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Wstęp

W roku jubileuszowym 40 ‑lecia wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980 pośród wielu pro-
jektów i akcji, które zorganizowaliśmy, aby przypomnieć i upamiętnić tamte wyda-
rzenia, ważne miejsce zajmuje wydanie pracy zbiorowej pt. Stąd ruszyła lawina... 
Przypominając tę ważną publikację, chcemy podkreślić w świadomości publicznej 
doniosłą prawdę historyczną o Lipcu i jego bohaterach. W ten sposób jako Region 
Środkowo ‑Wschodni NSZZ „Solidarność” składamy hołd wszystkim uczestnikom 
tamtych protestów, zwłaszcza bezimiennym i zapomnianym bohaterom naszej drogi 
do wolności.

To tutaj, na Lubelszczyźnie, postawa robotników w lipcu 1980 roku przeła-
mała barierę strachu w Polakach. Obudziła ducha prawdy i solidarności. Decyzja 
o pozostawaniu na terenach zakładów i prowadzeniu rozmów z władzami stała się 
skutecznym narzędziem w realizacji robotniczych postulatów. Taki sposób rozwiązy-
wania problemów pracowniczych był inspiracją dla robotników z całej Polski. Stąd 
ruszyła lawina...

Publikacja twardymi faktami przypomina, że „przed Sierpniem był Lipiec”. 
To jest bardzo ważne dla naszej tożsamości historycznej i solidarnościowej. Praw-
da o lecie 1980 roku buduje prawdę o dzisiejszych zadaniach i wyzwaniach, przed 
jakimi stoi nasz Związek. Pamięć o tym, że odzyskiwanie wolności zaczęło się na 
Lubelszczyźnie, jest niezmiernie ważna w procesie budowania naszego lokalnego pa-
triotyzmu, budzenia odwagi i mądrości, które są niezbędne we współczesnej Polsce. 
Dlatego trzeba nieustannie przypominać o tamtych wydarzeniach, wspominając sło-
wa św. Jana Pawła II z 1983 roku: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, 
rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, 
kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie 
może zabraknąć «Solidarności». [...] Stając w obronie praw pracowniczych, działa-
cie w słusznej sprawie, dlatego możecie liczyć na pomoc ze strony Kościoła. Wierzę, że 
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to działanie będzie skuteczne i przyniesie poprawę losu ludzi pracy w naszym Kraju. 
Z Bożą pomocą pełnijcie dzieło, które razem rozpoczęliśmy przed laty. Niech Bóg 
wam błogosławi”. 

Jesteśmy i będziemy temu wierni dla Polski, naszej Ojczyzny, i dla wszystkich 
ludzi pracy. O tym realizacji tego przesłania traktuje ta publikacja.

MaRIaN KRóL
Przewodniczący 

Regionu Środkowo ‑Wschodniego 
NSZZ „Solidarność”



Szanowni Państwo,

jubileuszowa publikacja, którą przygotowano z okazji 40. rocznicy Lubelskiego Lip-
ca, odsłania nowe, nieznane aspekty społecznego protestu, który zapoczątkował „So-
lidarność”. Trzeba pamiętać, że Lubelszczyzna zapisała swoją piękną kartę w historii 
polskich zmagań o wolność. Nasz region był postrzegany przez sowiecki reżim już od 
czasu II wojny światowej jako miejsce silnego oporu przeciwko ustrojowi komuni-
stycznemu, czego symbolem są męczennicy Zamku Lubelskiego czy postać najdłużej 
ukrywającego się żołnierza podziemia niepodległościowego Józefa Franczaka ps. „La-
lek”. Jednocześnie jednak Lublin to miejsce podpisania manifestu PKWN i szczegól-
nego nadzoru ze strony agentury i służb PRL. 

Mówiąc o szerokim kontekście zrywu w 1980 roku, warto pamiętać, że lipco-
we strajki miały miejsce już po krwawym stłumieniu protestów z Grudnia 1970 
roku oraz Czerwca 1976 roku. Pytanie o wybór właściwych metod przeciwstawienia 
się obcemu, narzuconemu Polsce i Polakom systemowi stało się niezwykle aktual-
ne. „Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie 
lęku” – przypominał bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Wracając pamięcią do wydarzeń Lip-
ca – których skala była imponująca, ponieważ strajk objął, jak się szacuje, nawet 
50 tysięcy pracowników z zakładów pracy w całym regionie – warto podkreślić dwa 
niezwykle istotne wymiary tego społecznego protestu: rolę odwagi oraz jedności i soli-
darności w życiu społecznym. 

Obchody 40. rocznicy tych wydarzeń i niniejsza publikacja są więc okazją do 
wyrażenia wdzięczności i uznania dla tych, którzy potrafili lęk o siebie, o swoją ro-
dzinę przezwyciężyć; którzy zachowując poczucie wewnętrznej wolności, nie ulegli 
pokusie niewiary w sens oporu i walki o godność. 

Wciąż jednak wiele faktów, które znalazły się w jubileuszowym wydawnictwie, 
nie jest szerzej znanych czytelnikom. Publikacja ukazuje w nowym świetle rodzący 
się ruch społeczny oparty na współdziałaniu i chęci udzielania pomocy sobie nawza-
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jem w zakresie czysto ludzkim: pomocy medycznej, dystrybucji leków, organizacji 
wyjazdów dla dzieci czy budowania alternatywnych kanałów informacyjnych w do-
bie państwowej kontroli i cenzury informacji. Porusza również problem inwigilacji 
służb komunistycznych wśród działaczy i zwykłych mieszkańców województwa lu-
belskiego. Jestem przekonany, że spojrzenie z tej perspektywy na ruch społeczny, któ-
ry nie tylko w nazwie miał solidarność, pozwoli wielowymiarowo postrzegać tamte 
wydarzenia.

Mówi się, że bez Lubelskiego Lipca nie byłoby Sierpnia ’80, jedno natomiast jest 
pewne: z powodu masowych strajków nie było w Lublinie obchodów 22 lipca, czyli 
rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN, co ma, jak sądzę, głęboki wymiar symbolicz-
ny, ponieważ ukazało erozję totalitarnego systemu. Zamiast demonstrowania swojej 
dominacji władza po raz pierwszy podpisywała porozumienia z protestującymi. Spo-
śród tych ostatnich wyłaniali się organizatorzy i liderzy, którzy kilka miesięcy później 
formowali niezależną i samorządną „Solidarność”.

Życząc Państwu gorąco owocnej lektury, liczę, że każdy z nas znajdzie w niej 
natchnienie do własnej pracy dla dobra wspólnego. Niech piękne dziedzictwo łączy 
pokolenia: starszych, którzy upomnieli się o godność człowieka pracy, i młodszych, 
którzy teraz z godnością pracują w wolej Polsce.

JaROSłaW STaWIaRSKI
Marszałek Województwa Lubelskiego



Szanowni Państwo,

historia naszego miasta stawia nas w szczególnym położeniu, Lublin był bowiem 
nie tylko świadkiem, ale i sprawcą wydarzeń, które kształtowały wolną Polskę. To tu 
powstawał zalążek nowej, wolnej, demokratycznej ojczyzny.

W listopadzie 1918 roku, przez dziesięć pierwszych dni Lublin był stolicą wol-
nej Rzeczypospolitej i siedzibą pierwszego rządu niepodległego kraju, z Ignacym Da-
szyńskim na czele. Niespełna miesiąc później rok akademicki zainaugurowała nowa 
uczelnia – Uniwersytet Lubelski, późniejszy Katolicki Uniwersytet Lubelski, który 
odegrał kluczową rolę w procesach wolnościowych i kształtowaniu Lublina, jako 
prężnego ośrodka akademickiego.

Z lubelską uczelnią przez ponad dwadzieścia lat związany był Jan Paweł II – 
papież, honorowy obywatel naszego miasta. Swój światopogląd kształtował w toku 
pracy naukowej i spotkań ze studentami, aż do momentu wyboru na Biskupa Rzy-
mu w październiku 1978 roku. Jego pielgrzymka do Polski w czerwcu 1979 roku 
i słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!” stały się sym-
bolem przyszłości, w którą Polacy uwierzyli i o którą ośmielili się zawalczyć.

Latem 1980 roku Lublin po raz kolejny znalazł się w centrum wydarzeń Polski 
i Europy. Zainicjowane 8 lipca w Świdniku i Lublinie strajki objęły dziesiątki zakła-
dów pracy na całej Lubelszczyźnie. W te trudne dni niepokój mieszał się z nadzieją. 
Kierujące protestami komitety postojowe formułowały postulaty i prowadziły nego-
cjacje. Masowość protestu uświadomiła siłę pokojowych działań społecznych. Zmusi-
ła władze do przerwania milczenia o strajkach i podpisania porozumień w poszcze-
gólnych zakładach. Determinacja ludzi i ich zaangażowanie dały szansę na zmiany 
w Polsce.

Sukces Lubelskiego Lipca ‘80 otworzył drogę do ogólnonarodowego zrywu Po-
laków w walce o lepsze warunki życia, wolność i demokrację; stąd ruszyła lawina – 
strajkujący pokazali, jak walczyć o swoje prawa. W kolejnym miesiącu strajki objęły 
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swoim zasięgiem cały kraj. Konsekwencją tych wydarzeń było powstanie „Solidarno-
ści”, której ideowo patronował papież Jan Paweł II. Strajki 1980 roku i to, co wyda-
rzyło się później, spowodowało zmianę oblicza nie tylko Polski, ale i całego świata. 
„Solidarność” stała się symbolem pokojowej walki o poszanowanie ludzkiej godności 
i sprawiedliwości.

Gdy wracam pamięcią do lipcowych dni 1980 roku, czuję tamten niepokój, 
strach, a zarazem nadzieję na lepsze jutro. Jednocześnie przed oczami widzę Lublin, 
który dynamicznie się rozwija, realizuje inwestycje na szeroką skalę, rozbudowuje 
model partycypacyjnego zarządzania miastem. Dlatego codziennie dziękuję ludziom, 
którzy 40 lat temu nie zawahali się zaryzykować i dać nam szansę na przyszłość, bez 
ich odwagi nie byłoby Lublina, w którym żyjemy dzisiaj.

DR KRZySZTOF ŻUK
Prezydent Miasta Lublin



Od Lublina do Berlina

W lipcu 1980 r. w Lublinie i na Lubelszczyźnie rozpoczęły się strajki, które rozprze-
strzeniając się po całym kraju, zakończyły się w Gdańsku, gdzie powstała „Solidar-
ność” – dziesięciomilionowy ruch ucieleśniający pragnienie narodu do odzyskania 
swojej suwerenności i podmiotowości. Fala powszechnych protestów w zakładach 
pracy zapoczątkowała upadek totalitarnego systemu w naszym kraju.

Wydarzenia te były przełomowe dla odbudowy pozrywanych przez komunizm 
więzi społecznych. Z nieukrywaną dumą możemy dziś przypomnieć symbol tamtych 
dni, jakim był strajk kolejarzy rozpoczęty 16 lipca w lubelskiej lokomotywowni. 

W lubelskich lipcowych strajkach wzięło udział około 50 tysięcy osób z ponad 
150 zakładów pracy. Towarzyszyło im poczucie godności, nadzieja i gotowość do 
ofiary... Któż z nas uwierzyłby wówczas, że Lubelski Lipiec ’80 zwiastował koniec 
epoki narzuconej nam siłą w lipcu 1944 roku? 

Z tej perspektywy przywołujemy jedną z najpiękniejszych kart historii Lublina 
i Polski... To dobra okazja do przypomnienia, że mimo iż „zaczęło się w Gdańsku”, 
to jednak przed Sierpniem był Lipiec, a przed Gdańskiem – Lublin. Bez ówczesnych 
wydarzeń nie byłoby możliwe to, co przeżywaliśmy razem na przełomie XX i XXI 
wieku. Bez wielkiego ruchu „Solidarności”, który rozpoczynał się także tu, nie było-
by możliwe poszerzenie Unii Europejskiej rozciągającej się „od Dublina do Lublina” 
– jak to w swej słynnej wypowiedzi z 1 maja 2004 r. przypomniał ówczesny Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox.

Nawiązując do symboliki upadku berlińskiego muru, można by minione 
ćwierćwiecze określić jako epokę: „od Lublina do Berlina”. Zadaniem dla nas – 
generacji „Solidarności” i  „Wielkiego Ojca Przemian” Jana Pawła II – jest jak 
najlepsze dokumentowanie i upowszechnianie tego dziedzictwa, tak by trwało ono 
w świadomości następnych pokoleń i stanowiło mocny fundament, na którym będą 
mogły się oprzeć, budując swoją przyszłość...

ANDRZEJ PRUSZKOWSKI
Prezydent Lublina





Lubelskie dziedzictwo „Solidarności”

Dzisiaj, po 25 latach, z dumą i szacunkiem wspominamy działalność NSZZ „Soli-
darność” – pierwszego masowego ruchu społecznego, który odmienił oblicze Polski 
i Europy. Dzisiaj w pełni zdajemy sobie sprawę, że ten wielomilionowy ruch  wolno-
ściowy doprowadził do upadku totalitaryzmu i zapewnił Polsce wolność. Podziwia-
my fenomen „Solidarności”, która pod jednym sztandarem potrafiła połączyć wspól-
ny wysiłek robotników, inteligencji, ludzi miast i wsi, ludzi prostych i uczonych, 
starych i młodych. Rozumiemy, że zdobycie wolności było możliwe przede wszystkim 
dzięki ludzkiej solidarności, przekraczającej granice i bariery i wyrażanej na wiele 
sposobów i w wielu miejscach. Nim jednak „Solidarność” znalazła się na ustach 
całego świata, jej idea dojrzewała tutaj, na Lubelszczyźnie – miejscu szczególnie 
doświadczonym przez powojenną historię. 

To w końcu tutaj narodziła się komunistyczna „Polska Lubelska” – oparta na 
terrorze, podstępnej taktyce politycznej przejściowych obietnic i haseł, które w odpo-
wiednim momencie całkowicie traciły wartość. To tutaj na dobre rozniecono walkę 
z tym, co „suwerenne” i  „niepodległe”. Wyrazem tej walki było antykomunistyczne 
podziemie, jakie istniało na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956. Nigdzie indziej, 
jak właśnie na Lubelszczyźnie, nie zarysowały się tak mocno bariery  między komu-
nistycznym państwem a społeczeństwem. Symbolizują je dwie tak różne i tragiczne 
postaci: pochodzącego z Lublina komunistycznego prezydenta Bolesława Bieruta 
i  żołnierza lubelskiego antykomunistycznego podziemia, Józefa Franczaka ps. „La-
lek”, ostatniego partyzanta Rzeczypospolitej, który został zastrzelony 21 październi-
ka 1963 r., walcząc do końca z bronią w ręku. To również tutaj, na Lubelszczyźnie 
sukcesywnie umacniał się zorganizowany opór społeczeństwa przeciwko komuni-
stycznej władzy. Lubelska wieś jako pierwsza w kraju  rozpoczęła proces samoorga-
nizowania. To właśnie tutaj w 1978 r. powstał Tymczasowy Komitet Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, z Januszem Rożkiem na czele. Również tutaj swoją 
aktywność w latach 1976–1980 podjęły grupy działaczy ROPCiO, KSS KOR, KPN. 
Nie możemy pominąć też wielkiego wkładu, jaki wniósł Katolicki Uniwersytet Lu-
belski – jedyny w bloku sowieckim ośrodek wolnej myśli naukowej, który  kształcił 
kadry antykomunistycznej opozycji politycznej. To tu wykładał Karol Wojtyła. Jego 
wybór na Stolicę Piotrową miał podstawowe znaczenie dla duchowego przebudzenia 
Polaków. 



To wreszcie tutaj, w Świdniku, Lublinie i innych miastach regionu lubelskie-
go w lipcu 1980 r. wybuchły pierwsze masowe strajki robotnicze, które przeszły do 
historii jako wydarzenia „Lubelskiego Lipca”. Załoga świdnickiej WSK-PZL wzięła 
masowy udział w strajku i zrezygnowała z wyjścia na ulicę na rzecz protestu w 
zakładzie pracy, co zmusiło władze komunistyczne – po raz pierwszy w historii PRL 
– do podpisania porozumienia. Strajki te miały bezpośredni wpływ na rozszerzenie  
fali protestów w Polsce latem 1980 r., których konsekwencją – jak pamiętamy – było 
narodzenie się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Robotnicy Lubelszczyzny po raz pierwszy pokonali wtedy strach przed władzą i do-
świadczyli siły solidarnego działania. Gdy w sierpniu 1980 r. zaczęły się organizo-
wać w całym kraju pierwsze struktury „Solidarności”, Lubelszczyzna dynamicznie 
włączyła się w ten proces, przystępując do tworzenia struktur Regionu Środkowo - 
-Wschodniego, który wnet stał się jedną z silniejszych struktur regionalnych. Na Lu-
belszczyźnie powstały również mocne, jak nigdzie indziej, struktury „Solidarności” 
Rolników Indywidualnych. 

Siła lubelskiej „Solidarności” objawiła się szczególnie mocno po 13 grudnia 
1981 r., kiedy w kilkudziesięciu zakładach pracy Lubelszczyzny wybuchły drama-
tyczne strajki w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 

Na szczególną uwagę zasługuje polityczna i związkowa aktywność podziem-
nych struktur lubelskiej „Solidarności” w okresie 1981–1989. Przejawiała się ona 
w podejmowaniu przez związkowców w lubelskich zakładach pracy akcji ostrze-
gawczych, pomocy kolegom represjonowanym za działalność, bogatej działalności 
wydawniczej i kolporterskiej oraz w innych formach manifestowania oporu.

Dzisiaj musimy przypominać historię „Solidarności”, pokazywać  ludziom, 
jak wiele można osiągnąć w jedności i współdziałaniu. Takiej „Solidarności” nadal 
potrzebujemy. Na taką „Solidarność” oczekuje nadal współczesny świat.

Książka ta jest próbą ukazania wkładu NSZZ „Solidarność” Regionu Środ kowo-
-Wschodniego w  proces odzyskania Niepodległości. Jej napisanie było koniecznością, 
aby uratować przed zapomnieniem to wszystko, co złożyło się na lubelski wkład w erę 
„Solidarności”. W imieniu własnym i władz Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 
„Solidarność” dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej opublikowania.

MARIAN KRÓL
Przewodniczący Zarządu 

Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”
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Przedmowa

Książka ta powstała w latach 2004–2006 dla upamiętnienia dwudziesto-
pięciolecia strajków w Świdniku, Lublinie i w innych zakładach Lubelsz-
czyzny oraz dla przypomnienia okoliczności powstania i różnych form 
działalności NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Wobec 
niedostatku badań i publikacji na te tematy, Zarząd Regionu powołał Ze-
spół Historyczny, który zajął się z jednej strony zebraniem materiałów ar-
chiwalnych, przechowywanych w zbiorach prywatnych i państwowych 
(Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Archiwum Państwo-
we w Lublinie) oraz w Archiwum Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 
„Solidarność” w Lublinie, a z drugiej strony przystąpił do opracowania 
najważniejszych zagadnień. 

W oparciu o niewykorzystane dotąd materiały archiwalne zarysowa-
na została panorama życia i działalności społeczeństwa naszego regionu, 
zmagań z komunistyczną władzą od czasu zakończenia II wojny światowej 
o wolność, niepodległość i sprawiedliwość, a także sposoby i kierunki dzia-
łań przedsiębrane przez te władze jawnie i w ukryciu. Rozprawa z „Soli-
darnością” została przygotowana w latach 1980–1981 i wykonana z nie-
słychaną precyzją i w ścisłym współdziałaniu struktur: milicyjno-esbec-
kich, wojskowych, partyjnych (PZPR), administracji państwowej, sądow-
nictwa cywilnego i wojskowego oraz w stałym kontakcie z podobnymi 
strukturami w krajach sąsiednich. Imponujący jest obraz działalności 
NSZZ „Solidarność” i całej opozycji na terenie Lubelszczyzny w okresie 
stanu wojennego. Społeczeństwo zaczęło wówczas inaczej funkcjonować, 
inaczej myśleć i oceniać. Z jednej strony nastąpiła szeroka edukacja społe-
czeństwa, wzbogacona o niezwykle cenne doświadczenia minionych po-
koleń, a z drugiej strony uczono się praktycznie: współdziałania, pomocy 
wzajemnej, w tym również materialnej, organizowania komunikacji spo-
łecznej i publicznego wyrażania wiary, nadziei na lepsze jutro. Nastąpił 
także wzrost krytycyzmu wobec sprawujących władzę i rozpowszechniła 
się postawa, aby wszelkie problemy społeczne, ekonomiczne i inne rozwią-
zywać solidarnym wysiłkiem, na drodze dialogu, we wzajemnej współpra-
cy. Podjętej walce o sprawiedliwą zapłatę za pracę, o powszechny dostęp 
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do dóbr materialnych, towarzyszyły zmagania o trzeźwość narodu, o nale-
żytą ochronę jego zdrowia, o dostęp do szerokiej i prawdziwej informacji. 

Zwalczanie „Solidarności”, skala i zasięg działań dezinformacyjnych 
i dezintegracyjnych ze strony MO i SB, a także wojska, nie wpłynęły w spo-
sób istotny na ograniczenie działalności związkowej, opozycyjnej i nie zdo-
łały ograniczyć aspiracji społeczeństwa polskiego, jego dążeń do zdobycia 
niepodległości. Temu narodowi brakowało świadomości stopnia nasycenia 
tkanki społecznej przez rozmaitych agentów, tajnych współpracowników 
(występujących pod różnymi pseudonimami, np. ketman, Hiszpan, Spół-
dzielca, Józef, Jacek, Gołębowski, J-23, GJ, Lucyna, Karol, Władysław, 
Zdzisław, Piłkarz i wieloma innymi), których liczba stale wzrastała, któ-
rych ciągle werbowano, również w strukturach NSZZ „Solidarność”. Moż-
liwe, że dzięki temu, bez tej powszechnej świadomości nasycenia wielu 
dziedzin życia agentami, rozwijano tak wiele inicjatyw społecznych, orga-
nizowano pomoc i wszechnicę związkową, drukowano i kolportowano 
prasę i wydawnictwa. Być może istniała świadomość stałej inwigilacji, 
nadzoru, nasłuchu, ale ta świadomość nie powodowała zniechęcenia wie-
lu osób angażujących się w przygotowanie i realizację wypoczynku dla 
dzieci, ani nie paraliżowała działania pracowników lubelskiej służby zdro-
wia w porządkowanie i segregację ogromnej ilości leków napływających 
z zagranicy (do Kurii Lubelskiej, do szpitali, zakonów i na Katolicki Uni-
wersytet Lubelski) oraz organizowanie punktów aptecznych leków zagra-
nicznych, wydawanych bezpłatnie, ale na receptę. Wielokrotnie nasze 
społeczeństwo udowodniło w omawianym okresie, że potrafi być: odważ-
ne, ofiarne i solidarne, mimo przeciwstawnych działań ze strony ówcze-
snego aparatu władzy.

Na apel Zarządu Regionu napłynęły też wspomnienia ze strajków, 
tworzenia i działalności NSZZ „Solidarność”, przeżywania stanu wojen-
nego, relacje z pobytu w obozach internowania i na temat aktywności 
podziemnej. Wymagają one nie tylko opracowania redakcyjnego, ale rów-
nież merytorycznej oceny i bezstronnego ustalenia faktów. Z tych powo-
dów zamieścimy je w drugim czy następnych tomach, wraz z materiałami 
uzyskanymi z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, które 
również wymagają opracowania, konfrontacji z innymi źródłami histo-
rycznymi. 

Pierwsze wyniki badawcze wspomnianego zespołu zostały zaprezento-
wane skrótowo podczas ogólnopolskiej konferencji naukowo-historycznej 
pt. „Na początku był Lipiec”, zorganizowanej 7 czerwca 2005 r. w auli im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
(wydał je Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego, Lublin 2005, ss. 130). 



11PRZEDMOWA

Autorzy wystąpień na sympozjum prowadzili w dalszym ciągu bada-
nia i przygotowali swoje tematy w formie poszerzonych artykułów, które 
znalazły się w tej książce. Wszyscy Autorzy poniższych opracowań są lub 
byli członkami NSZZ „Solidarność”.

System komunistyczny nie upadł w konsekwencji własnych błędów 
i nadużyć, jak próbują przekonywać autorzy niektórych współczesnych 
publikacji, ale w wyniku powstania i działalności szerokiego ruchu spo-
łecznego NSZZ „Solidarność”, którego duchowym przywódcą był Jan Pa-
weł II. Pierwsza Jego pielgrzymka do Polski w 1979 r. dała Polkom i Pola-
kom doświadczenie wspólnoty, umocniła cały naród na drodze do życia 
w wierze i prawdzie, natchnęła do solidarnej walki o wolność, niepodle-
głość, suwerenność. „Solidarność” wpłynęła również na rozwój społecz-
nego nauczania Kościoła w okresie pontyfikatu Papieża – Polaka. Znacze-
nie „Solidarności” nie ograniczyło się do obalenia komunizmu jako jedne-
go z systemów totalitarnych, ale wywarło wpływ na rozumienie podmio-
towości społeczeństwa, które jest złożone z ludzi pracujących i mających 
określone prawa obywatelskie, kulturowe, narodowe, religijne. „Solidar-
ność” otworzyła również nowy rozdział w dyskusji o znaczeniu wartości 
w życiu publicznym. Zagadnienia te omówił ks. dr Alfred Marek Wierz-
bicki.

Zorganizowane protesty robotnicze w 1980 roku nastąpiły na Lubel-
szczyźnie  najwcześniej w skali całego kraju, bo w lipcu tegoż roku. Wytłu-
maczenia i genezy tej sytuacji należy szukać w przedsięwzięciach politycz-
nych i gospodarczych władz komunistycznych na tym terenie w rzeczywi-
stości lat 1944–1980. Ludność Lubelszczyzny doświadczyła najwcześniej 
i najdłużej: komunistycznego terroru, przemocy, inwigilacji, aresztowań, 
stąd opór społeczny przybierał tutaj różne formy i trwał bardzo długo. 
W odpowiedzi na opór społeczny władze tylko w minimalnym stopniu za-
opatrywały Lubelszczyznę w materiały przemysłowe i artykuły konsump-
cyjne, a nad wszystkimi zakładami pracy rozciągnęły ścisłą kontrolę. Nic 
też dziwnego, że w tej sytuacji narastała fala społecznego niezadowolenia. 
Zagadnienia te omówił Marcin Dąbrowski w artykule W komunistycznej rze-
czywistości. Lubelszczyzna w latach 1944–1980. 

Ten sam Autor scharakteryzował przebieg strajków na Lubelszczyźnie 
w lipcu 1980 roku (wzięło w nich udział 150 zakładów pracy i około 50 tys. 
pracowników wysuwających głównie wnioski i postulaty o charakterze so-
cjalnym i ekonomicznym), a następnie w odrębnym opracowaniu, ukazał 
społeczny kontekst powstania struktur „Solidarności” naszego regionu 
oraz różnorodne formy jej działalności, we wszystkich warstwach społecz-
nych i grupach zawodowych, od września 1980 do 13 grudnia 1981 r. 
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Dr hab. Piotr Paweł Gach przedstawił wielorakie i długotrwałe przy-
gotowania władz państwowych (wojska, milicji i SB) do wprowadzenia 
stanu wojennego na Lubelszczyźnie. Zamieścił również udokumentowane 
wykazy internowanych członków NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-
-Wschodniego oraz zestawienie terminów ich uwięzienia we Włodawie.

Dr Zygmunt Łupina ukazał z jednej strony struktury „Solidarności” 
Regionu Środkowo-Wschodniego w podziemiu, a z drugiej strony struktu-
ry obozu władzy oraz ich działalność w latach 1982–1989. W tym okresie 
komuniści wygrali pierwszą bitwę w grudniu 1981, ale nie tak jak chcieli. 
Autor udowodnił natomiast, że komuniści przegrali druzgocąco kampanię 
prowadzoną w latach 1982–1988. Zadziwiającym jest fakt, że wojny nie 
przegrali, ponieważ utrzymali władzę na kluczowych stanowiskach i uzy-
skali pieniądze poprzez zawłaszczenie majątku narodowego. Autorowi 
udało się zrekonstruować obraz opozycji antykomunistycznej w Regionie 
Środkowo-Wschodnim oraz ukazać różne formy jej działalności w powią-
zaniu, a niekiedy niezależnie od tajnych struktur związkowych. Bardzo 
pożyteczne dla klarowności ukazywanego obrazu okazało się umiejscowie-
nie w czasoprzestrzeni społecznej biernych form oporu, oraz odróżnienie 
ich od czynnych form działania w strukturach związkowych (pomoc so-
cjalna, niezależny obieg informacji w prasie i radiu „Solidarność”), a także 
od manifestacji społeczno-religijnych i pielgrzymek. Istniejąca od stycznia 
1981 r. Wszechnica Związkowa została potraktowana oddzielnie, jako 
struktura wykraczająca poza Region Środkowo-Wschodni, ponieważ jej 
prelegenci docierali do województw: chełmskiego, tarnobrzeskiego oraz 
kieleckiego, radomskiego, przemyskiego i innych. 

Uczestnik niejawnej działalności związkowej dr Józef Kaczor na pod-
stawie źródeł historycznych, prasy i opracowań ustalił wiele interesują-
cych faktów bardzo mało znanych, a dotyczących organizowania w latach 
1982–1989 wypoczynku letniego dla dzieci pracowników NSZZ „Solidar-
ność”, czyli o „Wakacjach z Bogiem”. Autor uświadamia nam, że pomimo 
represji władz, akcja „Wakacji z Bogiem” w ciągu 8 lat objęła kilka tysięcy 
dzieci, którymi opiekowało się około 200 wychowawców, lekarzy, pielę-
gniarek, kleryków i księży. Autor ustalił też, że wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży zorganizowano na stu kilkudziesięciu turnusach, w kilkudzie-
sięciu miejscowościach w całej Polsce i że ją kontynuowano na mniejszą 
skalę w latach 1990–1996.

Budowanie i działalność „Solidarności” w służbie zdrowia naszkico-
wał Andrzej Jóźwiakowski. Autorowi udało się ustalić nazwiska osób bio-
rących udział: w ukrywaniu poszukiwanych przez MO i SB, w zbiórkach 
pieniędzy, ubrań, obuwia i żywności, kolportażu podziemnej prasy, w udo-
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stępnianiu mieszkań prelegentom i aktorom „Teatru Domowego”. Człon-
kowie „Solidarności” ze służby zdrowia brali udział w segregowaniu i po-
rządkowaniu ogromnej ilości leków przysyłanych z krajów zachodnich 
oraz w prowadzeniu punktów aptecznych tych leków. W stanie wojennym 
środowisko Akademii Medycznej skupiało pracowników Wydziału Lekar-
skiego, Farmaceutycznego, Stomatologicznego i Pielęgniarskiego (1273 
członków „Solidarności”), współdziałało z personelem szpitali klinicznych 
(PSK 1 przy ulicy Staszica – 1509 członków, PSK 4 przy ul. Jaczewskiego 
– 1322 członków) oraz ze szpitalami nieakademickimi (Jana Bożego przy 
ulicy Biernackiego, Wojewódzki Onkologiczny przy Jaczewskiego 7, Okrę-
gowy Szpital Kolejowy przy ulicy Kruczkowskiego). 

Istotne znaczenie dla istnienia i funkcjonowania związku zawodowe-
go, ale i całego społeczeństwa, mają środki masowego komunikowania. 
Sprawa ta nabrała jeszcze większego znaczenia po ogłoszeniu stanu wo-
jennego, o czym pisze Andrzej Pleszczyński skupiając się na problematyce 
redagowania i drukowania Informatora NSZZ „Solidarność” naszego re-
gionu w latach 1982–1989. 

W ten sposób w książce tej omówiono lub zasygnalizowano pokaź-
nych rozmiarów zestaw zagadnień. Opracowania mają często charakter 
pionierski, a zarazem źródłowy, co podnosi ich wartość. Miejmy nadzieję, 
że zostaną one jeszcze dokładniej przedstawione i poszerzone w następ-
nych publikacjach. Słowa podziękowania należą się również tym pracow-
nikom Oddziału Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej, którzy udo-
stępnili akta MO i SB dotyczące NSZZ „Solidarność”, służyli nam pomocą 
i radami, dzielili się posiadaną wiedzą. Serdecznie dziękuję wszystkim Au-
torom za nadesłane teksty, a Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego 
za ich ogłoszenie drukiem.

Piotr Paweł Gach





Stąd ruszyła lawina... Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989
 

red. P. P. Gach, Lublin 2006

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

Jan Paweł II a „Solidarność”

„Solidarność” jako epokowe wydarzenie końca XX wieku zrosła się nie-
rozdzielnie z imieniem Jana Pawła II. Bez głębokich religijnych, humani-
stycznych i patriotycznych treści papieskiego nauczania „Solidarność” nie 
stałaby się przełomowym duchowym prądem w najnowszych dziejach Eu-
ropy i świata. Jan Paweł II interesował się „Solidarnością”, towarzyszył jej 
dramatycznym dziejom, wydobywał jej moralny i religijny sens w ramach 
swej uniwersalnej posługi Biskupa Rzymu. Jego związków z „Solidarno-
ścią” nie można ograniczać wyłącznie do przeżyć wielkiego Polaka, choć 
wiadomo, że były one bardzo silne, lecz na pierwsze miejsce wysuwa się 
uznanie „Solidarności” za przejaw nowej kultury ducha, spójnej z chrze-
ścijańską wizją człowieka, zdolnej do stworzenia dziejowej praxis prowa-
dzącej do pokonania systemu totalitarnego poprzez walkę bez przemocy.  
„Solidarność” od samych swych początków w lipcowych i sierpniowych 
strajkach robotników w roku 1980 czerpała inspirację z nauczania Jana 
Pawła II, ale równocześnie zachodził także inny proces –  sprawa „Solidar-
ności” stawała się jedną z naczelnych idei papieskiego nauczania. Dlatego 
należy uwzględnić obydwa aspekty: zarówno duchowe przywództwo Jana 
Pawła II wobec ruchu „Solidarności”, jak i wpływ „Solidarności” na rozwój 
społecznego nauczania Kościoła w okresie pontyfikatu Papieża z Krakowa.

1. Kto obalił komunizm?

Na pytanie: „kto obalił komunizm?” – Jan Paweł II w wywiadzie z 1995 
roku udzielonym Jasiowi Gawrońskiemu stwierdził, że komunizm upadł, 
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ponieważ wpisany weń był błąd antropologiczny.  Trzeba jednak pamiętać, 
że to właśnie Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu głosił z wiel-
ką odwagą prawdę o człowieku, wskazując, że człowiek nie może siebie 
zrozumieć, dopóki nie spotka Boga i nie doświadczy jego odkupieńczej 
miłości. Głoszenie Chrystusa jako Odkupiciela człowieka łączyło się z prze-
konaniem, że Chrystus objawia człowieka człowiekowi. Odwołanie się do 
humanistycznego wymiaru chrześcijaństwa było podjęciem twórczego dia-
logu ze współczesną kulturą, wrażliwą na humanistyczny wątek godności 
człowieka i jego praw i jednocześnie podważeniem laickiej, wywodzącej 
się z ducha oświecenia wykładni humanizmu, zakładającej bytową samo-
wystarczalność człowieka i postulującej styl życia według zasady „jakby 
Boga nie było”.  Antropologiczny błąd komunizmu, który ma na myśli 
Jan Paweł II, polega na uznaniu ateizmu za konieczny czynnik promo-
cji sprawy ludzkiej. Marks traktował religię jako siłę antyhumanistyczną, 
uważał, że jest ona podporą wstecznych ideologii, dlatego przypisywał 
jej niechlubną rolę „opium dla ludu”. Jan Paweł II, przeciwnie, głosi, że 
ateizm nie może wyzwolić człowieka z alienacji, ponieważ sam stanowi 
najgłębsze źródło alienacji, będąc fundamentalnym zaprzeczeniem praw-
dy o człowieku.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II dokonał in-
terpretacji dziejów kultury polskiej według klucza humanistycznych war-
tości zakorzenionych w chrześcijaństwie. Ukazał on wiarę w Chrystusa 
jako duchową moc ważną nie tylko w przeszłości, ale zdolną do przemian 
współczesnego świata, naznaczonego konfliktami, zakłamaniem oraz za-
gubieniem transcendentnego sensu ludzkiego życia. Pielgrzymka z 1979 
roku dała Polakom doświadczenie wspólnoty wraz z przeżyciem podmio-
towości osoby i motywacyjnej siły wartości. Obecność papieża w Polsce 
wyzwoliła nowe energie duchowe, obudziła nadzieję na przemiany doko-
nujące się za sprawą chrześcijańskiego świadectwa. Papież wszak ukazy-
wał, że chrześcijaństwo, wbrew ideologiom nowożytnym, jest kulturowo 
żywe i zdolne kształtować dzieje.

Nie sposób analizować w tym miejscu szerzej, jak doszło do przeło-
mowych miesięcy – lipca i sierpnia 1980 roku, w trakcie których zrodziło 
się doświadczenie „Solidarności”. Miało ono charakter ruchu związkowe-
go, chodziło wszakże o walkę robotników o swą podmiotowość i prawa 
człowieka pracy. Miało ono także charakter ruchu społeczno-narodowe-
go, który zmierzał do ewolucyjnej przemiany podstaw życia społecznego 
i politycznego w kierunku pełniejszej suwerenności. Miało ono wreszcie 
charakter prądu kulturowego, dzięki odkryciu istotnych związków wiary 
religijnej z życiem społecznym. „Solidarność” otwiera bowiem zupełnie 



17JAN PAWEŁ II A „SOLIDARNOŚĆ”

nową fazę w dziejach powojennej Europy, w której przyjęto niemal jak 
dogmat tezę o koniecznym związku sekularyzacji i nowoczesności. 

Wypada w tej prezentacji ograniczyć się do zauważenia wpływu na-
uczania Jana Pawła II na nowatorski charakter kulturowego wymiaru 
„Solidarności”. Wizerunek papieża w strajkujących zakładach pracy, em-
blematyczny portret papieża na bramie Stoczni Gdańskiej, papież na dłu-
gopisie, którym Lech Wałęsa podpisywał porozumienie z władzą, stały się 
symbolami więzi z Janem Pawłem II w dniach kształtowania się nowego 
doświadczenia duchowego, społecznego, politycznego i związkowego, któ-
re streściło się w pojęciu „Solidarności”. Sam Jan Paweł najpełniej odsło-
nił niezwykłość tego doświadczenia. 

Robotnik polski upomniał się o siebie z Ewangelią w ręku i modlitwą 
na ustach. Obrazy, jakie w 1980 roku obiegały świat, chwytały za serce i do-
tykały sumienia. Stało się tak dlatego, że podstawowym pytaniem było nie 
skądinąd ważne pytanie „ile?”, lecz u podstaw znalazło się pytanie „w imię 
czego?”, pytanie o sens ludzkiej pracy, o samą jej istotę. W odpowiedzi na tak 
postawione pytanie nie może braknąć tych podstawowych zasad, które są tak 
głębokie jak sam człowiek, a które swój początek mają w Bogu. Nie może w 
tej odpowiedzi zabraknąć Chrystusa1. 

Doniosłość dziejowa „Solidarności” polega na podjęciu etycznych i 
religijnych pytań, które zostały wyparte ze sfery publicznej zarówno w 
społeczeństwie poddanym opresji totalitarnego państwa komunistyczne-
go, jak w społeczeństwie dobrobytu krajów zachodnich. Z tego powodu 
„Solidarność”, głęboko zakorzeniona w nauczaniu Jana Pawła II o czło-
wieku, otwiera również nowy rozdział w dyskusji o miejscu i roli wartości 
w życiu publicznym.

Obecność Jana Pawła II nie ogranicza się bynajmniej do samego mo-
mentu narodzin „Solidarności”, towarzyszył on jej także w czasie próby, 
jaką był stan wojenny oraz jego destrukcyjne konsekwencje w Polsce lat 
80. Zanim zło stanu wojennego dotknęło ludzi „Solidarności”, Jan Paweł 
II doświadczył zamachu na swe życie. W swej ostatniej książce Pamięć 
i tożsamość” wyznaje: „Myślę, że był on jedną z ostatnich konwulsji XX-
-wiecznych ideologii przemocy”2. Nie wiemy, jakie działania podejmował 

1 J a n  P a w e ł  I I, Moc świadectwa. Przemówienie do pielgrzymów z diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, Częstochowa, 18 czerwca 1983 r., [w:] Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja! Jan Paweł II znów 
na polskiej ziemi, Città del Vaticano 1983, s. 72–73.

2 I d e m, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 170.
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Jan Paweł II na rzecz powstrzymania proklamacji stanu wojennego w Pol-
sce i likwidacji „Solidarności”, trudno jednak wyobrazić sobie bezczyn-
nego papieża po informacjach, jakie w pierwszych dniach grudnia 1981 r. 
przekazał mu Zbigniew Brzeziński o planach władz polskich i sowieckich 
godzących w istnienie „Solidarności” i jej dorobek3. 

Po delegalizacji „Solidarności” Jan Paweł II głęboko utożsamił się z jej 
sprawą. Stał się poniekąd jej rzecznikiem. W 1987 r. podczas spotkania ze 
światem pracy w Gdańsku powiedział wprost: „Mówię o was i mówię za 
was”. Wtedy także uczynił osobiste wyznanie: 

Codziennie się za was modlę tam, w Rzymie, i gdziekolwiek jestem, co-
dziennie się modlę za moją Ojczyznę i modlę się za ludzi pracy, modlę się 
szczególnie za to szczególne, wielkie dziedzictwo polskiej „Solidarności”. Mo-
dlę się za ludzi, którzy są związani z tym dziedzictwem, w szczególny sposób 
za tych, którym wypadało czy wypada ponosić ofiary z tego powodu. I modlić 
się nie przestanę, bo wiem, że to jest wielka sprawa4.

Trzeba się wystrzegać metodologicznego monizmu w interpretowaniu 
wydarzeń historycznych mających złożoną osnowę i genezę. Na pytanie: 
kto obalił komunizm?, można udzielić wielu komplementarnych odpo-
wiedzi. Na przykład George Weigel5 analizuje wiele z nich z należną im 
uwagą. Sądzi on, że należy tu uwzględnić wkład Reagana i Gorbaczowa, 
wpływ „ducha Helsinek” na kwestię praw człowieka, działalność demo-
kratycznej opozycji, ekonomiczną niewydolność scentralizowanej gospo-
darki państwowej, ale sednem sprawy, zdaniem amerykańskiego myślicie-
la, jest świadomość różnicy pomiędzy dobrem a złem, zrywająca z pragma-
tyzmem, a bardzo często również z cynizmem – kryjącym się pod pozo-
rami realizmu – który obecny był w polityce obejmującej również relacje 
międzynarodowe. Rewolucję 1989 roku nazywa on wprost zwycięstwem 
ludzkiego ducha6 . Jednak krystalizacja świadomości moralnej Polaków w 
roku 1980, trwająca mimo porażek, wahań i zniechęcenia aż po rok 1989, 
byłaby z pewnością o wiele trudniejsza bez tego światła, którym był Ko-

3 Z. B r z e z i ń s k i, Cztery lata w Białym Domu, Londyn 1986, s. 445.
4 J a n  P a w e ł  I I, Słowa po Mszy św. Gdańsk, 12 czerwca 1987 r., [w:] Mówię o was i za was. 

Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, [oprac. red. S. Gibka, G. Gołąb, M. Matosek], 
Warszawa 1988, s. 179.

5 G. W e i g e l, The Final Revolution. The Resistance Church and the Collapse of Communism, 
New York – Oxford 1992.

6 Ibidem, s. 35.
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ściół głoszący „Ewangelię człowieka” za sprawą profetycznego nauczania 
Jana Pawła II, jego cierpienia i modlitwy.

2. Uniwersalny charakter idei „Solidarności”

„Solidarność” lat 1980–1989 była ruchem walki i jako taka stanowiła ona 
element opozycji i transformacji totalitarnego systemu komunistycznego. 
Opozycja do systemu komunistycznego nie polegała jednak na prostym 
przeciwstawieniu się strukturom opresji właściwym dla tego ustroju, na-
wiązywała ona nawet do niektórych haseł ideologicznych, do jakich ko-
munizm odwoływał się w swej humanistycznej retoryce pomimo głębokie-
go, systemowego zakłamania i towarzyszącej mu przemocy. „Solidarność” 
w swej walce z komunizmem ugodziła skutecznie w jądro społecznej fi-
lozofii marksizmu, jaki stanowiła doktryna walki klas. Wybór walki bez 
przemocy wynikał nie tylko ze względów taktycznych, lecz u jego podstaw 
znajduje się przede wszystkim filozofia człowieka zdolna do pokonania 
błędu marksizmu, negującego praktycznie godność człowieka. Walka o 
prawa człowieka i dążenie do wyzwolenia na drodze walki bez przemocy 
wypływają z tej samej racji, jaką jest przekonanie o przysługującej wszyst-
kim ludziom naturalnej godności osobowej. W tej aksjologiczno-etycznej 
perspektywie, wyznaczonej przez fakt równości wszystkich ludzi z racji 
wspólnej natury, etyka solidarności jawi się jako alternatywa dla walki 
klas w słusznym dążeniu do wyzwolenia z sytuacji niesprawiedliwości i 
alienacji. Akceptując wolne od przemocy metody walki „Solidarności” Jan 
Paweł II podkreślał: „Nie może być walka silniejsza od solidarności”7. Nie 
oznaczało to odrzucenia walki, lecz jej głębsze zakotwiczenie w porządku 
moralnym.  Walka o wyzwolenie człowieka, prowadzona najpierw przez 
„Solidarność” w Polsce, a potem kontynuowana w innych krajach bloku 
komunistycznego jesienią 1989 r., kładzie kres marksistowskiej uzurpacji 
roli hegemona w sprawie wyzwolenia społecznego. 

Doświadczenie „Solidarności” ponadto zbiegło się czasowo z wypra-
cowaniem krytycznego stanowiska Kościoła katolickiego w sprawie tych 
nurtów latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia, które posługując się 
marksistowską analizą konfliktów społecznych przyjmowały teorię walki 
klas i implikowaną przez nią przemoc jako środek wyzwolenia społecz-

7 J a n  P a w e ł  I I, Homilia podczas Mszy św. dla ludzi pracy, Gdańsk, 12 czerwca 1987, [w:] 
Mówię o was i za was [...], s. 176.
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nego. „Solidarność”, prowadząc konsekwentnie walkę o wyzwolenie bez 
stosowania przemocy, umocniła model walki typu non-violence, praktyko-
wanej już wcześniej przez Mahatmę Gandhiego w odniesieniu do kwestii 
kolonialnej oraz przez Martina Luthera Kinga w odniesieniu do kwestii 
rasowej. To partykularne polskie doświadczenie spotkało się z pełniejszą 
interpretacją w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, który ukazał jego 
etyczną uniwersalność, związaną z przywróceniem w społecznej praxis za-
sady podmiotowości osoby ludzkiej, zagubionej przez współczesne rewo-
lucyjne nurty wypływające z marksizmu. W ten sposób refleksja nad etycz-
nym wymiarem solidarnościowej rewolucji wpisuje się w nauczaniu Jana 
Pawła II w bardziej podstawową refleksję nad zasadami życia społecznego 
wynikającymi z chrześcijańskiej antropologii. 

Doświadczenie „Solidarności”, w którym doszła do głosu kwestia 
podmiotowości człowieka pracy, spotyka się z pogłębioną filozoficznie i 
teologicznie myślą Jana Pawła II na temat pracy, uznawanej przez niego 
za podstawowy wymiar życia ludzkiego. Papież sprzeciwia się materiali-
stycznemu traktowaniu pracy, które nie pozwala dostrzec w niej rzeczy-
wistości personalistycznej. Praca nie jest towarem, ma ona prymat przed 
kapitałem. Do oceny jej wartości nie wystarczy uwzględnienie wyłącznie 
jej strony przedmiotowej, ponieważ tym, kto pracuje jest zawsze osoba i jej 
godność stanowi o wartości pracy, co więcej praca powinna stawać się dro-
gą rozwoju osoby, powinna służyć naczelnej wartości moralnej, jaką jest 
człowieczeństwo. Wszystkie te myśli znalazły swe rozwinięcie w encyklice 
Laborem exercens. Do polskiego świata pracy, reprezentowanego przez piel-
grzymów w Gdańsku w 1987 r., Jan Paweł II mówił streszczając niejako 
swą encyklikę: „Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar podmioto-
wości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi 
pracujących. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku 
z jego pracą i wszystkim czynić zadość”8. Jan Paweł II  doceniał wysiłki 
„Solidarności” podjęte na rzecz wyzwolenia człowieka przez pracę, wysił-
ki, które ks. Józef Tischner trafnie określił „pracą nad pracą”.

„Solidarność” zrywając z przedmiotowym traktowaniem pracy, powią-
zała walkę w obronie sensu pracy z walką o kulturę i prawa narodowe9.  
Dzięki temu przygotowała ona grunt dla ponownego odkrycia kulturowych 
fundamentów tożsamości europejskiej, zagubionych przez wiele nurtów 
myślenia nowożytnego. Jan Paweł II w wydarzeniach lat 1980–1989 wi-
dział ciągłość, w której przejawiają się zmagania o nowy duchowy kształt 

8 Ibidem, s. 175.
9 Zob. J a n  P a w e ł  I I, Centesimus annus, 24. 
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Europy. Sądzę, że można sformułować tezę głoszącą, że Jan Paweł II patrzył 
na doświadczenie „Solidarności” i jej przedłużenie w wydarzeniach 1989 r. 
jako na „laboratorium” Europy odzyskującej swą tożsamość.

Wydarzenia roku 1989 – pisze w encyklice Centesiumus annus – które roz-
grywały się głównie w krajach wschodniej i środkowej Europy, mają znacze-
nie uniwersalne, ponieważ ich pozytywne i negatywne konsekwencje doty-
czą całej rodziny ludzkiej. Następstwa te nie mają charakteru mechanicznego 
ani fatalistycznego, stanowią raczej okazje, w których ludzka wolność może 
współpracować z miłosiernym planem Boga działającego w historii10.  

Wkład „Solidarności” do współczesnej myśli społecznej można opisać 
jako doświadczenie historii, której protagonistami są ludzie duchowo za-
korzenieni w Bogu. Znaczenie „Solidarności” nie ogranicza się bynajmniej 
do obalenia komunizmu jako jednego z systemów totalitarnych, lecz ma 
ono charakter uniwersalnej „lekcji człowieczeństwa”. Ważne okazały się 
pytania o człowieka, bez postawienia których spór o człowieka w naszej 
epoce pozostawałby sporem bez rozstrzygnięcia. Przypomnijmy, że Jan Pa-
weł II te właśnie pytania uznał za tak głębokie, jak sam człowiek, który 
nie może siebie zrozumieć bez Boga. Nie może więc dziwić, że po upadku 
komunizmu spór o demokrację stał się sporem o wartości.  

10 Ibidem, 26.
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W komunistycznej rzeczywistości. 
Lubelszczyzna w latach 1944–1980

Lubelszczyzna jako pierwsza z regionów późniejszej Polski Ludowej do-
świadczyła nowej rzeczywistości komunistycznej, budowanej na przemocy 
i terrorze, często nie mniejszym od tego z czasów okupacji hitlerowskiej. 
Priorytet działań nowej władzy, zainstalowanej przez Moskwę, ujawnia-
ło utworzenie w Chełmie, już 25 lipca 1944 r., resortu bezpieczeństwa, 
a 1 sierpnia w Lublinie – pierwszego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Natychmiast na nowo zapełniły się więzienia, a gdy 
zabrakło w nich miejsca, wykorzystano część pomieszczeń obozu koncen-
tracyjnego na Majdanku. Ponurą „sławą” okryła się wkrótce katownia na 
Zamku Lubelskim, gdzie masowo wykonywano wyroki śmierci. Tylko jesie-
nią 1944 r. wywieziono z Lubelszczyzny do ZSRR ponad 3 tys. osób, głównie 
związanych z AK i konspiracją. Odpowiedzią na terror nowej władzy stała 
się kontynuacja podziemia: zbrojny opór, tajne nauczanie, druk i kolportaż 
„bibuły” (głównie pod znakiem Armii Krajowej, a potem Wolności i Nieza-
wisłości). A obok tego – nowe już zjawisko: rodzący się opór w zakładach 
pracy, szkołach i wyższych uczelniach. Silne, z uwagi na rolniczy charak-
ter regionu, były na Lubelszczyźnie struktury Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego, szybko rozbite po sfałszowanych przez komunistów wyborach 
w styczniu 1947 r. Zorganizowana partyzantka trwała na Lubelszczyźnie 
do początku lat 50., zaś ostatni ukrywający się z bronią w ręku partyzant, 
Józef Franczak ps. „Lalek”, zginął w walce, osaczony przez obławę funk-
cjonariuszy milicji i Służby Bezpieczeństwa, pod Piaskami w 1963 r. Ceną 
za okres powojennego oporu wobec władzy komunistycznej była śmierć, 
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więzienie lub ucieczka na tzw. Ziemie Odzyskane najwartościowszego pa-
triotycznie elementu społeczeństwa Lubelszczyzny1.

Już wtedy datują się początki chlubnej tradycji wspierania przez ko-
ściół powizytkowski w Lublinie działalności antykomunistycznej. Tutej-
szy duszpasterz ks. Aleksander Iwanicki – ps. „Achilles”, kapelan AK-WiN 
Okręgu Lublin, czynnie zaangażowany w prace Biura Informacji i Propa-
gandy, od marca do czerwca 1945 r. wziął na siebie obowiązki Komendan-
ta Okręgu. Zamknięciem klasztoru przez UB w 1950 r. oraz długoletnimi 
wyrokami więzienia przypłacili zaangażowanie w podziemie ojcowie ber-
nardyni z Radecznicy, których ośrodek stanowił przez wiele lat centrum 
konspiracji AK-WiN Obwodu Zamość2.

Doniosłym doświadczeniem oporu społecznego Lubelszczyzny wo-
bec nowej rzeczywistości PRL były wydarzenia w Lublinie, w okresie od 
czerwca do sierpnia 1949 r. 16 czerwca, w czasie procesji Bożego Ciała, jej 
uczestnicy przewrócili próbujący wjechać w tłum samochód szefa Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa. Pobito znajdujących się w aucie funkcjo-
nariuszy. W odpowiedzi UB aresztowało 5 osób, które skazane zostały na 
długoletnie więzienie. 3 lipca rozpoczęły się wydarzenia związane z tzw. 
Cudem Lubelskim, kiedy to po pojawieniu się łzy na obrazie Matki Bo-
skiej Częstochowskiej w katedrze, świątynia ta stała się celem pielgrzy-
mowania tysięcy wiernych z całego kraju. Dzień i noc rzesze ludzi, w dłu-
giej na kilkaset metrów kolejce, oczekiwały przed katedrą na możliwość 
obejrzenia obrazu. W celu ograniczenia zasięgu religijnego oddziaływania 

1 Opór Lubelszczyzny wobec władzy komunistycznej po 1944 r. omawiają m.in.: P. G a -
w r y s z c z a k, Podziemie polityczno-wojskowe w Inspektoracie Lublin w latach 1944–1956, Lublin 
1998; J. K o p i ń s k i, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego „Radzyń 
Podlaski” w latach 1944–1956, Biała Podlaska 1998; R. W n u k, Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN, 
Warszawa 2000; Z. Z i e l i ń s k i, Zasady polityki państwa wobec Kościoła w Polsce w latach 1944–
1956, [w:] Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956 wobec duchowieństwa katolickiego, 
red. Z. Zieliński, Lublin 2000, s. 9; Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzie-
ży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945–1956, oprac. J. Ziółek, Lublin 2001; V. G u t, 
Józef Franczak ps. „Lalek”. Ostatni partyzant poakowskiego podziemia, Toruń 2004; S. P o l e s z a k, 
Kryptonim „Pożar”. Rozpracowanie i likwidacja ostatniego żołnierza polskiego podziemia niepodległo-
ściowego Józefa Franczaka „Lalka”, „Lalusia” (1956–1963), „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo In-
stytutu Pamięci Narodowej”, 2005, nr 2 (8), s. 347–376; A. G. K i s t e r, Studium zniewalania. 
Walka aparatu bezpieczeństwa z polskim zbrojnym podziemiem niepodległościowym na Lubelszczyźnie 
(1944–1947), Kraków 2005.

2 L. P i e t r z a k, Prześladowania duchowieństwa katolickiego na Lubelszczyźnie na przykładzie 
działań organów bezpieczeństwa wobec klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy, [w:] Aparat ucisku 
[...], s. 81–95; W n u k, op. cit., s. 110–111.
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wydarzeń w Lublinie władze komunistyczne wprowadziły blokadę miasta 
dla przyjezdnych, obowiązujący w całym kraju zakaz sprzedaży biletów do 
stacji Lublin, a także agresywną propagandę antyreligijną oraz aresztowa-
nia wiernych. Kulminacyjnym momentem było użycie milicji i wojska do 
stłumienia zamieszek ulicznych, sprowokowanych przez UB 17 lipca 1949 
r. W czasie rozruchów tłum zaatakował komendę miejską MO, zaś milicja 
oddała strzały ostrzegawcze. Aresztowano ponad 230 osób, z których 101 
skazano na wyroki więzienia (od 4 miesięcy do 5 lat). Wydarzenia lubelskie 
stały się dla władz komunistycznych pretekstem do wprowadzenia w sierp-
niu tego samego roku dekretu rozszerzającego sankcje karne za działalność 
religijną3. W trwającej atmosferze napięcia, 30 sierpnia 1949 r., przepro-
wadzono w Lublinie masowe aresztowania lubelskich kupców (100–150 
osób), których poddano represjom w ramach tzw. „bitwy o handel”.

Elementem szykanowania Lubelszczyzny było skierowanie, w latach 
1949–1956, kilku tysięcy poborowych z tego regionu do niewolniczej pracy 
w śląskich kopalniach węgla, gdzie zastąpili oni zwolnionych w 1949 r. 
jeńców niemieckich. Żołnierze, odbywający w ten sposób „zastępczą służ-
bę wojskową”, pochodzili głównie z rodzin „wrogów klasowych” lub z in-
nych powodów byli niewygodni dla władzy komunistycznej. Pracujących 
w ciężkich warunkach, bez wolnych niedziel, poddawano psychicznemu 
terrorowi, inwigilacji i obozowym rygorom. Liczne były wśród nich przy-
padki samobójstw4.

Powojenne represje aparatu komunistycznego dotknęły Katolicki 
Uniwersytet Lubelski – jedyną niepaństwową, zachowującą dużą nieza-
leżność od władz uczelnię w całym bloku państw podporządkowanych 
Związkowi Sowieckiemu. Mało znane są związki łączące, w początkowym 
okresie, KUL z podziemiem AK. W maju 1945 r. uczelnia otrzymała od lu-
belskiego Okręgu sporą kwotę 1 mln zł. 19 listopada 1945 r. w murach tej 
uczelni zaaranżowano spotkanie oficera reprezentującego WiN z ambasa-
dorem amerykańskim. Władze stopniowo ograniczały, a w końcu zamknę-
ły Sekcję Prawa, Sekcję Ekonomiczną, Sekcję Pedagogiki oraz Studium 
Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi. Wydziałowi Nauk Humani-
stycznych odebrano prawo przeprowadzania przewodów doktorskich i ha-
bilitacyjnych. W 1951 r. władze komunistyczne usunęły ze stanowiska rek-

3 A. P r z y t u ł a, Cud lubelski 1949. Łzy – nadzieje – represje, Lublin 1999; Z. M a ń k o w s k i, 
„Lubelski cud”, lipiec 1949 – represje, [w:] Aparat ucisku [...], s. 67–79; J. K r u k o w s k i, Represyj-
ność prawa polskiego w zastosowaniu do Kościoła katolickiego w latach 1944–1956, [w:] Aparat ucisku 
[...], s. 33.

4 S. Z i e l i ń s k a, Opatrzone klauzulą „tajne”, Lublin 1998, s. 74.
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tora ks. Antoniego Słomkowskiego, który w latach 1952–1954 został uwię-
ziony. W 1950 r. UB aresztowało prof. Ignacego Czumę, specjalistę prawa 
skarbowego, zaangażowanego w działalność antykomunistyczną (w lipcu 
1945 r. „Ruch Oporu” wydał jego broszurę Polska i Sowiety, w której ostrze-
gał, że celem systemu sowieckiego jest „zniszczenie kultury chrześcijań-
skiej i zachodniej w Polsce”), po torturach skazanego na 10 lat więzienia, 
w którym przebywał do 1953 r. W 1952 r. Senat KUL zmuszono do wyboru 
na stanowisko rektora osobę o nastawieniu prorządowym. Władze wymu-
siły usunięcie z uczelni 12 profesorów. Uniwersytet został poddany silnej 
inwigilacji przez Urząd Bezpieczeństwa. Absolwenci KUL byli pozbawieni 
szansy znalezienia pracy zgodnej ze swoim wykształceniem5.

Przełom 1956 i 1957 r. przyczynił się do ożywienia nastrojów straj-
kowych w środowisku robotniczym, także na Lubelszczyźnie. Najbardziej 
widoczne było to na terenie WSK Świdnik, gdzie w czerwcu 1957 r. doszło 
do strajku 30 mechaników. Wprowadzenie nowych, niekorzystnych dla 
załogi norm produkcyjnych wywołało 19 i 20 sierpnia 1957 r. dwudniowy 
strajk 40 pracowników Wydziału 11–13. Inspirację sierpniowego strajku 
władze przypisały mistrzowi Stanisławowi Hawrajowi, który przed 1939 
r. był pracownikiem Lubelskiej Wytwórni Samolotów, zaś w latach 1945–
1946 organizował komórkę Stronnictwa Pracy Karola Popiela w Lubelskiej 
Fabryce Maszyn Rolniczych. Przejawem utrzymujących się tendencji straj-
kowych była odmowa, 15 września 1957 r., przyjścia do pracy przez grupę 
mechaników Wydziału 57 „Start”, dla obsłużenia maszyn mających wziąć 
udział w pokazach lotniczych. Powodem protestu było nieotrzymanie pre-
mii pieniężnej z okazji Święta Lotnictwa. W ciągu 1957 r. nastroje strajko-
we obserwowane były także m.in. w FSC Lublin, Cukrowni Lublin i PKS 
Lublin6.

W 1959 r. doszło do wydarzeń w Kraśniku Fabrycznym, który, podob-
nie jak Nowa Huta pod Krakowem, czy – na mniejszą skalę – Świdnik oraz 
Poniatowa na Lubelszczyźnie, miał być socjalistycznym blokowiskiem bez 
kościoła. Brak zgody na budowę katolickiej świątyni w tym 10-tysięcz-
nym wówczas ośrodku przemysłowym oraz likwidacja przez milicjantów 
lokalnego miejsca modlitwy, przy miejscowym krzyżu na skraju lasu, 
sprowokowały 26 czerwca 1959 r. zamieszki uliczne. Tłum mieszkańców, 
wraz z robotnikami z pobliskiej Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych 

5 G. K a r o l e w i c z, Represje wobec społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 
1944–1956, [w:] Aparat ucisku [...], s. 47–65;  A. D u d e k, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, 
Kraków 1995, s. 29; W n u k, op. cit., s. 104–105, 111–112.

6 IPN Lublin, sygn. Lu-043/58, s. 134–135, 138, 140, 154, 190–191.
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(późniejsza Fabryka Łożysk Tocznych), kończącymi zmianę, zaatakował 
komisariat milicji oraz wtargnął do pobliskiego budynku Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej. Bunt uśmierzono dopiero po ściągnięciu oddziału 
ZOMO z Lublina, który użył gazów łzawiących, armatki wodnej oraz pa-
łek. Na mieście przeprowadzono łapankę, wyciągając z domów, w których 
znaleziono mokre ubrania, ponad tysiąc osób. Spośród zatrzymanych wy-
typowano grupę 61 osób, które poddano następnie różnym represjom. 22 
z nich urządzono pokazowe procesy, wymierzając kary do 3 lat więzienia. 
Pozostałym 39 osobom zasądzono kary grzywny. Większość skazanych po-
zbawiono na wiele lat możliwości znalezienia jakiejkolwiek pracy. Wśród 
represjonowanych znalazł się późniejszy działacz „Solidarności” w FSC 
Lublin – Julian Dziura. Wypadki w Kraśniku Fabrycznym, choć na mniej-
szą skalę, były bliźniaczo podobne do wydarzeń związanych z obroną krzy-
ża w Nowej Hucie w 1960 r.7 

W 1966 r. miały miejsce wydarzenia związane z obchodami milenijny-
mi Chrztu Polski. Przygotowania aparatu bezpieczeństwa do przyjazdu do 
Lublina, wędrującej po Polsce, kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
MSW objęło kryptonimem „Bystrzyca 66”. Siły Komendy Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej wzmocniono 380 funkcjonariuszami ZOMO z innych 
ośrodków. W atmosferze napięcia stworzonej przez władze, rozstawione 
na trasie siły ZOMO nie dopuszczały do zatrzymywania się samochodu 
z obrazem. 4 czerwca 1966 r. wizerunek Matki Boskiej przybył do Lublina. 
Następnego dnia mieszkańcy Lublina manifestacyjnie powitali obraz, for-
mując spontaniczną procesję i odprowadzając ikonę ulicami miasta w kie-
runku KUL. Podobnie było 7 czerwca, gdy obraz opuszczał teren KUL. Aż 
do rogatek miasta odprowadził go 3-tysięczny tłum z dużym udziałem stu-
dentów KUL. Samochód-kaplica był pchany przez ludzi, bez uruchamiania 
silnika. Wywołało to kolejne już represje władz komunistycznych wobec 
peregrynującego wizerunku Królowej Polski. Na trasie między Lublinem 
i Bełżycami władze poinformowały biskupa Jana Mazura, sufragana lu-
belskiego, towarzyszącego obrazowi, że w związku z „łamaniem przepisów 
i uzgodnień przedstawicieli kurii i KUL z przewodniczącym PWRN” musi 
ulec zmianie trasa oraz kierowca. Za Bełżycami kościelna półciężarówka 
z obrazem została zatrzymana, a umundurowani funkcjonariusze nakryli 

7 Ks. J. S t r e p, „Logos i Metanoja”. Pismo parafii św. Józefa w Kraśniku – numer spe-
cjalny, wrzesień 1999; D u d e k, op. cit., s. 98–100; A. D u d e k, T. M a r s z a ł k o w s k i, Walki 
uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999, s. 92–96; M. D ą b r o w s k i, Jak Kraśnik upomniał się o 
Boga, „Tygodnik AWS”, 1999, nr 48, s. 35–36; J. B r z u s z k i e w i c z, Pochylony krzyż; Miasto bez 
kościoła, to jak człowiek bez sumienia. Walka o kościół w Kraśniku Fabrycznym, „Gazeta w Lublinie”, 
1999, nr 219, s. 1, 4; J. D z i u r a, Słowa przemijają, czyny pozostają, Lublin 2005, s. 8–9.
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platformę z wizerunkiem Matki Boskiej brezentową plandeką i, w milicyj-
nej eskorcie (stąd mówi się o „aresztowaniu” obrazu), odwieźli ikonę do 
Częstochowy. Nową trasę przejazdu znali tylko uczestniczący w operacji 
oficerowie milicji. 

Zgromadzona na rynku w Bełżycach ludność, bezskutecznie oczeku-
jąca na powitanie obrazu Matki Boskiej, spontanicznie uformowała pro-
cesję, udając się ze śpiewem i płaczem, wokół rynku i ul. Lubelską, pod 
figurę Matki Boskiej, gdzie złożyła kwiaty. W związku z incydentem kuria 
biskupia wystosowała list do wiernych. W nocy 7/8 czerwca pod wsią Woj-
ciechów, w miejscu gdzie nastąpiło zatrzymanie i nakrycie obrazu plande-
ką, postawiono drewniany krzyż. Następnego dnia władze usunęły krzyż. 
Kolejnej nocy, 8/9 czerwca, ustawiono nowy krzyż, również usunięty przez 
władze. W nocy 9/10 czerwca, w miejscu tym postawiono obraz Matki Bo-
skiej. Także i obraz został usunięty. Władze powoływały się na „naruszenie 
przepisów prawa budowlanego”. 9 czerwca 1966 r. Służba Bezpieczeństwa 
i milicja z Bełżyc zatrzymała przy tej okazji 17 studentów KUL. Jednocze-
śnie SB uniemożliwiła wyjście pielgrzymki studentów z KUL do Wojcie-
chowa. Wśród „wniosków”, jakie z peregrynacji obrazu Matki Boskiej do 
Lublina wyciągnęła miejscowa Komenda Wojewódzka MO, był postulat 
zaopatrzenia milicji w armatkę wodną8.

W latach 1964–1965, w oparciu o łódzkie i lubelskie środowiska kul-
tywujące tradycję niepodległej Polski, powstała organizacja konspiracyjna 
„Ruch”. Zrzeszała ona młodych katolików (duszpasterstwa akademickie), 
co w rzeczywistości PRL deklarującej urzędowy ateizm miało swoją wy-
mowę i konsekwencje. Idee głoszone przez środowisko „Ruchu” nawią-
zywały do tradycji II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej, walki z sowieckim 
najeźdźcą, przy jednoznacznym odrzuceniu systemu komunistycznego 
i podważeniu legalności podstaw państwowości PRL. Podstawowym po-
stulatem „Ruchu” było odzyskanie niepodległości. W latach 1970–1971 
organizacja „Ruchu” została rozbita. Nastąpiły aresztowania i procesy 
przywódców ugrupowania, zakończone surowymi wyrokami9.

Lubelski epizod miały wydarzenia marcowe 1968 roku. 11 marca, 
trzy dni po rozpędzeniu manifestacji studentów w Warszawie (8 marca), 
o godz. 6.00, z głośników na miasteczku akademickim wyemitowana zo-
stała 2-godzinna audycja Radia Wolna Europa, z informacjami o wydarze-
niach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Na godz. 14.00, pod „Chatką 

8 Obchody milenijne 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, War-
szawa 1998, s. 124–125, 128–129, 138–140, 142, 144–146; D u d e k , op. cit., s. 202.

9 A. F r i s z k e, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 255–263.
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Żaka” zwołano wiec, który zgromadził ponad 1000 studentów lubelskich 
uczelni. Na rzucone z tłumu hasło zgromadzeni ruszyli w kierunku po-
bliskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Między Domem Nauczyciela a 
Konwiktem KUL studentom zagrodził drogę szpaler uzbrojonych milicjan-
tów z psami. Milicja zaczęła spychać uczestników zajść z powrotem w kie-
runku akademików. Funkcjonariusze SB i „aktyw robotniczy” brutalnie 
wyłapywali z tłumu pojedyncze osoby. Zatrzymanych gromadzono w sali 
kinowej Domu Nauczyciela. Część uczestników manifestacji schroniła się 
na terenie KUL. Większość spośród zatrzymanych stanowili studenci KUL, 
m.in. Janusz Bazydło, przewodniczący Rady Uczelnianej Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich przy KUL, który usiłował mediować z władzami. Pobity 
został m.in. Adam Konderak, student I roku historii KUL. Obaj otrzymali 
karę kilkumiesięcznych aresztów. Większość z zatrzymanych stanęła przed 
kolegiami ds. wykroczeń. Uczestnicy wydarzeń byli karnie powoływani do 
wojska. Wielu relegowanych z państwowych uczelni  przygarnął KUL10.

Od początku trwania PRL w różnych środowiskach społecznych nie 
brakowało jednostek, które miały ukształtowany, negatywny stosunek do 
komunistycznej rzeczywistości, mając za sobą niekiedy powojenną walkę 
zbrojną z nowym ustrojem. Wiadomo, że na przełomie lat 1969/1970 roku 
wyrzucono z WSK Świdnik pracownika, który w czasie wyborów w 1969 r. 
demonstracyjnie podarł kartki wyborcze na oczach komisji, wrzucając je 
do urny11.

Nie były wówczas rzadkością przypadki, gdy np. robotnicy WSK Świd-
nik chwalili w rozmowach wyższość stopy życiowej mieszkańców krajów 
zachodnich, uzupełniając swoje poglądy dowcipami na temat szarej i ubo-
giej rzeczywistości PRL. Wśród pracowników krążyły od czasu do czasu pi-
sane na kartkach satyry na władze. Masowo pojawiły się one późną jesie-
nią 1970 r. Zidentyfikowanych autorów takich wypowiedzi lub pisemnych 
paszkwili szybko wyrzucano z pracy12.

Nastroje niezadowolenia z powodu złego zaopatrzenia uwidoczniły 
się szczególnie wyraźnie w październiku i listopadzie 1970 r., tuż przed 
tragicznymi wydarzeniami na Wybrzeżu. „Po godzinie 15 w zasadzie nie 
ma żadnych możliwości dokonania zakupów towarów, gdyż cała masa 
towarowa sprzedana zostaje w godzinach rannych. Ma to niekorzystny 

10 W oczach świadków. Marzec ’68 w Lublinie, „Gazeta w Lublinie”, 1993, nr 59, s. 3; 
M. W r z e s z c z, Mój Marzec ’68. W 25. rocznicę lubelskiego Marca, „Przegląd Uniwersytecki”, 1993, 
nr 3, s. 6–7; J. B a z y d ł o, Opinie. Marzec – jaskółka wolności, „Nowy Świat”, 1992, nr 57, s. 7.

11 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 10; M. D ą b r o w s k i, Świdnicka droga do wolności, [w:] 
Świdnicki Lipiec 1980–2005, Świdnik 2005, s. 18–19.

12 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 12, 19–20; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 19.
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wpływ na nastroje załogi. Obecnie szerzy się tam niezadowolenie przera-
dzające się w apatię” – pisano w meldunku Służby Bezpieczeństwa z 20 
października 1970 r. na temat nastrojów w Świdniku13.

Nieznanym, lubelskim wymiarem masakry robotników w grudniu 
1970 r. na Wybrzeżu była śmierć jednego ze stoczniowców Józefa Widerli-
ka, pochodzącego z Kraśnika na Lubelszczyźnie. Ciało Widerlika spoczęło 
w rodzinnym mieście, a jego grób stał się jednym z lokalnych miejsc pod-
trzymywania świadomości o komunistycznych zbrodniach14.

W dyskusjach na temat wydarzeń na Wybrzeżu, w grudniu 1970 r., 
nie brakowało opinii popierających protest stoczniowców. Według jednej 
z relacji w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach aresztowano 3 
pracowników. Z kolei, w WSK Świdnik starszy planista zachęcał kolegów 
do słuchania zachodnich rozgłośni, bo „wtedy dowiedzą się prawdy, w jak 
brutalny sposób nasze władze potrafią traktować ludzi pracy”15.

Przyjęło się powszechnie sądzić, że początek dekady rządów Edwar-
da Gierka był okresem bezkrytycznego zachwytu środowisk robotniczych 
wobec nowego przywódcy partyjnego. Dokładna analiza materiałów ar-
chiwalnych wskazuje na coś innego. Np. pod koniec stycznia 1971 r., na 
Wydziałach Obróbki Mechanicznej WSK Świdnik, 150 osób odmówiło 
podjęcia modnych wówczas i oczekiwanych przez władze zobowiązań pro-
dukcyjnych. Robotnicy ci oświadczyli, że „nie będą pracować, bo pieniądze 
pójdą na libacje i przyjęcia”. Podjęcia zobowiązań odmówiło też 390 pra-
cowników Wydziału Narzędziowni, Obróbki Plastycznej i Łopat16.

W lutym 1971 r. kierowniczka rozdzielni Wydziału TE WSK Świdnik 
wypowiadała się pod adresem władz, że „to wszystko jest obłuda, a ustrój 
obecny nie jest pewny i w każdej chwili może runąć...”. Kierowniczka ta 
nie ukrywała, że słucha polskojęzycznych zachodnich rozgłośni radiowych. 
Z maja 1971 r. zachowała się wypowiedź szlifierza WSK Świdnik Józefa 
Portki, późniejszego działacza „Solidarności”, który wyrażał się negatywnie 
o władzach PRL twierdząc, że „PZPR doprowadziła Polskę do nędzy”17.

13 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 25; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 19.
14 M. Ł a z a r z, 15 lat „Solidarności” w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, nr 4, s. 21–24;  

M. D ą b r o w s k i, „Solidarność” nad Wyżnicą. Oddział w Kraśniku, „Biuletyn Informacyjny Re-
gionu Środkowowschodniego NSZZ «Solidarność»”, 1997, nr 18–19, s. 6.

15 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6,  s. 32, 36v; M. D ą b r o w s k i, Ludzie, którzy tworzyli „Soli-
darność”. Zdzisław Kudyk, „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ «So-
lidarność»”, 2004, nr 4, s. 7; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 19.

16 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 48v; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 20.
17 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 50, 74; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 20.
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W dalszych latach krytyczne uwagi i wypowiedzi mnożą się jeszcze 
bardziej. W listopadzie 1972 r. kierowca zatrudniony w WSK Świdnik 
stwierdza: „sowieci nas doją i będą doić...”, zaś mistrz warsztatu, czło-
nek PZPR, powiedział: „za dużo jest ubowców i milicji, którzy dostają trzy 
razy takie pensje jak najlepszy fachowiec; chcą ich utrzymać, bo się boją 
buntów, gdyż ludzie mają wszystkiego dość”. Zdaniem jeszcze innego pra-
cownika: „po wypadkach grudniowych nie nastąpiły żadne zmiany na ko-
rzyść ludzi pracy, a przeciwnie, warunki bytowe pogorszyły się (...) Gierek 
wprowadził nowy system płac niekorzystny dla robotników. (...) za dużo 
wywozi się zboża, ziemniaków i świń do ZSRR po niskich cenach, dlatego 
nasze społeczeństwo na tym cierpi i w Polsce jest bieda”18. 

W lutym 1973 r. zastosowano areszt tymczasowy wobec ślusarza z Za-
kładu Doświadczalnego WSK Świdnik, który w godzinach pracy, w obec-
ności kilku pracowników „użył wysoce obelżywych słów” pod adresem I 
sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza. Spra-
wę skierowano do Kolegium Karno-Administracyjnego Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Lublinie. W tym okresie SB pilnie poszukiwała 
na tym wydziale sprawcy zniszczenia na zakładowej tablicy ogłoszeń zdjęć 
Gierka oraz sowieckiego przywódcy Leonida Breżniewa19.

W kwietniu 1973 r. 30-letni pracownik Wydziału Mechanicznego 
WSK Świdnik wypowiedział się, że „ustroju komunistycznego nienawi-
dzi, dlatego że jest on niesprawiedliwy i krzywdzący dla narodów, które 
są mu podporządkowane; jest to ustrój nietrwały”. Oświadczył on także, 
że „przekonań swoich nie zmieni, gdyby nawet został osadzony w więzie-
niu”20.

W tym okresie Katolicki Uniwersytet Lubelski stał się schronieniem 
dla wielu studentów, wyrzuconych z uczelni państwowych za udział w 
Marcu 1968. Studia na kierunku historii rozpoczęli m.in.: Bogdan Boru-
sewicz (miał już za sobą wyrok więzienia za kolportowanie marcowych 
ulotek), Marian Piłka21  i Janusz Krupski. Duży wpływ na kształtowanie 
postaw i świadomości lubelskich studentów wywierał wówczas dominika-
nin ojciec Ludwik Wiśniewski, od 1972 r. prowadzący duszpasterstwo aka-
demickie na Starym Mieście (w latach 1963–1972 o. Wiśniewski kierował 
duszpasterstwem akademickim przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku). 

18 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 109–109v, 112; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 21.
19 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 117, 118v; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 21.
20 IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 121; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 21–22.
21 E. M a t y j a, Marian Piłka, [hasło w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, 

t. 1, Warszawa 2000, s. 295.
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W 1975 r. jednym z pierwszych działań tego środowiska było rozwieszenie 
klepsydr w piątą rocznicę wydarzeń Grudnia. Zorganizowano także nabo-
żeństwo w intencji ofiar Katynia. Wiosną 1976 r. trafił do Lublina pierwszy 
podziemny powielacz z Zachodu22.

Z powodów religijnych zaczęły się kłopoty władz komunistycznych ze 
zbudowanym w latach 50. robotniczym miastem Świdnik. Jego mieszkań-
cy, pozbawieni jakiejkolwiek świątyni, musieli chodzić polnymi ścieżkami 
do odległej o kilka kilometrów wiejskiej parafii Kazimierzówka. Starania 
o kościół w mieście podjęto tu już w 1957 r., zbierając podpisy w sprawie 
budowy świątyni w Świdniku. Wspierał je ówczesny administrator parafii 
Kazimierzówka, ks. Józef Bieńkowski. Petycje mieszkańców do władz nie 
dały wówczas rezultatów. W sierpniu 1970 r. do parafii tej trafił ks. Jan Hry-
niewicz, który od ówczesnego biskupa lubelskiego Piotra Kałwy otrzymał 
polecenie podjęcia starań o utworzenie parafii w Świdniku. Korzystając z 
przełomu politycznego, jaki pojawił się w styczniu 1971 r., ks. Hryniewicz 
ponownie inicjuje starania o kościół. 25 stycznia 1971 r., mimo przeciw-
działań bezpieki, zebrano podpisy przedstawicieli 4600 rodzin (na 5000) 
zamieszkujących Świdnik. Wraz z delegacją parafian 16 lutego 1971 r. ks. 
Hryniewicz przekazuje je komunistycznemu premierowi Piotrowi Jarosze-
wiczowi. Na razie bez efektów. Sytuacja zmienia się, gdy nowym ordyna-
riuszem diecezji lubelskiej zostaje ks. bp Bolesław Pylak, do którego władze 
są przychylniej nastawione. 29 sierpnia 1975 r. wojewoda lubelski wydaje 
zezwolenie na budowę kościoła w Świdniku. Erygowana parafia pw. Naj-
świętszej Marii Panny odegra ogromną rolę w kształtowaniu świadomości 
robotników Świdnika i stanie się oparciem dla miejscowej „Solidarności”23. 

Co najmniej od lutego – marca 1975 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie 
nastrojów społecznych na tle niedostatecznego zaopatrzenia rynku w arty-
kuły spożywcze (zwłaszcza w mięso i artykuły mleczarskie). Władze próbo-
wały przeciwdziałać tym tendencjom wprowadzając do sklepów zwiększone 
ilości towarów, przynajmniej w większych ośrodkach robotniczych24.

22 F r i s z k e, op. cit., s. 304–305, 310–312; M. C h o m a - J u s i ń s k a, Rola duszpasterstwa 
akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji przedsolidarnościowej w Lublinie, 
„Pamięć i Sprawiedliwość”, 2005, nr 1 (7), s. 156.

23 A. M i e c z k o w s k i, Ksiądz kanonik Jan Hryniewicz. Ojciec duchowny Świdniczan, Świd-
nik 2002, s. 33–38; Kronika parafii pw. NMP w Świdniku; Nasz Świdnik. 50 lat miasta Świdnika. 
Środowisko – ludzie – dokonania, Świdnik 2004, s. 12; M. D ą b r o w s k i, Duszpasterz robotnicze-
go Świdnika. Wspomnienia ks. Jana Hryniewicza, „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowo-
wschodniego NSZZ «Solidarność»”, 1999, nr 27–28, s. 2–3; i d e m, Lubelski Lipiec 1980, Lublin 
2000, s. 19; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 17–18;  IPN Lublin, sygn. Lu-088/6, s. 47. 

24 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1057, s. 49–50, 55.
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Nie brak w tym okresie pojedynczych odruchów manifestowania nie-
chętnej postawy wobec totalitarnej władzy komunistycznej. 1 maja 1975 
r., we wczesnych godzinach rannych, odnotowano przypadek podpalenia 
flagi w Urzędowie koło Kraśnika. Tego dnia kartka z „wrogim” napisem 
pojawiła się na 1-majowym haśle w Radzyniu Podlaskim. 14 maja, w Pu-
ławach, na budynku kina „Sybilla” i w jego pobliżu, rozklejono ręcznie 
wykonane ulotki, pisane kolorowymi flamastrami o treści: „Niech żyje 
granica polsko-chińska na Uralu” oraz „ZSRR okrada Polskę”25.

W nocy 12/13 grudnia 1975 r. troje studentów KUL (Anna Żurawska, 
Magdalena Górska i Marian Piłka), związanych ze wspomnianym dusz-
pasterstwem ojca Wiśniewskiego, zostało zatrzymanych przez milicję w 
trakcie rozklejania na mieście klepsydr, wykonanych ręcznie flamastrem, 
zawierających ogłoszenie: „Dnia 14 grudnia o godz. 18.00 w kościele Nie-
pokalanego Poczęcia NMP ul. Staszica odbędzie się msza święta za śp ro-
botników poległych w grudniu 1970 roku”. Klepsydry naklejono przy pra-
wie wszystkich kościołach Lublina26.

Na przełomie 1975 i 1976 r. środowisko akademickie KUL włączyło się 
aktywnie w kampanię listów protestacyjnych przeciwko wprowadzeniu do 
konstytucji PRL zapisów o kierowniczej roli PZPR oraz o nienaruszalności 
sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Tzw. List 101, wysłany do Komisji Kon-
stytucyjnej w dniu 31 stycznia 1976 r., podpisali m.in. dr Adam Stanowski i 
prof. Stefan Swieżawski (obaj z KUL). Środowisko skupione wokół Koła Na-
ukowego Historyków KUL było współsygnatariuszem listu 92 studentów27.

25 czerwca 1976 r., na wiadomość o wydarzeniach w Radomiu i Ur-
susie, w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku na czterech wydziałach 
przerwało pracę 191 pracowników (51 osób na wydziale W-16, 62 osoby 
na W-17, 56 osób na W-18 i 25 osób na W-20). Łączny czas przerw wyniósł 
750 roboczogodzin i dotyczył głównie II zmiany. Na I zmianie wystąpiły 
tylko kilkunastominutowe przerwy na W-17, W-18 i W-2028. W Instytucie 
Nawozów Sztucznych w Puławach 17 pracowników zagroziło oddaniem 
legitymacji związkowych uważając, że CRZZ podpisała propozycję zmiany 
cen bez konsultacji z członkami29.

28 czerwca podczas wiecu w FŁT Kraśnik potępiającego „nieodpowie-
dzialne i aspołeczne postawy części załóg w Radomiu i Ursusie” przyję-

25 Ibidem, s. 68, 91.
26 Ibidem, sygn. 1058, s. 43.
27 F r i s z k e, op. cit., s. 330-331; M a t y j a, op. cit., s. 295.
28 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1058, s. 93; D ą b r o w s k i, „Solidarność” nad 

Wyżnicą [...], s. 6; F r i s z k e, op. cit., s. 338.
29 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1058, s. 93.
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to rezolucję, w której „przeproszono tow. Gierka i tow. Jaroszewicza za 
czasowe przerwanie pracy przez część pracowników czterech wydziałów”. 
Podjęto również decyzję o ukaraniu zwolnieniem z pracy 5 „najbardziej 
aktywnych w zajściu” pracowników30. Następnego dnia, na terenie FŁT 
Kraśnik, przypięto do drzewa kartkę: „Nie róbcie wieców, bo klasa robot-
nicza walczy o swoje prawa. Jeśli będziecie robić wiece, to was dosięgnie 
ręka klasy robotniczej”31.

29 czerwca, w miejscowości Zakrzówek, na przystanku PKS namalo-
wany został farbą olejną napis: „Precz z partią”. W Piaskach ktoś napisał 
kamieniem wapiennym na chodniku: „Popieramy załogę Ursusa”. W ZA 
Puławy reakcją na wystąpienie I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR 
przez radiowęzeł było kilkanaście anonimowych telefonów do redakcji ga-
zety zakładowej z pogróżkami: „jeśli będą przekazywane takie bzdury, to 
nie gwarantuję za instalacje”. Na masówce w Lokomotywowni PKP Lublin 
pracownik Zdzisław Szpakowski, członek partii (w lipcu 1980 r. zaangażo-
wany w organizowanie strajku kolejarzy), zabierając głos zarzucił władzy: 
„na dzisiejsze spotkanie z załogą przyszliście z gotową rezolucją, nie chce-
cie dyskusji, tylko by bić wam brawa”32. 30 czerwca na masówce filii nr 5 
LZNS w Chodlu jeden z robotników powiedział: „wystąpienia robotników 
Radomia uratowały nas wszystkich od podwyżki cen, mówcie nam praw-
dę”33. Tego dnia w Puławach na murze pojawił się napis: „Radom górą, 
Ursus górą”, podpisany kotwicą Polski Walczącej34.

Gdy 30 czerwca do Radomia wyjeżdżała z Lublina ponad 2-tysięcz-
na grupa „klasy robotniczej”, do Komitetu Zakładowego PZPR w WSK 
Świdnik zadzwonił anonimowy rozmówca z groźbą: „jeżeli natychmiast 
nie zostanie wstrzymany wyjazd aktywu do Radomia, to komitet wyleci w 
powietrze”35.

8 lipca 1976 r. w Spółdzielni Artystycznej Przemysłu Drzewnego w 
Nałęczowie, na tle dyskusji nad wysokością zarobków po wprowadzeniu z 
dniem 1 lipca nowych norm pracy, na około 3 godziny przerwało pracę 30 
pracowników akordowych. Po zorganizowaniu spotkania z zarządem spół-
dzielni i wyjaśnieniu wątpliwości pracownicy powrócili do pracy36.

30 Ibidem, s. 97–98.
31 Ibidem, sygn. 1059, s. 99.
32 Ibidem.
33 Ibidem, s. 101. 
34 Ibidem, s. 104.
35 Ibidem, s. 105; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 22.
36 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1059, s. 118, 120, 121; sygn. 1060, s. 30.
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Środowisko KUL w Lublinie włączyło się w zainspirowaną przez Ko-
mitet Obrony Robotników akcję wysyłania listów do sejmu z żądaniem 
utworzenia nadzwyczajnej komisji sejmowej dla zbadania nadużywania 
prawa wobec uczestników czerwcowych protestów. Listy w tej sprawie 
podpisało 285 studentów i pracowników KUL37. W lipcu 1976 r., podczas 
corocznego spotkania działaczy duszpasterstw akademickich, w klaszto-
rze sióstr dominikanek w Świętej Annie pod Częstochową, organizowane-
go przez ojca Ludwika Wiśniewskiego, zainicjowano apel do Episkopatu 
o zaangażowanie się w sprawę represjonowanych robotników. Od jesieni 
1976 r. do lata 1977 r., kilkunastu studentów KUL uczestniczyło w akcji 
niesienia pomocy ofiarom represji po radomskim Czerwcu, przewożąc do 
Radomia pieniądze pochodzące ze zbiórek i darów w Lublinie i Warszawie. 
Wsparciu działań wydawniczych służył podziemny powielacz w Lublinie, 
na którym wydrukowano m.in. pierwsze partie „Komunikatów KOR”38.

W tym czasie walkę z władzami komunistycznymi o rząd „dusz” nad 
społecznością tworzonego przy Łęcznej Lubelskiego Zagłębia Węglowego 
toczył dziekan i proboszcz miejscowej parafii, ks. Marian Kozyra, który 
już 4 grudnia 1976 r., w dniu św. Barbary, patronki górników, przygoto-
wał podniosłe uroczystości kościelne. W obecności biskupa Zygmunta Ka-
mińskiego poświęcono i wręczono tutejszym górnikom sztandar, zamó-
wiony i zakupiony przez księdza Kozyrę na Śląsku. Z materiałów komu-
nistycznych władz wynika, że z premedytacją i nakładem ogromnych sił 
i środków  zorganizowały one w tym dniu cały wachlarz konkurencyjnych 
imprez (akademia, wycieczka autokarowa, projekcje filmów, imprezy roz-
rywkowe dla młodzieży) po to tylko, aby odciągnąć miejscową społecz-
ność od udziału w uroczystościach religijnych. Dyrektor Wydziału ds. Wy-
znań przy Urzędzie Wojewódzkim miał ponadto przeprowadzić z księdzem 
ostrzegawczą rozmowę39.

W marcu 1977 r. na polskiej scenie opozycyjnej pojawiła się formacja 
o nazwie Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Na ujawnionej liście 
sygnatariuszy deklaracji ROPCiO znalazł się m.in. o. Ludwik Wiśniewski. 
Ruch stworzył w kraju sieć kilku Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych. 
Jeden z nich powstał w Lublinie. Prowadził go Zdzisław Jamrożek – mimo 
kalectwa (ociemniały, na wózku inwalidzkim) – niezwykle aktywny dzia-
łacz antykomunistycznej opozycji, legenda lubelskiego podziemia. W jego 

37 F r i s z k e, op. cit., s. 355-356; J. H o l z e r, „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia, 
Warszawa 1990, s. 70–71.

38 F r i s z k e, op. cit., s. 362, 366–367, 439. 
39 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1061, s. 135.
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mieszkaniu, przy ul. Hutniczej, zorganizowano Klub Swobodnej Dyskusji, 
w ramach którego odbywały się spotkania ze znanymi postaciami opo-
zycji, jak Andrzej Czuma, Jacek Kuroń czy Leszek Moczulski. Z ROPCiO 
związała się m.in. grupa studentów KUL, skupiona wokół Mariana Piłki40. 
W 1977 r. prowadzono zbiórkę podpisów w sprawie ratyfikacji praw poli-
tycznych i ekonomicznych. Na początku lutego 1978 r. ROPCiO zaanga-
żowało się w zakłócanie kampanii wyborczej do rad narodowych. 1 lute-
go 1978 r. ROPCiO rozprowadzało ulotki wzywające do bojkotu wyborów. 
4 lutego, w przeddzień wyborów, próbę zorganizowania wiecu przed Fa-
bryką Samochodów Ciężarowych w Lublinie uniemożliwiła Służba Bez-
pieczeństwa41. Od przełomu 1978/79, po ukończeniu studiów przez Ma-
riana Piłkę, do jesieni 1980 r. lubelskiej grupie ROPCiO przewodził Adam 
Cichocki, student filozofii przyrody KUL. W latach 1979–1980, w jednej 
z wiosek pod Lublinem, drukowana była „Opinia”, ogólnopolskie pismo 
ROPCiO, redagowane w Warszawie42.

4 kwietnia 1977 r. w Rykach, w filii Piastowskich Zakładów Przemy-
słu Gumowego „Stomil” – Piastów k. Warszawy, grupa 32 kobiet zatrud-
nionych na wydziale wykańczalni wyrobów gumowych nie podjęła pracy. 
„Przerwa w pracy” trwała 8 godzin. Przyczyną były niskie zarobki (praca 
akordowa) spowodowane złą jakością surowców i brakiem odpowiednich 
narzędzi43.

W regionie mocno związanym w rolnictwem i mającym bogate tra-
dycje ruchu ludowego nie zabrakło też niezależnego ruchu chłopskiego. 
W 1977 r., na terenie gminy Milejów pod Lublinem, swą opozycyjną dzia-
łalność ujawnił Janusz Rożek44, rolnik ze wsi Kolonia Górne, który nawią-
zał w Lublinie kontakt z dominikaninem ojcem L. Wiśniewskim i M. Piłką 
z ROPCiO. W dalszej działalności Rożek korzystał ze wsparcia KOR i ROP-
CiO. 14 października 1977 r., podczas spotkania z władzami gminy nt. 
projektu ustawy o emeryturach dla rolników, skrytykował on publicznie 
politykę rolną PRL, dyskryminującą rolników indywidualnych. Po spotka-
niu Rożek zebrał podpisy pod petycją domagającą się umożliwienia m.in. 
transmisji mszy św. w radio. Mimo represji i prób zastraszania ze strony 
SB i milicji, Rożek organizował dalsze zbieranie podpisów pod petycjami 

40 M a t y j a, op. cit., s. 296.
41 F r i s z k e, op. cit., s. 388, 452, 454, 463–464; A. C i c h o c k i, relacja ustna, 1 IV 2000 

r. – w posiadaniu autora.
42 C i c h o c k i, op. cit.
43 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1064, s. 81. 
44 A. W. K a c z o r o w s k i, E. K u r e k, Janusz Rożek, [hasło w:] Opozycja w PRL. Słownik 

biograficzny [...], s. 300–301.



37W KOMUNISTYCZNEJ RZECZYWISTOŚCI

organizowanymi przez ROPCiO oraz kolportował podziemną prasę. Sku-
pił wokół siebie grupę osób zaangażowanych w działalność podziemną 
i kolportaż prasy i wydawnictw opozycyjnych. W lutym 1978 r., w czasie 
wyborów do rad narodowych, grupa Janusza Rożka rozklejała antywybor-
cze ulotki oraz plakaty ROPCiO. Ponadto samodzielnie opracowano i roz-
prowadzono ulotki krytykujące ustawę emerytalną. Od początku 1978 r. 
niektórzy rolnicy z okolicznych wsi wstrzymywali się z płaceniem składek 
emerytalnych. 

7 maja 1978 r., mimo przeszkód ze strony milicji i SB, udało się zorga-
nizować spotkanie rolników w Wólce Łańcuchowskiej, z udziałem ówcze-
snych działaczy ROPCiO  oraz redaktorów podziemnego pisma „Postęp”. 
Chłopi nie dopuścili wówczas do uwięzienia Rożka. W spotkaniu wzięło 
udział około 50 rolników. Tydzień później zorganizowano podobne spotka-
nie, wzywając chłopów do niepłacenia składek emerytalnych. Rozpoczęły 
się akcje milicyjnych przesłuchań i najścia komorników. W odpowiedzi na 
aresztowanie rolnika Zenona Stasickiego chłopi z Zalesia wstrzymali do-
stawy mleka. Zorganizowany w dniach 28–30 lipca 1978 r. strajk objął 9 
wsi. O akcji chłopskiej powiadomiono Agencję Reutera. 

30 lipca Janusz Rożek przywiózł z Warszawy do wsi Ostrówek dzia-
łaczy KOR, z którymi zorganizowano 200-osobowe spotkanie. Wspólnie 
zredagowano rezolucję wzywającą do zawieszenia zapisów ustawy emery-
talnej, którą uznano za „kolejny krok ku kolektywizacji wsi”. Domagano 
się także zniesienia represyjnych wobec chłopów przepisów podatkowych. 
Podczas spotkania powołano Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłop-
skiej, liczący 16 osób. Chłopów w kraju wezwano do nawiązania kontak-
tu z komitetem. 1 sierpnia 1978 r. sformułowano program TKSCh Ziemi 
Lubelskiej. Przestrzegano w nim przed groźbą kolektywizacji polskiej wsi 
oraz wskazywano na upośledzenie środowiska wiejskiego w warunkach 
PRL. Powstanie komitetu spotkało się z ostrą reakcją resortu bezpieczeń-
stwa. 6 sierpnia rozbito spotkanie komitetu zatrzymując Rożka na 48 go-
dzin. 2 września, w czasie spotkania kilku opozycjonistów w domu Janu-
sza Rożka (byli m.in. Marian Piłka oraz Anna Gadzalanka-Bojarowa, która 
przywiozła list 64 działaczy chłopskich z woj. radomskiego i warszawskie-
go), wkroczyła Służba Bezpieczeństwa. W czasie rewizji zerwano podłogę 
i rozebrano piec. Znaleziono wówczas samodzielnie wykonany powielacz. 
17 września 1978 r. Janusz Rożek został pobity przez milicję w czasie za-
trzymania na komendzie w Milejowie. Kolejny raz, 24 maja 1979 r., milicja 
pobiła go, gdy odmówił okazania zawartości niesionej torby. Teren gmin 
objętych działalnością komitetu Rożka władze otoczyły rodzajem kordonu 
„sanitarnego”. W późniejszym okresie, w czerwcu 1979 r., Janusz Rożek 
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wszedł w skład Ośrodka Myśli Ludowej, skupiającego przedstawicieli nie-
zależnych ruchów chłopskich z całego kraju45.

Jesienią 1977 r. zaczęło ukazywać się w Lublinie niezależne pismo 
młodych katolików „Spotkania”, związane ze środowiskiem pracowników 
naukowych KUL. W 1978 r. pismo było już regularnym kwartalnikiem o 
objętości przekraczającej 100 stron. Z pismem związani byli m.in.: Janusz 
Krupski, Janusz Bazydło, Zdzisław Bradel, ks. Stanisław Małkowski, Woj-
ciech Samoliński i Stefan Szaciłowski. Środowisko „Spotkań” postrzega-
ne było z zewnątrz jako bliskie KOR, choć pismo deklarowało charakter 
ponadśrodowiskowy i zakładało sobie cele bardziej formacyjne niż poli-
tyczne. Publikowane materiały dotyczyły m.in. społecznej nauki Kościo-
ła, teologii, sytuacji Kościoła w Polsce i w krajach sowieckich. Szczególnie 
godne uwagi, w warunkach izolacji informacyjnej w bloku sowieckim, były 
materiały dotyczące sytuacji Kościoła na Litwie i Ukrainie, dokumentacja 
pontyfikatu Jana Pawła II, w tym szczególnie jego pielgrzymki do kraju w 
1979 r. W „Spotkaniach” publikowali często m.in. ks. Józef Tischner i ks. 
Adam Boniecki. „Spotkania” zainicjowały też wydawanie książek. W 1978 
r. opublikowano pracę Bogdana Madeja Polska w orbicie Związku Radzieckiego 
oraz Wspomnienia z Kazachstanu ks. Władysława Bukowińskiego, zaś w 1979 
r. – książkę Simone Weil Rozważania o przyczynach wolności i ucisku społeczne-
go. Latem 1980 r. wydano w formie osobnej publikacji encyklikę papieską 
Redemptor hominis w języku czeskim, która trafiła do Czech, wzbudzając 
duże zainteresowanie wśród prześladowanych tam katolików46.

Trudności rynkowe pogłębiały się coraz bardziej. W listopadzie 1977 
r., mimo preferowania w zaopatrzeniu ośrodków robotniczych, niedobór 
mięsa i jego przetworów na zaopatrzenie tego rynku wynosił w woj. lu-
belskim około 500 ton miesięcznie, a dostawy drobiu zabezpieczały po-
trzeby zaledwie w 50%. Niepełne pokrycie potrzeb dotyczyło także prawie 
wszystkich artykułów nieżywnościowych (artykuły gospodarstwa domo-
wego, kosmetyki, tekstylia). Władze notowały wówczas: 

Określone trudności zaopatrzenia rynku są wykorzystywane jako argu-
ment polityczny w wypowiedziach osób związanych lub sympatyzujących 

45 F r i s z k e, op. cit., s. 540–544, 552; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu 
Samoobrony Społecznej „KOR”, Warszawa–Londyn 1994, s. 209, 285, 407, 424, 438; H o l z e r, op. 
cit., s. 85; W. R o s z k o w s k i, Hisotria Polski 1914–1998, Warszawa 1999, s. 346; K a c z o r o w -
s k i, K u r e k, op. cit., s. 300–301; J. R o ż e k, Powstanie Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi 
Lubelskiej, „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 
39, s. 4–5.

46 F r i s z k e, op. cit., s. 513-514; C i c h o c k i, op. cit; E. C h o j n a c k i, Powstanie Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim, Lublin 
1993, s. 20 (praca magisterska, KUL, mps). 
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z działalnością o charakterze opozycyjnym (KOR, ROPCiO). W zakładach 
pracy (...) zagadnienia zaopatrzenia rynku, trudności w nabyciu poszuki-
wanych towarów, jakość wyrobów oraz sposób rozwiązania tych proble-
mów są nadal częstym tematem rozmów. Krytycznie ocenia się utrzymywa-
nie systemu sprzedaży cukru na bilety towarowe. Odnotowano pojedyncze 
przypadki odmowy udziału w czynach społecznych lub pracy w godzinach 
nadliczbowych z powodu konieczności udania się po zakupy i oczekiwania w 
kolejkach. Niektórzy pracownicy WSK Świdnik wyrażają w rozmowach to-
warzyskich poglądy, że o ile nie nastąpi poprawa zaopatrzenia, to może dojść 
ponownie do rozruchów47.

Powszechne zainteresowanie we wszystkich środowiskach społecz-
nych wzbudziła informacja o tym, że 1 grudnia 1977 r. przebywającego we 
Włoszech I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka przyjął papież Paweł VI. 
Władze odnotowały towarzyszące temu nastroje: 

W dużych skupiskach klasy robotniczej (Lublin, Świdnik, Puławy, Kra-
śnik) (...) w licznych wypowiedziach notuje się rozważania, że złożenie wizy-
ty Papieżowi podyktowane zostało pozyskaniem wpływu Watykanu na inne 
państwa kapitalistyczne dla udzielenia Polsce pomocy. (...)Wśród mieszkań-
ców Lublina, Świdnika i Puław odnotowano pytania, czy w wyniku rozmów 
w Watykanie reaktywowana będzie nauka religii w szkołach. W pojedynczych 
wypowiedziach zastanawiano się również, ile w wyniku rozmów wybudowa-
nych zostanie kościołów w Polsce48.

Interesującym wydarzeniem, nie tylko z punktu widzenia artystycz-
nego, okazał się w połowie grudnia 1977 r. występ znanej piosenkarki Vio-
letty Villas w Świdniku. Według meldunków władz Villas publicznie przy-
znała się w czasie koncertu do wyznawania wiary katolickiej: 

Nawiązując do osiągniętych sukcesów estradowych i artystycznych 
stwierdziła, że jest to dokonane za sprawą Boga, w którego mocno wierzy, 
gdyż jemu wszystko zawdzięcza. Podkreśliła, że wiara w niego pozwoliła jej 
przetrwać we wszystkich przeciwnościach życia. (...) Ton wystąpienia i emo-
cjonalne zaangażowanie pieśniarki w sprawy natury duchowej i sił nadprzy-
rodzonych wywołały po koncercie niepożądane komentarze49.

47 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1065, s. 108; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga 
[...], s. 24.

48 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1065, s. 77, 103–104; D ą b r o w s k i, Świdnicka 
droga [...], s. 23.

49 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1065, s. 120; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga 
[...], s. 24.
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W ostatnich dniach grudnia 1977 r., z kilkudniową wizytą przebywał w 
PRL prezydent USA Jimmi Carter. Jego pobyt wywołał duże zainteresowa-
nie także środowisk robotniczych woj. lubelskiego. W meldunkach władz 
czytamy: 

Notowane są liczne głosy wśród załóg największych zakładów produk-
cyjnych zastanawiające się, na ile przeprowadzone rozmowy i podpisane 
porozumienia wpłyną na złagodzenie trudności rynkowych. Sporo osób wy-
raża pogląd, że zaciągnęliśmy od Stanów Zjednoczonych wysoką pożyczkę. 
W pojedynczych wypowiedziach robotników z FSC Lublin, ZA Puławy, WSK 
Świdnik pogląd ten kojarzy się z ostatnią wizytą złożoną przez Tow. Gierka 
papieżowi. Zdaniem dyskutantów papież podjął w wyniku tej wizyty dialog 
z niektórymi przywódcami państw, w tym i USA, na temat udzielenia pomo-
cy Polsce.  Słyszy się głosy w środowisku katolickim na temat komunikatu 
po złożeniu przez żonę prezydenta wizyty kardynałowi Wyszyńskiemu. Roz-
mówcy w tym środowisku twierdzą, że jest to dowód doceniania Kościoła i 
jego roli, jaką on spełnia w społeczeństwie50.

Na początku 1978 r., na fali powszechnych dyskusji o gospodarce co-
raz bardziej konkretyzują się postulaty środowisk pracowniczych: „znie-
sienia reglamentacji sprzedaży cukru, przyspieszenia budownictwa miesz-
kaniowego oraz poprawy zaopatrzenia w mięso i jego przetwory. Oczekuje 
się wprowadzenia sprzedaży dla ludzi pracy fiata 126 p w systemie ra-
talnym (po normalnej cenie)”. Powszechne zadowolenie wywołuje zapo-
wiedź opracowania przez rząd długofalowego programu skracania czasu 
pracy oraz podwyżki dla najniżej zarabiających. Nie brak i obaw: 

w miastach (Lublin, Puławy, Świdnik) nadal indywidualni dyskutanci 
(...) wyrażają wątpliwość, czy uda się pokonać w najbliższych latach na tyle 
trudności gospodarcze, aby wykonać ambitny plan zapewnienia w połowie 
lat osiemdziesiątych samodzielnego mieszkania dla każdej rodziny. W rozmo-
wach robotników (...) w FSC Lublin, FŁT Kraśnik, WSK Świdnik słyszy się 
wiele uwag na temat cen51.

W czerwcu 1978 r. pracownicy zakładów pracy są świadomi, że lot 
majora Mirosława Hermaszewskiego, zabranego w kosmos przez sowiecką 

50 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1065, s. 128; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga 
[...], s. 24–25.

51 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1068, s. 4, 6; 16; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga 
[...], s. 25.
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załogę, to widowiskowy spektakl, który ma na celu choćby chwilowe ode-
rwanie uwagi społeczeństwa od codziennych trudności ekonomicznych. 
W poufnych meldunkach władz czytamy: 

w dużych skupiskach robotniczych (Lublin, Świdnik, Puławy, Kraśnik) 
pojawiają się liczne głosy o przesycie informacji na temat lotu kosmicznego. 
Robotnicy wypowiadają się, że celem eksponowania tego tematu jest przysło-
nienie występujących braków na rynku. Nasilają się też pytania, ile kosztował 
nasz kraj udział Polaka w badaniach kosmosu52.

16 października 1978 r. ma miejsce wyjątkowe wydarzenie w dziejach 
Polski. Kardynał Karol Wojtyła zostaje nowym papieżem. Na wiadomość 
o tym grupa około 60 studentów (głównie związanych z duszpasterstwem 
akademickim) przemaszerowała spod Kurii Biskupiej główną ulicą Lubli-
na do miasteczka akademickiego, spontanicznie wyrażając swoją radość53. 
Następnego dnia w meldunkach władz zanotowano: 

dziś wśród załóg pierwszej zmiany największych zakładów produkcyj-
nych (FSC Lublin, ZA Puławy, FŁT Kraśnik, WSK Świdnik, Predom-Eda Po-
niatowa i innych) w ożywionej dyskusji mówi się o dużym zaskoczeniu wy-
borem Polaka na papieża. Liczne są głosy zastanawiające się, czy w związku z 
tym ulegną zmianie stosunki między Watykanem a Polską. W pojedynczych 
głosach wyraża się nadzieję, że nowy papież udzieli Polsce pomocy material-
nej. Wśród aktywu partyjnego notuje się (...) głosy stwierdzające, że Kościół 
w Polsce zaktywizuje się i w związku z tym mogą pogłębić się problemy w 
laickim wychowaniu społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży54.

Na początku marca 1979 r. komunikat o przyjeździe papieża do Polski 
wywołał we wszystkich środowiskach woj. lubelskiego ożywione dysku-
sje. W wielu wypowiedziach w środowisku robotniczym Lublina, Świdni-
ka i Puław uważa się, że „wizyta ta umożliwi zaciągnięcie pożyczek przez 
Polskę na Zachodzie w zamian za ustępstwa w sprawach budownictwa 
sakralnego”. Słyszy się rozważania na temat dalszych kierunków linii po-
litycznej rządu wobec Kościoła. Podkreśla się m.in., że „przyjazd papieża 
do naszego kraju to kolejny stopień demokratyzacji”55.

52 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1068, s. 111, 113, 116; sygn. 1069, s. 2; D ą -
b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 25–26. 

53 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1069, s. 81; C i c h o c k i, op. cit.
54 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1069, s. 81; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], 

s. 26.
55 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1070, s. 62, 65.
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Komentarze wzbudza też przesunięcie terminu wizyty papieskiej z propo-
nowanej przez Kościół w maju – na czerwiec. 

Proponowany termin (11–13.05.79 r.) dla władz państwowych był niewy-
godny z uwagi na obawy przed wykorzystaniem uroczystości stanisławow-
skich w Krakowie do działań antypaństwowych, a ponadto wizyta w tym 
terminie miałaby charakter religijny, co nie byłoby korzystne dla władz pań-
stwowych, gdyż biskup Stanisław Szczepanowski w świetle historii uważany 
jest za postać wojującą z władzami państwowymi. 

Musiało dojść do takiej wizyty, gdyż w okresie kryzysu gospodarczego i 
politycznego rząd musi znaleźć za wszelką cenę wspólny język z Kościołem 
i pozyskiwać sobie kler, by ambony nie stały się trybuną antypaństwowych 
wystąpień. 

Władze zdawały sobie sprawę, że przyjazd papieża do Polski „będzie 
stanowił wyjątkową okazję dla uaktualnienia się ugrupowań opozycyj-
nych”. Przewidywano już wtedy (marzec 1979 r.), że „uroczystości zwią-
zane z przyjazdem papieża zgromadzą na pewno miliony Polaków i mogą 
przybrać charakter manifestacji politycznej”56. 

W kwietniu 1979 r., w okresie Świąt Wielkanocnych, przy wejściu 
do katedry lubelskiej umieszczono portret papieża oraz cytat z jego słów: 
„Rodacy, mam szczególne prawo do waszych serc i modlitw – papież Jan Paweł II”57.

6 maja 1979 r. grupa osób zaangażowanych w działalność opozycyjną 
zorganizowała przed lubelskimi kościołami (niedziela) zbieranie podpi-
sów pod petycją kierowaną do marszałka sejmu w sprawie transmisji w 
polskim radio i telewizji niedzielnych nabożeństw. Podjęte przeciwdziała-
nia SB ograniczyły tę akcję i doprowadziły do przejęcia petycji przez bez-
piekę58.

20 maja 1979 r., w czasie uroczystości poświęcenia placu pod budowę 
kościoła w dzielnicy LSM w Lublinie, ordynariusz diecezji lubelskiej bp 
Bolesław Pylak stwierdził, że „w czasie najbliższej wizyty w Polsce papież 
nie będzie mógł przybyć do Lublina, ale spodziewany jest jego przyjazd w 
roku 1982 na uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego kościoła”59.

Odbywające się niedługo po wizycie papieża uroczystości Bożego Cia-
ła, 15 czerwca 1979 r., zgromadziły w Lublinie 12 tys. wiernych. Ołtarze 
na trasie procesji udekorowane były portretami papieża, zaś obok flag pa-
pieskich wisiały flagi narodowe. W homilii biskup B. Pylak ogłosił wier-

56 Ibidem, s. 69.
57 Ibidem, s. 81.
58 Ibidem, s. 115.
59 Ibidem, s. 119.
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nym pomysł uczczenia pobytu papieża na polskiej ziemi wybudowaniem 
pomnika w postaci kościoła na Czechowie, 30-tysięcznej dzielnicy Lublina, 
pozbawionej dotychczas jakiejkolwiek świątyni. Dużymi brawami przyjęto 
fakt, że o inicjatywie powiadomiony został telegraficznie Ojciec Święty60.

W listopadzie 1979 r. SB uprzedziła przygotowania do obchodów 61 
rocznicy odzyskania niepodległości. 10 i 11 listopada zatrzymano na okres 
48 godzin 15 osób wchodzących w skład komitetu organizacyjnego (w tym 
7 studentów KUL). Przeprowadzono również zmasowane przeszukania 
mieszkań u niektórych zatrzymanych osób, konfiskując kilkaset pozycji 
literatury bezdebitowej. Mimo to 11 listopada, o godz. 18.00 w kościele po-
wizytkowskim w Lublinie odprawiona została okolicznościowa msza św. 
za ojczyznę, w której uczestniczyło około 1600 osób. W czasie homilii ks. 
Mieczysław Brzozowski mówił o wkładzie Kościoła polskiego w „kształ-
towanie ducha jedności Narodu Polskiego i w rozwój jego kultury”. Po 
zakończeniu nabożeństwa zatrzymany został z wieńcem Marian Piłka, 
student KUL. Pomimo to 150-osobowa grupa dotarła pod pomnik Unii Lu-
belskiej, gdzie wetknięto w ziemię dwie flagi narodowe, zapalono znicze 
i odśpiewano hymn narodowy61.

1 września 1979 r. w Warszawie ogłoszono powstanie nowej formacji 
opozycyjnej o nazwie Konfederacja Polski Niepodległej. W jej działalność 
zaangażował się Zdzisław Jamrożek, dotychczas związany z ROPCiO. W 
jego mieszkaniu ulokowano Biuro Organizacyjne KPN. Kontynuowano tu 
prelekcje i spotkania z działaczami opozycyjnymi z Warszawy. Stąd prze-
kazywane były do Warszawy informacje o inicjatywach, podejmowanych 
przez grupy opozycji w Lublinie. Zdzisław Jamrożek był też pośrednikiem 
w przekazywaniu literatury podziemnej. Działalność Jamrożka oraz jego 
mieszkanie były pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Wśród działaczy 
lubelskiego KPN czołową rolę odgrywał wówczas Piotr Opozda, student 
historii KUL62.

Od 1979 r., na teren Lublina i Świdnika zaczęło docierać wydawa-
ne przez warszawskie środowisko KOR pismo „Robotnik”, w liczbie około 
100–200 egzemplarzy. Słabą stroną ówczesnej opozycji politycznej w Lu-
blinie było ograniczenie jej zasięgu głównie do środowiska studentów i 
pracowników KUL. Większość z osób zaangażowanych w działalność pod-

60 Ibidem, sygn. 1071, s. 2.
61 Ibidem, sygn. 1072, s. 46; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 322, 450.
62 F r i s z k e, op. cit., s. 478; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 118; C i -

c h o c k i, op. cit. 
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ziemną pochodziła spoza Lubelszczyzny. Wiązał się z tym brak szerszych 
kontaktów w środowiskach lokalnych, a zwłaszcza robotniczych63.

Zwornikiem ówczesnych środowisk opozycji lubelskiej (grupa „Spo-
tkań” i ROPCiO) był ośrodek duszpasterstwa akademickiego w Lublinie, 
prowadzony w latach 1972–1981 przez wspominanego już dominikanina 
ojca Ludwika Wiśniewskiego. Wiele osób z Lublina brało udział w orga-
nizowanych przez niego corocznych zjazdach w Świętej Annie k. Często-
chowy, na które przyjeżdżali także przedstawiciele związanych z „ojcem 
Ludwikiem” środowisk gdańskich (m.in. Aleksander Hall, Bogdan Boru-
sewicz). W dniach 1–2 grudnia 1978 r. o. Wiśniewski zorganizował sympo-
zjum nt. „Kościół – patriotyzm – nacjonalizm”, które stało się ogólnopol-
skim „zjazdem” opozycji politycznej. Wśród prelegentów były takie osoby, 
jak: o. Aleksander Hauke-Ligowski, Bohdan Cywiński, Jerzy Turowicz, 
Jan Strzelecki oraz Wiesław Chrzanowski. W marcu 1979 r. dla uczestni-
ków duszpasterstwa o. Wiśniewski zorganizował spotkanie z Kazimierzem 
Świtoniem, założycielem Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w 
Katowicach. Także z inicjatywy o. Wiśniewskiego 21 listopada i 5 grudnia 
1979 r. prof. Andrzej Burda, były prokurator generalny PRL i były rektor 
UMCS, wygłosił w ramach duszpasterstwa cykl wykładów na temat praw 
człowieka i obywatela i ich przestrzegania w PRL64.

25 stycznia 1980 r. na wspomnianego już działacza chłopskiego Janu-
sza Rożka spadają kolejne represje „bezpieki”. Tego dnia został on napad-
nięty przez trzech cywilnych funkcjonariuszy SB na przystanku autobuso-
wym we wsi Zalesie k. Milejowa. Napastnicy usiłowali przemocą wciągnąć 
Rożka do swojego samochodu, lecz oczekujący na przystanku ludzie wy-
rwali go. Wśród funkcjonariuszy Rożek rozpoznał m.in. płk. SB Ryszarda 
Trąbkę z Lublina, znanego mu z przesłuchań. Funkcjonariusze zatrzymali 
prywatny samochód, który zabrał Rożka z przystanku. Przewieziony do 
komendy MO w Lublinie został zatrzymany na 48 godzin. W tym czasie, w 
nocy, w domu i w obejściu Rożka przeprowadzono rewizję. Wobec odmo-
wy otwarcia drzwi przez żonę esbecy włamali się do mieszkania, wybijając 
szybę w oknie. Niedługo potem, 30 stycznia, J. Rożek został zatrzymany na 
kolejne 48 godzin, tym razem wraz z trzema działaczami Komitetu Samo-
obrony Ziemi Grójeckiej65.

63 F r i s z k e, op. cit., s. 573; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 25; i d e m, Świdnicka 
droga [...], s. 26.

64 C h o m a - J u s i ń s k a, op. cit, s. 158–159; C i c h o c k i, op. cit.
65 Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 481.
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Luty 1980 r. był okresem zaognienia nastrojów religijnych, w związ-
ku z ogłoszonym przez władze projektem budowy w Częstochowie trasy 
szybkiego ruchu, odcinającej Jasną Górę od centrum miasta. W środowi-
sku KUL powstał wówczas Studencki Komitet Obrony Jasnej Góry, któ-
ry rozprowadzał ulotki informacyjne, a nawet zorganizował pielgrzymkę 
studentów lubelskich na Jasną Górę, której przewodził ojciec Ludwik Wi-
śniewski. W tym okresie władze odnotowywały wśród duchowieństwa po-
jedyncze przypadki (m.in. w Puławach i Chodlu)  inspirowania wiernych 
do zbierania podpisów w obronie Jasnej Góry66.

Po raz kolejny opozycja uaktywniła się wiosną 1980 r., w okresie poprze-
dzającym wybory do sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej. W nocy 17/18 
marca 1980 r. w rejonie Milejowa i Mełgwi, na jezdniach, szkołach, sklepach 
i remizach pojawiło się kilkanaście „wrogich” haseł. W odpowiedzi, 19 mar-
ca, „nieznani sprawcy” wybili okna w szklarniach gospodarstwa Janusza 
Rożka, co przy wysokim mrozie spowodowało wymarznięcie warzyw67. 

19 marca 1980 r. 3 studentów KUL, członków ROPCiO, podjęło nieco-
dzienną próbę zakłócenia spotkania przedwyborczego w Fajsławicach, w 
którym uczestniczyli I sekretarz KW PZPR, wojewoda lubelski i przewod-
niczący wojewódzkiego Frontu Jedności Narodu. Podczas spotkania stu-
dent Adam Cichocki zakwestionował prawdziwość peanów wygłaszanych 
na cześć polityki rolnej PRL i sytuacji wsi oraz wezwał zgromadzonych 
rolników do bojkotu wyborów. Studenci zostali zatrzymani przez obecnych 
na sali funkcjonariuszy SB68.

20 marca, po południu, oraz w nocy 20/21 marca 1980 r. nasiliła się 
akcja rozrzucania ulotek nawołujących do niebrania udziału w wyborach, 
głównie w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Tatary w Lublinie. Przy 
ul. Okrzei w Lublinie władze zdjęły ręcznie wykonany afisz: „Rodacy – 
chrześcijanie – nie głosujcie”, podpisany przez KPN. W hotelu robotniczym 
FSC przejęto 4 ulotki, w lubelskim oddziale PKO – zbiór dokumentów pro-
gramowych KPN. Nad ranem, 21 marca 1980 r., w Puławach przejęto 11 
ulotek „Samodzielnej Grupy Opozycyjnej”, a w Lublinie – pojedyncze eg-
zemplarze ulotek ruchu „Światło i Życie”. Pojedyncze egzemplarze ulotek, 

66 C i c h o c k i, op. cit.; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 38; D ą b r o w s k i, 
Lubelski Lipiec [...], s. 28; C h o m a - J u s i ń s k a, op. cit. s. 164–165.

67 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 54, 56, 73; „Biuletyn Informacyjny 
KSS KOR”, 1980, nr 2 (36), s. XXIII.

68 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 75; C i c h o c k i, op. cit.; „Biuletyn In-
formacyjny KSS KOR”, 1980, nr 2 (36), s. XXIII; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], 
s. 509; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 30–31.
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wzywających do niebrania udziału w wyborach, znaleziono też w rejonie 
Piask i Poniatowej. W nocy 21/22 marca 1980 r. nieliczne ulotki KPN poja-
wiły się w klatkach kilku domów mieszkalnych i w pocztowych kabinach 
telefonicznych w Lublinie, a także w Świdniku i Biskupicach. W Lublinie 
namalowano farbą olejną dwa hasła: „Nie głosuj, posłów już mianowano”, 
usunięte nad ranem przez Służbę Bezpieczeństwa69.

Bezpośrednio po wyborach władze  partyjne z niepokojem odnotowały 
„wyłamanie się” z głosowania, w obwodzie wyborczym nr 4 w Łęcznej, 
grupy około 100 pracowników kopalni „Bogdanka”, którzy zbojkotowali 
wybory. W efekcie frekwencja wyborczej farsy wyniosła tam „tylko” 94,1%. 
Poufna informacja na ten temat mówiła, że „na zaniżenie frekwencji wy-
borczej wpłynęła przede wszystkim grupa mieszkańców hoteli, którzy sta-
nowią 93%. wśród 100 osób nie biorących udziału w głosowaniu w tym 
obwodzie”. Byli to ludzie przeważnie młodzi, do 25 lat, pochodzący z róż-
nych regionów kraju, przeważnie ze Śląska, z zawodu górnicy oraz robot-
nicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani. 45 z nich było pracownikami 
Kombinatu Budownictwa Górniczego „Wschód”, zaś 16 pracowało 
w  Przedsiębiorstwie Spedycyjnego Transportu Budownictwa Kolejowego. 
Władze PZPR potraktowały incydent w Łęcznej z całą powagą. Kierownic-
twu politycznemu i administracyjnemu Kombinatu Budownictwa Górni-
czego i Kopalni Lubelskiego Zagłębia Węglowego zalecono „dokonanie 
imiennego rozpoznania wszystkich pracowników, którzy nie wzięli udzia-
łu w głosowaniu i to zarówno na podstawie opinii z poprzednich miejsc 
pracy, jak i obecnej, pod względem ich postawy etyczno-moralnej oraz za-
interesowań politycznych”. Z niepokornymi pracownikami postanowiono 
przeprowadzić rozmowy, porozdzielać do różnych zespołów pracowni-
czych, oddając pod „opiekę” najpewniejszym ideologicznie brygadzistom 
i sztygarom, a także rozkwaterować po różnych hotelach górniczych70.

Kolejną okazją do ożywienia się opozycji stała się rocznica Zbrodni 
Katyńskiej w kwietniu 1980 r. Służba Bezpieczeństwa przejęła wówczas 
około 1000 ulotek, wykonanych metodą powielaczową oraz około 300 ulo-
tek wykonanych na maszynie. Wszystkie przeznaczone były do rozplakato-
wania w szkołach, w dniu 12 kwietnia. 11 kwietnia, w lubelskiej dzielnicy 
LSM, SB przejęła około 40 innych ulotek wykonanych na paskach papieru 
za pomocą dziecięcej drukarenki, których treść zawierała apel o opubliko-

69 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 77, 79; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 31. 

70 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 100/VI/58, s. 73–77; D ą b r o w s k i, Lubelski 
Lipiec [...], s. 31–32.
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wanie prawdy o Katyniu. Podczas kolportażu ulotek zatrzymano w tych 
dniach kilku studentów. Równolegle na kościołach Lublina pojawiło się 
kilka ogłoszeń zapowiadających, na dzień 13 kwietnia, odprawienie oko-
licznościowych nabożeństw poświęconych oficerom poległym w Katyniu. 
Najliczniejszy udział wiernych (około 1000 osób) skupiło nabożeństwo w 
kościele powizytkowskim71.

22 maja 1980 r. u ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie odbyło się 
opozycyjne spotkanie z udziałem przedstawicieli KOR i ROPCiO, podczas 
którego powołano Komitet na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego, opozycyj-
nego działacza chłopskiego ze wsi Popowice k. Stalowej Woli, organizato-
ra Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, współredaktora pisma 
„Placówka” i uczestnika Ośrodka Myśli Ludowej. W październiku 1979 r. 
Kozłowski został aresztowany wraz ze swym sąsiadem, a w lutym 1980 r. 
skazany na 2 lata więzienia, pod zarzutem pobicia miejscowego ormow-
ca. Zgromadzeni u o. Wiśniewskiego przyjęli oświadczenie wyrażające 
solidarność z prześladowanym działaczem chłopskim. Oświadczenie pod-
pisali m.in.: Janusz Bazydło – redaktor Encyklopedii Katolickiej (KUL), 
Andrzej Burda – profesor UMCS, były Prokurator Generalny PRL (z okre-
su po Październiku 1956 r.), ojciec Ludwik Wiśniewski i kilku studentów. 
Tekst oświadczenia przekazany został do Warszawy Jackowi Kuroniowi. 
Ponadto, w nielicznych egzemplarzach, ukazał się w Lublinie: na dworcu 
PKP oraz na terenie Starego Miasta. Grupa studentów ojca Wiśniewskiego 
rozpoczęła zbieranie podpisów w obronie Kozłowskiego. „Białą księgę” w 
obronie Kozłowskiego opracował dr  Adam Stanowski72. 

26 maja 1980 r., kilkudziesięciu studentów z Lublina z ojcem Wi-
śniewskim uczestniczyło w Sandomierzu w rozprawie rewizyjnej Jana 
Kozłowskiego. Po wyroku skazującym, w efekcie prowokacyjnych działań 
SB zatrzymano około 50 studentów, z których około 20 skazano na kary 
grzywny. Sprawa uwolnienia Kozłowskiego, jako więźnia politycznego, 
umieszczona została w jednym z 21 postulatów strajkowych w Stoczni 
Gdańskiej w sierpniu 1980 r.73

71 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 97; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 32.
72 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 121–122; F r i s z k e, op. cit., s. 552; 

„Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 3 (37), s. 68; C i c h o c k i, op. cit.; D ą b r o w s k i, 
Lubelski Lipiec [...], s. 32–33; C h o m a - J u s i ń s k a, op. cit. s. 165.

73 „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 3 (37), s. 54–55; F r i s z k e, op. cit., s. 
552; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 7; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 34; 
C h o m a - J u s i ń s k a, op. cit., s. 165.



48 MARCIN DĄBROWSKI

*

Po 1944 r. władze komunistyczne zaczęły zmieniać dotychczasowy, prawie 
wyłącznie rolniczy charakter regionu, przewidziany w ramach przedwo-
jennej strategii gospodarczej Rzeczpospolitej Polski na zaplecze aprowiza-
cyjne dla zlokalizowanego na południu Centralnego Okręgu Przemysło-
wego74. Starannie wymazywano przy tym ze zbiorowej pamięci fakt, że 
początki takich inwestycji, jak zakłady w Kraśniku Fabrycznym czy w Po-
niatowej, sięgały właśnie okresu przedwojennego. Pamięć o okresie II RP 
miały przyćmić przedsięwzięcia wielkiej industrializacji okresu Polski Lu-
dowej, z których kilka znalazło się na Lubelszczyźnie: Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego w Świdniku, Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lu-
blinie, Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, Zakłady Azotowe „Puławy”, 
„Predom-Eda” Poniatowa czy późniejsze Lubelskie Zagłębie Węglowe.

Szczególnie wyraźna zmiana charakteru gospodarczego województwa 
lubelskiego, z rolniczo-przemysłowego na przemysłowo-rolniczy, dokony-
wała się w latach 70. Dowodem tego był rozwijający się przemysł (szcze-
gólnie maszynowy) i związane z tym przemieszczanie się dużych grup lud-
ności ze wsi do miast. Zachodzące zmiany wpłynęły na wykształcenie się, 
a następnie rozwój ośrodków robotniczych, jak Lublin, Puławy, Kraśnik, 
Lubartów czy Łęczna. Specyfiką tego przyspieszonego procesu rozwoju go-
spodarczego był m.in. fakt, że jeszcze w latach 70. ponad połowę miesz-
kańców Lublina stanowili ludzie przybyli bezpośrednio ze wsi. Proces wra-
stania ludności napływowej, głównie wiejskiej, w środowisko robotnicze 
dokonywał się stopniowo. Stopniowo też musiała się rodzić więź nowego 
środowiska społecznego75.

Z ogólnej liczby 924 600 mieszkańców woj. lubelskiego na koniec 
1979 r., w przemyśle uspołecznionym zatrudnionych było 97,7 tys. osób, 
co stanowiło 10,6% ludności ogółem (średnia kraju – 13,7%)76. Najwięk-
szymi ośrodkami zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej na terenie 
województwa lubelskiego były wówczas: Lublin (146 127 zatrudnionych), 
Puławy (24 893), Kraśnik (18 617), Świdnik (13 369), Lubartów (10 819) 

74 M. Wa ń k o w i c z, Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym, Lublin 1999.
75 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1077, s. 35; A. S t a n o w s k i, Wydarzenia lipco-

we: źródła – mechanizmy – następstwa, „Miesiące”, 1981, nr 1, s. 95; P. K a r p u ś [i in.], Przyczyny 
Lipca ’80, „Kamena”, 1981, nr 3, s. 1, 8; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 41–42; C h o j -
n a c k i, op. cit., s. 33.

76 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1079, s. 37; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 42.
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i Poniatowa (6473)77. Największymi zakładami pracy były wtedy: Fabryka 
Samochodów Ciężarowych w Lublinie (10 900 zatrudnionych), Wytwór-
nia Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku (8735), Fabryka Łożysk Tocz-
nych w Kraśniku (7600), Zakłady Azotowe „Puławy” (5800), Cukrownie 
Lubelskie (5382) i Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Pre-
dom – Eda” w Poniatowej (4525)78. Przeciętne płace miesięczne netto w 
przemyśle w woj. lubelskim wynosiły w I poł. 1980 r. 4632 zł, osiągając 
poziom zaledwie 87% przeciętnej krajowej (5385 zł). Pogłębianie się tej 
różnicy pod koniec lat 70. miało tendencję wzrostową79.

W PRL występowało bardzo duże zróżnicowanie stopy życiowej po-
szczególnych regionów. Zróżnicowanie to utrzymywane było w głębokiej 
tajemnicy i stanowiło temat tabu w oficjalnych środkach przekazu. Tym-
czasem, dla przykładu: w 1973 r. spożycie dóbr konsumpcyjnych wynosiło 
w woj. lubelskim 15 200 zł, podczas gdy przeciętnie w kraju – 18 100 zł, w 
woj. katowickim – 20 300 zł, zaś w Warszawie – 34 100 zł. Różnica między 
spożyciem dóbr w Warszawie i woj. lubelskim wynosiła zatem aż 19 tys. 
zł, czyli ponad 100%80.

Robotnicy Lubelszczyzny nie znali wówczas tych danych, ale z pew-
nością obserwacja codziennej rzeczywistości i wyjazdy do innych regio-
nów kraju pozwalały zauważyć rozpiętość dzielącą poziom życia regionu 
z innymi obszarami. Nawet materiały PZPR z tamtych lat wspominają o 
zbiorowych wyprawach na zakupy, organizowanych przez zakłady pracy z 
Lubelszczyzny, na Śląsk oraz do stolicy. Nadzieje rozbudzone tzw. „propa-
gandą sukcesu” w początkach dekady Edwarda Gierka, pod koniec lat 70. 
musiały boleśnie zderzyć się z regresem stopy życiowej, szczególnie odczu-
wanym w regionach uboższych, jak Lubelszczyzna. Nierównomierności 
podziału dóbr, w ramach poszczególnych regionów Polski, musiały nasilać 
poczucie krzywdy, a to z kolei musiało rodzić determinację do buntu, sil-
niejszą od dotychczasowych obaw przed represjami ze strony władz81.

Życie społeczne w Polsce lat 70. stawało się coraz bardziej skute w ry-
tualne formy, pełne ceremoniałów i obrzędowości, gdzie działania pozorne 

77 Rocznik Statystyczny, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie, 1981, s. 14; D ą -
b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 42.

78 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1079, s. 41–42; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 43.

79 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1079, s. 39; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 43.

80 K a r p u ś [i in.], op. cit., s. 1, 8; S t a n o w s k i, op. cit., s. 95.
81 S t a n o w s k i, op. cit., s. 95; J. K u ś m i e r e k, Informacja należy się ludziom. Ludzie pra-

gną informacji, „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 13–16.
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i symboliczne przeważały nad rzeczywistymi, gdzie wierzono w magiczną 
moc słów i deklaracji, i gdzie zdecydowana większość obywateli, pozba-
wiona swej podmiotowości, traktowana była jako przedmiot działania wą-
skiego aparatu władzy. Nie pozwalano rozwijać się żadnym, autentycznie 
społecznym inicjatywom. Nie było też miejsca ani na krytykę, ani na dzia-
łania innowacyjne. Władze przyjęły jedną z najgorszych metod rozmowy 
ze społeczeństwem, mianowicie używając prymitywnej, szytej „grubymi 
nićmi” propagandy. Lansowany styl życia pozostawał w jawnej sprzecz-
ności z pogarszającym się położeniem środowiska robotniczego. Rabun-
kowa gospodarka surowcami, rosnące zadłużenie zagraniczne, nietrafność 
i nieefektywność zakupionych zachodnich licencji i maszyn, zaniedbanie 
rolnictwa – prowadziły nieuchronnie kraj ku katastrofie gospodarczej82.

Trudną sytuację potwierdzały ówczesne poufne analizy, nie ujawniane 
jednak szerszym kręgom odbiorców. Władze były jednak z nimi zapozna-
wane na bieżąco i miały pełny obraz fatalnej sytuacji gospodarczej. Nikt, 
spośród ludzi pełniących kierownicze funkcje, nie może twierdzić, że zo-
stał zaskoczony wydarzeniami lipcowo-sierpniowymi roku 1980. Opraco-
wania diagnostyczne, eksperckie oraz prognostyczne ówczesnego resortu 
spraw wewnętrznych nie były wykorzystywane w doraźnym zarządzaniu 
i długofalowym programowaniu rozwoju gospodarki PRL. Komunistycz-
ni decydenci pomijali w swych działaniach problematykę świadomości 
społecznej robotników, kształtowania się ich postaw, zachowań, potrzeb 
i aspiracji. Nie doceniono przeobrażeń dokonujących się w środowiskach 
pracowniczych pod wpływem uprzemysłowienia, urbanizacji, upowszech-
niania oświaty, rozprzestrzeniania się kultury masowej, postępu technolo-
gicznego oraz różnicowania się struktury zawodowej83.

23 lutego 1980 r. dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli i 
członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie, podczas plenarnego 
posiedzenia KW przedstawił wyniki kontroli gospodarki, w których NIK 
wyraźnie stwierdzał przypadki naruszania elementarnych zasad racjonal-
nego gospodarowania. Negatywnymi zjawiskami były: złe zagospodaro-
wanie maszyn i urządzeń pochodzących w większości z importu, nieracjo-
nalne zakupy i bezzasadne ilości gromadzonych cennych materiałów, nie-
jednokrotnie poszukiwanych przez inne jednostki, naruszanie dyscypliny 

82 J. P o m o r s k i, Przed Sierpniem był Lipiec, „Miesiące”, 1981, nr 1, s. 88–90; Z. S t e -
f a n i a k, Geneza i przebieg ruchu strajkowego na Lubelszczyźnie w 1980 roku oraz przeciwdziałania 
wynikającym stąd zagrożeniom, Warszawa 1989, s. 18 (praca magisterska, Akademia Spraw 
Wewnętrznych, mps).

83 S t e f a n i a k, op. cit., s. 105–106.
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pracy, beztroskie gospodarowanie nośnikami energii, zwłaszcza paliwami 
płynnymi. NIK odnotowywał działania zmierzające do uzyskania efektów 
ekonomicznych drogą bezzasadnego podnoszenia cen, fałszowania spra-
wozdawczości dotyczącej realizacji produkcji i stanu zapasów materiało-
wych, wykorzystywania mocy produkcyjnych, a także zagospodarowania 
maszyn i urządzeń. W działaniach tych zauważano nawet dużo pomysło-
wości oraz swoistego sprytu w pozorowaniu legalności i prawidłowości 
postępowania. Np. fałszowanie wyników ekonomicznych poprzez włącza-
nie szeregu własnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, ze stra-
żą przemysłową włącznie, a nawet partnerów z zewnątrz, do sporządza-
nia nierzetelnej dokumentacji dotyczącej obrotu towarowego i sprzedaży 
wyrobów. NIK zauważał również złą koordynację w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami84.

Na niepokojące tendencje w gospodarce wskazywał wówczas nawet 
Eugeniusz Garbiec, sekretarz KW PZPR, który podczas tego samego ple-
num KW PZPR podkreślał, że stopień wykorzystania majątku trwałego 
– mierzony jego produktywnością, zmiennością pracy oraz wskaźnikiem 
wykorzystania maszyn i urządzeń – wykazuje tendencje malejące. Z 15 za-
kładów i obiektów przemysłowych woj. lubelskiego, oddanych do użytku 
w latach 1978–1979, tylko trzy osiągnęły w terminie przewidziany poziom 
produkcji, natomiast w siedmiu nie osiągnięto jeszcze docelowej zdolno-
ści produkcyjnej. Tylko z tego tytułu w 1979 r. utracona została produk-
cja o wartości 1,4 mld zł. Na koniec 1979 r. wartość maszyn i urządzeń, 
nie zagospodarowanych dłużej niż 6 miesięcy, wyniosła prawie 1,7 mld zł. 
Z tego blisko 1,4 mld zł przypadało na maszyny i urządzenia pochodzące 
z wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych85.

Na początku 1980 r., władze partyjne woj. lubelskiego alarmowały 
centralę o utrzymywaniu się zakłóceń w dostawach surowców i materia-
łów oraz poddawaniu przedsiębiorstw bardzo głębokim ograniczeniom 
energetycznym. Z powodu zaległości w dostawach wyrobów hutniczych 
straty Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie wynosiły, za pierw-
szych trzynaście dni stycznia 1980 r., około 90 mln zł. Braki materiałów 
oraz energii i gazu powodowały w tym zakładzie przestoje, krótkie se-
rie wyrobów oraz wpływały na obniżkę płac. Dotkliwe straty z powodu 
ograniczeń energii i braku surowca notowały Zakłady Azotowe „Puławy”, 
WSK Świdnik, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego w Trawnikach, Zakłady 

84 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 63, s. 7–8; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 44–45.

85 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 63, s. 15; Dąbrowsk i, Lubelski Lipiec [...], s. 45.
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Wytwórcze Magnetofonów w Lubartowie. Wysokie straty (5,5 mln zł), od 
początku stycznia 1980 r., ponosiła Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśni-
ku skutkiem ograniczeń energetycznych i braków surowcowych (głównie 
z importu)86. Straty  Świdnika, za okres 1–16 stycznia 1980 r., wyniosły 
ponad 11 mln złotych. Największym problemem materiałowym WSK na 
początku stycznia 1980 r. był brak dźwigarów importowanych z ZSSR, ko-
niecznych do produkcji łopat śmigłowca87. W połowie marca 1980 r. w cią-
gu trzech dni z powodu zakłóceń w dostawach materiałów: stali z hut dla 
FSC Lublin oraz gazu dla ZA „Puławy”, oba zakłady poniosły straty wyno-
szące 12 mln 450 tys. zł88.

Zastrzeżenia budziła jakość produkowanych wyrobów. W I kwartale 
1980 r. wskaźnik reklamacji zwiększył się o 51% w porównaniu z I kwar-
tałem 1979 r. Straty producentów z tytułu złej jakości wyrobów wzrosły 
o 15,9%, a wskaźnik strat z 0,87 do 0,93% sprzedaży ogółem89. Władze 
z niepokojem obserwowały wzrost strat notowanych przez niektóre przed-
siębiorstwa. W FSC wskaźnik strat wzrósł w I kwartale 1980 r. o ponad 6%, 
w porównaniu z I kwartałem roku 197990. Wskaźnik rentowności przed-
siębiorstw zmalał w woj. lubelskim z 10,14% w 1978 r. do 6,68% w 1979 r., 
choć należy przypomnieć i podkreślić, że w warunkach planowej gospodarki 
socjalistycznej czynnik ten nie miał charakteru priorytetowego91. 

W wielu przedsiębiorstwach udział kosztów był bardzo wysoki i prze-
kraczał niekiedy nawet wartość produkcji sprzedanej. Dotyczyło to przede 
wszystkim przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (np. Okręgowe Przed-
siębiorstwo Przemysłu Mięsnego, Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Zbożowo-Młynarskiego „PZZ”, Cukrownie Lubelskie, Zakłady Drobiar-
skie, Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska), a także przedsiębiorstw prze-
mysłu materiałów budowlanych92.

86 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 7; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 47.

87 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 9, 12, 14, 19, 20 i 22; D ą b r o w s k i, 
Lubelski Lipiec [...], s. 48.

88 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 72; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 48.

89 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 222, s. 196; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 48–49.

90 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 602, s. 19; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 49.

91 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 221, s. 214; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 49.

92 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 222, s. 198; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 49.
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Wykorzystanie czasu pracy w jednostkach przemysłowych w latach 
1978–1979 uległo pogorszeniu. W 1979 r. o 1% zmniejszyła się ilość go-
dzin przepracowanych w czasie normalnym, przy równoczesnym wzroście 
godzin nadliczbowych o 13,6%. Zanotowano także dalszy wzrost (o 6,6%) 
nie przepracowanego czasu pracy przypadającego na 1 robotnika, w tym z 
tytułu przestojów płatnych aż o 136% (z 34 godzin w 1978 r. do 80 godzin 
w 1979 r.). Notowano wysoką absencję chorobową93.

W materiale KW PZPR w Lublinie, dotyczącym oceny wykorzystania 
czasu pracy w woj. lubelskim w roku 1979, zauważano, że w ciągu ostat-
nich 4 lat systematycznie pogarsza się sytuacja w zakresie wykorzystania 
czasu pracy w przemyśle i każdego roku rośnie czas nie przepracowany 
przez robotników. Bardzo duży udział w strukturze czasu nie przepracowa-
nego, bo sięgający aż 22,4%, miał udział czasu nie przepracowanego z tzw. 
„innych usprawiedliwionych przyczyn”. W konsekwencji dużego wzrostu 
czasu nie przepracowanego ogółem, w 1979 r. nastąpił stosunkowo duży 
wzrost godzin nadliczbowych, dodatkowo opłacanych94.

Godne przytoczenia wydaje się interesujące spostrzeżenie, zaczerp-
nięte z informacji lubelskiego KW PZPR, o kształtowaniu się absencji cho-
robowej w roku 1979: 

Według opinii lekarzy przyzakładowych istnieje szereg osób, które w 
przypadku przestojów zakładu spowodowanych brakiem surowca, remontów 
itp., „uciekają w chorobę”, aby nie tracić na zarobkach (zasiłki chorobowe za 
ten okres są znacznie wyższe niż pobory, jakie by otrzymali). Nie oznacza to, 
że ci ludzie są zdrowi. Występują u nich przeważnie schorzenia przewlekłe, 
udokumentowane, poparte badaniami dodatkowymi. W każdej chwili stan 
ich zdrowia może pogorszyć się, a jedynym dowodem na to są objawy subiek-
tywne podawane przez pacjenta. W czasie normalnego toku produkcji, kiedy 
zarobki są normalne, ludzie ci pracują, odczuwając nawet dolegliwości cho-
robowe. Każde zachwianie toku produkcji odbijające się na zarobkach kieruje 
ich w stronę przychodni95.

Według ówczesnych wyliczeń Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecz-
nej, w rocznym bilansie pracy robotnika grupy przemysłowej efektywny 

93 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220, s. 49; sygn. 100/IV/28, s. 187–188; D ą -
b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 49.

94 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 599, s. 24; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 49-50.

95 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 599, s. 226; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 50.
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czas pracy wynosił 46% (138 dni roboczych), zaś czas stracony z winy kie-
rownictw zakładów i pracowników (niewłaściwa organizacja pracy, braki 
lub opóźnienia kooperacyjne, materiałowe itp.) – 30% (tj. 90 dni robo-
czych)96. W swoich analizach ówczesne władze zwracały uwagę na nieko-
rzystne relacje między wartością produkcji a wypłaconym funduszem płac. 
Osobowy fundusz płac wzrósł w 1979 r. o 7,1%, wyprzedzając o 5% wzrost 
produkcji sprzedanej97.

Tendencje te utrzymywały się na początku roku 1980. Okres pierwszych 
pięciu miesięcy charakteryzował się wysoką dynamiką wypłat z funduszu 
płac. Jednocześnie zaznaczyła się wysoka dynamika wydatków na zakup 
towarów, przy poważnym zmniejszeniu przyrostu wkładów na rachunkach 
oszczędnościowych. W okresie styczeń – maj 1980 r. wypłaty z funduszu 
płac były wyższe w stosunku do tego samego okresu roku 1979 o 12,4%. Wy-
soki wzrost wydatków wiązano m.in. ze zwiększonym wykupem niektórych 
grup towarów. Z analiz wynikało jednocześnie, że dynamika przychodów 
ludności była niższa niż dynamika wydatków na zakup towarów i usług, 
co świadczyło o uszczuplaniu rezerw pieniężnych ludności. Wyrazem tego 
był niższy, o prawie 60%, przyrost wkładów oszczędnościowych ludności w 
porównaniu z rokiem poprzednim, zwłaszcza w bankach spółdzielczych98.

Zgodnie z decyzją Biura Politycznego KC PZPR, uchwałą Rady Mini-
strów i zarządzeniami wykonawczymi ministrów, z dniem 1 lipca 1980 r. 
wprowadzono zmiany w zasadach wynagradzania pracowników zatrud-
nionych w zakładach (wydziałach) odlewni i kuźni. W woj. lubelskim re-
gulacja objęła 3719 pracowników w pięciu zakładach: FSC Lublin, WSK 
Świdnik, FŁT Kraśnik, ZZSD „Predom – Eda” Poniatowa i Lubelskiej Fabry-
ce Wag. Zmiany w zasadach wynagradzania obejmowały w grupie robotni-
czej takie elementy wynagrodzeń, jak: podwyższenie stawek godzinowych, 
podwyższenie z 15 do 20% dodatku za pracę na III zmianie, wprowadzenie 
nowych zasad przyznania dodatku za staż pracy czy podniesienie dodatków 
za pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia. Przykłado-
wo: w FSC na Wydziale Kuźni płace wzrosły o 750 zł (do średniej płacy 
6312 zł), a na Wydziale Odlewni – o 783 zł (do średniej płacy 6343 zł)99.

96 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 599, s. 227; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 50.

97 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220, s. 49; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 50.

98 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 222, s. 203–204; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 51.

99 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 602, s. 208, 210; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 51.
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Majątek trwały przedsiębiorstw odznaczał się dużym stopniem zuży-
cia. Stan ten wymagał dużego zaangażowania na rzecz ciągłych remontów. 
Dość znaczna była awaryjność maszyn i urządzeń. Zwracano uwagę na 
malejącą produktywność środków trwałych100.

Do złych wyników przedsiębiorstw przyczyniał się wzrost wartości 
maszyn i urządzeń nieterminowo zagospodarowanych, która to wartość 
w 1979 r. sięgnęła, w woj. lubelskim, sumy 3650,6 mln zł, w tym wartość 
maszyn i urządzeń „zamrożonych” dłużej niż 6 miesięcy wynosiła 1450 
mln zł. Przeważającą pod względem wartości część urządzeń, bo aż 87%, 
zakupiono za granicą, w tym 91% – w krajach kapitalistycznych101. 

Analiza przyczyn niewykonywania zadań planowych w 18 jednost-
kach gospodarczych wykazała, że o zaistniałych niedoborach w wykona-
niu planów sprzedaży zadecydowały: w 55% – awarie maszyn i urządzeń, 
w 24%  – trudności surowcowo-materiałowe i w 17% – braki energii elek-
trycznej i węgla. Jeśli chodzi o awarie maszyn, to w samych ZA Puławy 
spowodowały one zapóźnienia w produkcji wielkości ponad 1 mld zł. Na-
tomiast braki surowcowo-materiałowe ujawniły się szczególnie w P.P. Cu-
krownie Lubelskie, gdzie niedobór wykonania planu osiągnął z tego powo-
du wysokość 400 mln zł102. 

O poważnym kryzysie ówczesnej gospodarki PRL może świadczyć np. 
fakt, że w styczniu 1980 r. stany zapasów węgla, głównie w takich zakła-
dach, jak FSC Lublin, WSK Świdnik i Zakłady Azotowe Puławy, spadały 
tylko do zapasów jedno–dwudniowych. Zapas węgla w całym wojewódz-
twie lubelskim wynosił wówczas 4–5 tys. ton, w porównaniu do 13–14 tys. 
ton w styczniu 1979 r., a większość GS-ów notowała stany zerowe103.

Niekorzystny wpływ na gospodarkę, zwłaszcza na zaopatrzenie rynku 
w żywność, musiały też mieć straty w rolnictwie, spowodowane nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi, zwłaszcza surową zimą 1978/79. 
Trudności paszowe miały negatywne przełożenie na pogłowie hodowa-
nych zwierząt. Wartość produkcji globalnej w rolnictwie zmalała w 1979 r. 
o 1,4%, w porównaniu do 1978 r. (produkcja roślinna była niższa o 1,9%). 
Decydujący wpływ na takie wyniki miały przede wszystkim niższe zbio-

100 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 221, s. 182–183; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 51.

101 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 221, s. 180–181; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 51.

102 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220, s. 50–51; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 52.

103 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 597, s. 12, 14; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 53.
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ry: zbóż (o 15,2%), roślin oleistych (aż o 90%), nasion roślin pastewnych 
(o 19%), a także słomy (o 40%). Niższe były także zbiory buraków cukro-
wych (przewidywano zmniejszenie skupu o 3%). Pogłowie bydła zmniej-
szyło się ogółem o 1,4%, trzody chlewnej – o 3,9%104.

Trudności dotyczyły także zaopatrzenia rynku konsumpcyjnego. Wo-
jewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Lublinie zanotowało 
dostawy towarów niższe o 52 mln zł w porównaniu z 1979 r. Przede wszyst-
kim dotyczyło to: mebli, artykułów włókienniczych, sprzętu zmechanizo-
wanego i RTV. Niższe o 126,2 mln zł, zwłaszcza w branży artykułów do 
produkcji rolnej, były dostawy Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolni-
czych „Samopomoc Chłopska”. Zmniejszone o 50% były dostawy środków 
piorących przez RSW „Prasa – Książka – Ruch”105. Dobrą ilustracją ówcze-
snych trudności zaopatrzeniowych może być lista deficytowych artykułów 
spożywczych i przemysłowych, których ilość na rynku wewnętrznym woj. 
lubelskiego uległa w 1979 r. zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 1978. 
Przykładowo, spośród podstawowych artykułów spożywczych, zaopatrze-
nie w mąkę zmniejszyło się do 6,1% ilości z 1978 r. Wśród podstawowych 
artykułów przemysłowych branży metalowej i gospodarstwa domowego, 
ilość naczyń i wiader ocynkowanych zmalała aż o 37,7%. Spośród artyku-
łów branży sprzętu zmechanizowanego, ilość kuchni gazowych z piekarni-
kiem spadła w handlu o 36,3%, pralek i wirówek elektrycznych – o 17,6%, 
odkurzaczy elektrycznych – o 12,2%. W branży radiowo-telewizyjnej defi-
cytowe stały się telewizory, których ilość na rynku spadła o 10,1%. Poważ-
ne braki zanotowano w branży włókienniczej i obuwniczej106.

Niekorzystne tendencje w zakresie zaopatrzenia rynku utrzymywały 
się w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 1980 r.107  Trudności zaopatrze-
niowe czekały społeczeństwo w okresie zakupów przed Świętami Wiel-
kanocnymi, w kwietniu 1980 r. Władze liczyły się nie tylko z tradycyjnym 
już niedostatkiem wyrobów czekoladowych, rodzynek czy pomarańczy, ale 
także z całkowitym brakiem migdałów, śliwek suszonych czy orzechów 
z importu108.

104 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220 s. 51–54; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 53.

105 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220, s. 56–57; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 53.

106 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220, s. 84–85; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 53–54.

107 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 222, s. 204; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 54.

108 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 599, s. 13; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 54.
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Szczególnie dotkliwy dla przeciętnego obywatela musiał być trwają-
cy od kilku lat, permanentny niedobór dwóch podstawowych artykułów 
codziennego spożycia: mięsa i masła. Niedobór masy mięsnej w woj. lu-
belskim w pierwszych miesiącach 1980 r. przedstawiał się następująco: 
luty 1980 r. – około 500 ton, marzec – około 500 ton, maj – około 700 ton, 
czerwiec – około 800 ton, lipiec 1980 – około 900 ton. Jeśli chodzi o masło, 
niedobór przedstawiał się następująco: marzec 1980 – ok. 70 ton, maj – 
ok. 80 ton, czerwiec – ok. 100 ton, lipiec – ok. 100 ton109. W czerwcu 1980 
przydział masła dla woj. lubelskiego był o 17,8% mniejszy niż w czerwcu 
roku 1979110.  Przydział surowca mięsnego i podrobowego na lipiec 1980 
r. był o 10,5% niższy od dostaw zrealizowanych w analogicznym okresie 
roku ubiegłego111.

W I półroczu 1980 r. pogłębiły się trudności w zaopatrzeniu w mleko 
w proszku (94,3% zaopatrzenia sprzed roku). Niedostateczna podaż doty-
czyła również: kaszy gryczanej, wyrobów czekoladowych, kakao, herbaty, 
twarogu tłustego i 18-procentowej śmietany. W grupie artykułów przemy-
słowych największe zaległości w dostawach występowały w dostawie ma-
szyn do szycia (24,9% niedoboru w stosunku do planu), zestawach radio-
wo-magnetofonowych (22,9% niedoboru), automatach pralniczych (21,7% 
niedoboru), branży dziewiarsko-pończoszniczej (4,4% niedoboru)112.

Niekorzystne tendencje utrzymywały się w budownictwie. W I półro-
czu 1980 r. oddano do użytku o 38,6% mieszkań mniej niż w analogicznym 
okresie 1979 r.113  Obliczono, że 1 stycznia 1980 r. w spółdzielniach miesz-
kaniowych woj. lubelskiego oczekiwało łącznie 45 825 członków i kan-
dydatów, uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania, w tym 
27 703 rodzin114.

Paradoksem socjalistycznej gospodarki był fakt, że przy pogłębiają-
cej się zapaści ekonomicznej narastał jednocześnie deficyt siły roboczej, 
zwłaszcza mężczyzn na stanowiskach robotniczych. Na 1 osobę poszuku-

109 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 597, s. 16; sygn. 100/VI/55, s. 82; sygn. 600, 
s. 158; sygn. 601, s. 234–234v; sygn. 602, s. 154; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 54–55.

110 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 601, s. 234–234v; D ą b r o w s k i, Lubelski 
Lipiec [...], s. 55.

111 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 602, s. 154; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 55.

112 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 223, s. 24–25; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 55.

113 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 223, s. 35; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 57.

114 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 599, s. 274; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 57. 
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jącą pracy przypadało w 1979 r. ogółem 9,8 miejsca pracy, podczas gdy w 
1978 r. wskaźnik ten wynosił 4,5 miejsca pracy. Trudno dziś uwierzyć, że 
na jednego zarejestrowanego mężczyznę poszukującego pracy oczekiwa-
ło w 1979 r. aż 33,6 wolnych miejsc pracy, ponad dwukrotnie więcej niż 
w roku 1978. Jak podkreślały ówczesne analizy partyjne, pogłębiający się 
deficyt męskiej siły roboczej rodził szereg negatywnych zjawisk, takich 
jak: wzrost fluktuacji kadr, pogorszenie wykorzystania czasu pracy, a także 
pogorszenie dyscypliny pracy załóg robotniczych. Świadczy o tym fakt, że 
87% ogólnej liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy wynikało z fluktu-
acji kadr. Na zwiększenie niedoboru męskiej siły roboczej w województwie 
miało wpływ zorganizowane przemieszczenie ok. 2660 mężczyzn na teren 
innych województw oraz za granicę. W pewnym stopniu deficyt siły robo-
czej łagodziło podejmowanie pracy przez osoby, których dotychczasowym 
źródłem utrzymania było rolnictwo oraz zatrudnianie sił zorganizowa-
nych115. Deficyt siły roboczej pogłębił się w okresie styczeń–maj 1980 r., 
kiedy na 1 osobę poszukującą pracy przypadało przeciętnie około 11 wol-
nych miejsc pracy, w tym na 1 mężczyznę – aż 34 wolne miejsca. Jeszcze 
większy niedobór siły roboczej panował w grupie robotników, gdzie na 1 
robotnika – mężczyznę oczekiwało aż 60 ofert pracy116.
 

*

Rządzące władze PRL przywiązywały dużą wagę do kontrolowania nastro-
jów w zakładach pracy. Trudności ekonomiczne nie wpływały na osłabie-
nie struktury partii komunistycznej używającej nazwy Polska Zjednoczo-
na Partia Robotnicza. Mimo słabszego, niż zakładano, rozwoju organizacji 
partyjnej, na koniec 1979 r. liczebność PZPR w woj. lubelskim osiągnę-
ła stan 70 853 członków. Dla porównania: najliczniejsze zarejestrowane 
wówczas stowarzyszenie – Oddział Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół 
KUL – liczyło 51 827 członków117. W 1979 r. wstąpiło do PZPR 4230 kandy-
datów. W grupie tej robotnicy stanowili 52,2%, rolnicy – 20,5%, pracowni-
cy umysłowi – 18,9%, pozostałe grupy – 8,4%. Wśród nowo wstępujących 
do partii młodzież do lat 29 stanowiła 68,6%118. 

115 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220, s. 70; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 57.
116 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 222, s. 210; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 58.
117 APL, akta KW PZPR, sygn. 604, s. 190; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 58–59.
118 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220, s. 160, 162; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 

[...], s. 59.
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Rozwój partii w zakładach pracy był tematem wielu narad i analiz. 
Zwracano uwagę na dużą rolę średniego i niższego nadzoru w kształtowa-
niu odpowiednich postaw i nastrojów załóg. W Fabryce Łożysk Tocznych w 
Kraśniku komunistyczna „młodzieżówka” – Związek Socjalistycznej Mło-
dzieży Polskiej – organizował coroczne plebiscyty na „najlepszego mistrza, 
nauczyciela i wychowawcę młodzieży”. W zakładzie tym blisko połowa 
sekretarzy oddziałowych organizacji partyjnych i jedna trzecia członków 
Plenum Komitetu Zakładowego PZPR rekrutowała się spośród mistrzów, 
brygadzistów i ustawiaczy119. W Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego 
„Trawena” w Trawnikach cała kadra kierownicza ukończyła Wieczorowy 
Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu lub była jego słuchaczami120.

Miernikiem wpływów partii w zakładach pracy było tzw. upartyjnie-
nie, czyli udział członków PZPR w ogólnej liczbie załogi. 31 grudnia 1979 
r. stan upartyjnienia, w największych zakładach pracy woj. lubelskiego 
przedstawiał się następująco: Fabryka Samochodów Ciężarowych Lublin 
– 2338 członków i kandydatów partii na 10 732 zatrudnionych (21,8% 
załogi), Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Świdnik – 2137 na 9158 
zatrudnionych (23,3% załogi), Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik – 1604 
na 8216 zatrudnionych (19,5% załogi), Zakłady Azotowe Puławy – 1176 
na 5896 zatrudnionych (19,9 % załogi), „Predom-Eda” Poniatowa – 1109 
na 4897 zatrudnionych (22,6% załogi), Polskie Koleje Państwowe Lublin – 
1720 na 6720 zatrudnionych (25,6% załogi)121.

Znamienne, że najwyższym wskaźnikiem upartyjnienia w woj. lu-
belskim legitymowała się stosunkowo nieliczna grupa (353 osoby) spe-
cjalistów organizacji zarządzania i kadry administracyjno-gospodarczej, 
gdzie do PZPR należało aż 82% osób. Grupą zawodową o bardzo wysokim 
upartyjnieniu byli pracownicy wymiaru sprawiedliwości PRL. Upartyjnie-
nie wśród sędziów sądów powszechnych wynosiło 75,8%, zaś wśród pro-
kuratorów – 68,4%. W środowisku prawników i ekonomistów wskaźnik 
upartyjnienia sięgał 36,3%. Podobnie wśród inżynierów w zawodach tech-
nicznych – 32,4%122.

119 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 62, s. 3–5; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 59.

120 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 62, s. 29; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 59.

121 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 220, s. 176; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 60.

122 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 597, s. 24; sygn. 100/VI/61, s. 190; D ą b r o w -
s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 60–61.
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Ważnym elementem indoktrynacji komunistycznej była praca agi-
tatorów partyjnych, którzy prowadzili szkolenie kandydatów partii oraz 
masowe szkolenie członków partii w zespołach problemowych i w gru-
pach samokształceniowych, a także zebrania ideologiczne. Kształtowa-
niu właściwych światopoglądów służyły m.in.: Wieczorowy Uniwersytet 
Marksizmu-Leninizmu czy Wieczorowa Szkoła Aktywu Partyjnego123.

Agitatorom, czyli społecznemu aktywowi lektorskiemu, przypisywano 
ważną rolę w ramach niesformalizowanych stosunków międzyosobowych. 
Chodziło np. o rozmowy ze współpracownikami podczas przerw śniada-
niowych, w chwilach wolnych od pracy, podczas przejazdu autobusem do 
pracy lub z pracy itp. „W rozmowach tych ludzie nie odczuwają, że agita-
tor wypełnia w stosunku do nich jakąś misję, oficjalnie powierzoną funk-
cję, a w takiej sytuacji łatwiej jest budzić wśród ludzi emocjonalne zaan-
gażowanie w stosunku do określonych zjawisk społeczno-gospodarczych” 
– zalecano agitatorom. Bieżących materiałów propagandowych dostarczał 
m.in. Wojewódzki Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej124. Główną rolę 
w zakresie wpływania partii komunistycznej na środowiska pracownicze 
odgrywały jednak zakładowe struktury PZPR125.

Indoktrynacji komunistycznej służyła działalność, kontrolowanej 
przez PZPR, atrapy związków zawodowych – Wojewódzkiej Rady Związ-
ków Zawodowych. WRZZ ściśle współpracowała z Zarządem Wojewódz-
kim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, m.in. w zakresie funkcjo-
nowania średniego dozoru technicznego w zakładach pracy. Największe 
sukcesy w pracy ideologicznej WRZZ odnotowywała w dużych zakładach 
produkcyjnych. Jej wyrazem było organizowanie m.in. współzawodnictwa 
między pracownikami126.

W środowiskach pracowniczych powszechnie zdawano sobie wów-
czas sprawę z nikłego, lub prawie żadnego, wpływu komunistycznych 
związków zawodowych na najistotniejsze sprawy zakładów pracy i zatrud-
nionych w nich ludzi. Wiele osób zastanawiało się wówczas, czy związki 
zawodowe są w ogóle potrzebne. Przyczyny takiego stanu wynikały przede 
wszystkim z lekceważenia przez władze PRL funkcji ruchu związkowe-
go jako reprezentanta interesów środowisk pracowniczych. Dochodziła do 
tego, wynikająca z totalitarnego charakteru państwa, silna centralizacja i 

123 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 62, s. 6; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 61. 
124 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 62, s. 7–9; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 61.
125 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 62, s. 17–19; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 

s. 61.
126 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 62, s. 10–11; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 

s. 62.
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biurokratyzacja struktur samych związków. Przejawiało się to m.in. w nie-
dostatecznym wpływie szerszego gremium związkowego na decyzje orga-
nów wykonawczych. Pełnia związkowej władzy skupiona była w wąskich 
gremiach (prezydia, sekretariaty) i kierownictwie centralnym. Z czasem 
etatowi działacze związkowi przestali identyfikować swoje funkcje z inte-
resami załogi, wyczekując jedynie na instrukcje płynące z góry. Jaskrawo 
uwidoczniło się to w wielu zakładach pracy w czasie strajków Lubelskiego 
Lipca, gdy rzekomi reprezentanci załogi stawali po stronie dyrekcji i władz 
partyjnych127.

W zakładach pracy w PRL jedynie fasadowy charakter miały namiast-
ki samorządu robotniczego – tzw. Konferencje Samorządu Robotniczego, 
skupiające przedstawicieli organizacji społeczno-politycznych oraz repre-
zentantów różnych środowisk. KSR zajmowały się m.in. opracowywaniem 
programów działań w zakresie poprawy warunków i organizacji pracy oraz 
mobilizacji robotniczych załóg. Na forum KSR omawiano przykłady tzw. 
„dobrej roboty”, wręczano wyróżnienia, piętnowano zaś absencję pracow-
ników, fluktuację kadr, przejawy niegospodarności, przypadki kradzieży 
itd. Wątpliwości budził „robotniczy” charakter owych samorządów. W 
styczniu 1980 r. jeden z działaczy Egzekutywy KW PZPR, pochodzący z 
Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, zwracał uwagę, że na 193 
członków KSR w tym zakładzie tylko 109 to robotnicy. Wcześniej udział 
robotników był jeszcze mniejszy128.

Namiastkę robotniczych dyskusji miały umożliwiać łamy ukazują-
cych się pism zakładowych, dając, jak to oficjalnie określano, „możliwość 
publicznego wypowiadania się każdemu pracownikowi”. Władze partyjne 
z dumą podkreślały, że na łamach „Głosu FSC” w 1979 r. wypowiedziało 
się ponad 400 pracowników129. Pisma te znajdowały się jednak pod ścisłą 
kontrolą władz. Nominalnie, gazety te były organami Konferencji Samo-
rządu Robotniczego. Pracowały jednak pod ścisłym nadzorem Komitetów 
Zakładowych PZPR, a ich redaktorzy przechodzili m.in. specjalne szkole-
nia, prowadzone przez pracowników i lektorów Komitetu Wojewódzkiego 
oraz Komitetu Centralnego PZPR. Wysokie było „upartyjnienie” zespołów 
redakcyjnych tych pism. W „Głosie FSC” – na pięciu dziennikarzy trzech 
należało do PZPR, w „Głosie Świdnika” – na czterech dziennikarzy dwóch 

127 S t e f a n i a k, op. cit., s. 27–32; W poszukiwaniu klucza odnowy, „Głos Świdnika”, 
1980, nr z 27 października, s. 3; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 62.

128 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 62, s. 12–14; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 62–63.

129 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 62, s. 15; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 63.
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było w partii. Do PZPR należała cała redakcja (4 osoby) „Głosu FŁT”. 
W „Głosie EDY” – dwie, z trzech osób, posiadały legitymacje partyjne130.

Sprawdzianem właściwej ideologicznie postawy załóg pracowniczych 
był udział w czczeniu – na modłę sowiecką – politycznych rocznic poprzez 
zwiększoną produkcję oraz tzw. czyny społeczne. Dużym nasileniem tych 
działań charakteryzował się rok 1979 r., w związku z obchodami 35-lecia 
PRL131. Bardzo ważne było propagowanie w zakładach pracy „przyjaźni 
i współpracy polsko-radzieckiej”. W 1979 r. w WSK Świdnik Zakładowa 
Organizacja Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej objęła patronat 
nad produkcją eksportową do ZSRR (śmigłowce). 12 wydziałowych kół 
TPPR współzawodniczyło tam o jak najlepsze wyniki w poszczególnych 
kwartałach. Roczne podsumowanie akcji planowano na 62 rocznicę po-
wstania Armii Czerwonej132.

*

Mimo optymistycznego tonu oficjalnej propagandy, w analizach partyj-
nych tamtego okresu znajdujemy dowody tlącego się niezadowolenia spo-
łecznego. W 1979 r. do instancji partyjnych na terenie woj. lubelskiego 
wpłynęły ogółem 2673 skargi. Najliczniejsza grupa skarg (27,3%) doty-
czyła problemów mieszkaniowych, gospodarki komunalnej i ochrony śro-
dowiska. Autorzy skarg ubiegali się o spowodowanie skrócenia okresu 
oczekiwania na mieszkania spółdzielcze. Były tu także sprawy obywateli 
o niskich zarobkach (rodziny wielodzietne, renciści i emeryci), żyjących w 
trudnych warunkach lokalowych. 17,6% skarg dotyczyło zakładów pracy, 
a dokładniej: zagadnień rozwiązywania umów o pracę, wynagradzania za 
godziny nadliczbowe, awansowania i przenoszenia na inne stanowiska, 
zasad korzystania z funduszu socjalnego i rozdziału mieszkań przez za-
kłady pracy. Dużą część skarg zgłaszano poprzez partyjne instancje zakła-
dowe. Przedmiotem większości z nich były problemy mieszkaniowe oraz 
wynikające ze stosunku pracy133.

130 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 596, s. 186; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 63.

131 APL, akta KW PZPR w Lublinie: sygn. 62, s. 27; sygn. 100/IV/27, s. 66; D ą b r o w -
s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 63.

132 APL, akta KW PZPR w Lublinie; sygn. 62, s. 18; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
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Charakterystyczne, że część skarg miała charakter anonimowy. Spo-
śród 499 skarg skierowanych w IV kwartale 1979 r. do KW PZPR, 82 
(16,4%) były anonimowymi listami. Dotyczyły one najczęściej niewłaści-
wych stosunków międzyludzkich w zakładach pracy albo donosiły o nie-
gospodarności i nadużyciach w jednostkach gospodarki uspołecznionej134. 
Niejednokrotnie anonimy zawierały krytykę postaw konkretnych osób, 
zajmujących kierownicze stanowiska w aparacie gospodarczym i politycz-
nym135. W II kwartale 1980 r. do KW PZPR w Lublinie wpłynęło o 15,2% 
więcej skarg niż w analogicznym okresie roku 1979136. 

Nawet w oczach ówczesnych władz narastająca krytyka nie była bez-
podstawna. W 1979 r. spośród 1120 skarg, rozpatrywanych przez ponadza-
kładowe instancje partyjne, a dotyczących przestrzegania Kodeksu Pracy, 
przepisów bhp oraz wypadków przy pracy, 605, czyli ponad połowę, uzna-
no za uzasadnione i załatwiono pozytywnie137.

Niezadowoleniu dawano wyraz także na oficjalnych zebraniach. Na 
początku stycznia 1980 r. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego 
KW PZPR w Lublinie sporządził zestaw wypowiedzi i pytań, z jakimi lek-
torzy KW PZPR zetknęli się na spotkaniach POP, poświęconych dyskusji 
nad wytycznymi na VIII Zjazd w okresie od 30 listopada do 20 grudnia 
1979 r. Jedna z sygnalizowanych opinii brzmiała: „Protekcjonizm i róż-
ne odmiany łapownictwa osiągnęły taki stopień powszechności, że nad 
tymi zjawiskami władze już nie panują. Tym trudniejsza, a nawet wręcz 
niemożliwa jest walka z tymi zjawiskami, ponieważ opanowały one różne 
szczeble władz partyjnych i państwowych”138. 

Krytyczne wnioski i uwagi, dotyczące ówczesnej rzeczywistości, zgła-
szano pod adresem władz centralnych już na początku 1980 r., w trakcie 
dyskusji nad wytycznymi na VIII Zjazd PZPR. Już wówczas pojawia się 
m.in. postulat wolnych sobót. Praktycznie wszystkie z ówczesnych nie za-
łatwionych  kwestii powrócą w postulatach załóg strajkujących w lipcu139. 

134 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 600, s. 124; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 67.

135 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 601, s. 253; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 67.

136 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 603, s. 195; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 67.

137 APL, akta KW PZPR w Lublinie; sygn. 62, s. 11; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 67.

138 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 596, s. 27–33; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 67–68.

139 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 24–26; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 68.
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W ramach odbywających się, od stycznia 1980 r., spotkań sprawoz-
dawczo-wyborczych w zakładowych organizacjach związkowych WRZZ, 
stosunkowo często uczestnicy dyskusji mówili o niewystarczającym zaopa-
trzeniu w surowce i materiały do produkcji, podstawowe narzędzia pracy 
oraz części zamienne. Złe warunki pracy, nie odpowiadający koniecznym 
potrzebom park maszynowy oraz brak możliwości korzystania z wolnych 
sobót  zgłaszano w jednostkach spółdzielczości pracy. W wielu branżach 
zgłaszano braki w zaopatrzeniu w środki do utrzymania czystości i higieny 
osobistej. Krytyczne wypowiedzi dotyczyły też często zaopatrzenia handlu 
w podstawowe artykuły oraz jego funkcjonowania140.

Przejawy narastającej fali niezadowolenia odnaleźć można także 
w atmosferze zwiększonych oczekiwań w okresie VIII Zjazdu, w lutym 
1980 r., wśród robotniczego aktywu PZPR największych zakładów (FSC 
Lublin, FŁT Kraśnik, WSK Świdnik, ZA Puławy, EDA Poniatowa)141. VIII 
Zjazdowi towarzyszyły w środowiskach robotniczych zwiększone oczeki-
wania na zmiany w kraju142. 

Kolejną okazją do uzewnętrznienia problemów, nurtujących społe-
czeństwo i środowiska pracownicze, była kampania sprawozdawczo-wy-
borcza komunistycznych związków zawodowych w maju 1980 r. Najczę-
ściej poruszano w dyskusjach problemy natury socjalnej i dotyczące wa-
runków pracy. Często wspominano o niedostatecznym i nierytmicznym 
zaopatrzeniu w materiały i surowce do produkcji, braku prostych narzędzi 
pracy, części zamiennych, sprzętu i środków transportu. W zakresie spraw 
socjalnych niemal w każdym zakładzie postulowano zmianę obowiązu-
jących zasad naliczania zakładowego funduszu socjalnego oraz zmianę 
kryteriów rozdziałów i umorzeń zakładowego funduszu mieszkaniowego. 
Wspominano także o znacznych brakach środków higieny osobistej. Dal-
sze wnioski odnosiły się do spraw budownictwa mieszkaniowego, podnie-
sienia wysokości zasiłków rodzinnych i minimalnego dochodu na członka 
rodziny, uregulowania wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży robo-
czej i ochronnej do rzeczywistych kosztów, a także podniesienia jakości 
tej odzieży. W grupach zawodowych związanych z budownictwem, służbą 
zdrowia i oświatą postulowano m.in. wprowadzenie korzystniejszych za-
sad wynagradzania. Z wniosków o charakterze lokalnym, najliczniejsze 

140 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 597, s. 110–112; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 69.

141 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 36; M. C i e b i e ń, Wydarzenia społecz-
no-polityczne w WSK Świdnik w latach 1980–1982. Prawda minionych dni, „Głos Świdnika”, 1983, 
nr 27, s. 1, 3; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 69.

142 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1074, s. 37; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 70.



65W KOMUNISTYCZNEJ RZECZYWISTOŚCI

dotyczyły poprawy zaopatrzenia rynku w produkty żywnościowe i artyku-
ły przemysłowe, poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej i dowo-
zu pracowników oraz rozwoju sieci żłobków i przedszkoli143.

Pochodzące z czerwca 1980 r. zestawienie wniosków pod adresem or-
ganów władzy i administracji województwa lubelskiego, zgłoszonych w 
toku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w zakładowych organizacjach 
związkowych, przypomina bardzo postulaty wniesione miesiąc później 
przez strajkujących robotników. Dotyczą one zarówno spraw typowo pra-
cowniczych, jak i ogólnospołecznych. Warto przytoczyć część z nich:

1. Zapewnić pełniejsze zaopatrzenie zakładów pracy w środki czystości i hi-
gieny osobistej (większość zakładów pracy województwa),

2. Poprawić radykalnie zaopatrzenie zakładowych kiosków i bufetów spo-
żywczych. 

 Zwiększyć przydziały mięsa i wędlin dla zakładowych placówek zbioro-
wego żywienia. Rozpatrzyć możliwość zbiorowego zaopatrzenia raz w 
miesiącu załogi w art. mięsne i wędliniarskie (FŁT Kraśnik, FSC Lublin, 
ZA Puławy i inne),

3. Zapewnić skuteczną poprawę jakości posiłków regeneracyjnych i profi-
laktycznych, odpowiednio do obowiązujących norm (FSC, przedsiębior-
stwa budowlane),

4. Poprawić jakość pieczywa i wędlin na terenie m. Kraśnika (FŁT, TZZZ 
Kraśnik), [...]

7.  Wprowadzić system przydziału talonów na zakup atrakcyjnych, trudno 
dostępnych artykułów (FSC, LZPS im. Buczka i kilka innych).

Część wniosków dotyczących np. generalnie poprawy sytuacji ryn-
kowej i funkcjonowania handlu, komunikacji, zaopatrzenia w materiały, 
surowce, sprzęt, narzędzia i części zamienne, budownictwa mieszkanio-
wego, rozwoju infrastruktury miast – miały charakter masowy144.

2 czerwca 1980 r., informując Komitet Centralny PZPR o nastrojach 
społecznych, dotyczących nierównowagi rynkowej, władze lubelskiego 
KW meldowały o nasileniu się pogłosek o podwyżkach i obaw przed ro-
snącymi kosztami utrzymania: 

W ostatnich dniach obserwowane jest w różnych środowiskach społeczno-
-zawodowych zjawisko niezadowolenia na tle słabego zaopatrzenia sklepów 

143 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 601, s. 79–81; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 70.

144 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 601, s. 85, 88; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 70–71.
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w artykuły spożywcze, głównie w mięso i nabiał. Nastąpiło wyraźne nasile-
nie pogłosek na temat spodziewanych podwyżek cen na: drób, mięso, mąkę, 
kasze, kawę, herbatę, spirytus, benzynę, samochody, skóry, telewizory kolo-
rowe, energię elektryczną i gaz. Negatywnie komentuje się szczególnie rozpo-
wszechnioną pogłoskę o podwyżce cen na drób jako podstawowego obecnie 
artykułu dań mięsnych. W szerokim zakresie wyraża się opinię, że następuje 
wyraźny wzrost kosztów utrzymania. Notowane są przypadki wyrażania nie-
zadowolenia, szczególnie osób o niskich zarobkach, którzy krytykują publicz-
nie władze za ciągły wzrost cen – ukryty i jawny oraz za dotkliwe braki w 
zaopatrzeniu. Sytuacja taka wykorzystywana jest przez osoby zaangażowane 
w działalność opozycyjną145.

W czasie spotkań aktywu wojewódzkiego PZPR z I sekretarzami POP 
i aktywem w instancjach stopnia podstawowego partii, odbytych w dniach 
27 czerwca – 4 lipca 1980 r., odnotowano kilkanaście wypowiedzi o niedo-
statkach w zaopatrzeniu rynku w artykuły spożywcze, ruchu cen i rozsze-
rzaniu się na tym tle krytycznych uwag146. Właśnie niedostatki zaopatrze-
nia rynku były jedną z ważniejszych przyczyn wybuchu społecznego nieza-
dowolenia latem 1980 r. Strajkujący robotnicy WSK w Świdniku skarżyli 
się, że w ich mieście z wędlin można dostać wyłącznie kiełbasę zwyczajną 
i czasami tzw. „grubą mortadelę”. Przed tamtejszymi sklepami mięsnymi 
już w nocy ustawiały się kolejki, w których widoczni byli okoliczni rolnicy, 
którym bardziej opłacało się sprzedać żywiec państwu, a dla siebie kupić 
wędlinę w sklepie147.

Przynajmniej częściowemu uspokojeniu nastrojów w zakładach pracy 
miała służyć m.in. wprowadzona 4 lipca 1980 r. zmiana zasad wynagra-
dzania na wydziałach odlewni i kuźni w 5 zakładach woj. lubelskiego. 
Podwyżką objęto od 3% załogi (w Lubelskich Fabrykach Wag) do 20% (w 
FSC Lublin). Uzasadniano ją trudniejszymi warunkami pracy, panującymi 
na tych wydziałach i wynikającymi z tego trudnościami w naborze pra-
cowników. W WSK Świdnik natychmiast pojawiły się jednak wnioski o 
objęcie podobną regulacją płac pominiętych pracowników Działu Główne-
go Technologa. Co więcej, pojawiły się pytania o możliwość rozszerzenia 
regulacji płacowych na wykonujących podobne czynności pracowników 
innych wydziałów, np. Wydziału Hartowni, wobec objęcia regulacjami 

145 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 5; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 71.

146 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 603, s. 61; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 71–72.
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hartowników z Wydziału Kuźni148. Dodatkowo zaogniło to napiętą już sy-
tuację w zakładach pracy.
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Stąd ruszyła lawina... Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989
 

red. P. P. Gach, Lublin 2006

Marcin Dąbrowski

Lubelski Lipiec 1980

1. Początek lipcowych strajków w kraju

1 lipca 1980 r. władze PRL, „rękami” Związku Spółdzielni Spożywców 
„Społem”,  wprowadziły w bufetach przyzakładowych podwyżkę cen nie-
których gatunków wyrobów mięsnych. Choć podwyżka miała charakter 
ogólnopolski, nie została wprowadzona ani zarządzeniem rządowym, 
ani uchwałą parlamentu (jak w czerwcu 1976 r.), lecz niejako „tylnymi 
drzwiami”. Była przy tym fragmentem rządowego programu oszczędno-
ściowego, mającego na celu eliminację skrajnych przejawów narastającego 
nieubłaganie kryzysu ekonomicznego. Władze, chcąc uniknąć ewentual-
nych protestów społecznych, wybrały na moment jej realizacji początek 
okresu wakacyjno-urlopowego. Celowo nie podano do publicznej wiado-
mości ani faktu podwyżki, ani jej wysokości1.

Reakcja środowiska pracowniczego była natychmiastowa. Już 1 lip-
ca wybuchły strajki w WSK „PZL-Mielec”, w Zakładach Mechanicznych 
„URSUS” w Warszawie, w Zakładach Metalurgicznych „POMET” w Po-
znaniu, w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan” w Sanoku, w Fabryce 
Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar” – Tarnów oraz wśród kierowców 
Oddziału VII Przedsiębiorstwa „Transbud” w Tarnobrzegu, zatrudnionych 
przy budowie Elektrowni „Połaniec”2.

1 A. P a c z k o w s k i, Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez socjalizm, Poznań 
2003, s. 108; M. D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 1980, Lublin 2000, s. 83; A. D u d e k, Karnawał. 
Dzieje dziesięciomiliowej „Solidarności” (1980–1981), [w:] Solidarność. XX lat historii, Warszawa 
2000, s. 22.

2 J. D r ą ż k i e w i c z, A. R y c h a r d, Strajki w regionie warszawskim w lecie 1980, [w:] Studia 
nad ruchami społecznymi, t. IV,  red. J. Kulpińska, Warszawa 1990, s. 7–36; M. Ż b i k o w s k a, 
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Właśnie na lato 1980 r. wielu ekonomistów przewidywało ostatecz-
ne załamanie się gierkowskiej polityki gospodarczej. Ostrzegano, że jeże-
li do tego czasu nie podejmie się naprawy systemu ekonomicznego PRL, 
nieuchronnie nastąpi kolejny wybuch społecznego niezadowolenia. Zapo-
wiadano, że nakłonienie robotników do podjęcia kolejnego wysiłku i wy-
rzeczeń, dla wydźwignięcia gospodarki z kryzysu, może okazać się moż-
liwe tylko pod warunkiem uwzględnienia społecznych i wolnościowych 
aspiracji społeczeństwa. Skala zjawiska społecznego wybuchu w 1980 r., 
wydaje się zaskakująco duża w stosunku do dość niewielkiej skali wzrostu 
cen. Podwyżki cen, które wprowadzono w 1970 i 1976 r., i które miały tak 
burzliwe i tragiczne następstwa, niosły dla budżetu domowego przeciętnej 
rodziny wzrost kosztów utrzymania rzędu kilkunastu procent. Wytłuma-
czenia takiej skali niezadowolenia społecznego należy zapewne szukać w 
niespełnieniu ogromnych nadziei rozbudzonych „propagandą sukcesu”, 
lansowaną ochoczo, na początku lat 70., przez rządzącą ekipę I sekretarza 
KC PZPR Edwarda Gierka3.

Scenariusz rozwiązania problemów, przed jakimi ekipa Gierka stanę-
ła latem 1980 r., wydaje się, że rozstrzygnął się już 1 lipca, po południu. 
Wobec żądań II zmiany w ZM „Ursus”, aby zrekompensować podniesione 
ceny na mięso, w gronie przedstawicieli najwyższych władz partyjnych 
(sekretarze KC: Józef Pińkowski, Stanisław Kania, Aleksander Kopeć i An-
drzej Jedynak) postanowiono wyasygnować odpowiednie środki finanso-
we na zaspokojenie postulatów „Ursusa”4.

Ustępstwa władz nie wygasiły jednak zarzewia strajków. 2 lipca w 
WSK „PZL-Mielec” na I zmianie strajkowało już około 1900 pracowników. 
Do strajku w „Ursusie” (około 2000 strajkujących) przyłączyły się jego fi-
lie w Ostrowie Wielkopolskim i Włocławku. Protest podjęły też: niektóre 

G. van K o o t e n, Strajki w „Ursusie” w latach 1976–1980, [w:] ibidem, s. 37–51; Informacje „K” 
Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, dawne CAMSWiA w Warszawie, sygn. 185n/1, s. 9–11; 
„Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 2; Dokumenty Komitetu Obrony Robotni-
ków i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, Warszawa – Londyn 1994, s. 551; J. H o l z e r, „So-
lidarność” 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1990, s. 89; W. K u c z y ń s k i, Czas na prawdę 
i program, „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 17–20; Strajk w ZM „Ursus”, 
ibidem, s. 16–17; W. R o s z k o w s k i, Historia Polski 1914–1998, Warszawa 1999, s. 360; D ą -
b r o w s k i, op. cit., s. 83.

3 A. S t a n o w s k i, Wydarzenia lipcowe: źródła – mechanizmy – następstwa, „Miesiące”, 
1980, nr 1, s. 94; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 83–84.

4 Z. S t e f a n i a k, Geneza i przebieg ruchu strajkowego na Lubelszczyźnie w 1980 roku oraz 
przeciwdziałanie wynikającym stąd zagrożeniom, Warszawa 1989, s. 41–42 (praca magisterska, 
Akademia Spraw Wewnętrznych, mps); P. M a r c i n i a k, Horyzont programowy strajków 1980 r., 
[w:] Studia nad ruchami społecznymi, t. II, red. P. Marciniak, W. Modzelewski, Warszawa 1989, 
s. 167; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 84.
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wydziały Huty Warszawa, Fabryki Przekładni Samochodowych „POLMO” 
w Tczewie, Wydziały Narzędziowy i Mechaniczny Centrum Naukowo-Pro-
dukcyjnego Technik Komputerowych i Pomiarów w Warszawie oraz Rze-
szowski Kombinat Budowlany w Dąbrowie Górniczej. Strajkujący żądali 
głównie cofnięcia podwyżki lub podwyższenia płac. W zakładach, gdzie na 
początku lipca zwiększono normy, domagano się przywrócenia poprzed-
nich stawek. Dyrekcje na ogół zgadzały się na podwyżkę płac i przywró-
cenie wcześniejszych norm. Tego dnia, wieczorem, wiceprezes Związku 
Spółdzielni Spożywców „Społem” zapowiedział w „Dzienniku Telewizyj-
nym” znaczne ograniczenie podwyżek5. 

Zapowiedź ze strony władz ograniczenia podwyżki nie powstrzyma-
ła fali strajkowej. Łatwe ustępstwa poszczególnych dyrekcji zachęcały do 
strajku dalsze zakłady. 3 i 4 lipca kontynuowano strajk w WSK Mielec, 
ZM „Ursus” i jego filiach (uzyskując podwyżki płac) oraz częściowo w Fa-
bryce Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie. 3 lipca strajkowa-
ły ponadto: Wydział Wręgowni w Stoczni Gdańskiej, zakłady „Pomet” w 
Poznaniu, Centrum Naukowo-Produkcyjne Technik Komputerowych i Po-
miarowych w Warszawie, wydział Fabryki Lamp Kineskopowych „Zelos” 
w Piasecznie k. Warszawy, część zakładów „Zelmot” w Warszawie, Wal-
cownia w Śremie (filia Zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu), 
Zakłady Remontu Obrabiarek „Ponar – Reso” w Żyrardowie oraz żyrar-
dowskie Zakłady Spirytusowe „Polmos”. 4 lipca strajkowało Tarnowskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. Pierwsza fala lipcowych straj-
ków dogasała. 5 lipca stopniowo wróciły do pracy ostatnie grupy strajku-
jących w WSK Mielec6.

Do podtrzymania fali strajkowej przyczyniała się niekonsekwencja 
działań władz komunistycznych. Najlepiej obrazuje to „karuzela” cenowa 
w bufecie zakładowym Huty Warszawa, gdzie 1 lipca wprowadzono nowe 
ceny. 3 lipca, od godziny 7.00, przywrócono stare ceny, by od godz. 12.00 
sprzedawać z powrotem po nowych cenach. O godz. 14.00 przywrócono 
stare ceny, które obowiązywały przez cały następny dzień, 4 lipca. Z kolei, 
5 lipca, już na dłużej, pojawiły się ponownie nowe ceny7.

5 Informacje „K” [...], s. 9–11; „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 2; 
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 551–552; H o l z e r, op. cit., s. 89; J. P o m o r s k i, 
Przed Sierpniem był Lipiec, „Miesiące”, 1981, nr 1, s. 85; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 84.

6 „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 3; Dokumenty Komitetu Obrony 
Robotników [...], s. 552; Informacje „K” [...], s. 13–14, 16; H o l z e r, op. cit., s. 90; D ą b r o w -
s k i, op. cit., s. 85.

7 Oświadczenie KSS KOR z dn. 11 lipca 1980 r., „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 
5 (39), s. 3; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 85.
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W środowisku politycznym najwcześniej na strajki robotnicze za-
reagował Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, który 2 lipca wydał 
oświadczenie, apelując do robotników o prowadzenie protestów w sposób 
zorganizowany i odpowiedzialny, a także o zachowanie solidarności mię-
dzy strajkującymi8.

Pojedyncze strajki trwały w kraju przez cały lipiec. Nigdzie nie osią-
gnęły jednak takiej skali, jak na Lubelszczyźnie.

2. Świdnicki Lipiec

Strajki na Lubelszczyźnie rozpoczął protest załogi Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego PZL-Świdnik. O godz. 9.30 przerwała tam pracę grupa pra-
cowników Wydziału Obróbki Mechanicznej, po stwierdzeniu wzrostu cen 
niektórych artykułów spożywczych o około 60%. Po przerwie śniadaniowej 
bunt objął już całą halę nr 1, z trzema wydziałami mechanicznymi. O godz. 
11.00 przerwali pracę pracownicy produkcyjni pozostałych wydziałów 
(około 3000 osób). Rozmowy z protestującymi podjął kierownik zmiany, 
potem kierownik WSK, a także tzw. aktyw partyjny. Robotnicy domagali 
się cofnięcia podwyższonych cen, twierdząc, że dokonano tego w WSK 
Mielec i w „Ursusie”. Zażądano spotkania z dyrekcją. Do zakładu przybyli 
przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie z sekretarzem 
Eugeniuszem Garbcem na czele. Około godz. 12.30 strajk ogarnął już całą 
załogę.

Około godz. 13.00–13.30 rozpoczynają się rozmowy przedstawicieli 
strajkujących z władzami. Pod adresem władz padają pytania o przyczyny 
podwyżek, a także: „dlaczego inne ośrodki mają lepsze zaopatrzenie od 
Świdnika i okolicznych miast” i „dlaczego w wojsku i milicji obowiązują 
inne ceny na mięso oraz są wyższe zasiłki rodzinne i na dzieci”. Przed-
stawiciele pracowników podnoszą problem marnotrawstwa. Krytykuje się 
złą jakość posiłków, wędlin i wyrobów garmażeryjnych sprzedawanych na 
terenie Świdnika. Podnosi się, że większość załóg pracowniczych żyje w 
ciągłych długach, że ciągle podwyższa się ceny. Mówi się także o niedosta-
tecznym kontakcie dyrekcji z załogą.

Dyrektor zakładu oraz sekretarz ekonomiczny KW PZPR obiecali 
zawiesić ceny komercyjne w bufetach do czasu wyjaśnienia, czy zostały 
wprowadzone zgodnie z przepisami. W tym celu postanowiono powołać 
komisję, która miała też zbadać, dlaczego GS wprowadził nowe ceny bez 

8 „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 2–3; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 84.
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konsultacji z przedstawicielami załogi. Komisja miała ponadto ustalić 
przyczyny niezrealizowania wcześniejszych wniosków załogi oraz wycią-
gnąć konsekwencje wobec osób ponoszących za to winę.

Niewiele brakowało, a na tym zakończyłby się protest WSK Świdnik. 
Około godz. 15.00 w ponad 90% załogi I zmiany opuściły zakład. Strajk 
uratowały małe grupki uczestników protestu, które pozostały i spowodo-
wały przedłużenie protestu na II zmianę na większości podstawowych wy-
działów. Dyrekcja i aktyw partyjny podjęły działania odwrotne, tworząc 
200-osobowy zespół, który rozpoczął akcję wywierania presji na poszcze-
gólnych pracowników, zarówno w zakładzie pracy jak i poprzez nachodze-
nie ludzi w prywatnych domach. W ten sposób przeprowadzono rozmowy 
z 700–1000 pracownikami.

W związku z sytuacją w Świdniku Komenda Wojewódzka Milicji Oby-
watelskiej w Lublinie powołała specjalną grupę operacyjną pracowników 
wydziałów: III, A i PG. Grupa ta prowadziła działania mające na celu roz-
poznawanie sytuacji, nastrojów i zamierzeń w poszczególnych grupach 
pracowników oraz ustalenie osób aktywnie nakłaniających pozostałych 
pracowników do strajku. Uzyskiwane informacje były na bieżąco przeka-
zywane Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR oraz władzom zakładu9.

9 lipca, w drugim dniu strajku, podstawowe wydziały WSK – mecha-
niczny, montażu, narzędziownia – nie przystąpiły do pracy. Według oce-
ny władz strajkuje około 4000 osób. Jeszcze przed godz. 7.00 załoga jest 
świadkiem, jak wierny dyrekcji aktyw partyjny i związkowy próbuje wy-
móc na pracownikach podjęcie pracy. Oszukuje się ludzi, że poprzedniego 
dnia niektóre wydziały podjęły pracę na II zmianie. Dyrekcja zablokowała 
centralę telefoniczną, odcinając łączność na zewnątrz. O godz. 9.00 pra-
cownicy budynku technicznego wyszli przed biurowiec, gdzie połączyli się 
z robotnikami siedzącymi przed halą nr 1. W ciągu kilku minut zebrało się 
kilkaset osób. Przed godz. 10.00 tłum urósł do ponad 2000 osób. Rozpo-
czął się spontaniczny wiec załogi. Wypełniony po brzegi teren przed biu-

9 A. N i e w c z a s, Kalendarium, „Miesiące”, 1981, nr 1, s. 5; W. C h u d y, Relacje – doku-
menty, ibidem, s. 14; Cztery dni, które wstrząsnęły..., „Głos Świdnika”, 1990, nr 25, s. 1; „Biuletyn 
Informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”, 1981, nr 14, s. 7–9; APL, akta KW 
PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 28–29; Z. P u c z e k, Patrząc wstecz. Świdnik Lipiec ‘80, „Biuletyn 
Związkowy WSK PZL Świdnik”, 1981, nr 33, s. 4–5; i d e m, Wspomnienia z pierwszego strajku, 
„Miesiące”, 1981, nr 1, s. 45–46; Informacje „K” [...], s. 20; S t e f a n i a k, op. cit, s. 43–46, 97; 
M. W e s o ł o w s k a, Teraz jesteśmy w przyspieszeniu, „Polityka”, 1980, nr 35, s. 5; Wspomnienia z 
lipca 1980 r. z działu TT, „Głos Świdnika”, 1994, nr 27, s. 3; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 91–93; E. 
C h o j n a c k i, Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Regionie 
Środkowo-Wschodnim, Lublin 1993 (praca magisterska, KUL, mps), s. 35–36.
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rowcem okazał się wkrótce za szczupły dla wciąż przybywających ludzi z 
dalszych hal.

O godz. 13.00 do zgromadzonych na wiecu 2500 pracowników wycho-
dzą przedstawiciele władz, m.in.: Aleksander Kopeć – minister przemysłu 
maszynowego, Mieczysław Stępień – wojewoda lubelski oraz Eugeniusz 
Garbiec – sekretarz ekonomiczny KW PZPR. Przemawiają m.in. minister 
Kopeć, wojewoda Stępień oraz Jan Czogała – dyrektor naczelny WSK. 
Obecni są także I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR oraz przewodni-
czący Rady Zakładowej. Pierwsze próby porozumienia się nie dają rezul-
tatów z powodu braku środków nagłośnienia. Po ich zainstalowaniu woje-
woda informuje o pozostawieniu cen sprzed 8 lipca w kioskach i bufetach 
zakładowych oraz obiecuje poprawę asortymentu, jakości i ilości zaopatrze-
nia w kioskach i bufetach. Zawieszony w czynnościach zostaje także prezes 
miejscowego GS. Wojewoda obiecuje też poprawę zaopatrzenia Świdnika 
w artykuły spożywcze, a zakładu WSK – także w środki higieny osobistej. 
Dyrektor WSK omówił nowy system płac, który obiecano wprowadzić od 1 
sierpnia, pod warunkiem „uzyskania dobrych rezultatów pracy”.

Deklaracje władz przyjęte zostały nieufnie. Żądano dalszych podwy-
żek, niezależnie od wprowadzenia V tabeli płac, która rekompensowałaby 
wzrost kosztów utrzymania. Bezradni wobec nieustępliwości tłumu przed-
stawiciele władz proponują, by załoga rozeszła się do swoich pomieszczeń 
i tam, we własnym gronie, spisała swoje postulaty. Między godz. 14.00 a 
15.00 pracownicy I zmiany rozeszli się po swoich wydziałach. Z działów i 
wydziałów narzędziowych zebrano w sumie 568 postulatów. Około godz. 
15.00 pracownicy I zmiany opuścili zakład pracy. II zmiana kontynuowała 
strajk. Aktyw partyjny nie ustawał w naciskach na robotników. Protestu-
jący często powtarzali argument, że „nie oni pierwsi przerwali pracę i nie 
oni pierwsi ją rozpoczną”. Władze powołały zespół ds. realizacji wniosków, 
dotyczących spraw wewnątrzzakładowych. Jednocześnie czyniono stara-
nia, aby sformować grupy łamistrajków.

Z inicjatywy wojewody lubelskiego pracownicy Służby Bezpieczeń-
stwa przeprowadzili rozmowy z najbardziej aktywnymi przywódcami 
strajku. Nie przyniosły one jednak oczekiwanych efektów, tj. rezygnacji 
działaczy strajkowych z udziału w proteście. Zdecydowano, że I sekre-
tarz Komitetu Zakładowego PZPR będzie osobiście próbował wpływać na 
przywódców strajkowych, składając wizyty w ich mieszkaniach. W akcji 
uczestniczył bezpośrednio wojewoda Stępień10.

10 C h u d y, op. cit., s. 14, 29; N i e w c z a s, op. cit., s. 5–6; Cztery dni, które wstrząsnęły..., 
s. 4; „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”, 1981, nr 14, s. 
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10 lipca, przed przybyciem ludzi do pracy, na poszczególnych wy-
działach rozwieszono informacje o zadeklarowanych poprzedniego dnia 
nowych tabelach płacowych. Pracownicy dyskutują o skutkach tabel płac 
– nie pracując. Władze przyjmują nową taktykę. Zaniechano rozmów z 
dużymi grupami pracowników, natomiast aktyw oddziałuje głównie na 
robotników poszczególnych gniazd oraz pojedyncze osoby. Z samego rana 
komisja ds. realizacji wniosków dokonuje ich segregacji. Po uporządko-
waniu lista postulatów wynosi 110 punktów, kierowanych pod adresem 
dyrekcji zakładu, naczelnika miasta, władz wojewódzkich oraz władz cen-
tralnych. Władze dokonują ewidencji „słusznych” wniosków i przystępują 
do ich realizacji. Ekipy remontowe przystępują do realizacji niektórych po-
stulatów, dotyczących remontu pomieszczeń socjalnych, sanitarnych itp. 

Wzorem dnia poprzedniego strajkujący postanawiają ponownie roz-
począć o godz. 9.00 wiec załogi. Powracający z narady aktyw usiłuje temu 
przeszkodzić argumentując, że postulaty zostały już zebrane. Próbuje się 
zastraszyć personel biurowca. Mimo przeszkód wiec rozpoczyna się po 
wyjściu, przed budynek dyrekcji, załogi Głównego Technologa. W efekcie 
utrudnień ze strony władz w wiecu bierze udział około 800 osób. Wiecu-
jący żądają przybycia dyrektora i członków Rady Zakładowej. W imieniu 
strajkujących krótkie przemówienia wygłaszają: Zofia Bartkiewicz (pra-
cownik działu technicznego, radna Miejskiej Rady Narodowej w Świdni-
ku, członek PZPR) i Zbigniew Puczek (pracownik działu administracyj-
nego, członek PZPR). W swoim wystąpieniu Puczek apeluje o wybranie 
przedstawicieli do rozmów z dyrekcją oraz niedopuszczenie do prowokacji. 
Oboje zostają wybrani do rozmów z dyrekcją. Zebrani intonują pieśni pa-
triotyczne, robotnicze i religijne. Władze podejmują kroki zapobiegające 
ewentualnemu wyjściu pracowników na teren Świdnika. Uczestnicy wie-
cu są obserwowani przez Służbę Bezpieczeństwa.

Do zgromadzonych dociera informacja o przylocie ministra z Warsza-
wy. Robotnicy skandując zachęcają go do przybycia. Dochodzi do spotka-
nia z dyrekcją oraz przybyłym ministrem. Apele o podjęcie pracy nie dają 
żadnego efektu. Zebrani wybierają reprezentację strajkujących, którymi 
zostają: Zofia Bartkiewicz, Zbigniew Puczek oraz Kęcik (robotnik maga-

9–10; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 30, 32–33; P u c z e k, Patrząc wstecz [...]; 
i d e m, Wspomnienia z pierwszego strajku [...], s. 46–48; Informacje „K” [...], s. 23–24; S t e f a -
n i a k, op. cit., s. 53–56, 97–98; „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 4; 
Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 552; M. H a p o n i u k, O babie, co się wychylała. 
Lubelski Lipiec. Zofia Bartkiewicz, „Gazeta w Lublinie”, 1995, nr 157, s. 4; „Biuletyn Związkowy. 
Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 3; D ą b r o w s k i, op. cit., 
s. 94–97; C h o j n a c k i, op. cit., s. 36.
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zynowy, imię nie ustalone). Strajkujący żądają zainstalowania nagłośnie-
nia. Dyrekcja proponuje podjęcie rozmów w gabinecie dyrektora. Załoga 
zgadza się na rozmowy w pomieszczeniach Rady Zakładowej, której okna 
wychodzą wprost na plac, gdzie jest zgromadzona załoga. Ostatecznie jed-
nak władze nie uznają reprezentantów wyłonionych przez strajkujących. 
Zamiast rozmów dyrekcja próbuje organizować grupy łamistrajków wśród 
ludzi nie uczestniczących w wiecu. 

Wobec przedłużającego się strajku zdynamizowała swoją działalność 
Służba Bezpieczeństwa. Na teren zakładu wprowadzono tego dnia 4-oso-
bową grupę pracowników operacyjnych, która miała na celu zabezpiecze-
nie szerszego dopływu informacji. Od zakładowych informatorów (tzw. 
osobowe źródła informacji) Służba Bezpieczeństwa uzyskała sygnał, że 
wewnątrzzakładową łączność telefoniczną strajkujący wykorzystują do 
wzajemnego komunikowania się wydziałów oraz zwoływania się na wiec. 
Z inspiracji „bezpieki” wyłączono wewnętrzną sieć telefoniczną.

Po godz. 19.00 władze organizują 100–120-osobową grupę tzw. akty-
wu, której zadaniem jest „wyeliminowanie z zakładu pozostałych wałęsa-
jących się pracowników pierwszej zmiany, zabezpieczenie fabryki, poszcze-
gólnych hal i wydziałów”. Tzw. aktyw miał nie dopuszczać do wzajemnego 
kontaktowania się poszczególnych wydziałów oraz ujawniać ewentual-
nych łączników. Liczono, że jeszcze tego wieczora uda się uruchomić pracę 
kilku dalszych wydziałów oraz przygotować warunki do podjęcia pracy 
przez I zmianę w dniu następnym. Ustalono także listę osób szczególnie 
zaangażowanych w – jak to określono – „utrzymaniu napięcia”, z którymi 
planowano przeprowadzić tzw. rozmowy ostrzegawcze. Uruchomiona zo-
staje wzmożona gotowość zakładowej jednostki ORMO11.

11 lipca, w czwartym dniu strajku, zaraz po godz. 7.00, dyrekcja WSK 
Świdnik wydała polecenie wszystkim kierownikom działów i wydziałów, 
by wybrano 3-osobowe delegacje do rozmów z dyrekcją. W ten sposób, 
o  godz. 9.00, w sali konferencyjnej zebrało się 250 reprezentantów załogi. 
Ponownie wybrano skład Komitetu Postojowego. Wybory były częściowo 
zmanipulowane przez władze, które odcięły m.in. załogę biurowca oraz 
wydziału W-400.

11 N i e w c z a s, op. cit., s. 6; C h u d y, op. cit., s. 29, 34–35; Cztery dni, które wstrząsnę-
ły..., s. 4; „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”, 1981, nr 14, 
s. 10–12; P u c z e k, Wspomnienia z pierwszego strajku [...], s. 48–51; APL, akta KW PZPR w Lu-
blinie, sygn. 1075, s. 34–35, 37–39; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ 
«Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 3; Informacje „K” [...], s. 27; S t e f a n i a k, op. cit., s. 98–99; 
„Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 4; Dokumenty Komitetu Obrony Robotni-
ków [...], s. 552; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 99–101.
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W tym samym czasie przed gmachem dyrekcji zbiera się ponownie 
około 700–1000 osób z wydziałów produkcyjnych. Pracownicy admini-
stracji tym razem nie mogli wyjść przed budynek, z powodu zamknięcia 
wyjściowych drzwi oraz silnego dozoru kadry. Do zebranych wyszli jednak 
przedstawiciele Rady Zakładowej oraz Komitetu Postojowego. Zofia Bart-
kiewicz z Prezydium Komitetu Postojowego zaapelowała do zebranych 
o podjęcie pracy uzasadniając to potrzebą uniknięcia dalszych strat oraz 
tym, że postulaty załogi są rozpatrywane i będą sukcesywnie wcielane w 
życie. Sytuację uratował Zbigniew Puczek, któremu udało się wydostać z 
budynku biurowca, i który zaproponował ponowne wybranie delegatów 
wydziałów (z każdego działu po 7 osób: co najmniej 3 osoby do prowadze-
nia rozmów z dyrekcją, co najmniej 3 osoby do straży porządkowej oraz 1 
osobę do utrzymywania łączności). 

Mimo żądania przez władze natychmiastowego podjęcia negocjacji, 
w ciągu niecałej godziny dokonano nowych wyborów. Osoby wyznaczone 
do straży porządkowej (ponad 100 osób) zebrały się w sali konferencyjnej, 
gdzie wybrano komendanta straży i jego zastępcę, sporządzono listy dyżu-
rów na bramach, przy wejściach do hal oraz w biurowcu. Ustalono zasady 
utrzymywania stałej łączności komendanta straży z Komitetem Postojo-
wym. Straż rozpoczęła pracę natychmiast. „Uwolniono” odciętych od za-
kładu pracowników wydziału W-400. Podobnych interwencji dokonywano 
jeszcze kilkakrotnie. Strajkujący próbują wymusić od dyrekcji wydanie no-
wych przepustek, by „trójki porządkowe” mogły wyeliminować z terenu 
zakładu „obcych”, czyli funkcjonariuszy SB.

Tymczasem w pomieszczeniach Rady Zakładowej zebrało się oko-
ło 20 przedstawicieli, z których utworzono Komitet Postojowy z 3-oso-
bowym Prezydium na czele (Zofia Bartkiewicz, Roman Olcha, Zygmunt 
Karwowski). Rozpoczynają się ponad 8-godzinne negocjacje. Po stronie 
władz występują: Jan Czogała – naczelny dyrektor WSK, Mieczysław Stę-
pień – wojewoda lubelski, Zdzisław Mazur – RZZZ Metalowców, Mieczy-
sław Koc – przedstawiciel Samorządu Robotniczego oraz Kuczyński – dy-
rektor Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Samolotowego. Przedmiotem 
rokowań jest 110-punktowa lista żądań załogi. Postulat pierwszy dotyczył 
podwyżki płac. Robotnicy domagali się też zmniejszenia różnic płacowych, 
podniesienia najniższych wynagrodzeń, podwyższenia dodatków rodzin-
nych, ustalenia jasnych kryteriów przeszeregowania, przedłużenia płat-
nych urlopów macierzyńskich, ujednolicenia systemu emerytalnego, skró-
cenia do 6 godzin czasu pracy matek dzieci do lat 8, stosowania jawności 
kryteriów podziału dóbr materialnych i poprawy świadczeń socjalnych. 
Inne dotyczyły: poprawy zaopatrzenia Świdnika w artykuły żywnościowe 
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(zwłaszcza mięso), cofnięcia podwyżek cen, zaprzestania sprzedaży arty-
kułów krajowych w sklepach PEWEX, utrzymania talonów na cukier oraz 
wprowadzenia talonów na artykuły przemysłowe, których brakuje w skle-
pach, zlikwidowania korupcji w lecznictwie w Świdniku.

Negocjacje owocują podpisaniem, o godz. 17.35, porozumienia koń-
czącego strajk. Jest to prawdopodobnie pierwsze pisemne porozumienie 
zawarte między władzami komunistycznymi PRL a strajkującymi, czy-
li „zbuntowanimi” robotnikami. Minister spraw wewnętrznych natych-
miast ostrzega najwyższe władze, że porozumienie zawarte w Świdniku, 
po rozszerzeniu się informacji na ten temat, wpłynie negatywnie na załogi 
innych zakładów pracy. Porozumienie zarejestrowano w kancelarii WSK 
jako pismo tajne pod  numerem 0406. Na mocy porozumienia wszystkie 
grupy zatrudnionych otrzymały podwyżkę płac (w tej sprawie minister 
przemysłu maszynowego wydał specjalne zarządzenie nr 17, a podwyż-
ka weszła w życie od 1 sierpnia), wojewoda zobowiązał się poprawić za-
opatrzenie Świdnika w artykuły żywnościowe (zwłaszcza mięsne). Inne 
postulaty miały być rozpatrzone później. Około godz. 18.00 tekst porozu-
mienia odczytał przez radiowęzeł dyrektor WSK. Po 81 godzinach strajku 
pracownicy WSK Świdnik podjęli pracę12. 

3. Początek strajków w Lublinie

9 lipca, dzień po WSK Świdnik, rozpoczyna protest Fabryka Maszyn Rolni-
czych „Agromet”, gdzie, na tle płacowym, na 3 godziny przerywa pracę 70 
pracowników Wydziału Narzędziowego Zakładu „A”13. 10 lipca, w drugim 
dniu, protest obejmuje większość  pracowników (około 1200 osób). Postu-

12 A. N i e w c z a s, op. cit., s. 6; C h u d y, op. cit., s. 22, 39–40; Cztery dni, które wstrzą-
snęły..., s. 4; „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”, 1981, nr 
14, s.  12–13; P u c z e k, Wspomnienia z pierwszego strajku [...], s. 51–54; APL, akta KW PZPR 
w Lublinie, sygn. 100/VII/31 t. 19, s. 41–42, 44 oraz t. 21 A, s. 51–56; „Biuletyn Związkowy. 
Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 3; Postulaty załogi WSK „PZL-
-Świdnik” zgłoszone w dniach 8.07 do 11.07.1980 r., jako załącznik do pracy magisterskiej ppor. 
Zbigniewa S t e f a n i a ka, op. cit., s. 56–57 i 120–130; Porozumienie zawarte między Przedstawi-
cielami Załogi wybranymi przez Załogę w dniu 11.07.1980 r. a Dyrekcją, Radą Zakładową i Samorzą-
dem Robotniczym, Archiwum Zakładowe WSK Świdnik;  Informacje „K” [...], s. 34; Dokumenty 
Komitetu Obrony Robotników..., s. 553; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 104–106; C h o j n a c k i, op. cit., 
s. 39–41.

13 Informacje „K” [...], s. 25; N i e w c z a s, op. cit., s. 6; „Biuletyn Związkowy. Region 
Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 5; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 98; 
C h o j n a c k i, op. cit., s. 41.
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laty i żądania robotników dotyczą głównie poprawy sytuacji płacowej oraz 
utrzymania cen artykułów mięsnych na poprzednim poziomie14. 11 lipca, 
w trzecim dniu strajku, prowadzone są rozmowy z dyrekcją na wydziale nr 
3. Po obiecaniu przez dyrekcję podwyżki o godz. 11.00 podejmuje pracę je-
den z trzech zakładów (około 200 osób). Na II zmianie strajkuje około 170 
pracowników15. 12 lipca, w czwartym dniu strajku, dyrekcja „Agrometu” 
obiecuje spełnienie większości postulatów16. 14 lipca na I zmianie (około 
1000 osób) nadal nie pracują wydziały „A” i „B”. Po spotkaniu dyrekcji 
z przedstawicielami załogi do godz. 13.00 wszystkie zakłady kombinatu 
podejmują pracę17.

10 lipca strajkuje Zakład Naprawczo-Produkcyjny Mechanizacji Rol-
nictwa w Lublinie. Nie pracuje około 50 pracowników I zmiany, którzy 
w przedłożonej petycji oraz w czasie rozmów z dyrekcją domagają się po-
prawy zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, przywrócenia dawnych cen 
detalicznych oraz likwidacji sklepów komercyjnych. Pojawiają się także 
roszczenia natury płacowej i socjalnej. W wyniku perswazji dyrekcji udaje 
się skłonić II zmianę do warunkowego podjęcia pracy. Uzgodniono, że na-
stępnego dnia ma się odbyć spotkanie całej załogi z dyrekcją18.

Rano 10 lipca rozpoczynają strajk Lubelskie Zakłady Naprawy Samo-
chodów. Strajkuje około 600 osób I zmiany i około 300 osób II zmiany. Jako 
pierwsza, o godz. 6.30, nie podejmuje pracy brygada napraw nadwozia Jel-
cza 043 (w całości bezpartyjna) oraz wydział „R”. 10 minut później Rada 
Zakładowa otrzymuje anonimowy telefon, że zakład nie podejmuje pracy 
ze względu na brak środków do mycia, ręczników frottowych oraz ciepłej 
wody. O godz. 6.45 przerywają pracę inne wydziały produkcyjne i pomoc-
nicze. Około 80 robotników przechodzi na Blachownię. Rozpoczynają się 
rozmowy z dyrekcją. Przybywają przedstawiciele władz (m.in. I sekretarz 

14 Informacje „K” [...], s. 28; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 37, 39; „Biu-
letyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 5; 
D ą b r o w s k i, op. cit., s. 101; C h o j n a c k i, op. cit., s. 42.

15 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 42; Informacje „K” [...], s. 33; „Biuletyn 
Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 5; „Biuletyn 
Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 4; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], 
s. 553; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 107; C h o j n a c k i, op. cit., s. 42–43.

16 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 43, 45; Informacje „K” [...], s. 35, 38; 
N i e w c z a s, op. cit., s. 6; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidar-
ność»”, 1981, nr 37/38, s. 5; D ą b r o w s k i op. cit., s. 109; C h o j n a c k i, op. cit., s. 44.

17 Informacje „K” [...], s. 39, 44; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni 
NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 5; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 112; C h o j n a c k i, op. 
cit., s. 44–45.

18 Informacje „K” [...], s. 28; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 103.
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Komitetu Miejskiego PZPR) oraz prezydent Lublina. Robotnicy żądają 40% 
podwyżki płac, poprawy zaopatrzenia w żywność (zwłaszcza w artykuły 
mięsne i wędliniarskie), poprawy warunków socjalnych oraz zagwaranto-
wania ustawowo wolnych sobót. Załoga nie chce wydelegować przedsta-
wicieli do negocjacji, obawiając się, że ludzie ci zostaną później zwolnieni 
z pracy. Pertraktacje z robotnikami nie doprowadzają do podjęcia pracy19. 
11 lipca, w drugim dniu strajku, pracownicy LZNS odrzucają obietnicę dy-
rektora zjednoczenia o wprowadzeniu minimalnych podwyżek płac. Straj-
kuje 770 osób na I zmianie i około 300 na II zmianie. Poprzez rozmowy 
z aktywem i wybranymi pracownikami władze – bezskutecznie – usiłują 
wznowić pracę dwóch wydziałów20. 

12 lipca, w trzecim dniu strajku w LZNS, kierownicy i mistrzowie 
przekonują robotników o potrzebie wytypowania przedstawicieli załogi do 
rozmów z dyrekcją. Po przełamaniu obaw, w stolarni Wydziału Monta-
żu organizuje się grupa przedstawicielska. Wchodzą do niej po 2–3 osoby 
z każdego wydziału. Rada Zakładowa odmawia w niej udziału. O godz. 
8.20 są już gotowe postulaty: wprowadzenie V tabeli płac, 25% stałej pre-
mii, właściwego zaopatrzenia miasta w żywność, wyrównania zasiłków 
rodzinnych do poziomu milicji i wojska, niekaranie za udział w strajku, 
zmiany Rady Zakładowej i wyboru nowej, niezależnej od dyrekcji, wypła-
ta należności za dni strajku z puli związków zawodowych, wprowadzenie 
ustawowo wolnych sobót, niezależnie od wykonania planu, poprawa wa-
runków socjalnych. Załoga przyjmuje je brawami. O godz. 9.30 w świetli-
cy rozpoczynają się rozmowy grupy przedstawicielskiej z dyrekcją i Radą 
Zakładową. Oburzenie strajkujących wywołuje fakt, że członkowie Rady 
Zakładowej reprezentują stronę władz. Dyrekcja zgadza się na postulat 
o niekaralności, ale tylko na terenie przedsiębiorstwa. O nowej Radzie Za-
kładowej dyrekcja nawet nie chce rozmawiać. Brak porozumienia również 
w kwestiach ekonomicznych. Ogłoszona zostaje przerwa w negocjacjach. 
Informacje o zakończeniu strajku w WSK Świdnik i spełnieniu żądań zało-
gi robotnicy przyjmują nieufnie. Po wznowieniu negocjacji dyrekcja żąda-

19 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 35, 37, 39; Informacje „K” [...], s. 28; 
S t e f a n i a k, op. cit., s. 46–47; N i e w c z a s, op. cit., s. 6; C h u d y, op. cit., s. 14–15; „Biuletyn 
Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 4;. D ą b r o w -
s k i, op. cit., s. 101–103; C h o j n a c k i, op. cit., s. 45–46.

20 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 41, 42, 44; Informacje „K” [...], s. 33; 
„Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39 ), s. 4; Dokumenty Komitetu Obrony Robotni-
ków [...], s. 553; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 35, s. 4; N i e -
w c z a s, op. cit., s. 6; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 107; C h o j n a c k i, op. cit., s. 46–47.



83LUBELSKI LIPIEC 1980

niom załogi przeciwstawia dane statystyczne o „osiągnięciach” PRL. Roz-
mowy kończą się o godz. 11.00. Odpowiedź na postulaty ma być ogłoszona 
w ciągu 2 godzin.

Równolegle z prowadzonymi rozmowami władze wykorzystują aktyw 
partyjny do przełamania solidarności strajkujących. Do biurowca wzywa 
się pojedynczo wybranych pracowników i nakłania ich do podjęcia pra-
cy. O godz. 11.20, na hali napraw Jelcza 315, „urobiona” przez władze 
grupa próbuje rozpocząć pracę. Zamiary te niweczy interwencja około 200 
robotników. Do ponownej próby złamania strajku dochodzi w punkcie 
wydawania naprawionych autobusów. Znowu potrzebna jest interwencja 
około 100 osób. Robotnicy zapobiegawczo blokują ciężarowymi Jelczami 
bramę i wjazd do magazynów. Sobotnie rokowania z dyrekcją kończą się 
fiaskiem. Mimo pozostania większej części załogi na terenie zakładów do 
godz. 14.00, nie nadeszła odpowiedź na robotnicze postulaty. Tego dnia 
(12 lipca) strajk obejmuje też filie LZNS: zakład nr 2 Siedliszczki i zakład 
nr 4 Chodel21.

W nocy 12/13 lipca kierownictwo LZNS wraz z dozorem wykonu-
je szereg czynności na terenie przedsiębiorstwa. Wyprowadzono z hal 
gotowe autobusy, pojazdy przeznaczone do naprawy ustawiono w ciągi 
produkcyjne, a także wykonano prace porządkowe z malowaniem pasów 
włącznie. Miało to stworzyć wrażenie, że sobotnia II zmiana pracowała 
normalnie22.

14 lipca w LZNS, w trakcie rozmów z dyrekcją rozpoczętych o godz. 
8.00, ustalony zostaje tekst porozumienia. Do strajku przyłączają się nie-
mal wszyscy pracownicy umysłowi. O godz. 10.00 odczytany zostaje tekst 
porozumienia (dla pracowników fizycznych – przejście do V tabeli płac, 
dodatkowe przeszeregowanie 20% pracowników fizycznych, premia 6% 
miesięcznie i systematyczny wzrost tej premii do 15% w dniu 1 lipca 1981 
r.; dla pracowników umysłowych – przeszeregowanie dla 20% najniżej 
zarabiających). Niektóre wydziały podejmują pracę, jednak około godz. 
11.00 cały zakład znowu staje. Okazuje się, że podwyżki płac nie objęły 
wszystkich w takim samym stopniu, a oficjalne związki zawodowe odma-

21 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 43, 45; Informacje „K” [...], s. 35, 38; 
N i e w c z a s, op. cit., s. 7; C h u d y, op. cit., s. 23–24 i 29–30; „Biuletyn Związkowy. Region 
Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 4; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 109;  
C h o j n a c k i, op. cit., s. 47–48.

22 N i e w c z a s, op. cit., s. 7; C h u d y, op. cit., s. 30; „Biuletyn Związkowy. Region Środ-
kowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 4; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 112; C h o j -
n a c k i, op. cit., s. 48.
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wiają zapłaty za dni strajkowe. Około godz. 14.00, dochodzi do ponownych 
negocjacji – bez efektów. W terenie, do strajkujących filii w Siedliszczkach 
i Chodlu, dołącza zakład nr 5 w Garbowie23.

15 lipca strajk w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów dobie-
ga końca. Od rana protestuje jeszcze 90 osób na wydziale Blacharni i Na-
rzędziowni. Strajkuje też zakład nr 4 w Chodlu i zakład nr 7 w Bychawie24. 

Już 10 lipca w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, naj-
większym zakładzie pracy na Lubelszczyźnie, na wydziałach Tłoczni i Mon-
tażu, towarzysząca wypłacie wynagrodzeń wiadomość o obniżeniu premii 
z 28 do 15% wywołuje wśród załogi niezadowolenie25. 11 lipca, o godz. 6.00, 
Wydział Tłoczni rozpoczyna strajk. Rozmowy dyrekcji z załogą wydziału, 
zgromadzoną w świetlicy, nie dają rezultatu. W następnych godzinach do 
strajku przystępują kolejne wydziały: Normaliów, Mechaniczno-Remonto-
wy, Narzędziowni, Odlewni, Kołowni, Kuźni, Resorowni, Zespołów Podwo-
ziowych. Strajkuje około 1000 pracowników I zmiany, następnie około 600 
z II zmiany (na 800 osób). Na III zmianie strajkują już wszystkie wydzia-
ły produkcyjne. Dowodem odpowiedzialnej społecznie postawy załogi jest 
praca Wydziału Elektrociepłowni, dostarczającej ciepłą wodę mieszkańcom 
Lublina, a także pracowników obsługujących piece do obróbki cieplnej (ich 
wygaszenie spowodowałoby ogromne straty dla zakładu). Na Wydziale 
Pras prowadzone są negocjacje z władzami. Dyrektor, nawołując do powro-
tu do pracy, zapowiada przyjazd przedstawiciela władz centralnych. Ro-
botnicy przedstawiają postulaty żądając podwyższenia płac, poprawy za-
opatrzenia w artykuły mięsne, zniesienia cen komercyjnych, wyrównania 
dodatku rodzinnego do wysokości zasiłku wypłacanego pracownikom MO 
i WP, uniezależnienia działalności związków zawodowych od administracji 
i aparatu partyjnego oraz umożliwienia „drukowania w prasie wszystkie-
go, co ważne w życiu politycznym i gospodarczym”26.

23 Informacje „K” [...], s. 39, 43; N i e w c z a s, op. cit., s. 7; C h u d y, op. cit., s. 30 i 35–36; 
„Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 4–5; 
D ą b r o w s k i, op. cit., s. 112; C h o j n a c k i, op. cit., s. 48–49.

24 Informacje „K” [...], s. 46, 49; N i e w c z a s, op. cit., s. 7; C h u d y, op. cit., s. 41; „Biu-
letyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 5;. D ą -
b r o w s k i, op. cit., s. 117.

25 „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 
37/38, s. 3–4; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 103; C h o j n a c k i, op. cit., s. 49.

26 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 39, 41, 42, 44 oraz 1079, s. 126; Infor-
macje „K” [...], s. 32; N i e w c z a s, op. cit., s. 6; C h u d y, op cit., s. 16, 23; „Biuletyn Związ-
kowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 3–4; „Biuletyn 
Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 4; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], 
s. 553; D ą b r o w s k i, op. cit, s. 106–107.
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12 lipca, w drugim dniu strajku, w FSC w Lublinie, na I zmianie z 
3200 osób pracowało tylko 500. Rano załoga zbiera się na wiec, pod bu-
dynkiem administracyjnym. Robotnicy robią wszystko, aby zapobiec wyj-
ściu za bramę, choć w tłumie pojawiają się takie nawoływania. Przema-
wiają przedstawiciele władz, namawiając początkowo do podjęcia pra-
cy, gdy to nie skutkuje – do rozejścia się na wydziały i prowadzenie tam 
dalszych rozmów. Robotnicy nie zgadzają się na zakamuflowane rozbicie 
wiecu. Pojawia się następna propozycja władz, aby protestujący wybrali 
przedstawicieli do negocjacji. Wyłoniono 21-osobowe przedstawicielstwo 
ze Stanisławem Danielem na czele, które zajmuje się uporządkowaniem 
postulatów zgłoszonych na wydziałach. Załoga powraca do hal, nadal nie 
podejmując pracy. W Sali Orzechowej dochodzi do rozmów z dyrekcją. Pra-
cy nie podejmuje także przybyła o godz. 12.00 II zmiana (900–1000 osób), 
a po niej – III. Obie zmiany argumentowały, że pracę może wznowić tylko 
I zmiana, która jest najliczniejsza i która rozpoczęła protest. Władze, przy 
udziale wiceministra przemysłu maszynowego, przygotowują odpowiedź 
na postulaty. Już po północy, w niedzielę, przedstawiciele strajkujących 
zostają wezwani do dyrekcji, gdzie otrzymują odpowiedź dyrekcji. Jest ona 
nie do przyjęcia dla strajkujących. Równolegle podjęta zostaje ze strony 
władz akcja wywierania nacisku na aktywnych uczestników strajku. Wo-
bec najbardziej aktywnego przywódcy strajkujących Służba Bezpieczeń-
stwa zastosowała podsłuch telefoniczny27.

14 lipca, rano, na poszczególnych wydziałach w FSC, dyrekcja wspól-
nie z wybranymi w sobotę przedstawicielami załogi (którzy zaakceptowali 
podwyżkę płac) informuje o podjętych w niedzielę decyzjach władz do-
tyczących uregulowania sprawy podwyżek i sposobu załatwienia pozo-
stałych postulatów. Niezadowolona załoga zbiera się na kolejnym wiecu 
przed budynkiem administracyjnym: żądają realizacji postulatów socjal-
nych i poprawy zaopatrzenia sklepów. Dyrektor fabryki wzywa do podjęcia 
pracy i proponuje dalsze rozmowy z wybranymi przedstawicielami. Tłum 
domaga się przybycia władz wojewódzkich i centralnych. Do poprzednio 
zgłoszonych dochodzą dalsze postulaty. Strajkujący zmieniają częściowo 
swoje dotychczasowe przedstawicielstwo, powołują nowe, 28-osobowe 
ciało, które – zgodnie z sugestią władz – przybiera nazwę: Grupa Robocza. 

27 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 43, 45 oraz t. 21A, s. 126–127; Infor-
macje „K” [...], s. 35, 37; N i e w c z a s, op. cit., s. 6; C h u d y, op. cit., s. 35; „Biuletyn Związko-
wy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 4; S t e f a n i a k, op. 
cit., s. 100; „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 5; D ą b r o w s k i, op. cit, 
s. 109–110; J. D z i u r a, Słowa przemijają, czyny pozostają, Lublin 2005, s. 12.
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O godz. 11.00 załoga rozchodzi się do hal. Rozpoczynają się negocjacje. 
Warunkiem powrotu załogi do pracy jest zawarcie pisemnego porozumie-
nia. Pracownicy otrzymują 1000 zł podwyżki, a minister przemysłu maszy-
nowego gwarantuje bezpieczeństwo strajkującym. Po podpisaniu porozu-
mienia, około godz. 13.00, załoga powraca do pracy28.

11 lipca przerywa pracę około 150 pracowników Wydziału Mechanicz-
nego w Zakładach Azotowych „Puławy”. Protestujących reprezentuje grupa 
34 osób, z którymi władze prowadzą negocjacje. Postulaty dotyczą przede 
wszystkim: zmiany tabeli płac dla wszystkich grup pracowniczych, popra-
wy zaopatrzenia miasta i zakładu w artykuły żywnościowe i wprowadze-
nia dodatku za pracę szkodliwą dla zdrowia (hałas, wibracja itp.). Ponadto 
żądania obejmują kwestię poprawy warunków socjalnych (m.in. sprawa 
ogrzewania hali, gdzie zimą temperatura spadała do 7°C), oderwania się 
rządzącej partii komunistycznej od robotników, zaprzestania propagandy 
sukcesu. Żądania poparł Wydział Remontowy. Wybrano kilkunastoosobo-
wą delegację. W stołówce rozpoczęły się rozmowy robotników z dyrekto-
rem i sekretarzem partii (miejsce negocjacji wybrały władze dla uniknięcia 
udziału większego tłumu). Ustalono podwyżkę płac o 1,50 zł za godzinę29.

12 lipca w ZA „Puławy” strajkują pracownicy I zmiany Wydziału Ob-
róbki Skrawaniem (30 osób). Choć pozostała załoga nie ogłasza strajku, 
zbierane są postulaty na innych wydziałach. W rozmowach z dyrekcją ro-
botnicy poruszają sprawy minimum socjalnego, zaopatrzenia bufetu, po-
działu kraju na Polskę A i B oraz zróżnicowania w zakresie płac i zaopa-
trzenia. Wysuwano postulaty nakazujące zmniejszyć liczbę kierowników 
i techników w stosunku do robotników. Żądano sprawiedliwego wynagro-
dzenia ludzi o małym stażu pracy30.

14 lipca załoga Wydziału Amoniaku II przedłożyła dyrekcji pisem-
ne stanowisko, w którym dokonała krytycznej oceny sytuacji społeczno-
gospodarczej kraju i regionu. Rezolucja kończyła się żądaniami: wyższej 
tabeli płac, zwiększenia dodatku za nocną zmianę, przyznania dodatku za 
szkodliwe warunki pracy, 100% dodatku za pracę w dni ustawowo wolne  

28 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1079, s. 127–129; Informacje „K” [...], s. 39, 42; 
„Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/39, s. 4; 
N i e w c z a s, op. cit., s. 7; „Miesiące”, 1981, nr 1, s. 35 i 40; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 112–114;  
C h o j n a c k i, op. cit., s. 52–53.

29 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 41, 42; Informacje „K” [...], s. 33; 
C h u d y, op. cit., s. 17–18; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidar-
ność»”, 1981, nr 37/38, s. 7; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 107.

30 Informacje „K” [...], s. 39; N i e w c z a s, op. cit., s. 7; C h u d y, op. cit., s. 24; D ą b r o w -
s k i, op. cit., s. 111.
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oraz zwiększenia zasiłków rodzinnych. „Skoro żyjemy w społeczeństwie 
socjalistycznym i równo pracujemy, to powinniśmy mieć taki sam dostęp 
do wszelkich dóbr” – napisano w piśmie. Petycję podpisało 170 pracowni-
ków Amoniaku II. Poparła  ją także załoga Amoniaku I31.

15 lipca w ZA „Puławy” strajkuje 1000 pracowników I zmiany z pię-
ciu wydziałów pomocniczych i transportu, którzy żądają podwyżek płac32. 
16 lipca, na I zmianie nie podjęły pracy trzy wydziały33.

11 lipca napięta sytuacja panuje w Lubelskiej Fabryce Wag. Władze 
profilaktycznie organizują naradę z 200-osobowym aktywem partyjno-
-związkowym34.

12 lipca w Stacji Obsługi Przedsiębiorstwa Państwowego „Polmozbyt” 
w Lublinie strajkuje 60 pracowników I zmiany (połowa zatrudnionych), 
żądając podwyżki płac. Nie pracuje także połowa ludzi z II zmiany35.

12 lipca strajkuje 420 pracowników Lubelskich Zakładów Mięsnych, 
gdzie poprzedniego dnia przedłożono postulat 20% podwyżki płac. Do 
końca I zmiany nie pracują trzy wydziały (150 osób)36. Strajk kontynu-
owany jest 14 lipca. Nie pracuje około 450 osób z dwóch wydziałów. Po 
zapowiedzi podwyżki płac, do godz. 11.00 wszyscy pracownicy podejmują 
pracę37.

14 lipca w Lubelskich Zakładach Drobiarskich strajkuje około 200 
osób na I zmianie, domagając się podwyżek płac. Po podniesieniu płac 
II zmiana podejmuje pracę38. 11, 12 i 14 lipca strajkują stacje obsługi P.P. 
„Polmozbyt” w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej i na Majdanku (około 
140 osób), żądając podwyżki płac, poprawy warunków socjalnych i obniż-
ki cen na artykuły spożywcze. Dyrekcja zapowiada podwyżki płac39.

31 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» przy KZ ZA «Puławy»”, 1981, nr 31, s. 
4–6; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 114–115.

32 Informacje „K” [...], s. 48; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ 
«Solidarność»”,  1981, nr 37/38, s. 7; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 117.

33 Informacje „K” [...], s. 50; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 121. 
34 „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 

37/38, s. 10; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 41.
35 Informacje „K” [...], s. 39.
36 Ibidem, s. 34, 38; „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 5; Dokumenty 

Komitetu Obrony Robotników [...], s. 553; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 111. 
37 Informacje „K” [...], s. 39, 44; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 115.
38 Informacje „K” [...], s. 44; N i e w c z a s, op. cit., s. 7; „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 

1980, nr 5 (39), s. 5; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 553; D ą b r o w s k i, op. cit., 
s. 115.

39 Informacje „K” [...], s. 39, 43; C h u d y, op. cit., s. 17; S. J a d c z a k, Diariusz lipcowych 
dni, „Miesiące”, 1981, nr 1, s. 62; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 107, 111, 115.



88 MARCIN DĄBROWSKI

14 lipca, o godz. 7.00, rozpoczyna się strajk na Wydziale Narzędziowni 
Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Eda”  Ponia-
towa. Strajk rozszerza się na inne wydziały (Wydział Remontowy, wydziały 
PR-3, PR-6, PR-2), początkowo bez koordynacji. Strajkuje około 800 osób. 
Ponad 100-punktowa lista postulatów dotyczy m.in.: zmiany dyrekcji, roz-
liczenia kierownictwa zakładu za nadużywanie władzy, rozliczenia winnych 
niewykorzystania kupionego za dewizy parku maszynowego, podwyżki płac 
dla najniżej zarabiających, podniesienia zasiłków rodzinnych, wprowa-
dzenia wolnych sobót bez uwarunkowań, poprawy zaopatrzenia sklepów 
w mięso i przetwory mięsne oraz kiosków na wydziałach, zamrożenia cen 
w sklepach i zniesienia cen komercyjnych, poprawy zaopatrzenia w odzież 
roboczą oraz skrócenia okresu jej zużycia, poprawy warunków pracy na nie-
których gniazdach. Do pracy nie przystępuje także II zmiana (około 1000 
osób) i III (około 300 osób). Z inspiracji Służby Bezpieczeństwa zostaje usu-
nięty z pracy jeden z przywódców strajkowych – Zdzisław Tyszko z Wydziału 
Remontowego (po 24 godz. przywrócony w wyniku protestu załogi)40.

15 lipca, w drugim dniu strajku, w ZZSD „Predom-Eda” w Ponia-
towej zawiązuje się 63-osobowy Zakładowy Komitet Robotniczy, złożony 
z 3-osobowych przedstawicielstw wydziałowych. Komitet zarejestrował 
w sumie 800 postulatów i ustalił listę 117 najważniejszych (m.in. proble-
my płacowo-cenowe oraz żądanie cofnięcia cen komercyjnych). W wyniku 
rozmów z władzami osiągnięto porozumienie i około godz. 12.00 wszystkie 
wydziały powróciły do pracy. Postulaty wykraczające poza sprawy zakładu, 
zwłaszcza dotyczące zaopatrzenia i podwyżek cen, przekazano władzom 
administracji terenowej41.

14 lipca na godzinę wstrzymuje pracę „Techmatrans” – Przedsiębior-
stwo Projektowania i Dostaw Transportu Technologicznego i Składowa-
nia, Zakład Produkcyjny Opole Lubelskie (246 osób). Do najważniejszych 
postulatów należą: przejście z III na IV tabelę płac, zabezpieczenie miesz-
kań dla załogi, rozwiązanie problemu dowozu pracowników do zakładu 
pracy transportem zakładowym (z uwagi na niewłaściwe funkcjonowanie 
komunikacji państwowej i duże straty czasu wśród pracowników), popra-
wa zaopatrzenia.

40 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1079, s. 96–98; Informacje „K” [...], s. 42; N i e -
w c z a s, op. cit.,  s. 7; C h u d y, op. cit., s. 18; „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 
(39), s. 5; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 553; „Biuletyn Związkowy. Region 
Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 5; S t e f a n i a k, op. cit., s. 100; 
D ą b r o w s k i, op. cit., s. 116.

41 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 46 oraz sygn. 1079, s. 98–100; Infor-
macje „K” [...], s. 46, 49; N i e w c z a s, op. cit., s. 8; C h u d y, op. cit., s. 25; D ą b r o w s k i, op. 
cit, s. 117.
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15 lipca załoga „Techmatrans” w Opolu Lubelskim przerywa pracę 
na 5 godz. Pracownicy otrzymują podwyżkę płac – z dniem 1 lipca za-
kład przechodzi na IV tabelę płac, zwiększając miesięczne wynagrodzenie 
robotników średnio o 470 zł. Pozostałe postulaty przekazano Konferencji 
Samorządu Robotniczego42.

14 lipca strajkuje Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budow-
nictwa Rolniczego w Lublinie z siedzibą w Głusku, gdzie przerywa pracę 
57 pracowników warsztatów, domagając się podwyżki płac. Z podobnym 
żądaniem występują kierowcy i ładowacze, grożąc przerwaniem pracy. Po 
obietnicy dyrekcji rozpatrzenia postulatów załogi o godz. 10.00 pracowni-
cy wracają do pracy43.

14 lipca w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Lublinie na 
wydziale usług sanitarnych nie podejmuje pracy 150 pracowników (kie-
rowcy i ładowacze). W trakcie spotkania z przedstawicielami dyrekcji za-
łoga wydziału przedstawiła 4-punktową petycję z żądaniami podniesienia 
zarobków o 50%, poprawy zaopatrzenia rynku w artykuły mięsne, popra-
wy warunków socjalnych oraz niewyciągania konsekwencji w stosunku do 
osób uczestniczących w strajku44.

15 lipca strajkują: Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywcze-
go „Spomasz” w Lublinie (300 osób), Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego 
„Lubgal” w Lublinie (około 300 osób) i Zakłady Garbarskie „Lugar” w 
Lubartowie (270 osób). W Zakładach Garbarskich „Lugar” zaczęło się od 
braku pasty do mycia oraz żądań widzenia z dyrektorem. Później pojawia-
ją się postulaty płacowe i personalne45.

15 lipca strajkowa atmosfera panuje w Zakładach Przemysłu Dzie-
wiarskiego „Trawena” w Trawnikach, w Mieleckich Zakładach Gazów 
Technicznych – Zakład w Lublinie (20-osobowa załoga żąda podwyżki 
płac, grożąc przerwaniem produkcji w dniu następnym, z wyjątkiem do-
starczania tlenu przeznaczonego do celów medycznych) oraz w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie (załoga składa petycję z 
postulatami płacowymi i socjalnymi, grożąc strajkiem w przypadku braku 
pozytywnej odpowiedzi do 23 lipca)46.

42 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1079, s. 66; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 116–117.
43 Informacje „K” [...], s. 43; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 116.
44 Informacje „K” [...], s. 44; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 116.
45 Informacje „K” [...], s. 49; N i e w c z a s, op. cit., s. 8; C h u d y, op. cit., s. 20; „Biuletyn 

Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 7; D ą b r o w -
s k i, op. cit., s. 117–118.

46 Informacje „K” [...], s. 50; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 118.
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15 lipca władze meldują z niepokojem: „zauważono próby docierania 
do niektórych zakładów pracy osób nie będących pracownikami tego za-
kładu”. To efekt działalności kilkunastoosobowej grupy studentów KUL i 
UMCS, zbierającej informacje o strajkujących zakładach. Organizatorem 
akcji był pochodzący z Warszawy Wojciech Onyszkiewicz, działacz KOR. 
Informacje na bieżąco przekazywano Jackowi Kuroniowi w Warszawie, 
który podawał je na Zachód. W ten sposób każdego dnia wieczorem, na 
falach eteru rozgłośni Radia Wolna Europa, BBC i Głosu Ameryki, do kraju 
docierały informacje o zasięgu strajków w Polsce. Skutki zauważały same 
władze: „powstawaniu licznych spekulacji i plotek sprzyjają komentarze 
zachodnich rozgłośni radiowych”47.

4. Strajk lubelskich kolejarzy

 16 lipca na terenie Lublina i woj. lubelskiego strajki obejmują 32 zakła-
dy pracy, a uczestniczy w nich ponad 8000 osób. Jak podkreśla minister 
spraw wewnętrznych, z rozszerzaniem się fali strajkowej ma związek sze-
rokie przenikanie do załóg pracowniczych informacji o udanych strajkach 
w dniach poprzednich i spełnianiu przez władze szeregu postulatów pła-
cowo-socjalnych, wysuwanych przez załogi48. 

16 lipca, o godz. 7.15, rozpoczyna strajk Lokomotywownia Pozakla-
sowa PKP w Lublinie. Pracownicy warsztatów, zatrudnieni przy napra-
wach, gromadzą się w hali napraw lokomotyw spalinowych. Tworzy się 
reprezentacja strajkujących. Obok postulatów płacowych (podwyżka pen-
sji o 1200–1300 zł dla wszystkich pracowników), ogólnej poprawy zaopa-
trzenia (w tym poprawy zaopatrzenia sklepu funkcjonującego na terenie 
parowozowni w lepsze gatunki mięsa i wędliny, a jeśli nie można inaczej, 
to przynajmniej wprowadzenia równych racji mięsa dla każdego pracow-
nika, po 3 kg, po cenach niekomercyjnych), obniżenia wieku emerytalne-
go do 55 lat dla maszynistów i pomocników ze względu na bardzo ciężkie 
warunki pracy, zrównania zasiłków rodzinnych z zasiłkami milicji i woj-
ska. Występują również żądania zastąpienia dotychczasowej Rady Zakła-
dowej Związku Zawodowego Kolejarzy reprezentacją wybraną oddolnie. 
Kolejarze żądają też zakazu wstępu funkcjonariuszy MO i SB na teren PKP 
w czasie strajku oraz pisemnych gwarancji bezpieczeństwa dla strajku-

47 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 47–49; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 119.
48 Informacje „K” [...], s. 53; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 119–120.
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jących. W ciągu dnia stopniowo do strajku dołączają drużyny trakcyjne. 
Pociągi z innych węzłów PKP dojeżdżają do Lublina, lokomotywy są prze-
taczane, doczepiane z drugiej strony i pociągi udają się w drogę powrotną. 
Strajkujący zauważyli, że w ten sposób strajk nie odnosi skutku. Ruch 
pociągów mogły bowiem, z niewielkimi opóźnieniami, zapewnić drużyny 
przybyłe z zewnątrz. Strajk w pierwszym dniu objął około 800 osób49.

17 lipca strajk w Lokomotywowni Lublin rozszerza się na cały Lu-
belski Węzeł Kolejowy. Przerywają pracę wszystkie służby tego węzła 
(służba drogowa, wagonownia, ruch, służba sieci zasilania). Strajkuje 
około 2000 osób. To pierwszy w dziejach PRL strajk kolejarzy na taką ska-
lę. Wstrzymany zostaje ruch pociągów. Na czele reprezentacji strajkują-
cych staje Czesław Niezgoda. Aktywny udział w organizowaniu strajku 
biorą m.in.: Stanisław Dobosz, Zbigniew Figiel, Janusz Iwaszko, Michał 
Kasprzak, Stanisław Kaszowski, Marek Kowalski, Stanisław Krzemiński 
i Piotr Rosiak. Protest ulega zaostrzeniu po południu, gdy stacja Lublin 
zostaje zablokowana przez 70 lokomotyw i składów wagonowych, usta-
wionych zygzakiem na kilkudziesięciu zwrotnicach. Wyłączono zasilanie 
elektryczne, pozamykano na klucz kabiny maszynistów, z elektrowozów 
powyjmowano klucze nastawnika. Stojące, nieruchome lokomotywy stały 
się powodem szeroko rozpowszechnionej legendy, że kolejarze przyspawali 
lokomotywy do szyn. W obawie przed ewentualnymi prowokacjami straj-
kujący natychmiast powołują służby ochrony zakładu (kilkunastoosobowe 
patrole, uzbrojone w ciężkie narzędzia). Szczególnie obawiano się o stoją-
ce na stacji towarowej, w rejonie dworca, cysterny z benzyną. Rozmowy z 
władzami Wschodniej DOKP nie dają rezultatów. Władze przysyłają dru-
żyny lokomotywowe z innych węzłów, które po rozmowach z Komitetem 
Strajkowym wracają do domu. W rejonie ulicy Nowy Świat zgromadzono 
siły milicyjne. Wydarzenia w PKP znalazły się w centrum zainteresowania 
władz. Uczestnicy strajku są nawiedzani w domach przez Służbę Bezpie-

49 Informacje „K” [...], s. 53; N i e w c z a s, op. cit., s. 8; „Biuletyn Informacyjny KSS 
KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 10–13; C h u d y, op. cit., s. 18–19, 24–25; Zaczęło się w Lokomotywow-
ni... Rozmowa z Czesławem Niezgodą – przewodniczącym Komitetu Strajkowego Węzła PKP w Lublinie 
w dniach 16–19 lipca 1980 r., „Biuletyn «Solidarności»”, 1989, nr 9, s. 1–2; J. B r z u s z k i e -
w i cz, Czarna owca z PKP. Lubelski Lipiec. Janusz Iwaszko, „Gazeta w Lublinie”, 1995, nr 159, 
s. 4; K. L e w a n d o w s k a, Pierwszy przewodniczący. Lubelski Lipiec. Czesław Niezgoda, „Gazeta 
w Lublinie”, 1995, nr 165, s. 4; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «So-
lidarność»”, 1981, nr 36, s. 6; S t e f a n i a k, op. cit., s. 52–53; C h o j n a c k i, op. cit., s. 55–56; 
„Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 6; Dokumenty Komitetu Obrony Robotni-
ków [...], (s. 554) podały błędną informację, powtórzoną przez redaktorów pisma „Miesią-
ce”, o rozpoczęciu strajku w Lokomotywowni w dniu 15 lipca. Zob.: D ą b r o w s k i, op. cit., 
s. 120–121.
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czeństwa. Wieści o strajku lubelskich kolejarzy wywołują wzmożone dys-
kusje pracowników wielu innych węzłów PKP w kraju50.

18 lipca strajkuje niemal cała załoga Węzła – 2390 osób (na 2410 za-
trudnionych). Ruch pociągów pasażerskich, od strony Dęblina, odbywa się 
tylko do stacji Motycz. Dalej transport dokonywany jest autobusami PKS. 
Dęblińscy kolejarze przejmują obsługę kolejową trasy wiodącej do Lubli-
na. Na rozmowy ze strajkującymi przybywają wiceminister transportu Ka-
miński oraz wicewojewoda Zdzisław Słotwiński. Negocjacje odbywają się 
głównie na placu Lokomotywowni oraz w sali wykładowej drużyn trak-
cyjnych. Wiceminister wywiera presję na strajkujących groźbą likwidacji 
węzła PKP. Zdecydowana postawa strajkujących zmusza wiceministra do 
szybkiego opuszczenia spotkania (nie wróci już do Lokomotywowni). Na 
dalsze rozmowy, ze strony władz, wyznaczony zostaje Władysław Głów-
czyk, dyrektor Dyrekcji Rejonowej PKP w Lublinie51.

19 lipca strajk kończy się kompromisem. Zamiast 1200 zł podwyżki 
dla wszystkich, kolejarze otrzymali po 600 zł dla członków drużyn trak-
cyjnych i po 400 zł dla pracowników innych służb. Organizatorom strajku 
zagwarantowano bezpieczeństwo. Niewątpliwym sukcesem o charakterze 
„politycznym” było uzyskanie zgody na przeprowadzenie nowych wybo-
rów do Rady Zakładowej. Około godz. 18.00 porozumienie podpisują: dy-
rektor, prezydent miasta i wojewoda. Władze obiecują, że partyjna gaze-
ta „Sztandar Ludu” przeprosi za obraźliwy dla strajkujących komentarz 
z tego dnia. Strajkujący ostrzegli, że wznowią strajk w przypadku represji 
wobec jego uczestników. O godz. 20.00 Węzeł PKP Lublin powraca do pra-
cy. Nastroje niezadowolenia, mogące doprowadzić do podjęcia strajku, po-
jawiają się w Samochodowni i Lokomotywowni Linii Hutniczo-Siarkowej 
PKP w Zamościu52.

50 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 52, 53, 55 oraz t. 20; Informacje „K” 
[...], s. 54, 57–58; Czesław N i e z g o d a, relacja ustna; Michał K a s p r z a k, relacja ustna; 
N i e w c z a s, op. cit., s. 8–9; C h u d y, op. cit., s. 31–32, 37–38; Chcieliśmy być wolni. Z Czesławem 
Niezgodą rozmawia Marcin Dąbrowski, „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ «Solidarność»”, 1998, nr 27; S t e f a n i a k, op. cit., s. 57–58; „Biuletyn Informacyjny 
KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 6; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 554; D ą b r o w -
s k i, op. cit., s. 123–124; C h o j n a c k i, op. cit., s. 56.

51 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 66, s. 33 oraz sygn.1075, s. 57, 59; Informacje 
„K” [...], s. 58, 61; N i e w c z a s, op. cit., s. 9; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 130–131.

52 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 68, 70; Informacje „K” [...], s. 67, 69; 
N i e w c z a s, op. cit., s. 10; C h u d y, op. cit., s. 42; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-
-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 6; B r z u s z k i e w i cz, op. cit., s. 4; „Biuletyn 
Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 8; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], 
s. 555; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 143; C h o j n a c k i, op. cit., s. 58.
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5. Akcje strajkowe na Lubelszczyźnie

16 lipca szczególnie bolesne dla władz – i zauważalne dla społeczeństwa 
– są w  Lublinie strajki kierowców Spółdzielni Transportu Wiejskiego 
oraz kierowców Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrzne-
go. Strajki te wstrzymują zaopatrzenie Lublina w artykuły spożywcze, z 
wyjątkiem dostawy mleka do żłobków i przedszkoli. Kierowcy Spółdzielni 
Transportu Wiejskiego żądają podwyżki płac o 1000 zł miesięcznie i pre-
mii oraz wolnych sobót. W Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Bursaki” 
w Lublinie strajkujący przedłożyli żądania podwyższenia stawki o 4 zł za 
godzinę (ponad 1000 zł miesięcznie na osobę), z terminem ustosunkowania 
się władz do tego postulatu do dnia następnego. Strajkują Lubelskie Zakła-
dy Zielarskie „Herbapol” w Lublinie. Przerywa pracę „Transbud” Oddział w 
Lublinie, wstrzymując dostawy materiałów budowlanych na place budowy. 
Strajkują także Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego „Elektromot” w Lubli-
nie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie53. 

W wykazie zakładów pracy, w których, w dniach 15 i 16 lipca 1980 r., 
odnotowano „przerwy od kilkudziesięciu minut do kilku godzin”, raporty 
KW PZPR wymieniały ponadto: Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” 
w Lublinie, Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „Piecobu-
dowa” w Lublinie, Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melio-
racyjnego w Lublinie, Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Lu-
blinie, Lubelskie Zakłady Piwowarskie, Bazę Sprzętu i Transportu Przed-
siębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Lublinie, Zakłady Remontowe Energe-
tyki w Lublinie, Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, Zakład 
Transportu Energetyki, Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego, 
Spółdzielnię Pracy „Spoina”, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa54.

16 lipca strajkiem grozi 150 pracowników działów pomocniczych 
Szpitala im. Biernackiego w Lublinie, jeśli do 18 lipca nie uzyskają odpo-
wiedzi na swoje postulaty płacowe i socjalne55.

16 lipca dochodzi do strajku w WSK Tomaszów Lubelski – filii WSK 
Świdnik. Przestój wystąpił na Wydziale Narzędziowni, gdzie podjęcia pracy 
odmówiła grupa pracowników I i II zmiany, którzy nie zostali objęci pod-
wyżką, wprowadzoną ostatnio w całym przedsiębiorstwie WSK Świdnik. 

53 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 51, 52; Informacje „K” [...], s. 53; N i e -
w c z a s, op. cit., s. 8–9; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 121–122. 

54 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 51, 52; Informacje „K” [...], s. 53; N i e -
w c z a s, op. cit., s. 8–9; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 122.

55 Informacje „K” [...], s. 54; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 122.
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Ponadto w ramach wprowadzonych nowych norm pracy i płacy zatrudnie-
ni w Wydziale Narzędziowni kwestionują 30% fundusz nagród będący w 
dyspozycji dyrektora. W wyniku nacisku władz, 17 lipca wydział przystąpił 
do pracy pod warunkiem, że w ciągu 3 dni pracownicy otrzymają wiążącą 
odpowiedź w kwestii objęcia wydziału taką podwyżką, jak innych oraz 
pozostawienia dotychczasowych norm pracy i płacy. Ponadto wśród przy-
czyn niepodjęcia pracy podawano niedostateczne zaopatrzenie rynku oraz 
brak podwyżek płacowych stosownie do występujących podwyżek cen. 
18 lipca władze zorganizowały spotkanie z załogą, w której uczestniczyli 
także przedstawiciele dyrekcji WSK Świdnik. Ustalono m.in. wprowadze-
nie podwyżki grup zaszeregowania zgodnej z 10% zwiększeniem fundu-
szu płac w ramach całej WSK. Ze spotkania sporządzono notatkę, którą 
podpisali członkowie dyrekcji WSK Świdnik i Tomaszów oraz wytypowani 
przedstawiciele załogi. Notatka została wywieszona na tablicy ogłoszeń w 
poszczególnych wydziałach56.

17 lipca, w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, strajki w Lu-
blinie i woj. lubelskim obejmują ponad 7000 osób w około 40 zakładach 
pracy57. Trwa strajk w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Lublinie. Na 
wszystkich trzech wydziałach (900 osób) protestujący wysunęli postula-
ty: podwyżki płac, poprawy warunków socjalnych i zmian personalnych. 
Władze spółdzielni ściągnęły kierowców m.in. z Warszawy i Kielc, tłuma-
cząc, że oddział ma awarię. Częściowo strajkuje Wojewódzkie Przedsię-
biorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Lublinie (około 100 osób 
– warsztaty, stacje i część kierowców). Strajki STW i WPTHW powodują 
zakłócenia w dowozie artykułów mleka i artykułów mleczarskich do skle-
pów oraz w odbiorze mleka od rolników. Strajkuje ponadto Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Lublinie58.

17 lipca w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego 
w Lublinie strajkuje 760 pracowników, zatrudnionych m.in. w bazie sprzę-
tu i maszyn oraz na budowach Odlewni Żeliwa FSC, kopalni „Bogdanka” i 
osiedla mieszkaniowego Czechów. Pracownicy domagają się poprawy wa-
runków socjalno-bytowych oraz lepszego zaopatrzenia sklepów. Strajkują 
także Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego „Elektromot” w Lublinie59.

56 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 160, 161, 163; Informacje „K” [...], s. 58.
57 Informacje „K” [...], s. 58; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 123.
58 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 53–54; Informacje „K” [...], s. 54, 58; 

N i e w c z a s, op. cit., s. 9; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidar-
ność»”, 1981, nr 37/38, s. 9; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 124.

59 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 53–54; Informacje „K” [...], s. 57–58; 
D ą b r o w s k i, op. cit., s. 124–125.
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17 lipca, przed południem, strajk kontynuują: Lubelskie Zakłady Far-
maceutyczne „Polfa”, Zakłady Przemysłu Zielarskiego „Herbapol”, Lubel-
skie Zakłady Przemysłu Skórzanego – Garbarnia w Lubartowie, „Trans-
bud” Oddział I i II Lublin, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów – Zakład 
w Lublinie, Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych – warsz-
taty i baza sprzętu (około 300 osób)60.

Do strajkujących zakładów dołączyły rano: Kombinat Ogrodniczy Le-
onów (pracownicy szklarni) – około 350 osób, Okręgowe Warsztaty Poczt 
i Telekomunikacji – 130 osób, Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Spo-
łem” (zakład remontowo-budowlany) – około  50 osób, Lubelskie Przed-
siębiorstwo Elementów Budowlanych – 110 osób, Komunalne Przedsię-
biorstwo Robót Instalacyjnych – około 70 osób, Przedsiębiorstwo Spedycji 
Krajowej – około 40 osób, Spółdzielnia Pracy „Bajka” w Lublinie – około 
80 osób, „Centrostal” Lublin – około 200 osób, Zakłady Przemysłu Owoco-
wo-Warzywnego w Kluczkowicach – około 100 osób61.

W wyniku negocjacji, po krótkich przerwach w godzinach rannych, 
pracę podjęły: Warsztaty Poczt i Telekomunikacji w Lublinie, Spółdziel-
nia Pracy „Współpraca” w Lublinie, Zakład Remontowo-Budowlany WSS 
„Społem” w Lublinie, Stacje Obsługi Oddziałów II i III PKS Lublin. 

17 lipca pracę podejmują również: Lubelskie Zakłady Zielarskie 
„Herbapol”, Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, Lubelskie Przed-
siębiorstwo Budowlane – Zakład Transportu, PRBPM „Techma”, Zakład 
Transportowy Energetyki, Zakład Remontowy Energetyki, Zakład Mle-
czarski Lublin, PKS Oddział III – spedycja, Spółdzielnia Pracy Galanterii 
Skórzanej „Asko”, Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego – Zakład Ka-
letniczy, Spółdzielnia „Spoina”, „Cefarm”, Spółdzielnia Pracy „Współpra-
ca”62.

W Trawnikach o godz. 14.00 przerywa pracę około 400 osób z II zmia-
ny w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Trawena”. Zażądano spotka-
nia z dyrekcją w celu przedstawienia postulatów, dotyczących głównie 
podwyżki płac63. W Zakładzie Mleczarskim w Kurowie delegacja załogi 
przedłożyła kierownictwu petycję (50 podpisów) z zagrożeniem, że jeśli 
do 21 lipca, do godz. 10.00, nie otrzyma podwyżki wynagrodzenia, praca 
zostanie przerwana. Podobne postulaty wysunęli pracownicy Spółdzielni 

60 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 53–54; Informacje „K” [...], s. 58; D ą -
b r o w s k i, op. cit., s. 125.

61 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 53–54; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 125.
62 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 55, 59; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 126.
63 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 55; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 126.
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Artystycznego Przemysłu Drzewnego w Nałęczowie, przerywając o godz. 
10.00 pracę64.

17 lipca nastroje niezadowolenia na tle płacowym, stwarzające groźbę 
przerwania pracy, mają też miejsce m.in.: w Siedleckim Kombinacie Bu-
dowlanym „Podlasie” w Łukowie i Garwolinie oraz w Zakładzie Elektro-
nicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie65.

W swoich tajnych meldunkach władze przyznają, że sytuacja zaczyna 
się im wymykać z rąk. Uruchamiany jest zastępczy transport do przewoże-
nia mleka z punktów skupu i artykułów mleczarskich do sklepów. Nasila 
się wykup chleba, soli, kasz i innych artykułów spożywczych66.

17 lipca, omijając Lublin, przybył do Chełma I sekretarz KC PZPR 
Edward Gierek. Odwiedził tam Studencką Akcję „Chełm – 80”. Strajkowa 
„zaraza” dotarła jednak i tam – tego dnia zastrajkował „Transbud” Od-
dział IV Chełm67. 

6. Strajkowy paraliż Lublina

18 lipca następuje kulminacja protestów Lubelskiego Lipca. W strajkach, 
obejmujących 48 zakładów pracy, uczestniczy około 18 tys. osób. Lublin 
objęty zostaje strajkiem „powszechnym“. Obok blokady węzła PKP, od 
rana miasto paraliżuje strajk komunikacji miejskiej. Wskutek unierucho-
mienia komunikacji miejskiej i kolejowej załogi większości zakładów pra-
cy są zdekompletowane. Zaopatrzenie miasta odbywa się transportem za-
stępczym. Wzmaga się, zapoczątkowany poprzedniego dnia, wykup chle-
ba, cukru, kasz, mąki, makaronu, soli i innych artykułów spożywczych 
oraz paliwa. Po godz. 8.00 w wielu sklepach nie było już chleba. Coraz 
szerzej rozpowszechniania jest pogłoska, że w dniu następnym (19 lipca) 
nastąpi przerwa w pracy wszystkich zakładów pracy. Krążą pogłoski na 
temat wiecu, jaki ma się odbyć tego lub następnego dnia przed gmachem 
Komitetu Wojewódzkiego lub na placu Litewskim68.

O godz. 7.30 zebrał się specjalny sztab działający przy Komitecie Wo-
jewódzkim PZPR w Lublinie dla dokonania oceny sytuacji. Podjęto decy-

64 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 55; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 126.
65 Informacje „K” [...], s. 58; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 127.
66 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 55; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 126.
67 Informacje „K” [...], s. 58; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 126–127.
68 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 57–58; Informacje „K” [...], s. 62; D ą -

b r o w s k i, op. cit., s. 129.
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zję w sprawie wystosowania apelu do społeczeństwa o powrót do pracy. 
Postanowiono wydać w tym celu dodatkowy numer „Sztandaru Ludu” – 
organu KW PZPR, a także opublikować ten apel w gazecie popołudniowej 
„Kurier Lubelski”, rozplakatować dokument na mieście oraz wyemitować 
jego treść na falach lokalnej rozgłośni Polskiego Radia69.

18 lipca rozpoczyna strajk Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyj-
ne w Lublinie. Pracy nie podejmuje około 500 osób (głównie kierowcy). 
Władze podejmują próbę obsługiwania miejskich linii komunikacyjnych 
taborem PKS. Wykorzystuje się także autobusy zakładowe. Mimo to do 
większości zakładów pracy wielu pracowników przybywa ze znacznym 
opóźnieniem. Rozmowy strajkujących kierowców z dyrekcją nie rozwią-
zują konfliktu. W godzinach popołudniowych pracę podejmuje zaledwie 
18 kierowców. Nie dopuszczono do wyjazdu na trasę 30 innym, blokując 
bramę wyjazdową, spuszczając wodę z chłodnic, powietrze z kół itp.70 

Spośród zakładów strajkujących w dniu poprzednim rano wznawia-
ją pracę: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „WUKO” w Lublinie, Spół-
dzielnia Pracy Galanterii Skórzanej „Asko” w Lublinie oraz Zakłady Prze-
twórstwa Owocowo-Warzywnego w Kluczkowicach. Ponadto w godzinach 
rannych powraca do pracy załoga szklarni w Leonowie71.

Co najmniej od 17 lipca nie pracują: Lubelskie Zakłady Przemysłu 
Skórzanego – Garbarnia Lubartów, Lubelskie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego – baza sprzętu, „Transbud” Oddział I, „Transbud” 
Oddział II, Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, Przedsię-
biorstwo Produkcji Betonów, Zakłady Transportu i Maszyn Drogowych, 
„Elektromontaż”, Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych 
– Zakład Transportu i Warsztaty, Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej – 
Ekspedycja Rejonowa, Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrz-
nego, Lubelskie Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych, Komunalne 
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych, Spółdzielnia Pracy „Bajka”, Ko-
munalne Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe, „Centrostal”, Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych, Komunalne Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane nr 2, Kombinat Budowlany, SKR Trawniki, SKR 

69 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 65; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 129.
70 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 57, 59; Informacje „K” [...], s. 58, 61; 

E. W o j t a ś, Strajki w miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych, [w:] Studia nad ruchami spo-
łecznymi, t. IV, red. J. Kulpińska, Warszawa 1990, s. 158; „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 
1980, nr 5 (39), s. 6; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 554; N i e w c z a s, op. cit., 
s. 9; C h u d y, op. cit., s. 21; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Soli-
darność»”, 1981, nr 36, s. 8; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 130.

71 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 58, 59; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 131.
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Puchaczów, Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Zagłobie, 
„Trawena” w Trawnikach, Zakład Przemysłu Motoryzacyjnego, Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Zakład Transportu, Komunalne 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych72. 

18 lipca strajkują ponadto: Spółdzielnia Transportu Wiejskiego – Od-
dział Puławy, „Transbud” w Kraśniku, Zakład Remontowy Przemysłu Mle-
czarskiego, „Prefabet”, Centrala Chemiczna, Przedsiębiorstwo Konserwa-
cji Zabytków (baza), Miejskie Zakłady Gazownicze – pogotowie gazowe i 
służby obsługi, Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych – Zakład 
w Lublinie (pracownicy transportu)73.

W godzinach rannych przerwały pracę: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Świdniku, Spółdzielnia „Solidarność” w Kraśniku, PKS – zajezdnia w 
Michowie, Zakłady Meblarskie – filia w Niemcach, SKR w Garbowie – Za-
jezdnia Usług Mechanicznych w Bogucinie, „Elektromontaż” w Ostrowie 
Lubelskim, Gminna Spółdzielnia SCh w Opolu Lubelskim – pracownicy 
detalu, Oddział Transportu Leśnego w Kraśniku, PKS Oddział Puławy – 
osobowy, Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – zakład trans-
portu, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol” – za-
kład w Lublinie, Centrala Materiałów Budowlanych, Zakład Chemiczny 
„Permedia”, Zakład Transportu Mięsnego, Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma”, Drzewno-Chemiczna Spółdziel-
nia Inwalidów, Spółdzielnia Pracy Inwalidów Niewidomych, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Cukrownia „Lublin”, Wojewódzki Zakład 
Doskonalenia Zawodowego, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Zakłady Me-
blarskie Spółdzielni Pracy w Lublinie, MPK Kraśnik, Lubelskie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Ogólnego – Zespół Budów Kraśnik74.

Po południu do strajkujących dołączyły: Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych – konserwatorzy czterech administracji, Zakład Odczynni-
ków Chemicznych w Lublinie, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sernikach, 
Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Sklepowych w Markuszowie, Woje-
wódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego – Oddział Bełżyce, Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych w Łopienniku75.

18 lipca w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, na I zmianie prze-
rywa pracę 600 pracowników Wydziału Narzędziowni i Ośrodka Badaw-

72 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 59; Informacje „K” [...], s. 62; D ą -
b r o w s k i, op. cit., s. 131.

73 APL, akta KW PZPR w Lublinie; sygn. 1075, s. 59; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 132.
74 APL, akta KW PZPR w Lublinie; sygn. 1075, s. 59, 60; „Biuletyn Związkowy. Region 

Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 2, 11; Dąbrowsk i, op. cit., s. 132.
75 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 61; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 132–133.
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czo-Rozwojowego. Strajkujący w OBR wyłonili 5-osobowe przedstawiciel-
stwo. Zażądano poprawy warunków socjalno-bytowych, nierepresjonowa-
nia strajkujących, podwyżki płac oraz zmianę dyrektora ośrodka. Przerwy 
w pracy, bez wyłaniania przedstawicieli, miały także miejsce w Kuźni, w 
Dziale Głównego Mechanika oraz na T-2. W wyniku negocjacji pracownicy 
FŁT powrócili do pracy76. 

Tego dnia strajkuje cała załoga (580 osób) Bazy PKS w Opolu Lubel-
skim. Nie pracują także bazy PKS w Lublinie i Michowie77.

Fala strajkowa ogarnia Lubartów. W Zakładach Wytwórczych Magne-
tofonów „UNITRA – Lubartów”, wobec żądań pracowników, 18 lipca, o 
godz. 7.00, władze zakładu natychmiast podejmują rozmowy na poszcze-
gólnych wydziałach. Po spotkaniu, w czasie którego omówiono zasady 
podwyżki (już przyznanej przez Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego) 
oraz postulaty w zakresie poprawy warunków socjalnych, zmiany perso-
nalnych w kioskach spożywczych itp., o godz. 10.40 załoga przystąpiła do 
pracy. Zebrane na piśmie postulaty załóg, przekraczające możliwości za-
kładu, I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR, przekazał władzom par-
tyjnym miasta Lubartowa. Po południu do zakładów przybyli przedstawi-
ciele władz zjednoczenia78.

18 lipca, od godz. 9.00, rozpoczął się strajk w Zakładach Mechanicz-
nych WZSR w Lubartowie. W przedłożonych postulatach stwierdzono 
m.in., że dotychczasowe związki zawodowe nie spełniają swojej funkcji, 
bo są uzależnione od wytycznych partii komunistycznej i odgrywają rolę 
czysto formalną. Tę część postulatów władze uznały za antysocjalistyczne79.

Odnosi się wrażenie, że władze gubią się w rachubach co do zasięgu 
strajków i objętych nimi zakładów. O godz. 12.30 mają miejsce narady w 
Komitecie Miejskim oraz w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Lublinie z 
udziałem około 600 osób, reprezentujących aktyw polityczny i gospodar-
czy różnych branż gospodarki. Wśród załóg kolejnych zakładów pracy na-
sila się dyskusja na temat strajków oraz sytuacji rynkowej. Wypowiadane 
są poglądy, że „skoro swoje warunki poprawili inni tą drogą, to trzeba 

76 Informacje „K” [...], s. 62; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ 
«Solidarność»”, 1981,  nr 37/38, s. 11; J. P l e s z c z y ń s k i, Partyjny na stare lata. Lubelski Lipiec. 
Mieczysław Łazarz, „Gazeta w Lublinie”, 1995, nr 165, s. 4; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 133.

77 Informacje „K” [...], s. 62; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 59; D ą -
b r o w s k i, op. cit., s. 133.

78 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1079, s. 61–62; Informacje „K” [...], s. 58; D ą -
b r o w s k i, op. cit., s. 133.

79 A. C z o p, Lubartów MZP, „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ 
«Solidarność»”, 1981, nr 36, s. 7.
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tę formę kontynuować”. Pogłębiają się trudności w utrzymaniu ciągłości 
sprzedaży chleba, mleka i innych podstawowych artykułów spożywczych. 
Nadal trwa ich wzmożony wykup. Nasilają się pogłoski o, mającym się 
odbyć następnego dnia, „strajku powszechnym” w Lublinie. Władysław 
Kruk, I sekretarz KW PZPR, zwrócił się za pośrednictwem rozgłośni Pol-
skiego Radia do mieszkańców Lublina z apelem o zachowanie rozwagi i 
spokoju oraz „podjęcie wszystkich możliwych działań na rzecz przywróce-
nia normalnej pracy”. Apel opublikowano w „Kurierze Lubelskim”. Roz-
klejany jest także na ulicach Lublina. Stosowny komunikat przekazuje lo-
kalna rozgłośnia radiowa80. 

Wydarzeniami w Lublinie zajęło się 18 lipca nawet Biuro Polityczne 
Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie. Powołana została Komisja Rzą-
dowa do rozpatrzenia zgłoszonych w zakładach pracy postulatów. Na jej 
czele stanął Mieczysław Jagielski, członek Biura Politycznego KC PZPR, 
wicepremier i poseł z woj. lubelskiego. Późnym wieczorem, około godz. 
21.00, na falach lokalnej rozgłośni UKF przerwana zostaje audycja. Odczy-
tano komunikat z posiedzenia BP KC PZPR „w sprawie sytuacji w Lubli-
nie”, w którym wyrażone zostaje zaniepokojenie „przestojami” i „sytuacją 
ogólną w mieście”81.

18 lipca SB dokonała aresztowania na 48 godzin kilkunastu osób 
lubelskiej opozycji, zaangażowanych w zbieranie informacji o strajkują-
cych zakładach pracy. Wszyscy zostali zatrzymani w „kotle”, jaki tego dnia 
urządzono o godz. 17.30 w mieszkaniu wynajmowanym m.in. przez kieru-
jącego grupą Wojciecha Onyszkiewicza. W rewizji uczestniczył m.in. major 
SB Zdybicki. Zatrzymani (m.in. Anna Samolińska, Małgorzata Żórawska, 
Krzysztof Żurawski, Janusz Bazydło, Norbert Pietrzak, Anna Bazel, An-
drzej Pluta, Stanisław Derdej, Bogdan Giermek, Piotr Tomczak) spędzi-
li na SB 48 godzin. Aresztowania uniknęli m.in. Wojciech Onyszkiewicz, 
Agnieszka Onyszkiewicz, Paweł Nowacki, Waldemar Jakson. Z materiałów 
władz i „bezpieki” wynika, że akcja rozbicia tej grupy związana była z 
przeciwdziałaniem ewentualnym próbom zorganizowania wiecu, mające-
go się odbyć w Lublinie w dniu następnym82.

80 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 60–62, 65; N i e w c z a s, op. cit., s. 10; 
D ą b r o w s k i, op. cit., s. 133–134.

81 „Sztandar Ludu”, 1980, nr 158, s. 1; J a d c z a k, op. cit., s. 70; D ą b r o w s k i, op. cit., 
s. 136–138.

82 Informacje „K” [...], s. 66; W. S a m o l i ń s k i, [wypowiedź w dyskusji], [w:] Przed 
Sierpniem był Lipiec. Historia i teraźniejszość „Solidarności” na Lubelszczyźnie. Materiały z sympozjum 
związkowego, red. J. Kaczor, Lublin 2000, s. 150–151; S t e f a n i a k, op. cit., s. 102; D ą b r o w -
s k i, op. cit., s. 138.
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Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 19 lipca, mimo soboty, 
strajki w Lublinie i woj. lubelskim obejmują nadal 42 zakłady pracy i około 
20 tys. strajkujących83.

Powoli sytuacja powraca jednak do normy. Głównie za sprawą podję-
cia pracy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (m.in. po uzyska-
niu podwyżki 500 zł). Wyjazdu na trasy odmówiło już tylko 10 kierowców. 
Podjęło pracę także Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego. 
Nie sprawdziły się wcześniejsze pogłoski o mającym nastąpić wyłączeniu 
prądu, wody i gazu. Rozplakatowany w Lublinie Apel do mieszkańców wzbu-
dza duże zainteresowanie ludności. Służba Bezpieczeństwa odnotowuje 
sygnały i pogłoski świadczące o możliwości zorganizowania, przez nieza-
dowolone załogi lubelskich zakładów pracy, wiecu na jednym z placów 
miasta. W pogłoskach nie ma jednak jednomyślności co do terminu wiecu 
i jego lokalizacji. Plotka ta przeniknęła do załóg zakładów pracy i miesz-
kańców miasta. 

Rankiem z kiosków „Ruchu” znikło błyskawicznie nadzwyczajne wy-
danie „Sztandaru Ludu”, rzucone w nakładzie 80 tys. egzemplarzy tylko 
na teren Lublina. Numer przynosił komunikat o posiedzeniu Biura Po-
litycznego KC PZPR 18 lipca, o plenarnym posiedzeniu KW PZPR w Lu-
blinie oraz apel do mieszkańców Lublina. Okazywane jest zadowolenie, 
że problemami lubelskich załóg i mieszkańców Lublina zajęły się władze 
centralne. Specjalnie przygotowany, ponad 800-osobowy, aktyw woje-
wódzki prowadzi „urabianie” załóg, grup pracowniczych, a także osób in-
dywidualnych, nawet poprzez nachodzenie ich w mieszkaniach. Władze 
sąsiednich województw zamojskiego i siedleckiego, udzielają pomocy w 
zakresie transportu, zaopatrzenia w mleko i chleb. Nadal utrzymuje się, w 
całym województwie, a głównie w Lublinie, wzmożony wykup artykułów 
spożywczych. Obserwuje się też wzmożone wybieranie środków z kont de-
wizowych. Służba Bezpieczeństwa uniemożliwia rozpowszechnienie 550 
egzemplarzy ulotki wzywającej do solidarności załóg robotniczych w „wal-
ce o swoje prawa”, wydanej przez Lubelskie Rejonowe Kierownictwo Akcji 
Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej. Wieczorem powraca do pracy 
Lubelski Węzeł PKP84.

83 Informacje „K” [...], s. 67; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 141.
84 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 64, 67–70; Informacje „K” [...], s. 64, 

70; N i e w c z a s, op. cit., s. 10; J a d c z a k, op. cit., s. 70–72; „Biuletyn Związkowy. Region 
Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 9; „Biuletyn Informacyjny KSS 
KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 7; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 554–555; D ą -
b r o w s k i, op. cit., s. 141–143.
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Pracę podejmują tego dnia: Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa 
Lublin, Spółdzielnia Pracy „Permedia” Lublin, warsztaty WPHW Lublin, 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych, Miejskie Przedsię-
biorstwo Oczyszczania, Spółdzielnia Pracy Zakłady Meblarskie Lublin, 
Komunalne Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Lublin, Ośrodek 
Transportu Leśnego Kraśnik, Spółdzielnia Pracy „Solidarność” Kraśnik, 
„Transbud” Kraśnik, Miejski Zakład Komunikacji Puławy, Zakłady Prze-
mysłu Owocowo-Warzywnego w Zagłobie85.

Rano strajkują jeszcze: Zakłady Mechaniczne WZSR Lubartów, Ko-
munalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Lubartów, Komunal-
ne Przedsiębiorstwo Materiałów Budowlanych Lubartów, Spółdzielnia 
Transportu Wiejskiego Lubartów, PKS Oddział Towarowy Kraśnik86. W 
ciągu dnia stopniowo powracają do pracy: „Prefabet” Lublin, „Elektro-
montaż” Lublin, Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków – baza w Lubli-
nie, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Instalacji Przemysłowych w Lublinie, Lubelskie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego w Lublinie – baza sprzętu w Lublinie, Spółdzielnia 
Pracy „Bajka” w Lublinie, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Lublinie, „Elektromontaż” Ostrów Lubelski, PKS Opole Lubelskie, Re-
jon Budowy Mostów w Lubartowie, SKR Serniki, PKS Oddział Osobowy 
Puławy87.

Jednocześnie, w godzinach popołudniowych, pracę przerywają 3 
nowe zakłady: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Łączności Nr 6 
w Lublinie, Zakład Transportu „Elbud” – Baza i SKR Piaski88. 

Od rana do godz. 12.00 nie kursują autobusy Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Chełmie. Pracownicy zgodzili się na przerwanie strajku do 23 
lipca, kiedy to dyrekcja zobowiązała się udzielić odpowiedzi na żądania 
załogi. Strajkuje też chełmski „Transbud”89.

W Przedsiębiorstwie Remontowym Sprzętu Wodno-Melioracyjnego w 
Białej Podlaskiej pracy nie podejmuje 200 pracowników. Dyrektorowi wrę-
czono petycję z żądaniami m.in. podniesienia zarobków o 30%, lepszego 
zaopatrzenia w mięso i węgiel, podwyższenia zasiłków rodzinnych oraz 
przywrócenia dawnych norm pracy90.

85 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 64; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 143.
86 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 64; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 143.
87 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 68; Informacje „K” [...], s. 65; D ą -

b r o w s k i, op. cit., s. 143.
88 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 68; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 144.
89 W o j t a ś, op. cit., s. 158; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 144.
90 Informacje „K” [...], s. 68; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 144.
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20 lipca (niedziela) do pracy powracają jednostki transportowe han-
dlu wewnętrznego, a także: Baza PKS Michów (Oddział Puławy), PKS Od-
dział Osobowy Kraśnik i Spółdzielnia Transportu Wiejskiego Kraśnik91.

Tego dnia Komitety Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Ziemi 
Lubelskiej i Ziemi Rzeszowskiej, Komitet Niezależnego Związku Zawodo-
wego Rolników oraz redakcje niezależnych pism chłopskich wystosowały 
wspólną Odezwę do strajkujących robotników, w której wyrażono pełną soli-
darność z robotnikami i poparcie dla ich żądań92.

7. Wygasanie fali strajkowej na Lubelszczyźnie

21 lipca zmniejsza się fala strajków na Lubelszczyźnie. Według danych 
władz, w godzinach rannych na terenie Lublina strajkami objętych jest 
jeszcze 8 małych zakładów pracy oraz 6 jednostek budowlanych. Wiele 
strajkujących zakładów, m.in. przedsiębiorstwa budowlane, a także PKS 
Oddział Kraśnik, PTSB „Transbud” Oddział II, PSTBRol. Głusk, Zakłady 
Garbarskie Lubartów, Zakłady Mechaniczne WZSR Lubartów, Przedsię-
biorstwo Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „Eltor” w Lublinie 
mają tego dnia dzień wolny od pracy. Ponadto na terenie woj. lubelskiego 
strajkuje jeszcze 11 małych zakładów i jednostek gospodarczych93.

Przed południem pracę podejmują: Spółdzielnia Transportu Wiej-
skiego Lublin, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Łączności nr 
6 Lublin, Centrala Materiałów Budowlanych Lublin, Lubelskie Przedsię-
biorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Lublin, Przedsiębiorstwo 
„Supon” Lublin, Państwowa Spedycja Krajowa Rejon Lublin, Zakład Re-
montowy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Lublin, Spółdzielnia Trans-
portu Wiejskiego Lubartów (część transportu w zaopatrzeniu)94.

W godzinach popołudniowych pracę podejmują: Spółdzielnia Trans-
portu Wiejskiego w Puławach, grupy remontowe lubelskich cukrowni, 
grupy remontowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku95.

O godz. 6.00 rozpoczyna się strajk w Radzyńskim Przedsiębiorstwie 
Produkcji Urządzeń Handlowych „Wuteh” wraz z podległym zakładem 

91 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 70; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 147.
92 „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 20; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 

147.
93 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 69–70; Informacje „K” [...], s. 73; D ą -

b r o w s k i, op. cit., s. 147.
94 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 70; Informacje „K” [...], s. 73; D ą -

b r o w s k i, op. cit., s. 147–148.
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w Kocku (razem około 100 osób). Pracownicy obu zmian zgromadzili się 
przed budynkiem administracji. Akcja była zapowiedziana poprzedniego 
dnia (20 lipca) wśród pracowników fizycznych. Pracownicy administracji 
podjęli pracę nie angażując się w akcję strajkową.  Obok żądań płacowych 
postulaty dotyczyły także m.in. przydziału mięsa, wędlin oraz węgla w ra-
mach deputatu węglowego. Protestujący żądali przyjazdu dyrektora zjed-
noczenia z Wrocławia oraz kompetentnych osób do prowadzenia rozmów. 
Wysłano teleks do zjednoczenia z informacją o strajku i żądaniach załogi. 
Około godz. 12.00 przybyła delegacja władz z wicewojewodą bialskopod-
laskim Eugeniuszem Cyrą. W wyniku negocjacji uzyskano słowne zapew-
nienie wicewojewody dotyczące spełnienia postulatów96.

Kilkugodzinne strajki podejmowano we wszystkich trzech oddziałach 
PKS Lublin, z udziałem około 650 osób. Po przedłożeniu żądań powrócono 
do pracy. Strajkuje także 580 pracowników PKS Oddział Opole Lubelskie97.

Strajkują Zakłady Odzieżowe „Delia” w Zamościu, „Transbud” – 
Chełm i Zakład Remontowy Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Chełmie, ZPW „Biawena” w Białej Podlaskiej, Przedsiębiorstwo Remonto-
we Sprzętu Wodno-Melioracyjnego w Białej Podlaskiej, Dział Przewozów 
Towarowych Oddziału PKS Biała Podlaska oraz SKR Radzyń Podlaski98.

W przeddzień ważnego dla komunistów święta, rocznicy ogłoszenia 
Manifestu PKWN, władze partyjne Lubelszczyzny mogły odetchnąć z ulgą. 
Fala strajków wyraźnie wygasała. Władze starały się, by miasta Lublin, 
Puławy, Świdnik, Kraśnik oraz znajdujące się w nich zakłady pracy, szkoły, 
instytucje mogły przybrać odświętny wygląd. O godz. 14.00 odbyła się w 
Lublinie uroczysta sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Wojewódz-
kiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W okolicznościowym wystą-
pieniu I sekretarz KW PZPR w Lublinie, mówiąc o ostatnich strajkach, 
potwierdził, że nie będzie rozliczeń. Radni WRN przyjęli uchwałę nakła-
dającą na wojewodę lubelskiego obowiązki w sprawie trybu i sposobu za-
łatwienia „słusznych” wniosków i postulatów załóg oraz mieszkańców. 
Wśród załóg utrzymują się jednak dyskusje na temat ostatnich strajków. 
Robotnicy podkreślają, że walczą, by nie było podziałów na Polskę A i B, 
domagają się wyższych zarobków, gdyż w wyniku podwyżek pogłębia się 

95 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 71; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 148.
96 Informacje „K” [...], s. 73; N i e w c z a s, op. cit., s. 10–11; C h u d y, op. cit., s. 21–22, 

38–39; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 
37/38, s. 9; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 148.

97 Informacje „K ..., s. 69, 72–73; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 148.
98 Informacje „K” [...], s. 73; N i e w c z a s, op. cit., s. 11; J a d c z a k, op. cit., s. 72; D ą -

b r o w s k i, op. cit., s. 148.
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spadek płac realnych oraz domagają się poprawy zaopatrzenia w artykuły 
spożywcze. Powtarzana jest często opinia: „za dużo nagromadziło się zła”. 
Zainteresowanie sytuacją w Lublinie wykazują, przebywający tu w czasie 
wakacji, cudzoziemcy z Zachodu. W centrum Lublina, w kilku miejscach 
na Krakowskim Przedmieściu, pojawiły się ulotki rejonowego komitetu 
Konfederacji Polski Niepodległej na temat strajków. Władze przejęły około 
500 ulotek99.

22 lipca 1980 r., w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, w Chełmie 
we wczesnych godzinach rannych został oblany farbą Pomnik Braterstwa 
Broni100.

Rano 23 lipca podjęły pracę: Komunalne Przedsiębiorstwo Remonto-
wo-Budowlane w Lubartowie, Komunalne Przedsiębiorstwo Materiałów 
Budowlanych w Lubartowie, Zakłady Garbarskie „Lugar” Lubartów (osią-
gnięto 30% postulatów płacowych; nie uzyskano zmian personalnych na 
stanowiskach kierowniczych), „Transbud” Oddział II Lublin (przez godzi-
nę strajkowało 220 osób), Zakład Transportu i Maszyn Drogowych Lublin, 
„Elbud” Lublin101.

O godz. 7.00 karty drogowe pobrali kierowcy w Oddziałach Towaro-
wych PKS Kraśnik i PKS Puławy, które strajkowały od poniedziałku. Pro-
wadzone są rozmowy z pracownikami Spółdzielni Pracy Inwalidów Niewi-
domych w Lublinie (około 230 osób) oraz Spółdzielni Drzewno-Chemicz-
nej (150 osób). Część tych załóg przystąpiła rano do pracy. Spółdzielnia 
Drzewno-Chemiczna w całości wznawia pracę jeszcze przed południem.

W godzinach rannych nadal strajkowały: Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Elementów Budowlanych Lublin (około 120 osób), Komunalne Przedsię-
biorstwo Robót Instalacyjnych Lublin (139), Kombinat Budowlany Lublin 
(300), Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Lublin (330), 
Przedsiębiorstwo „Wodrol” Lublin (120), Przedsiębiorstwo „Eltor” Lublin 
(40), Zakład Odczynników Chemicznych Lublin (90), Zakłady Mecha-
niczne WZSR Lubartów (110), Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego – Zakład Budów Kraśnik (100), Wojewódzka Spółdzielnia Bu-
downictwa Wiejskiego – Zakład Rejonowy Bełżyce (30), „Transbud” Pu-
ławy (60). Jednak jeszcze przed południem zakłady te wznawiają pracę. 
Zakończenie strajku w Zakładach Mechanicznych WZSR w Lubartowie 

99 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 71–72; J a d c z a k, op. cit., s. 72; D ą -
b r o w s k i, op. cit., s. 148–149.

100 Informacje „K” [...], s. 75; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 149.
101 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 73; N i e w c z a s, op. cit., s. 11; D ą -

b r o w s k i, op. cit., s. 150.
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związane było z przybyciem o godz. 6.00 prezesa WZSR. W trakcie roz-
mów z załogą, Komitet Obrony Robotników (taką nazwę przyjął Komitet 
Strajkowy) uzyskuje zapewnienie o nierepresjonowaniu. Wraz z powro-
tem załogi do pracy rozpoczyna działalność zespół ds. realizacji postulatów 
płacowych i socjalnych102.

W trzech przedsiębiorstwach: „Intrograf” Lublin, Komunalne Przed-
siębiorstwo Remontowo-Budowlane Kraśnik oraz Komunalne Przedsię-
biorstwo Remontowo-Budowlane Puławy, załogi po przedłożeniu petycji 
pracują dalej103.

Już po południu władze wojewódzkie mogły raportować, że poza te-
renem Lublina wszystkie zakłady pracy pracują. Jako strajkujące wymie-
niano jeszcze tylko dwa zakłady w Lublinie: Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Elementów Budowlanych (120 osób) i Spółdzielnię Pracy Inwalidów Nie-
widomych (700 osób)104.

Po raz kolejny strajkują Zakłady Komunikacji Miejskiej w Chełmie 
(31 osób). Podwyżkę zaproponowaną przez dyrekcję po poprzednim straj-
ku załoga uważa za niewystarczającą. Dyrekcja przyjmuje żądania straj-
kujących105. Strajkuje Zakład Produkcyjny „Zremb” w Międzyrzecu Pod-
laskim106.

Echa lubelskich wydarzeń stymulują postawy załóg pracowniczych w 
innych regionach. Np. pracownicy Zakładów Metalowych im. gen. „Wal-
tera” w Radomiu w dyskusjach i wypowiedziach podkreślają, że spodzie-
wają się podwyżki płac podobnej do tej, jaką mają otrzymać pracownicy 
zakładów w Lublinie, którzy strajkowali w ubiegłym tygodniu. Większość 
wypowiedzi sprowadza się do stwierdzeń, że tylko drogą strajku robotnicy 
mogą wynegocjować swoje postulaty107.

24 lipca strajkuje jeszcze Spółdzielnia Pracy „Radzynianka” w Radzy-
niu Podlaskim (około 50 osób)108.

102 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 73; Informacje „K” [...], s. 79; N i e -
w c z a s, op. cit.,  s. 11; C h u d y, op. cit., s. 39, 42; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 150.

103 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 73; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 150.
104 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 77; Informacje „K” [...], s. 79; D ą -

b r o w s k i, op. cit., s. 150–151.
105 Informacje „K” [...], s. 78; N i e w c z a s, op. cit., s. 11; „Biuletyn Związkowy. Region 

Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 37/38, s. 6; „Biuletyn Informacyjny KSS 
KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 9; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników [...], s. 555; D ą b r o w s k i, 
op. cit., s. 151.

106 Informacje „K” [...], s. 83; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 151.
107 Informacje „K” [...], s. 79; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 151.
108 Informacje „K” [...], s. 83; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 152.



107LUBELSKI LIPIEC 1980

Władze donoszą z tryumfem o zakończeniu strajków. Natychmiast na-
silone zostają naciski ideologiczne na załogi przedsiębiorstw. We wszyst-
kich większych zakładach pracują powołane zespoły ds. realizacji zgłasza-
nych wniosków i postulatów. Ustąpienie fali strajkowej wcale nie ozna-
czało uspokojenia nastrojów w zakładach pracy. Utrzymuje się w nich stan 
napięcia, w związku z precyzowaniem pracowniczych postulatów i wnio-
sków oraz trwającą dyskusją na temat sposobu i terminu ich załatwiania. 
Do ostrych dyskusji dochodzi m.in.: w Przedsiębiorstwie Owocowo-Wa-
rzywnego w Krężnicy Jarej i w Kluczkowicach, wśród kierowców i trakto-
rzystów SKR-ów oraz robotników i operatorów sprzętu Przedsiębiorstwa 
Wodno-Melioracyjnego (szczególnie w rejonie Opola Lub. i Puław) oraz 
w niektórych przedsiębiorstw budowlanych, zakładach remontowych i w 
spółdzielczości. Pojawiają się tam postulaty przedkładane na piśmie, na-
wet z wyznaczaniem terminów realizacji109.

25 lipca, według danych władz, na terenie całej Lubelszczyzny pra-
cują wszystkie zakłady pracy. W Lublinie przebywa Mieczysław Jagielski, 
członek Biura Politycznego KC PZPR i wicepremier, który z kierownic-
twem KW omawiał tryb prac Komisji Rządowej, powołanej przez Biuro 
Polityczne KC110.

Kolejny przykład oddziaływania wydarzeń Lubelskiego Lipca na inne 
regiony kraju to ZNTK w Radomiu, gdzie pięciu robotników próbuje na-
mówić część załogi do przerwania pracy, m.in. odwołując do trwających 
strajków w Lublinie111.

Strajkowa atmosfera na Lubelszczyźnie trwała jeszcze przez kilka-
naście dni. Pod koniec lipca uaktywnia działalność opozycja polityczna. 
Już po wygaśnięciu strajków obserwuje się nasilony kolportaż „bibuły”. 
Działacze lubelskiej opozycji przyznają się do zaskoczenia wydarzeniami 
lipcowymi na Lubelszczyźnie. Oceniając przyczyny zaistnienia masowych 
strajków w Lublinie, uważanym dotychczas za miasto spokojne, twierdzi 
się, że wieloletnie zaniedbania i lekceważenie tego ośrodka przez władze 
centralne doprowadziło do stopniowego narastania atmosfery niezadowo-
lenia. Opozycjoniści wyrażają zadowolenie, że w Lublinie nie doszło do 
demonstracji ulicznych, które mogłyby przynieść nieobliczalne następ-
stwa112.

109 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 75–76, 78; D ą b r o w s k i, op. cit., 
s. 152.

110 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 79, 82; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 152.
111 Informacje „K” [...],  s. 86; D ą b r o w s k i, op. cit., s. 153.
112 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 82, 84–85; D ą b r o w s k i, op. cit., 

s. 195–196.
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8. Podsumowanie

Lipcowe strajki 1980 r. na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych miejscach 
w kraju, miały charakter spontaniczny, będąc bezpośrednią reakcją na 
wprowadzone podwyżki. Ich głębszą przyczyną było niezadowolenie z nara-
stających uciążliwości dnia codziennego: pustych półek sklepowych, wielo-
godzinnego stania w kolejkach, braku podstawowych artykułów pierwszej 
potrzeby (żywność, środki higieny, odzież, obuwie itd.). Od kilku lat w śro-
dowiskach robotniczych drzemała jednocześnie gotowość do upomnienia 
się o sprawy socjalne i pracownicze, pozostające w rażącej sprzeczności do 
głoszonym oficjalnie dobrobytem „robotniczego” państwa. Podkreślić też 
trzeba, że lipcowa fala strajków odbywała się bez inspiracji i udziału opozy-
cji politycznej113.

Strajki Lubelskiego Lipca objęły około 150 zakładów pracy na Lubel-
szczyźnie, głównie na terenie ówczesnego województwa lubelskiego, z cze-
go większość (90) w samym Lublinie. Ponadto, w mniejszym stopniu, fala 
strajkowa objęła także woj. chełmskie, bialskopodlaskie i zamojskie. Liczbę 
strajkujących można szacować na około 50 tysięcy. Na tle wszystkich lip-
cowych strajków w kraju (177 zakładów pracy, 81 tysięcy strajkują cych114) 
rozmiary strajków Lubelskiego Lipca należy uznać za imponujące.

W czasie Lubelskiego Lipca zgłoszono około 1200 wniosków i po-
stulatów. W zdecydowanej większości miały one charakter wewnątrzza-
kładowy, socjalny i ekonomiczny. Niektóre wykraczały jednak poza ten 
horyzont. To właśnie w lipcu robotnicy lubelscy postawili postulat wpro-
wadzenia wolnych sobót, wówczas odrzucony przez władze, ale kilka ty-
godni później umieszczony na liście 21 postulatów gdańskiego Sierpnia. 
Wyłomem dla ówczesnego porządku ustrojowego było powszechne żąda-
nie zrównania zasiłków rodzinnych z milicją i wojskiem. Pojawiła się też 
pierwsza próba podważenia dotychczasowej roli związków zawodowych i 
krytyka ich uzależnienia od władz.

113 M. D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec i „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim do 13 
grudnia 1981 r., [w:] Na początku był Lipiec. Materiały z sympozjum naukowo-historycznego, red. P. P. 
Gach, Lublin 2005, s. 23; i d e m, Lubelski Lipiec [...], s. 165-169; J. P. R e b e t a, Lubelskie strajki 
lipcowe, „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 36, 
s. 2; C h o j n a c k i, op. cit., s. 99.

114 W. B ł a s i a k, Centra i peryferie ruchu pracowniczego, [w:] Studia nad ruchami społecznymi, 
t. I, red. E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski, Warszawa 1987, s. 138–140; 
M a r c i n i a k, op. cit., s. 149–170; T. Ż u k o w s k i, Między kooptacją a rewolucją. Próba analizy 
ruchu pracowniczego lat 1980–1981 wewnątrz zakładów przemysłowych, [w:] Studia nad ruchami 
społecznymi, t. I, s. 178; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 235.
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Wspomniany już fakt zakończenia strajku w WSK Świdnik podpisa-
niem pisemnego porozumienia władz z przedstawicielami pracowników 
stanowił precedens  w dziejach konfliktów społecznych PRL i torował 
drogę do podobnego rozwiązywania kolejnych podobnych protestów. Ów-
czesny minister spraw wewnętrznych ostrzegł władze centralne, że prece-
dens Świdnika będzie stanowił zachętę dla innych załóg pracowniczych 
ze skutkami  nieprzewidywalnymi dla władz PRL. Ważnym osiągnięciem 
Lubelskiego Lipca było też wywalczenie przez kolejarzy z Lokomotywowni 
PKP w Lublinie obietnicy wyboru nowej Rady Zakładowej, choć oczywi-
ście w ramach działających wówczas związków WRZZ. Wybory te przepro-
wadzono 18 sierpnia 1980 r., gdy na Wybrzeżu trwał już strajk w Stoczni 
Gdańskiej. Protest Lubelskiego Węzła PKP był zresztą pierwszym straj-
kiem kolejarskim w dziejach PRL. Pokojowe, osiągnięte drogą negocjacji, 
rozstrzygnięcie protestów na Lubelszczyźnie stało się inspiracją do rozpo-
częcia lepiej zorganizowanego i dalej idącego strajku w Stoczni Gdańskiej, 
a następnie na całym Wybrzeżu115.
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1. Po lipcowych strajkach

Mimo wygaśnięcia lipcowej fali strajkowej na Lubelszczyźnie, w zakła-
dach pracy nie ustawały ożywione dyskusje m.in. na temat wywalczonych 
podwyżek oraz utrzymującego się złego stanu zaopatrzenia. Okazją do 
uzewnętrznienia nastrojów napięcia był okres wypłat po nowym nalicze-
niu płac.

31 lipca w Lubelskim Węźle PKP grupa pracowników przypomina 
zgłoszone w czasie lipcowych strajków żądanie wyboru nowej Rady  Zakła-
dowej. Tego dnia ponownie opracowano postulat domagający się zmiany 
rady pracowniczej i uwzględnienia w przyszłych wyborach niezależnych 
kandydatur. Tworzy się 17-osobowa grupa pracowników Lokomotywow-
ni Lublin, domagająca się uznania ich za tymczasowe przedstawicielstwo 
załogi. 4 sierpnia do Lokomotywowni przybywa przedstawiciel Zarządu 
Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy. Władze wyrażają zgodę na 
zmianę rady i przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami1.

Atmosfera napięcia utrzymuje się w WSK Świdnik. 2 sierpnia część 
pracowników akordowych, po pobraniu zaliczek, odmawia podpisania 

1 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 89, 92 oraz sygn. 1076, s. 58; M. D ą -
b r o w s k i, Lubelski Lipiec 1980, Lublin 2000, s. 197–199.
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oświadczeń (wymóg formalno-prawny) dotyczących wykonania przypa-
dających im zadań. 6 sierpnia dochodzi do krótkotrwałej przerwy w pracy. 
W halach nr 1 i 2 protestuje około 600 robotników, którzy domagają się 
zapłaty za cztery dni lipcowego strajku oraz sprzedaży mięsa na terenie za-
kładu. Dyrekcji udaje się szybko załagodzić sytuację. Napięcie pojawia się 
ponownie 9 sierpnia, w dniu wypłaty, po nowym naliczeniu płac. W WSK 
notuje się najwięcej krytycznych wypowiedzi, nawet podczas zebrań par-
tyjnych2.

4 sierpnia do strajku przystępuje część załogi Lubelskich Zakładów 
Przemysłu Skórzanego w Lublinie, która tego dnia powróciła z urlopu. Po-
dobnie 5 sierpnia, około 400 pracowników produkcyjnych I zmiany nie 
podjęło pracy, stwierdzając że nie zadowala ich podwyżka wypłat wpro-
wadzona w przemyśle skórzanym. Zażądano 500 zł podwyżki, poprawy 
zaopatrzenia w mięso, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz poprawy wa-
runków bhp. W wyniku perswazji władz przed godz. 11.00 około 220 osób 
podjęło pracę. 6 sierpnia strajk kontynuowało jeszcze 70 pracowników 
montażu (na 400 osób I zmiany). W wyniku wzmożonych nacisków władz 
podjęli oni pracę przed godz. 9.003.

Lipcowymi wydarzeniami w Lublinie interesują się zagraniczni dzien-
nikarze. 2 sierpnia przebywa w Lublinie ekipa telewizji szwedzkiej, która 
wykonała serię ujęć na ulicach miasta, szczególnie interesując się sytuacją 
w PKP. Ekipa spotkała się z dyrekcją FSC, a następnie przeprowadziła wy-
wiady na temat lipcowych strajków z wybranymi pracownikami Wydziału 
Odlewni4.

Z kolei 6 sierpnia kontakt z Czesławem Niezgodą z Lokomotywowni 
nawiązuje Helena Łuczywo z warszawskiego KSS KOR. Do Lublina przy-
jeżdża z nią dziennikarz David Schears z „Daily Telegraph”, w celu prze-
prowadzenia wywiadu na temat strajków w Lublinie, a zwłaszcza w PKP. 
Niezgoda poinformował zachodniego dziennikarza o postulatach straj-
kowych kolejarzy oraz o staraniach na rzecz zmiany Rady Zakładowej i 
przeszkodach czynionych w tej sprawie przez władze komunistyczne. W 
związku z udzielonym wywiadem, kilka dni później, Niezgoda został za-

2 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 90, 96, 99; D ą b r o w s k i, op. cit., 
s. 198, 200–201; i d e m, Świdnicka droga do wolności, [w:] Świdnicki Lipiec 1980–2005, Świdnik 
2005, s. 49–50.

3 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 93, 94; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 198–199.

4 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 90; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 198.
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trzymany na kilka godzin przez Służbę Bezpieczeństwa. W tym okresie 
odwiedzali go również inni członkowie KSS KOR z Warszawy: Henryk Wu-
jec, Jan Lityński i Wiesław Kęcik, zbierając informacje na temat przebiegu 
lipcowego strajku kolejarzy oraz jego organizacji5.

7 sierpnia do napięć na tle płacowym dochodzi w Państwowym Szpi-
talu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Wśród personelu pomocniczego panuje 
wyczekiwanie na odpowiedź dyrekcji w sprawie podwyżki płac. Na pod-
wyżkę nie wyraża zgody minister zdrowia i opieki społecznej6.

Coraz liczniejsze są próby docierania grup opozycji politycznej do 
środowisk robotników. Kolportuje się ulotki zatytułowane Jak organizować 
strajk oraz pismo „Robotnik”. 11 sierpnia w blokach mieszkalnych Świd-
nika ulotki te wrzucane są do skrzynek na listy7.

18 sierpnia (od czterech dni trwa strajk w Stoczni Gdańskiej) w 
Domu Kultury Kolejarza w Lublinie odbywają się wybory do nowej Rady 
Zakładowej Lokomotywowni Lublin. Przeprowadzane są według ówcze-
śnie obowiązującej, niedemokratycznej ordynacji wyborczej oraz pod pre-
sją szykan ze strony dyrekcji i SB. Pomimo to 80% delegatów, wybranych 
na wydziałach, reprezentuje uczestników lipcowych strajków. Na prowa-
dzącego spotkanie wybrany zostaje Czesław Niezgoda. Skład rady zdomi-
nowany zostaje przez czołowych organizatorów lubelskiego strajku. Na 
swego przewodniczącego rada wybiera Niezgodę. Sekretarzem rady zosta-
je Janusz Iwaszko8.

19 sierpnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczynają się 
coroczne wykłady dla duchowieństwa, tym razem pod bardzo aktualnym 
tytułem: „Chrześcijanin wobec pracy”. Władze komunistyczne inwigilują-
ce przebieg sesji zwracają uwagę na wykład biskupa Ignacego Tokarczuka 
pt. „Duszpasterstwo wobec ludzi pracy i ich problemów”, w którym bp 
Tokarczuk wzywał: „Prowadząc duszpasterstwo wśród robotników należy 
wyjść naprzeciw ich problemom, zrozumieć ich życie, zachęcać nie tylko 

5 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 58; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 200.

6 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 96; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 200.

7 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 102–103; „Biuletyn Informacyjny KSS 
KOR”, 1980, nr 5 (39), s. 22; pełny tekst ulotki w: D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 201– 
203; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 50.

8 W. C h u d y, Relacje – dokumenty, „Miesiące. Przegląd Związkowy”, 1981, nr 1, s. 42; 
A. S t a n o w s k i, Wydarzenia lipcowe: źródła – mechanizmy – następstwa, „Miesiące. Przegląd 
Związkowy”, 1981, nr 1, s. 102; „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”, 1980, nr 6 (40), s. 17; 
D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 204–205.



116 MARCIN DĄBROWSKI

do uczciwej pracy, ale również popierać ich słuszne żądania godziwej za-
płaty za pracę i żądania, by wyniki ich pracy nie były marnotrawione”9. 

W nocy 19/20 sierpnia w centrum Lublina pojawiają się plansze z na-
pisami: „PRECZ Z PZPR” oraz „WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, JEDNOŚĆ, 
ZWYCIĘSTWO”,  z namalowaną kotwicą oraz podpisami „KPN” i „KSS 
KOR”. W Lubartowie, przy Rynku, namalowano farbą: „PRECZ Z CZER-
WONYM CARATEM”10. W godzinach rannych, na Dworcu Głównym PKP 
w Lublinie, z pociągu relacji Koszalin – Lublin – Przemyśl rozrzucono oko-
ło 60 ulotek, wydrukowanych w „Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia”11. W 
nocy 20/21 sierpnia, w Puławach, na budynku mieszczącym m.in. Komi-
tet Gminny PZPR namalowano hasło: „PRECZ Z CZERWONYM FASZY-
ZMEM”, zaś naprzeciwko budynku Komitetu Miejskiego PZPR – napis: 
„JEDNOCZMY SIĘ Z POMORZEM – KOR”12.

21 sierpnia omal nie dochodzi do strajku w WSK Świdnik. Na fali nie-
zadowolenia dochodzi do gorących dyskusji, głównie na temat niedostat-
ków zaopatrzenia w żywność. Część załogi gotowa jest przerwać pracę13.

2. Solidarni z Wybrzeżem

26 sierpnia o godz. 8.00 w WSK Świdnik rozpoczyna się dwugodzinny strajk 
solidarnościowy, jako wyraz poparcia dla protestujących pracowników Wy-
brzeża. W strajku bierze udział 3000 pracowników na pięciu wydziałach. 
Strajkujący domagają się opublikowania treści wszystkich wysuniętych na 
Wybrzeżu postulatów. Delegaci załogi wręczyli przedstawicielom Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR „Komunikat” skierowany do Komitetu Central-
nego PZPR. W petycji zażądano, aby: „Podać do publicznej wiadomości 
w Dzienniku Telewizyjnym w dniu 26.08.1980 r. i w dniu 27.08.1980 r. 
przez prasę centralną w całości postulaty załóg strajkujących z Wybrzeża, z 
wyjaśnieniem realizacji poszczególnych punktów postulatów oraz fakt, że 

9 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 111; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 206. 

10 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 111; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 206.

11 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 109; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 206.

12 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 111; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 207.

13 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 113; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 207; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 50.
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załoga WSK Świdnik solidaryzuje się z Wybrzeżem.” W razie odrzucenia 
postulatu zapowiedziano, że następnego dnia o godz. 10.00 załoga WSK 
ponownie rozpocznie „akcję solidarności z Wybrzeżem”. Petycję podpisało 
23 przedstawicieli załogi, z których część była w lipcu członkami Komite-
tu Postojowego. Pracownicy poszczególnych wydziałów wysunęli ponadto 
także inne postulaty, m.in. żądające dokonania zmian w składzie Rady 
Zakładowej oraz dyrekcji zakładu. O godz. 10.00 w sali konferencyjnej dy-
rekcji rozpoczęło się spotkanie władz z przedstawicielami poszczególnych 
wydziałów. O godz. 11.20 podjęto pracę, dając dyrekcji czas do godz. 14.00 
na ustosunkowanie się do postulatów załogi14.

26 sierpnia o godz. 6.00, rozpoczynają strajk mechanicy i odlewnicy 
Spółdzielni Pracy „Mototransport” w Rykach (46 osób). Protest dotyczy 
kwestii płacowych15. W Lokomotywowni PKP Lublin wybrana kilka dni 
wcześniej Rada Zakładowa wydaje oświadczenie, adresowane do Między-
zakładowych Komitetów Strajkowych w Gdańsku, Elblągu i Szczecinie. 

Spełnienie Waszych żądań, które są jednocześnie naszymi, gwarantuje 
rzeczywiście kierowniczą rolę robotników w naszym kraju. Wasze żądania 
zapewniają nam bezpieczną pracę, spokojne życie, sprawiedliwość i prawdę 
o naszej rzeczywistości, która z dnia na dzień fałszowana przez cenzurowa-
ne środki masowego przekazu i fałszywe sprawozdania gospodarcze, dopro-
wadziła naszą Ojczyznę do kryzysu gospodarczego, intelektualnego, braku 
prawdziwej demokracji oraz wolności sumienia i wyznania narodu odwiecz-
nie związanego z Bogiem. Od pierwszego dnia strajku z uwagą śledzimy Wa-
szą stanowczość i odwagę. Byliśmy z Wami, choć dzieliła nas odległość, i bę-
dziemy zawsze z Wami, kiedy zajdzie potrzeba. 

– zapewniali strajkujących na Wybrzeżu lubelscy kolejarze. Oświadcze-
nie rozplakatowano w kilku miejscach na terenie Lokomotywowni. Pismo 
przesłano także do wiadomości ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rada 
Zakładowa rozpoczyna też zbiórkę pieniędzy dla strajkujących stoczniow-
ców16.

14 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 113, 117, 119 oraz sygn. 2282, s. 94; 
D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 211; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 50–51; I. F i e d o -
s i u k, „Solidarność” w Świdniku w latach 1980–1981. Geneza, struktura, działalność. Postawy miasta 
i załogi, Lublin 1993, s. 46–47 (praca magisterska, UMCS, mps).

15 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 117; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 211. 

16 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 117, 123 oraz sygn. 2282, s. 94; D ą -
b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 211–212.
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W ostatnich dniach na terenie Lublina pojawiają się pojedyncze ulot-
ki, wydrukowane przez MKS w Gdyni i Gdańsku, zawierające postulaty z 
Wybrzeża. Wiele osób powracających z urlopów na Wybrzeżu przekazuje 
informacje o panującej tam sytuacji17.

26 sierpnia w kościele św. Ducha w Lublinie, w czasie mszy św. o 
godz. 12.00, grupa 7 studentów (ROPCiO) z Adamem Cichockim na czele 
oraz jezuita o. Bronisław Sroka rozpoczyna głodówkę solidarnościową ze 
strajkującymi na Wybrzeżu. Rzecznikiem prasowym głodujących zostaje 
dominikanin o. Ludwik Wiśniewski, który przesłał na adres Międzyzakła-
dowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku telegram z informacją o gło-
dówce. Głodujący złożyli ponadto oświadczenie kolportowane wśród wier-
nych odwiedzających kościół18.

27 sierpnia o godz. 7.15 w WSK Świdnik zbiera się Komitet Strajko-
wy, rozszerzony w tych dniach do 34 osób, omawiając kwestię niespeł-
nienia postulatów z dnia poprzedniego. Postanowiono o godz. 10.00 po-
nownie przerwać pracę. Zgodnie z tą decyzją, po przerwie śniadaniowej, 
wszystkie wydziały WSK rozpoczęły strajk. Z protestującą załogą spotkał 
się dyrektor Jan Czogała oraz przedstawiciel KW PZPR, który argumento-
wał, że „nawet kardynał Stefan Wyszyński jest przeciw strajkom”. Strajk 
kontynuowała także II zmiana. Kilkugodzinne negocjacje zakończyło po-
rozumienie podpisane przez Prezydium Komitetu Strajkowego, dyrektora 
WSK oraz przedstawicieli KW i KZ PZPR. Władze uznały Komitet Strajko-
wy za legalnego reprezentanta załogi oraz zadeklarowały przeprowadzenie 
wyborów nowych władz związkowych „w sposób demokratyczny, tajny i 
przy nieograniczonej liczbie kandydatów”. Z chwilą ich ukonstytuowania 
się Komitet miał zostać rozwiązany. Odnośnie postulatów strajkujących 
załóg na Wybrzeżu, w terminie do 30 sierpnia władze zobowiązały się do 
przyjazdu „kompetentnej osoby z Komitetu Wojewódzkiego PZPR, celem 
zapoznania Komitetu Strajkowego z rzeczywistymi postulatami strajku-
jącego Wybrzeża”. O godz. 18.15 Komitet Strajkowy ogłosił wznowienie 
pracy w zakładzie19.

17 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 123 oraz sygn. 2282, s. 95; D ą b r o w -
s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 212.

18 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 124 oraz sygn. 2282, s. 93, 95, 97; 
A. C i c h o c k i, relacja ustna, 01.04.2000 r. – w posiadaniu autora; „Biuletyn Informacyjny 
KSS KOR”, 1980, nr 6 (40), s. 25; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony 
Społecznej „KOR”, Warszawa – Londyn 1994, s. 574; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 211; 
M. C h o m a - J u s i ń s k a, Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w dzia-
łalności opozycji przedsolidarnościowej w Lublinie, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2005, nr 1 (7), 
s. 166–167.
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27 sierpnia w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, w cza-
sie przerwy śniadaniowej, pracownicy Wydziału Głównego Mechanika 
opracowali petycję, w której wyrazili solidarność ze strajkującymi robot-
nikami Wybrzeża. Petycja ta została rozwieszona w hali C-15 oraz w hali 
Narzędziowni. Po przerwie śniadaniowej podjęto szeroką agitację także na 
innych wydziałach na rzecz podjęcia strajku w całym zakładzie w dniu na-
stępnym. Podnoszone przez robotników postulaty dotyczyły m.in. zmiany 
Rady Zakładowej. Zażądano ogłoszenia treści petycji w środkach maso-
wego przekazu. Około południa, na Wydziale „C”, odbyło się spotkanie z 
dyrektorem naczelnym FSC, który wyjaśniał sposób realizacji lipcowych 
postulatów. Udzielona informacja nie zadowoliła pracowników20.

28 sierpnia w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie 160 
pracowników I zmiany na Wydziale Narzędziowni nie podjęło pracy na 
znak solidarności z załogami Wybrzeża. Domagano się pełnej prezentacji 
gdańskich postulatów. Po rozmowach z dyrekcją, strajkujący podjęli pracę 
przed godz. 8.00, grożąc, że jeśli zgłoszone postulaty nie zostaną spełnio-
ne, wznowią strajk. Zwołane na godz. 13.00 zebranie partyjne na Wydziale 
Narzędziowni przekształciło się w spotkanie całej załogi. Wśród podnoszo-
nych problemów domagano się pełnej informacji o strajkujących zakładach 
w kraju oraz poprawy zaopatrzenia kiosków zakładowych w mięso, wędliny 
i wyroby garmażeryjne. Zażądano wzmianki w telewizji i w prasie o poran-
nym strajku, pod groźbą ponownego przerwania pracy w dniu następnym21.

Tego dnia w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie zagrożo-
no, że jeśli załoga nie uzyska informacji na temat wysokości zasiłków ro-
dzinnych w milicji i wojsku, to w następnym dniu rozpocznie się strajk. Z 
udziałem ponad 300 pracowników odbyło się zebranie w sprawie wyboru 
nowej rady zakładowej oraz omówienia przebiegu realizacji zgłoszonych 
postulatów i wniosków. Pomysł nowych wyborów nie znalazł jednak szer-
szego oddźwięku22.

W woj. lubelskim narasta atmosfera solidaryzowania się ze strajkują-
cymi. Realna staje się możliwość powtórzenia masowych strajków w lubel-
skich zakładach pracy. W czasie dyskusji w największych zakładach pracy 
(FSC Lublin, WSK Świdnik, ZA Puławy) rozszerzają się żądania szczegó-
łowego zdania relacji z realizacji postulatów lipcowych, a także opubliko-

19 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 2282, s. 96; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 213; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 51–52; F i e d o s i u k, op. cit., s. 48–49. 

20 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 2282, s. 96; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 213.

21 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 120, 125; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 214–215.
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wania informacji o przebiegu strajków w kraju. Reaktywują swoją dzia-
łalność komitety strajkowe z okresu lipcowych strajków, które zgłaszają 
nowe postulaty. Coraz powszechniej komentuje się treść audycji rozgłośni 
zachodnich23.

28 sierpnia, około godz. 22.00, po interwencji Kurii Biskupiej, głodu-
jący studenci opuszczają kościół św. Ducha w Lublinie. Dzień wcześniej, na 
polecenie władz zakonnych, głodujących musiał opuścić jezuita ojciec Bro-
nisław Sroka, który zadeklarował, że będzie kontynuował głodówkę sa-
motnie w górach. Również poprzedniego dnia, o godz. 14.00, miało miej-
sce spotkanie dyrektora Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego z 
biskupem Bolesławem Pylakiem, którego tematem była głodówka studen-
tów. Temat głodówki poruszany był także podczas rozmowy wspomniane-
go dyrektora Wydziału ds. Wyznań z ojcem prof. Mieczysławem Krąpcem, 
rektorem KUL. Podobna głodówka w Stalowej Woli, za przyzwoleniem 
tamtejszych władz kościelnych, kontynuowana była aż do podpisania po-
rozumień sierpniowych24. 

29 sierpnia, o godz. 6.40, w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” 
w Lublinie grupa kilkudziesięciu pracowników rozpoczęła strajk, soli-
daryzując się ze strajkującymi na Wybrzeżu. Po 2 godzinach, w wyniku 
rozmów z dyrekcją, powrócono do pracy, choć atmosfera napięcia wśród 
załogi trwa25.

Nowo wybrana Rada Zakładowa Lokomotywowni PKP Lublin prowa-
dzi wśród kolejarzy zbiórkę pieniężną na rzecz strajkujących na Wybrze-
żu. Zebrano około 70 tys. zł. Czesław Niezgoda inspiruje przeprowadze-
nie zmiany Rady Zakładowej w Wagonowni PKP Lublin. Janusz Iwaszko, 
sekretarz Rady Zakładowej Lokomotywowni i członek PZPR, w trakcie 
otwartego zebrania partyjnego postuluje utworzenie wolnych związków 
zawodowych, niezależnych od partii komunistycznej26.

29 sierpnia, rano, w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” w 
Biłgoraju, przerwał pracę Wydział Dziewiarski (I i II zmiana – 60 osób) w 

22 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 125–126; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 215.

23 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 120–121, 125; D ą b r o w s k i, Lubelski 
Lipiec [...], s. 215.

24 C i c h o c k i, op. cit.; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 120 oraz sygn. 
2282, s. 97–98; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 215–216.

25 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 126 oraz sygn. 2282, s. 100; D ą b r o w -
s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 216. 

26 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 126 oraz sygn. 2282, s. 100–101; D ą -
b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 216.
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Zakładzie nr 1. Zgłoszono żądania podwyżki płac oraz wyrównania świad-
czeń socjalnych. Nie przerywając pracy, załoga Spółdzielni Inwalidów w 
Hrubieszowie złożyła petycję, domagając się spotkania z kierownikiem 
jednostki nadrzędnej z Lublina, rozpatrzenia problemów płacowych oraz 
organizacji pracy27. 

29–30 sierpnia Służba Bezpieczeństwa odnotowuje powtarzaną w 
różnych środowiskach pogłoskę o strajku ogólnokrajowym w dniu 1 wrze-
śnia. Pogłoska ta jest tematem wielu dyskusji wśród załóg pracowniczych. 
Według SB do wielu zakładów pracy docierają osoby z zewnątrz z infor-
macją o konieczności podjęcia owego strajku. Szeroko komentowane są 
wiadomości przekazywane przez zachodnie rozgłośnie radiowe. Nasilają 
się głosy, że dalszy rozwój sytuacji grozi wybuchem konfliktu zbrojnego. 
Nasila się plotka na temat koncentracji wojsk sowieckich wokół polskich 
granic28.

Po podpisaniu porozumień w Stoczni Gdańskiej oraz przerwaniu straj-
ków na Wybrzeżu, 1 września napięcie społeczne w woj. lubelskim wyraź-
nie spada. Sukces strajkujących przyjmowany jest z powszechną ulgą. W 
dyskusjach prowadzonych w Lublinie, Puławach, Świdniku i Łęcznej po-
jawia się wiele kontrowersji wokół kształtu i roli związków zawodowych w 
przyszłości. Wśród pracowników ZA Puławy, górników Bogdanki, pracow-
ników budownictwa i transportu liczne głosy postulują konieczność opu-
blikowania w środkach masowego przekazu treści porozumień zawartych 
między komitetami strajkowymi na Wybrzeżu a komisjami rządowymi29.

1 września przez radiowęzeł w WSK Świdnik przemawia Zofia Bart-
kiewicz, nazywając wydarzenia w Gdańsku „historyczną chwilą”. Powołując 
się na „towarzysza Wałęsę” przypomina o potrzebie „normalnej, uczciwej, 
wytężonej pracy”. O godz. 14.00 zbiera się Komitet Strajkowy dla poznania 
szczegółów tego, co wydarzyło się poprzedniego dnia na Wybrzeżu30.

2 września ożywione reakcje wśród górników Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego wzbudza fala strajków na Górnym Śląsku. Władze prowa-
dzą rozmowy z pracownikami kadry inżynieryjno-technicznej Kombinatu 
Budownictwa Górniczego „Wschód”, którzy podnoszą problemy socjalno-
-bytowe. Załoga kombinatu oczekuje na podpisanie porozumienia komi-
sji rządowej z komitetami strajkowymi górników. Po południu, w kopalni 

27 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 191.
28 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1075, s. 126, 127 oraz sygn. 2282, s. 100; D ą -

b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], s. 216, 218.
29 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 1; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 

s. 218–219.
30 F i e d o s i u k, op. cit., s. 54–55.
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węgla Bogdanka pojawia się plotka o mającym nastąpić następnego dnia 
strajku31.

W Lublinie władze odnotowują indywidualne przypadki zgłaszania 
postulatów, dotyczących wprowadzenia nauki religii do szkół. W Pracow-
niach Konserwacji Zabytków i w Przedsiębiorstwie „Predom-Org” w Lu-
blinie część załóg powołuje zespoły ds. zorganizowania nowych związków 
zawodowych32.

W nocy 2/3 września około 170 osób z III zmiany w Zakładach Gar-
barskich „Lugar” w Lubartowie przerwało pracę, żądając spotkania z dy-
rektorem naczelnym. Po przedłożeniu postulatów, dotyczących płac oraz 
poprawy zaopatrzenia wewnątrzzakładowego w artykuły mięsne i garma-
żeryjne, załoga przystąpiła do pracy33.

3 września pracownicy FSC Lublin podejmują uchwałę wyrażającą 
poparcie dla porozumień zawartych z komitetami strajkowymi na Wy-
brzeżu. Uchwała zawierała też decyzje o przekształceniu się powstałego w 
lipcu przedstawicielstwa strajkowego załogi w Założycielski Komitet Ro-
botniczy Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych, którego 
naczelnym zadaniem ma być przeprowadzenie wyborów do NSZZ FSC34.

3 września górnicy w kopalni Bogdanka żądają bezzwłocznego przed-
stawienia im treści porozumienia, zawartego tego dnia między komisją 
rządową a komitetami strajkowymi na Górnym Śląsku. Zażądano spotka-
nia z kierownictwem Kombinatu Budownictwa Górniczego „Wschód” w 
Łęcznej. Górnicy chcą przedstawić m.in. nieprawidłowości w pracy Rady 
Zakładowej oraz uwagi dotyczące funkcjonowania partii. Według ustaleń 
władz, głównymi inicjatorami tych działań jest czterech górników przo-
dowych, przejawiających dotychczas aktywność m.in. w organizowaniu 
różnorodnych uroczystości kościelnych. Z kolei załoga Zakładu Remon-
towo-Budowlanego przedłożyła kierownictwu KBG „Wschód” postulat 
nadania jej uprawnień na równi z górnikami. Władzom z trudem udaje 
się powstrzymać strajk w Bogdance. W południe dochodzi do spotkania z 
dyrekcją KBG „Wschód”. Przedłożono postulaty dotyczące wprowadzenia 
5-dniowego tygodnia pracy, zniesienia systemu 4-zmianowej pracy, polep-

31 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 2, 4; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 219.

32 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 4; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 219. 

33 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 3; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 219–220.

34 E. C h o j n a c k i, Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
w Regionie Środkowo-Wschodnim, Lublin 1993, s. 91 (praca magisterska, KUL, mps).
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szenia zaopatrzenia, zaprzestania zatrudniania osób na fikcyjnych etatach 
(np. przewodniczący ZSMP) oraz wyboru nowej Rady Zakładowej. Wnio-
skowano rozbudowę infrastruktury gwarantującej prawidłowy rozwój 
przemysłu węglowego LZW35.

4 września pracownicy Wydziału Mechanicznego Zakładów Azoto-
wych „Puławy” przedłożyli petycję w sprawie postulatów zgłoszonych w 
lipcu. Ponadto domagają się nowych podwyżek. Aktywizują swoją dzia-
łalność powołane w lipcu komitety strajkowe. Przedstawiciele takiego ko-
mitetu zgłosili się do dyrekcji WSK Świdnik, składając wniosek o umożli-
wienie im wyjazdu do Gdańska w celu nawiązania kontaktu z tamtejszymi 
komitetami, gdyż, jak stwierdzili, nie mają pełnej jasności co do dalszej 
pracy w tworzeniu ogniw nowych związków zawodowych. Próby nawią-
zania kontaktów telefonicznych z komitetami strajkowymi na Wybrzeżu 
podejmują przedstawiciele załogi Fabryki Samochodów Ciężarowych w 
Lublinie36.

3. Niezależne Samorządne Związki Zawodowe

3 września 1980 r. Czesław Niezgoda z Lokomotywowni Lublin zadzwonił 
do Robotniczego Komitetu Założycielskiego NSZZ w FSC z propozycją, by 
pojechać do Lecha Wałęsy do Gdańska, w składzie przynajmniej po dwie 
osoby z obu zakładów. Nie wiadomo, czy wyjazd ten był uzgadniany także 
z WSK Świdnik37.

Do wyjazdu dochodzi 5 września. Delegacje z FSC (Julian Dziura i 
Stanisław Daniel) oraz Lokomotywowni Lublin (według relacji kolejarzy: 
Czesław Niezgoda i Michał Kasprzak; według materiałów SB: Czesław 
Niezgoda i Zbigniew Leśko) spotykają się na dworcu PKP w Lublinie i 
wyjeżdżają do Gdańska pociągiem. Oddzielnie udają się w tym samym 
kierunku przedstawiciele załogi WSK Świdnik, którzy początkowo otrzy-
mują od dyrektora naczelnego propozycję lotu zakładowym śmigłowcem. 
Ostatecznie, delegacja w pięcioosobowym składzie: Antoni Grzegorczyk, 

35 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 5; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 220.

36 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 5; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 220–221.

37 J. D z i u r a, [wypowiedź w dyskusji], [w:] Przed Sierpniem był Lipiec. Historia i teraźniej-
szość „Solidarności” na Lubelszczyźnie. Materiały z sympozjum związkowego, red. J. Kaczor, Lublin 
2000, s. 133.
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Zygmunt Karwowski, Józef Kępski, Ryszard Kuć i Zbigniew Puczek, otrzy-
muje zakładowy samochód „Nysa”. Równolegle wyjeżdżają z Puław: Zdzi-
sław Kudyk z ZA „Puławy” i dr Jan Nakonieczny z IUNG. Przedstawiciele 
z Lubelszczyzny docierają w Gdańsku do Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. De-
legacje z FSC i Lokomotywowni spotykają tam reprezentantów Świdnika. 
Stanisławowi Danielowi udaje się osobiście spotkać z Lechem Wałęsą, któ-
ry odmawia dokooptowania komitetów z Lubelszczyzny do MKZ w Gdań-
sku i sugeruje założenie międzyzakładowej struktury w Lublinie. W drodze 
powrotnej przedstawiciele FSC i Lokomotywowni postanawiają nawiązać 
kontakt z innymi zakładami na Lubelszczyźnie i założyć MKZ w Lublinie38.

5 września w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Hortex” 
w Rykach zebrano około 200 podpisów pracowników deklarujących wstą-
pienie do niezależnych związków zawodowych39. Następnego dnia w Za-
kładach Azotowych „Puławy” zbiera się 60 pracowników. Odczytany zo-
staje projekt statutu nowych związków zawodowych. Do dyrektora Zakła-
dów Wytwórczych Magnetofonów „UNITRA” w Lubartowie zgłasza się 30 
pracowników, w charakterze przedstawicieli wolnych związków zawodo-
wych. Zgłoszono postulaty dotyczące spraw ekonomicznych i socjalnych40.

8 września 1980 r. w WSK Świdnik odbyło się posiedzenie Komitetu 
Strajkowego, podczas którego uczestnicy delegacji do Gdańska zdali rela-
cję ze swojego pobytu w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym, skąd 
przywieźli następujące wytyczne: 

1. organizować niezależne samorządne związki zawodowe, jeśli będzie 
tego chciała większość załogi, 2. powinny istnieć dwa związki (dotychczasowe 
i niezależne) i ze sobą współpracować, 3. powoływanie niezależnych związ-
ków zawodowych winno być uzgodnione z dyrekcją, aby nie dopuścić do ba-
łaganu i rozgardiaszu, 4. wybory muszą być demokratyczne i tajne, 5. pracow-
nicy etatowi nowych związków będą wynagradzani z funduszów niezależnych 

38 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 5–6; D z i u r a, op. cit., s. 133–134; 
i d e m, Słowa przemijają, czyny pozostają, Lublin 2005, s. 12–13; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 221–223; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 52; F i e d o s i u k op. cit., s. 55; „Pismo Związ-
kowe ZKZ «Solidarność» PZL-WSK Świdnik”, 1980, nr 1, s. 3; D ą b r o w s k i, Ludzie, którzy 
tworzyli „Solidarność”. Zdzisław Kudyk, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu 
Środkowowschodniego”, 2004, nr 4, s. 7; Z. L e s i s z, 16 miesięcy „Solidarności” w Zakładach 
Azotowych „Puławy”, [w:] 25 lat „Solidarności” Ziemi Puławskiej, [Puławy 2005], s. 22.

39 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 6; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 223.

40 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 11; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 223.
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związków zawodowych, 6. o ile na początek nie będą mieli w Świdniku fundu-
szów, to otrzymają je z Gdańska41.  Mniej więcej tego dnia z Lokomotywownią 
Lublin (Czesław Niezgoda) ustalone zostaje, że założycielskie spotkanie komi-
tetu międzyzakładowego odbędzie się 10 września w Świdniku42.

Również 8 września w MPK Lublin wręczono dyrektorowi zawiado-
mienie o powołaniu Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorząd-
nych Związków Zawodowych z informacją, że podpisało się pod tym 271 
pracowników. Postuluje się udostępnienie komitetowi świetlicy na zebra-
nia, gablot na ogłoszenia oraz możliwości korzystania z radiowęzła. Jako 
delegat komitetu, między 6 a 9 września, udaje się do Gdańska Jan Bart-
czak. Sprawę utworzenia niezależnych związków zawodowych dyskutowa-
no podczas spotkania pracowników Ośrodka Badań Rozwojowych Fabryki 
Łożysk Tocznych w Kraśniku. Rano w ZA „Puławy” przedłożono dyrekto-
rowi oświadczenie o powołaniu 5-osobowego komitetu nowych związków 
zawodowych. W Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet”, po powrocie z 
Gdańska delegacji pracowników, rozważana jest sprawa powołania niezależ-
nych związków zawodowych. Plebiscyt w tej sprawie przeprowadzany jest w 
Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączności w Lublinie43.

9 września w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie działa-
cze strajkowi, którzy przebywali w Gdańsku, ustalili z dyrektorem fabryki, 
że problemy związane z powołaniem niezależnych związków zawodowych 
omówione zostaną tego samego dnia z Radą Zakładową. Pracownicy na 
wydziałach wpisują się na listy deklarujące przynależność do niezależnych 
związków. W Lokomotywowni Lublin kolportowane są przywiezione z 
Gdańska wydawnictwa na temat tworzenia nowych związków zawodo-
wych. Materiały te udostępniane są także działaczom strajkowym w in-
nych zakładach pracy (m.in. LZNS i Spółdzielni Pracy Inwalidów Niewi-
domych). W Zakładach Azotowych „Puławy”, w referendum przeprowa-
dzonym za pomocą list obiegowych, 80% załogi deklaruje przynależność 
do nowych związków zawodowych44.

9 września 1980 r. Komitet Strajkowy WSK Świdnik przekształca 
się w Zakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawo-

41 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 13; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 223–224.

42 D z i u r a, [wypowiedź w dyskusji], [w:] Przed Sierpniem był Lipiec [...], s. 134. 
43 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 11; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 

s. 224; i d e m, Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność”. Zdzisław Kudyk, s. 7.
44 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 13, 15; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 

[...], s. 224–225.
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dowych WSK Świdnik, liczący 64 osoby. Wybrano 7-osobowe prezydium 
w składzie: Zofia Bartkiewicz (przewodnicząca), Zbigniew Puczek (wi-
ceprzewodniczący), Zygmunt Karwowski (wiceprzewodniczący), Antoni 
Grzegorczyk, Józef Kępski, Ryszard Kuć i Roman Olcha. Przedstawiciele 
komitetu organizują spotkania z załogami wydziałów, podczas których in-
formują o wynikach rozmów w Gdańsku oraz prezentują projekt statutu 
związku zawodowego. Większość załogi deklaruje przystąpienie do nowe-
go związku45. 

10 września przedstawiciele robotników Fabryki Łożysk Tocznych w 
Kraśniku nawiązują kontakt z przedstawicielami FSC w Lublinie, którzy 
prowadzili w Gdańsku rozmowy z Lechem Wałęsą. Są próby organizowa-
nia niezależnych związków zawodowych na Wydziale Matematyczno-Fi-
zyczno-Chemicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Władze otrzymują meldunki z niektórych gmin o próbach nacisku na dy-
rektorów szkół, aby wprowadzono naukę religii. W gm. Łęczna odnotowa-
no pojedyncze próby zawieszania krzyży w szkołach46. 

4. Międzyzakładowy Komitet Założycielski

10 września, o  godz. 16.00, w Klubie Wynalazczości i Racjonalizacji w 
Świdniku, z inspiracji Komitetu Założycielskiego Niezależnych Związków 
Zawodowych przy WSK Świdnik, rozpoczyna się spotkanie z udziałem 92 
osób, reprezentujących 27–28 zakładów pracy i środowisk pracowniczych. 
O możliwości takiego spotkania władze KW ostrzegają Warszawę już w 
południe. Reprezentowane są zakłady pracy: WSK Świdnik, Fabryka Sa-
mochodów Ciężarowych Lublin, Węzeł Lubelski PKP, Lokomotywownia 
Chełm, Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” Lublin, Zakłady Azotowe 
Puławy, Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, „Predom-Org”, Zakłady 
Naprawczo-Produkcyjne Mechanizacji Rolnictwa, Przedsiębiorstwo Trans-
portowe PTSK, Międzywojewódzka Spółdzielnia Handlowa Inwalidów, 
Zakłady Mechaniczne WZSR Lubartów, Zakłady Wytwórcze Magnetofo-

45 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 13; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec [...], 
s. 223–224; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 53–54; F i e d o s i u k, op. cit., s. 55; R. D r a g u ł a, 
Organ NSZZ „Solidarność” PZL-WSK Świdnik. „Pismo, Biuletyn Związkowy, Gazetka Zakładowa Grot” 
1980–1981, Lublin 1997, s. 25 (praca magisterska, UMCS, mps); „Pismo Związkowe ZKZ «So-
lidarność» PZL-WSK Świdnik”, 1980, nr 1, s. 3.

46 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 15, 17; D ą b r o w s k i, Lubelski Lipiec 
[...], s. 225–226.
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nów „Unitra – Lubartów”, Centrum Radiowo-Telewizyjne, Elektromon-
taż – Lublin, Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, Polmozbyt-PO-
SiCZ Lublin, Polmozbyt – Majdanek, Pracownie Konserwacji Zabytków, 
Instytut Nawozów Sztucznych Puławy, Zakłady Naprawczo-Remontowe 
Akademii Medycznej, Zakład Odczynników Chemicznych Lublin, Insty-
tut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy, Spółdzielnia „Spoina”, 
PKS II Oddział Puławy, Zespół Opieki Zdrowotnej Świdnik, Regionalny 
Związek Spółdzielni Inwalidów Lublin, Ośrodek Rozwoju Techniki Lublin, 
Przedsiębiorstwo Transportu Łączności nr 6 Lublin. Najliczniejsza delega-
cja, z ZA Puławy, liczy aż 10 osób. 

Na początku spotkania spór wywołuje obecność dziennikarzy. Obok 
partyjnego „Sztandaru Ludu” prasę reprezentuje też m.in. opozycyjny „Ro-
botnik”, w osobie Wojciecha Onyszkiewicza. Obecności redaktora „Robot-
nika” przeciwna jest szczególnie delegacja z Puław. W obronie pisma KOR 
staje Czesław Niezgoda, grożąc zerwaniem obrad. W głosowaniu wszyscy 
delegaci opowiadają się za pozostaniem dziennikarzy na sali.

Spotkaniu przewodniczyli kolejno przedstawiciele WSK Świdnik: 
Zbigniew Puczek, Zofia Bartkiewicz i Zygmunt Karwowski. Karwowski 
poinformował o działaniach podjętych przez Komitet Założycielski w 
WSK: zarejestrowaniu się w Urzędzie Wojewódzkim, zwróceniu się do 
dyrekcji o przyznanie lokalu oraz oddelegowaniu dwóch osób do orga-
nizowania związku.  Przedstawiciele innych zakładów informowali o sy-
tuacji w ich przedsiębiorstwach, o organizowaniu nowych związków, o 
przeszkodach czynionych przez dyrekcje, partię i „stare związki”, o at-
mosferze rozliczeń47. 

Powołując się na porozumienie, podpisane 31 sierpnia 1980 r. w Stocz-
ni Gdańskiej, utworzono Międzyzakładowy Środkowo-Wschodni Komitet 
Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych z sie-
dzibą w Lublinie. Warto zwrócić uwagę na określenie „Środkowo-Wschod-
ni”, które nigdy wcześniej nie było stosowane wobec Lubelszczyzny. Po-
mysłodawcą takiej nazwy był Jan Nakonieczny, który przedstawił na spo-
tkaniu wizję funkcjonowania kilkunastu dużych regionów w skali kraju48.

47 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 19, 20, 23, 58; „Biuletyn Informacyj-
ny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1980, nr 1, s. 1; D ą b r o w s k i, 
Lubelski Lipiec [...], s. 226–227; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 54–55; F i e d o s i u k, op. cit., 
s. 55–56;  „Pismo Związkowe ZKZ «Solidarność» PZL-WSK Świdnik”, 1980, nr 1, s. 4; J. H o l -
z e r, „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1990, s. 112; D ą b r o w s k i, Ludzie, 
którzy tworzyli „Solidarność”. Zdzisław Kudyk, s. 7.

48 W. K a m i ń s k i, „Solidarność”. Początki, [w:] Przed Sierpniem był Lipiec [...], s. 78; D ą -
b r o w s k i, Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność”. Zdzisław Kudyk, s. 7.
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Przewodniczącym „środkowo-wschodniego” MKZ został Czesław 
Niezgoda z Lokomotywowni PKP Lublin. W skład komitetu weszli ponadto: 
Ryszard Kuć z WSK Świdnik (jako wiceprzewodniczący), Stanisław Daniel 
z FSC Lublin (jako wiceprzewodniczący) oraz Jerzy Gregorowicz (ZWM 
Unitra Lubartów), Aleksander Chrzanowski (FMR Agromet Lublin), Zdzi-
sław Kudyk (ZA Puławy), dr Jan Nakonieczny (IUNG Puławy), Bolesław 
Ćwikła (PTŁ Lublin), Marian Smalec (RZSI Lublin), Jan Bochra (LZNS), 
Wiesław Krzyszczak (LZF Polfa) i Ryszard Jankowski (PKZ Lublin)49.

W uchwale założycielskiej MKZ uznawał „kierowniczą rolę partii i 
praworządność państwa socjalistycznego”. Podkreślano, że „lista zakła-
dów pracy reprezentowanych na posiedzeniu założycielskim komitetu 
pozostaje otwarta dla tych zakładów i środowisk pracy, które zgłoszą ak-
ces przynależności”. Analogicznie, również skład komitetu pozostawał 
„otwarty dla tych przedstawicieli zakładów i środowisk pracy, którzy zo-
staną wybrani demokratycznie i przy nieskrępowanej woli”. Rezerwowano 
sobie „prawo uzyskania zgody władz wojewódzkich w Lublinie na opubli-
kowanie treści uchwały założycielskiej w lokalnych środkach przekazu”. 
Żądano od władz wojewódzkich bezzwłocznego przydzielenia komitetowi 
odpowiedniego lokalu w Lublinie. Zastrzeżono sobie prawo korzystania 
z rad ekspertów oraz tworzenia terenowych „punktów konsultacyjnych”. 
W przypadku niespełniania żądań przez władze wojewódzkie zastrzegano 
sobie możliwość proklamowania strajku. Na koniec zapowiadano, że „Ko-
mitet zakończy swoją działalność z chwilą przeprowadzenia wyborów do 
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych”50.

Swoją działalność regionalny MKZ rozpoczął 11 września od spotka-
nia z wojewodą lubelskim. Spotkanie odbyło się na prośbę przewodniczą-
cego Niezgody, który przedstawił następujące żądania: 

1. akceptacji przez wojewodę uchwały komitetu w przedłożonej na spo-
tkaniu formie redakcyjnej, 2. niezwłocznego zarejestrowania komitetu, aby 
mógł oficjalnie działać, 3. własnoręcznego stwierdzenia na wszystkich eg-
zemplarzach uchwały, że wojewoda legalizuje działalność komitetu i ostem-
plowania imienną pieczęcią, 4. ogłoszenia w lokalnych środkach masowego 

49 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 19, 20, 23, 58; „Biuletyn Informacyj-
ny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1980, nr 1, s. 1; D ą b r o w s k i, 
Lubelski Lipiec [...], s. 226–227; i d e m, Świdnicka droga [...], s. 54–55; F i e d o s i u k, op. cit., s. 
55–56;  „Pismo Związkowe Pismo Związkowe ZKZ «Solidarność» PZL-WSK Świdnik”, 1980, 
nr 1, s. 4; H o l z e r, op. cit., s. 112; C h o j n a c k i, op. cit., s. 93–94; D ą b r o w s k i, Ludzie, któ-
rzy tworzyli „Solidarność”. Zdzisław Kudyk, s. 7.

50 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 23; C h o j n a c k i, op. cit., s. 94–95.
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przekazu pełnego tekstu uchwały komitetu, 5. bezzwłocznego przydzielenia 
tymczasowego lokalu w Lublinie, 6. wyposażenia lokalu w niezbędne meble, 
telefon, urządzenia powielające i środek transportu, 7. zapewnienia lokali dla 
punktów konsultacyjnych w innych wskazanych przez komitet miastach wo-
jewództwa, 8. wytypowanie i zobowiązanie jednej z lubelskich redakcji gazet 
do bieżących publikacji o powstaniu i działalności NSZZ, 9. spowodowanie, 
aby dyrekcje zakładów pracy umożliwiły korzystanie nowym związkom z ra-
diowęzłów zakładowych i urządzeń poligraficznych, 10. podjęcie stosownych 
działań, aby w zakładach pracy dotychczasowe związki zawodowe i organiza-
cje partyjne oraz dyrekcje nie utrudniały zawiązywania się nowych związków, 
11. umożliwienia oficjalnego nieskrępowanego działania komitetu.

W trakcie negocjacji wojewoda zakwestionował niektóre sformuło-
wania zawarte w uchwale założycielskiej MKZ (m.in. brak nawiązania do 
Konstytucji PRL, nazwę komitetu nieadekwatną do granic administracyj-
nych województwa, zbyt ultymatywne sformułowanie o prawie do straj-
ku). Przedstawiciele MKZ stwierdzili, że nie mogą zmienić nazwy komi-
tetu, gdyż „jest ustalone, że w kraju będzie 10 regionalnych komitetów, 
aby nie tworzyć zbędnej administracji nowych związków”. Uzgodniono, że 
ostateczne brzmienie uchwały zostanie ustalone na ponownym spotkaniu 
15 września. Przyjęto, że zarejestrowanie komitetu będzie dokonane po 
ustaleniu zasad rejestracji nowych związków. Pod pretekstem, że „nazwa 
komitetu ma charakter ponadwojewódzki” wojewoda przekonał zebra-
nych, że może stwierdzić pisemnie tylko „otrzymanie uchwały do wiado-
mości” – czego dokonał odręcznie na uchwale. Zgodzono się, że komunikat 
o spotkaniu wojewody z komitetem zostanie opublikowany w „Kurierze 
Lubelskim” następnego dnia. Wojewoda zobowiązał się do przedstawienia 
propozycji lokalu na następnym spotkaniu, a ponadto do podjęcia działań 
na rzecz udostępnienia w zakładach radiowęzłów i poligrafii51.

Kolejnym ośrodkiem na Lubelszczyźnie, gdzie tworzy się międzyza-
kładowa struktura nowych związków, były Puławy. Już 12 września do 
naczelnika miasta zgłasza się tam dwóch przedstawicieli ZA „Puławy” i 
jeden z IUNG, przedstawiając się jako reprezentacja Międzyzakładowego 
Komitetu Organizacyjnego Niezależnych Związków Zawodowych. Zażąda-
no lokalu z telefonem i rejestracji komitetu z prawem działania na terenie 
całego dawnego powiatu puławskiego52.

Na terenie zakładów pracy (m.in. w ZA „Puławy”, WSK Świdnik, MPK 
Lublin i Kraśnik, FMR „Agromet” w Lublinie, ZWM „Unitra” w Lubarto-

51 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 23; C h o j n a c k i, op. cit., s. 95.
52 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 24.
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wie) organizowane są zebrania wydziałowe, na których załogi zapoznawa-
ne są z treścią uchwały założycielskiej regionalnego MKZ, dyskutowany 
jest projekt ustawy o związkach zawodowych. Krążą listy, na które maso-
wo wpisują się pracownicy, wyrażając swój akces przynależności do nie-
zależnych związków. 13 września na Wydziale 060 w WSK Świdnik swe 
podpisy złożyło 100% załogi53. Już w pierwszych dniach za przynależnością 
do niezależnych związków opowiedziało się 90% załogi w FSC Lublin, 80% 
– w Lubelskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”. W FŁT Kraśnik 15 
września do dyrektora zgłosiło się 7 przedstawicieli komitetu założyciel-
skiego niezależnych związków54.

Protest strajkowy obejmuje Zamojskie Fabryki Mebli. 8 września 
strajkowały dwa wydziały. 10 września protest objął od rana całą załogę. O 
godz. 14.00 rozpoczęły się negocjacje, w których wzięli także udział przedsta-
wiciele zakładów filialnych z Bondyrza, Biłgoraja, Tarnawatki i Zwierzyńca. 
Pół godziny po północy zawarto porozumienie kończące strajk. W dniach 11–
12 września trwał strajk w zakładzie filialnym w Zwierzyńcu, gdzie począt-
kowo załoga uwięziła kierownika, żądając jego dymisji. Strajkowała również 
Lokomotywownia Bortatycze (Linia Hutniczo-Siarkowa)55.

15 września odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Międzyza-
kładowego Środkowo-Wschodniego Komitetu Założycielskiego NSZZ z 
wojewodą. Przedmiotem obrad były głównie sprawy lokalowe. Związko-
wcy określi swoje potrzeby na 10–12 pokoi z salą konferencyjną na 200–
300 miejsc. Ustalono ostateczną redakcję uchwały założycielskiej przy-
jętej przez MKZ w Świdniku. W nowej wersji MKZ uznał „konieczność 
przestrzegania zasad określonych w Konstytucji PRL”, „zasadę społecznej 
własności środków produkcji stanowiącą podstawę istniejącego w Polsce 
ustroju socjalistycznego” oraz „kierowniczą rolę PZPR w państwie”.

16 września, w godzinach wieczornych, w sali Domu Kultury Koleja-
rza w Lublinie odbyło się zebranie przedstawicieli komitetów założyciel-
skich NSZZ z terenu woj. lubelskiego, w którym uczestniczyli także przed-
stawiciele zakładów pracy z województw sąsiednich. Ogółem w spotkaniu 
uczestniczyły delegacje z ponad 150 zakładów pracy. W większości z nich 
komitety założycielskie NSZZ jeszcze nie funkcjonują, a duża część uczest-
ników przybyła z własnej inicjatywy, niektórzy jako obserwatorzy. W trak-

53 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 26; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], 
s. 56.

54 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 27.
55 „Wprost. Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 

1981, nr 48, s. 7; APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 211.
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cie spotkania mówiono o trybie i zasadach przyłączania nowych zakładów 
do Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Komitetu Założycielskie-
go NSZZ. Z przedstawionych informacji wynikało, że działalność zakłado-
wych komitetów założycielskich skupiała się głównie wokół pozyskiwania 
kandydatów do NSZZ. Wiele niejasności dotyczyło struktury i formy dzia-
łania nowych związków. Części z nich nie potrafili rozstrzygnąć również 
członkowie kierownictwa MKZ. Niektórzy z delegatów zwracali się do lu-
belskiego komitetu o pomoc w „usunięciu starych rad zakładowych”, któ-
re – jak stwierdzali – przeszkadzają im w swobodnej działalności56.

Reprezentowane było także środowisko chłopskie, w tym m.in. znany 
z wcześniejszej działalności Janusz Rożek. Mówiono o problemie organi-
zowania związków chłopskich. Padła deklaracja, aby „obecnie odnowić, a 
nawet pogłębić sojusz robotniczo-chłopski. (...) wspólnie razem możemy 
wiele osiągnąć i wiele zdziałać w oparciu o ten sojusz”. Nie została usta-
lona koncepcja tworzenia związków w środowisku wiejskim. Stwierdzo-
no, że należałoby „najpierw stworzyć środowiskowe, gminne czy jakieś 
większe związki, a później dopiero się zrzeszać”. Do Międzyzakładowego 
Środkowo-Wschodniego Komitetu Założycielskiego NSZZ dokooptowano 
Janusz Rożka jako „przedstawiciela wsi”, ustalając, że w przyszłości wyło-
niony zostanie drugi przedstawiciel57.

Przyjęcie Janusza Rożka w skład Międzyzakładowego Środkowo-
-Wschodniego Komitetu Założycielskiego NSZZ spotkało się z negatyw-
nym stanowiskiem Jacka Kuronia, którego zdaniem lepszym kandydatem 
do kierowania ruchem chłopskim miał być Michał Niesyn z Jaszczowa. 
Ponadto działalność niezależnych związków rolników Kuroń widział w 
ścisłym związku z organizacjami zrzeszającymi PGR i spółdzielnie produk-
cyjne58.

5. „Solidarność” – jedna w całej Polsce

17 września 1980 r. w Gdańsku, podczas spotkania przedstawicieli ponad 
30 ośrodków tworzących się struktur nowych związków zawodowych z ca-
łego kraju, zapada decyzja o tworzeniu wspólnego ogólnopolskiego związ-

56 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 29; ZRL, akta Zarządu Regionu Środ-
kowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, teczka „Komunikaty [FŁT 1980-1981]”; C h o j -
n a c k i, op. cit., s. 95.

57 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 29.
58 Ibidem, s. 32. 
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ku o nazwie: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 
W całym kraju, w ciągu minionych kilkunastu dni, wstąpienie do nowych 
związków zadeklarowało ponad 3 mln ludzi w 3500 zakładach pracy. Region 
Środkowo-Wschodni reprezentują: Czesław Niezgoda z Lublina, Ryszard 
Kuć ze Świdnika i Zdzisław Kudyk z Puław. Jako tymczasowe krajowe wła-
dze organizacji powołano Komisję Porozumiewawczą (która kilkanaście 
dni później zmieniła nazwę na: Krajowa Komisja Porozumiewawcza)59.

Przebudzenie obejmuje środowisko dziennikarskie woj. lubelskiego, 
gdzie już od lipca bardzo żywo dyskutuje się nad kwestią roli i zadań środ-
ków masowego przekazu w Polsce. Jak czytamy w meldunkach władz: 

dziennikarze krytykują przede wszystkim mechanizmy sterowania 
działalnością informacyjno-propagandową twierdząc, że one właśnie unie-
możliwiły im wykonywanie zadań. Obok tego, obarczając winą innych za 
istniejący stan rzeczy, dziennikarze dokonują własnego obrachunku – nie 
zawsze, podnosząc określony problem, postępowali zgodnie z prawdą i wła-
snymi przekonaniami.

Duży wpływ na postawy lubelskich dziennikarzy mają rezolucje pod-
jęte przez środowiska w Krakowie, Białymstoku i Warszawie. Prowadzo-
ne w poszczególnych redakcjach dyskusje przeniesione zostały na forum 
nadzwyczajnego zebrania Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które 
odbyło się 19 września w Lublinie. Uczestniczą w nim dziennikarze pra-
sowi i radiowi z całego regionu. Spotkanie poświęcone jest funkcjonowa-
niu środków masowego przekazu w „nowej zmienionej sytuacji społecz-
no-politycznej”. Dyskusja trwa do późnych godzin.  Pada wiele ostrych 
wypowiedzi, zwłaszcza ze strony redaktorów „Kameny”, „Kuriera Lubel-
skiego” i rozgłośni lubelskiej Polskiego Radia. Najbardziej krytykowano 
ograniczenia wypowiadania się, wynikające z działania cenzury. Przyjęta 
rezolucja oraz wnioski i postulaty dotyczyły m.in.: zwołania w jak naj-
szybszym terminie nadzwyczajnego zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich oraz przekształcenia stowarzyszenia w „niezależny, samorządny 
zawodowo twórczy związek dziennikarzy polskich, przy zachowaniu jed-
ności ruchu dziennikarskiego”60.

Spontaniczność powstawania struktur nowego związku powoduje 
swoisty zamęt w nazewnictwie tworzonej organizacji. Słowo „Solidar-

59 H o l z e r, op. cit., s. 112–114; F i e d o s i u k, op. cit., s. 58; APL, akta KW PZPR w Lu-
blinie, sygn. 1076, s. 32; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 56.

60 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 32, 36.
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ność” wchodzi do obiegu z kilkunastodniowym poślizgiem. W oficjalnych 
dokumentach regionalnego MKZ pojawia się dopiero 30 września 1980 r. 
Wśród samych członków MKZ istniały z początku wątpliwości na temat 
celowości podporządkowania się centrali w Gdańsku61.

19 września odbywa się zebranie założycielskie w ZA „Puławy”. 
Wcześniej, w ciągu kilku dni przynależność do nowych związków zade-
klarowało tam 3,5 tys. pracowników. Delegaci wszystkich wydziałów po-
dejmują decyzję o powołaniu organizacji pod nazwą „Niezależny, Samo-
rządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych «Puławy» 
w Puławach”. Przewodniczącym zostaje Zdzisław Kudyk, od początku 
przewodzący inicjatywie tworzenia nowego związku. Za jedno z najpil-
niejszych zadań związkowcy z ZA „Puławy” uznali opracowanie statutu 
nowej organizacji. W ciągu kilku dni od zebrania założycielskiego powoła-
no „zespół statutowy”. Zaawansowane prace nad dokumentem przerwała 
wiadomość o złożeniu 24 września przez władze krajowe związku projektu 
statutu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Dopiero 27 września, na 
zwołanym w trybie pilnym zebraniu Komitetu Założycielskiego, przyjęto 
uchwałę, że NSZZ w Zakładach Azotowych „Puławy” jest częścią Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego „Solidarność”62.

Na wrzesień datują się początki istnienia przy regionalnym MKZ w 
Lublinie grupy ekspertów, rekrutujących się głównie ze środowiska uczel-
ni wyższych. Jednym z pierwszych ekspertów związkowych jest Jerzy R. 
Rebeta z KUL. Jest on zarazem jednym z głównych orędowników lansowa-
nia postawy regionalnych władz „Solidarności”, polegającej na ignorowa-
niu w kontaktach zewnętrznych komunistycznych władz partyjnych (KW 
PZPR), na rzecz utrzymywania poprawnych stosunków z władzami admi-
nistracji państwowej (wojewoda lubelski)63. Stopniowo zespół ekspertów 
był rozszerzany, głównie o prawników. Weszli do niego m.in.: Włodzimierz 
Blajerski, Jan Wojcieszczuk, Zbigniew Hołda, Tomasz Przeciechowski, An-
drzej Ślaski, Ryszard Chlebowicz64.

W drugiej połowie września 1980 r. nasila się tworzenie struktur za-
łożycielskich w środowisku akademickim. 18 września 240 pracowników 

61 K a m i ń s k i, op. cit., s. 79–80. 
62 L e s i s z, op. cit., s. 33–34.
63 J. R. R e b e t a, Uwagi o założeniach ideowych NSZZ „Solidarność” w Regionie Środkowo-

-Wschodnim, „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 
1981, nr 28, s. 1–2.

64 To już historia. Rozmowa z Włodzimierzem Blajerskim, ekspertem MKZ, „Biuletyn Informa-
cyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 28, s. 4–6. 
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjęło uchwałę o powstaniu Ko-
mitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go Pracowników KUL. Przewodniczącym wybrano dr. Adama Stanowskie-
go, zaangażowanego już w prace regionalnego MKZ65. 23 września Komitet 
Założycielski NSZZ „Solidarność” powołano w Politechnice Lubelskiej. 24 
września 170-osobowe zebranie pracowników szpitala PSK-4 i Akademii 
Medycznej wybrało 21-osobowy Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ 
„Solidarność”66. 25 września 250 pracowników Akademii Rolniczej w Lu-
blinie utworzyło podobny komitet67. 2 października ma miejsce Uczelniane 
Założycielskie Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” UMCS, na którym 
powołany zostaje Uczelniany Komitet Założycielski z przewodniczącym 
Stefanem Symotiukiem ma czele. Do 17 listopada na UMCS wstępuje do 
„Solidarności” 1779 osób68. Na Wydziale Budownictwa Politechniki Lubel-
skiej akces do „Solidarności” zgłasza 94% pracowników69. 

27 września 1980 r. przewodniczący MKZ Czesław Niezgoda otrzymał 
od wojewody klucze do przyznanego lokalu na siedzibę władz związkowych 
przy ul. Okopowej 7 (najpierw 4, a potem 9 pomieszczeń). Na terenie woj. 
lubelskiego istniało wówczas ponad 60 komitetów założycielskich NSZZ, z 
ponad 50 tys. osób deklarującymi przynależność. Najszybszy rozwój związ-
ku dokonywał się w branży metalowej, gdzie chęć należenia do nowych 
związków wyraziło ponad 55% pracowników. W niektórych zakładach tej 
branży przynależność do NSZZ zadeklarowało około 90% załóg (FSC Lu-
blin, WSK Świdnik, FŁT Kraśnik, FMR „Agromet”). W branży chemicznej 
komitety organizacyjne powstały w 5 największych zakładach, obejmując 
5 tys. pracowników (55% załóg). W ZA „Puławy” do NSZZ przystąpiło 
75% załogi. W pionie budownictwa komitety organizacyjne działały w 7 
jednostkach tej branży (na 44 istniejące). Tworzenie się nowych związków 

65 E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a, J. G a w r y s i a k o w a, A. R y n i o, NSZZ „Solidarność” w 
KUL 1980–1995, „Biuletyn Związkowy KU NSZZ «Solidarność» KUL”, 2001, nr 1, s. 19–25; J. 
G a w r y s i a k o w a, Oni tworzyli „Solidarność”. Adam Stanowski 1927–1990, „Biuletyn Związko-
wy KU NSZZ «Solidarność» KUL”, 2000, nr 1, s. 27–28; Adam Stanowski. Wychowawca – spo-
łecznik – chrześcijanin, Lublin 1996, s. 16; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 38.

66 M. D ą b r o w s k i, Ludzie, który tworzyli „Solidarność”. Andrzej Jóźwiakowski, „Biuletyn 
Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ «Solidarność»”, 2004, nr 9, s. 6.

67 K. S z p a t o w i c z, NSZZ „Solidarność” w Politechnice Lubelskiej, [w:] Politechnika Lubel-
ska 1953–2003, Lublin 2003, s. 386–388; M. D ą b r o w s k i, Ruch obalenia komunizmu. Jubileusz 
„Solidarności” w Akademii Rolniczej, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Środ-
kowowschodniego”, 2005, nr 9, s. 7.

68 „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1980–2005, Lublin 2005, s. 11–17; J. 
B a r t m i ń s k i, [wypowiedź w dyskusji], [w:] Przed Sierpniem był Lipiec [...], s. 144–145.

69 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 47, 54.
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było mocno zróżnicowane pod względem terytorialnym. Najsilniejszy roz-
wój ruchu związkowego miał miejsce w Lublinie, Świdniku i Puławach70.

Stopniowo fala tworzenia NSZZ „Solidarność” (wydaje się, że nazwa 
ta ugruntowała się i rozpowszechniła w trzeciej dekadzie września) dociera 
do zakładów pracy poza dużymi ośrodkami. 29 września przynależność do 
nowego związku deklaruje w Cukrowni Opole Lubelskie cała załoga (400 
osób) z wyjątkiem przewodniczącego dotychczasowej rady zakładowej71.

W trzeciej dekadzie września proces tworzenia nowego związku za-
wodowego dociera także do woj. zamojskiego. Najbardziej zaawansowane 
działania prowadzone są w WSK Tomaszów Lubelski i w Zakładzie Ener-
getycznym w Zamościu. W tomaszowskim WSK, po nawiązaniu kontak-
tów z macierzystym zakładem w Świdniku, do 27 września chęć wstą-
pienia do nowych, niezależnych związków wyraziło tam 70 osób (na 716 
zatrudnionych). W ZE Zamość powołano w tym czasie 10-osobową grupę 
założycielską, która pozyskała do NSZZ około 100 chętnych. Opór władz 
był tu silniejszy niż w dużych ośrodkach. W czasie strajku w Zakładach 
Przemysłu Metalowego w Biłgoraju, trwającego w dniach 23–26 września 
1980 r., na posterunku milicji we Frampolu zatrzymana została delegacja 
strajkujących udająca się do filii w Goraju72.

6. Ogólnopolski strajk po raz pierwszy

29 września 1980 r. Krajowa Komisja Porozumiewawcza proklamowała 
na dzień 3 października ogólnopolski godzinny strajk ostrzegawczy. Strajk 
miał być protestem przeciw niewypełnianiu przez władze porozumień z 
Gdańska, Szczecina i Jastrzębia w kwestiach branżowych regulacji płaco-
wych, dostępu nowego związku do prasy, radia i telewizji oraz utrudnień 
w zakładaniu organizacji w zakładach pracy73.

1 października informację o strajku przewodniczący Czesław Niezgo-
da przekazał do Urzędu Wojewódzkiego, deklarując, że w strajku nie we-
zmą udziału załogi szpitali i ośrodków zdrowia, pracownicy detalicznego 
handlu spożywczego, szkół, służby utrzymania ruchu kolejowego PKP, zaś 
w zakładach o ruchu ciągłym nie będą wygaszane piece. Pracownicy in-

70 Ibidem, s. 42; C h o j n a c k i, op. cit., s. 95–96.
71 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 47.
72 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 216; Kalendarium Biłgorajskiej „Solidar-

ności”, oprac. M. Jagusiewicz, Biłgoraj 2001, s. 14–15.
73 H o l z e r, op. cit., s. 117–118.
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stytucji i zakładów nie biorących udziału w strajku, na znak solidarności 
założą niebieskie opaski lub umieszczą na swoich stanowiskach niebieskie 
chorągiewki74.

3 października, między godz. 12.00 a 13.00, w woj. lubelskim strajk 
podjęto (według danych władz) w 60 zakładach i instytucjach, z tego po-
nad połowa w Lublinie. W ocenie władz strajkowało ponad 26 tys. pra-
cowników (blisko 10% pracujących na I zmianie). W ocenie „Solidarności” 
– około 60 tys. Całe załogi strajkowały w 6 zakładach (około 13 tys. osób). 
W FSC Lublin pracę przerwała cała I zmiana (około 3500 ludzi) poza służ-
bami utrzymującymi ruch ciągły. W WSK Świdnik przerwało pracę oko-
ło 7 tys. pracowników (pracowało jedynie 50 osób w elektrociepłowni). 
W FŁT Kraśnik do strajku przystąpiło około 4,5 tys. osób, z wyjątkiem 
służb utrzymujących ruch ciągły. W fabryce i na terenie miasta wywieszo-
no m.in. hasła: „Panie Leszku Wałęsa, Kraśnik Cię pozdrawia” oraz „Nic 
o nas bez nas”. W ZA „Puławy”, gdzie nie przerwano pracy, swój protest 
wyrażono włączeniem syren, łącznie z syrenami strażackimi i tzw. buczka-
mi na wartowniach.

W PKP nie pracowała 200-osobowa załoga warsztatów Lokomoty-
wowni Lublin. O godz. 12.00 kierowcy taksówek w Lublinie zablokowali 
dojazd do dworca osobowego PKP. W Lublinie i Kraśniku nie funkcjono-
wała komunikacja miejska (przerwało pracę 850 osób w Lublinie i 70 w 
Kraśniku). Jeśli chodzi o PKS, do strajku przystąpiło 15 kierowców w Lu-
blinie, 200 osób w Puławach (większość w warsztatach naprawczych) oraz 
49 pracowników w warsztatach Oddziału Towarowego w Kraśniku. Znacz-
na część kierowców autobusów w bazach włączyła o godz. 12.00 klaksony. 
Na samochodach kolumny transportu sanitarnego i pogotowia ratunko-
wego umieszczono biało-czerwone proporczyki.

Ponadto w Lublinie strajkowały m.in.: Lubelskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego (975 osób), Lubelska Fabryka Wag (600 
osób), Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów (600 osób), Polski Zwią-
zek Motorowy (385 osób), Biuro Projektowe Budownictwa Komunalne-
go (380 osób), Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Lubgal” (377 osób), 
„Elektromontaż” (300 osób), „Polmozbyt” (200 osób).  Poza Lublinem 
nasilenie akcji strajkowej miało miejsce m.in. w zakładach pracy Lubar-
towa (Garbarnia – 90% załogi, Zakłady Wytwórcze Magnetofonów – 80%, 
Zakłady Mechaniczne WZSR i spółdzielnia „Ogniwo” – po 100%) i Kuro-
wa. W Domach Towarowych „Centrum” w Lublinie personel na znak so-
lidaryzowania się ze strajkującymi założył opaski. W Teatrze im. Osterwy 

74 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 49.
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wystawiono pikietę z flagami narodowymi. Oznak solidaryzowania się nie 
zabrakło w czasie inauguracji roku akademickiego w UMCS, Akademii 
Medycznej i Politechnice Lubelskiej. Wśród górników Lubelskiego Zagłę-
bia Węglowego pojedyncze próby przerwania pracy nie znalazły poparcia75.

Na terenie woj. zamojskiego strajk objął zakłady pracy, które w ostat-
nich dniach nawiązały kontakt z MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w 
Lublinie. Kontynuowany był, trwający od kilku dni, strajk w Biłgorajskich 
Zakładach Naprawy Samochodów. O godz. 12.00 strajk ostrzegawczy prze-
prowadziły: Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Delia” w Zamościu (wydział 
szwalni), Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Mewa” w Biłgoraju (zakład 
nr 5), Zakłady Mięsne w Zamościu (hala uboju bydła), WSK Tomaszów Lu-
belski oraz filia WSK Komarów, Spółdzielnia Inwalidów w Hrubieszowie, 
Zakłady Przemysłu Kuśniersko-Krawieckiego „Gracja” w Hrubieszowie, 
Urząd Telekomunikacyjny w Hrubieszowie. Do wywieszenia flag, bez prze-
rywania pracy, ograniczyło się 6 zakładów pracy: Zamojskie Fabryki Mebli 
– zakład nr 3 w Zamościu i zakład w Zwierzyńcu, Zakład Energetyczny w 
Zamościu, Fabryka Aparatury Mleczarskiej „Spomasz” w Zamościu, PKS 
Biłgoraj oraz budowa Domu Przyjaźni LHS w Hrubieszowie76. 

7. Związek rośnie w siłę

W dniu pierwszego ogólnopolskiego strajku NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Środkowo-Wschodniego była coraz bardziej liczącą się siłą społeczną. 
Według najprawdopodobniej niepełnej listy, na terenie woj. lubelskiego 
organizacje założycielskie działały już w 108 zakładach pracy, zrzeszając 
74 tys. pracowników. Wiodącą pozycję miała od początku branża metalo-
wa, licząca 31,5 tys. osób w 12 zakładach pracy. Związkową potęgą była tu 
FSC Lublin z około 10 tys. związkowców. Następnie: WSK Świdnik (7980), 
FŁT Kraśnik (6100), „Eda” Poniatowa (2789), „Agromet” Lublin (2000), 
„Unitra” Lubartów (1200). Branża budowlana skupiała wówczas 5638 pra-
cowników w 11 przedsiębiorstwach. Czołową pozycję miały tu: Kombinat 
Budowlany w Lublinie (1700) i LPBP (1000). W spółdzielczości pracy orga-
nizacje „Solidarności” zawiązały się w 12 zakładach pracy, zrzeszając 1856 
pracowników. W branży rolnej działało 11 organizacji zakładowych z 3241 
związkowcami. Branża transportowców i drogowców miała 10 organizacji 
związkowych z 4132 członkami. Wiodącą rolę miały tu Lubelskie Zakłady 

75 Ibidem, s. 59–61.
76 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 219, 224.
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Naprawy Samochodów (2150). W służbie zdrowia w 7 zakładach pracy 
„Solidarność” skupiała 5310 osób, w tym najwięcej – w obu lubelskich 
szpitalach klinicznych: PSK 1 (1300) i PSK 4 (1120). W branży chemicznej 
(5270 związkowców w 6 zakładach pracy) dominowały Zakłady Azoto-
we „Puławy” (4030). Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych zrzeszali 
3094 związkowców, w tym 2500 w Miejskim Przedsiębiorstwie Komuni-
kacyjnym w Lublinie. Handlowcy mieli już 4090 członków (3500 w WSS 
„Społem” w Lublinie). W środowisku kolejarzy (1470) dominowała wyraź-
nie Lokomotywownia Lublin (1350). Kombinat Budownictwa Górniczego 
„Wschód” Łęczna miał 900 związkowców „Solidarności”77. W następnych 
tygodniach i miesiącach podane liczby ulegały dalszemu wzrostowi.

Wolniej tworzyła się NSZZ „Solidarność” na terenie woj. zamojskiego. 
Do 6 października komitety założycielskie powstały w WSK Tomaszów Lu-
belski (500 związkowców na 730 zatrudnionych), Zakładzie Energetycz-
nym w Zamościu (120 na 365), w Spółdzielni Inwalidów w Hrubieszowie 
(90 na 400) i w Zamojskich Fabrykach Mebli (200 na 1263). Łącznie w za-
kładach tych udział w NSZZ „Solidarność” zadeklarowało 910 osób. Próby 
tworzenia związku prowadzono w ZPDz „Mewa” w Biłgoraju78.

Skala osiągnięć wywalczonych porozumieniami w Gdańsku, Szcze-
cinie i Jastrzębiu zrodziła wśród uczestników lipcowych strajków na Lu-
belszczyźnie poczucie niedosytu, że do podobnego porozumienia nie do-
szło w tym regionie. Stąd, na początku października 1980 r., Założycielski 
Komitet Robotniczy NSZZ „Solidarność” FSC Lublin przyjął uchwałę, w 
której zwrócił się do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Re-
gionu Środkowo-Wschodniego o podjęcie działań, które doprowadziłyby 
do podpisania przez regionalny MKZ odrębnego porozumienia z przedsta-
wicielem rządu na wzór porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia. Na 
zawarcie takiego porozumienia dano czas do 20 października.

Inicjatywa miała m.in. związek z odbywającą się 7 października sesją 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, poświęconej ustaleniom komisji rządowej 
powołanej w lipcu do rozpatrzenia postulatów zgłoszonych przez załogi 
robotnicze na Lubelszczyźnie. W sesji uczestniczył wicepremier Mieczy-
sław Jagielski. Na sesję nie zaproszono natomiast przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność”. Radni wezwali rząd do ustanowienia pełnomocnika, który 
nadzorowałby wspólnie z Prezydium WRN realizację lipcowych wniosków 
i postulatów79.

77 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 63–67, 78.
78 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 228. 
79 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 74, 76.
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15 października MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-
-Wschodniego podjął decyzję, aby zebrać ze wszystkich zakładów, w któ-
rych istnieje NSZZ „Solidarność” postulaty, jakie złożyły załogi, ocenić, co 
zostało zrealizowane, jak również jakie postulaty zostały odrzucone. Po tej 
ocenie miał być zaproszony wicepremier Mieczysław Jagielski, z którym 
MKZ zamierzał podpisać porozumienie80.

Wydarzenia w kraju nabrały jednak takiego tempa, że inicjatywa 
okazała się wkrótce nieaktualna. Częściowo pomysł został zrealizowany 
w postaci ogólnopolskiej konferencji przedstawicieli NSZZ „Solidarność” 
reprezentujących zakłady przemysłu elektromaszynowego w kraju, która 
odbyła się w FSC w dniach 14–15 listopada. Jej efektem było powołanie 
zespołu ds. prowadzenia rozmów z komisją rządową oraz lista 17 głów-
nych postulatów branży skierowanych do władz państwowych. Rangę 
konferencji obniżyła nieobecność premiera, który mimo wysyłanych do 
Warszawy telegramów z żądaniem jego przybycia na obrady, nie przyje-
chał do Lublina81.

Coraz częściej w publicznych dyskusjach pojawiał się problem bra-
ku dostępu NSZZ „Solidarność” do środków masowego przekazu. 15 paź-
dziernika MKZ NSZZ „S” Regionu wystąpił z oficjalnym pismem do Roz-
głośni Polskiego Radia w Lublinie o przeznaczenie w programie 15 minut 
w tygodniu na audycje przygotowane przez NSZZ „Solidarność”82.

W tym czasie rozrastał się skład Międzyzakładowego Komitetu Za-
łożycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. W 
okresie od 10 września do 15 października 1980 r. dokooptowani zostali: 
Jan Bartczak (MPK Lublin), Zbigniew Jędruszewski (Eda Poniatowa), An-
drzej Jóźwiakowski (Akademia Medyczna), Wiesław Kamiński (UMCS), 
Mieczysław Łazarz (FŁT Kraśnik), Bogdan Misiak (MKZ Puławy), Antoni 
Pietrzak (emeryci), Adam Stanowski (KUL), Czesław Wawrzyk (Zakład 
Energetyczny Zamość) i Bogusław Mikus (PKP Lokomotywownia Chełm). 
Na posiedzeniu 30/31 października MKZ przyjął jeszcze do swego grona 
Janusza Karpińskiego (Elektromontaż Lublin) i podjął decyzję o zamknię-
ciu listy członków komitetu83. Niemniej, podczas listopadowych posie-
dzeń, do MKZ dołączono jeszcze: Zygmunta Łupinę (oświata), Andrzeja 
Sokołowskiego (WSK Świdnik) i Juliana Dziurę (FSC Lublin)84.

80 Ibidem, s. 91. 
81 Ibidem, s. 17, 20–22.
82 Ibidem, s. 90–91.
83 K a m i ń s k i, op. cit., s. 80.
84 A. S o k o ł o w s k i, [wypowiedź w dyskusji], [w:] Przed Sierpniem był Lipiec [...], s. 139; 

D z i u r a, Słowa przemijają [...], s. 13.
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16 października w regionie funkcjonowało już ponad 300 komitetów 
założycielskich. Związek miał już swoją siedzibę – przy ul. Okopowej 7. 
Tego dnia ukazał się pierwszy numer regionalnego pisma związkowego 
– „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-
-Wschodni”. W artykule otwierającym Biuletyn podkreślono lipcową, a nie 
tylko sierpniową genezę powstania związku na Lubelszczyźnie: 

Początki działania niezależnego ruchu robotniczego w naszym regionie 
sięgają pamiętnych dni lipcowych, gdy po raz pierwszy objawił się masowy i 
solidarny ruch strajkowy robotników. Świat pracy naszego regionu zadoku-
mentował swą siłę i zdecydowanie w walce o własne prawa. Potem strajki na 
Wybrzeżu i w całym kraju stworzyły gwarancję dla działania NSZZ „Solidar-
ność”85.

8. Lektorzy związkowi

Powszechne, spontaniczne zjawisko powstawania w zakładach pracy zało-
życielskich struktur Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych,  
a potem NSZZ „Solidarność”, spowodowało masowe zgłaszanie się do 
MKZ przedstawicieli załóg pracowniczych z prośbą o udzielenie fachowej 
pomocy organizacyjnej. Ze strony MKZ zrodziło to potrzebę znalezienia 
osób będących w stanie takiej pomocy udzielić. W ten sposób, niejako z 
potrzeby chwili, powstała grupa tzw. lektorów związkowych (określenie 
„lektor” zaczerpnięte zostało z ówczesnego języka partii komunistycznej 
PZPR, gdzie tzw. lektorzy partyjni odgrywali rolę dzisiejszych „organiza-
torów”).

Praca lektorów związkowych sprowadzała się do wyjaśnienia idei, 
charakteru i celów rodzącego się związku, informowania o decyzjach pod-
jętych na szczeblu krajowym w Gdańsku oraz pomocy w zorganizowaniu 
struktur zakładowych, a potem – w przeprowadzeniu wyborów na tym 
szczeblu86.

Swoją pracę grupa lektorów rozpoczęła tuż po zawiązaniu się 10 wrze-
śnia 1980 r. regionalnego MKZ w Świdniku. W różnych okresach była to 

85 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 
1980, nr 1, s. 1.

86 K. A u g u s t o w s k i, Wszechnica Związkowa jako forma działalności oświatowej związków 
zawodowych (na przykładzie Wszechnicy Związkowej działającej przy Zarządzie Regionu Środkowo-
-Wschodniego w latach 1980–1981), Lublin 1990, s. 11 (praca magisterska, KUL, mps).
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zespół liczący 40–70 osób. Lektorami zostawali ludzie, którzy dobrowolnie 
zgłaszali gotowość społecznej pracy na rzecz MKZ. W roli tej władze związ-
kowe najchętniej widziały przedstawicieli środowiska akademickiego i in-
nych osób z wyższym wykształceniem. W charakterze lektorów udzielali 
się m.in. doradcy MKZ. Wobec braku weryfikacji przy naborze lektorów, 
nie uniknięto powierzania tego zadania osobom przypadkowym. Jedno-
cześnie, na lektorach spoczywała ogromna odpowiedzialność, ponieważ 
swoim zachowaniem i osobowością w dużej mierze kształtowali przez kil-
ka miesięcy wizerunek związku w środowiskach pracowniczych w zakła-
dach pracy87.

O skali pracy wykonywanej przez lektorów może świadczyć fakt, że w 
okresie od 15 listopada 1980 r. do 27 marca 1981 r. zarejestrowano w MKZ 
487 zgłoszeń zapotrzebowania na przyjazd lektora, z czego zrealizowano 
ponad 95% „zamówień”. Frekwencja na poszczególnych spotkaniach z 
lektorami wahała się od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Najczęstszym 
ich tematem była organizacja wyborów związkowych. Spośród 487 zgło-
szeń 299 pochodziło z samego Lublina, 188 spoza Lublina. Do najbardziej 
aktywnych lektorów należeli: dr Marek Poniatowski (UMCS), dr Wacław 
Wasilewski (UMCS), dr Zygmunt Łupina, Jerzy Żywicki, Marek Wójcik, 
Bolesław Ćwikła, Marek Kuna, Kasprzak, Bronisław Kowalski, Andrzej 
Sokołowski, doc. Jerzy Bartmiński (UMCS). W środowisku służby zdrowia 
organizowaniu struktur przewodził dr Andrzej Jóźwiakowski, który z gru-
pą współpracowników zainicjował powstanie 37 komisji zakładowych88.

Organizatorami pracy lektorów było małżeństwo Ćwikłów. Bolesław 
Ćwikła odpowiadał za pracę lektorów z ramienia MKZ. Biuro Obsługi Ze-
brań przy MKZ prowadziła Halina Krasowska, na której domowy telefon 
zgłaszano z zakładów pracy zapotrzebowanie na prelegentów. Do połowy 
października Krasowska zaaranżowała 300 zebrań. Dziennie odbywano 
10–25 spotkań89. Koordynatorem pracy lektorów, prowadzącym m.in. re-
jestr zgłoszeń z zakładów pracy, utrzymującym z nimi łączność i rozdzie-
lającym zadania była później Maryla Binkiewicz. Szkolenia dla lektorów 
prowadziła Sabina Magierska. Co pewien czas organizowano ogólne spo-
tkania lektorów, na których, oprócz szkoleń, przekazywano organizatorom 
wytyczne MKZ oraz omawiano aktualne tematy i organizowano na ich 

87 Ibidem, s. 46–48.
88 Ibidem, s. 48–52; D ą b r o w s k i, Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność”. Andrzej Jóźwia-

kowski, s. 6.
89 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 

1980, nr 1, s. 7.
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temat wykłady (np. przeprowadzanie wyborów związkowych, organizo-
wanie samorządu pracowniczego)90.

17 maja 1981 r. I Walne Zebranie Delegatów podjęło decyzję o włą-
czeniu zespołu lektorów w skład Wszechnicy Związkowej91. Zwolennikiem 
takiego rozwiązania był przewodniczący regionu Jan Bartczak. Zastrze-
żenia w tym zakresie zgłaszała natomiast Tymczasowa Rada Programo-
wo-Organizacyjna Wszechnicy Związkowej. Ostatecznie, 22 czerwca 1981 
r. Zarząd Regionu podjął decyzję o włączeniu zespołu lektorów w skład 
struktury Wszechnicy. W nowej strukturze zespół lektorów miał funkcjo-
nować w postaci dyskusyjnego klubu lektora. Formę taką zaproponował 
dr Zygmunt Łupina na posiedzeniu Tymczasowej Rady Programowo-Or-
ganizacyjnej Wszechnicy. Klub lektora zebrał się 1 lipca 1981 r., omawia-
jąc status lektorów w strukturze Wszechnicy oraz 15 lipca, spotykając się 
z przewodniczącym regionu Janem Bartczakiem i jego doradcami: dr. S. 
Kozłowskim i dr. Markiem Poniatowskim. Zakończenie działalności ze-
społu lektorów wynikało w dużej mierze z zakończenia organizowania się 
związku w zakładach pracy i przeprowadzenia procedur wyborczych przed 
regionalnym WZD92.

9. Początki Niezależnego Zrzeszenia Studentów

24 września powstaje Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów UMCS w Lublinie. Nowa organizacja stawia sobie za 
cel podejmowanie działań prowadzących do wyzwolenia wśród studentów 
uczelni „inicjatyw, które nie miały dotychczas szans realizacji w ramach 
struktury SZSP, a dla których taką szansę stwarzałaby organizacja nieza-
leżna, samorządna i apolityczna”. Komitet żąda od władz uczelni przy-
dzielenia pokoju w „Chatce Żaka” na punkt konsultacyjno-informacyjny, 
z dostępem do telefonu, a także przydzielenia środków technicznych w 
postaci papieru, maszyny do pisania i możliwości korzystania z kserografu 
i powielacza. TKZ NZS UMCS zastrzegł sobie „prawo do otwartego wyra-
żania protestu” w przypadku postępowania władz godzącego w NZS93.

7 października spotkanie zorganizowane przez TKZ NZS UMCS w Lu-
blinie na temat przyszłości tej organizacji gromadzi około 700 osób. Znany 

90 A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 51–52.
91 I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Świdnik, 

25-27 IV – 16-17 V 1981 r. Dokumenty, Lublin 1981, s. 15–16.
92 A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 20, 53–54.
93 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 44.
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z opozycyjnej działalności prof. Adam Kersten wyraża radość, że „po raz 
pierwszy może swobodnie mówić do studentów”. W dyskusji zabiera głos 
uczeń IV klasy lubelskiego liceum, który opowiada o wizycie uczniów u 
Wałęsy i przekazuje wyrazy jego poparcia dla „wszelkich ruchów odnowy 
w środowisku studenckim”. Prorektor Ilczuk zapewnia o życzliwym sto-
sunku władz uczelni dla NZS i deklaruje niezbędną pomoc dla jego dzia-
łalności94.

Tego samego dnia, za zgodą rektora, ogólne zebranie studentów Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizował tamtejszy Tymczasowy 
Komitet Założycielski NZS. W spotkaniu wzięło udział około 600 osób. 
Rektor wyraził zgodę na utworzenie zrzeszenia zaznaczając, że jego pro-
gram powinien być zgodny ze statutem KUL z 1938 r. Odczytano apel do 
władz uczelni o zażegnanie konfliktu w Wydawnictwie Towarzystwa Na-
ukowego KUL, gdzie trwał strajk pracowników95.

Warto przypomnieć, że w początkowym okresie zdarzały się próby 
zapisywania się studentów bezpośrednio do powstającej NSZZ „Solidar-
ność”. Według informacji Wiesława Kamińskiego w październiku 1980 r. 
studenci pobrali około 100 deklaracji. Po ostatecznym wykrystalizowaniu 
się statutowego kształtu związku zawodowego, przynależność studentów 
do „Solidarności” okazała się niemożliwa. Mimo to wielu studentów, a 
także uczniów szkół średnich wspomagało działania powołanego przy re-
gionalnym MKZ zespołu plakatowania, kierowanego przez Wiesława Ka-
mińskiego z UMCS96.

W listopadzie środowisko studenckie podjęło akcje popierające prote-
sty prowadzone przez NSZZ „Solidarność”. W ramach protestów w służ-
bie zdrowia, w nocy 14/15 listopada, 130 studentów Akademii Medycznej 
w Lublinie, na znak solidarności ze strajkującymi w Gdańsku rozpoczęło 
okupację sali wykładowej chirurgii w Państwowym Szpitalu Klinicznym 
nr 4. Rano grupa strajkujących zwiększyła się do 240. 16 listopada strajk 
objął już 700 studentów, a w ostatnim dniu protestu aż 115097.

Głośny stał się 12-godzinny strajk okupacyjny podjęty przez oko-
ło 1000 studentów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 28 li-
stopada na znak protestu przeciwko prowadzeniu przez prokuraturę do-
chodzenia przeciwko dwóm studentom tej uczelni (Piotr Opozda i Piotr 

94 Ibidem, s. 77.
95 Ibidem, s. 78. 
96 K a m i ń s k i, op. cit., s. 83, 86. 
97 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 17, 20, 22; „Biuletyn Informacyjny 

MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1980, nr 6, s. 6–8.
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Szczudłowski), którzy w czasie wiecu Konfederacji Polski Niepodległej 11 
listopada przemawiali pod pomnikiem Unii Lubelskiej. Bezpośrednim po-
wodem akcji było zatrzymanie tego dnia studenta KUL Bogdana Giermka, 
a wcześniej dwóch innych: Krzysztofa Jabłońskiego i Krzysztofa Protza. W 
czasie protestu na gmachu KUL wywieszono hasło: „żądamy zaprzestania 
represji”, a przez megafon informowano przechodniów o przyczynie pro-
testu. Akcję zorganizował Tymczasowy Zarząd NZS KUL98.

4 grudnia przedstawiciele Komisji Porozumiewawczej NZS Uczel-
ni Lubelskich przekazali szefowi Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie 
petycję postulującą umorzenie postępowania karnego wobec studentów 
Opozdy i Szczudłowskiego, zapowiadając na 17 grudnia strajk ostrzegaw-
czy studentów lubelskich uczelni, a potem zastosowanie bardziej radykal-
nych form protestu99. Niedługo potem na lubelskich uczelniach rozpoczęto 
zbiórkę podpisów w tej sprawie pod petycję protestacyjną do KBWE w 
sprawie łamania praw człowieka i obywatela w PRL100.

Pod koniec listopada 1980 r. TKZ NZS UMCS rozpoczął przygotowania 
do akcji protestacyjnej w związku z przeciągającą się procedurą rejestra-
cji organizacji. Na początku grudnia oprotestowano obowiązujące formy 
szkolenia wojskowego dla studentów, zaś na Wydziale Humanistycznym 
UMCS zgłoszono do władz uczelni postulat ograniczenia wykładów z pod-
staw nauk społecznych oraz zniesienia egzaminu końcowego z tego przed-
miotu101.

W połowie stycznia 1981 r. na terenie wszystkich lubelskich uczelni 
NZS skupiał około 2 tysiące członków. Marginalny charakter miały: Zwią-
zek Demokratyczny Studentów „Promieniści” oraz Polski Związek Aka-
demicki, związany z „PAX-em”. Obie organizacje liczyły około 50 osób102.

W drugiej dekadzie lutego komitety NZS na wszystkich lubelskich 
uczelniach ogłosiły stan gotowości strajkowej (na 15 uczelniach w kraju 
trwały strajki studenckie). Przed głównymi budynkami uczelni wywie-
szono flagi narodowe. Studenci zaczęli zakładać biało-czerwone opaski i 
nosić znaczki „Solidarności”. 16 lutego, w godzinach wieczornych, odbyło 
się zebranie przedstawicieli TKZ NZS z poszczególnych uczelni, tworzą-
cych tzw. komisję porozumiewawczą. Zdecydowano, że jeżeli do północy 
prowadzone na szczeblu krajowym w Łodzi negocjacje NZS z władzami 

98 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 43, 45.
99 Ibidem, s. 56. 
100 Ibidem, s. 71.
101 Ibidem, s. 48. 
102 Ibidem, sygn. 1081, s. 25.
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państwowymi nie zakończą się podpisaniem porozumienia, od rana 18 lu-
tego na lubelskich uczelniach rozpocznie się strajk okupacyjny. 17 lutego 
przedstawiciele TKZ NZS UMCS przedłożyli rektorowi tej uczelni oświad-
czenie, że następnego dnia grupa 200 studentów podejmie od godz. 8.00 
strajk okupacyjny. Po ogłoszeniu komunikatu o rejestracji NZS strajk oku-
pacyjny odwołano, zachowując gotowość strajkową NZS w UMCS, AR, PL 
i KUL do czasu podpisania przez ministra porozumienia w Łodzi103.

10. „Solidarność” na wsi

W środowisku wiejskim, szczególnie w rejonie gminy Milejów, działacze 
Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej niemal 
natychmiast podejmują próby organizowania niezależnego związku wśród 
chłopów, odbywają spotkania, uzgadniają statut, nawiązują kontakt ze 
środkowo-wschodnim MKZ NSZZ „Solidarność” w Lublinie. 5 październi-
ka 1980 r. z inicjatywy Janusza Rożka w siedzibie MKZ w Lublinie odbyło 
się spotkanie, w którym uczestniczyło 17 osób z województw: lubelskie-
go, chełmskiego i zamojskiego. Uczestniczył w nim także przewodniczący 
Czesław Niezgoda. Wybrano Środkowo-Wschodni Komitet Założycielski 
NSZZ Rolników, mający obejmować swym zasięgiem województwa: lubel-
skie, bialskopodlaskie, chełmskie i zamojskie. Na przewodniczącego wy-
brany został Janusz Rożek104.

Tworzenie rolniczej „Solidarności” przebiegało znacznie wolniej niż 
„Solidarności” w zakładach pracy. Większe zainteresowanie miało miejsce 
w rejonie Milejowa, objętym od kilku lat wpływem działalności Rożka. 
Do 20 października na terenie gmin Milejów i Łęczna powstały 3 komi-
tety założycielskie rolniczego związku105. Z Krakowa przywiezionych zo-
stało kilkaset ulotek z tamtejszego punktu informacyjnego „Solidarności 
Wiejskiej” NSZZ Rolników oraz wytyczne do dalszej pracy założycielskiej. 
Część ulotek rozprowadzono na targu w Łęcznej. Naczelnik miasta-gmi-
ny nie wyraził zgody na ich rozplakatowanie. Pomoc dla rolników-związ-
kowców zadeklarowali górnicy NSZZ „Solidarność” Lubelskiego Zagłębia 
Węglowego. Na zebraniu założycielskim w Łęcznej Jan Andrzejkiewicz z 
górniczego MZK zadeklarował: „jeśli rolnikom dziać się będzie krzywda, 
to my weźmiemy was w obronę”106.

103 Ibidem, s. 76.
104 Ibidem, sygn. 1076, s. 76.
105 Ibidem, s. 99.
106 Ibidem, s. 100.
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Na terenie woj. zamojskiego pierwszą strukturę NSZZ Rolników Indy-
widualnych utworzono 30 października we wsi Janki (gm. Hrubieszów), 
gdzie do nowego związku przystąpiło 30 rolników. Na zebraniu założyciel-
skim obecny był przedstawiciel „Solidarności” z Lublina oraz miejscowy 
ksiądz. Do zebrania założycielskiego, inspirowanego przez ośrodek lubel-
ski, doszło tego dnia we wsi Stefankowice (gm. Hrubieszów)107.

13 listopada, z inicjatywy ks. dziekana Mariana Kozyry, w siedzibie 
miejscowego koła „Pax” w Łęcznej zorganizowano spotkanie Komitetu Za-
łożycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych, w którym uczestniczyło 
około 30 osób. Spotkanie obserwowało 3 dziennikarzy prasy katolickiej. W 
wielogodzinnej dyskusji ostro krytykowano politykę rolną PRL. Ustalono, 
że rolnicy nie powinni sprzedawać zboża państwu. Stwierdzono, że bojkot 
skupu zboża będzie pomocny w rejestracji statutu NSZZ RI108.

30 listopada 1980 r., w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie, MKZ NSZZ 
„Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego zorganizował zjazd chłop-
ski, w którym wzięło udział ponad 400 rolników z województw: lubelskie-
go, zamojskiego, chełmskiego i tarnobrzeskiego. Dyskutowano na temat 
celów i zadań, jakie stawiać ma przed sobą związek chłopski. Najwięcej 
sporów budziła kwestia obsady personalnej komitetu założycielskiego. 
W przyjętej uchwale zawarto żądania zrównania chłopów ze wszystkimi 
grupami społecznymi w PRL, udziału we współrządzeniu krajem, posza-
nowania prawa własności ziemi, stworzenia podstaw do rozwinięcia go-
spodarstw chłopskich, zrównania uprawnień sektora uspołecznionego z 
prywatnym i stworzenia warunków do odrodzenia samorządu chłopskie-
go. Podczas spotkania powołano Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ 
„Solidarność Chłopska” dla Regionu Środkowo-Wschodniego. Jego prze-
wodniczącym został Henryk Ciota z Wólki Lubelskiej, zastępcami prze-
wodniczącego – Janusz Rożek i Zygmunt Bartosik, zaś sekretarzem – Irena 
Patyra109.

Wyniki tego spotkania przedstawione zostały 19 grudnia wojewodzie 
lubelskiemu przez przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu 
Środkowo-Wschodniego. Przewodniczący Cz. Niezgoda przedłożył woje-
wodzie żądania TKZ „Solidarności Chłopskiej” dotyczące: zalegalizowa-
nia działalności związku na terenie woj. lubelskiego, przydzielenia lokalu 

107 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 240.
108 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 10.
109 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 

1980, nr 6, s. 12; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 51, 81.
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(minimum 2 pokoje z salą konferencyjną), powiadomienia administra-
cję wojewódzkiej i naczelników gmin o działalności NSZZ „Solidarność 
Chłopska” z zaleceniem udostępnienia lokali w terenie na zebrania orga-
nizacji. Ponadto przekazano wojewodzie listę 24 postulatów o charakterze 
ogólnym. Z wypowiedzi wojewody, który podkreślał prawo wyboru przez 
rolnika, do której organizacji chce należeć, bez jakiejkolwiek presji w tym 
zakresie, można wnioskować, że podział ruchu związkowego na wsi był 
władzom komunistycznym na rękę110.

8 grudnia w Kraśniku Fabrycznym odbyło się zebranie informacyj-
no-założycielskie niezależnego związku chłopskiego. Uczestniczyło w nim 
około 100 rolników z okolicznych gmin. Organizatorem zebrania był Jan 
Kozłowski, działacz niezależnego ruchu chłopskiego z woj. tarnobrzeskie-
go. Podkreślał on, że konieczne jest utworzenie przez rolników związku 
podobnego do NSZZ „Solidarność”, który będzie bronił ich praw. Kozłow-
ski przedstawił zebranym dwa projekty programu: jeden opracowany 
przez KSS KOR, drugi – przez Ośrodek Myśli Ludowej. Przyjęto program 
Ośrodka Myśli Ludowej. Powołano też Komitet Założycielski Niezależnego 
Związku Chłopskiego Rejonu Kraśnickiego, obejmującego granice byłego 
powiatu111.

Powstawanie niezależnego związku na wsi szło w parze z występowa-
niem rolników ze Spółdzielczych Kółek Rolniczych. Na terenie woj. zamoj-
skiego do 12 stycznia 1981 r. z SKR-ów wystąpiono w 27 miejscowościach, 
głównie tam, gdzie powstawały struktury „Solidarności Wiejskiej”112. 22 
stycznia „Solidarność Wiejska” na terenie woj. zamojskiego działała w 53 
wsiach, na terenie 9 gmin. Spośród 22 797 osób powyżej 18 lat, zamiesz-
kujących w tych miejscowościach, do „Solidarności Wiejskiej” zapisało się 
1716 osób113. Zasięg „Solidarności Wiejskiej” szybko rozszerza się. 3 lutego 
działa ona już w 74 wsiach, na terenie 13 gmin, zrzeszając 2319 się rolni-
ków114. 20 lutego – odpowiednio w 83 wsiach, na terenie 18 gmin, skupia-
jąc 2648 rolników115. Twórcy związku rekrutują się głównie spośród rolni-
ków ze średnim i wyższym wykształceniem oraz „zawiedzionych” działa-
czy ZSL. „Solidarność Wiejska” znalazła oparcie głównie w tych gminach, 
w których znaczna część ludności w okresie międzywojennym była pod 

110 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 81, 83.
111 Ibidem, s. 65.
112 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 12. 
113 Ibidem, s. 23. 
114 Ibidem, s. 37.
115 Ibidem, s. 49.
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wpływem PSL, a w czasie okupacji znajdowała się w kręgu oddziaływania 
ideowego Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej116. 

Na początku 1981 r. wystąpiły poważne antagonizmy między „Soli-
darnością Chłopską” a „Solidarnością Wiejską”. 4 stycznia doszło do roz-
wiązania Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Wiejska” Region 
Środkowo-Wschodni, a jego działacze utworzyli Komitet Założycielski 
NSZZ „Solidarność Chłopska”, którego przewodniczącym został Zenon 
Wysokiński. Część działaczy, m.in. Janusz Rożek, Michał Niesyn czy Ja-
nusz Winiarski, organizuje nadal zebrania wiejskie tworząc oddolnie 
struktury „Solidarności Wiejskiej”117.

Znaczne zaangażowanie rolników w organizowanie „Solidarności 
Wiejskiej” obserwuje się w gminach położonych wokół aglomeracji miej-
skich, a szczególnie w pobliżu Lublina, Kraśnika i Puław. Jest to wyni-
kiem ożywionej działalności członków „Solidarności” zatrudnionych w 
zakładach pracy, którzy jednocześnie prowadzą gospodarstwa rolne. W 
drugiej połowie stycznia 1981 r. proces organizowania się związków na 
wsi występował w 20 gminach woj. lubelskiego (na 68 gmin ogółem). W 
pięciu z nich powołano już gminne struktury „Solidarności Wiejskiej” lub 
„Solidarności Chłopskiej”. Organizacje te działają w 128 wsiach, skupiając 
około 3,5 tys. członków. Według informacji przekazanej 30 stycznia woje-
wodzie lubelskiemu podczas spotkania z przedstawicielami „Solidarności 
Chłopskiej”, organizacja ta działała w 74 wsiach (13 gmin) woj. lubelskie-
go, zrzeszając ok. 2 tys. członków. Wielu działaczy „Solidarności Chłop-
skiej” i „Wiejskiej” rekrutuje się z takich środowisk zawodowo-społecz-
nych, jak naukowcy, dziennikarze, chłopi-robotnicy, studenci118.

7 lutego w siedzibie MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-
-Wschodniego w Lublinie odbyło się zebranie przedstawicieli rolników z 
15 gmin. Powołano Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ RI „Solidar-
ność Wiejska”. Jego przewodniczącym został Janusz Rożek119.

22 lutego dochodzi do spotkania Wojewódzkich Komitetów Założy-
cielskich NSZZ RI „Solidarność Chłopska” (w niepełnym składzie) z prze-
wodniczącym Z. Wysokińskim  na czele oraz NSZZ RI „Solidarność Wiej-
ska” na czele z przewodniczącym J. Rożkiem. Ze strony MKZ w spotkaniu 
uczestniczyli przewodniczący Jan Bartczak i Ryszard Jankowski. Człon-
kowie obu komitetów uznali potrzebę połączenia obu związków w jeden. 

116 Ibidem, s. 23.
117 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 59.
118 Ibidem, s. 37, 59.
119 Ibidem, s. 67.
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Po burzliwej dyskusji ustalono, że 1 marca delegaci wybrani (po jednym) 
z każdego koła wiejskiego podejmą ostateczną decyzję w sprawie połącze-
nia. W tym okresie duża część kół wiejskich Ziemi Kraśnickiej i Nadwi-
ślańskiej przyjęła nazwę NSZZ RI „Solidarność”, realizując samorzutnie 
ideę zjednoczenia120.

1 marca w gmachu Humanistyki UMCS w Lublinie odbyło się spo-
tkanie 148 delegatów (według innych źródeł około 200), reprezentujących 
koła wiejskie NSZZ RI „Solidarność Wiejska”, NSZZ RI „Solidarność” oraz 
niektóre koła NSZZ RI „Solidarność Chłopska” i Związku Zawodowego 
Indywidualnych Producentów Rolnych. Zebraniu przewodniczył Ryszard 
Jankowski z MKZ. W trakcie zebrania odrzucono projekt warunków 
współdziałania przedstawiony przez WKZ NSZZ RI „Solidarność Chłop-
ska”. Uczestnicy spotkania uznali za obowiązujący dla siebie statut NSZZ 
RI „Solidarność”, uzgodniony na zjeździe przedstawicieli związków rolni-
czych 19 grudnia 1980 r. w Warszawie121.

W trakcie tego spotkania przewodniczący Rożek zarzucił „Solidar-
ności Chłopskiej” „rozbijacką robotę”, a przebieg listopadowego zebrania 
(powstanie TKZ „Solidarność Chłopska”) określił jako „skutek machina-
cji”. Powołał się przy tym na opinię Lecha Wałęsy, który uważał, że „ruch 
chłopski powinien być jeden, a „Solidarność Chłopską” i jej kierownictwo 
zalicza do tych, którzy są podporządkowani władzom”. Rożek podważył 
też wiarygodność propozycji „Solidarności Chłopskiej” na rzecz jedno-
czenia się. Obecny na zebraniu ojciec Ludwik Wiśniewski przestrzegał, że 
„nie należy nikogo oskarżać , jeżeli nie ma ku temu podstaw”.  Na zjazd 
krajowy rolniczej „Solidarności” w Poznaniu (8–9 marca) wyłoniono 18 
delegatów122. W skład wybranego tam Prezydium Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
wszedł m.in. Janusz Rożek z Lubelszczyzny123.

13 marca, po zjeździe poznańskim, przedstawiciele Prezydium TKZ 
NSZZ „Solidarność Chłopska” z woj. lubelskiego przedłożyli w MKZ pismo 
stwierdzające, że należy zaakceptować połączenie wszystkich organizacji 
związku rolników indywidualnych w Polsce, przyjąć statut zaakceptowany 
przez zjazd i utworzyć w Lublinie wspólny zarząd składający się po poło-

120 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 
1981, nr 19, s. 15–16.

121 Ibidem, s. 16.
122 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 110.
123 A. W. K a c z o r o w s k i, E. K u r e k, Janusz Rożek, [hasło w:] Opozycja w PRL. Słownik 

biograficzny 1956–1989, t. 1, Warszawa 2000, s. 301; „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «So-
lidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 20, s. 7, 9. 
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wie z przedstawicieli „Solidarności Chłopskiej” i „Solidarności Wiejskiej”. 
Informowano jednocześnie, że w przypadku nieprzyjęcia propozycji „Soli-
darność Chłopska” będzie działała w dotychczasowej strukturze124.

15 marca 1981 r., w sali kina w Biłgoraju, miejscowy MKR zorganizo-
wał spotkanie z udziałem około 600 rolników z okolic Biłgoraja. Tematem 
było omówienie porozumień podpisanych w Rzeszowie i Ustrzykach oraz 
dalsze organizowanie „Solidarności Wiejskiej”125. 

1 sierpnia 1981 r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Ogólnopolskie-
go Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność”, w którym uczestniczyły czołowe postacie ruchu, m.in. Jan Kułaj 
i Michał Bartoszcze, Piotr Baumgard i Stanisław Helski. Rozmawiano o 
szykanach podejmowanych przeciw związkowi przez MO i SB oraz o ogra-
niczaniu wydawania prasy związkowej. Poinformowano też o przygoto-
waniach do utworzenia niezależnej partii chłopskiej, ponieważ ZSL nie 
spełnia takich zadań. W trakcie posiedzenia podjęto też uchwałę, że NSZZ 
RI „Solidarność” nie podejmie współpracy z NSZZ „Solidarność Chłop-
ska”126.

Następnego dnia we wsi Ostrówek (gm. Puchaczów), w obecności 
ok. 2,5 tys. osób, odbyły się uroczystości upamiętniające trzecią rocznicę 
powstania Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubel-
skiej, zorganizowane przez Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ RI 
„Solidarność” w Lublinie. Bp Z. Kamiński odprawił uroczyste nabożeń-
stwo. W okolicznościowym kazaniu bp Kamiński, nawiązując do sytuacji 
rynkowej, braków w zaopatrzeniu i kolejek, podkreślał, że „cały naród pa-
trzy na wieś”. Wskazywał na rolę chłopów, którzy „żywią i bronią”. Apelo-
wał też o zjednoczenie i jedność, bo „ludzie skłóceni skazani są na klęskę”. 
Po nabożeństwie Janusz Rożek przypomniał początki niezależnego ruchu 
chłopskiego oraz wręczył biskupowi zdjęcie przedstawiające jego miesz-
kanie po rewizji dokonanej przez SB w 1978 r. Przewodniczący Zarządu 
Regionu Środkowo-Wschodniego Jan Bartczak mówił o jedności celów i 
zadań obu nurtów „Solidarności” – robotniczego i chłopskiego. Podkre-
ślał, że władzy nie udało się rozbicie tej jedności127.

10 sierpnia 1981 r. struktury NSZZ „Solidarność” Rolników Indywi-
dualnych obecne były na 70% obszaru woj. zamojskiego i liczyły ok. 15 tys. 
członków (w tym ok. 2 tys. członków ZSL). Wydaje się, że był to szczytowy 

124 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 127.
125 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 70.
126 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 50
127 Ibidem, s. 50.
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punkt rozwoju organizacji. Dla porównania – prorządowy Związek Kółek i 
Organizacji Rolniczych zrzeszał ok. 120 tys. rolników128.

11. Powstaje „Solidarność” nauczycielska

Pierwsze próby tworzenia NSZZ w środowisku nauczycielskim miały 
miejsce w połowie września 1980 r. 16 września, w Domu Kultury Kole-
jarza w Lublinie, w pierwszym zebraniu Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego NSZZ Regionu Środkowo-Wschodniego, uczestniczyli 
także przedstawiciele środowiska nauczycielskiego: Danuta Michocka z 
Zespołu Szkół Chemicznych oraz dr Zenobia Kitówna i Bronisław Sobótka 
z Technikum Kolejowego. Zgłosili oni powstanie struktur założycielskich 
NSZZ w swoich szkołach129.

Na terenie Lublina pierwsze zebrania założycielskie z wyborem tym-
czasowych władz związkowych odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych i 
w Technikum Kolejowym – 18 września, w IV i IX Liceum Ogólnokształ-
cącym – 23 września, w I LO – 1 października oraz w Szkole Podstawowej 
nr 3 i w Zespole Szkół Odzieżowych – 2 października (według materiałów 
KW PZPR w Zespole Szkół Odzieżowych już 25 września akces podpisania 
deklaracji NSZZ wyraziło całe grono nauczycieli). Z kolei pracownicy Rady 
Oddziałowej Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lubli-
nie podejmują 2 października decyzję o przejściu w całości do tworzonego 
na sierpniowej fali Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i 
Oświaty z siedzibą w Warszawie (związek ten wejdzie jednak wkrótce w 
skład NSZZ „Solidarność”)130.

10 października, w siedzibie MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środ-
kowo-Wschodniego, powołano Tymczasowy Komitet Koordynacyjny Pra-
cowników Oświaty i Wychowania. W jego skład weszli: Alina Sobczako-
wa (Technikum Kolejowe), Janina Ostrowska (IV LO), Maria Gazi (ZSP 
CZSP), Grażyna Wójtowicz (I LO), Barbara Kołątaj (I LO), Krystyna Czerw 
(IV LO), Zenobia Kitówna (Technikum Kolejowe), Wacław Czajka (Woje-
wódzka Poradnia Zawodowa), Danuta Michocka (Zespół Szkół Chemicz-
nych), Janina Szymajda (dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych) i Anna 
Januszewska (ZSZ przy MPK)131.

128 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 4.
129 Z. K i t ó w n a, o historii nauczycielskiej „Solidarności”, mps – w posiadaniu autora; 

G. W ó j t o w i c z, [wypowiedź w dyskusji], [w:] Przed Sierpniem był Lipiec [...], s. 154.
130 K i t ó w n a, op. cit.; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 35, 41.
131 K i t ó w n a, op. cit.; W ó j t o w i c z, op. cit., s. 154.
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12 października Alina Sobczakowa z Lublina oraz Izabella Bronikow-
ska i Ignacy Czeżyk z Puław – biorą udział w obradach Ogólnopolskiego 
Komitetu Założycielskiego Nauczycieli przy MKZ w Gdańsku. Ignacy Cze-
żyk wybrany został wówczas do Krajowej Komisji Nauczycieli (w 1981 r. 
w skład KKN weszli także: Wacław Czajka z Lublina i Franciszek Sagan z 
Zamościa)132.

16 października, w Domu Nauczyciela w Lublinie, TKK Pracowników 
Oświaty i Wychowania (w materiałach KW PZPR mowa jest o Tymcza-
sowym Komitecie Międzyszkolnym NSZZ „Solidarność”) organizuje spo-
tkanie informacyjne, w którym bierze udział około 400 nauczycieli, za-
interesowanych poznaniem założeń programowych NSZZ „Solidarność”. 
W dyskutowanej podczas spotkania rezolucji napisano m.in.: „Pragnie-
my  przywrócenia zawodowi nauczyciela rangi i prestiżu odpowiadające-
go jego roli w społeczeństwie. (...) Domagamy się, by szkoły mogły bez 
przeszkód pełnić funkcje, do których zostały powołane, to znaczy uczyć 
i wychowywać mądrych, prawych i świadomych obywateli”. Poparto po-
stulaty Krajowej Komisji Oświaty i Wychowania z siedzibą w Gdańsku, w 
tym podwojenia udziału oświaty w podziale dochodu narodowego z 3,3 
do 6,6% oraz uporządkowania sprawy wymiaru godzin pracy nauczycieli, 
przyjmując jako średnią 18 godzin tygodniowo. Domagano się opubliko-
wania pełnego tekstu rezolucji w prasie lubelskiej. W czasie spotkania, w 
rocznicę wyboru Papieża – Polaka, uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych 
rozdawali fotografie Jana Pawła II133.

Aktywnym środowiskiem nauczycielskiej „Solidarności” od początku 
było miasto Puławy. Pierwszą osobą, która z tego środowiska dotarła do 
Wałęsy w Gdańsku, była Krystyna Ostrokólska ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Puławach, która po powrocie zainicjowała tworzenie związku w śro-
dowisku puławskich nauczycieli134. 26 października, z udziałem około 200 
osób, odbyło się zebranie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Kultury Ziemi Puławskiej. Jego przewodniczącym 
został Ignacy Czeżyk, nauczyciel I LO im. Księcia A. J. Czartoryskiego. W 
Puławach i ościennych gminach struktury NSZZ zrzeszały w tym czasie 
498 członków. Wśród zgłoszonych wówczas postulatów znalazły się m.in.: 
ostateczne odstąpienie od realizacji programu 10-letniej szkoły podstawo-

132 K i t ó w n a, op. cit.; W ó j t o w i c z, op. cit., s. 154–155.
133 K i t ó w n a, op. cit.; APL, akta KW PZPR  w Lublinie, sygn. 1076, s. 94, 97; W ó j t o -

w i c z, op. cit., 155.
134 I. B r o n i k o w s k a, Kilka dokumentów, [w:] 25 lat „Solidarności” Ziemi Puławskiej, 

s. 209.
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wej, wprowadzenie nauki historii do zasadniczych szkół zawodowych, za-
niechanie dyskryminacji absolwentów KUL, zaprzestanie rejestrowania w 
ewidencji uczniów, czy rodzice są członkami PZPR, wprowadzenie zasady 
wybieralności dyrektorów szkół i ich zastępców135.

W woj. zamojskim czynnikiem sprzyjającym przełamaniu strachu i 
bierności w środowisku nauczycielskim było zawarcie 17 listopada 1980 
r. porozumienia w Gdańsku, kończącego protest grupy nauczycieli-związ-
kowców NSZZ „Solidarność”. Podczas gdy do tego dnia na terenie woj. 
zamojskiego komitety założycielskie NSZZ „Solidarność” działały tylko w 
3 szkołach, od 18 listopada w większości szkół, zwłaszcza w ośrodkach 
miejskich, rozpoczął się ożywiony proces tworzenia nowych ogniw „Soli-
darności”136.

20 listopada 1980 r. w Zamościu ukonstytuowane były komitety za-
łożycielskie NSZZ „Solidarność” w Szkołach Podstawowych nr 2, 6, 9 i 
10, w I i II Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Budowlanych 
(90 związkowców na 100 zatrudnionych), w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych, w Zespole Szkół Elektrycznych, w Zespole Szkół Mechanicz-
nych, w Zespole Szkół Rolniczych, a także w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Zamościu oraz jej oddziałach w Hrubieszowie i Biłgoraju137. W Biłgoraju, 
w tym samym czasie, komitety założycielskie NSZZ „Solidarność” powstały 
w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, w Szkole Podstawowej nr 1, 
w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa i w Liceum Ogólnokształcącym138.

Do 24 listopada 1980 r. w Tomaszowie Lubelskim do NSZZ „Solidar-
ność” przystąpiło ponad 90% pracowników oświaty i wychowania. 22 li-
stopada w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się spotkanie nauczycieli tego 
miasta z przedstawicielem NSZZ „Solidarność” z Lublina, który m.in. do-
magał się „rewizji programów nauczania historii poprzez wprowadzenie 
tzw. tematów zakazanych, niewygodnych dla władzy”139. Komitety założy-
cielskie powołano też m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szcze-
brzeszynie, w Zbiorczej Szkole Gminnej w Zamościu, Zwierzyńcu i Turobi-
nie140, a także w Liceum Ogólnokształcącym w Hrubieszowie141.

135 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 108; B r o n i k o w s k a, op. cit., s. 
209.

136 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 268, 280. 
137 Ibidem, s. 292.
138 Ibidem, s. 292.
139 Ibidem, s. 268.
140 Ibidem, s. 279.
141 Ibidem, s. 292.
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27 października 1980 r., w siedzibie MKZ w Lublinie, odbyło się regio-
nalne zebranie wyborcze przedstawicieli nauczycielskiej „Solidarności”. 
Powołano Regionalny Komitet Założycielski Nauczycieli w składzie: dr 
Zygmunt Łupina – przewodniczący, Ignacy Czeżyk z Puław – wiceprzewod-
niczący, Grażyna Wójtowicz – sekretarz, Barbara Haczewska, Lila Maciasz-
czyk, Eliasz Choroszy z Kraśnika i Lech Wronka z Janowa Lubelskiego. 
Kontynuowano cotygodniowe środowe zebrania nauczycielskiej „Solidar-
ności” z Lublina oraz comiesięczne zebrania o charakterze regionalnym, 
gromadzące do kilkuset osób. W listopadzie 1980 r., w strajku okupacyj-
nym nauczycieli z „Solidarności” w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku 
brał udział Ignacy Czeżyk, a nieco później także Lucyna Duma i Barbara 
Haczewska. Od stycznia 1981 r. nowa pełna nazwa struktury brzmi: Komi-
sja Koordynacyjna Nauczycieli i Pracowników Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych przy MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschod-
niego. 10 lutego 1981 r., po rezygnacji dr. Łupiny z funkcji przewodniczą-
cego, stanowisko to powierzono dr Zenobii Kitównie142.

29 marca 1981 r., w czasie I Walnego Zebrania Delegatów nauczyciel-
skiej „Solidarności”, dokonano wyboru 44-osobowej Regionalnej Komisji 
Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania (od maja 1981 r. Re-
gionalna Sekcja Oświaty i Wychowania), na której czele stanęli: dr Zeno-
bia Kitówna – przewodnicząca oraz Grażyna Wójtowicz i Wacław Czajka 
– oboje wiceprzewodniczący143.

W marcu 1981 r. do nauczycielskiej „Solidarności” w Lublinie należa-
ło 76% pracowników oświaty. W woj. lubelskim wskaźnik wynosił 50%144. 
W tym samym okresie, na terenie woj. zamojskiego, do NSZZ „Solidar-
ność” należało 26% pracowników oświatowych. Wskaźnik ten był wyższy 
na terenie miast, gdzie wynosił 46%. Największy zasięg nauczycielska „So-
lidarność” miała na terenie Tomaszowa Lubelskiego, gdzie należało do niej 
72% pracowników oświaty145.

142 K i t ó w n a, op. cit.; „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środ-
kowo-Wschodni”, 1981, nr 13, s. 11; J a n  A u t o r [Zygmunt Łupina], Strajk nauczycieli Lubel-
szczyzny 19 XI–3 XII 1981, Warszawa 1987, s. 7 (wyd. podziemne).

143 K i t ó w n a, op. cit.
144 W ó j t o w i c z, op. cit., s. 155.
145 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 60.
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12. Wiara, Kościół i „Solidarność”

W nurt wolnościowych przemian natychmiast włączyli się duchowni, któ-
rzy już wcześniej związani byli z opozycyjnymi działaniami politycznymi. 
Prawdopodobnie 28 września w kościele ojców jezuitów w Lublinie, ojciec 
Bronisław Sroka podczas kazania stwierdza otwarcie, że: „była w Polsce 
grupa ludzi u władzy, która żyła kosztem innych, nie dbając o interesy 
narodu i społeczeństwa” (...) „należy podziękować robotnikom Wybrzeża 
za to, że w swych postulatach nie myśleli tylko o chlebie i kiełbasie, ale 
również o takich sprawach, jak więźniowie polityczni i nabożeństwie w 
środkach masowych przekazu”. Jezuita wskazywał na „mądrość narodu w 
ostatnim okresie i moralną odwagę ludzi, którzy przypomnieli rządzącym, 
że powinni dbać o interesy państwa, a nie o swój własny interes”. Prze-
konywał też, że „wszyscy powinniśmy być mocni moralnie i na co dzień 
walczyć o swoje prawa”. Po nabożeństwie, wśród wychodzących z kościoła 
przeprowadzona została zbiórka podpisów pod petycją do władz o uwol-
nienie aresztowanego 23 września Leszka Moczulskiego146.

W okolicach 15 października 1980 r. miał miejsce pierwszy znany 
przypadek zawieszenia krzyża w zakładzie pracy. Krzyż zawieszony został 
obok godła państwowego, w świetlicy Narzędziowni FSC w Lublinie. Ini-
cjatywa powstała najprawdopodobniej w środowisku NSZZ „Solidarność”. 
Władze podjęły natychmiastowe działania w celu doprowadzenia do zdję-
cia symbolu wiary147.

17 października, podczas związkowego spotkania w Zakładach Azo-
towych „Puławy” z udziałem przedstawicieli największych zakładów woj. 
lubelskiego (WSK Świdnik, FSC Lublin, FŁT Kraśnik, „Eda” Poniatowa), 
a także reprezentantów MKZ z Gdańska i Lublina, przy wielkim aplauzie 
domagano się m.in. zdecydowanej walki o naukę religii w szkołach. W 
trakcie dyskusji żądano też budowy nowego kościoła w Puławach148.

Ta ostatnia sprawa poruszana była m.in. w czasie spotkania prze-
wodniczącego WRN z biskupem Bolesławem Pylakiem (20 lub 21 paź-
dziernika). Lubelski ordynariusz wystąpił oficjalnie z postulatem budowy 
trzech kościołów: dwóch w Lublinie (Rury i Kalinowszczyzna) i jednego 
w Puławach. Władze centralne wyraziły zgodę na budowę świątyni w Pu-
ławach149.

146 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 47.
147 Ibidem, s. 89.
148 Ibidem, s. 94, 96. 
149 Ibidem, s. 100. 
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26 października w katedrze lubelskiej odprawiono uroczyste nabo-
żeństwo w intencji NSZZ „Solidarność”, w którym wzięło udział około 
2 tys. wiernych. W homilii ks. J. Kras podkreślał, że odprawiając msze 
dla stoczniowców, w czasie sierpniowych wydarzeń na Wybrzeżu, Kościół 
przyczynił się do rozważnego i spokojnego rozwiązania nabrzmiałych pro-
blemów. Ks. Kras nawoływał do modlitwy „za domagających się swych 
praw przedstawicieli NSZZ «Solidarność»”150.

Na terenie woj. zamojskiego, w drugiej połowie listopada 1980 r. krzy-
że zawieszone zostają m.in. w ZPDz „Mewa” w Biłgoraju oraz w ZPO „De-
lia” w Zamościu151.

Środowiskiem szczególnie gorliwie przywracającym symbolikę religij-
ną są górnicy. Na początku listopada 1980 r. na terenie Bogdanki rozpo-
wszechnia się, pochodzące z Jastrzębia, ulotki nawołujące do zawieszania 
w miejscach pracy wizerunków religijnych, zwłaszcza obrazów patronki 
górników – świętej Barbary, oraz przywrócenia do powszechnego użycia 
tradycyjnego górniczego powitania: „Szczęść Boże”152.

4 grudnia, z okazji święta patronki górników, świętej Barbary, biskup 
B. Pylak odprawił uroczyste nabożeństwo w kościele w Łęcznej, poświę-
cając górniczy sztandar. Biskup otrzymał tego dnia tytuł honorowego gór-
nika. W uroczystości wzięło udział około 800 osób153. Niedługo potem, 14 
grudnia, miała miejsce uroczystość poświęcenia obrazu i figurki św. Bar-
bary w cechowni kopalni w Bogdance. W ceremonii uczestniczyło około 
4 tys. osób, 3 biskupów, Senat KUL, około 70 księży, ponad 100-osobowa 
delegacja górników ze Śląska ze sztandarami (w tym 30-osobowa grupa 
uczestników zakończonej 8 grudnia akcji okupowania siedziby Zjednocze-
nia Budownictwa Węglowego w Katowicach). Mszę św. celebrował ks. bp 
B. Pylak. W wystąpieniach biskupa oraz ks. proboszcza Mariana Kozyry 
dużo uwagi poświęcono potrzebie zaktywizowania wysiłków na rzecz roz-
wijania wiary katolickiej wśród załóg zakładów pracy154.

Stopniowo nasilało się zjawisko umieszczania emblematów religij-
nych w szkołach i zakładach pracy. 7 grudnia w kościele w Trawnikach 
odprawiono mszę św. zamówioną przez NSZZ „Solidarność” ZPDz „Tra-
wena”, w czasie której poświęcono krzyż, zakupiony z zebranych przez 
załogę pieniędzy. Krzyż procesjonalnie przeniesiono do zakładu i zawie-

150 Ibidem, s. 109.
151 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 293.  
152 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 120.
153 Ibidem, sygn. 1078, s. 56; sygn. 1081, s. 5.
154 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 75; „Biuletyn Informacyjny MKZ 

NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1980, nr 7, s. 6.
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szono w jednej z hal produkcyjnych. W procesji uczestniczyło około 500 
osób155. Krzyż i obraz Matki Boskiej zawieszono też w pomieszczeniu „So-
lidarności” w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego w Lublinie156. W 
FŁT Kraśnik zawieszenia krzyży w 3 świetlicach dokonano 16 grudnia, w 
rocznicę wydarzeń 1970 r. na Wybrzeżu157. 

19 grudnia, wieczorem, w kościele w Świdniku odprawiono mszę 
świętą w intencji nowo wybranej Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ 
„Solidarność”. Nabożeństwo celebrowało 4 księży. Proboszcz, ks. Jan Hry-
niewicz, poświęcił krzyż, który umieszczono w siedzibie „Solidarności” na 
terenie zakładu. W następnych miesiącach, w świdnickim kościele odpra-
wiano msze za kolejne wydziały, poświęcano krzyże, które potem umiesz-
czano w halach fabrycznych i biurach158. 18 stycznia mieszkańcy wsi Do-
rohucza (gm. Trawniki) zawiesili krzyże we wszystkich salach miejscowej 
szkoły, łącznie z pokojem nauczycielskim159.

Warto zauważyć charakterystyczną różnicę w postawach duchow-
nych różnych wyznań wobec dziejących się wydarzeń. Z początku lute-
go pochodzi notatka władz, w której pada stwierdzenie dotyczące księdza 
Kościoła polsko-katolickiego dekanatu lubelskiego: „wyrażana jest wśród 
nich opinia, że Polska musi być tylko socjalistyczna i żadne spekulacje 
elementów opozycyjnych nie pomogą”. W tym samym okresie, w kościele 
rzymsko-katolickim w Lubartowie, ksiądz stwierdza z ambony, iż „rząd 
nie robi łaski i musi zarejestrować «Solidarność Wiejską»”. Zaś w kościele 
w Kocku, inny ksiądz zachęca młodzież do wieszania krzyży w szkołach, 
oświadczając, że czynić to należy oficjalnie , gdyż „w naszym wolnym kra-
ju nikt nie może nam tego zabronić”160. W przypadku Kocka na odzew 
nie trzeba było długo czekać. 23 lutego, po zakończeniu porannego na-
bożeństwa w miejscowym kościele, grupa około 100 wiernych udała się 
do budynków Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych i 
Gminnej Szkoły Zbiorczej, gdzie we wszystkich salach lekcyjnych, łącznie 
z gabinetem dyrektorów, zawieszono krzyże161.

155 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 67 oraz sygn. 1081, s. 5.
156 Ibidem, sygn. 1078, s. 67.
157 Ibidem, s. 76.
158 Ibidem, s. 65, 69, 79, 81, 94; sygn. 1081, s. 5; F i e d o s i u k. op. cit., s. 65–68; D r a -

g u ł a, op. cit., s. 71; „Pismo Związkowe”,1980, nr 9, s. 3; nr 10, s. 11; 1981 nr 19, s. 7; D ą -
b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 65.

159 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 32.
160 Ibidem, s. 67.
161 Ibidem, s. 97.
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30 grudnia 1980 r. Kuria Biskupia w Lublinie powierza ks. dr. hab. 
Mieczysławowi Brzozowskiemu rolę przedstawiciela Biskupa Lubelskie-
go do współpracy z NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. 
Ks. Brzozowski, zrzeszony w NSZZ „Solidarność” KUL,  był pod koniec lat 
70. związany z lubelską opozycją. W kościele powizytkowskim, gdzie był 
rektorem, w czasie mszy św. za Ojczyznę wygłaszał odważne, patriotycz-
ne kazania. Ks. Brzozowski został wkrótce także kapelanem Regionalnego 
Koła Kombatantów NSZZ „Solidarność” w Lublinie162.

10 lutego, o godz. 10.00, za zgodą biskupa Z. Kamińskiego w 2 ko-
ściołach Lublina zabiły dzwony, jako wyraz symbolicznego poparcia dla 
toczącego się procesu rejestracji „Solidarności Wiejskiej”. Nie wiadomo, 
dlaczego decyzja, podjęta w tej sprawie przez  biskupa, nie dotarła na czas 
do innych lubelskich kościołów. Dzwonów użyto także w Puławach, Opo-
lu Lubelskim i Piaskach. W katedrze lubelskiej odprawiono w tej intencji 
mszę św.163 

Z tamtego okresu zachowała się znamienna notatka władz na temat 
opinii wypowiadanych w Kurii Biskupiej: 

Przedstawiciele hierarchii kościelnej (Kuria Biskupia) uważają, że po-
wołanie generała Jaruzelskiego na urząd premiera jest oznaką przygotowania 
do wprowadzenia w kraju stanu wyjątkowego. W tej sytuacji „Solidarność” 
winna wykazać maksymalną cierpliwość i zachować spokój, gdyż jest to jedy-
ne wyjście dla „Solidarności”164.

14 lutego, w pierwszą rocznicę pielgrzymki zorganizowanej z Lublina 
na Jasną Górę, w ramach ówczesnych modlitw w obronie klasztoru za-
grożonego rozbudową trasy szybkiego ruchu, zorganizowano rocznicową 
pielgrzymkę z intencją modlitw za Ojczyznę. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele regionalnego MKZ Regionu oraz delegacje zakładów pracy z re-
gionu. Pielgrzymkę rozpoczęła o godz. 6.30 msza św. w lubelskiej katedrze, 
skąd przemaszerowano na dworzec PKP, a następnie udano się pociągiem 
do Częstochowy. Podczas nocnego czuwania w kaplicy Matki Boskiej na 
Jasnej Górze delegacja NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschod-

162 E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a, Posiadał dar łączenia ludzi, [w:] Zawsze miał nadzieję. 
Ksiądz Mieczysław Brzozowski. Świadectwa i wspomnienia, Lublin 1992, s. 93–95; K. B o r o w -
c z y k, Kalendarium życia i działalności księdza Mieczysława Brzozowskiego, [w:] Zawsze miał nadzie-
ję [...], s. 275–276; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 
1981, nr 43, s. 2.

163 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 72.
164 Ibidem, s. 72.
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niego w składzie: Ryszard Jankowski, Bogumiła Zieleniewska, Witold 
Chajewski i Adam Stępień, złożyła u stóp ołtarza Akt Oddania, powie-
rzający opiece Niepokalanej Królowej Polski NSZZ „Solidarność” Regionu 
Środkowo-Wschodniego165.

Do pierwszych dni marca 1981 r. w woj. zamojskim uczniowie lub 
rodzice zawiesili krzyże w ponad 30 szkołach. Postulaty wprowadzenia na-
uczania religii do szkół zgłaszano m.in. we wsi Deszkowice (gm. Sułów), 
Bliżów (gm. Adamów) i Radków (gm. Telatyn)166.

3 maja 1981 r. z inspiracji ks. dziekana Mariana Kozyry, w Łęcznej 
poświęcono sztandar NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Robót Górni-
czych. Ponadto poświęcone zostały także krzyże, które zawieszono w sa-
lach Liceum Ogólnokształcącego167. 

24 maja 1981 r., w niedzielę w bazylice ojców dominikanów w Lubli-
nie rolnicy zrzeszeni w NSZZ RI „Solidarność” złożyli uroczysty akt odda-
nia Matce Najświętszej. Po mszy św. odprawionej w intencji związku o. 
Ludwik Wiśniewski poświęcił siedzibę rolniczej „Solidarności” w budynku 
przy ul. Królewskiej168.

Symboliczną wymowę miało zaproszenie przez Kurię Biskupią Zarzą-
du Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarności” do oficjalnego udzia-
łu w uroczystościach i w procesji Bożego Ciała, a także powołania specjal-
nej służby porządkowej. Ze strony Kościoła lubelskiego był to powrót do 
przedwojennych tradycji obchodów uroczystości Bożego Ciała z udziałem 
organizacji społecznych i patriotycznych. 18 czerwca 1981 r. NSZZ „Soli-
darność” przed siedzibą Zarządu Regionu wystawiła ołtarz w formie du-
żego, drewnianego krzyża przepasanego biało-czerwoną szarfą. Przy ołta-
rzu tym bp Bolesław Pylak wygłosił kazanie, w którym stwierdził: „Ten 
dom, który był dotąd martwy, dzięki «Solidarności» przemówił”169.

8 września 1981 r. dr Zenobia Kitówna, przewodnicząca Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w imieniu przedstawicieli Komisji 
Zakładowych placówek oświatowo-wychowawczych, uczestniczących w 
zebraniu ogólnym (257 podpisów delegatów), wystosowała pod adresem 

165 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 
1981, nr 17, s. 8.

166 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 60.
167 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 61.
168 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, 

nr 29, s. 3.
169  Ibidem, s. 1; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 112, 125.
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prezydenta Lublina wniosek o nadanie jednej z ulic miasta, biegnącej obok 
Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego, imienia kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski170.

W okresie I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności” niektórzy 
księża nie kryli swych pozytywnych reakcji na uchwalone przez związ-
kowców Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Tak było m.in. w Biłgoraju 
i Zwierzyńcu, gdzie w czasie kazań w tamtejszych kościołach znalazły się 
akcenty wyrażające akceptację dla Posłania171.

13. Protest w sprawie rejestracji

24 października Sąd Wojewódzki w Warszawie, rejestrując Statut NSZZ 
„Solidarność”, dokonał wprowadzenia samowolnych zmian. Krajowe wła-
dze związku zaprotestowały przeciwko tej ingerencji, zapowiadając wnie-
sienie odwołania172.

Tego samego dnia, w późnych godzinach wieczornych, odbyło się nad-
zwyczajne zebranie Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środko-
wo-Wschodniego, na którym odtworzono z taśmy magnetofonowej prze-
bieg rozprawy przed warszawskim sądem. W następnych dniach podjęto 
akcję plakatową. Ulotkami o treści: Żądamy zarejestrowania NSZZ „Solidar-
ność” oplakatowano autobusy komunikacji miejskiej w Lublinie173.

Problem rejestracji „Solidarności” poruszany był 3 listopada, w trakcie 
spotkania przedstawicieli MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego z wojewo-
dą lubelskim. Związkowcy mówili tam o „okaleczeniu” statutu organizacji. 
Ponownie wystąpiono o umożliwienie nadawania związkowych audycji w 
Rozgłośni Polskiego Radia oraz o poszerzenie bazy lokalowej. Uzgodniono 
powołanie mieszanych komisji roboczych: do spraw analizy płac, zaopa-
trzenia, rent i emerytur oraz realizacji inwestycji. W ramach działań prote-
stacyjnych w regionie prowadzono akcję masowego wysyłania kart poczto-
wych do sądu i Rady Państwa, z treścią: „protestuję przeciwko bezprawnej 
rejestracji naszego związku NSZZ «Solidarność»”174.

Zakładem przygotowującym się do ogłoszonego przez KKP na 12 li-
stopada strajku ostrzegawczego była FŁT Kraśnik. Strajk miał być tzw. 

170„Wprost. Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 
1981, nr 47/48, s. 15; nr 54, s. 6.

171 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 31.
172 H o l z e r, op. cit., s. 125. 
173 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 108.
174 Ibidem, s. 119.
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strajkiem pulsującym. Biorące w nim udział zakłady miały przystępować 
do strajku nie jednocześnie, lecz stopniowo. Ostateczną decyzję o podjęciu 
strajku miała podjąć KKP, po ogłoszeniu orzeczenia Sądu Najwyższego w 
kwestii rejestracji NSZZ „Solidarność”. W ramach przygotowań do strajku 
w FŁT Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” zaplanował 5 listopada: 
powołanie tzw. komisji bezpieczeństwa (straż robotnicza) – dwie osoby 
na stu pracowników, utworzenie komisji żywnościowej – po dwie osoby 
z każdego wydziału, ponadto zapewnienie na dzień 12 listopada 5–6 tys. 
zup w stołówce175.

7 listopada, w godzinach 15.30–16.30, na polecenie KKP strajkowa-
ło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie. We wcześniej-
szych godzinach wiele zakładów pracy otrzymało telefoniczną informację 
o strajku z sugestią, by matki udały się wcześniej po odbiór dzieci ze żłob-
ków i przedszkoli. Strajkujący solidaryzowali się z postulatami pracowni-
ków służby zdrowia176.

Tymczasem w Puławach Międzyzakładowy Komitet Założycielski 
NSZZ „Solidarność” przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Straj-
kowy. 10 listopada delegacja komitetu złożyła wizytę naczelnikowi miasta 
Puławy, oznajmiając, że jeśli nie zostanie zarejestrowany statut związku 
w wersji przedłożonej przez „Solidarność”, to wszystkie zakłady pracy w 
Puławach od 12 listopada przystąpią do strajku. Ostrzeżono władze, że sy-
gnałem do strajku mogą być również ewentualne aresztowania ludzi zwią-
zanych z „Solidarnością”. Naczelnikowi miasta przedstawiono uchwałę w 
sprawie wprowadzenia pełnej gotowości strajkowej w Puławach, która zo-
bowiązywała naczelnika do wprowadzenia formalnego zakazu sprzedaży 
alkoholu na terenie Puław od 11 listopada do odwołania gotowości straj-
kowej. W puławskim biuletynie „Solidarności” wyznaczono gotowość do 
strajku na godz. 6.00 w dniu 12 listopada177.

Gotowość do strajku na 12 listopada ogłoszono także m.in. w Poli-
technice Lubelskiej i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Z kolei 
harmonogram strajków ustalony przez KKP na terenie PKP przewidywał 
dwudobowy strajk w Węźle PKP w dniach 19–20 listopada178.

10 listopada, po nadaniu przez radio komunikatu o orzeczeniu Sądu 
Najwyższego, w wielu ogniwach „Solidarności” zbierano się i owacyjnie 
przyjmowano wiadomość, z podkreśleniem zwycięstwa związku. Korzyst-

175 Ibidem, s. 122.
176 H o l z e r, op. cit., s. 131; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1076, s. 123, 126.
177 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 4.
178 Ibidem, s. 4. 
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ny werdykt sądowy, mimo odwołania strajku generalnego, nie wygasił 
całkowicie napięć strajkowych związanych z innymi konfliktami. W Cu-
krowni Garbów ogłoszono stan gotowości strajkowej na znak solidarności 
z akcją protestacyjną cukrowników w Pruszczu Gdańskim, gdzie w strajku 
okupacyjnym jako przedstawiciele Lublina uczestniczą: Grzegorz Ryczek i 
Andrzej Skrzetuski179. Z kolei w niektórych szkołach (m.in. w Technikum 
Chemicznym w Lublinie) nauczyciele – związkowcy „Solidarności” wy-
wiesili flagi i plakaty o treści popierającej protest pracowników oświaty 
i wychowania w Gdańsku. Podobną akcję prowadzono w branży służby 
zdrowia.

13 listopada gotowość strajkową ogłoszono w placówkach łączności. 
W Lublinie powstał Tymczasowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Łączności, koordynujący działania na terenie Okręgu 
Lubelskiego obejmującego 7 województw. Nie przerywając pracy ogłoszo-
no tzw. strajk przygotowawczy, polegający na wywieszeniu flag i noszeniu 
biało-czerwonych opasek180.

14. Kopalnia imienia „Solidarności”

Tworzona w kopalni „Bogdanka” KZ NSZZ „Solidarność” przez dłuższy 
czas utrzymywała bliższy kontakt z górniczym MKZ w Jastrzębiu. 21 paź-
dziernika odbyło się zebranie około 200 górników, na którym przedstawi-
ciel jastrzębskiego MKZ apelował o składanie wszelkich postulatów, które 
zobowiązał się przekazać komisji porozumiewawczej w Jastrzębiu181. Po-
dobnie 4 listopada przedstawiciele KBG „Wschód” i kopalń LZW uczestni-
czyli w naradzie zorganizowanej przez MKZ w Jastrzębiu. Po powrocie de-
legaci w rozmowach z górnikami podkreślali odrębności „nowego związku 
górników”, „nie solidaryzującego się” z władzami związku w Gdańsku. 
Akcentowano natomiast wiodącą rolę MKZ w Jastrzębiu w ruchu związ-
kowym. Na terenie Bogdanki rozpowszechniane są wśród załóg i umiesz-
czane w gablotach biuletyny przywiezione z Jastrzębia182. Do zgrzytu na 
tle podległości organizacyjnej Bogdanki doszło jeszcze 22 grudnia, podczas 

179 Ibidem, s. 5a–6, 10; G. R y c z e k, 25. rocznica strajku okupacyjnego w Pruszczu Gdańskim. 
8–26 listopada 1980, (maszynopis); A. S k r z e t u s k i, Jak rozmawiano z cukrownikami, „Biule-
tyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1980, nr 4, s. 6.

180 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 17.
181 Ibidem, sygn. 1076, s. 103.
182 Ibidem, sygn. 1078, s. 120.
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konferencji wyborczej w Kombinacie Budownictwa Górniczego „Wschód”, 
gdy salę obrad demonstracyjnie opuścili dwaj przedstawiciele MKZ NSZZ 
„S” Regionu Środkowo-Wschodniego z Lublina, po oświadczeniu złożo-
nym przez przewodniczącego obrad, że miejscowa organizacja w pełni 
podporządkowuje się MKZ w Jastrzębiu183.

Na początku listopada 1980 roku duże zaniepokojenie pracowników 
Kombinatu Budownictwa Górniczego „Wschód” oraz kopalni Lubelskie-
go Zagłębia Węglowego, pracujących przy budowie szybów w Bogdance, 
Nadrybiu i Stefanowie, wywołały pogłoski pochodzące z resortu górnictwa 
o mającym nastąpić ograniczeniu zakresu budowy kopalń: K-1, K-2 i K-3. 
Mogło to pociągnąć za sobą konieczność przeniesienia części górników na 
Śląsk. Problemem tym miał się zająć MKZ w Jastrzębiu184.

12 listopada w Katowicach 30-osobowa grupa związkowców „Soli-
darności”, reprezentująca przedsiębiorstwa budujące kopalnie, rozpoczęła 
okupację siedziby Zjednoczenia Budownictwa Górniczego. Protest zwią-
zany był z brakiem realizacji postulatów zgłoszonych we wrześniu. Wśród 
okupujących dwie osoby reprezentowały Kombinat Budownictwa Górni-
czego „Wschód”. W trakcie okupacji reprezentacje wszystkich przedsię-
biorstw górniczych przyjęły postulat w sprawie nadania kopalni K-3 w 
Adamowie nazwy „Solidarność” z objęciem ogólnokrajowego patronatu 
„Solidarności” nad jej budową. Równocześnie uzależniono dalszą dysku-
sję z ministerstwem górnictwa na temat realizacji postulatów od wcze-
śniejszej pozytywnej decyzji o rozpoczęciu jej budowy w 1981 r.185

15 listopada w KW PZPR w Lublinie spotkali się w tej sprawie przed-
stawiciele dyrekcji i aparatu partyjnego KBG „Wschód” oraz „Solidarno-
ści” z Bogdanki. Uznano, że wstępne decyzje Ministerstwa Górnictwa oraz 
Zjednoczenia Budownictwa Górniczego w Katowicach, o ograniczeniu bu-
dowy LZW w 1981 r. oraz nierozpoczynaniu w tymże roku budowy kopalni 
K-3 w Adamowie, są niezrozumiałe wobec podanej w prasie informacji 
o zaciągnięciu w RFN pożyczki na budowę lubelskiego zagłębia. Podkre-
ślano, że „ograniczenia zakresów budów w 1981 r. (k-2 i k-3) spowodu-
je konieczność zwolnienia lub przesunięcia do pracy do innych regionów 
kraju 600-oosbowej grupy górników i fachowców z trudem dotychczas 
zwerbowanych. Powtórny werbunek załogi górniczej będzie praktycznie 
niemożliwy”186. 

183 Ibidem, s. 84.
184 Ibidem, s. 120. 
185 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 

1980, nr 5, s. 12;  APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 17, 19.
186 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 19.
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Na spotkaniu w KW uzgodniono potrzebę przyjazdu kompetentnego 
przedstawiciela resortu górnictwa do Łęcznej w dniu 17 listopada celem 
zdementowania krążących plotek, wyjaśnienia przeznaczenia pożyczki za-
granicznej zaciągniętej na budowę LZW oraz podjęcia decyzji w sprawie 
rozpoczęcia budowy kopalni k-3187. Zlekceważenie problemu przez władze 
centralne zaogniło konflikt. 18 listopada protest poparły nawet środowi-
ska partyjne w Bogdance, zaś wśród związkowców „Solidarności” pojawił 
się pomysł opodatkowania się górników w całym kraju po 30 zł i rozpoczę-
cia budowy pod patronatem „Solidarności”188.

Wydawało się, że podpisanie 8 grudnia w Katowicach porozumienia 
Ministerstwa Górnictwa z protestującymi przedstawicielami związkow-
ców przedsiębiorstw Zjednoczenia Budownictwa Górniczego gwarantuje 
dalszy byt Bogdance. Dlatego decyzja kierownictwa resortu górnictwa z 
23 grudnia wywołała w Bogdance szok. Poinformowano wówczas m.in. o 
istotnym ograniczeniu nakładów na kontynuację budowy k-2, rozwiązaniu 
kombinatu oraz poważnym ograniczeniu budownictwa mieszkaniowego w 
Łęcznej. Decyzja wywołała ostrą reakcję „Solidarności” z Bogdanki, która 
30 grudnia rano zagroziła rozpoczęciem akcji protestacyjnej o godz. 14.00. 
Groźba protestu kopalni skłoniła resort górnictwa do natychmiastowego 
wycofania się z kontrowersyjnej decyzji189. Byt Bogdanki i rozwijającego 
się miasteczka Łęczna zostały uratowane.

15. Listopadowy strajk kolejarzy

We wrześniu 1980 r., przy Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo-
wych tworzy się Komitet Założycielski NSZZ (potem NSZZ „Solidarność”) 
Kolejarzy Okręgu Wschodniego z siedzibą w Lublinie, na którego czele staje 
Ryszard Szociński. Komitet zostaje zarejestrowany przy MKZ w Lublinie. 
Tworzą się komisje węzłowe w Lublinie, Kielcach, Dęblinie, Radomiu, Za-
mościu, Skarżysku-Kamiennej, Sędziszowie, Idzikowicach i Rozwadowie. 
Okręg Wschodni jako jeden z pierwszych przystępuje do Międzyokręgowej 
Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy w Gdańsku, która wkrótce przenosi 
siedzibę do Wrocławia190.

187 Ibidem, s. 19.
188 Ibidem, s. 26.
189 Ibidem, s. 92–93.
190 B. Wa r d a w y, Historia kolejowej „Solidarności”, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidar-

ność» Regionu Środkowowschodniego”, 1997, nr 32–33, s. 4; Z. S o b o l e w s k i, NSZZ „Solidar-
ność” w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe 1980–2000, t. I–II, Gdańsk 2000, t. II, s. 77.
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Do 15 listopada 1980 r. przynależność do NSZZ „Solidarność” w PKP 
zadeklarowało: 85,5% załogi w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w 
Lublinie, 70% w Węźle Lublin, 60% w Węźle Dęblin, 50% w Węźle Rozwa-
dów, 80% w Węźle Chełm, 68% w Centrali WDOKP, 60% z Linii Hutniczo-
-Siarkowej Zamość191.

Toczone we wrześniu i październiku 1980 r. rozmowy w Lokomoty-
wowni Wrocław między Międzyokręgową Komisją Porozumiewawczą Ko-
lejarzy NSZZ „Solidarność” a komisją rządową na temat postulatów tej 
branży kończą się fiaskiem. W odpowiedzi, w dniach 21–27 października, 
kolejarze podejmują kilkudniowy protest głodowy, w którym brało udział 
m.in. 3 przedstawicieli WDOKP w Lublinie: Janusz Iwaszko, Ryszard Szo-
ciński i Robert Makenson. Protest zakończyło podpisanie porozumienia, 
m.in. gwarantującego dostęp kolejarskiej „Solidarności” do lokali, środ-
ków łączności, małej poligrafii, maszyn do pisania, a także regulującego 
sprawy płacowe w PKP192.

Następne dni pokazały jednak, że rząd nie zamierza wywiązywać się 
z podpisanego porozumienia. Dlatego 20 listopada, podobnie jak w ca-
łym kraju, na terenie całej sieci Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań-
stwowych rozpoczął się strajk solidarnościowy kolejarskiej „Solidarności”. 
Protest przybrał formę wywieszenia flag oraz noszenia przez członków 
NSZZ „Solidarność” biało-czerwonych opasek. Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników WDOKP przesłała do wicepremiera A. Kopcia 
protest przeciwko niewłaściwym zasadom rozdziału przyznanych podwy-
żek płac193.

Od 24 listopada protest zaostrzono, żądając dymisji ministra komu-
nikacji. Podjęto też akcję, by kolejarze przychodzili do pracy w cywilnych 
ubraniach, na znak sprzeciwu wobec „splamienia” kolejarskiego munduru 
przez ministra. Większe powodzenie akcja noszenia cywilnych ubrań mia-
ła w Lublinie, mniejsze np. w Dęblinie. Na stacji Lublin dochodziło nawet 
na tym tle do spięć z dęblińskimi konduktorami w mundurach194.

Akcję protestacyjną we Wschodniej DOKP przerwano 26 listopada 
1980 r., po podjęciu dzień wcześniej przez ministra komunikacji decyzji za-
dowalającej postulaty Międzyokręgowego Komitetu Strajkowego Koleja-
rzy. W zawarciu tego porozumienia brał udział m.in. Bronisław Wardawy, 

191 „Solidarność Kolejowa. Biuletyn Informacyjny WOKP Lublin”, 1980, nr 1, s. 1.
192 S o b o l e w s k i, op. cit., s. 21–24, 92–105; „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «So-

lidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1980, nr 2, s. 2–5. 
193 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 28–29.
194 Ibidem, s. 30, 34.
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który jako przedstawiciel Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność” z Lublina wszedł następnie w skład Międzyokręgowej 
Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy195.

16. Region w historycznych granicach

Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w sposób naturalny za-
czął skupiać wokół siebie struktury związku w historycznych granicach 
Lubelszczyzny, obejmując różnego rodzaju „MKZ-y”, przekształcone póź-
niej najczęściej w Zarządy Oddziałów na terenie ówczesnych województw: 
lubelskiego, zamojskiego, chełmskiego i bialskopodlaskiego. Były to takie 
ośrodki, jak: Biłgoraj, Dęblin, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Lublin ze 
Świdnikiem, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Poniatowa z Opolem 
Lubelskim, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Tomaszów Lubelski, Włodawa 
i Zamość. Przejściowo, do stycznia 1981 r., do Regionu Środkowo-Wschod-
niego należał też MKZ Chełm, który ostatecznie utworzył osobny region. 
Z racji powiązań służbowych i zawodowych wpływy ośrodka lubelskiego 
wykraczają czasami nawet poza historyczną Lubelszczyznę. Związkowcy z 
Lublina pomagają zakładać „Solidarność” m.in. w Elektrowni Kozienice. 
Zaś Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego podporządkowuje się Ko-
misja Zakładowa Nadleśnictwa Staszów na południu Kielecczyzny.

Dużą rolę w tworzeniu struktur w regionie odgrywały kontakty z 
Lublinem. Dla przykładu, inicjatorem założenia w dniu 30 października 
1980 r. NSZZ „Solidarność” w SKR we Frampolu w woj. zamojskim był 
dojeżdżający tam z Lublina radca prawny196. Aż do regionalnego WZD w 
Świdniku nie był w pełni ustalony zasięg oddziaływania terytorialnego 
oraz podległość organizacyjna ogniw „Solidarności” dla poszczególnych 
MKZ-ów197.

Biłgoraj. 21 listopada 1980 r. odbyło się w Biłgoraju międzyzakłado-
we spotkanie NSZZ „Solidarność” z udziałem działaczy „Solidarności” z 
Zamościa i Lublina (m.in. Jan Bartczak i dr Zygmunt Łupina). 2 grudnia 
1980 r. powołano Międzyzakładowy Komitet Rejonowy Ziemi Biłgorajskiej 
NSZZ „Solidarność” w składzie m.in.: Janusz Różycki (przewodniczący), 

195 Ibidem, s. 38; S o b o l e w s k i, op. cit., s. 126–129, 173, 208; Kaplica Pamięci Kolejarzy 
Sanktuarium Kałków – Godów. Przewodnik,  oprac. B. Wardawy, [Lublin 1998], s. 15. 

196 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 240.
197 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 69.
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Marian Sołtys (z-ca przewodniczącego), Władysław Bukowiński (z-ca 
przewodniczącego), Czesław Podlewski (sekretarz). 30 czerwca 1981 r. 
wyłoniono Zarząd Oddziału Biłgoraj, w którym byli m.in.: Marian Jagusie-
wicz (przewodniczący), Marian Sołtys (z-ca przewodniczącego), Marian 
Mach (z-ca przewodniczącego), Lucyna Szuba (sekretarz)198.

Bychawa. Co najmniej od kwietnia 1981 r. działała Koordynacyjna 
Komisja Środowiskowa NSZZ „Solidarność” w Bychawie, reprezentująca 
21 komisji zakładowych z terenu miasta i gminy Bychawa. Brak informa-
cji o dacie powstania i składzie personalnym komisji199.

Chełm. Pierwsze spotkanie przedstawicieli kilku chełmskich zakła-
dów pracy odbyło się 17 września 1980 r. Formalne powołanie Międzyza-
kładowego Komitetu Założycielskiego w Chełmie nastąpiło 27 września. 
Jego przewodniczącym został Bogdan Mikus. 14 listopada 1980 r. w Kra-
snymstawie powołano Komitet Koordynacyjny NSZZ Ziemi Krasnostaw-
skiej związany z ośrodkiem w Chełmie. W grudniu 1980 r. konflikt chełm-
skiego MKZ z władzami wojewódzkimi w Chełmie (spór dotyczył poprawy 
zaopatrzenia w okresie przedświątecznym), doprowadził 23 grudnia 1980 
r. do godzinnego strajku ostrzegawczego na terenie woj. chełmskiego. 20 
stycznia 1981 r. podczas zebrania delegatów Komitetów Założycielskich 
NSZZ „Solidarność” z ponad 100 zakładów pracy Chełma podjęto decyzję 
o utworzeniu samodzielnego Regionu Chełmskiego. Decyzja została zaak-
ceptowana przez Krajową Komisję Porozumiewawczą200.

Dęblin. 24 lutego 1981 r. zebranie przedstawicieli 13 organizacji 
zakładowych NSZZ „Solidarność” (około 5 tys. związkowców) powołało 
Międzyzakładową Komisję Porozumiewawczą.  W skład jej prezydium we-
szli: Adolf Borowski (przewodniczący), Adam Bąkała (z-ca), Józef Gabroń, 
Marek Kawiak, Bogusława Mikusek201.

Hrubieszów. W listopadzie 1980 r. powołano tu 18-osobowy MKZ, 
którego przewodniczącym został Stanisław Chilewski. W skład Prezydium 
weszli ponadto: Janusz Woźnica (z-ca przewodniczącego), Jan Zając, Bro-

198 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 280; sygn. 386, s.33; Kalendarium 
Biłgorajskiej [...], s. 17-20, 42-43; M. D ą b r o w s k i, Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność”. Marian 
Jagusiewicz, „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ «Solidarność»”, 
2004, nr 15, s. 4.

199 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Bychawa, Dęblin, Ryki, Świdnik, 
Zwierzyniec”; „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschod-
ni”, 1981, nr 25, s.10–11.

200 E. W i l k o w s k i, „Solidarność” na Ziemi Chełmskiej w latach 1980–1989, Chełm 2005, 
s. 17–26.

201 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Bychawa, Dęblin, Ryki, Świdnik, 
Zwierzyniec”.
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nisław Bojko i Kazimierz Ślusarczyk. W kwietniu 1981 r. WZD Oddziału 
Hrubieszów wybrało Zarząd Oddziału w składzie m.in.: Jan Zając (prze-
wodniczący), Bronisław Bojko (z-ca przewodniczącego), Henryk Konon 
(z-ca przewodniczącego) i Halina Fabian (sekretarz). Po rezygnacji (w li-
stopadzie) Zająca i Bojko, na początku grudnia nadzwyczajne WZD wy-
brało nowy Zarząd Oddziału w składzie m.in.: Marek Bartkowiak (prze-
wodniczący), M. Kotko (z-ca przewodniczącego), Leon Sobczuk (z-ca 
przewodniczącego)202.

Kraśnik. 13 września 1980 r., na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w 
Kraśniku utworzono Założycielski Komitet Zakładowy Niezależnych Sa-
morządnych Związków Zawodowych, w skład którego weszli m.in.: Wie-
sław Pastuszko – przewodniczący, Mieczysław Łazarz – wiceprzewodniczą-
cy i Barbara Czarnota – sekretarz. 15 października 1980 r. powołano Mię-
dzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Kraśniku. W 
skład Prezydium MKZ weszli wówczas: Franciszek Dec – przewodniczący, 
Józef Łomoć – zastępca, Mieczysław Łazarz – zastępca, Aleks Bartoś – se-
kretarz oraz Czesław Kapica, Stanisław Siuda, Urszula Nowak i Jan Sobo-
ta. Skład MKZ ulegał zmianom. Po rezygnacji Deca, w listopadzie 1980 r. 
przewodniczącym MKZ został Wiesław Pastuszko. W grudniu 1980 r. Pre-
zydium MKZ tworzyli m.in.: Józef Zyśko (przewodniczący), Mieczysław 
Łazarz (z-ca), Jerzy Słowiński (z-ca), Jacek Muszyński (sekretarz). Przed-
stawicielem Kraśnika w MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego został M. 
Łazarz. Przejściowo, w wyniku wewnętrznych tarć, 16 marca 1981 r. MKZ 
w Kraśniku podjął decyzję o oderwaniu się od MKZ Regionu Środkowo-
-Wschodniego. W czerwcu 1981 r. przewodniczącym Zarządu Oddziału zo-
stał H. Powęska203.

Lubartów. 20 listopada 1980 r. przedstawiciele komitetów założyciel-
skich NSZZ „S” z zakładów pracy rejonu miasta Lubartowa utworzyli Mię-
dzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Rejonu Miasta 
Lubartowa z siedzibą w Lubartowie. Spośród 22-osobowego komitetu wy-
brano 7-osobowe prezydium w składzie: Antoni Czop (przewodniczący), 
Czesław Bieliński, Józef Libera, Adam Adamski, Marek Stankiewicz, An-
drzej Małysz, Jan Lisek. 4 kwietnia 1981 r. podczas zebrania wyborczego 

202 J. W o ź n i c a, Zarys historii Oddziału Hrubieszów NSZZ „S” 1980–1989, s. 2–5 (mps); 
APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 33.

203 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczki: „Komunikaty [FŁT 1980–1981]” oraz 
„MKZ Kraśnik 1980”; M. Ł a z a r z, 15 lat „Solidarności” w Kraśniku, „Regionalista”, 1995, nr 4, 
s. 21–22; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 134; IPN Lublin, sygn. Lu-018/164, 
s. 6–7.
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dokonano wyboru Zarządu Oddziału NSZZ „S” Ziemi Lubartowskiej. W 
skład nowego prezydium weszli: Antoni Czop (przewodniczący), Jan Li-
sek (z-ca), Jerzy Gregorowicz (z-ca), Alicja Powszedniak (sekretarz), Zo-
fia Kowalczyk (skarbnik), Dariusz Szponar, Janusz Wiśniewski, Wiesław 
Siadkowski, Sławomir Głuchowski204.

Łuków. 14 listopada 1980 r. przedstawiciele 14 zakładów pracy z te-
renu Łukowa i okolic utworzyli MKZ NSZZ „Solidarność” i podjęli uchwałę 
o przystąpieniu do Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. W skład 
Prezydium MKZ weszli wówczas m.in.: Janusz Krukowski (przewodni-
czący), Józef Lipka-Chudzik (z-ca), Ryszard Woźniak (sekretarz), Bogdan 
Szyszkowski (skarbnik). 25 listopada 1980 r. dokonano zmian w składzie 
Prezydium MKZ. Tworzyli go teraz: Janusz Krukowski (przewodniczący), 
Józef Lipka-Chudzik (z-ca), Krystyna Ceranka (sekretarz) i Alfred Lipiń-
ski (skarbnik). 24 lutego 1981 r. MKZ NSZZ „S” Rejon w Łukowie podjęło 
decyzję o wytypowaniu Jerzego Wojciecha Janiszka do reprezentowania 
Łukowa przy MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, w miejsce 
dotychczasowego Janusza Krukowskiego. Zorganizowane 27 i 30 czerw-
ca 1981 r. WZD Oddziału Łuków dokonało wyboru przewodniczącego Za-
rządu Oddziału, którym został Aleksander Krawczyk. Do Prezydium ZO 
weszli ponadto m.in.: Bogusława Kiryluk (wiceprzewodnicząca) i Jerzy 
Janiszek (wiceprzewodniczący)205.

Międzyrzec Podlaski. W listopadzie lub grudniu 1980 r. zawiąza-
ła się Międzyzakładowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” 
w Międzyrzecu Podlaskim, licząca 22 przedstawicieli zakładów pracy. W 
skład 9-osobowego prezydium MKP wchodzili: Zdzisław Frydrychowski 
(przewodniczący), Mikołaj Jaroszuk (z-ca), Maria Gomółka (z-ca), Ste-
fania Wójtowicz (sekretarz), Franciszka Koszewska (skarbnik), Marian 
Turyk, Paweł Sobota, Elżbieta Korpysz, Andrzej Welk. 26 stycznia 1981 
r. członkowie MKP podjęli uchwałę w sprawie rejestracji „Solidarności” z 
Międzyrzeca Podl. w Regionie Środkowo-Wschodnim w Lublinie. Jedno-
cześnie delegowano Mikołaja Jaroszuka jako przedstawiciela do udziału w 
pracach MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego. 27 czerwca 1981 r. WZD 
Oddziału w Międzyrzecu Podl. wybrało Zarząd Oddziału, w którego Pre-
zydium znaleźli się: Zdzisław Frydrychowski (przewodniczący), Jan Przy-
chodzki (z-ca), Franciszka Koszewska (z-ca), Alina Więckowska (sekre-
tarz), Marian Olesiejuk, Marian Baj, Maria Glinczewska206.

204 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział Lubartów”. 
205 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział Łuków”.
206 AZR, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział Międzyrzec Podlaski”.
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Parczew. Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „S” w Par-
czewie powołano 26 lutego 1981 r. W wybranym wówczas Prezydium 
MKZ znaleźli się: Władysław Woźniak (przewodniczący), Jacenty Bolibok, 
Halina Jastrzębska, Ryszard Młynarczyk, Janusz Łuć. Jednocześnie, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, MKZ w Parczewie zadeklarował przy-
należność do Regionu Środkowo-Wschodniego. Wybrano także delegata 
do stałych kontaktów z regionalnym MKZ w Lublinie, którym została Ha-
lina Jastrzębska. 9 czerwca 1981 r. WZD Oddziału w Parczewie wyłoniło 
Zarządu Oddziału, w którego Prezydium znaleźli się: Władysław Woźniak 
(przewodniczący), Rafał Pędich, Mieczysław Chęckiewicz, Kazimierz We-
lik, Zenon Bednarz. Ponadto, w składzie prezydium znalazł się Ludwik 
Kochanowski jako członek Zarządu Regionu. Wobec zakwestionowania 
poprawności przeprowadzonych wyborów, Zarząd Oddziału wybrano po-
nownie, w tym samym składzie, 9 sierpnia 1981 r.207

Poniatowa. 23 listopada 1980 r. przedstawiciele komitetów założy-
cielskich NSZZ „Solidarność” z terenu Poniatowej i Opola Lubelskiego po-
wołali Międzyzakładowy Komitet Założycielski z siedzibą w Poniatowej. 
Przewodniczącym MKZ został Bogdan Pyśniak. W skład MKZ weszli po-
nadto: Jan Kisielewski, Antoni Sobolewski, Czesław Rosły, Zenon Gmur-
kowski, Stefan Kuśmierski, Kazimierz Łopacki, Lucjan Czuryło, Mirosława 
Małecka, Jacek Jankowski. 6 stycznia 1981 r. B. Pyśniak zrezygnował z 
funkcji. Kilka dni później  dokonano wyboru nowych władz poniatow-
skiego MKZ. Nowym przewodniczącym został Jan Kisielewski. W Prezy-
dium MKZ znaleźli się też: Zbigniew Jędruszewski, Mieczysław Rumiński, 
Marian Matuszewski i Marian Stachowicz. MKZ objął swym zasięgiem 
m.in. Bełżyce, Chodel i Niedrzwicę Dużą. 30 czerwca 1981 r., ze względu 
na lepsze możliwości kontaktu z Lublinem, komisje zakładowe z miasta 
Bełżyce podjęły uchwałę o rezygnacji z przynależności do Oddziału Po-
niatowa i przejściu do okręgu Lublin. 5 lipca 1981 r. przeprowadzono wy-
bory do Zarządu Oddziału. W Prezydium ZO znaleźli się: Jan Kisielewski 
(przewodniczący), Lech Solis, Ewa Śmigielska, Henryk Olszowy, Zbigniew 
Mazurkiewicz208. 

Puławy. Już 6–7 września 1980 r. w Zakładach Azotowych „Puła-
wy” tworzenie nowych związków zainicjował Zdzisław Kudyk, późniejszy 
przewodniczący tamtejszej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 13 
września 1980 r. powołano MKZ NSZZ Ziemia Puławska, której przewod-
niczącym został Bogdan Masiak. 13–14 czerwca 1981 r. WZD Oddziału 

207 AZR, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział Parczew”.               
208 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Poniatowa”.



171NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO [...]

NSZZ „S” Ziemia Puławska wybrało Zarząd Oddziału, którego przewod-
niczącym został Andrzej Starzak. Zastępcami przewodniczącego byli: Jan 
Łodyga, Andrzej Jackiewicz i Halina Komsta. W Prezydium ZO znaleźli się 
ponadto: Zofia Górecka, Stanisław Głażewski, Sławomir Kaczor, Krystyna 
Knapik, Jan Klimkiewicz, Andrzej Kuba i Jan Nakonieczny209.

Radzyń Podlaski. 26 listopada 1980 r. utworzono Środowiskową 
Komisję Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim, 
w której Prezydium znaleźli się: Władysław Dzięga (przewodniczący), 
Roman Struczyk (z-ca), Grażyna Barszczewska, Hildegarda Wieczorek i 
Marian Kucyk. Na przełomie 1980/81 roku Komisja Porozumiewawcza w 
Radzyniu zaczęła używać także nazwy: Międzyzakładowy Komitet Zało-
życielski  NSZZ „Solidarność” Oddział w Radzyniu. 14 lutego 1981 r. ra-
dzyński MKZ oddelegował W. Dzięgę jako reprezentanta do MKZ Regionu 
Środkowo-Wschodniego w Lublinie. 18 października 1981 r. WZD doko-
nało wyboru 25-osobowego Zarządu Oddziału. Przewodniczącym został 
ponownie Włodzimierz Dzięga210.

Ryki. Co najmniej od kwietnia 1981 r. na terenie Ryk działała Mię-
dzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (ok. 5 tys. 
związkowców). Jej przewodniczącym był Mirosław Kaczanowski. 7 maja 
1981 r. MKK zwróciła się do MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lu-
blinie o powołanie w Rykach Oddziału211.

Świdnik. 13 listopada 1980 r. powołano w Świdniku Środowiskowy 
Komitet Koordynacyjny Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność”. 
Świdnicki „MKZ” utworzyli przedstawiciele związkowych struktur z kilku 
zakładów pracy Świdnika. Organem komitetu stało się pismo „Ścieżki”. 
Komitet wyłonił tymczasowe prezydium w składzie m.in.: Bożenna Ku-
delska (przewodnicząca), Antoni Grzegorczyk (wiceprzewodniczący), Elż-
bieta Bogucka (sekretarz), Hanna Klejzik (skarbnik). 14 kwietnia 1981 r. 

209 D ą b r o w s k i, Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność”. Zdzisław Kudyk, s. 7–8; L e s i s z, op. 
cit., s. 131; „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”, 1981, nr 35, s. 6; 
ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział Puławy”.

210 ZRL, akta ZR Ś-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział Radzyń Podlaski”; APL, 
akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 79, 103; M. D ą b r o w s k i, Początki radzyńskiej „So-
lidarności”, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowowschodniego”, 
2005, nr 8, s. 10–11; i d e m, Lipcowe strajki 1980 roku w północno-wschodniej Lubelszczyźnie. Ra-
dzyński Oddział NSZZ „Solidarność” na tle funkcjonowania Regionu Środkowo-Wschodniego w latach 
1980–1981, [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. „Lubelskie i południowe Podlasie 
wobec komunizmu 1918–1989”, Radzyń Podlaski 2006, s. 257–267.

211 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Bychawa, Dęblin, Ryki, Świdnik, 
Zwierzyniec”.
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przeprowadzono nowe wybory do świdnickiej Komisji Środowiskowej 
„Solidarności”. W skład prezydium komisji wybrani zostali m.in.: Ewa Ne-
wlacil (przewodnicząca), Stanisław Pietruszewski (wiceprzewodniczący), 
Edward Jaworski (sekretarz). W siedzibie komisji zorganizowano bibliote-
kę prasy związkowej i wydawnictw niezależnych212.

Tomaszów Lubelski. 24 listopada 1981, delegaci 24 zakładów pra-
cy z Tomaszowa Lubelskiego, na „zebraniu porozumiewawczym” powołali 
Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” z siedzi-
bą w Tomaszowie Lubelskim. Skład komisji pozostawiono „otwarty dla 
wszystkich powstających KZ NSZZ „Solidarność” zakładów pracy miasta 
Tomaszów Lubelski”. Na przewodniczącego komisji wybrany został Wik-
tor Cisło. 25 czerwca 1981 r. zebranie sprawozdawczo-wyborcze powoła-
ło nowe władze Oddziału używające nadal określenia MKK NSZZ „S” w 
Tomaszowie Lubelskim. Nowym przewodniczącym został wówczas Adam 
Kozaczyński. W skład Prezydium MKK weszli ponadto: Stanisław Michal-
ski (z-ca przewodniczącego), Leszek Rosik (z-ca przewodniczącego), Kry-
styna Pikuła (sekretarz), Tadeusz Kowalczyk, Józef Martyniuk, Stanisław 
Marcola, Sławomir Pękala, Janusz Wereszczak213. 

Włodawa. Najwcześniej, 22 września 1980 r., grupa założycielska no-
wych związków zawodowych powstała w Rejonie Dróg Publicznych. 18 
października utworzono we Włodawie Tymczasowy Międzyzakładowy Ko-
mitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Ziemi Włodawskiej. W jego skład 
weszli: Piotr Ćwik – przewodniczący, Kazimierz Dudzik – wiceprzewodni-
czący, Henryk Rudzki, Mirosław Dudzik, Jerzy Jastrzębski, Edward Szwaj. 
Do komitetu dołączyli później także: Zdzisław Kociubiński, Wojciech Zając 
i Władysław Demecki. Do 13 grudnia 1981 r. MKZ Włodawa pozostał w 
strukturze Regionu Środkowo-Wschodniego214.

Zamość. Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Zamościu powstał 2 października 1980 r. W jego pre-
zydium znaleźli się: przewodniczący Czesław Wawrzyk oraz dwaj wice-
przewodniczący: Witold Jaruzel i Józef Harasim. 28 listopada ze składu 
MKZ odwołano m.in. W. Jaruzela. W prezydium, jako sekretarz, znalazł 
się wówczas Stanisław Borucki, redaktor naczelny Zamojskiego Biuletynu 

212 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Bychawa, Dęblin, Ryki, Świdnik, 
Zwierzyniec”; F i e d o s i u k, op. cit., s. 63, 79–80, 130; „Biuletyn Związkowy”, 1981, nr 25, s. 
14, 17; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 59–60, 78. 

213 AZR, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział Tomaszów Lubelski”; APZ, 
akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 33.

214 W i l k o w s k i, op. cit., s. 20; ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział 
Włodawa”.
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Informacyjnego. Na początku stycznia 1981 r., w efekcie zmian w zamoj-
skim MKZ, jego przewodniczącym został Józef Harasim, jego zastępcami: 
Stanisław Borucki i Ryszard Jabłoński, zaś sekretarzem – Helena Policha. 
3 stycznia 1981 r. Harasim, Borucki i Jabłoński zostali delegowani do MKZ 
Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. 25 lipca 1981 r. Walne Ze-
branie Delegatów w Zamościu dokonało wyboru 21-osobowego Zarządu 
Oddziału, którego przewodniczącym został Stanisław Borucki215.

Zwierzyniec. W 1981 r. na terenie gminy Zwierzyniec działała Zwie-
rzyniecka Rada Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. W skład rady wcho-
dzili m.in.: Wiktor Zalewski, Jan Harkot, Tadeusz Swedra, Wiesław Jasi-
na. Rada starała się pełnić rolę przedstawiciela lokalnego społeczeństwa w 
stosunku do miejscowych władz i urzędów216.

*

Na początku grudnia 1980 r., na terenie woj. lubelskiego NSZZ „Solidar-
ność” działała już w około 380 zakładach pracy, skupiając około 200 tys. 
związkowców217. W tym samym okresie, w woj. zamojskim NSZZ „Soli-
darność” działała w 16 zakładach pracy i skupiała 2600 członków, próby 
organizowania związku podejmowano w dalszych 7 zakładach pracy218.

W lutym 1981 r. Region Środkowo-Wschodni liczył już 310 tys. związ-
kowców, zrzeszonych w 1136 organizacjach zakładowych. Region obejmo-
wał całe województwo lubelskie i zamojskie oraz rejony: Włodawa w woj. 
chełmskim, Łuków w woj. siedleckim, Radzyń Podlaski i Międzyrzec Pod-
laski w woj. bialskopodlaskim219.

16. Niezależne harcerstwo i ruch uczniowski

Jesienią 1980 r. solidarnościowe przemiany w kraju ożywiły na nowo pro-
blem modelu polskiego harcerstwa. Sprzyjała temu październikowa kam-

215 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 235; sygn. 386, s.33; „Biuletyn Związ-
kowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 41, s. 5; AZR, akta ZRŚ-
-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Oddział Zamość”; „Zamojski Biuletyn Informacyjny MKZ 
NSZZ «Solidarność» w Zamościu”, 1980, nr 2, s. 4–5.

216 ZRL, akta ZRŚ-W NSZZ „S” w Lublinie, teczka „Bychawa, Dęblin, Ryki, Świdnik, 
Zwierzyniec”.

217 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 53.
218 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 383, s. 240. 
219 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 100.
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pania sprawozdawczo-wyborcza w zawłaszczonym przez komunistów 
Związku Harcerstwa Polskiego. Kampanii towarzyszyła ostra krytyka do-
tychczasowych form i metod działania oraz małej aktywności nauczycieli 
w procesie wychowania młodzieży. Zastosowanie nowej ordynacji wybor-
czej umożliwiło duże zmiany w składzie osobowym hufców ZHP220.

Dyskusje skoncentrowały się wokół modelu harcerstwa w szkołach 
ponadpodstawowych, zwłaszcza jeśli chodzi o rolę i rangę samorządu oraz 
struktur samorządowych szczepów HSPS. Podnoszono problemy rzecznic-
twa spraw młodzieży, które we wcześniejszym okresie było fikcją. Padają 
propozycje powrotu do nazwy Drużyn Starszoharcerskich. Postuluje się 
apolityczność organizacji, jej samodzielność, autonomiczność i niezależ-
ność. Podkreśla się dobrowolność wstępowania do organizacji jako ele-
ment deklaracji młodego człowieka.

Na sytuację w Hufcu Lublin i Hufcu Puławy wpływa aktywność Krę-
gu Instruktorskiego „Zawisza”, zrzeszającego młodzież ze szkół ponad-
podstawowych, gdzie trzon kadry stanowią instruktorzy-studenci KUL. W 
Lublinie ruch działa aktywnie w LO nr 1 i LO nr 2, zaś na terenie Hufca 
Puławy – przez działalność Żeńskiej Drużyny Środowiskowej221.

W styczniu 1981 r. działający na terenie Lublina Krąg Instruktorów 
Harcerskich „Zawisza” skupia 40 osób, w tym 36 uczniów lubelskich szkół 
średnich, którzy prowadzą drużyny ZHP w szkołach podstawowych Lubli-
na. Przewodniczącym Kręgu jest hm. Michał Bobrzyński, pracownik KUL. 
Bardzo aktywnym instruktorem jest Krzysztof Stanowski, student histo-
rii KUL. Krąg „Zawisza” wchodzi w skład ogólnopolskiego Porozumienia 
Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Małkowskiego. Członkowie Kręgu 
legitymują się wysokim stopniem umiejętności harcerskich. Krąg ściśle 
współpracuje z NSZZ „Solidarność”. Na spotkaniach sekcji nauczycielskiej 
„Solidarności” kolportowane są materiały informacyjne nt. programu 
Kręgu. W zasięgu wpływów „Zawiszy” jest drużyna w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Czartoryskich w Puławach. W połowie stycznia Krąg „Za-
wisza” wydał i rozprowadził pierwszy numer gazetki „Zawiszak”. Podobną 
gazetkę wydała drużyna w Puławach222.

25 kwietnia 1981 r. instruktorzy harcerscy – członkowie Kręgu „Zawi-
sza”, nie mogąc zaakceptować utrzymanej przez VII Zjazd ZHP podległości 
ideologicznej tej organizacji wobec PZPR, ogłosili wystąpienie ze struktur 
ZHP, podejmując jednocześnie decyzję kontynuowania działalności har-

220 Ibidem, sygn. 1076, s. 105, 114.
221 Ibidem, sygn. 1081, s. 5. 
222 Ibidem, s. 25, 43. 
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cerskiej w formie niezależnej od ZHP. Decyzję wyjaśniono w wydanym 
oświadczeniu: 

uważamy, że tzw. „odnowa” w oficjalnym ZHP, obfitująca w szereg spek-
takularnych, obliczonych jedynie na propagandowy efekt gestów ma na celu 
zamaskowanie wysiłku władz ZHP zmierzającego do utrzymania związku do-
tychczasowych struktur i dominacji zawodowego aparatu organizacyjnego, 
a także co najważniejsze, dotychczasowego wyłącznego podporządkowania 
harcerstwa materialistycznej, ateistycznej ideologii obcej większości polskie-
go społeczeństwa. Wierzymy, że niezależny, wolny od ideologicznych i poli-
tycznych nacisków, autentyczny w swym działaniu ruch harcerski ma szansę 
stać się znaczącym czynnikiem w wychowaniu młodzieży.

Niemal natychmiast przewodniczący Kręgu „Zawisza” zwrócił się 
pisemnie do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Soli-
darność” Regionu Środkowo-Wschodniego o poparcie inicjatywy i objęcie 
przez przyszły Zarząd Regionu „Solidarności” patronatu nad niezależnym 
harcerstwem. Odpowiedzią „Solidarności” była przyjęta 17 maja 1981 r., 
na wniosek 81 delegatów – nauczycieli, uchwała nr 16 I Walnego Zebra-
nia Delegatów zobowiązująca nowe władze regionalne „Solidarności” do 
roztoczenia stosownego patronatu, a nawet zapewnienia „odpowiednich 
warunków działania”. Bardzo ścisłą współpracę Niezależny Ruch Harcer-
ski nawiązał z Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Środkowo-Wschodniego, m.in. organizując wakacyjny kurs dla instrukto-
rów harcerskich. Czołową rolę w ruchu odgrywali wówczas: hm. Michał 
Bobrzyński, hm. Anna Frączek i phm. Krzysztof Stanowski223.

Z działalnością niezależnego harcerstwa związane było wydawanie 
własnych gazet. 1 grudnia 1980 r. ukazał się pierwszy numer pisma „Za-
wiszak. Biuletyn Kręgu Instruktorów Harcerskich «Zawisza» im. Andrze-
ja Małkowskiego w Lublinie”. Pismo kilkakrotnie zmieniało podtytuł. Od 
15 stycznia 1981 r. był to „Biuletyn Drużyn Kręgu Instruktorów Harcer-
skich «Zawisza» im. A. Małkowskiego w Lublinie”, od 19 września 1981 
r. – „Pismo Niezależnego Ruchu Harcerskiego”. Od 19 października 1981 
r. doszedł dodatkowy podtytuł: „Biuletyn Komisji Społecznej ds. Wycho-
wania Harcerskiego przy ZR NSZZ «Solidarność» w Lublinie”. Podkreślić 
należy, że wydawcą pisma był Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego 
„Solidarności”. W zmieniającym się składzie redakcyjnym pracowali: To-

223 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 
30, s. 6; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 69.
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masz Deptuła, Cezary Jakubowski, Maciej Królikowski, Adam Paszko, Zo-
fia Strojnowska, Wojciech Bartmiński, Marta Miedzwiecka, Aleksandra 
Strzałkowska i Sylwester Strzałkowski. Ukazało się 14 numerów pisma224.

Niemal równolegle, od 24 grudnia 1980 r. w Puławach zaczęło wy-
chodzić pismo „Zawiszak. Niezależne pismo Drużyn Zawiszackich Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. J. Czartoryskiego w Puławach”, od marca/
kwietnia 1981 r. jako „Pismo Drużyn Zawiszackich L.O. im. A. J. Czarto-
ryskiego i L.O. im. KEN w Puławach”. W listopadzie 1981 r. zmienił się 
całkowicie tytuł gazety na „Zgrzyt. Pismo młodzieży wydawane przy dru-
żynach NRH I i II L.O.”. Wydano 6 numerów pisma225.

Przebudzenie społeczne zapoczątkowane latem 1980 r. dotarło także 
i do środowisk uczniowskich. Już w połowie 1980 r., przed powstaniem 
„Solidarności”, w środowisku puławskich uczniów (głównie Liceum Ogól-
nokształcące im. KEN) powstaje Konfederacja Ludzi Wolnych, przemiano-
wana wkrótce na Suwerenne Porozumienie Młodzieży. Organizacja skupia 
się głównie na działalności samokształceniowej, ale po powstaniu NSZZ 
„Solidarność” angażuje się we wspomaganie akcji związkowych226. 

W grudniu 1980 r. ukazał się pierwszy numer (wydano w sumie 3) 
pisma o nazwie „Zamojszczak. Miesięcznik młodzieży II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Zamoyskiego”. Pismo redagowali: Zbigniew Niezgo-
da i Mariusz Zadura. Odbijane na powielaczu ukazywało się w nakładzie 
130–150 egz.227 

W połowie stycznia 1981 r., do Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Lublinie złożony został projekt statutu Szkolnego Zrzeszenia Uczniow-
skiego. Jego autorami byli uczniowie z I, II i IX LO w Lublinie. Istotą 
zrzeszenia miała być ochrona interesów uczniów w zakresie potrzeb mate-
rialnych, naukowych i społecznych, niezależność od władz szkoły i ścisła 
współpraca z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów228. 

Znany jest pojedynczy przypadek próby tworzenia niezależnego ruchu 
uczniowskiego na terenie woj. zamojskiego. Próbę taką podjęło (w grud-
niu 1980 r. lub w I poł. stycznia 1981 r.) 3 uczniów Technikum Rolniczego 
w Zamościu. Próba nie powiodła się z powodu braku akceptacji ze stro-

224 A. K o n d e r a k, Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego, 
Lublin 1998, s. 228–229.

225 Ibidem, s. 229. 
226 T. K r a s z e w s k i, Udział młodzieży w kształtowaniu ruchu niepodległościowo-solidarno-

ściowego Ziemi Puławskiej. Wspomnienia z lat 1980–1988, [w:] 25 lat „Solidarności” Ziemi Puław-
skiej, s. 201.

227 K o n d e r a k, op. cit., s. 228. 
228 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 25. 
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ny młodzieży. Wyrazem zaangażowania młodzieży szkolnej w dokonujące 
się w kraju przemiany była pomoc w akcjach prowadzonych przez NSZZ 
„Solidarność”. Np. 21 marca 1981 r., młodzież szkolna Zamościa została  
w godzinach rannych włączona do rozdawania przechodniom specjalne-
go wydania biuletynu MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, 
który zawierał informacje o wypadkach w Bydgoszczy229.

Znamienne zdarzenie, świadczące o ówczesnym zaangażowaniu wie-
lu uczniów w rozgrywające się wokół wypadki, miało miejsce 12 listopada 
1981 r. w Zamościu. Tego dnia, w II Liceum Ogólnokształcącym, podczas 
przerwy lekcyjnej o godz. 9.45, zatrzymany został przez pracowników Służ-
by Bezpieczeństwa uczeń klasy IV c Radosław Sarnicki. Fakt zatrzymania 
ucznia bez bliższego określenia przyczyny spowodował oburzenie wśród 
nauczycieli i uczniów szkoły. Znalazło to wyraz m.in. w piśmie działającej 
na terenie szkoły podstawowej organizacji partyjnej PZPR do Komitetu 
Miejskiego i Wojewódzkiego PZPR oraz do wojewody zamojskiego. Po in-
terwencji I sekretarza KW PZPR w Komendzie Wojewódzkiej MO, przesłu-
chanie ucznia zakończono przed godz. 16.00. Dopiero po jego przybyciu 
do szkoły nauczyciele i młodzież szkolna rozeszli się do domu. Jak podają 
materiały władz, przyczyną zatrzymania ucznia Sarnickiego było posia-
danie przez niego materiałów KPN oraz planu miasta Zamościa z podzia-
łem na sektory w celu rozpowszechniania materiałów propagandowych 
KPN. Ślady należących do niego linii papilarnych znaleziono ponadto na 
ulotkach KPN rozklejanych na terenie Zamościa. Władze podjęły śledztwo 
w tej sprawie230.

Na II Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania (24–
25 października 1981 r.) przyjęto rezolucję popierającą „działania i inicja-
tywy młodzieży zmierzające do zwiększenia samorządności i autonomii 
organizacji młodzieżowych w szkołach”231.

17. Przywracanie narodowej pamięci

Ważnym elementem działania NSZZ „Solidarność”, także w Regionie 
Środkowo-Wschodnim, stało się stopniowe odkłamanie fałszowanej przez 
35 lat historii, a czasem zadośćuczynienie pamięci ofiar.

229 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 17, 72.
230 Ibidem, sygn. 387, s. 90.
231 J a n  A u t o r [Z. Łupina], op. cit., s. 8.
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1 listopada 1980 r. grupa związkowców „Solidarności” z ZA „Puła-
wy” (dwa autokary) złożyła w Gdańsku wieniec na płycie upamiętniającej 
grudniową tragedię 1970 r. oraz przekazała zebraną wśród załogi kwotę 
51 600 zł na konta Społecznych Komitetów Budowy Pomników Poległych 
Stoczniowców w Gdańsku i Gdyni (po połowie)232.

3 grudnia 1980 r. w FŁT w Kraśniku z inspiracji KZ NSZZ „S” zażą-
dano od dyrekcji rehabilitacji pracowników zwolnionych w następstwie 
wydarzeń w czerwcu 1976 r. Zainicjowano zgłaszanie się pokrzywdzonych 
celem udokumentowania swych roszczeń233.

Istotny przełom w świadomości związkowej w tym zakresie nastąpił 
w 10 rocznicę wydarzeń Grudnia 1970 r. Kluczową rolę odegrały tu uroczy-
stości odsłonięcia pomnika stoczniowców w Gdańsku. Poszczególne komi-
sje zakładowe organizowały wyjazd na nie swoich członków. Na wniosek 
MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, ministerstwo 
komunikacji wyraziło zgodę na uruchomienie 15 grudnia wieczorem spe-
cjalnego pociągu z Lublina do Gdyni (około 700 miejsc). Tego samego dnia 
wyjechało również kilka autokarów z ZA „Puławy” oraz uczelni lubelskich. 
W pracowni plastycznej ZA „Puławy” wykonano znaczki o treści: „Pamię-
tamy 1970 r. Gdańsk” ze znakiem krzyża, które rozdawano wyjeżdżającym 
do Gdańska234.

16 grudnia 1980 r., w dniu głównych uroczystości w Gdańsku, de-
legacja NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego złożyła pod 
pomnikiem poległych stoczniowców wieniec z szarfami i napisem: „Wasza 
krew przetarła naszą drogę”. Tego dnia, w Lublinie, w niektórych zakła-
dach pracy, instytucjach, uczelniach i szkołach związkowcy „Solidarno-
ści” wywiesili flagi narodowe przewiązane kirem. W dwóch szkołach w 
Puławach przeprowadzono apele. W największych zakładach pracy (ZA 
„Puławy”, FŁT Kraśnik, FSC Lublin, WSK Świdnik) część związkowców 
„Solidarności” założyła biało-czerwone opaski. Na uczelniach studenci z 
NZS rozkleili okolicznościowe plakaty. Na terenie Lublina kolportowano 
też ulotkę wydaną przez NSZZ „Solidarność” pt. Idea pomnika. Ulotka wy-
jaśniała symbolikę trzech ukrzyżowanych kotwic, nawiązujących do wy-
darzeń 1956, 1970 i 1976 r. W ulotce cytowano przedmowę do III części 
Dziadów Adama Mickiewicza oraz wypowiedź papieża Jana Pawła II do 
Polaków na Błoniach Krakowskich 10 czerwca 1979 r. Przebieg transmi-

232 L e s i s z, op. cit., s. 49.
233 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 100.
234 Ibidem, sygn. 1078, s. 69, 75; „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» 

Region Środkowo-Wschodni”, 1980, nr 8, s. 16.
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towanych uroczystości stał się tematem dyskusji w zakładach pracy i roz-
mów indywidualnych235.

20 grudnia 1980 r., w uzgodnieniu z KKP, MKZ NSZZ „Solidarność” 
Regionu Środkowo-Wschodniego zorganizował w Lublinie zjazd przedsta-
wicieli wszystkich regionów celem powołania Krajowej Komisji Koordy-
nacyjnej ds. Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wśród postulatów doty-
czących tego środowiska znalazły się żądania dotyczące zadośćuczynienia 
ofiarom prześladowań w czasie II wojny i w okresie powojennym, m.in.:

– przyznać stosowne odszkodowania więźniom obozów koncentracyjnych 
i wywiezionym osobom na przymusowe roboty do Rzeszy Niemieckiej sto-
sownie do otrzymanych od rządu RFN środków finansowych (...)

– przyznać stosowne odszkodowania osobom deportowanym w latach 1939–
44 na teren innych państw uczestników II wojny światowej

– zrehabilitować i przyznać stosowne odszkodowanie osobom prześladowa-
nym w latach 1944–56 za ich przekonania polityczne236.

16 września 1981 r., w przeddzień 42 rocznicy agresji sowieckiej na 
Polskę, MKZ NSZZ „Solidarność” w Zamościu zorganizował naradę szko-
leniową nauczycieli historii z całego woj. zamojskiego na temat zmiany 
programu nauczania historii w szkołach, z zagrożeniem, że „jeśli państwo 
nie zabezpieczy weryfikacji programu i wydania nowych podręczników, 
wówczas roli tej podejmie się «Solidarność»”237.

17 września, w godzinach rannych, w Biłgorajskich Zakładach Napra-
wy Samochodów pojawiły się plakaty przypominające o najeździe Sowie-
tów na Polskę238. 

Tradycje podtrzymywania patriotyzmu były zawsze silne w Puławach. 
8 listopada 1981 r., z inspiracji MKZ „Solidarność” Ziemi Puławskiej oraz 
proboszcza parafii Włostowice, odsłonięto przy włostowickim kościele 
dwie odrestaurowane tablice poświęcone poległym w 1918 r. oraz pomnik 
przedstawiający orła zrywającego kajdany. Wartę honorową w czasie uro-
czystości zaciągnęli harcerze i strażacy239.

Z kolei w Lubartowie, na budynku mieszkalnym ojców kapucynów 
odsłonięto, również 8 listopada 1981 r., tablicę pamiątkową ku czci Józe-

235 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 69, 75, 76, 78; „Biuletyn Informacyj-
ny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1980, nr 8, s. 16.

236 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 78.
237 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 31.
238 Ibidem, s. 31. 
239 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1085, s. 31.
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fa Piłsudskiego, przedstawiającą jego popiersie, a pod nim napis: „W 10 
rocznicę uwolnienia kraju od nawały bolszewickiej – 1930 r.”, z dodaną 
informacją: „odnowiono w 1981 r. przez NSZZ «Solidarność»”240.

Ważną rolę odegrała 63 rocznica odzyskania niepodległości w 1918 
r. W Zamojskich Fabrykach Mebli i Zakładach Dziewiarskich „Mewa” w 
Biłgoraju NSZZ „Solidarność” transmitowała przez radiowęzły audycje po-
święcone działalności Józefa Piłsudskiego. W Tomaszowie Lubelskim NSZZ 
„Solidarność” zorganizowała wiec mieszkańców przy pomniku Konstytucji 
3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu i okolicznościowym przemówieniu przed-
stawiciele zakładów pracy złożyli wieńce. We wsi Hostynne k. Hrubieszowa 
NSZZ „Solidarność” zorganizowała wiec przy pomniku żołnierzy polskich 
poległych w wojnie w 1920 r. Po mszy polowej i okolicznościowym przemó-
wieniu odbyła się ceremonia złożenia wieńców i kwiatów przez przedsta-
wicieli zakładów pracy z Hrubieszowa i okolicznych miejscowości241.

13 listopada 1981 r. NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju, na sesji Miej-
skiej Rady Narodowej zgłosiła wniosek (przesłany już wcześniej pisemnie) 
o przywrócenie ulicy Zamojskiej nazwy Józefa Piłsudskiego oraz nazwanie 
jednej z ulic miasta imieniem Kardynała  Stefana Wyszyńskiego242.

18. Robotnicy ’80 – film zakazany

Ogłoszone w prasie odwołanie kinowych projekcji filmu Robotnicy ‘80 stało 
się w drugiej dekadzie grudnia 1980 r. nowym, wiodącym tematem dys-
kusji, zwłaszcza w środowiskach robotniczych. Odpowiedzią NSZZ „Soli-
darność” były różne formy protestacyjne, zwłaszcza akcje ulotkowe i pla-
katowe. Jako jeden z pierwszych, 8 grudnia, swój protest wystosował do 
władz Zakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” WSK Świd-
nik. „Film ten, mimo dokonanej na nim korekty, uważamy za dokument o 
nieprzemijającej wartości historycznej. Rodzimym fałszerzom historii na-
szego narodu nadal jednak zależy na ukrywaniu prawdy” – napisali związ-
kowcy ze Świdnika w piśmie adresowanym do I sekretarza KC PZPR w 
Warszawie. Do 9 grudnia w Lublinie i Świdniku rozprowadzono, poprzez 
listy zbiorowe, około 25 tys. biletów na ten film. 8 grudnia zdążono wy-
świetlić 9 seansów (5 w Lublinie i 4 w Świdniku)243.

240 Ibidem, s. 31.
241 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 86.
242 Ibidem, s. 90; Kalendarium Biłgorajskiej [...], s. 51.
243 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 65.
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9 grudnia protest w sprawie filmu wyraziło Prezydium MKZ NSZZ 
„Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. 

Traktujemy zakaz wyświetlania filmu Robotnicy ’80 jako wyraźną pro-
wokację ze strony władz politycznych i administracyjnych kraju (...) Jest to 
kolejna próba spowodowania napięcia społecznego w Polsce, tym drastycz-
niejsza, iż podjęta metodami niedemokratycznych decyzji odgórnych wyko-
rzystujących najgorsze tradycje cenzury prewencyjnej i ograniczenia dostępu 
narodu do dóbr kultury244.

Także w następnych dniach nie ustawały protesty i dyskusje w spra-
wie filmu. W WSK Świdnik na bramie wejściowej wywieszono hasło: „żą-
damy wznowienia projekcji filmu Robotnicy ‘80 w ustalonym terminie – bez 
cięć”245. W piśmie do władz partyjnych ZKR NSZZ „Solidarność” przekazał 
w tej sprawie „oburzenie załogi”. „Ten nierozważny krok służy dalszemu 
podsycaniu temperatury nastrojów społecznych” – napisała KZ NSZZ „S” 
Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów246.

Co ciekawe, decyzja w sprawie zdjęcia filmu z ekranów spotkała się z 
ostrą krytyką na spotkaniu w Lublinie I sekretarzy podstawowych organi-
zacji partyjnych PZPR pionu kultury, którzy zażądali przywrócenia filmu do 
kin247. W styczniu na terenie woj. lubelskiego film został wprowadzony na 
ekrany kin z ograniczeniami: w zamieszczanym w prasie repertuarze kin 
zamiast tytułu podawano lakoniczną informację: „seanse zamknięte”248.

19. Spór o wolne soboty

W styczniu 1981 r. polem nowego poważnego konfliktu między władzą a 
„Solidarnością” stała się kwestia wolnych sobót, którą w najdalej idącym 
zapisie (wolne soboty dla wszystkich pracowników) regulowało porozu-
mienie podpisane 3 września 1980 r. w Jastrzębiu. Rozwiązania zapropo-
nowane przez ministerstwo pracy w listopadzie i grudniu 1980 r. ozna-
czały wyłom w stosunku do ustaleń jastrzębskich. Rząd demonstracyjnie 
pominął w konsultacjach władze krajowe „Solidarności” i ogłosił sobotę 

244 Ibidem, s. 67.
245 Ibidem, s. 69.
246 Ibidem, s. 71.
247 Ibidem, s. 67.
248 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 

1981, nr 14, s. 12.



182 MARCIN DĄBROWSKI

10 stycznia 1981 r. jako pracującą. Zgodnie z zaleceniami Krajowej Komi-
sji Porozumiewawczej wszystkie soboty stycznia: 10., 17., 24. i 31. strona 
związkowa uznała za dni wolne od pracy249.

6 stycznia ukazał się dodatek specjalny regionalnego Biuletynu In-
formacyjnego „Solidarności”, zawierający oświadczenia i komunikaty na 
temat wolnych sobót i stosunku do tej sprawy MKZ NSZZ „Solidarność” 
Regionu Środkowo-Wschodniego, MKZ w Gdańsku oraz KKP. 8 stycznia 
kwestia wolnych sobót była tematem spotkania wojewody lubelskiego z 
przedstawicielami MKZ NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Przedstawicie-
le związku przyznali, że aktualny stan gospodarki nie pozwala na wpro-
wadzenie wszystkich wolnych sobót i widzą potrzebę pracy. Stwierdzili 
jednak, że podejmą konfrontację, ponieważ rząd jest nielojalny, nie szuka 
rozwiązań alternatywnych i nie konsultował problematyki wolnych sobót 
z „Solidarnością”. W związku z tym nie ma gwarancji, że chce przestrzegać 
zawartych porozumień. „Gdyby rząd określił jasno swoje stanowisko, że 
chce realizować porozumienia z Gdańska i Jastrzębia, ale wobec trudności 
gospodarczych zawiesza na pół roku ich wprowadzenie, powołując mie-
szaną komisję ekspertów, która oceni warunki i określi termin wprowa-
dzenia wolnych sobót – to «Solidarność» zmieniłaby swoje stanowisko w 
tej sprawie” – argumentowali związkowcy250.

Według danych władz w sobotę, 10 stycznia, w woj. lubelskim nie 
podjęto pracy w 43 zakładach pracy i instytucjach (ok. 13 tys. pracowni-
ków). Z możliwości przełożenia pracy z 10 na 31 stycznia skorzystano w 
20 zakładach pracy (ok. 30 tys. zatrudnionych). Częściowo nie przystąpio-
no do pracy w 157 zakładach pracy (ok. 23 tys. osób na I zmianie i ok. 5 
tys. osób na II zmianie). Normalna praca miała miejsce w 429 zakładach 
pracy (ok. 138 tys. osób). Łącznie tego dnia nie podjęło pracy ok. 41 tys. 
pracowników, co stanowiło ok. 17% ogółu zatrudnionych (245 tys. ludzi) 
we wszystkich działach gospodarki uspołecznionej. Przełożył pracę na 31 
stycznia największy zakład pracy: FSC Lublin. Najniższy wskaźnik pracu-
jących (ok. 10%) odnotowano w FŁT Kraśnik i Predom-Eda w Poniatowej. 
W kilkunastu zakładach pracy (lubelskie szpitale, instytucje naukowe, 
urzędy pocztowo-telekomunikacyjne, banki, niektóre zakłady przemysło-
we) znaczna część związkowców „Solidarności” nie podpisywała list obec-
ności, zakładając biało-czerwone opaski251.

249 H o l z e r, op. cit., s. 166.
250 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 

1981, nr 10 Dodatek specjalny, s. 1–4; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 9, 11. 
251 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 17.
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10 stycznia na 714 jednostek budżetowych w woj. zamojskim pracę 
w wolną sobotę zbojkotowało 37 jednostek. Częściowo nie pracowało 12 
zakładów pracy. Do największych, które nie pracowały tego dnia, należały: 
Biłgorajskie Zakłady Naprawy Samochodów, „Spomasz” w Zamościu, WSK 
Tomaszów Lubelski, Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Bodaczowie. W 
ZPDz „Mewa” pracowało 40% załogi, w POM Zamość – połowa252.

W następnych dniach, wobec pojawiających się ze strony dyrekcji 
gróźb potrącenia płac pracownikom, którzy nie stawili się do pracy 10 
stycznia, MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego za-
strzegł możliwość podjęcia akcji strajkowej253.

12 stycznia 1981 r. w „Sztandarze Ludu” i „Kurierze Lubelskim” uka-
zały się nieprawdziwe informacje, że m.in. w WSK Świdnik załoga prze-
niosła pracującą sobotę 10 stycznia na koniec miesiąca. Tego samego dnia 
oburzona Zakładowa Komisja Związkowa podjęła uchwałę, w której za-
żądała sprostowania przez środki masowego przekazu mylącej informa-
cji oraz groziła, w przypadku niespełnienia żądania, ogłoszeniem bojkotu 
prasy regionalnej254.

W następnych dniach KW PZPR oraz wojewoda lubelski byli zasypy-
wani oświadczeniami i protestami organizacji zakładowych NSZZ „Soli-
darność” w sprawie wolnych sobót255. Rozdyskutowanie dotyczące wol-
nych sobót nie ustawało przez cały styczeń. Podjęto szeroką kampanię 
niepodejmowania pracy w kolejną sobotę 24 stycznia. Tego dnia nie podej-
mują pracy załogi największych zakładów Lubelszczyzny. Na terenie za-
kładów kolportowany jest apel w sprawie wolnych sobót, podpisany przez 
Lecha Wałęsę. Dołączona jest do niego odezwa Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, zawierająca 
ostrzeżenie pod adresem władz: „w przypadku niezapłacenia lub innych 
represji za 10 i 24. 01. 81 związek nasz będzie bronił interesów swoich 
członków wszelkimi środkami do strajku włącznie”256.

Poważną próbą sił i nerwów była sobota 24 stycznia. Poprzedziła ją 
kilkudniowa atmosfera napięcia i dyskusji, zwłaszcza w kontekście roz-
mów prowadzonych przez władze krajowe związku z rządem. W autobu-
sach MPK Lublin „Solidarność” rozkleiła ulotki: „tracąc soboty, tracimy 
wszystko”257. 23 stycznia, w ramach ogólnokrajowego solidarnościowego 

252 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 10.
253 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 24.
254 Ibidem, s. 28; F i e d o s i u k, op. cit., s. 71, 135.
255 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 28, 30. 
256 Ibidem, s. 38, 41, 44; F i e d o s i u k, op. cit., s. 73.
257 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 34, 36.
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strajku ostrzegawczego, „Solidarność” w ZA „Puławy” przeprowadziła 
dwugodzinną akcję strajkową. W godz. 9.00–11.00 pracę przerwało 1500 
osób (służby remontowe, pomocnicze, administracja) z I zmiany258. Więk-
szość lubelskich zakładów pracy otrzymała odezwę lubelskiego MKZ NSZZ 
„S” wzywającą wszystkich pracowników do nie stawienia się do pracy w 
sobotę. Kolportowano także uchwałę Komisji Zakładowej FSC z 19 stycz-
nia, głoszącą, że wszystkie soboty 1981 r. są dniami wolnymi od pracy259.

W sobotę 24 stycznia zasięg niepodejmowana pracy w zakładach pracy 
był równie duży, co 10 stycznia. Według danych władz, na terenie woj. lu-
belskiego nie przystąpiło do pracy 85 zakładów pracy (w tym 28 w samym 
Lublinie) z 50 tys. pracowników. Wśród nie pracujących były największe 
przedsiębiorstwa, jak FSC Lublin, WSK Świdnik, FŁT Kraśnik czy ZA „Pu-
ławy”. Tym razem pracy nie podjęła część placówek handlu detalicznego 
(m.in. Domy Towarowe „Centrum”). Częściowo pracowało 439 zakładów 
pracy (w tym 283 w Lublinie). Łączna liczba pracowników, którzy tego dnia 
nie podjęli pracy, wyniosła 99,5 tys. osób (33% ogółu zatrudnionych w gospo-
darce uspołecznionej). W samym Lublinie dotyczyło to 54% stanu załóg260.

W woj. zamojskim, 24 stycznia, bojkot pracy w wolną sobotę podjęło 
15 798 osób, w tym 1080 osób w 16 małych zakładach pracy, które w ogóle 
nie przystąpiły do pracy oraz 19 202 osoby w 88 zakładach pracy, któ-
re przystąpiły do pracy częściowo. Wysoką absencję zanotowały najwięk-
sze zakłady, jak: ZPDz „Mewa” w Biłgoraju (nie pracowało 2273 osoby 
na 2933 zatrudnione, tj. 77,5%), Zamojskie Fabryki Mebli (nie pracowało 
2045 osób na 2707 zatrudnionych, tj. 77,5%) czy ZPO „Delia” w Zamościu 
(nie pracowało 1054 osoby na 1354 zatrudnionych, tj. 77,8%). Z kolei w 
Przedsiębiorstwie Budowlanym, zatrudniającym 845 osób, nie pracowało 
815 osób, tj. 96,9%261. 

26 stycznia z MKZ Jastrzębie przesłano dalekopisem do „Solidarno-
ści” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym polecenie, aby następnego dnia, 
w godz. 8.00–10.00, załogi górnicze przystąpiły do strajku ostrzegawcze-
go, na znak protestu przeciw nierealizowaniu przez rząd porozumień w 
sprawie wolnych sobót. W wyniku interwencji władz górnicy w Bogdance 
ograniczyli się do wywieszenia flag i założenia opasek262.

258 L e s i s z, op. cit., s. 76, 79, 87.
259 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 39. 
260 Ibidem, s. 41, 42.
261 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 26.  
262 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 44; „Dodatek Nadzwyczajny Biulety-

nu NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 15, s. 4.
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Na konflikt wokół wolnych sobót nałożył się dodatkowo spór o re-
jestrację NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”. W wyniku decyzji Pre-
zydium MKZ Regionu 28 stycznia, w godz. 12.00–14.00, przerwała pracę 
załoga Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów (400 pracowników), 
popierając żądania związku wiejskiego. Planowany na ten dzień strajk po-
wszechny w sprawie wolnych sobót został wcześniej przesunięty z uwagi 
na rozpoczęcie rozmów KKP z rządem. Nie zrezygnowano jednak całkowi-
cie z przygotowań do takiej akcji263.

Atmosferę podgrzewało teraz naliczanie płac za styczeń, z potrąca-
niem poborów za nieobecność w soboty. W Zakładach Azotowych „Pu-
ławy” pracownicy zajmujący się naliczaniem płac odmawiają potrącania 
wynagrodzeń pracownikom, którzy nie pracowali 10 i 24 stycznia. W FSC 
Lublin, 27 stycznia, dyrekcja podjęła w rozmowach z zakładową „Solidar-
nością” kwestię pracy załogi w sobotę 31 stycznia, w związku z przełoże-
niem wolnej soboty z 10 na 31 stycznia. Dyrekcja zasygnalizowała także 
zamiar potrącenia wynagrodzeń tym, którzy nie podjęli pracy w sobotę 24 
stycznia oraz tym, którzy nie podejmą jej 31. W odpowiedzi KZ NSZZ „So-
lidarność” zażądała wypłacenia normalnych wynagrodzeń za wolne soboty 
10 i 24 stycznia oraz zagroziła podjęciem strajku264. Identyczne stanowisko 
zajęły inne organizacje związkowe, np. w WSK Świdnik, FŁT Kraśnik, Pre-
dom-Eda w Poniatowej. W przypadku niespełniania tych oczekiwań w wie-
lu zakładach pracy zapowiedziano strajk ostrzegawczy w dniu 3 lutego265.

30 stycznia MKZ Ziemi Puławskiej podjął uchwałę o przekształceniu 
się z dniem 31 stycznia w komitet strajkowy. Zobowiązano wszystkie ko-
misje zakładowe do przeprowadzenia akcji strajkowej w dniu 3 lutego, w 
godz. 12.00–13.00, z możliwością przekształcenia tego strajku w strajk na 
czas nieograniczony. W uchwale sprecyzowano żądania: pełnej realizacji 
porozumień z 1980 r., rejestracji „Solidarności Wiejskiej” oraz zaniechania 
jakichkolwiek restrykcji wobec osób, które nie podjęły pracy w soboty 10 
i 24 stycznia. Zaznaczono ponadto, że w przypadku braku pozytywnych 
rezultatów, dwa tygodnie później należy przystąpić do strajku właściwego 
w całym rejonie puławskim266.

W kolejną sobotę, 31 stycznia, nie pracowała większość załóg naj-
większych zakładów pracy (FSC Lublin, FŁT Kraśnik, WSK Świdnik, ZA 

263 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 47; „Biuletyn Informacyjny MKZ 
NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 14, s. 3–4; „Dodatek Nadzwy-
czajny Biuletynu NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 15, s. 2–3.

264 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 47.
265 Ibidem, s. 48. 
266 Ibidem, s. 50.
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„Puławy”, Predom-Eda Poniatowa), z wyjątkiem służb utrzymania ruchu 
ciągłego. W poniatowskiej „Edzie” do pracy stawiło się tylko 38 pracow-
ników. W ZA „Puławy” pracę podjęło 500 osób na 3 tys. pracowników 
I zmiany. W Lubelskim Zagłębiu Węglowym nie przyszło do pracy 62% 
załogi. Jak w wolne soboty funkcjonowała komunikacja miejska (Lublin, 
Puławy, Kraśnik), PKS, PKP i łączność267.

20. Zmiana władz regionu

Na początku lutego 1981 r. regionalny konflikt w Bielsku-Białej dodatko-
wo zaogni sytuację w kraju. 5 lutego, w godzinach rannych, pogotowie 
strajkowe do podjęcia powszechnego strajku okupacyjnego ogłasza szereg 
dużych zakładów pracy: LZNS, WSK Świdnik, FSC Lublin, Eda Poniato-
wa, Zakłady Mięsne w Lublinie czy „Agromet”. W Lublinie, w miejscach 
publicznych, pojawia się wiele plakatów. 6 lutego obradujący na terenie 
Fabryki Samochodów Ciężarowych MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu 
Środkowo-Wschodniego odwołuje pogotowie strajkowe, w związku z za-
warciem porozumienia w Bielsku-Białej. W mocy pozostaje natomiast go-
towość strajkowa do podjęcia strajku ostrzegawczego ogłoszona przez KKP 
z powodów: opóźnień w rejestracji NSZZ „Solidarność Wiejska”, zerwania 
przez rząd rozmów z MKS Jelenia Góra oraz niezrealizowania żądania peł-
nego dostępu „Solidarności” do środków masowego przekazu268.

Obrady MKZ przeciągnęły się do nocy. W ich trakcie doszło do poważ-
nego rozłamu wśród członków MKZ na tle negatywnej oceny działalno-
ści Prezydium MKZ z Czesławem Niezgodą na czele, zwłaszcza ze strony 
przedstawicieli UMCS i Puław. W związku z tym przewodniczący MKZ oraz 
dwóch wiceprzewodniczących (Stanisław Daniel i Ryszard Kuć) złożyło 
rezygnacje. Przyjęto rezygnacje Niezgody i Daniela. Wiceprzewodniczące-
go Kucia pozostawiono na stanowisku. Po 3-krotnym tajnym głosowaniu 
wybrano 7-osobowe Prezydium MKZ. Jego przewodniczącym został Jan 
Bartczak z MPK. Nowym członkiem Prezydium został Andrzej Sokołowski 
z WSK Świdnik. Pod koniec obrad z funkcji wiceprzewodniczącego MKZ 
zrezygnował nagle wybrany parę godzin wcześniej Bolesław Ćwikła269.

267 Ibidem, s. 57.
268 Ibidem, s. 62, 64, 66, 67.
269 Ibidem, s. 67; A. S o k o ł o w s k i, relacja ustna, styczeń–luty 2005 r. – w posiada-

niu autora; D z i u r a, Słowa przemijają [...], s. 18–19; M. D ą b r o w s k i, Ludzie, którzy tworzyli 
„Solidarność”. Zbigniew Jędruszewski, „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego 
NSZZ «Solidarność»”, 2005, nr 3, s. 10. 
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Zmiany we władzach regionu „Solidarności” nastąpiły w bardzo go-
rącym okresie. Już 9 lutego, po otrzymaniu z Rzeszowa wiadomości o za-
wieszeniu rozmów z komisją rządową w sprawie rejestracji NSZZ „Soli-
darność” RI, MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego znowu ogłasza strajk. 
Tym razem – strajk solidarnościowy, który w godz. 12.00–13.00 ma się 
odbyć w wytypowanych rejonach i zakładach pracy. Przy typowaniu za-
kładów brano pod uwagę stan zatrudnienia i ustalono, że w Lublinie do 
strajku przystąpią zakłady zatrudniające ponad 1 tys. osób, a w terenie – 
ponad 500 osób270.

 9 lutego zapowiedziany strajk objął w Lublinie: LZNS, MPK i tak-
sówkarzy, Lubelską Fabrykę Wag, MPO, MPWiK, ZPDZ „Lubgal”, PKS Od-
dział I Towarowy, Spółdzielnię Inwalidów Niewidomych i „Prefabet”, w 
Kraśniku: FŁT, MPK, PKS Oddział Towarowy, Spółdzielnię „Jedność”, w 
Świdniku WSK, w Poniatowej Predom-Eda. W FSC Lublin, ZA „Puławy” i 
PKP – gdzie nie przerwano pracy – solidaryzowano się poprzez wywiesze-
nie flag i założenie opasek271.

25 lutego w Świdniku odbyło się zebranie delegatów zakładów, które 
10 września 1980 r. były członkami-założycielami regionalnego MKZ. Po-
wołano 16-osobową Komisję Rewizyjną MKZ Regionu Środkowo-Wschod-
niego, której zadaniem było dokonanie kontroli całokształtu funkcjono-
wania regionalnego MKZ w okresie od 10 września 1980 r. do momen-
tu zwołania walnego zebrania delegatów, na którym komisja przedstawi 
wyniki i wnioski wynikające z tej kontroli. Na przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej wybrano Mariana Fuszarę z LZNS. W czasie spotkania w Świd-
niku dyskusja nad sprawą rezygnacji Bolesława Ćwikły z członkostwa w 
MKZ zamieniła się w długą i poważną debatę nad funkcjonowaniem NSZZ 
„Solidarność” w regionie272.

21. Odebrać komitety i komisariaty

2 grudnia 1980 r., podczas spotkania przedstawicieli MKZ w Lublinie z 
wojewodą lubelskim Eugeniuszem Garbcem, „Solidarność” podjęła inter-
wencję w sprawie katastrofalnych warunków lokalowych Pogotowia Ra-
tunkowego w Lublinie, mieszczącego się w nieodpowiednim do tego celu 

270 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 67. 
271 Ibidem, s. 68.
272 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 

1981, nr 18, s. 1–12.
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budynku przy ul. Sławińskiego (obecna ul. Niecała). Związkowcy zapropo-
nowali wówczas przeznaczenie na ten cel budynku Komitetu Miejskiego 
PZPR273.

4 grudnia obradujący Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” FSC w 
Lublinie zgłosił postulat przekazania budynku Komitetu Miejskiego PZPR 
w Lublinie na potrzeby MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, gnieżdżą-
cego się w ciasnym lokalu przy ul. Okopowej. Rozpoczęto zbieranie podpi-
sów z poparciem wśród załogi274.

8 grudnia, podczas kolejnego spotkania kierownictwa MKZ NSZZ 
„Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego z wojewodą lubelskim, 
strona związkowa podtrzymała zgłoszone wcześniej dezyderaty dotyczące 
przeznaczenia budynku Komitetu Miejskiego PZPR w Lublinie dla potrzeb 
służby zdrowia, budynku rozwiązywanej Wojewódzkiej Rady Związków 
Zawodowych dla MKZ „Solidarność” oraz Ośrodka Doskonalenia Kadr 
w Puławach na cele ogólnomiejskie. Ustalono, że decyzje w tych spra-
wach uzależnione będą od wyników prowadzonych badań wykorzystania 
tych obiektów. W tym celu powołano zespoły rzeczoznawców. Zespół do-
konujący „lustracji” KM PZPR, w którym uczestniczył m.in. dr Andrzej 
Jóźwiakowski z MKZ „Solidarność, uznał wkrótce, że budynek komitetu 
partyjnego nie nadaje się do celów Pogotowia Ratunkowego (ostatecznie 
pogotowie ulokowano przy ul. Weteranów)275.

8 stycznia 1981 r., w uchwale Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ 
„Solidarność” przy FSC Lublin, obok postulatu przeznaczenia gmachu KM 
PZPR przy ul. Obrońców Pokoju na stację Pogotowia Ratunkowego, poja-
wił się także wniosek przekazania budynku KM MO przy ul. Północnej na 
szpital dziecięcy276.

29 stycznia, w trakcie spotkania przedstawicieli MKZ regionu z wo-
jewodą lubelskim E. Garbcem, omawiano stan budynków zaproponowa-
nych przez prezydenta Lublina na siedzibę władz regionalnej „Solidarno-
ści”. Budynki przy ul. Lubartowskiej 50 i 70 oraz przy Krakowskim Przed-
mieściu 32 okazały się kompletnymi ruinami, wymagającymi kapitalnego 
remontu. Jedynym nadającym się do zasiedlenia budynkiem okazał się 

273 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1980, 
nr 7, s. 10–11.

274 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1078, s. 55.
275 Ibidem, s. 59; D ą b r o w s k i, Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność”.  Andrzej Jóźwiakow-

ski, s. 7.
276 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 

1981, nr 14, s. 9. 
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gmach rozwiązanej we wrześniu 1980 r. Wojewódzkiej Rady Związków Za-
wodowych przy ul. Królewskiej277.

12 lutego 1981 r., wobec nieustępliwej postawy „Solidarności”, która 
argumentowała, że zrzesza zdecydowaną większość pracowników gospo-
darki uspołecznionej, decyzją wojewody rozpoczęło się przekazywanie bu-
dynku zlikwidowanej WRZZ, przy ul. Królewskiej, dla MKZ NSZZ „Soli-
darność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Doszło przy tej okazji do incy-
dentów, gdy związkowcy „Solidarności” usiłowali wymusić pozostawienie 
w pomieszczeniach majątku ruchomego WRZZ. Decyzja wojewody stała 
się przyczyną ostrego protestu komunistycznych związków branżowych 
do I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie oraz do prezesa 
Rady Ministrów.  Z tego powodu KW PZPR w Lublinie musiał się tłuma-
czyć centrali w Warszawie z powodu  ustępstwa poczynionego wobec „So-
lidarności”278.

Wcześniej, bo na początku stycznia 1981 r., lokal z 5 pokojami, po roz-
wiązanych strukturach Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, otrzy-
mał Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „S” w Zamościu279. 

W styczniu 1981 r. MKZ „Solidarność” Oddział Radzyń Podlaski wy-
stąpił z inicjatywą przekazania radzyńskiego budynku Komitetu Miejskie-
go PZPR na potrzeby społeczne i przekształcenia go w tak brakujące przed-
szkole.

12 maja 1981 r. podczas obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Za-
mościu przedstawiono radnym list otwarty zamojskiego MKZ NSZZ „So-
lidarność”. List zawierał żądania: przeznaczenia niedokończonego gma-
chu KW PZPR na Wojewódzką Przychodnię Zdrowia oraz ścieśnienia po-
wierzchni zajmowanej w mieście przez KW MO i Prokuraturę Wojewódzką 
w celu uzyskania około 40 mieszkań na zamojskiej Starówce. 25 lipca, 
podczas Walnego Zebrania Delegatów Oddziału, od przybyłego prezydenta 
Zamościa oraz w przyjętej uchwale zażądano, by wybudowany ze składek 
na rozwój służby zdrowia budynek przy ul. Promiennej, zajmowany przez 
ZOMO, przekazać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem na hotel dla pie-
lęgniarek. Ponowiono także postulat przeznaczenia wznoszonego budyn-
ku administracyjnego KW MO, u zbiegu ulicy Partyzantów i Narutowicza, 
na rzecz służby zdrowia280. 

277 Ibidem, s. 12.
278 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 79, 103. 
279 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 7.
280 Ibidem, s. 109; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidar-

ność»”, 1981, nr 41, s. 5. 



190 MARCIN DĄBROWSKI

W 3 innych miastach woj. zamojskiego, w Biłgoraju, Hrubieszowie i 
Tomaszowie Lubelskim, NSZZ „Solidarność” wystąpiła o przekazanie bu-
dynków komitetów miejskich PZPR na cele służby zdrowia lub oświaty. 
25 maja 1981 r. MKR „Solidarność” w Biłgoraju wystąpił pisemnie do wo-
jewody zamojskiego o przekazanie budynku MO w Biłgoraju na potrzeby 
służby zdrowia (wniosek ponowiono 7 września 1981 r.)281.

26 maja 1981 r. MKZ „Solidarność” Ziemi Lubartowskiej wystąpił do 
naczelnika miasta z żądaniem przekazania budynku Komitetu Miejskiego 
PZPR na potrzeby oświaty oraz jednego z dwóch budynków Milicji Oby-
watelskiej na hotel dla średniego personelu medycznego ZOZ282. 3 sierpnia 
1981 r. Zarząd Oddziału „Solidarności” w Lubartowie przyjął uchwałę do-
magającą się przekazania budynku komisariatu MO na potrzeby miasta. 
W Lubartowie i Puławach nasilone akcje „S” w tej sprawie prowadzono w 
listopadzie 1981 r.283 

15 czerwca 1981 r., w Bychawie, pod naciskiem miejscowego środo-
wiska NSZZ „Solidarność”, przekazane zostało w użytkowanie Gminnej 
Szkole Zbiorczej I piętro budynku Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR284. 
Wcześniej, bo 23 kwietnia, przy wsparciu przedstawicieli Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”, zawarto w Bychawie porozumienie pomiędzy Koor-
dynacyjną Komisją Środowiskową NSZZ „Solidarność”, reprezentującą 21 
zakładów pracy z terenu miasta i gminy Bychawa, z przedstawicielami 
władz administracyjno-partyjnych: I sekretarzem PZPR oraz naczelnikiem 
miasta i gminy. Porozumienie przewidywało m.in. przekazanie pomiesz-
czeń budynku Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR na potrzeby przedszko-
la oraz przydzielenie części pomieszczeń komisariatu MO w Bychawie na 
cele służby zdrowia oraz pałacu w Jabłonnie, użytkowanego przez KW 
MO, na gminny ośrodek zdrowia285.

13 listopada 1981 r. NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Urzędzie 
Pocztowym w Zamościu skierowała pismo do prezydenta miasta oraz Ko-
mendy Miejskiej i Wojewódzkiej MO w sprawie przekazania budynku Ko-
mendy Miejskiej przy ul. Kościuszki dla WUP. Zagrożono, że jeśli sprawa 
nie zostanie rozpatrzona pozytywnie do 15 listopada, to dzień później w 

281 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 139; sygn. 387, s. 90; Kalendarium 
Biłgorajskiej [...], s. 40.

282 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 87; „Wprost. Biuletyn Związkowy. 
Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 54, s. 4.

283 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 74; sygn. 1085, s. 39.
284 Ibidem, sygn. 1082, s. 121. 
285 „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 

1981, nr 25, s. 10–11.
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WUP ogłoszony zostanie strajk. Strajk zażegnany został w efekcie rozmów 
władz miasta z kierownictwem „Solidarności”286.

W Biłgoraju postulat przekazania budynku Komendy Milicji Oby-
watelskiej na potrzeby służby zdrowia pojawił się już w grudniu 1980 r. 
9 lutego 1981 r. biłgorajski MKR NSZZ „Solidarność” podjął uchwałę o 
zwróceniu się w tej sprawie do wojewody zamojskiego. Jednocześnie MKR 
wystąpił o przekazanie na cele służby zdrowia lub oświaty budynku Ko-
mitetu Miejskiego PZPR. 9 listopada 1981 r., podczas sesji Miejskiej Rady 
Narodowej w Biłgoraju, przewodniczący biłgorajskiego Zarządu Oddziału 
NSZZ „Solidarność” ponawia wniosek o przekazanie budynku milicji na 
potrzeby służby zdrowia.

20 listopada 1981 r. odbyło się spotkanie radnych MRN z Zarządem 
Oddziału NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju poświęcone sprawie przeka-
zania budynku KM MO przy ul. Polnej na potrzeby służby zdrowia oraz 
zgłoszonego wcześniej wniosku o przemianowanie ul. Zamojskiej na ul. 
Piłsudskiego i jednej z ulic miasta na ul. kardynała S. Wyszyńskiego. Spra-
wa budynku MO była też przedmiotem uchwał II WZD Oddziału Biłgoraj 
2 grudnia 1981 r.287 

24 listopada 1981 r., na posiedzeniu Zarządu Gminnego NSZZ „So-
lidarność” Rolników Indywidualnych w Trzeszczanach (woj. zamojskie), 
zażądano od władz gminnych przekazania pomieszczeń Komitetu Gmin-
nego PZPR dla potrzeb „Solidarności Wiejskiej”288.

22. Wszechnica Związkowa

W grudniu 1980 r., przy MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-
-Wschodniego, zainicjowana została Wszechnica Związkowa, pomyślana 
jako organ szkolący szerokie kadry działaczy związkowych.

Pomysł omawiany był 13 grudnia 1980 r., w czasie posiedzenia dzia-
łającej przy MKZ komisji oświaty. Głównym inicjatorem Wszechnicy był 
jeden z członków tej komisji, dr Adam Stanowski z KUL. Postanowiono 
wówczas dotychczasowy cykl spotkań dyskusyjnych, organizowanych 
przez Sekcję Oświaty, uzupełnić wykładami przygotowywanymi przez sta-
łą strukturę w postaci Wszechnicy Związkowej. Dr Stanowski postulował, 

286 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 90, 104.
287 Ibidem, s. 104; Kalendarium Biłgorajskiej [...], s. 51, 54, 55; „Wprost. Biuletyn Związ-

kowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 54, s. 4–5. 
288 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 114.
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by pierwszy cykl wykładów obejmował podstawowe szkolenie związkowe 
(wzorzec działacza związkowego, statut związku, przeprowadzanie demo-
kratycznych wyborów, prowadzenie zebrań, działalność komisji zakłado-
wych) oraz głównych kwestii ideowych (kierunki działania związku, pod-
stawy ideowe, stosunek do socjalizmu, kwestia pracy i płacy, związek na 
tle nurtów politycznych i społecznych). Drugi, bardziej pogłębiony cykl 
wykładów dotyczyć miał m.in. historii PRL, doktryn politycznych i spo-
łecznych, różnych aspektów pracy, ekonomii, pedagogiki społecznej oraz 
stanu polskiego społeczeństwa289.

Formalną decyzję w sprawie utworzenia Wszechnicy Związkowej 
przewodniczący MKZ Czesław Niezgoda podjął jeszcze w grudniu 1980 r., 
na wniosek dr. Stanowskiego. Zadanie utworzenia Wszechnicy przewod-
niczący Niezgoda powierzył dr. Łupinie. Ustalono wówczas, że Wszechnica 
będzie wypełniać dwie podstawowe funkcje: szkoleniową (szkolenie związ-
kowców) i społeczno-oświatową (zapewnienie dostępu do wiedzy nieza-
leżnej od ograniczeń panującej wówczas ideologii). Początkowo funkcje te 
miały być realizowane w ramach tzw. Wszechnicy Nauczycielskiej (powoła-
nej 18 stycznia 1981 r.), a potem – Wszechnicy Ogólnozwiązkowej290.

Najwcześniej rozpoczęła działalność Wszechnica Nauczycielska. Ra-
mowy program jej działania powstał w środowisku nauczycieli akade-
mickich, związanych z MKZ, już w grudniu 1980 r. Inicjatorami WN byli: 
dr Adam Stanowski, doc. Ewa Jabłońska-Deptuła, doc. Jerzy Bartmiń-
ski, prof. Jerzy Kłoczowski i dr Zygmunt Łupina, który stanął na czele 
wszechnicy. Działalność WN skupiła się na organizowaniu dla środowiska 
nauczycielskiego wykładów odkłamujących takie dziedziny wiedzy, jak: 
historia (odpowiedzialna – doc. Ewa Jabłońska-Deptuła), kultura (odpo-
wiedzialny – doc. dr Leon Koj) i historia literatury polskiej (odpowiedzial-
ny – doc. dr Jerzy Święch). Pierwszy wykład odbył się 18 stycznia 1981 r. 
Następne wygłaszane  były w każdą niedzielę (czasami po dwa – trzy). Do 
24 maja przeprowadzono 38 wykładów. Najwięcej (14) dotyczyło histo-
rii. W czerwcu ogłoszono przerwę wakacyjną, po której WN praktycznie 
nie wznowiła działalności wykładowej dla nauczycieli. W trakcie funk-
cjonowania wszechnicy powstały jej filie w Biłgoraju (utworzona już 30 
stycznia), Chełmie, Janowie Lubelskim, Puławach i Zamościu. W marcu 
1981 r., w ramach WN, opracowano i wydano program nauki historii dla 
szkół po roku 1944. Struktury i zaplecze wykładowe Wszechnicy Nauczy-

289 A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 12–14; Z. Ł u p i n a, Wszechnica, „Biuletyn Informacyjny 
NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 31, s. 8.

290 A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 16–17. 
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cielskiej odegrały ogromną rolę w czasie listopadowego strajku nauczycieli 
lubelskich291.

11 lutego 1981 r. rozpoczęła działalność Tymczasowa Rada Programo-
wo-Organizacyjna Wszechnicy Związkowej. Ze środowiska akademickiego 
w jej skład weszli m.in.: prof. Jerzy Kłoczowski (KUL) – przewodniczący, 
doc. Ewa Jabłońska-Deptuła (KUL), prof. Czesław Zgorzelski (KUL), doc. 
dr Leon Koj (UMCS) – późniejszy szef wydawnictw, doc. Jerzy Gałkowski 
(KUL), doc. dr Jerzy Święch (UMCS), dr E. Wolicka (KUL), mgr Andrzej 
Bączkowski (UMCS) – szef działu Wykładów Ogólnozwiązkowych, dr Sła-
womir Janicki  (Politechnika Lubelska), dr Marek Poniatowski (UMCS) – 
szef działu Instruktażu Bieżącego (do czerwca 1981 r.), dr Adam Stanow-
ski (KUL) – szef zespołu ekspertów MKZ i późniejszy rektor Uniwersytetu 
Ludowego, doc. Jerzy Bartmiński (od września 1981 r. szef działu Szko-
lenia Związkowego), mgr Janusz Bazydło (KUL) – późniejszy szef działu 
Wykładów Otwartych, Zdzisław Bradel – późniejszy szef działu Wszech-
nicy Ludowej (do września 1981 r.). Ponadto w skład rady weszli: dr Zyg-
munt Łupina (środowisko nauczycielskie) – późniejszy wiceprzewodni-
czący rady i szef Wszechnicy Nauczycielskiej, red. B. Jurkowska („Kurier 
Lubelski”), Z. Kłosowski (Wojewódzki Dom Kultury), Tomasz Białopiotro-
wicz – delegowany przez MKZ jako sekretarz Wszechnicy (w listopadzie 
1981 r. Białopiotrowicza zastąpiła Teresa Podgórska) oraz ze środowiska 
pracowniczego: Andrzej Sokołowski (WSK Świdnik), A. Kuźma (Centrala 
Rybna), Cz. Machoń (WSK Świdnik) i P. Burek292.

Na swym pierwszym posiedzeniu Rada przyjęła następującą strukturę 
funkcjonowania Wszechnicy: instruktaż wstępny dla działaczy komisji za-
kładowych (później jako Instruktaż Bieżący, a jesienią 1981 r. przekształ-
cony w Ośrodek Studiów Związkowych), wykłady ogólnozwiązkowe dla 
wszystkich członków związku, wykłady otwarte dla wszystkich chętnych, 
Związkowa Wszechnica Nauczycielska (faktycznie powstała już 18 stycz-
nia 1981 r.). Wiosną 1981 r. powołano jeszcze Wszechnicę Ludową prze-
znaczoną dla środowiska rolniczego oraz dział wydawnictw. W czerwcu 
1981 r., jako osobny dział, do Wszechnicy włączono zespół lektorów (jego 
szefem został Jerzy Jędrzejek). We wrześniu 1981 r., wobec fiaska działal-
ności Wszechnicy Ludowej, z inicjatywy dr. Adama Stanowskiego powo-
łano Uniwersytet Ludowy, którego rektorem został dr Stanowski. Z kolei 

291 Ibidem, s. 93–102; Ł u p i n a, Wszechnica, s. 8; T. B i a ł o p i o t r o w i c z, Sprawozdanie 
z działalności Wszechnicy Związkowej przy Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Regionu Środ-
kowo-Wschodniego, „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 
1981, nr 40, s. 7.

292 A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 27–28, 32; B i a ł o p i o t r o w i c z, op. cit., s. 7–8.
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w październiku 1981 r., wobec niepowodzenia w uruchomieniu działalno-
ści szkoleniowej, w miejsce działu Instruktażu Bieżącego utworzono Ośro-
dek Studiów Związkowych, kierowany przez doc. Jerzego Bartmińskiego 
z UMCS293.

Najbardziej popularnymi formami oddziaływania Wszechnicy Związ-
kowej były tzw. wykłady ogólnozwiązkowe (dla wszystkich członków 
związku) oraz wykłady otwarte (dla wszystkich chętnych słuchaczy). Po-
czątki tych wykładów wyprzedziły nawet formalne powstanie Wszechnicy, 
bowiem już 10 listopada 1980 r., w Domu Kultury Kolejarza w Lublinie, 
odbył się wykład historyka prof. Adam Kerstena z UMCS, poświęcony 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. Szefem działu 
Wykładów Ogólnozwiązkowych został 3 marca 1981 r. mgr Andrzej Bącz-
kowski z UMCS. Proponowany na to stanowisko dr Jan Nakonieczny z Pu-
ław odmówił, choć w lutym 1981 r. opracował i przedstawił na posiedze-
niu Tymczasowej Rady Programowo-Organizacyjnej bardzo szeroko zakro-
jony autorski program tematyczny wykładów „Wszechnicy Robotniczej”. 
18 marca 1981 r. TRP-O powołała komisję mającą na celu wypracowanie 
dokładnego programu funkcjonowania działu wykładów, w skład którego 
weszli: Andrzej Bączkowski, doc. Jerzy Gałkowski, dr Zygmunt Łupina, dr 
Marek Poniatowski i Andrzej Sokołowski294.

Wykłady prowadzono głównie na zamówienie poszczególnych orga-
nizacji związkowych w zakładach. Do 11 czerwca 1981 r. zrealizowano 41 
zamówień. Ciekawe, że prawie połowa z nich (46%) poświęcona była Kon-
stytucji 3 Maja, prawie jedna czwarta (23%) – najnowszej historii Polski. 
Łącznie w okresie od 22 lutego do 13 grudnia 1981 r. wygłoszone zostały 
93 wykłady. Najwięcej zgłoszeń z zakładów pracy (57%) dotyczyło zapo-
trzebowania na wykłady z historii. W wygłaszanie prelekcji zaangażowa-
nych zostało 47 wykładowców. Bezkonkurencyjny na tym polu okazał się 
dr Zygmunt Łupina (18 wykładów). Wykładowcami byli ponadto m.in.: 
prof. Jerzy Kłoczowski, Maciej Sobieraj, Zdzisław Bradel, Jerzy Masłow-
ski, dr Marek Poniatowski, prof. Adam Kersten, doc. Ewa Jabłońska-Dep-
tuła, prof. Ryszard Bender, doc. Adam Biela, Barbara Haczewska, Leon 
Popek, Janusz Bazydło, doc. Jan Ziółek, Marian Piłka, dr Łukasz Czuma, 
prof. Zygmunt Sułowski, dr Radosław Drwal, Tomasz Przeciechowski, Ewa 
Kipta, Jan Bartczak, Wojciech Samoliński i dr Adam Stanowski295.

293 A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 29–30. 
294 Ibidem, s. 56–65.
295 Ibidem, s. 65–68.
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Przykładem jednej z licznych prelekcji zorganizowanych przez 
Wszechnicę może być spotkanie zorganizowane 2 marca 1981 r. w sali ki-
nowej w Poniatowej. Prelegent dr Zygmunt Łupina wskazał na koniecz-
ność nowego zinterpretowania wydarzeń na polskich ziemiach wschod-
nich w 1939 r., skrytykował postawę Armii Czerwonej w czasie powstania 
warszawskiego oraz negatywnie ocenił pracę polsko-radzieckiej komisji 
ds. podręczników szkolnych296. Wykładem, który zgromadził prawdopo-
dobnie najliczniejsze audytorium (1000 osób), była prelekcja Zdzisława 
Bradla nt. Konstytucji 3 Maja, którą wygłosił 3 maja 1981 r. w Opolu Lu-
belskim, na zamówienie tamtejszego Komitetu Gminnego NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”297.

W dużej mierze nieudanym przedsięwzięciem okazała się inicjatywa 
szkoleń związkowych, pomyślanych jako metoda lepszego przygotowania 
działaczy związkowych średniego i niższego szczebla do pełnionych przez 
nich funkcji. W pierwszych miesiącach działania związku zadanie to w 
sposób spontaniczny wypełniali lektorzy. W miarę rozwoju struktur i co-
raz liczniejszych zadań i problemów stawianych przed „Solidarnością”, 
coraz bardziej oczywista stawała się potrzeba metodycznego podejścia do 
zagadnienia. 11 lutego 1981 r., już na pierwszym posiedzeniu Tymczaso-
wej Rady Organizacyjno-Programowej powołano w ramach Wszechnicy 
dział Instruktażu Wstępnego dla działaczy komisji zakładowych, nazwany 
później Działem Instruktażu Bieżącego. „Program Instruktażu Wstępne-
go” opracował wówczas i przedstawił dr Sławomir Janicki. Program za-
wierał elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, elementy ogólnej 
nauki o organizacji związkowej, informację o „ubezpieczeniach na wy-
padek choroby i macierzyństwa” oraz elementy postępowania karnego. 
Kierownikiem działu Instruktażu Bieżącego został jednak dr Marek Po-
niatowski, silnie zaangażowany wcześniej w działalność lektorską, który 
18 marca zaproponował dwa główne kierunki szkolenia: ekonomiczny i 
prawny. Przedsięwzięcie zakończyło się jednak fiaskiem, częściowo z po-
wodu trudności ze zorganizowaniem fachowej kadry, częściowo z powodu 
braku zainteresowania (na pierwsze i jedyne spotkanie 24 kwietnia, w 
klubie Bronowice, przyszła tylko jedna osoba). Przeprowadzono tylko dwa 
szkolenia w zakładach pracy. Pewną rolę odegrały tu być może konflikty 
ambicjonalne298.

296 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 112. 
297 A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 68. 
298 Ibidem, s. 69–75.
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Próbę reaktywowania szkoleń związkowych, w nowej formie, podjął 
jesienią 1981 r. doc. Jerzy Bartmiński. Na jego wniosek, 3 października 
1981 r., Prezydium Zarządu Regionu podjęło decyzję o utworzeniu Cen-
trum Studiów Związkowych. 29 października Zarząd Regionu zaakcep-
tował powołanie Rady Ośrodka Studiów Związkowych w składzie: doc. 
Jerzy Bartmiński, dr S. Kozłowski, Witold Grabarczuk, Ryszard Blajerski, 
Lesław Paga, Józef Krzyżanowski, Andrzej Sokołowski, Bogusława Ka-
czyńska, Elżbieta Teske, Julian Dziura i dr A. Żuk. Poprzez Lesława Pagę 
w przedsięwzięcie zaangażowany został Ośrodek Badań Społecznych, któ-
ry za pośrednictwem ankiet miał ustalić oczekiwania dotyczące tematyki 
szkoleń. Nową formą działania miały być kursy stacjonarne w odizolowa-
nych ośrodkach poza Lublinem. Ośrodek taki znaleziono m.in. przy pa-
rafii w Biskupicach, korzystając z gościnności proboszcza ks. Piotra Ku-
rowskiego. Właśnie tam, 10–12 grudnia 1981 r., odbył się pierwszy kurs 
związkowy nt. „Negocjacje i formy protestu”. Jego program przygotował 
dr Adam Stanowski, zaś kierownikiem organizacyjnym był dr Sławomir 
Janicki. Trzydniowy kurs obejmował następujące zagadnienia: o co toczy 
się walka?, typologia konfliktów, czy strajk generalny jest bronią samobój-
czą?, strajk czynny, walka bez użycia przemocy, informacja i propaganda w 
konflikcie, pertraktacje i kompromis299.

Równolegle z wykładami ogólnozwiązkowymi, 11 lutego 1981 r. po-
wołano dział wykładów otwartych, zajmujący się organizowaniem prelek-
cji dostępnych dla wszystkich mieszkańców, a dotyczących aktualnych te-
matów społeczno-politycznych. Kierownikiem działu został Janusz Bazy-
dło. Wykłady miały odbywać się w każdy poniedziałek, w auli KUL, i miały 
być powtarzane tego samego dnia w Domu Kultury Kolejarza. 4 kwietnia, 
w miejsce auli KUL zaproponowano Klub Osiedlowy „Bronowice”, którego 
dyrektor Kazimierz Leśniewski był silnie związany z „Solidarnością”. Klub 
ten rozwinął m.in. cykl wykładów pt. „Odkłamać historię”, prowadzony 
przez J. Adamczyka. 8 września działalność klubu włączono oficjalnie w 
skład Wszechnicy Związkowej, zaś wobec zastrzeżeń władz co do wygła-
szanych podczas tego cyklu treści (które władze uznały za „antypartyjne” 
i „antyradzieckie”), patronat nad klubem objęła Komisja Kultury przy Za-
rządzie Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S”300.

Niejako na obrzeżach Wszechnicy, ale w ramach funkcjonowania 
NSZZ „Solidarność” UMCS, tamtejsza Komisja Zakładowa, z inicjatywy 

299 Ibidem, s. 75–82; S. J a n i c k i, Wspomnienie nocy grudniowej, (maszynopis), s. 1–2.
300 „Wprost. Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 

1981, nr 44, s. 3; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1085, s. 20; A u g u s t o w s k i, op. cit., 
s. 84–88.
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przewodniczącego doc. Jerzego Bartmińskiego, podjęła kilka przedsię-
wzięć kształceniowych. Jednym z nich był cykl sesji wykładowo-dysku-
syjnych w ramach Klubu Solidarności Pracowników UMCS. Spotkania po-
święcone były kluczowym problemom otaczającej rzeczywistości. Pierwsza 
z sesji, w styczniu 1981 r., poświęcona była kwestii pracy ludzkiej. Prele-
gentami byli w niej: doc. Jerzy Gałkowski, Stefan Symotiuk, Borowiecka 
i doc. Jerzy Bartmiński. Druga sesja, 18 lutego 1981 r., dotyczyła tematu: 
„«Solidarność» a socjalizm”. Jako prelegenci wystąpili: prof. A. Nowicki, 
dr Zbigniew Hołda, dr S. Kozłowski i dr Andrzej Jóźwiakowski. Kolejne 
spotkanie, 18 lub 20 marca, dotyczyło „Podstaw ideowych «Solidarno-
ści»”, o których mówili: Zdzisław Szpakowski (KUL), dr Jan Nakonieczny, 
A. Barnaś, prof. dr Stefan Kurowski i R. Turski301.

Prawie niezrealizowaną inicjatywą pozostała Wszechnica Ludowa, 
którą na wniosek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” powo-
łano 9 kwietnia 1981 r. Jej kierownictwo powierzono Zdzisławowi Bra-
dlowi. Wszechnica Ludowa miała wypełnić w środowisku rolników braki 
w wiedzy, wynikłe z zafałszowania przez komunistów takich dziedzin, jak 
najnowsza historia Polski, ekonomia rolnictwa oraz sytuacja gospodarcza 
kraju. Do 13 grudnia wykłady Wszechnicy Ludowej nie zostały urucho-
mione. Kilkanaście wykładów na potrzeby środowiska wiejskiego zostało 
zrealizowanych w ramach wykładów ogólnozwiązkowych. Wobec widocz-
nego fiaska Wszechnicy Ludowej dr Adam Stanowski podjął inicjatywę 
zorganizowania Uniwersytetu Ludowego, którego działalność prelekcyjna 
uruchomiona została dopiero w stanie wojennym302.

Ogromne znaczenie Wszechnicy Związkowej docenili delegaci I Wal-
nego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego, odbywające-
go się w Świdniku, którzy 17 maja 1981 r., podczas drugiej tury obrad, 
poświęcili Wszechnicy osobną uchwałę. Ujmując rzecz najogólniej, posta-
wiono przed Wszechnicą zadanie odkłamania wiedzy o otaczającej rzeczy-
wistości, zafałszowanej przez komunistyczną propagandę. WZD wytyczyło 
następujące formy działania Wszechnicy: Wszechnica Ogólnozwiązkowa, 
Wszechnica Nauczycielska, zespół lektorów (który postanowiono włączyć 
w skład Wszechnicy), Uniwersytet Ludowy (dla potrzeb NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”) oraz wykłady otwarte. Zobowiązano Za-
rząd Regionu do zapewnienia Wszechnicy m.in. posiadania własnej ta-
śmoteki i szerokiego dostępu do poligrafii związkowej. Zalecono również 

301 Au g u s t o w s k i, op. cit., s. 87–88; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 89.
302 Au g u s t o w s k i, op. cit., s. 103–107.
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stworzenie głównej biblioteki związkowej przy Zarządzie Regionu oraz sie-
ci bibliotek związkowych w regionie303.  

12 czerwca 1981 r., w ramach Wszechnicy, ze społecznością Lublina 
spotkał się na dziedzińcu KUL poeta-noblista Czesław Miłosz, któremu 
dzień wcześniej uczelnia ta nadała tytuł doktora honoris causa. W spotka-
niu, z udziałem 5 tys. osób, uczestniczył też przewodniczący „Solidarno-
ści” Lech Wałęsa. Przyjazd Miłosza do Lublina poprzedził cykl 5 wykładów 
otwartych na temat twórczości poety, zorganizowanych przez Wszechni-
cę304.

Wszechnica miała swoje terenowe filie w Biłgoraju, Chełmie, Janowie 
Lubelskim, Poniatowej, Puławach, Włodawie i Zamościu305.

W ramach Wszechnicy Związkowej podjęto także dwie inicjatywy wy-
dawnicze, które miały być początkiem bardziej długofalowych przedsię-
wzięć. Pierwszym było wydawnictwo o długim tytule: „Wszechnica Związ-
kowa przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ «Solidar-
ność» Regionu Środkowo-Wschodniego. Cykl Odczytów «Zawód nauczy-
cielski dzisiaj»”. Ukazał się pierwszy zeszyt tego czasopisma, w nakładzie 
2 tys. egz., zawierający opracowanie Stanisława Bortnowskiego O godność 
stanu nauczycielskiego. Podobnie, w lipcu 1981 r., ukazał się Zeszyt 1 pisma 
„Wszechnica Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschod-
ni. Seria Historyczna”, zawierający opracowanie dr. Adama Stanowskiego 
Uniwersytet Ludowy i młode pokolenie chłopów. Zeszyt wydrukowano w nakła-
dzie 5 tys. egz.306 

Niezwykle cenną inicjatywą, z pogranicza działalności Wszechnicy, 
było rozpoczęcie 11 listopada 1981 r., przy Zarządzie Uczelnianym NZS 
UMCS, działalności „Małego Uniwersytetu NZS” (tzw. MUN). U podstaw 
jego powołania legła „potrzeba rzetelnej wiedzy z wielu dziedzin dotąd 
traktowanych po macoszemu, zafałszowanych, przemilczanych”. MUN 
miał stworzyć możliwość „przynajmniej częściowego uzupełnienia wy-
kształcenia, kształtowania osobowości i postawy godnej młodej polskiej 
inteligencji oraz zdobycia umiejętności samodzielnych poszukiwań”. Za-
jęcia MUN miały odbywać się ramach następujących cykli: najnowsza 
historia Polski, współczesne filozoficzne koncepcje człowieka, zarys kul-
tury polskiej, polska myśl polityczna, podstawy etyki oraz współcześni i 

303 I Walne Zebranie Delegatów [...], s. 15–16.
304 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 118; Au g u s t o w s k i, op. cit., s. 88; 

F i e d o s i u k, op. cit., s. 81; „Biuletyn Związkowy WSK Świdnik”, 1981, nr 33, s. 15.
305 A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 107–108.
306 K o n d e r a k, op. cit., s. 226; A u g u s t o w s k i, op. cit., s. 108–114. 
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współczesność (spotkania z ciekawymi ludźmi). Wykłady mieli prowadzić 
m.in.: prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Jerzy Holzer, prof. Adam Kersten, ks. 
dr Andrzej Szostek, dr Zygmunt Łupina i dr Wojciech Chudy. Propozycja 
uniwersytetu adresowana była do wszystkich członków NZS, a także do 
związkowców NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI „Solidarność”, którzy chcieli 
uzyskać uprawnienia lektora związkowego. Warunkiem uczestnictwa było 
opłacenie karnetu w cenie 50 zł. Zajęcia MUN miały trwać do 30 maja 
1982 r.307 

Ciekawym przedsięwzięciem i prawdopodobnie pierwszym w kraju, 
powstałym również na pograniczu Wszechnicy, była Rada Ośrodka Stu-
diów Związkowych, związana z programem kształcenia związkowców, ale 
także analizą problematyki związanej z pracą, samorządnością itp. Inicja-
torami ROSZ byli m.in. Adam Stanowski, Sławomir Janicki i Stanisław 
Węglarz. Pierwsze spotkanie szkoleniowe, z udziałem związkowców z 
Włoch, odbyło się w parafii Biskupice k. Lublina i zakończyło się tuż przed 
13 grudnia 1981 r.308 

23. Ośrodek Badań Społecznych

Równolegle z Wszechnicą, na grudzień 1980 r. datują się początki Ośrodka 
Badań Społecznych Regionu Środkowo-Wschodniego. Inicjatywa utworze-
nia ośrodka zajmującego się problematyką społeczno-zawodową wyszła ze 
środowiska młodych pracowników naukowych UMCS, zaangażowanych 
w NSZZ „Solidarność” lektorów i ekspertów związkowych. Chodziło o po-
wołanie stałego organu gromadzącego dane i przygotowującego analizy 
niezbędne do prowadzenia różnych negocjacji z władzami. Wskazywano 
także na potrzebę podjęcia stałych badań socjologicznych, ekonomicznych 
i prawnych, wiarygodnych i wolnych od skażenia oficjalną ideologią. Ba-
dań wymagał zresztą sam związek stanowiący sam w sobie nowe zjawisko 
i nową jakość.

Projekt powołania i funkcjonowania OBS przedłożono Międzyzakła-
dowemu Komitetu Założycielskiemu Regionu Środkowo-Wschodniego na 
początku 1981 r. Jednocześnie rozpoczęto pierwsze badania powołując do 
życia Zespół Badania Opinii Publicznej. Legalizacja działań OBS nastąpiła 

307 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1085, s. 31.
308 B a r t m i ń s k i, [wypowiedź w dyskusji], s. 145–146; S. W ę g l a r z, NSZZ „Soli-

darność” Regionu Środkowo-Wschodniego w latach 1981–1989, [w:] Przed Sierpniem był Lipiec 
[...], s. 176.
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20 lutego 1981 r., wraz z podjęciem odpowiedniej uchwały przez regio-
nalny MKZ. Decyzję o istnieniu OBS podtrzymano osobną uchwałą pod-
jętą 17 maja 1981 r. na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Środkowo-
-Wschodniego w Świdniku309.

Bieżącą pracą Ośrodka kierował Sekretariat OBS, składający się z 3 
podstawowych działów: pozyskiwania tematów i programowania badań, 
organizacji i doskonalenia kadry badawczej oraz zabezpieczenia organiza-
cyjno-technicznego badań. Na czele Sekretariatu OBS stał sekretarz na-
ukowy. Przy OBS funkcjonowały dwa stałe zespoły badawcze: wspomniany 
już Zespół Badania Opinii Publicznej oraz Zespół Analiz Ekonomicznych.

Organem doradczym, sprawującym nadzór merytoryczny nad stroną 
naukową badań prowadzonych przez OBS była Rada Programowa, której 
rolą było także inspirowanie tematów badawczych, zatwierdzanie ich har-
monogramu i kosztów oraz powoływanie koordynatora danego tematu. 
Radę Programową tworzyło 16 samodzielnych pracowników naukowych 
z lubelskich uczelni oraz 5 przedstawicieli Zarządu Regionu. Przewodni-
czącym rady był socjolog prof. dr hab. Jan Turowski, ówczesny dziekan 
Wydziału Nauk Społecznych KUL. Ponadto, ze środowiska naukowego, w 
skład Rady wchodzili: ks. dr hab. Zdzisław Cholewiński (psycholog eks-
perymentalny, KUL), prof. dr hab. Jerzy Jakowicki (kierownik II Kliniki 
Ginekologiczno-Operacyjnej Akademii Medycznej), doc. dr hab. Ryszard 
Jakubowski (zastępca dyrektora Instytutu Medycyny Pracy i Higieny 
Wsi), prof. dr hab. Adam Kersten (historyk, kierownik Zakładu Historii 
Średniowiecza UMCS), doc. dr hab. Sławomir Kozłowski (ekonomista, 
dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS), doc. dr hab. Jacek Ziemowit 
Pietraś (politolog, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycz-
nych UMCS), ks. doc. dr hab. Władysław Prężyna (psycholog społeczny, 
Zakład Psychologii Społecznej KUL), doc. dr hab. Alicja Pomorska (kie-
rownik Zakładu Finansów Rachunkowości Wydziału Ekonomii UMCS), 
prof. dr hab. Tadeusz Przeciechowski (kierownik Zakładu Planowania i 
Polityki Społecznej UMCS), prof. dr hab. Edmund Prost (rektor Akademii 
Rolniczej), prof. dr hab. Zofia Sękowska (dziekan Wydziału Pedagogiki i 
Psychologii UMCS), ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń (kierownik Zakładu 
Etyki KUL), prof. dr hab. Tadeusz Wilgat (hydrograf, kierownik Zakładu 
Hydrografii UMCS), doc. dr hab. Iwo Wojciechowski (Instytut Przyrod-
niczych Podstaw Produkcji Roślinnej) oraz prof. dr hab. Henryk Reniger 
(dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS).

309 I Walne Zebranie Delegatów [...], s. 16–17. 
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Sformułowano 4 zasadnicze grupy tematyczne badań. Jako pierwszą 
wymienić można problematykę pracy, gdzie zainteresowaniem objęto ba-
dania nad ogólnokrajowym podziałem pracy pomiędzy poszczególne war-
stwy społeczne, grupy zawodowe i okręgi terytorialne, badania nad różny-
mi formami uspołecznienia pracy pod kątem ich efektywności, socjomate-
rialne uwarunkowania pracy, struktury motywacyjne do pracy, etyka pracy 
oraz społeczne uwarunkowania zjawisk patologii pracy. Drugą grupą te-
matyczną były społeczno-ekonomiczne warunki życia ludności w regionie. 
Tu badania miały objąć koszty i wskaźniki utrzymania ludności w regio-
nie w rozbiciu na poszczególne warstwy społeczne, grupy zawodowe, typy 
rodzin i pokolenia, społeczne uwarunkowania różnic występujących w 
charakterystycznych dla poszczególnych środowisk modelach konsump-
cji, politykę płacową oraz zasoby żywnościowe regionu i efektywność ich 
wykorzystania. Trzecią grupą zainteresowań była teoria i praktyka funk-
cjonowania związków zawodowych, gdzie szczegółowe badania dotyczyły 
badania opinii związkowców we wszystkich istotnych kwestiach, demo-
kracji wewnątrzzwiązkowej, miejsca NSZZ „Solidarność” w systemie de-
mokracji socjalistycznej, przemian w świadomości społecznej w związku z 
powstaniem „Solidarności” oraz opracowanie poradnika związkowca „So-
lidarności”. Wreszcie, w ramach czwartej grupy tematycznej zaplanowano 
sporządzenie raportów: o stanie gospodarki regionu, o ochronie zdrowia w 
regionie, o stanie przemysłowej służby zdrowia, o zagrożeniu środowiska 
naturalnego w regionie, o stanie upowszechnienia kultury w regionie oraz 
raport o oświacie. Oprócz tego OBS zajął się sporządzeniem dokumenta-
cji historycznej strajków lipcowych w regionie, czego efektem był m.in. 
pierwszy numer pisma związkowego „Miesiące” poświęconego tematyce 
Lubelskiego Lipca.

W drugiej połowie 1981 r., w ramach OBS, badania prowadziło 5 ze-
społów badawczych: Zespół Badania Opinii Publicznej, Zespół Badania 
Obszarów Nędzy w Regionie, Zespół Analiz Ekonomicznych (badanie 
kosztów utrzymania i minimum socjalnego), Zespół Patologii Społecznej 
(przygotowanie raportu o alkoholizmie) i Zespół Analiz Bieżących (wy-
pracowywanie strategii związku wobec bieżących wydarzeń politycznych). 
W trakcie konstytuowania się był Zespół ds. Polityki Mieszkaniowej. Naj-
ważniejszym przedsięwzięciem organizacyjnym OBS było przygotowanie 
ogólnopolskiej konferencji poświęconej „Pracy ludzkiej”310.

310 Zeszyty Problemowe Ośrodka Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-
-Wschodni, 1981, nr 1: Z prac Ośrodka Badań Społecznych, red. J. Pomorski, Lublin 1981, s. 1–7.
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Efekty swojej pracy ośrodek zaczął publikować w ramach „Zeszytów 
Problemowych Ośrodka Badań Społecznych NSZZ «Solidarność» Region 
Środkowo-Wschodni”, przygotowywanych pod redakcją Jana Pomorskie-
go. Ukazały się dwa numery wydawnictwa. Numer pierwszy pt. „Z prac 
Ośrodka Badań Społecznych” zawierał m.in. omówienie wyników ankiety 
„Oceny, szanse, niebezpieczeństwa”, analizę ankiety nt. zasad podwyżek 
cen i rekompensat oraz analizę ankiety nt. kartek żywnościowych. Numer 
drugi poświęcony był zagadnieniu: „Demokracja w państwie, gospodarce 
i życiu związkowym”311.

24. Po prowokacji bydgoskiej

W marcu 1981 r. NSZZ „Solidarność” wciągnięta została w najostrzejszy 
konflikt z władzą od czasu jej powstania. Polem starcia miała się okazać 
sprawa związku zawodowego rolników. Represje wobec działaczy chłop-
skich zaangażowanych w jego tworzenie wskazywały, że władze nie za-
mierzają łatwo ustępować.

4 marca w siedzibie MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-
-Wschodniego odbyło się spotkanie przedstawicieli MKZ z delegatami 
„Solidarności Wiejskiej” na ogólnopolski zjazd tego związku w Poznaniu. 
Powołano wówczas komisję do czuwania nad realizacją porozumień z Rze-
szowa. Komisji tej postawiono także zadanie zbierania wszelkich infor-
macji o działaniach władz wymierzonych przeciwko organizowaniu „So-
lidarności Wiejskiej”. Namacalnym przykładem takich działań władz były 
„rozmowy” przeprowadzone z 8 delegatami na poznański zjazd, z których 
3 zrezygnowało z wyjazdu312.

Władze wyraźnie parły do konfliktu. Następnego dnia, 5 marca, Ja-
nusz Rożek został wezwany przez kpt. Zdzisława Honorego na przesłucha-
nie w posterunku MO w Milejowie. Jak stwierdzono w oświadczeniu prze-
kazanym przez rzecznika prasowego MKZ Regionu Środkowo-Wschodnie-
go Wojciecha Samolińskiego dla wszystkich komisji zakładowych NSZZ 
„Solidarność”, milicjant „groził Januszowi Rożkowi poważnymi konse-
kwencjami, gdy J. Rożek pojedzie na spotkanie NSZZ RI do Poznania”. 
Podobne działania MO podjęła w stosunku do innych działaczy NSZZ RI 
„Solidarność”. NSZZ „Solidarność” wyraziła protest przeciwko „metodom 
stosowanym przez MO” 313. Parę dni wcześniej, 3 marca, MKZ Regionu 

311 K o n d e r a k, op. cit., s. 230.
312 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 114. 
313 Ibidem, s. 118; IPN Lublin, sygn. Lu-067/1, s. 154 v.
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Środkowo-Wschodniego powołał Komisję Obrony Więzionych za Przeko-
nania, na której czele stanął Jan Bochra314.

Władza nie chciała ustępować także na innych polach. 10 marca do 
MKZ NSZZ „Solidarność” w Lublinie zgłosiła się delegacja pracowników 
cywilnych Wojskowych Zakładów Remontowych w Dęblinie. Złożyli oni 
skargę na swojego przełożonego, który nie pozwala im na przeprowadze-
nie wyborów do komisji zakładowej „Solidarności”315.

19 marca, w czasie obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgosz-
czy, doszło do powszechnie znanego faktu pobicia działaczy „Solidarności” 
przez funkcjonariuszy SB, w obecności umundurowanych milicjantów316. 
Zgodnie z podjętą w nocy decyzją władz krajowych „Solidarności”, następ-
nego dnia MKZ NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego ogłosił w re-
gionie gotowość strajkową, z wyłączeniem służb komunalnych, zaopatrze-
nia, komunikacji miejskiej. Decyzję tę w godzinach przedpołudniowych 
przekazywano komisjom zakładowym wraz z oświadczeniem Prezydium 
KKP. W południe pogotowie obowiązywało już m.in. w FSC Lublin i ZA 
Puławy (wywieszono flagi i wystawiono pikiety na bramach). W następ-
nych godzinach objęło ono wszystkie największe zakłady pracy w regio-
nie. Rozpoczęto przygotowania do podjęcia strajku okupacyjnego, który 
początkowo wyznaczono na 23 marca. Nie brakowało ewidentnych prowo-
kacji ze strony służb specjalnych PRL. W nocy 20/21 marca w Kraśniku na-
klejono wiele ulotek (znanych już z innych regionów), szkalujących pobi-
tego przed dwoma dniami przewodniczącego bydgoskiej „Solidarności”317.

21 marca MKZ w Lublinie przekazał „Solidarności” w szkołach śred-
nich zalecenia dotyczące podjęcia przez nauczycieli strajku okupacyjnego 
23 marca o godz. 12.00. Podkreślano, że młodzież ma się udać do domu i 
nie włączać się do żadnej akcji. W lubelskich szkołach wywieszono flagi, 
przygotowywano śpiwory, koce i wyżywienie318.

Tego dnia, o godz. 14.40, na prośbę przewodniczącego Jana Bartcza-
ka, trzyosobowa delegacja MKZ NSZZ „Solidarność” spotkała się z woje-
wodą lubelskim, któremu wręczono pismo informujące o wprowadzeniu 
stanu pogotowia strajkowego. „Uważamy, że na naszym terenie nie doj-
dzie do sytuacji, jaka miała miejsce w Bydgoszczy i Ob. Wojewoda będzie 
miał pełną i skuteczną kontrolę nad organami porządku publicznego MO 

314 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 118; IPN Lublin, sygn. Lu-067/1, 
s. 154–154v.

315 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 124.
316 H o l z e r, op. cit., s. 196–199.
317 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 134–36, 139.
318 Ibidem, s. 137.
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i SB” – napisano w dokumencie. Równocześnie zwrócono się do wojewo-
dy o „pełne i skuteczne zabezpieczenie porządku publicznego pod kątem 
wyeliminowania ewentualnych prowokacji, szantażu, nieuzasadnionych 
zatrzymań w okresie pogotowia strajkowego i strajku okupacyjnego człon-
ków NSZZ «Solidarność» i innych osób pracujących na rzecz Związku”319.

Tego samego dnia, w późnych godzinach wieczornych, odbył się w 
Chatce Żaka wiec studentów UMCS, zorganizowany przez NZS. Podjęto 
decyzję o przekształceniu Komitetu Założycielskiego NZS w Komitet Straj-
kowy. W wiecu uczestniczyli przewodniczący uczelnianych komisji NSZZ 
„Solidarność”, Rady Uczelnianej SZSP, KZ PZPR (po ostatnich wyborach 
całą egzekutywę KZ stanowili członkowie „Solidarności”). Doc. Koj, jeden 
z przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, przedstawił studentom techniczne 
aspekty organizacji i przebiegu strajku okupacyjnego. NZS i SZSP ogłosiły 
gotowość strajkową w UMCS, AR i PL. Ustalono ścisłe współdziałanie w 
czasie strajku z NSZZ „Solidarność”. Na wszystkich uczelniach wywieszo-
no flagi, a w UMCS rozplakatowano informację o przebiegu wydarzeń w 
Bydgoszczy320.

W tych dniach Lublin, Puławy, Kraśnik, Świdnik, Lubartów, Ryki i 
Łęczna oraz komunikacja miejska zostały oklejone plakatami i ulotkami o 
treści: „pełna gotowość strajkowa”, „żądamy ukarania winnych zaistnia-
łych prowokacji w Bydgoszczy”, „precz z łapami od PRL”, „dziś oni, jutro 
my – Solidarność” oraz „domagamy się socjalizmu bez pałek i kastetów”. 
W wielu punktach Lublina, m.in. obok siedziby MKZ „Solidarność”, ma-
sowo rozkolportowano odezwę adresowaną do funkcjonariuszy MO i SB, a 
wzywającą do „nie solidaryzowania się z postępowaniem funkcjonariuszy 
w Bydgoszczy”. Plakat z informacją o prowokacji bydgoskiej umieszczono 
m.in. obok pomnika poległych funkcjonariuszy MO i ORMO w Rykach. W 
gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wywieszono plakat z na-
pisem: „popieramy rząd Jaruzelskiego, nie chcemy prowokacji MO i SB”. 
W niedzielę, 22 marca, w kościele ojców kapucynów w Lublinie odprawio-
no mszę św. w intencji „skatowanych przez milicję w Bydgoszczy”, o czym 
poinformowano na początku nabożeństwa321.

23 marca, we wczesnych godzinach rannych, w Dęblinie oddano 
strzały do mieszkania maszynisty kolejowego, należącego do NSZZ „Soli-
darność”. Informacje na ten temat zostały szeroko rozpowszechnione. Na-
czelnik miasta Dęblin podjął rozmowy z MKZ, wskazując na „konieczność 

319 Ibidem, s. 138–140.
320 Ibidem, s. 137.
321 Ibidem, s. 141; sygn. 1082, s. 7.
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powstrzymania się od akcji plakatowej na ten temat do czasu wyjaśnienia 
sprawy”. Sugestia została odrzucona. Na terenie Węzła PKP pojawiła się 
natomiast duża ilość plakatów o treści: „padł strzał do członka «Solidar-
ności»”. Z kolei, wśród studentów zamieszkałych w domach studenckich 
UMCS została szeroko rozpowszechniona pogłoska, że strzelano do jedne-
go z mieszkańców akademika322. W nocy 23/24 marca obok gmachu KM 
MO w Puławach wywieszono hasło: „milicja równa się gestapo”323.

W Akademii Medycznej odbył się wiec z udziałem około tysiąca stu-
dentów, zorganizowany przez Komitet Studencki, utworzony z przedstawi-
cieli SZSP i NZS. Zgromadzonym przedstawiono wydarzenia w Bydgoszczy 
i innych rejonach Polski. Po dyskusji uchwalono rezolucję domagającą się 
ukarania winnych zajść w Bydgoszczy, deklarowano poparcie dla rządu 
gen. Jaruzelskiego. Przegłosowano ogłoszenie stanu gotowości strajkowej 
w AM324. 

Strajki zapowiedziane na ten dzień na godz. 13.00 zostały odwołane, 
choć nie odwołano gotowości strajkowej w zakładach, uczelniach i szko-
łach. W ZA Puławy „Solidarność” zażądała od dyrektora przygotowania 
stanowisk zastępczych dla osób, które nie będą chciały przystąpić do straj-
ku okupacyjnego oraz całodobowego udostępnienia teleksu, poligrafii, ra-
diowęzła i samochodu. W WSK Świdnik i FSC Lublin odtworzono przez 
radiowęzeł końcowe fragmenty sesji WRN w Bydgoszczy oraz prowadzone 
po jej zakończeniu rozmowy i wydarzenia325. W Zakładach Wytwórczych 
Magnetofonów w Lubartowie „Solidarność” wezwała załogę, aby następ-
nego dnia przybyła do pracy z kocami i suchym prowiantem326.

Kolportowana jest instrukcja opracowana przez NSZZ „Solidarność” 
w sprawie zachowania się i postępowania na wypadek wzywania związ-
kowców na przesłuchania do jednostek MO. MKZ „Solidarność” w Lu-
blinie organizuje specjalne grupy osób przewidziane do ochrony siedziby 
związku i ochrony działaczy związkowych, a także grupy, które w razie 
potrzeby będą filmować wydarzenia na terenie miasta. Kontrolowany ma 
być wstęp do siedziby MKZ poprzez wprowadzenie przepustek327.

24 marca MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego przeniósł swoją sie-
dzibę do FSC328. Następnego dnia MKZ Ziemi Puławskiej miało przenieść 

322 Ibidem, sygn. 1081, s. 141.
323 Ibidem, sygn. 1082, s. 7.
324 Ibidem, sygn. 1081, s. 141.
325 Ibidem, s. 141.
326 Ibidem, sygn. 1082, s. 7.
327 Ibidem, s. 7.
328 Ibidem, s. 7.
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się do IUNG. Z kolei Komisja Zakładowa w ZA Puławy miała przeprowa-
dzić się z budynku administracyjnego do pomieszczeń produkcyjnych329. 
Właśnie w ZA obserwuje się 25 marca szczególne napięcie. Związkowcy 
„Solidarności” demonstracyjnie czyszczą maski gazowe. W dużych zakła-
dach pracy, przy bramach, obok straży przemysłowej dyżurują przedstawi-
ciele „Solidarności”330.

26 marca nasila się walka na ulotki i plakaty. Odpowiedzią na propa-
gandę władz jest radykalizująca się akcja związkowców. Przy FSC Lublin 
pojawiają się plakaty z narysowanymi szubienicami i podpisem: „PZPR i 
MO”. Do wielu komisji zakładowych rozsyłane są teleksy z 3 instrukcjami 
dotyczącymi postępowania w okresie strajku generalnego, stanu wyjątko-
wego oraz interwencji zewnętrznej (ta ostatnia przewidywała na wypadek 
wkroczenia obcych wojsk m.in. włączanie syren, bicie w dzwony, przekrę-
canie drogowskazów, zrywanie nazw ulic, numerów domów, spisów loka-
torów oraz stawianie biernego i czynnego oporu). W niektórych zakładach 
pracy w Lublinie działacze „Solidarności” nakazują wstrzymanie sprze-
daży wędlin w kioskach zakładowych, aby tworzyć rezerwę dla strajkują-
cych. W jednej ze szkół podstawowych w Lublinie nauczyciele należący do 
NSZZ „Solidarność” zapowiedzieli, że następnego dnia zajęcia z wycho-
wania obywatelskiego poświęcą wyłącznie „Solidarności”. Przedstawiciele 
MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego nalegali, by do strajku przystąpili, 
obok szkół średnich, także nauczyciele szkół podstawowych. Podczas roz-
mowy z wojewodą przewodniczący MKZ Regionu protestuje przeciw akcji 
ulotkowej prowadzonej przez władze. Te ostatnie oceniają niebezpieczeń-
stwo wybuchu strajku jako bardzo realne, szacując, że w woj. lubelskim 
obejmie on blisko 200 zakładów pracy i prawie 150 tys. pracowników331.

26 marca, w godz. 14.00–16.00, przewodniczący zakładowej „Solidar-
ności” w WSK Świdnik Zbigniew Puczek, z pokładu udostępnionego przez 
dyrekcję śmigłowca obserwował okolice Lublina w poszukiwaniu ewentu-
alnych ruchów jednostek wojsk lub milicji332.

Tego dnia MKZ Zamość przeniósł swą siedzibę na teren Zamojskich 
Fabryk Mebli i przekształcił się w komitet strajkowy. Dzień wcześniej od-
byto  zebranie przewodniczących komisji zakładowych z terenu Zamościa 
ustalając zasady strajku powszechnego i postanawiając, że pracownicy, 
którzy nie przystąpią do strajku, będą usuwani z zakładów. „Solidarność” 

329 Ibidem, s. 8.
330 Ibidem, s. 9.
331 Ibidem, s. 11.
332 Ibidem, s. 13.
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przejęła do swej dyspozycji teleksy i radiowęzły zakładowe. Na teren Za-
mojskich Fabryk Mebli zwożono koce, gromadzono żywność, powoływano 
straż porządkową. Również w zamojskich zakładach pracy kolportowane 
są instrukcje nt. zachowania się członków „Solidarności” w czasie strajku 
powszechnego, stanu wyjątkowego oraz ewentualnej interwencji wojsk z 
zewnątrz333. 

27 marca strajk ostrzegawczy, przeprowadzony w godz. 8.00–9.00, 
objął w woj. lubelskim ponad 200 zakładów pracy i około 160 tys. pra-
cowników. W samym Lublinie – 84 tys. pracowników w 124 zakładach 
pracy. Najszerszy zasięg strajku miał miejsce w kluczowych zakładach 
przemysłu (FSC Lublin, WSK Świdnik, ZA Puławy, FŁT Kraśnik, Eda Po-
niatowa, Agromet Lublin), gdzie strajkowały całe załogi z wyjątkiem służb 
utrzymania ruchu. Ponadto – w spółdzielczości inwalidów (98% załóg) i 
w budownictwie (86%). W Lublinie, Puławach i Kraśniku, w godzinach 
protestu, nie funkcjonowała komunikacja miejska i PKS. Pracę przerwało 
80% załogi kopalni Lubelskiego Zagłębia Węglowego i 84% załogi Przedsię-
biorstwa Robót Górniczych. Do strajku przystąpiono na wszystkich wyż-
szych uczelniach Lublina. W szkołach średnich i podstawowych, mimo 
wcześniejszych zapowiedzi, nauczyciele nie przystąpili do strajku wobec 
szeroko zakrojonego sprzeciwu rodziców. Protest ograniczono tam do za-
łożenia opasek i prowadzenia godzin wychowawczych, w czasie których 
mówiono o aktualnej sytuacji kraju, działaniach „Solidarności”. W FŁT 
Kraśnik, IUNG Puławy i UMCS miało miejsce solidaryzowanie się organi-
zacji partyjnych PZPR z zakładowymi strukturami „Solidarności”334.

W woj. zamojskim strajk ostrzegawczy trwał w godz. 8.00–12.00 i 
objął 16 296 pracowników w 89 zakładach pracy (głównie w przemyśle, 
transporcie, łączności i gospodarce komunalnej). Strajk ogłoszono nawet 
w 3 szkołach: II LO w Zamościu, Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu 
oraz w LO w Tyszowcach335.

Następnym etapem protestu miał być strajk powszechny w dniu 31 
marca. Zapobiegły mu rozmowy prowadzone dzień wcześniej w Warsza-
wie przez przedstawicieli władz krajowych „Solidarności” i rządu (tzw. 
porozumienie warszawskie)336. Mimo to, jeszcze 30 marca, w kilku zakła-
dach pracy (m.in. FSC i Agromet Lublin) prowadzono przygotowania do 
strajku, zaś w szpitalu w Puławach czyniono przygotowania na ewentu-

333 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 76v.
334 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 13–14.
335 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 79.
336 H o l z e r, op. cit., s. 210–213.
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alność przewiezienia tam w najbliższych dniach rannych, wypisując do 
domu pacjentów z lżejszymi przypadkami choroby337.

25. I Walne Zebranie Delegatów Regionu

25 kwietnia w hali „Avia” w Świdniku rozpoczęło się I Walne Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Był to 
pierwszy regionalny zjazd „Solidarności” w skali kraju. Zjazd był ogrom-
nym przedsięwzięciem organizacyjnym (za jego przygotowanie organi-
zacyjne odpowiadał Andrzej Sokołowski z WSK). Ze wszystkich struktur 
regionu, liczących wówczas 332 tys. związkowców, zrzeszonych w 1300 
organizacjach zakładowych, wybrano 544 delegatów. Związkowcy z Insty-
tutu Fizyki UMCS zapewnili telewizyjną transmisję obrad – monitory tele-
wizyjne umieszczono na zewnątrz hali. Całość obrad transmitowana była 
przez radiowęzeł zakładowy.

Zebranie prowadzili m.in. Wanda Włoch z FSC, Zygmunt Łupina z 
oświaty i Wiesław Kamiński z UMCS. Ważną funkcję przewodniczącego 
Komisji Uchwał i Wniosków pełnił Jerzy Bartmiński z UMCS. Pierwszy 
dzień obrad rozpoczął referat przewodniczącego MKZ Jana Bartczaka. W 
dyskusji nad działalnością MKZ zabrało głos 24 delegatów, którzy w zróż-
nicowany sposób oceniali miniony okres. Poprzedniemu przewodniczą-
cemu MKZ Czesławowi Niezgodzie odśpiewano „Sto lat”. Na sali obrad 
przebywały dwie ekipy telewizji amerykańskiej: ABC i NBC. 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad, wieczorem, odprawiono w lu-
belskiej katedrze uroczyste nabożeństwo w intencji NSZZ „Solidarność”, 
któremu przewodniczył ks. bp Bolesław Pylak. W homilii biskup stwier-
dził, że 

w Polsce mamy jeszcze zbyt dużo ludzi przy władzy, którzy są skompro-
mitowani i których naród nie darzy zaufaniem. Ludzi, którzy nie kierują się 
dobrem narodu, należy usunąć. Wszyscy zajmujący kierownicze stanowiska 
polityczne i społeczne powinni służyć człowiekowi. Nie może być takich ha-
seł, jak „program partii programem narodu”, bowiem wola narodu jest naj-
wyższym czynnikiem decydującym. 

Biskup życzył wybrania do władz związku ludzi, dla których pomoc 
drugiemu człowiekowi będzie celem pierwszorzędnym338.

337 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 19.
338 Ibidem, s. 49; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 79–80; D z i u r a, Słowa przemijają 

[...], s. 20.
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Msza św. rozpoczęła też drugi dzień zjazdu (26 kwietnia), który wy-
padł w niedzielę. W kościele parafialnym w Świdniku odprawił ją tamtej-
szy proboszcz ks. Jan Hryniewicz. W homilii nawiązywał on do wydarzeń 
lipcowych 1980 r. na Lubelszczyźnie. „Niech «Solidarność» uzmysłowi so-
bie właśnie teraz, że do osiągnięcia odnowy życia, odnowy moralnej i reli-
gijnej, można dojść tylko i wyłącznie poprzez pracę, cierpienie i modlitwę” 
– mówił ks. Hryniewicz. W mszy uczestniczyło około 3 tys.  mieszkańców 
Świdnika.

Ogromnym rozczarowaniem dla uczestników I WZD i jego licznych 
obserwatorów był brak przewodniczącego KKP Lecha Wałęsy, który w 
godz. 12.00–14.30 miał spotkać się z mieszkańcami Lubelszczyzny na sta-
dionie „Lublinianki”, a wieczorem – z przedstawicielami organizacji zakła-
dowych „Solidarności” z całego regionu.  Tego dnia obrady zjazdu trwały 
do późnych godzin nocnych. Z uwagi na rozdyskutowanie delegatów po-
stanowiono w pewnym momencie, że dalsze obrady będą kontynuowane 
27 kwietnia. Tego dnia zgłoszono kandydatów w wyborach na stanowisko 
przewodniczącego Zarządu Regionu. Zgodnie z ustaleniami, drugą turę 
WZD, wybory władz oraz przyjęcie programu wyznaczono jednak za trzy 
tygodnie339.

Pierwsza tura zjazdu polegała głównie na obrachunku z przeszłością i 
uregulowaniu bieżących kwestii organizacyjno-wyborczych, oceniał Jerzy 
Bartmiński, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków zjazdu. Delegaci 
„biorąc pod uwagę szczególne warunki działania MKZ w okresie tworze-
nia podstaw programowych i organizacyjnych NSZZ «Solidarność»” udzie-
lili absolutorium regionalnym władzom związku za pierwszy okres jego 
działalności. Zjazd w Świdniku zwrócił się do sejmu PRL o uwolnienie 
więźniów politycznych i zaniechanie represji wobec opozycyjnych działa-
czy politycznych, społecznych i związkowych. Upomniano się też o wol-
ność słowa: 

zasada wolności słowa, prawa do informacji oraz swobodnego przepływu my-
śli i idei jest niezbędna dla demokratycznego funkcjonowania społeczeństwa. 
Zjazd domaga się zaniechania rażącego ograniczenia w tym względzie, jakim 
jest zagłuszanie audycji zagranicznych rozgłośni. Jest to praktyka sprzeczna 
z Aktem Końcowym KBWE w Helsinkach, konwencjami międzynarodowymi 
i Konstytucją PRL.

339 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 46, 49; „Biuletyn Związkowy”, 1981, 
nr 26, s. 2, 8, 10.



210 MARCIN DĄBROWSKI

Do ówczesnego ministerstwa oświaty i wychowania I WZD zwrócił 
się w jednej z uchwał o przedstawienie nowego programu wychowania 
młodego pokolenia Polaków: 

Program ten powinien uwzględniać nasze tradycje narodowe, war-
tości etyczno-moralne tkwiące w religii oraz potrzebę umacniania więzi 
rodzinnych. Dotychczasowy system wychowawczy poczynił tak głębokie 
spustoszenia w psychice dzieci i młodzieży, że czas najwyższy wskazać 
i wprowadzić te treści, które stanowią wartości fundamentalne dla kultury 
naszego narodu. 

Próbowano w dalszym ciągu połączyć wszystkie struktury „Solidar-
ności” na Lubelszczyźnie w jeden region. Stąd apel zjazdu o przyłączenie 
się skierowany do organizacji związkowych i komitetów międzyzakła-
dowych rejonu Chełm, Krasnystaw i Biała Podlaska. Przypomnijmy, że 
Region Środkowo-Wschodni składał się wówczas z oddziałów: Biłgoraj, 
Dęblin, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Lublin (wraz ze Świdnikiem), 
Łuków, Międzyrzec Podlaski, Parczew, Poniatowa – Opole Lubelskie, Pu-
ławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Tomaszów Lubelski, Włodawa i Zamość340.

W dniach 16–17 maja 1981 r. w Świdniku odbyła się druga tura I Wal-
nego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschod-
niego. Uczestniczyło w nim 377 delegatów (na 544 uprawnionych).  WZD 
wysłało telegramy do Jana Pawła II i Prymasa Polski z życzeniami powrotu 
do zdrowia (ranny w zamachu 13 maja papież walczył o życie, zaś schoro-
wany 80-letni kardynał Stefan Wyszyński dożywał swych ostatnich dni). 
Delegaci uczestniczyli w mszy św. odprawionej z okazji obrad. Gościem 
zjazdu był m.in. opozycyjny działacz polityczny Wojciech Ziembiński, 
nie kryjący krytyki pod adresem niektórych delegatów, angażujących się 
w kłótnie i spory, które przypisywał inspiracji władz i Służby Bezpieczeń-
stwa. Gość podważył legalność przywódczej roli PZPR i podporządkowa-
nie ZSRR oraz sugerował podjęcie uchwał domagających się rewizji wyda-
nych w przeszłości wyroków w sprawach politycznych oraz wprowadzenia 
zmian w ordynacji wyborczej do sejmu i rad narodowych. Drugim, szcze-
gólnym gościem zjazdu był Kazimierz Świtoń, twórca Wolnych Związków 
Zawodowych na Górnym Śląsku341.

340 I Walne Zebranie Delegatów [...], s. 3–14.
341 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 79; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga 

[...], s. 83. 
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Do wyborów na przewodniczącego Zarządu Regionu stanęło 8 kan-
dydatów. Bezapelacyjnym zwycięzcą, już w pierwszej turze, okazał się Jan 
Bartczak, który kilka miesięcy wcześniej, z 6 na 7 lutego przejął przewod-
nictwo Prezydium MKZ. Bartczak otrzymał 237 głosów (58,9%). Pozostali 
kandydaci otrzymali: Julian Dziura – 49 głosów, Wiktor Cisło – 40, Janusz 
Karpiński – 33, Stanisław Daniel i Zbigniew Jędruszewski – po 13, Stani-
sław Pietruszewski – 9 i Andrzej Kuźma – 7342.

W demokratycznej procedurze wyłoniono też 61-osobowy Zarząd 
Regionu (w miejsce dotychczasowego MKZ). Spośród delegatów Okręgu 
Lubelskiego, oprócz przewodniczącego Bartczaka, znaleźli się w nim: Je-
rzy Bartmiński (UMCS) – 258 głosów, Andrzej Jóźwiakowski (AM) – 227, 
Ryszard Jankowski (PKZ) – 216, Norbert Wojciechowski (KUL) – 202, Sta-
nisław Węglarz (PRG Łęczna) – 201, Barbara Haczewska (oświata) – 198, 
Ryszard Kuć (WSK Świdnik) – 182, Józef Krzyżanowski (Instytut Medy-
cyny Pracy i Higieny Wsi) – 173, Alicja Chlipalska-Tomera – 169, Janusz 
Karpiński (Elektroprojekt) – 156, Zbigniew Puczek (WSK Świdnik) – 147, 
Stanisław Pietruszewski (WSK Świdnik) – 142, Henryk Gontarz (WSK 
Świdnik) – 137, Jan Kozak (LZE) – 135, Kazimierz Stasz – 134, Anna Pol 
– 123, Włodzimierz Blajerski (PZM) – 122, Stefan Pazur – 121, Janusz 
Iwaszko (PKP) – 120, Stanisław Daniel (FSC) – 118, Jan Sidorowicz (WSK 
Świdnik) – 115, Czesław Niezgoda (PKP) – 114, Waldemar Borny – 113, 
Robert Makenson (PKP) – 112, Andrzej Kuźma – 112, Witold Michaluk – 
110, Ryszard Pakuła – 109, Ewa Chybowska – 108, Teresa Martinka (służ-
ba zdrowia) – 107, Julian Dziura (FSC) – 106, Stanisław Kowalczyk – 104 
i Lech Brzóska – 103343.

Ponadto w Zarządzie Regionu znaleźli się także: z Okręgu Biłgoraj 
– Janusz Różycki – 189 głosów i Grażyna Skrok – 131, z Okręgu Dęblin – 
Adam Bąkała – 141, z Okręgu Hrubieszów – Stanisław Chilewski – 287, 
z Okręgu Kraśnik – Jerzy Kołodziejczyk – 126, Aleksy Bartoś – 124 i Jan 
Sobota – 101, z Okręgu Lubartów – Jerzy Gregorowicz – 118, z Okręgu 
Łuków – Stanisław Frączek – 97, z Okręgu Międzyrzec Podlaski – Mikołaj 
Jaroszuk – 207, z Okręgu Parczew – Ludwik Kochanowski – 147, z Okręgu 
Poniatowa – Opole – Zbigniew Jędruszewski – 210 i Mirosława Małecka 
– 116, z Okręgu Puławy – Krystyna Murat – 225, Ignacy Czeżyk – 198, 
Bogdan Masiak – 188, Stanisław Mazur – 138 i Jan Kostrzewa – 126, z 

342 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, 
nr 29, s. 4.

343 Ibidem, s. 8; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 79; D z i u r a, Słowa prze-
mijają [...], s. 20–21.
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Okręgu Radzyń Podlaski – Henryk Topyła – 119, z Okręgu Ryki – Mirosław 
Kaczanowski – 206, z Okręgu Tomaszów Lubelski – Wiktor Cisło – 156, 
z Okręgu Włodawa – Władysław Demecki – 290 oraz z Okręgu Zamość 
– Józef Harasim – 169, Marek Rybicki – 168, Sławomir Sławiński – 161, 
Wiktor Zalewski – 154, Stefan Kowalicki – 138 i Helena Polichna – 117344.

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali: Jan Bartczak (MPK 
Lublin), Jerzy Bartmiński (UMCS), Teodor Basak (FSC Lublin), Adam 
Bąkała (Lokomotywownia PKP Dęblin), Włodzimierz Blajerski (PZMot. 
Lublin), Alfred Bondos (WSK Świdnik), Aleksander Chrzanowski (Agro-
met Lublin), Ignacy Czeżyk (Liceum Ogólnokształcące im. księcia A. J. 
Czartoryskiego w Puławach), Antoni Czop (MZP WZSR w Lubartowie), 
Stanisław Daniel (FSC Lublin), Piotr Dudzik (WSS Włodawa), Józef Ga-
bron (Wojskowe Zakłady Naprawcze Dęblin), Antoni Grzegorczyk (WSK 
Świdnik), Barbara Haczewska (VIII LO w Lublinie), Mikołaj Jaroszuk 
(„ZREMB” Międzyrzec Podlaski), Zbigniew Jędruszewski („PREDOM-E-
DA” Poniatowa), Andrzej Jóźwiakowski (Akademia Medyczna w Lubli-
nie), Wiesław Kamiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Janusz 
Karpiński („Elektroprojekt” Lublin), Jerzy Kołodziejczyk (ZOZ Kraśnik), 
Ryszard Kuć (WSK Świdnik), Zygmunt Łupina (II LO Lublin), Krystyna 
Murat (ZA Puławy), Stanisław Osiniak (Politechnika Lubelska), Lesław 
Paga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Zbigniew Puczek (WSK 
Świdnik), Janusz Różycki (ZSM-E Biłgoraj), Andrzej Sokołowski (WSK 
Świdnik), Waldemar Wesołowski (ZWM „Unitra” Lubartów) i Stanisław 
Węglarz (PRG Łęczna)345.

Druga tura regionalnego WZD była, w większym stopniu niż pierw-
sza, spojrzeniem ku przyszłości. Poparto rozwój Wszechnicy Związkowej, 
pomyślanej jako organ szkolący szerokie kadry działaczy związkowych. 
Dla niezależnych prac badawczych nad ówczesną rzeczywistością świata 
pracy powołano Ośrodek Badań Społecznych. Z myślą o najpilniejszej po-
mocy dla tych grup pracowniczych i ich rodzin, które najbardziej dotknię-
te zostały skutkami pogarszania się materialnych warunków życia, zobo-
wiązano Ośrodek Badań Społecznych do przeprowadzenia badań poziomu 
życia ludności w regionie oraz skuteczności ówczesnego systemu pomocy 
społecznej. Wyniki badań miały stać się podstawą programu związku w 
dziedzinie pomocy społecznej. Dużo uwagi poświęcono wydawaniu wła-

344 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, 
nr 29, s. 1. 

345 Ludzie Solidarności. Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” – MSW Biuro „C”, oprac. M. Piotrowski, Lublin 2002, s. 353–364.



213NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO [...]

snej, nie podlegającej kontroli cenzury prasy związkowej, a także stworze-
niu odpowiedniej bazy poligraficznej. Patronatem objęto rodzący się na 
Lubelszczyźnie niezależny ruch harcerski, w tym zwłaszcza Krąg Instruk-
torów Harcerskich „Zawisza”346.

22 maja, podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Regionu, dokonano 
wyboru jego Prezydium, które zgodnie z decyzją WZD miało liczyć 11 osób. 
Zarząd Regionu zadecydował, że 6 członków Prezydium (w tym przewod-
niczący ZR) będzie zatrudnionych na zasadzie pracowników etatowych ZR. 
O stanowiska etatowe ubiegało się 11 kandydatów: Włodzimierz Blajerski, 
Julian Dziura, Józef Harasim, Janusz Iwaszko, Ryszard Jankowski, Janusz 
Karpiński, Jan Kozak, Ryszard Kuć, Robert Makenson, Witold Michaluk 
i Stanisław Węglarz. Wybrani zostali: R. Jankowski (wiceprzewodniczący 
ds. informacji i propagandy), S. Węglarz (wiceprzewodniczący ds. inter-
wencji), R. Kuć (sprawy organizacyjne i kontakty zagraniczne), J. Karpiń-
ski (wiceprzewodniczący ds. socjalno-bytowych) i J. Kozak (sekretarz). 
Do rywalizacji o 5 stanowisk nieetatowych stanęło z kolei 14 kandydatów. 
Wybrani zostali: Jerzy Bartmiński, Andrzej Jóźwiakowski, Krystyna Mu-
rat, Norbert Wojciechowski i Włodzimierz Blajerski347.

Przewodniczący Jan Bartczak jako priorytetowe zadania nowych 
władz regionalnej „Solidarności” zadeklarował ponowne scalenie Regionu 
Chełm oraz przyłączenie w całości struktur z województwa bialsko-podla-
skiego, uporządkowanie relacji między Zarządem Regionu i oddziałami te-
renowymi, podjęcie badań na temat stanu społeczno-ekonomicznego Lu-
belszczyzny, rozwój szkoleń podnoszących umiejętności działaczy związ-
kowych, zwiększenie udziału regionu we władzach krajowych związku 
stosownie do posiadanego potencjału, a także wykorzystanie kontaktów 
zagranicznych do podniesienia samodzielności i siły regionu348. 

26. „Solidarność Rodzin”

17 maja 1981 r. delegaci I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Środkowo-Wschodniego przyjęli w Świdniku uchwałę (nr 

346 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 67; sygn. 1082, s. 49, 79; F i e d o -
s i u k, op. cit., s. 81; I Walne Zebranie Delegatów [...], s. 15–51; „Biuletyn Związkowy”, 1981, 
nr 26, s. 2, 8, 10.

347 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 
29, s. 4; nr 30, s. 7.  

348 J. B a r t c z a k, Program działania, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Re-
gion Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 29, s. 5. 
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27) O najpilniejszej pomocy dla rodzin. Stwierdzono w niej, że zagrożenie pra-
wie 1/5 społeczeństwa „niebezpieczeństwem głodu i ubóstwa” wymaga 
natychmiastowego  działania. W związku z tym zobowiązano Zarząd Re-
gionu i komisje zakładowe do „zorganizowania pomocy dla najbardziej 
poszkodowanych grup pracowników i ich rodzin”. W szczególności wy-
mieniano rodziny wielodzietne i niepełne, samotne matki, rodziny o do-
chodach poniżej minimum socjalnego, rodziny dotknięte alkoholizmem, 
emerytów i rencistów. Podkreślano, że pomoc powinna objąć zarówno po-
trzeby materialne, jak i społeczne. Warto dodać, że według danych lubel-
skiego Ośrodka Badań Społecznych, członkowie „Solidarności” wyrażali w 
tamtym okresie oczekiwanie, że w pierwszej kolejności związek zajmie się 
sprawami warunków bytowych ludzi pracy349.

29 maja 1981 r. Zarząd Regionu przyjął uchwałę „w sprawie polityki 
rodzinnej”, w której postanowiono zlecić Ośrodkowi Badań Społecznych 
opracowanie banku informacji w postaci kartoteki obejmującej kolejno 
Lublin, inne miasta oraz cały region, w celu objęcia pomocą wszystkich 
potrzebujących. Dla zabezpieczenia należytego funkcjonowania pomocy 
dla tzw. rodzin specjalnej troski Zarząd Regionu miał zapewnić etatowych 
pracowników ze swego biura, którzy mieli przyjmować zgłoszenia od ko-
misji zakładowych o istniejących potrzebach, uzupełniać bank informacji 
i kierować dystrybucją środków. Postanowiono też powołać zespół spo-
łecznych kuratorów tzw. rodzin specjalnej troski oraz społeczny Zespół 
Konsultacyjny ds. Rodziny. W tym ostatnim gotowość pracy wyrazili: doc. 
Jerzy Bartmiński (UMCS), doc. Maria Gałkowska (KUL), red. Czesław Dą-
browski (PAX), doc. Ewa Jabłońska-Deptuła (KUL), ks. Marcin Jankie-
wicz, prof. Zofia Sękowska (UMCS), inż. Janusz Karpiński (ZR), red. Bar-
bara Jurkowska, dr Elżbieta Teske (UMCS) i Bronisława Strojnowska350.

W następnych dniach działająca przy Zarządzie Regionu Rada ds. 
Rodziny zainicjowała powstanie ruchu o nazwie „Solidarność Rodzin”, 
inspirowanego – przynajmniej dla części jej twórców – społeczną nauką 
Kościoła. Zamysł tej inicjatywy przewidywał m.in. odbudowanie zdolności 
do samoorganizowania się i wzajemnej solidarności w ramach grup ro-
dzinnych i sąsiedzkich351.

349 I Walne Zebranie Delegatów [...], s. 32–33; J. B a r t m i ń s k i, Solidarność rodzin, „Biule-
tyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 34, s. 1.

350 Ruch Solidarności Rodzin, red. J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 37–38; B a r t m i ń s k i, 
Solidarność rodzin, s. 1–2.

351 E. J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a, Kontekst powstania i etapy rozwoju Ruchu „Solidarności Ro-
dzin”, [w:] Ruch Solidarności Rodzin, s. 32.
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Jak wyjaśniała Ewa Jabłońska-Deptuła, jednym z istotnych motywów 
powstania ruchu było „poszerzanie obszaru wolności”: „Nie wystarczyło 
poczuć się razem w zakładzie pracy, ale i najbliższym otoczeniu – w miej-
scu zamieszkania. Szczególnie ważne było to w wielkich, anonimowych 
osiedlach miejskich, gdzie ludzie żyjąc obok siebie byli dla siebie zupełnie 
obcy”. Stąd nie było przypadkiem, że ruch „Solidarności Rodzin” zapo-
czątkowany został w nowych dzielnicach mieszkaniowych lub w parafiach 
obejmujących takie dzielnice352.

21 czerwca 1981 r., na lubelskim osiedlu Kalinowszczyzna, podczas 
spotkania przedstawicieli Zespołu ds. Rodziny (Bronisława Strojnowska i 
Jerzy Bartmiński) z mieszkańcami osiedla, które odbyło się w salce kate-
chetycznej kościoła ojców salezjanów, powstał pierwszy zespół „Solidar-
ności Rodzin” (określony też jako „osiedlowa solidarność rodzin”)353. W 
ciągu kilku następnych miesięcy zorganizowano kilka dalszych zespołów 
działających na terenie poszczególnych parafii i osiedli. Działania te ko-
ordynował Zespół ds. Rodziny powołany przy Zarządzie Regionu. Rozpro-
pagowaniu idei przedsięwzięcia służył m.in. artykuł pt. Solidarności Rodzin, 
opublikowany na łamach regionalnego Biuletynu Informacyjnego (nr 34 
z 20 czerwca 1981 r.). Wobec pogłębiającego się ubożenia polskich rodzin 
Zarząd Regionu utworzył 30 lipca 1981 r. „Fundusz Zapomogowy Solidar-
ności”. Do dysponowania nim powołano przy Zarządzie Regionu Zespół 
Najpilniejszej Pomocy, ściśle współpracujący z zespołami „Solidarności 
Rodzin” oraz Niezależnym Ruchem Harcerskim. Zespół ds. Rodziny przy 
Zarządzie Regionu, we współpracy z Kurią Biskupią i Urzędem Wojewódz-
kim, podjął inicjatywę budowy i uruchomienia „Pomnika Dziecka Urodzo-
nego – Domu Samotnej Matki”. Prezydium Zarządu Regionu udzieliło na 
ten cel finansowej pomocy w formie pożyczki (inicjatywę zrealizowano w 
1984 r. pod szyldem Kościoła)354.

Wypracowaną w Lublinie ideę „Solidarności Rodzin”, z inicjatywy de-
legatów lubelskich, wpisano do Uchwały Programowej I Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ „Solidarność”, zaś w przyjętym na zjeździe Statucie 

352 I d e m, „Solidarność Rodzin” a obszar wolności, [w:] Ruch Solidarności Rodzin, s. 22; 
I d e m, Podajmy sobie ręce. O potrzebie „Solidarności Rodzin”, „Wprost. Biuletyn Związkowy. Re-
gion Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 49, s. 2.

353 B a r t m i ń s k i, Solidarność rodzin, s. 2; J. S t a w o r k o, Pomagajmy sobie nawzajem, 
„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, nr 34, s. 2.

354 J a b ł o ń s k a - D e p t u ł a, Kontekst powstania [...], s. 32–34; „Biuletyn Informacyjny 
NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 33, s. 9; B a r t m i ń s k i [i in.], Solidarność Rodzin. Cele, zada-
nia, formy. Pierwsze doświadczenia, „Wprost. Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni 
NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 49, s. 2–3.



216 MARCIN DĄBROWSKI

związku (par. 7 pkt 5) zapisano zasadę, że inicjowanie samopomocy jest 
statutowym obowiązkiem członków NSZZ „Solidarność”355. 

W listopadzie 1981 r., w ramach ruchu, podjęto druk broszury pt. Ruch 
Solidarności Rodzin, z podstawowymi tekstami programowymi na temat ce-
lów i zadań ruchu, jego powiązań z ideą Rzeczpospolitej Samorządnej i 
budowaniem wolnego, podmiotowego społeczeństwa. Znalazła się tam 
m.in. myśl powiązania działań zespołów „Solidarności Rodzin” z przy-
gotowaniem społeczeństwa do wyborów samorządu terytorialnego: „[ze-
społy] powinny kształtować miejscową opinię i wysuwać społeczne plany 
lokalne; formułować postulaty i żądania pod adresem władz; wywierać 
nacisk na lokalne ogniwa administracji; tworzyć środowiska społecznej 
kontroli życia na osiedlu. Dzięki temu zespoły mogą stać się zapleczem sa-
morządu, kuźnią kadr samorządowych”. Broszura przygotowywana była 
na ogólnopolskie spotkanie ruchu, mające się odbyć w Lublinie. Niemal 
gotowy 2-tysięczny nakład broszury został zniszczony przez Służbę Bez-
pieczeństwa na początku stanu wojennego356. 

27. Oblany pomnik

13 czerwca 1981 r., korzystając z okazji nadania poecie Czesławowi Miło-
szowi przez Katolicki Uniwersytet Lubelski tytułu doktora honoris causa, 
po raz pierwszy przyjechał do Lublina przewodniczący Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej Lech Wałęsa. Tego dnia, we wczesnych godzinach ran-
nych, na położonym w centrum miasta placu Litewskim oblano białą farbą 
tzw. pomnik Wdzięczności, przedstawiający ogromnych rozmiarów żołnie-
rza sowieckiego. Wiadomość o incydencie dotarła do siedziby Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” około południa, podczas trwającego spotkania 
zarządu z Wałęsą.

Przewodniczący Wałęsa przed kamerami Telewizji Polskiej natych-
miast wygłosił oświadczenie: 

W związku z moim pobytem doszło tu do prowokacji. Ktoś chce tu po-
wiedzieć, że my oblewamy pomniki, niszczymy pamiątki po Armii Radziec-
kiej, że my jesteśmy ustawieni przeciwko Związkowi Radzieckiemu itd. 
Chciałbym z tego miejsca powiedzieć, zresztą koledzy z „Solidarności” z tego 

355 B a r t m i ń s k i [i in.], op. cit., s. 7–8.
356 Ruch Solidarności Rodzin, s. 5; J. B a r t m i ń s k i, Z. H o ł d a, Ruch „Solidarności Rodzin” 

a program budowy samorządu terytorialnego, [w:] Ruch Solidarności Rodzin, s. 28.
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terenu podjęli decyzję, że „Solidarność” pójdzie z napisami i oczyści ten po-
mnik. To nie robi „Solidarność”, to typowa prowokacja! Jeśli tego nie zrobi, to 
ja osobiście pójdę i umyję ten pomnik. My nie robimy prowokacji.

Zgodnie z deklaracją Wałęsy Zarząd Regionu „Solidarności” podjął de-
cyzję o natychmiastowym oczyszczeniu pomnika. Na plac Litewski udała 
się kilkudziesięcioosobowa grupa związkowców, gdzie dokonano oczysz-
czenia pomnika. W czasie oczyszczania trzymano transparent o treści: 
„«Solidarność» nie prowokuje”. Obecna na placu ekipa straży pożarnej, 
zgodnie z otrzymanym rozkazem przełożonych, ograniczyła się do udo-
stępnienia związkowcom „Solidarności” sprzętu do oczyszczania. W tym 
czasie dwaj przedstawiciele Zarządu Regionu, wiceprzewodniczący Stani-
sław Węglarz oraz Marian Smalec,  udali się do Urzędu Wojewódzkiego, 
gdzie poinformowali wicewojewodę Mieczysława Słotwińskiego oraz wi-
ceprezydenta miasta Mierzwińskiego, że incydent z pomnikiem jest pro-
wokacją, związaną z przyjazdem do Lublina Lecha Wałęsy. Zwrócono się 
o wzmocnienie patroli milicji na terenie miasta, zwłaszcza w okolicach 
pomników. Według relacji związkowców, przedstawiciele władz admini-
stracyjnych wykazywali demonstracyjną opieszałość i lekceważenie pro-
blemu357.

28. Rocznica Lubelskiego Lipca

Dużą rangę starano się nadać obchodom pierwszej rocznicy lipcowych 
strajków z 1980 r. W FSC Lublin planowano zaprosić przedstawicieli za-
łóg „zaprzyjaźnionych” zakładów samochodowych z ZSRR, Czechosłowa-
cji, Jugosławii i Węgier, na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
na frontonie budynku dyrekcji. Choć się to nie udało, uznać to można 
za swoistą próbę prologu do wrześniowego Posłania do ludzi pracy Europy 
Wschodniej358.

W Zakładzie Małej Poligrafii KUL, na zamówienie Zarządu Regionu 
„Solidarności”, wydrukowano afisz (nakład ok. 3 tys. egzemplarzy) zwią-
zany tematycznie z rocznicą strajków. Do tego celu wykorzystano odezwę 
I sekretarza KW PZPR i przewodniczącego WK FJN do społeczeństwa Lu-
blina z lipca 1980 r., na której wykonano napis w czerwonym kolorze, po 

357 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, 
nr 32, s. 2.

358 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 103.
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przekątnej, o treści: „NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni w 
Lublinie”. W zamyśle autorów miało to oznaczać przekreślenie treści ode-
zwy. 8 lipca afisze pojawiły się na ulicach Lublina359.

Najbardziej symboliczny w swej wymowie pomnik wzniesiono przy 
Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów, gdzie 10 lipca 1981 r. odbyły 
się rocznicowe uroczystości. Obok 10-metrowego dębowego krzyża usta-
wiono tam drewnianą rzeźbę robotnika ze wzniesionymi rękami, z których 
zwisają zerwane kajdany, mające symbolizować uwolnienie klasy robotni-
czej spod 25-letniego panowania elity partyjnej. Kajdany wzbudziły wiele 
kontrowersji oraz poważne zastrzeżenia ze strony władz komunistycznych. 
Napis na tablicy pod pomnikiem głosił: „Krzyż Wdzięczności. Symbol maso-
wego protestu robotników lata 1980 roku, który doprowadził do powstania NSZZ 
«Solidarność» i zapoczątkował dzieło naprawy Rzeczpospolitej. W pierwszą rocznicę 
robotniczych strajków w Lublinie. 10 lipiec 1981 r. Załoga L.Z.N.S.”. Zbiórkę na 
budowę krzyża i pomnika przedstawiciele Komisji Zakładowej „Solidar-
ności” LZNS prowadzili wśród pracowników m.in. już podczas marcowej 
wypłaty wynagrodzeń (po 50 zł). Mszę św. celebrował biskup pomocniczy 
Zygmunt Kamiński, który dokonał poświęcenia krzyża, pomnika, tablicy 
oraz sztandaru zakładowej „Solidarności”. Podczas uroczystości przewod-
niczący Komisji Zakładowej „Solidarności” Michał Wroński powiedział: 
„Lubelski Lipiec 1980 roku włączył robotników naszego miasta we współ-
czesne dzieje walki ludzi pracy o godność Polaków, o szacunek dla ich 
trudu”360.

11 lipca w WSK Świdnik, przed budynkiem biurowca, gdzie w 1980 
r. gromadziła się na wiecach strajkująca załoga, dokonano uroczystego od-
słonięcia pomnika. Uroczystość zgromadziła około 3 tys. osób. Na pomni-
ku, zaprojektowanym przez plastyka Andrzeja Żubra, znalazła się sylwetka 
piastowskiego orła, bez korony. Pod orłem umieszczono fragment wiersza 
Marii Konopnickiej: „Otwórzcie jasne wrota na podmuch życia świeży, wyroczni 
klucz żywota w narodu rękach leży”. Tekst pod wierszem wyjaśniał: „W tym 
miejscu w dniach 8–11 VII 1980 r., załoga WSK PZL-Świdnik protestem klasy 
robotniczej dała początek fali strajków przerywając lata upokorzeń ludzi pracy. W 
pierwszą rocznicę wydarzeń NSZZ «Solidarność» WSK PZL-Świdnik, 11.VII.1981 
r.” Odsłonięcia pomnika dokonała Zofia Bartkiewicz, przewodnicząca Ko-
mitetu Postojowego w 1980 r. Odprawiono pierwszą w historii zakładu 
mszę św., której przewodniczył ks. bp Z. Kamiński w asyście świdnickiego 

359 Ibidem, sygn. 1083, s. 18.
360 „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 

37/38, s. 1; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1081, s. 127; sygn. 1083, s. 21–22. 
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proboszcza ks. Jana Hryniewicza i regionalnego duszpasterza „Solidarno-
ści” ks. Mieczysława Brzozowskiego. Ołtarz zlokalizowano na schodach 
prowadzących do biurowca. Biskup poświęcił pomnik oraz sztandar zakła-
dowej „Solidarności”. Po uroczystościach umożliwiono wszystkim zainte-
resowanym pierwsze w historii zakładu otwarte zwiedzanie WSK, łącznie 
z wydziałami specjalnymi (stało się to powodem skargi Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR do KC na dyrekcję WSK)361.

14 lipca dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy wmurowanej 
przy bramie głównej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Napis 
na płycie głosił: „10–14.07.1980, 14.07.81 w pierwszą rocznicę protestu robotni-
czego w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie przeciwko niesprawiedliwo-
ści społecznej. Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedli-
wość. NSZZ «Solidarność». U dołu z lewej strony tekstu umieszczono znak 
kotwicy z krzyżem. W czasie uroczystości, na bramie głównej wywieszono, 
jako hasło, cytat z Konstytucji 3 Maja: „wszelka władza w społeczeństwie 
początek swój bierze z woli ludu”. Aktorzy Teatru im. J. Osterwy recyto-
wali poezję Mickiewicza, Tuwima i Kochanowskiego. Przed biurowcem, 
gdzie w lipcu 1980 r. gromadziła się protestująca załoga, ustawiono ołtarz 
polowy. Mszę św. odprawił bp Z. Kamiński, który dokonał też poświęce-
nia tablicy i sztandaru zakładowej „Solidarności”. W uroczystościach w 
FSC uczestniczył m.in. Kazimierz Świtoń, założyciel Wolnych Związków 
Zawodowych na Śląsku, który w imieniu robotników Śląska podziękował 
robotnikom Lubelszczyzny za lipcowy protest i za to, że w 1980 roku jako 
pierwsi odważyli się stanąć do walk o wolność i godność ludzi pracy. Gość-
mi uroczystości byli też związkowcy ze Szwecji i RFN362.

18 lipca uroczystości rocznicowe, z udziałem bp. Z. Kamińskiego, od-
były się na terenie zajezdni MPK, przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie. We 
mszy św. przy ołtarzu polowym asystowali ks. M. Brzozowski i ks. Wie-
sław Szyc – proboszcz parafii NMP. Biskup Kamiński dokonał poświęcenia 
sztandaru zakładowej „Solidarności” oraz krzyży363.

Znacznego wysiłku oraz nakładów wymagało wzniesienie pomnika 
– krzyża na terenie Lokomotywowni PKP Lublin. 19 lipca w czasie mszy 
polowej, celebrowanej przez biskupa Z. Kamińskiego na terenie Lokomo-

361 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 88; sygn. 1083, s. 10, 18, 22–23; 
F i e d o s i u k, op. cit., s. 82; „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Soli-
darność»”, 1981, nr 34, s. 2; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 85–86.

362 „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 
37/38, s. 2; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 17, 22–23, 26. 

363 „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 
37/38, s. 2–3; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 26, 37.
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tywowni, poświęcono jedynie fundamenty pomnika oraz odsłonięto ta-
blicę pamiątkową na budynku dworca. Nad całością uroczystości górował 
ogromny transparent „My chcemy Boga”. W pełnym kształcie pomnik – 
krzyż odsłonięto uroczyście 25 listopada 1981 r., w święto patronki koleja-
rzy – św. Katarzyny. Na terenie lubelskiej Lokomotywowni zorganizowano 
centralne uroczystości Dnia Kolejarza, po raz pierwszy w PRL obchodzone 
w dniu kolejarskiej patronki, w których wzięły udział delegacje koleja-
rzy z całego kraju. Uroczystość zgromadziła około 2,5 tys. osób. Mszy św. 
odprawionej przy krzyżu-pomniku przewodniczył biskup Bolesław Pylak, 
który przekazał przybyłym z całej Polski kolejarzom błogosławieństwo od 
papieża Jana Pawła II. Znakomicie korespondowało to z umieszczonymi 
na wykonanym z betonu i kolejowych szyn krzyżu-pomniku słowami Jana 
Pawła II, wypowiedzianymi w czerwcu 1979 r. na placu Zwycięstwa w 
Warszawie: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Obok słów Ojca 
Świętego, na pomniku znalazły się też: biały orzeł, data „1980” oraz na-
pis „Solidarność”. Dalsza część uroczystości Dnia Kolejarza, z udziałem 
m.in. prezydenta Lublina Longina Zielińskiego oraz wręczaniem odzna-
czeń państwowych i resortowych, odbyła się tego dnia w Domu Kultury 
Kolejarza364.

Skromniejszy charakter miały obchody w Kraśniku. 19 lipca, w bazie 
towarowej PKS Kraśnik odprawiona została msza św. przez miejscowego 
księdza dziekana365. Z kolei 23 lipca, w Zespole Budów LPBO w Kraśniku, 
w pierwszą rocznicę strajku, na terenie przedsiębiorstwa odprawiona zo-
stała msza św. przez miejscowego księdza. W uroczystości uczestniczyło 
około 150 osób366.

Wydarzeniom Lubelskiego Lipca 1980 poświęcony został w całości 
pierwszy numer ambitnie zapowiadającego się przeglądu związkowego 
„Miesiące” (pierwotnie planowano tytuł: „Praca-Miesiące”), który ukazał 
się jesienią 1981 r . Jego redaktorem naczelnym był socjolog dr Adam Sta-
nowski z KUL367.

364 „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 
37/38, s. 3, 13–14; „Semafor. Tygodnik Kolejarzy NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 16, s. 1–2; 
S o b o l e w s k i, op. cit., t. I, s. 116–118 i t. II, s. 178; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 
1083, s. 10, 17, 20–21, 23, 26, 37; sygn. 1086, s. 1, 8.

365 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 37.
366 Ibidem, s. 42.
367 Ibidem, s. 30A.



221NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO [...]

29. Prasa związkowa

Najważniejszym pismem związkowym na Lubelszczyźnie był ukazujący 
się od 16 października 1980 r. „Biuletyn Informacyjny Międzyzakłado-
wego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-
-Wschodni”, później – od zjazdu w Świdniku w maju 1981 r. I WZD – jako 
„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” 
(przejściowo, we wrześniu – październiku jako pismo „Wprost”). Do 30 
listopada 1981 r. ukazało się 58 numerów. Przez skład redakcyjny przewi-
nęli się: Ewa i Bronisław Kowalscy, Waleria Kunicka, Danuta Winiarska, 
Waleria Misiewicz, Przemysław Zwoliński, Maryla Malinowska, Andrzej 
Michalczuk, Małgorzata Jadczak-Nowacka, Wacław Biały, Maria Dacko, 
Jacek Giszczak, Ryszard Jankowski, Andrzej Niewczas, Jan Krzysztof Wa-
silewski, Michał Zulauf, Marek Łoś, Cezary Listowski, Stanisław Jan Kró-
lik, Janusz Staworko, Zdzisław Bradel, Ewa Kipta, Wiesław Lipiec, Krzysz-
tof Sawicki. Biuletyn ukazywał się w nakładzie 20–30 tys. egz.368 

Od 9 czerwca 1981 r., rolę oficjalnego organu władz regionalnych 
„Solidarności” pełnił „Informator”, wydawany przez Biuro Informacyjne 
Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego.  Redakcję w różnych okresach 
stanowili: Maciej Sobieraj, Janusz Staworko, Wojciech Samoliński, S. Wil-
kuś, K. Imbierowicz, E. Włodarczyk, Z. Kańkowska, Zofia Bocian, M. Zie-
niewicz, E. Skiba, Waldemar Jakson, S. Teleon, E. Iracka, J. Olejniczak, B. 
J. Wesołowski, Ryszard Jankowski, K. Wojnowska, S. J. Królik i Tomasz 
Białopiotrowicz. Do 12 grudnia 1981 r. ukazało się 147 numerów. Niektóre 
numery miały kilka wydań dziennych (np. A, B, C, D). Nakład pisma wy-
nosił 5–20 tys. egz.369

Jednym z czołowych pism w regionie był „Biuletyn Informacyjny 
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Ziemi 
Puławskiej”, a od lutego 1981 r. – „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidar-
ność» Ziemi Puławskiej”. Pierwszy numer pisma ukazał się 4 listopada 
1980 r. Początkowo wydawany przez MKZ w Puławach. Od 20 czerwca 
przez Zarząd Oddziału Ziemia Puławska. W skład redakcji wchodzili: Apo-
loniusz Berbeć, Hanna Czekaj, Andrzej Hoszowski, Andrzej Kowalczyk, 
Ireneusz Ostrokólski, Grzegorz Wołczyk, Włodzimierz Zbiniewicz, Antoni 
Faber, Krzysztof Małagocki i Czesław Stolar. Pismo drukowano w IUNG, w 
WOPR Końskowola, a na koniec w Instytucie Weterynaryjnym. Do stanu 
wojennego ukazały się 74 numery pisma, w nakładzie 4–5 tys. egz.370 

368 K o n d e r a k, op. cit., s. 42–43.
369 Ibidem, s. 85–86. 
370 Ibidem, s. 43–44.
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Od 5 listopada 1980 r. w Świdniku wydawane było „Pismo Związko-
we”, wydawane przez Zakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidar-
ność” WSK-PZL Świdnik (od 15 maja 1981 r. przez Zakładową Komisję 
Związkową NSZZ „S” WSK-PZL Świdnik). Od 14 lutego 1981 r. pismo 
zmieniło nazwę na „Biuletyn Związkowy”, a od 5 listopada 1981 r. był 
to „Grot. Gazetka Zakładowa”. Inicjatorem powołania pisma miał być 
ówczesny wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „Solidarności” 
Zbigniew Puczek, który redagowanie gazetki zaproponował Alfredowi 
Bondosowi. W skład redakcji wchodzili ponadto: Zygmunt Karwowski, 
Zbigniew Kalinowski, Zenon Księski, Joanna Zielińska i Eugeniusz Pop-
kiewicz. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie około 100 egzemplarzy. 
Pismo ukazywało się nieregularnie. Nakład stopniowo zwiększał się, osią-
gając 4 tys. egz. w marcu 1981 r. Do stanu wojennego ukazało się 45 nu-
merów371.

Od 29 stycznia 1981 r. ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Założy-
cielskiego Komitetu Robotniczego NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”. Od 
marca 1981 r. pismo zmieniło nazwę na „Biuletyn Informacyjny NSZZ 
«Solidarność» FSC Lublin”. Mottem pisma był cytat z Lecha Wałęsy: „Pro-
letariusze, łączcie się, zanim będzie za późno”. W redakcji pisma pracowali: Zbi-
gniew Kamiński, Włodzimierz Niedźwiadek, Piotr Branica, Z. Tuszewska, 
J. Serafin. Ukazały się 22 numery. Pismo drukowane było w Pracowni Po-
ligraficznej FSC, w nakładzie 1200–3000 egz.372 

Jako jedno z pierwszych pism w regionie zaczął ukazywać się „Biule-
tyn Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Fabryki Łożysk Tocznych im. 
M. Buczka w Kraśniku”. Pierwszy numer nosił datę: 24 października 1980 
r. W skład redakcji wchodzili: Ryszard Kuśmierczyk, Henryk Wojtyra, Je-
rzy Paszkowski, Lech Kawęcki, Piotr Bończarowski, Jerzy Kata, Stanisław 
Kloc, Józef Anulewicz i Stefania Szajewska. Pismo wychodziło w nakła-
dzie 1300–3500 egz.373 

12 grudnia 1980 r. pojawił się pierwszy numer pisma „Solidarność” 
w Zakładach Azotowych „Puławy”. Od marca 1981 r. zmieniono nazwę na 
„Biuletyn Informacyjny”. Wydawcą pisma była Komisja Zakładowa NSZZ 
„S” ZA „Puławy”. Ukazało się 47 numerów pisma w nakładzie 1000–4000 

371 F i e d o s i u k, op. cit., s. 63; D r a g u ł a, op. cit., s. 29–34; „Pismo Związkowe ZKZ 
«Solidarność» PZL-WSK Świdnik”, 1980, nr 1, s. 1–2; M. K o t e r, Komisje podziemne NSZZ 
„Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” w stanie wojennym 13 XII 1981–29 VI 1989, Lublin 1996, s. 41 
(praca magisterska, UMCS, mps); D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 58–59. 

372 K o n d e r a k, op. cit., s. 53
373 Ibidem, s. 54–55.
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egz. W zespole redakcyjnym pracowali: Stanisław Dębicki, Zbigniew Le-
sisz, J. Domżał, Bogumiła Matraszek, Alfred Wydra, Zdzisław Wiśniewski, 
Czesław Stolar, Janusz Łodyga, Jan Wawer, Jerzy Dudkowski, Jerzy Sa-
niewski i Krystyna Murat374. 

16 marca 1981 r. na związkowym „rynku” prasowym pojawiło się pi-
smo „Solidarność” Ziemi Lubartowskiej, wydawane przez Międzyzakła-
dowy Komitet Koordynacyjny Rejonu Miasta Lubartowa. 19 października 
1981 r. pismo otrzymało nazwę: „Przełom. Biuletyn Informacyjny. Pismo 
NSZZ «Solidarność» Ziemi Lubartowskiej. Region Środkowo-Wschodni” i 
wydawane było przez Zarząd Oddziału NSZZ „S” w Lubartowie. Mottem 
biuletynu był słowa Adama Mickiewicza: Polska wówczas naprawdę powsta-
nie, kiedy przestanie liczyć na obcą pomoc. Pismo ukazywało się w nakładzie 
600–2000 egz. Pismo redagowali w różnych okresach: Adam Adamski, 
Grzegorz Gregorowicz, K. Powałka, Zbigniew Wójtowicz, A. Zieliński, Ta-
deusz Wasak, Sławomir Głuchowski375.

Obszarem aktywnych działań wydawniczych były lubelskie uczelnie.
Czołową rolę w tym środowisku odgrywała „Solidarność Uniwer-

sytecka. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie”. Pierwszy numer pojawił się 11 listopada 
1980 r. Ukazało się 47 numerów, w nakładzie 200–2000 egz. W skład zmie-
niającego się parokrotnie zespołu redakcyjnego wchodzili: Krystyna Ba-
gińska, Dobrosław Bagiński, Radosław Drwal, Maria Mańkowska, Marek 
Jędrych, Bogusława Kaczyńska, Zbigniew Hołda, Michał Zieliński, Maria 
Kopycińska, Marek Sękowski, Anna Pajdzińska, Janusz Matusewicz, Elż-
bieta Chruściewicz, Andrzej Dumała, Mirosław Głuszczak, Jarosław Gór-
nicki, Beata Grzeszczyk, Mirosław Haponiuk, Krzysztof Hariasz, Bożena 
Jaszczyk, Grzegorz Józefczuk, Krzysztof Kaczorowski, Janusz Kondrak, 
Krzysztof Korga, Wojciech Kowalik, Jolanta Malec, Artur Popek, Krzysztof 
Rudnicki, Wiesław Sitkowski i Wojciech Troszkiewicz376. 

15 numerów doczekał się „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidar-
ność» Akademii Rolniczej w Lublinie”, ukazujący się od stycznia 1981 r. 
Pismo redagowali: Barbara Woytowicz, Andrzej Pleszczyński, Krzysztof 
Grudzień, Krzysztof Gilewicz, Wanda Baj, Marek Kuna, Ewa Różycka i Lu-
dwik Tochman. Tytuł ukazywał się w nakładzie: 500–1500 egz.377 

374 Ibidem, s. 200.
375 Ibidem, s. 202–203.
376 Ibidem, s. 198–199.
377 Ibidem, s. 48.
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Ciekawą inicjatywą były „Marginalia. Pismo Koła Bibliotekarzy NSZZ 
«Solidarność» KUL”. Od stycznia do lipca 1981 r. ukazały się 3 numery 
pisma, w nakładzie 350 egz. Redagowali go: Cezary Listowski, Tadeusz 
Madała i Dorota Tkaczyk378.

15 lutego 1981 r. ukazał się pierwszy numer pisma „Solidarność. Biule-
tyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Lubelskiej”. Redagowali 
go: Henryk Domański, Andrzej Kudrawiec, Elżbieta Polonis, Witold Tym i 
Szczepan Zaręba. Ukazało się 21 numerów w nakładzie 250–700 egz.379

„Solidarność AM. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akade-
mii Medycznej w Lublinie” było pismem, które pojawiło się 10 lutego 1981 
r. i doczekało się 8 numerów. Nakład wahał się od 300 do 1000 egz. Pismo 
redagowali: R. Mańko, L. Smyk, Marek Sękowski, Leszek Szczepański, 
A. Tomaszewski i D. Komorowska380. 

Kilka inicjatyw prasowych „Solidarności” związanych było z Zamo-
ściem. Najważniejszą był „Zamojski Biuletyn Informacyjny”, wydawany 
przez Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych 
Związków Zawodowych „Solidarność”. Jego pierwszy numer ukazał się 27 
listopada 1980 r. Od 25 maja 1981 r. pismo zmieniło nazwę na „Biuletyn 
Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Soli-
darność» Region Środkowo-Wschodni. Oddział w Zamościu”. Zmieniający 
się skład redakcji tworzyli: Stanisław Borucki, Alina Borucka, Roman Gór-
ski, Helena Polichna, Marian Pastuszak. Pismo ukazywało się w nakładzie: 
500–1300 egz. Ukazało się 14 numerów biuletynu381.

Tylko dwa numery liczyło pismo „Solidarność. Biuletyn Ziemi Zamoj-
skiej”, zainicjowane 9 sierpnia 1981 r. przy Zarządzie Oddziału NSZZ „So-
lidarność” w Zamościu. Jego redakcję stanowili: Franciszek Leszek Ćwik, 
Przemko Maria Grafczyński, Wojciech Niewiadomski, Jerzy Rachwałd, 
Maria Wietrzyk i Mirosław Załuski382.

Ciekawym przedsięwzięciem była gazetka „Solidarność. Pismo Ko-
misji Międzyzakładowej NSZZ «Solidarność» przy Muzeum Okręgowym 
i Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Zamościu”, ukazujące się od 
kwietnia 1981 r. Wydano 5 numerów pisma w nakładzie 300 egz. Pismo 
redagowali: Stanisław Borucki, Roman Górski i Waldemar Maziarczyk383.

378 Ibidem, s. 122.
379 Ibidem, s. 180–081.
380 Ibidem, s. 187.
381 Ibidem, s. 227–228; APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 103.
382 K o n d e r a k, op. cit., s. 182.
383 Ibidem, s. 184.
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Dwa numery swojego „Biuletynu Informacyjnego” (w grudniu 1980 
r. i w czerwcu 1981 r.) wydała NSZZ „Solidarność” Fabryki Maszyn Rolni-
czych „Agromet”384.

„Biuletyn Informacyjny” wydała także NSZZ „Solidarność” w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. Biuletyn drukowany był w początko-
wym okresie w UMCS w Lublinie. Nakład wahał się od 50 do 600 egz. 
Ostatni 13 numer ukazał się pod nowym tytułem „Fakty”385.

Własny „Biuletyn Informacyjny” miała NSZZ „Solidarność” Przed-
siębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Puławy”. Pismo redagowali: 
Stefan Hempel, Janusz Krasiński, Jolanta Lewandowska i Tadeusz Sągo-
lewski. Ukazało się kilkadziesiąt numerów386. 

Od lutego 1981 r. ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Komisji Za-
kładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmozbyt” 
w Lublinie”. Redagowali go: Zdzisław Mazur, Jerzy Leziak, Stefan Gmi-
truk, Daniel Pszczoła, Teresa Kozioł, Zenon Binkiewicz, Waldemar Robak 
i Andrzej Ciostek. Ukazywał się w nakładzie 150-250 egz. Rozprowadzany 
był za odpłatnością 2–8 zł387.

W środowisku kolejarzy ukazywała się „Solidarność Kolejowa. Biule-
tyn Informacyjny Wschodniego Okręgu Kolei Państwowych Lublin”, któ-
rej podtytuł od numeru 10 zmienił się na: „Biuletyn Informacyjny Organi-
zacji Zakładowej Węzła PKP Lublin I”. Pierwszy numer „Solidarności Ko-
lejowej” pojawił się 20 listopada 1980 r. Ukazało się 18 numerów pisma, w 
nakładzie 1500–3000 egz. Pismo redagowali: Ryszard Chojecki, Jan Reutt, 
Waldemar Wnuk i Zdzisław Kogucik388.

Jeszcze w ramach Regionu Środkowo-Wschodniego, 30 grudnia 1980 
r., ukazał się pierwszy numer pisma „Solidarność Nauczycieli Chełmskich. 
Biuletyn Informacyjny”. Pismo w nakładzie 300 egz. wydane zostało przez 
Międzyszkolny Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 
w Chełmie. Redakcję biuletynu stanowili: Eugeniusz Wilkowski, Maria 
Chodyńska i Roman Żelazny389.

20 października 1981 r. ukazał się w Lublinie jedyny numer pisma 
„Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Informacyjny Sekcji Pracowników 
Oświaty i Wychowania Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”. 

384 Ibidem, s. 31.
385 Ibidem, s. 31.
386 Ibidem, s. s. 39.
387 Ibidem, s. 40.
388 Ibidem, s. 190.
389 Ibidem, s. 191–192.



226 MARCIN DĄBROWSKI

Zespół redakcyjny tworzyli: W. Gryta, T. Korzeń, L. Leszczuk, G. Otulska i 
A. Stanek390.

Z ośrodkiem w Świdniku związane było pismo „Ścieżki”, które do 
listopada 1980 r. było wkładką o profilu społeczno-kulturalnym do „Głosu 
Świdnika”. Od 21 listopada 1980 r. „Ścieżki” stały się samodzielnym „Pi-
smem Środowiskowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność» 
w Świdniku”. W redakcji pisma pracowali: Cezary Listowski, Marek Rap-
nicki oraz Anna Waszczuk-Listowska, potem także – Jerzy Bartmiński. Pi-
smo ukazywało się w nakładzie 1000 egz.391 

Osobnej wzmianki wymaga ambitna inicjatywa wydawania czaso-
pisma „Miesiące. Przegląd Związkowy”. Do rąk czytelników trafił tylko 
pierwszy numer wydany latem 1981 r. i poświęcony w całości wydarze-
niom Lubelskiego Lipca 1980. Nakład wydrukowanego w grudniu 1981 
r. podwójnego numeru 2/3 został przejęty i zniszczony przez Służbę Bez-
pieczeństwa. Nakład pisma wynosił 7500 egz. Pismo redagował zespół w 
składzie: Wojciech Arkuszewski, Wojciech Chudy, Janusz Drob, Radosław 
Drwal, Hanna Filipkowska, Andrzej Kaczyński, Krzysztof Michałkiewicz, 
Andrzej Niewczas, Władysław Panas, Jan Pomorski, Adam Stanowski (re-
daktor naczelny), Janusz Szulakowski, Elżbieta Wolicka, Michał Zieliński, 
a także od numeru 2/3 – Bronisława Jurkowska, Krzysztof Paczuski i Zdzi-
sław Szpakowski392.

Dla środowiska wiejskiego przeznaczony był „Biuletyn Informacyjny 
Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników «Solidarność 
Wiejska»”, którego pierwszy numer ukazał się z datą 29 grudnia 1980 r. 
Pismo zmieniało nazwy, m.in. od czerwca 1981 r. jako „Biuletyn Infor-
macyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środko-
wo-Wschodni”, a od września 1981 r. jako „Biuletyn Związkowy NSZZ RI 
«Solidarność»”. Ukazało się 19 numerów. W składzie redakcyjnym praco-
wali: Włodzimierz Jachman, Józef Popłonkowski, Eugeniusz Wilkowski, 
Danuta i Janusz Winiarscy, Zdzisław Bradel, Tadeusz Zachara, Jan Krzysz-
tof Wasilewski, Wiesław Lipiec, Krzysztof Michałkiewicz, Paweł Nowacki, 
Michał Zulauf, Zbigniew Perzyna i Janusz Stępniak. Pismo obejmowało 
ośrodki: Lublin, Biała Podlaska, Zamość i Chełm. Pismo drukowane było w 
nakładzie od 600 do 15 tys. egz. Od sierpnia 1981 r. pod szyldem Wydaw-
nictwa Wiejskiego NSZZ RI „Solidarność”393.

390 Ibidem, s. 192.
391 Ibidem, s. 210.
392 Ibidem, s. 123.
393 Ibidem, s. 52.
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Intensywną działalność wydawniczą podjęły też powstałe jesienią 
1980 r. struktury Niezależnego Zrzeszenie Studentów.

W październiku 1980 r. ukazał się pierwszy numer „Biuletynu TKZ 
NZS UMCS” (od marca 1981 r. jako „Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów UMCS”). Pismo redagowali: Wiesław Ruchlicki, Józef Emil 
Warda, Mirosław Haponiuk, Marek Jędrych, Krzysztof Kaczorowski, Woj-
ciech Oleksiński, Janusz Wąchała, Jolanta Szajowska, Dariusz Dybciak, 
Adam Pędzioł, Janusz Skowron i Nela Król. Biuletyn ukazywał się w na-
kładzie 500–1000 egz.394  W okresie strajku studenckiego, od nocy 24/25 li-
stopada do 11 grudnia 1981 r. ukazywało się pismo „N. Organ Uczelniane-
go Komitetu Strajkowego UMCS”. Ukazało się 18 numerów tego pisma395.

Od stycznia do marca 1981 r. pojawił się tytuł „Całym zdaniem. Pi-
smo studentów Akademii Rolniczej”. Wydawcą gazetki było NZS AR w 
Lublinie. W skład kolegium redakcyjnego wchodzili: Wojciech Guz, Anna 
Hulewicz, Wojciech John i Henryk Stańczak. Pismo drukowane było w 
nakładzie 550 egz.396 

Tylko dwóch numerów doczekał się „Monolog. Pismo Niezależne-
go Zrzeszenia  Studentów Politechniki Lubelskiej”. Redagowali go: W. 
Czwórnóg, B. Królikowski, K. Zięba i Robert Jurek. Pismo ukazywało się 
we wrześniu i październiku 1981 r., w nakładzie 500 egz.397 Od 19 listopa-
da 1981 r. ukazywał się „Informator Akademicki”, wydawany przez Biuro 
Informacji Studenckiej NZS Politechniki Lubelskiej. Gazetę redagowali: 
Włodzimierz Czwórnóg, Z. Szyba, Krzysztof Zięba, M. Lipidalski, Grzegorz 
Piotrowski, Waldemar Dekiel, Krzysztof Chrzanowski, Maria Kaczorow-
ska, Sławomir Adrian, Ewa Król i Roman Huk. Ukazało się 20 numerów 
pisma w nakładzie 500–700 egz.398 

W środowisku KUL wydawano „KUL-ier. Zeszyt Niezależnego Zrze-
szenia Studentów”, przygotowywany przez Komisję Wydawniczą NZS 
KUL. Kolegium redakcyjne tworzyli: Małgorzata Chonalewska, Michał 
Drozdek, Robert Jaszczura, Zygmunt Kęszycki, Grażyna Paliga, Jolanta 
Romanowska, Antoni Szwed, Jadwiga Wojtacka i Stanisław Matejczuk. 
Pismo ukazywało się od 30 listopada 1980 r. do września 1981 r., w nakła-
dzie 1–2 tys. egz.399 

394 Ibidem, s. 60.
395 Ibidem, s. 125.
396 Ibidem, s. 62–63.
397 Ibidem, s. 124.
398 Ibidem, s. 87.
399 Ibidem, s. 119.



228 MARCIN DĄBROWSKI

Także na KUL przygotowywano „Kronikę Wydarzeń”, ukazującą się 
od 6 kwietnia 1981 r. W skład redakcji wchodzili: Katarzyna Lekan, Ry-
szard Miłek, Tomasz Mickiewicz, Bogdan Giermek, Henryk First, Grażyna 
Kniotek, Maria Borucka, Wojciech Derechowski, Janusz Kłoskowski, Ar-
tur Smoliński. Ostatni 13 numer z listopada 1981 r. ukazał się pod nazwą 
„Podtekst. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego”400.

Z Akademią Medyczną związane było „Tętno. Pismo Tymczasowego 
Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii 
Medycznej w Lublinie”, którego pierwszy numer pojawił się 20 listopada 
1980 r. Ukazały się tylko 3 numery pisma. Redagowali go: Robert Wójcik, 
Elżbieta Zofia Stefaniak, Tadeusz Bednarczyk, Krzysztof Wróblewski i Ce-
zary Danilkiewicz. Nakład „Tętna” wynosił 400–500 egz.401 

Blisko z „Solidarnością” było też związane pismo „Wspólna Praca”, 
do grudnia 1980 r. gazetka zakładowa, a potem organ samorządu robotni-
czego Zamojskich Fabryk Mebli. Jego redakcję stanowił zespół zamojskie-
go „Biuletynu” MKZ, z P. M. Grafczyńskim jako redaktorem naczelnym. 
„Solidarnościowy” skład redakcji zaważył na linii pisma, które w grudniu 
1980 r. zerwało powiązania i współpracę z Wydziałem Pracy Ideowo-Wy-
chowawczej KW PZPR oraz Komitetem Zakładowym PZPR w ZFM. 20 
listopada 1981 r. kierownik Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KW 
PZPR w Zamościu, wśród wniosków dotyczących działalności prasy za-
kładowej pisał: „ograniczyć przydział papieru na gazety zakładowe prze-
kształcone w pisma «Solidarności»”402.

Podobną funkcję, jak biuletyny, pełniły zakładowe radiowęzły.
W WSK Świdnik, podobnie jak prowadzenie gazetki związkowej, 

również audycje związkowe w radiowęźle zakładowym zlecono Alfredowi 
Bondosowi. Prowadził je do 16.12.1981 r., do momentu stłumienia strajku 
w WSK. Wszystkie audycje radiowęzła poprzedzała melodia z popularnego 
wówczas serialu „Kurier carski”403.

Na terenie woj. zamojskiego w 1981 r. działało 9 radiowęzłów zakła-
dowych. Kontrola władz nad radiowęzłami była większa niż w przypadku 
prasy. Z 10 redaktorów obsługujących radiowęzły 6 należało do PZPR, 8 
do tzw. związków branżowych, a tylko jeden do „Solidarności”. Tylko w 3 
radiowęzłach były wydzielone audycje programowe NSZZ „Solidarność” 
(m.in. w Zamojskich Fabrykach Mebli)404.

400 Ibidem, s. 117.
401 Ibidem, s. 211.
402 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 103. 
403 K o t e r, op. cit., s. 41.
404 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 103, 128.
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30. Niedźwiedź z twarzą Breżniewa

W czerwcu 1981 r., na stronie tytułowej „Biuletynu «Solidarności» Ziemi 
Puławskiej” (nr 34 z 11 czerwca), ukazał się satyryczny rysunek przedsta-
wiający niedźwiedzia o rysach twarzy Leonida Breżniewa, otoczony przez 
postacie ludzkie nucące piosenkę: „my się go boimy, cichutko chodzimy, 
jak się zbudzi to nas zje”. Na ostatniej stronie pisma rysunek został powtó-
rzony ze zmodyfikowaną „wersją współczesną” piosenki: „jak się zbudzi 
to... nam pomoże!”. Biuletyn rozdawany był m.in. uczestnikom odbywa-
jącego się akurat Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Zie-
mi Puławskiej. Nie był to pierwszy przypadek odważnego nawiązywania 
przez puławskie pismo do rzeczywistości politycznej. W maju (nr 28 z 8 
maja) rysunek na tytułowej stronie przedstawiał kilka kotów (dwa z nich 
z napisami „ZSRR” i „NRD”) zaczajonych na stado myszy maszerujące z 
transparentami: „Polska” i „NSZZ”. Jeszcze wcześniej, w kwietniu (nr 26 
z 30 kwietnia) ilustracja z hasłem „szef kuchni poleca: cenzura w sosie 
własnym” przedstawiała m.in. dwugłowego carskiego orła Imperium Ro-
syjskiego z podpisem „cenzura” w języku rosyjskim405.

W odpowiedzi na rysunek Breżniewa-niedźwiedzia, 13 lipca Proku-
ratura Generalna poleciła Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie wszcząć 
śledztwo przeciwko redaktorom pisma. W odpowiedzi redakcja pisma za-
częła szukać poparcia wśród zakładowych organizacji „Solidarności” na 
terenie Puław. Prezydium Zarządu Regionu uznało, że wszczęcie śledztwa 
jest „poważnym naruszeniem dotychczasowych stosunków władz pań-
stwowych z NSZZ «Solidarność» w regionie” oraz „bezpośrednim atakiem 
na związek”. Jako szczególnie niepokojące Prezydium ZR uznało narusza-
nie przepisów Kodeksu karnego przez Komendę Wojewódzką MO, polega-
jące na nieformalnym wypełnianiu wezwań oraz wywieraniu nacisków w 
celu udzielenia wyjaśnień przez członków związku406.

W sierpniu 1981 r. redaktorowi naczelnemu puławskiego biuletynu, 
Ireneuszowi Ostrokólskiemu, prokurator przedstawił zarzuty. 8 paździer-
nika 1981 r. prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Puławach akt 

405 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”, 1981, nr 26, 28 i 34; 
APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1082, s. 124; Rysunek z „Biuletynu Informacyjnego 
NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej” 29.01.1981–27.11.1981 ze zbiorów Zdzisławy i Stani-
sława Głażewskich, [Puławy] 2005; A. S a d u r s k a, Wspomnienie o „Solidarności” w puławskim 
IUNG, [w:] 25 lat „Solidarności” Ziemi Puławskiej, s. 227-232; M. D ą b r o w s k i, Stary Breżniew 
mocno śpi. Rysunki z puławskich „Biuletynów”, „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Re-
gionu Środkowowschodniego”, 2005, nr 8, s. 9.

406 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 23, 26, 34.
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oskarżenia obejmujący m.in. zarzut znieważania i wyszydzania przywód-
cy ZSRR. Rozprawa przeciw redaktorowi Ostrokólskiemu rozpoczęła się 
7 grudnia. Towarzyszyła jej akcja plakatowa i ulotkowa puławskiej „So-
lidarności”. Wniosek o zaniechanie postępowania sądowego zgłosił m.in. 
Zarząd Regionu „Solidarności” oraz POP PZPR IUNG. Rozprawie przyglą-
dało się około 200 osób. Kolejny jej termin wyznaczono na 20 stycznia 
1982 r. Jednak w nocy 12/13 grudnia red. Ostrokólski został internowany 
i osadzony z grupą kilku puławskich związkowców w więzieniu we Wło-
dawie407.

31. Samorząd pracowniczy

Region Środkowo-Wschodni miał swój znaczący udział w rozwoju samo-
rządu pracowniczego.

Już pod koniec lutego 1981 r., w FSC Lublin, grupa doradców związ-
kowych: Wanda Włoch, Zbigniew Prus i Ryszard Koczkodaj, wystąpiła z 
inicjatywą powołania w zakładach pracy, w drodze wyborów, rad pracow-
niczych, będących organami samorządowymi, zajmującymi się sprawami 
gospodarki, produkcji i rozwoju zakładu. Grupa opracowała projekt statu-
tu i ordynacji wyborczej do wspomnianych rad. W oparciu o nie, w maju, 
na terenie FSC wybrano samorząd pracowniczy. 3 czerwca Rada Pracow-
nicza FSC ukonstytuowała się. Wybrano Prezydium, na którego czele sta-
nęli: Ryszard Pakała – przewodniczący, Zbigniew Prus – zastępca i Wanda 
Włoch – sekretarz. Wcześniej, bo w marcu, na terenie LZNS zorganizowa-
no spotkanie przedstawicieli załóg innych zakładów pracy, których zazna-
jomiono z założeniami idei samorządu pracowniczego408.

W marcu 1981 r. w WSK Świdnik, na wniosek dyrektora naczelne-
go, przedstawiciele związków zawodowych i komunistycznej organizacji 
partyjnej zaakceptowali powołanie społecznej komisji ds. przygotowania 
wyborów samorządu pracowniczego w WSK Świdnik. Do komisji poszcze-
gólne organizacje, w tym również NSZZ „Solidarność”, wytypowały swo-
ich delegatów409.

Wysiłki na rzecz tworzenia samorządu pracowniczego podejmowano 
już zresztą w całym kraju. 17 marca 1981 r., z inicjatywy KZ NSZZ „Soli-

407 Ibidem, s. 74; sygn. 1085, s. 54; sygn. 1086, s. 32.
408 D z i u r a, Słowa przemijają [...], s. 22–23.
409 „Biuletyn «Solidarność» WSK Świdnik”, 1981, nr 40, s. 20; D ą b r o w s k i, Świdnicka 

droga [...], s. 76.
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darność” Stoczni Gdańskiej, powstaje Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ 
„Solidarność” wiodących zakładów pracy. Tzw. Sieć objęła organizacje za-
kładowe „Solidarności” w 18 większych zakładach pracy w całym kraju. 
W strukturze tej znalazło się także WSK Świdnik, który miał swoich 3 sta-
łych przedstawicieli. Efektem późniejszych prac Sieci było wypracowanie 
koncepcji organizacyjnego funkcjonowania samorządów pracowniczych, 
w tym zwłaszcza solidarnościowego projektu ustawy o przedsiębiorstwie 
społecznym i samorządzie pracowniczym410.

W czerwcu przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego powoła-
no sekcję samorządową, na której czele stali: Rudolf Rybak – przewodni-
czący i Wanda Włoch – zastępca. Sekcja zajmowała się przeprowadzaniem 
wyborów do rad pracowniczych w zakładach pracy regionu411.

12–13 lipca 1981 r. w UMCS w Lublinie zorganizowano międzyregio-
nalną konferencję przedstawicieli rad pracowniczych: „Związki zawodowe 
a samorząd pracowniczy”. Uczestniczyli w niej członkowie komitetów za-
łożycielskich samorządów i rad pracowniczych oraz komisji zakładowych 
NSZZ „Solidarność” z 12 regionów. W czasie sesji omawiano doświadcze-
nia samorządów pracowniczych w Jugosławii i Czechosłowacji. Konferen-
cja wystosowała oświadczenie postulujące „potwierdzenie konstytucyjnej 
zasady, iż władza w PRL należy do ludu pracującego miast i wsi” oraz że 
„podstawowe środki produkcji są własnością społeczną”, także „uznanie 
ruchu samorządowego za dysponenta tej własności i urzeczywistnienie 
prawa załóg do zarządzania przedsiębiorstwami”. Uczestnicy konferen-
cji zaprotestowali przeciwko przesłaniu do sejmu ustaw o samorządzie i 
przedsiębiorstwie państwowym bez społecznej konsultacji. Powołano Gru-
pę Roboczą na rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współpracy Samorzą-
dów Pracowniczych z siedzibą w Lublinie412.

6–7 sierpnia Grupa Robocza zorganizowała w Warszawie II Ogólno-
polskie Spotkanie Samorządów Pracowniczych. 8 sierpnia, podczas zebra-
nia przedstawicieli Samorządów Pracowniczych i Grup Inicjatywnych za-
kładów pracy Regionu Środkowo-Wschodniego powołano w Lublinie Re-
gionalną Komisję Koordynacyjną Samorządów Pracowniczych. Korzystała 
ona ze wsparcia pracowników naukowych lubelskich uczelni skupionych 
w Punkcie Konsultacyjnym Samorządów Pracowniczych przy UMCS. 14 

410 „Grot”,1981, nr 42, s. 22; D ą b r o w s k i, Świdnicka droga [...], s. 76.
411 D z i u r a, Słowa przemijają [...], s. 22–23. 
412 „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 

41, s. 4–5; „Grot. Biuletyn NSZZ «Solidarność» WSK PZL Świdnik”, 1981, nr 42, s. 22–23; 
APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 23, 26, 29, 37–38, 85; „Grot”, 1981, nr 42, 
s. 22–23. 
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sierpnia Regionalna Komisja Koordynacyjna zorganizowała w FMR „Agro-
met” konferencję nt. samorządów pracowniczych. Z datą 3 września 1981 
r. ukazał się pierwszy (i jedyny) numer pisma „Samorząd”, będącego in-
formatorem Grupy Roboczej na rzecz Międzyregionalnej Inicjatywy Współ-
pracy Samorządów Pracowniczych. Wydane w Lublinie pismo miało cha-
rakter ogólnopolski. Redaktorem „Samorządu” był Stanisław Jan Królik413.

32. Kontakt ze związkami zachodnimi

Po kilku miesiącach działalności władze Regionu Środkowo-Wschodniego 
NSZZ „Solidarność” dostrzegły wagę własnych kontaktów z zachodnimi 
związkami zawodowymi.

W lipcu 1981 r. kontakt ze związkami we Włoszech nawiązał wice-
przewodniczący regionu Stanisław Węglarz, który był delegowany przez 
Krajową Komisję Porozumiewawczą na spotkanie z przedstawicielami 
Konfederacji Włoskich Związków Pracowniczych (CISL) na Zjeździe Re-
gionalnym w Ankonie. W rewanżu, włoscy związkowcy dwukrotnie w cią-
gu 1981 r. gościli w Lublinie, podpisując formalną umowę o współpracy 
z Regionem Środkowo-Wschodnim (ostatnia wizyta przerwana była 13 
grudnia wprowadzeniem stanu wojennego)414. 

W dniach 15–30 sierpnia 1981 r., w ramach czteroosobowej delegacji 
NSZZ „Solidarność”, na zaproszenie Amerykańsko-Kanadyjskiego Związ-
ku Zawodowego Przemysłu Samochodowego, w USA i Kanadzie przeby-
wał Julian Dziura z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” FSC Lublin. 
Oprócz zwiedzania biur związkowych oraz fabryk samochodów Forda i 
Chryslera, związkowców z Polski zapoznano także z funkcjonowaniem 
wielu innych dziedzin życia na Zachodzie, a także umożliwiono kontakt ze 
środowiskiem Polonii415.

W październiku 1981 r. przewodniczący regionu Jan Bartczak, w 
czasie wyjazdu z Lechem Wałęsą do Francji, nawiązał osobiste kontakty 
w Belgii z Janem Kułakowskim, będącym wówczas wiceprzewodniczą-
cym Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodowych Belgii (CSC) 

413 „Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 
41, s. 5; „Grot. Biuletyn NSZZ «Solidarność» WSK PZL Świdnik”, 1981, nr 42, 22–23; APL, 
akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 68, 85; „Wprost. Biuletyn Związkowy. Region Środ-
kowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 45, s. 7; K o n d e r a k, op. cit., s. 158.

414 Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, t. 2, Warszawa 2002, s. 351; „Biuletyn 
Solidarności”, 1989, nr 8, s. 1.

415 D z i u r a, Słowa przemijają [...], s. 25–34.
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w Brukseli. Szczególnie bliski kontakt podjął jeden z działaczy owych 
związków Tadeusz Oruba, z pochodzenia Polak. Związkowcom belgijskim 
szczególnie spodobała się specyfika oryginalnych działań podejmowanych 
przez NSZZ „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim, a mianowi-
cie: inicjatywa „Solidarności Rodzin”, działalność Wszechnicy Związkowej 
oraz rodzące się na Lubelszczyźnie inicjatywy spółdzielcze416.

Na początku grudnia 1981 r. przy Zarządzie Regionu zatrudniony zo-
stał Adam Cichocki, który na zlecenie przewodniczącego regionu miał na 
początku stycznia 1982 r. udać się do Brukseli jako reprezentant NSZZ 
„Solidarność” przy Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodo-
wych. Przed 13 grudnia 1981 r. zdążono jeszcze omówić z Tadeuszem Oru-
bą szczegóły wyjazdu i przyszłych zadań w ramach przedstawicielstwa417.

33. Związek Zawodowy Milicjantów

Lubelszczyzna była jednym z aktywniejszych ośrodków powstawania nie-
zależnego ruchu związkowego w szeregach Milicji Obywatelskiej. Już w 
październiku 1980 r. w jednostkach MO woj. lubelskiego funkcjonariusze 
opracowali listę swoich postulatów pracowniczych. Zawiązano Tymczaso-
wy Komitet Założycielski Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej Województwa Lubelskiego, którego przewodniczącym zo-
stał ppor. Julian Sekuła418.

21 maja 1981 r. przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”,  
a także dziennikarze prasy lubelskiej, otrzymali zaproszenie na otwarte 
zebranie partyjne w III Komisariacie MO przy ul. Kunickiego w Lublinie. 
W wygłoszonym podczas spotkania referacie starszy sierżant sztabowy 
L. Duda, I sekretarz organizacji partyjnej, mówił o konieczności reformy 
struktur MO tak, by milicja przestała być narzędziem obrony interesów 
wąskiej grupy sprawującej władzy, ale by zaczęła służyła całemu społe-
czeństwu i mogła odzyskać społeczne zaufanie. Drogą do tego miało być 
wprowadzenie kontroli społecznej nad funkcjonowaniem milicji, podpo-
rządkowanie MO  radom narodowym i uniezależnienie od instancji PZPR. 
Wśród postulatów był także pomysł likwidacji jednostek ZOMO419.

416 J. B a r t c z a k, relacja ustna, 17.11.2005 – w posiadaniu autora.
417 A. C i c h o c k i, [pisemna relacja], [w:] D z i u r a, Słowa przemijają [...], s. 42.
418 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 24.
419 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1981, 

nr 29, s. 6, 8.  
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Wspomniany ppor. Sekuła z Lublina wszedł następnie w skład Prezy-
dium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZFMO oraz delegacji 
do rozmów z władzami, które powołano w Warszawie 2 czerwca 1981 r. 
Pisemny akces do związku zgłosiło w skali kraju 40 tys. funkcjonariuszy. 
Premier W. Jaruzelski powołał komisję rządową pod przewodnictwem gen. 
Cz. Kiszczaka, szefa MSW. Komisja odrzuciła możliwość powstania związ-
ków zawodowych w organach MO. Rozmowy zawieszono, gwarantując 
nietykalność uczestnikom rozmów. Mimo obietnicy Kiszczaka, w ciągu 
kilku tygodni wyrzucono z pracy około 400 najbardziej zaangażowanych 
milicjantów.

11 lipca 1981 r. wyrzucony z pracy ppor. Julian Sekuła, przewodniczą-
cy związkowców-milicjantów z Lublina, wystosował dramatyczny w treści 
List otwarty do wszystkich członków i kandydatów PZPR oraz ludzi dobrej woli, 
skierowany m.in. do sejmu PRL i KC PZPR. Pismo trafiło też do „Solidar-
ności” i było kolportowane przez Zarząd Regionu. W liście przewodniczący 
Sekuła wyjaśniał: 

Głównym celem naszego ruchu jest zapewnienie praworządności, ładu, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości wszystkim obywatelom, bez względu na 
przekonania i zajmowane stanowiska. Chcemy również swoją postawą od-
zyskać zaufanie w społeczeństwie, by już więcej nigdy nie powtórzyły się 
tragiczne wydarzenia, w których braliśmy udział, ale o których my, funkcjo-
nariusze ogniw podstawowych, nie decydujemy. Nie chcemy być przeciwsta-
wiani społeczeństwu, a ściśle z nim współdziałać (...)420.

Zarząd Regionu w Lublinie starał się wspierać propagandowo sprawę 
prześladowanych milicjantów-związkowców. M.in. we wrześniu 1981 r., w 
okresie obrad I KZD, na terenie Lublina, Świdnika i Puław kolportowano 
ulotki oraz rozklejano plakaty (także w środkach komunikacji miejskiej) o 
treści: „NSZZ Funkcjonariuszy Milicji gwarantem porozumienia społecz-
nego” oraz „Żądamy zarejestrowania NSZZ Funkcjonariuszy Milicji oraz 
zaprzestania represji w stosunku do jego członków”. Problem ten podej-
mowały też biuletyny Zarządu Regionu oraz zakładowe komisje „Solidar-
ności” w dużych zakładach pracy za pośrednictwem audycji w radiowę-
złach421. 

420 PL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 24.
421 Ibidem, s. 104–105.
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34. Protesty „głodowe”

Pogłębiające się w ciągu 1981 r. trudności rynkowe powodowały radykali-
zację nastrojów społecznych. NSZZ „Solidarność”, coraz częściej i na coraz 
wyższym szczeblu, angażowana była do działań interwencyjnych na rynku 
zaopatrzeniowym.

Na początku lipca Krajowe Biuro Interwencyjne NSZZ „Solidarność” 
zwróciło się do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie o 
podjęcie działań zmierzających do wstrzymania wysyłki gryki za granicę 
dla usługowego przerobu na kaszę. Na polecenie Centrali Przemysłu Zbo-
żowo-Młynarskiego wysyłki gryki do stacji w Bartoszycach miały dokonać 
m.in. okręgi Lublin, Łuków i Rzeszów, po 70 ton dziennie, a docelowo 
ogółem 1000 ton422.

W czerwcu i lipcu 1981 r. szczególnie uciążliwy na rynku stał się brak 
papierosów. Dyskusje na ten temat powodują zakłócenia w pracy zakła-
dów. 11 czerwca, na 10 minut, przerywa z tego powodu pracę WSK Toma-
szów Lubelski423. 7 lipca z opóźnieniem wyjeżdżają na trasy kierowcy MPK 
Lublin.  W bazie towarowej PKS w Michowie ogłoszone zostaje pogotowie 
strajkowe424. 14 lipca, z powodu braku papierosów, na 45 minut wstrzy-
mało pracę 200 pracowników w Edzie-Poniatowa425. 17 lipca, na 2 godziny 
wstrzymano pracę w ZPDz „Trawena” w Trawnikach426. O konieczności 
podjęcia strajku mówi się nawet w tak dużych zakładach, jak ZA Puławy427. 
Rolnicy w gminie Jastków grożą wstrzymaniem dostaw mleka428. W dru-
giej połowie lipca dotkliwie pogłębiają się braki paliwa. Przed stacjami 
benzynowymi tworzą się olbrzymie kolejki429.

Podjęta w lipcu decyzja władz o zmniejszeniu kartkowego przydziału 
mięsa dla obywateli oraz podwyżce cen wywołała sprzeciw NSZZ „Solidar-
ność”. Biuro Informacji Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego prze-
prowadziło wśród niektórych załóg sondaż, który pokazał, że w przypadku 
zmniejszenia norm mięsa na kartki wiele osób nie pobierze kartek, a część 
osób wyraziła gotowość podjęcia działań protestacyjnych. Przeważająca 
część robotników nie wyraziła też zgody na podwyżkę cen430.

422 Ibidem, s. 10.
423 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 136.
424 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 18, 20.
425 Ibidem, s. 26.
426 Ibidem, s. 32.
427 Ibidem, s. 21.
428 Ibidem, s. 28.
429  Ibidem, s. 40, 43.
430 Ibidem, s. 43, 46.
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Przygotowania do zorganizowania „marszu głodowego”, na wzór 
Kutna i Łodzi, podjęto w MKZ Ziemi Puławskiej431. Podczas spotkania 28 
lipca z władzami miasta Puławy, przedstawiciele „Solidarności” z zakła-
dów pracy zarzucali władzom, że do ZSRR wysyła się masło w beczkach 
jako „lepik” oraz cukier w workach jako „cement”. Puławski MKZ podjął 
decyzję o powołaniu komisji „Solidarności” do kontroli dystrybucji arty-
kułów żywnościowych, interwencji w punktach skupu płodów rolnych 
oraz zapobiegania spekulacji432. 

Pod koniec lipca 1981 r., w ramach „protestu głodowego”, Zamojskie 
Fabryki Mebli wprowadziły pogotowie strajkowe433.

Wiele struktur NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję zabraniającą 
członkom „Solidarności” przyjmowania kartek na mięso na miesiąc sier-
pień (m.in. MKZ Puławy, FŁT Kraśnik, FSC Lublin, WSK Świdnik, ZA 
Puławy, KMR „Agromet”, MPK Lublin, LZNS)434. W wielu miejscach, jak 
np. w Wagonowni Węzła Kolejowego w Lublinie, pojawiły się plakaty, na 
których pod napisem „pierwszy efekt IX Zjazdu PZPR”, narysowana była 
trupia czaszka oraz skrzyżowany nóż i widelec. Napis pod rysunkiem wy-
jaśniał: „obcięcie racji żywnościowych”435.

3 sierpnia Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidar-
ność” powołuje komisję ds. wyżywienia, której zadaniem ma być kon-
trola zapasów i rozdzielnictwa żywności w regionie436. Następnego dnia 
rozpoczęto intensywną akcję ulotkową w ramach przygotowań do akcji 
protestacyjnych. O godz. 15.00 struktury oddziałowe i zakładowe związku 
zobowiązane zostały do rozpoczęcia całodobowych dyżurów przy telefo-
nach i teleksach. 5 sierpnia, o godz. 6.00 rozpoczęto gotowość strajkową 
we wszystkich zakładach pracy regionu. Jednocześnie, w związku z zablo-
kowaniem w Warszawie przejazdu protestacyjnego autobusów, na 15 mi-
nut (godz. 12.00–12.15) przerwano tego dnia pracę (z włączeniem syren 
i klaksonów) w czterech wyznaczonych zakładach pracy: FSC Lublin, FŁT 
Kraśnik, MPK Lublin, ZPDz „Lubgal” Lublin. Sytuacja w kraju określana 
jest powszechnie jako najpoważniejsza od początku roku437.

Po południu w WSK Świdnik odbywa się wiec solidarnościowy zało-
gi dla poparcia protestu podjętego przez Region Mazowsze. Bierze w nim 

431  Ibidem, s. 45.
432  Ibidem, s. 46.
433 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 386, s. 185.
434 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 46–47, 50.
435 Ibidem, s. 48.
436 Ibidem, s. s. 50.
437 Ibidem, s. 51, 52, 54, 64.
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udział około 2 tys. pracowników. Przewodniczący Zarządu Regionu „So-
lidarności” Jan Bartczak skrytykował system centralnego rozdziału mię-
sa. Stwierdził, że „dużo cieląt wysyłanych jest za Bug”, a walkę podjętą 
przez rząd ze spekulacją określił jako „celowe działanie zmierzające do 
odcięcia tego źródła zaopatrzenia”, nadmieniając, że „w okresie okupacji 
spekulacja utrzymała przy życiu Warszawę”. Wystąpił również przeciwko 
propozycjom podwyżki cen podkreślając, że strukturę cen należy opraco-
wać oddolnie. Nawoływał, aby „ludzie nie dali się zastraszyć”. Przed za-
kończeniem wiecu odczytano rezolucję zawierającą żądania: przywrócenia 
dotychczasowych norm na mięso, odrzucenia propozycji rządowych doty-
czących podwyżki cen, uchwalenia przez sejm ustawy o związkach zawo-
dowych oraz dostępu „Solidarności” do środków masowego przekazu438.

7 sierpnia odbył się też podobny krótki wiec w FSC Lublin, z udzia-
łem około 1000 osób. Przewodniczący regionu J. Bartczak wyjaśniał, że 
przyczyną zerwania rozmów KKP z rządem było negatywne stanowisko 
rządu w sprawie powołania komisji „Solidarności” do kontroli handlu i 
skupu. Informując o wyjeździe na obrady KKP, 10 sierpnia, zwrócił się do 
zebranych z pytaniem, czy powinien zajmować zdecydowane stanowisko 
w sprawie ogłoszenia strajku. Zebrani zareagowali na to oklaskami439.

11 sierpnia przy Zarządzie Regionu w Lublinie powołane zostaje Biu-
ro Informacyjne „Marszu Gwiaździstego”, które ustaliło następujący jego 
przebieg: 17 sierpnia, o godz. 7.00, msza św. w katedrze lubelskiej, prze-
marsz po nabożeństwie ulicami Królewską, Lubartowską, alejami 1000-le-
cia do placu Zebrań Ludowych, następnie przejazd autokarami do Puław, 
skąd przemarsz pieszy do Warszawy z noclegami w Dęblinie, Maciejowi-
cach, Wildze, Górze Kalwarii i na przedmieściach Warszawy. 22 sierpnia 
przewidziano wejście na plac Zamkowy w Warszawie, mszę św. i złożenie 
petycji w sejmie440. Ostatecznie pomysł marszu nie został zrealizowany.

35. Strajk „prasowy”

18 sierpnia, rano, w ramach walki „Solidarności” o dostęp do środków 
przekazu (tzw. akcja „dni bez prasy”), rozpoczął się strajk okupacyjny w 
Lubelskich Zakładach Graficznych. Powołano 15-osobowy Komitet Straj-

438 Ibidem, s. 52, 56; F i e d o s i u k, op. cit., s. 83–85. 
439 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 6–62.
440 Ibidem, s. 63.
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kowy. Wokół zakładu rozmieszczono straż robotniczą, nie wpuszczając do 
środka nikogo z zewnątrz, z wyjątkiem przedstawicieli Zarządu Regio-
nu „Solidarności”.  Do pozostałych drukarń na terenie woj. lubelskiego 
władze regionalne „Solidarności” wysłały swoich pełnomocników w celu 
uniemożliwienia druku gazet441.

Efekt strajku ograniczony został przez postawę Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego 
Łączności nr 6, która postanowiła nie przystępować do strajku „prasowe-
go”. Decyzję motywowano złą współpracą z Zarządem Regionu, który nie 
uprzedził o strajku 7 dni wcześniej, stąd strajk musiałby być uznany za 
„dziki”. Ponadto argumentowano, że „nie przekonuje uzasadnienie zor-
ganizowania strajku z powodu nagonki prasowej, partia i rząd mają swo-
ją prasę i mogą wypowiadać swoje poglądy, stąd proklamowanie takiego 
strajku nie ma sensu”442.

19 sierpnia, po odbytych poprzedniego dnia rozmowach z wicewo-
jewodą lubelskim oraz wiceprokuratorem wojewódzkim, Prezydium Za-
rząd Regionu zgodziło się, aby poza wydziałem gazetowym pracownicy 
nie będący członkami „Solidarności” mogli podjąć pracę zastępczą oraz że 
osobom nie zrzeszonym w „Solidarności”, łącznie z dyrekcją i dziennika-
rzami, nie będzie się utrudniać wykonywania zadań na terenie zakładu z 
wyłączeniem wydziału gazetowego. Efektem strajku tego dnia było ukaza-
nie się „Sztandaru Ludu” w zmniejszonym nakładzie (13 tys. zamiast 170 
tys. egz.) i zmniejszonej objętości (tylko 2 strony). Tego dnia władze wy-
drukowały też, metodą kserograficzną, 20 tys. egz. specjalnego, bezpłat-
nego serwisu informacyjnego tej gazety. Również metodą kserograficzną 
wykonano 11 tys. egz. popołudniówki „Kurier Lubelski”443.

Równolegle ze strajkiem drukarzy Zarząd Regionu „Solidarności” 
podjął na terenie Lublina akcję plakatową, rozklejając afisze „żądamy do-
stępu do środków masowego przekazu” oraz plakaty, na których pod da-
tami „1940” i „1981” umieszczono kartki żywnościowe z tego okresu. W 
Puławach ulotki „Solidarności” przekonywały: „kupując w tych dniach 
gazety popierasz prasę, która kłamie, manipuluje informacją i szkaluje 
nasz związek NSZZ «Solidarność»”444.

W nocy 19/20 sierpnia drukarze strajkujący w LZG wydrukowali spe-
cjalny biuletyn strajkowy, kolportowany w ciągu dnia na terenie Lublina. 

441 Ibidem, s. 72.
442 Ibidem, s. 74.
443 Ibidem, s. 75.
444 Ibidem, s. 78.
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Biuletyn zawierał m.in. tekst uchwały Zarządu Lubelskiego Oddziału Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich445.

W ramach próby represji za strajk lubelskich drukarzy, pod pretek-
stem spowodowania przez Komitet Strajkowy LZG „istotnych zakłóceń” 
w dniu 20 sierpnia w łączności stacji dalekopisowej RSW „Prasa-Książka-
-Ruch”, Komenda Wojewódzka MO pod nadzorem prokuratury wszczęła 
śledztwo o przestępstwo z art. 220 kk.446

1 września doszło do rezygnacji przewodniczącego zakładowej „So-
lidarności” PTSŁ Bolesława Ćwikły z zajmowanego stanowiska i przyna-
leżności do związku. W podanym do publicznej wiadomości, obszernym 
oświadczeniu, motywującym jego decyzję, Ćwikła zarzucił władzom „So-
lidarności”, że nie uznają „sojuszy” i „kierowniczej roli partii” (do czego 
zobowiązano się w umowach społecznych) oraz że prowadzą „kampanię 
antypartyjną” i „antyradziecką”.  Kilka miesięcy wcześniej, w lutym 1981 
r., Ćwikła zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego MKZ w Lublinie447.

36. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

Delegatami Regionu Środkowo-Wschodniego na I Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku-Oliwie byli: Jan Bartczak (prze-
wodniczący Zarządu Regionu), Jerzy Bartmiński (UMCS), Teodor Basak 
(FSC Lublin), Adam Bąkała (PKP Dęblin), Włodzimierz Blajerski (PZMot 
Lublin), Alfred Bondos (WSK Świdnik), Aleksander Chrzanowski (Agro-
met Lublin), Ignacy Czeżyk (oświata Puławy), Antoni Czop (Lubartów), 
Stanisław Daniel (FSC Lublin), Mirosław Dudzik (Włodawa), Józef Ga-
bron (Dęblin), Antoni Grzegorczyk (WSK Świdnik), Barbara Haczewska 
(oświata Lublin), Mikołaj Jaroszuk (Międzyrzec Podlaski), Zbigniew Ję-
druszewski (Poniatowa), Antoni Jóźwiakowski (AM), Wiesław Kamiński 
(UMCS), Janusz Karpiński (Elektroprojekt Lublin), Jerzy Kołodziejczyk 
(ZOZ Kraśnik), Ryszard Kuć (WSK Świdnik), Zygmunt Łupina (oświa-
ta Lublin), Krystyna Murat (ZA Puławy), Stanisław Osiniak (PL), Lesław 
Paga (UMCS), Zbigniew Puczek (WSK Świdnik), Janusz Różycki (Biłgo-
raj), Andrzej Sokołowski (WSK Świdnik), Waldemar Wesołowski (Unitra 
Lubartów), Stanisław Węglarz (PRG Łęczna)448.

445 Ibidem, s. 79.
446 Ibidem, s. 80.
447 Ibidem, s. 98.
448 Ludzie Solidarności [...], s. 354–364. 
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Przed rozpoczynającym się Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „So-
lidarność” zespół doradców przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschod-
niego opracował obszerne oświadczenie, którego publikacji odmówił „Ku-
rier Lubelski”. Doradcy regionalnej „Solidarności” odnieśli się w nim do 
kampanii propagandowej prowadzonej przez władze przeciwko NSZZ „So-
lidarność” w środkach przekazu w okresie poprzedzającym zjazd:

Chodzi przede wszystkim o maksymalne wyeliminowanie z władz związ-
kowych osób z dotychczasowego kierownictwa NSZZ „Solidarność”. Działania 
idą również w kierunku odsunięcia od wpływu na związek intelektualistów 
związkowych. W tym celu usiłuje się zaszczepić w szeregach „Solidarności” 
swoisty stereotyp myślenia klasowego, co stworzyłoby pożywkę dla pobudze-
nia działalności frakcyjnej i rozłamowej, osłabiającej siłę związku.  Stąd mamy 
do czynienia z próbą sztucznego oddzielenia przy pomocy propagandy tzw. 
„zdrowego trzonu robotniczego” od dowolnie rozumianych przez władze ele-
mentów ekstremistycznych, antysocjalistycznych i kontrrewolucyjnych (...). 
[władze] liczą na to, że na zjeździe dojdzie do zepchnięcia dyskusji na spra-
wy niemerytoryczne, wzajemne spory i ataki, co mogłoby ewentualnie osłabić 
związek i w perspektywie doprowadzić do jego ubezwłasnowolnienia. 

Lubelscy doradcy ostrzegali też przed możliwością „stosowania środ-
ków socjotechnicznych w celu wpływania na nastroje obradujących”. Ich 
zdaniem „obecny atak w środkach masowego przekazu jest jedynie przy-
gotowaniem przed zasadniczymi działaniami manipulatorskimi  w trakcie 
zjazdu, a władze mają wieloletnią praktykę w tym zakresie i zechcą swoje 
działania przenieść również na salę obrad”449.

Pierwszego dnia zjazdu, 5 września, do Prezydium I KZD do współ-
prowadzenia obrad wybrany został Lesław Paga, do Komisji Mandatowo-
-Wyborczej – Ryszard Kuć, zaś do Komisji Uchwał i Wniosków – Krystyna 
Murat i Jerzy Bartmiński. Ponadto w pracach Komisji Statutowej wzięli 
udział: Włodzimierz Blajerski, Andrzej Sokołowski i Antoni Czop. Liczny 
był udział delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego w Komisji Progra-
mowej Zjazdu. W ramach Sekcji ds. Struktury i Życia Związku, w zespole 
nr 1 – demokracja i formy działania związkowego – znalazł się Andrzej So-
kołowski. W zespole nr 2 – organizacja Związku: Aleksander Chrzanowski, 
Ryszard Kuć, Teodor Basak, Stanisław Węglarz i Józef Gabron. W zespole 
nr 3 – informacja, szkolenie oraz prace opiniodawczo-doradcze: Janusz 
Różycki. W ramach Sekcji ds. Polityki Gospodarczej, w zespole nr 5 – stabi-

449 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 101.
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lizacja gospodarcza, reforma gospodarcza, samorząd pracowniczy – praco-
wali: Janusz Karpiński, Waldemar Wesołowski i Mirosław Dudzik. W ze-
spole nr 7 – praca i zatrudnienie, płace, ochrona pracy i prawo pracy: Kry-
styna Murat (wiceprzewodnicząca zespołu), Jerzy Bartmiński, Stanisław 
Daniel, Zbigniew Puczek, Antoni Grzegorczyk i Adam Bąkała. W zespole 
nr 8 – człowiek i środowisko, polityka społeczna: Alfred Bondos i Jerzy Ko-
łodziejczyk oraz dr Adam Stanowski – jako ekspert, nie będący delegatem. 
W Sekcji ds. Życia Publicznego przewodniczącym zespołu nr 9 – prawa 
obywatelskie i praworządność – był Włodzimierz Blajerski. W prezydium 
zespołu nr 10 – edukacja i kultura narodowa – pracował Ignacy Czeżyk, zaś 
opiekunem zespołu z ramienia Komisji Programowej był Zygmunt Łupina. 
W zespole nr 11 – Związek wobec PZPR i władz państwowych – znaleźli 
się: Wiesław Kamiński, Andrzej Jóźwiakowski i Lesław Paga. Jan Bartczak 
został przewodniczącym zespołu nr 12 – Związek a inne ruchy społeczne, 
ze względu na znaczne zaangażowanie Regionu Środkowo-Wschodniego 
w inicjatywy społeczne typu „Solidarność Rodzin”. Niezależnie od prac 
w zespołach w trakcie obrad I KZD dr A. Jóźwiakowski poruszył problem 
konieczności reaktywacji w Polsce samorządów lekarskich. Inicjatywa nie 
znalazła jednak zainteresowania wśród delegatów. Z kolei Jan Bartczak i 
dr Zygmunt Łupina byli na zjeździe rzecznikami niezależnego ruchu har-
cerskiego450.

Ostrą reakcję w środowisku władz wywołało uchwalone w Gdańsku 
Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. W przyjętym 11 września stanowi-
sku KW PZPR w Lublinie określił Posłanie mianem „bezprecedensowego w 
swej wymowie”: 

Stanowi ono ingerencję w wewnętrzne sprawy zaprzyjaźnionych z Pol-
ską krajów socjalistycznych, krajów wspierających nas w wychodzeniu z 
kryzysu, obraża wolne narody żyjące w wolnych krajach. Jest to sprzeczne z 
konstytucyjnymi zasadami polskiej polityki międzynarodowej, osłabia naszą 
wiarygodność sojuszniczą, międzynarodowy autorytet naszej ojczyzny451.

14 września odbyło się w Lublinie spotkanie delegatów regionu na 
I KZD z około 500-osobową grupą związkowców. Delegaci złożyli relację 
ze zjazdu. Na zarzuty z sali, że związek przekracza kompetencje, rzecznik 

450 „Wprost. Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 
1981, nr 47/48, s. 4, 7, 11; D ą b r o w s k i, Ludzie, którzy tworzyli „Solidarność”. Andrzej Jóźwia-
kowski, s. 8; J a n  A u t o r [Z. Ł u p i n a], Strajk nauczycieli  [...], s. 8. 

451 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 108. 
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prasowy ZR stwierdził, że „zajęcie się przez «Solidarność» sprawami czysto 
związkowymi równałoby się samobójstwu «Solidarności»”. Omawiając Po-
słanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, rzecznik wyjaśniał, że „oparto się na 
haśle Marksa: «Proletariusze wszystkich krajów łączcie się»”452.

Wśród opinii przed II turą KZD, zachowała się znamienna notatka z 
23 września 1981 r. wskazująca na jednoznacznie wrogie zamiary środowi-
ska PZPR wobec „Solidarności”: 

wyrażana jest opinia wśród aktywu partyjnego, że jeśli zjazd zmieni taktykę 
na rzecz ustępstw wobec partii i rządu, to należy spodziewać się najgorszego 
– długotrwałego popychania gospodarki w przepaść, na czym, jak wiadomo, 
zależy niektórym przywódcom „Solidarności”. Jeśli natomiast utrzyma się 
linię dotychczasową, sprawa stanie się jasna – bez konfrontacji nie obędzie 
się453.

W trakcie obrad I KZD w skład Komisji Krajowej, obok Jana Bartcza-
ka, jako przewodniczącego regionu, wybrani zostali: Aleksander Chrza-
nowski i Zbigniew Jędruszewski. W Krajowej Komisji Rewizyjnej znaleźli 
się: Stanisław Daniel i Wiesław Kamiński454.

37. Praca ludzka

Między I a II turą Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
w dniach 13–15 września 1981 r., Ośrodek Badań Społecznych przy Za-
rządzie Regionu wspólnie z Komisją Zakładową UMCS zorganizował w 
Lublinie ogólnopolską konferencję związkową na temat „Praca ludzka”. 
Jej celem było wypracowanie takiej koncepcji pracy, która odpowiadałaby 
zasadom ideowym NSZZ „Solidarność”, a jednocześnie społecznym ocze-
kiwaniom respektowania sprawiedliwości i godności ludzkiej w życiu go-
spodarczym i społecznym455.

W ramach konferencji wygłoszone zostały m.in. referaty: Jerzego 
Bartmińskiego „Problematyka pracy w programie NSZZ «Solidarność»”, 
Zbigniewa Hołdy i Jana Wojcieszczuka „Konstytucyjne prawo do pracy 

452 Ibidem, sygn. 1084, s. 1.
453 Ibidem, s. 9.
454 Ludzie Solidarności [...], 356, 360.
455 A. Wa s z c z u k, Praca ludzka, „Wprost. Biuletyn Związkowy. Region Środkowo-

-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 48, s. 5–6; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 
1083, s. 52. 
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i jego realizacja”, Teresy Liszcz „O potrzebie nowelizacji prawa pracy”, Je-
rzego Gałkowskiego „O wartościach pracy”, Adama Stanowskiego „Zwią-
zek wobec dylematów moralnych pracy”, ks. Czesława Bartnika „Praca 
jako działalność twórcza”, Sławomira Kozłowskiego „Sprawiedliwa płaca w 
oczach ekonomisty” i Romualda Kukułowicza „Systemy zarządzania pracą”.

Efektem konferencji były Tezy Programowe dotyczące problematyki 
pracy, w których stwierdzono m.in.: „Solidarność świata pracy, której naj-
wyższą jak dotąd formą przejawiania się jest powstanie naszego Związku, 
ma swoje podstawy nie w sferze świadomości, nie w sferze idei, lecz w re-
alnych warunkach bytu, w istniejących stosunkach ekonomicznych, które 
w minionym 37-leciu najpierw zrodziły, a następnie przeciwstawiły sobie 
świat pracy i wyzyskujący go aparat władzy”. A w innym miejscu: „Przy-
należność należnej godności człowiekowi pracującemu i jego pracy jest 
jednym z naczelnych celów NSZZ «Solidarność» oraz warunkiem uzdro-
wienia sytuacji naszego kraju”.

Gdy 15 września przyjmowano końcowy dokument konferencji, Jerzy 
Gałkowski poinformował zebranych, że tego właśnie dnia papież Jan Pa-
weł II ogłosił encyklikę Laborem exercens, poświęconą dokładnie tej samej 
tematyce, tzn. pracy ludzkiej, co dodatkowo zdopingowało środowisko lu-
belskie. Materiały z konferencji wydano w formie broszury zatytułowanej 
Praca ludzka i zaprezentowano podczas II tury zjazdu w Gdańsku. Stały się 
one istotnym wkładem regionu w prace programowe I KZD. Pod wpływem 
inicjatywy delegatów z Lublina trzeci rozdział Uchwały Programowej „So-
lidarności”, o ochronie pracy, został zredagowany od nowa i zatytułowany: 
„Ochrona pracy podstawowym zadaniem Związku”456.

38. Strajk lubelskich nauczycieli

2 września 1981 r. Zarząd Regionu „Solidarności” w Lublinie przesłał 
do ministra oświaty i wychowania informację o wyrażeniu przez Sekcję 
Oświaty i Wychowania wotum nieufności wobec kuratora oświaty i wy-
chowania w Lublinie Eugeniusza Korolczuka. Zażądano przyjazdu mini-
stra do Lublina w terminie do 15 października457.

456 Praca ludzka. Tezy Programowe dotyczące problematyki pracy przyjęte jako dokument końco-
wy na Ogólnopolskiej Konferencji Związkowej PRACA LUDZKA, Lublin 1981; J. B a r t m i ń s k i, Etos 
pracy, [w:] Przed Sierpniem był Lipiec [...], s. 91–92; Wa s z c z u k, op. cit., s. 5–6.

457 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1083, s. 104; J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk 
nauczycieli [...], s. 13.
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1 października, na wniosek wojewody lubelskiego, minister odwołał 
dotychczasowego kuratora oświaty i tego samego dnia powołał na to miej-
sce Kazimierza Jagowdzika, nauczyciela fizyki w IX LO w Lublinie, któ-
ry od 5 stycznia pełnił funkcję społecznego prezesa Zarządu Okręgu ZNP 
w Lublinie. Ponieważ kandydatura Jagowdzika nie była konsultowana z 
Sekcją Oświaty i Wychowania „Solidarności”, rozpoczęła ona akcję wyra-
żania sprzeciwu wobec nominacji. Podjęto akcję plakatową. Od szkolnych 
ogniw „Solidarności” przesłano do wojewody dalekopisem około 70 rezo-
lucji ze sprzeciwem458.

14 października, w Dniu Nauczyciela, o godz. 13.00 Sekcja Oświaty 
i Wychowania Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” zorganizowała przed 
LZNS wiec protestacyjny nauczycieli, w którym wzięło udział ponad 200 
osób, reprezentujących lubelskie szkoły. Wiec pod hasłem „solidarnie ra-
tujmy oświatę” był wyrazem sprzeciwu wobec mianowania przez woje-
wodę nowego kuratora. Porządek w czasie wiecu zabezpieczali harcerze 
z Niezależnego Ruchu Harcerskiego „Zawisza” oraz związkowcy „Solidar-
ności” z LZNS. Organizatorzy powiesili m.in. transparent: „Żądamy demo-
kracji w szkole”. Przewodnicząca Sekcji Oświaty przedstawiła zebranym 
treść 20 postulatów warunkujących „odrodzenie oświaty w wojewódz-
twie lubelskim”. Zawierały one m.in. żądania: pełnej realizacji postulatów 
gdańskich podpisanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz 
„Solidarność” w listopadzie 1980 r., wydrukowania w ciągu pół roku od-
kłamanych podręczników historii i języka polskiego, ogłoszenia konkursu 
na podręczniki przedmiotowe uwzględniające możliwości psychofizyczne 
dzieci, stworzenia warunków do rozwoju niezależnego ruchu harcerskiego 
i niezależnego ruchu młodzieżowego, pełnego zaspokojenia potrzeb woje-
wództwa na miejsca w przedszkolach (w tym poprzez przejęcie na ten cel 
budynku KM PZPR), zaakceptowanie: tymczasowego społecznego regu-
laminu pracy rady pedagogicznej, terminów ferii w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia – 2 tygodnie i Wielkanocy – 1 tydzień, odwołania ze stanowisk 
skorumpowanej kadry kierowniczej i powołania nowych osób na te sta-
nowiska po szerokiej konsultacji społecznej (w tym kuratora i inspektora 
drogą konkursu), zaakceptowania zmian kadrowych uchwalonych przez 
rady pedagogiczne, likwidacji zbędnych stanowisk w administracji pań-
stwowej. Postulaty te przekazano wojewodzie jako propozycje tematów 
spotkania459. Tego dnia na terenie woj. lubelskiego nauczyciele na znak 

458 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1084, s. 26; sygn. 1085, s. 51. 
459 Ibidem, sygn. 1084, s. 38, 41; sygn. 1085, s. 51.
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protestu zrezygnowali z udziału w obchodach Dnia Nauczyciela organizo-
wanych przez władze460.

20 października autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej w Lu-
blinie oklejone zostały ulotkami Sekcji Oświaty „Solidarności” o treści: 
„sprawdziła się plotka, nowego kuratora mianowano znowu za drzwiami 
wojewody”461. Tego dnia nauczyciele należący do NSZZ „Solidarność” w 
szkołach na terenie Dęblina zapowiedzieli na następny dzień rozpoczęcie 
strajku na tle nieuwzględnienia żądań nauczycieli w Karcie Nauczyciela. 
W wyniku rozmów z władzami strajk odwołano, utrzymując pogotowie 
strajkowe462.

Rozmowy z władzami dotyczące obsadzenia stanowiska kuratora nie 
przyniosły efektów. Przedstawiciele władz „Solidarności” odmawiali roz-
mów z udziałem nie akceptowanego kuratora 17 października. Na spo-
tkaniu, z udziałem wojewody, w Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele 
„Solidarności” oświadczyli, że warunkiem wstępnym rozmów na temat 
20 postulatów nauczycielskiej „Solidarności” jest odwołanie kuratora. 
Wojewoda warunek odrzucił motywując swoje stanowisko „brakiem ja-
kichkolwiek podstaw” do dokonania kolejnej zmiany na stanowisku kura-
tora. 24–25 października, podczas II Walnego Zebrania Delegatów Sekcji 
Oświaty i Wychowania, po raz pierwszy padła zapowiedź strajku nauczy-
cielskiego. 29 października, na posiedzeniu Zarządu Regionu istotę kon-
fliktu wyjaśniała Barbara Haczewska, przypominając, że władze nie zreali-
zowały żadnego z istotnych punktów tzw. „Ustaleń gdańskich”. Haczew-
ska podkreślała, że nauczycielska „Solidarność” walczy o demokratyzację i 
uspołecznienie oświaty, w tym wpływ rodziców i nauczycieli na programy 
nauczania, oraz jej uniezależnienie od władz politycznych463.

16 listopada odbyło się kolejne spotkanie z wicewojewodą, w trak-
cie którego przedstawiciele Sekcji Oświaty i Wychowania oświadczyli, że 
odwołanie lub zawieszenie kuratora jest warunkiem rozpoczęcia rozmów. 
W tej sytuacji do rozmów nie doszło. Tego samego dnia na wniosek Sek-
cji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Prezydium Zarządu Regio-

460 Ibidem,, sygn. 1084, s. 40; sygn. 1085, s. 58; J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk nauczy-
cieli [...], s. 16.

461 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1084, s. 51.
462 Ibidem, s. 57.
463 J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk nauczycieli  [...], s. 17; APL, akta KW PZPR w Lu-

blinie, sygn. 1084, s. 66; sygn. 1085, s. 51; „Wprost. Biuletyn Związkowy. Region Środko-
wo-Wschodni NSZZ «Solidarność»”, 1981, nr 54, s. 3, 8; „Biuletyn Informacyjny Regionu 
Środkowo-Wschodniego «Solidarność»”, 1981, nr 57, s. 5.
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nu ogłosiło gotowość strajkową w 10 szkołach ponadpodstawowych woj. 
lubelskiego. Począwszy od 18 listopada ogłoszono gotowość strajkową we 
wszystkich szkołach ponadpodstawowych i podjęto przygotowania do prze-
prowadzenia strajku czynnego w szkołach i placówkach oświatowych464.

Działania sekcji oświaty wsparli związkowcy z LZNS. 17 listopada, 
w trakcie spotkania I sekretarza KW PZPR i wojewody lubelskiego z ak-
tywem LZNS (obecni byli też przedstawiciele oświatowej „Solidarności), 
podjęto próbę wymuszenia na wojewodzie natychmiastowej decyzji odwo-
łania kuratora, pod groźbą strajku w zakładach przemysłowych. Wyzna-
czono wojewodzie 3-dniowy termin na odwołanie kuratora, czyniąc z tego 
„warunek zaufania dla władz wojewódzkich”465.

Opracowana przez Sekcję Oświaty i Wychowania „Instrukcja straj-
ku czynnego w szkołach i placówkach oświatowych” przewidywała, że 
po ogłoszeniu gotowości strajkowej, komisja zakładowa wybiera komitet 
strajkowy szkoły (KSS), przewodniczącego komitetu oraz pełnomocnika 
ds. dydaktyczno-wychowawczych. Komitet strajkowy szkoły wyznacza 
następujące służby strajkowe: straż strajkową (kontroluje wejścia w cza-
sie strajku czynnego), służbę porządkową (zabezpiecza przed prowokacją, 
kontroluje pomieszczenia wewnątrz budynku, nadzoruje młodzież), służ-
bę sanitarną (pierwsza pomoc, kontakt z lekarzem szkolnym) oraz służbę 
łączności (utrzymanie łączności telefonicznej i kontaktu bezpośredniego 
ze szkołą koordynującą, która w podobny sposób utrzymuje łączność z Re-
gionalnym Komitetem Strajkowym Szkół). Rozpoczynając strajk czynny 
KSS organizuje apel dla wszystkich uczniów, zapoznając ich z regulami-
nem i celami strajku. Z chwilą ogłoszenia strajku KSS przejmuje decy-
zję w sprawach dydaktyczno-wychowawczych. Za organizację pracy dy-
daktyczno-wychowawczej w czasie strajku odpowiada pełnomocnik KSS 
ds. dydaktycznych. Prowadzone są podstawowe zajęcia przedmiotowe. 
Zawieszone zostają niektóre zajęcia (np. wychowanie fizyczne, przyspo-
sobienie obronne, zajęcia praktyczno-techniczne) na rzecz organizowania 
zajęć specjalnych, tj. lekcji wychowawczych i wykładów o tematyce ak-
tualnej. Zajęcia te mogą prowadzić przygotowani do tego nauczyciele lub 
zaproszeni lektorzy. Strajku czynnego nie organizowano w przedszkolach, 
szkołach specjalnych oraz placówkach o niewielkiej liczbie związkowców 
„Solidarności” (mniej niż 15 osób)466.

464 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1085, s. 51. 
465 Ibidem, s. 51.
466 J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk nauczycieli [...], s. 23–24; APL, akta KW PZPR w 

Lublinie, sygn. 1085, s. 51.
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19 listopada rozpoczął się strajk czynny w VIII Liceum Ogólnokształ-
cącym, gdzie zlokalizowano Regionalny Komitet Strajkowy Szkół. W skład 
Komitetu weszli: Wacław Czajka – przewodniczący, Zenobia Kitówna, 
Anna Garbalska, Janina Szymajda, Lucyna Duma, Barbara Haczewska, 
Wiktor Adamczyk, Kazimierz Krajka, Jadwiga Hempel i Grażyna Wójto-
wicz. Podczas rozpoczęcia strajku w VIII LO przedstawiciel Prezydium ZR 
Jerzy Bartmiński podkreślał, że celem strajku jest uspołecznienie oświa-
ty, a nie kwestia kuratora. 21 listopada podjęte zostały rozmowy między 
komisją Ministerstwa Oświaty i Wychowania a przedstawicielami Sekcji 
Oświaty i Wychowania „Solidarności”, w obecności wojewody i przedsta-
wicieli Zarządu Regionu. Ustalono, że Sekcja Oświaty i Wychowania „So-
lidarności” rezygnuje z żądania wstępnego, warunkującego dalsze prowa-
dzenie rozmów, którym było natychmiastowe odwołanie kuratora oświaty 
i wychowania467.

24 listopada strajk czynny obejmował już 12 szkół ponadpodstawo-
wych w Lublinie. Sekcja Oświaty i Wychowania kolportuje Apel nauczycieli 
do rodziców, dzieci i młodzieży szkół lubelskich, w którym napisano m.in.: 

Prosimy rodziców – ażeby z wielkim spokojem przyjęli wiadomość 
o strajku, nie wierzyli fałszywej propagandzie i utworzyli z nauczycielami 
wspólną, szkolną rodzinę, która się wspiera wzajemnie, darzy zaufaniem i 
dba o dobro dziecka. Podejmujemy strajk czynny, to znaczy uczymy – tworzy-
my szkołę wolną od nacisku administracyjnego, szkołę kierowaną samorząd-
nie, szkołę odkłamaną!!! Wieszamy flagi, transparenty, organizujemy specjal-
ne lekcje wychowawcze. Zapraszamy do szkoły rodziców. Prosimy o pomoc w 
dostarczaniu książek i piosenek dotychczas „zakazanych”, dobrych nagrań. 
Otwieramy punkty informacji naukowej w bibliotece szkolnej468.

25 listopada grupy robotników z LZNS i FSC odwiedziły objęte straj-
kiem czynnym: Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Elektronicz-
nych. W skład Regionalnego Komitetu Strajkowego Szkół weszły 3 dodat-
kowe osoby: Hubert Konarzewski, Edward Szwemin i Teresa Wojtulewicz469.

467 J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk nauczycieli  [...], s. 18–20, 25; APL, akta KW PZPR 
w Lublinie, sygn. 1085, s. 60; „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowo-Wschodniego «So-
lidarność»”, 1981, nr 57, s. 5. 

468 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1085, s. 64; „Biuletyn Informacyjny Regionu 
Środkowo-Wschodniego «Solidarność»”, 1981, nr 57, s. 1; J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk 
nauczycieli [...], s. 25.

469 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 1; J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk 
nauczycieli [...], s. 20.
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26 listopada strajkiem czynnym objętych jest 18 szkół. Prezydium 
Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego wydaje oświadczenie, w któ-
rym stwierdza, że środki masowego przekazu nie podają społeczeństwu 
prawdziwych przyczyn akcji protestacyjnych, która „przede wszystkim 
ma na celu wymuszenie na władzach «uspołecznienia oświaty» poprzez: – 
zapewnienie uczniom wszechstronnego dostępu do wiedzy wolnej od in-
doktrynacji, – odkłamanie historii, języka polskiego, nauk społecznych”. 
Od godzin porannych Sekcja Oświaty i Wychowania masowo kolportuje 
na terenie Lublina ulotkę o treści: „Rodzice, nie wierzcie fałszywej propa-
gandzie. Twórzcie z nauczycielami szkolną rodzinę, która zadba o dobro 
dziecka”470.

27 listopada zasięg strajku czynnego zwiększa się do 22 szkół w Lu-
blinie oraz Zespołu Szkół Technicznych przy WSK w Świdniku. Prowadzo-
ne tego dnia rozmowy między wojewodą lubelskim a Zarządem Regionu 
„Solidarności” przyniosły porozumienie w zakresie 4 z 20 zgłoszonych po-
stulatów. Zgodzono się co do pilnego powołania Wojewódzkiej Społecznej 
Rady Oświaty i Wychowania, wyłonionej w demokratycznych wyborach 
i złożonej z przedstawicieli wszystkich grup społecznych, zainteresowa-
nych sprawami oświaty i wychowania. Odnośnie do postulatu dotyczące-
go stworzenia warunków dla rozwoju niezależnego ruchu harcerskiego i 
niezależnego ruchu uczniowskiego stwierdzono, że „wszystkie organiza-
cje młodzieżowe będą traktowane równoprawnie, bez ingerowania w ich 
sprawy wewnętrzne”. W sprawie zaspokojenia w pełni zapotrzebowania 
na miejsca w przedszkolach ustalono, że do 31 marca 1982 r. dokonany 
zostanie pełny bilans możliwości pozyskania ze wszystkich źródeł miejsc 
przedszkolnych. Ponadto, przy aktywnym udziale NSZZ „Solidarność” i 
„Solidarności Rodzin”, rozwinięta zostanie akcja tworzenia przedszkoli ro-
dzinnych. Zgodzono się również co do przekształcenia jednego z domów 
dziecka na szkołę dla dzieci upośledzonych. Rozwiązanie perspektywiczne  
tego problemu widziano w rozpoczętej w tym czasie budowie szkoły spe-
cjalnej. Jeśli chodzi o postulat przekazania całego budynku kuratorium na 
cele oświatowe, miał on być rozwiązany „w kontekście potrzeb lokalowych 
oświaty”. 

W przyjętym na zakończenie rozmów komunikacie przedstawiciele 
Zarządu Regionu wyrazili przekonanie, że przerwanie strajku czynnego 
będzie zależeć m.in. „od zagwarantowania przez władze oświatowe reali-
zacji zajęć z historii, języka polskiego, nauk społecznych i etyki zgodnie 

470 J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk nauczycieli [...], s. 25; APL, akta KW PZPR w Lubli-
nie, sygn. 1086, s. 8.
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z podpisanymi porozumieniami centralnymi, co stanowi faktyczne zapo-
czątkowanie reformy oświaty”471.

Mimo powodzenia rozmów wojewody z Zarządem Regionu „Solidar-
ności”, konflikt w lubelskiej oświacie nadal zaostrzał się. 30 listopada do 
strajku przystąpiono w kolejnych 5 szkołach472.

1 grudnia strajk podjęli też nauczyciele-związkowcy „Solidarności” w 
Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie, a po południu – w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Kraśniku Fabrycznym473. 2 grudnia strajk roz-
szerza się. Rano przystępują do niego w Liceum Ogólnokształcącym w Pu-
ławach, a w 6 innych puławskich szkołach ponadpodstawowych trwają 
przygotowania474.

2 grudnia wojewoda lubelski i Zarząd Regionu Środkowo-Wschodnie-
go podejmują kolejne rozmowy na temat rozwiązania konfliktu. Efektem 
jest podpisanie wstępnego porozumienia między wojewodą i Regionalnym 
Komitetem Strajkowym Szkół. Strony postanowiły powołać zespół inicja-
tywny ds. wyłonienia w demokratycznych wyborach Wojewódzkiej Spo-
łecznej Rady Oświaty i Wychowania. W skład zespołu mają wejść człon-
kowie dwóch dotychczas działających komitetów założycielskich rady (po 
8 osób z każdego). Zespół inicjatywny ma być ponadto uzupełniony o 9 
przedstawicieli największych zakładów pracy, przedstawicieli wszystkich 
wyższych uczelni lubelskich (po 3 z UMCS i KUL oraz po 1 z AR, AM i PL), 
9 przedstawicieli wylosowanych szkół woj. lubelskiego. W skład zespołu 
nie mogli wchodzić nauczyciele pełniący kierownicze funkcje w admini-
stracji, związkach zawodowych i organizacjach społeczno-politycznych. 
Zadaniem zespołu inicjatywnego miało być opracowanie projektów demo-
kratycznych ordynacji wyborczych, a następnie przeprowadzenie wybo-
rów do społecznych rad oświaty i wychowania stopnia szkolnego, gmin-
nego, miejsko-gminnego, miejskiego i wojewódzkiego.

Wojewoda lubelski zezwolił na kontynuowanie i wprowadzenie za-
inicjowanych zmian w treściach i metodach nauczania z historii, języka 
polskiego, elementów filozofii, nauk społeczno-ekonomicznych i etyki w 
ogólnych ramach programu, we wszystkich szkołach i placówkach oświa-
towo-wychowawczych w woj. lubelskim. Wojewoda uznał fakt istnienia 

471 J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk nauczycieli [...], s. 25; APL, akta KW PZPR w Lubli-
nie, sygn. 1086, s. 9, 13; „Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowo-Wschodniego «Solidar-
ność»”, 1981, nr 58, s. 6.

472 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. s. 15. 
473 Ibidem, s. 17.
474 Ibidem, s. 19.
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Niezależnego Ruchu Harcerskiego i Federacji Młodzieży Szkolnej i zade-
klarował, że władza administracyjna nie będzie czynić przeszkód w dzia-
łalności tych organizacji. Dla realizacji postanowień strony powołały grupę 
roboczą, w której obok wicewojewody lubelskiego, wicekuratora oświaty 
i wychowania i dyrektora biura org.-prawnego i kadr UW, ze strony „Soli-
darności” weszli: wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Janusz Karpiński, 
członek Prezydium ZR Norbert Wojciechowski, przewodniczący Regional-
nej Komisji Strajkowej Szkół Wacław Czajka i członek RKSS J. Hempel. 
Zadeklarowano, że wobec nauczycieli uczestniczących w strajku czynnym 
nie będą wyciągane żadne konsekwencje. Ze swej strony Regionalny Ko-
mitet Strajkowy Szkół oraz Prezydium Zarządu Regionu odwołało z dniem 
3 grudnia 1981 r. („od pierwszej zmiany”) strajk czynny, utrzymując jed-
nocześnie gotowość do strajku czynnego we wszystkich szkołach ponad-
podstawowych „aż do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia”475. 

W dniach od 19 listopada do 2 grudnia akcja protestacyjna ogarnęła 
łącznie 25 szkół ponadpodstawowych w Lublinie, dwie szkoły średnie w 
Świdniku oraz po jednej w Kraśniku i Dęblinie. Ewenementem protestu 
był charakter tzw. strajku czynnego, polegający na tym, że lekcje odby-
wały się w normalnym wymiarze, ale w ramach zajęć z języka polskiego, 
historii, a także w zastępstwie przedmiotów ideologicznych (jak przyspo-
sobienie obronne) prowadzono wykłady wypełniające tzw. „białe plamy” 
z zakresu historii Polski i literatury polskiej. Prelekcje te prowadziło oko-
ło 200 wykładowców (z czego połowę stanowili nauczyciele akademiccy i 
studenci KUL)476. Wśród „strajkowych” prelegentów był m.in. ks. Mieczy-
sław Brzozowski, kapelan regionalnej „Solidarności”477.

W trakcie strajku w listopadzie Regionalny Komitet Strajkowy Szkół 
wydał 13 numerów pisma „Strajkowy Informator Nauczycieli” (początko-
wo jako „Informator Strajkowy Nauczycieli”)478.

Aż do wprowadzenia stanu wojennego gotowość strajkową, na znak 
solidarności ze szkołami Lublina, utrzymywało 11 szkół ponadpodsta-
wowych woj. zamojskiego. Tuż po podpisaniu porozumienia w Lublinie 
pojawiły się sygnały o przygotowywaniu w środowisku nauczycielskiej 
„Solidarności” podobnych postulatów pod adresem władz województwa 
zamojskiego. Widomym znakiem ożywienia środowiska nauczycielskiego 
na tamtym terenie była podjęta 8 grudnia 1981 r. przez nauczycieli Zespo-

475 Ibidem, s. 23; J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk nauczycieli [...], s. 38–40.
476 J a n  A u t o r [Z. Łupina], Strajk nauczycieli [...], s. 26–29.
477 B a r t m i ń s k i, [wypowiedź w dyskusji], s. 148. 
478 K o n d e r a k, op. cit., s. 92, 207. 
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łu Szkół Rolniczych w Zamościu inicjatywa przywrócenia szkole dawnego 
imienia Józefa Piłsudskiego479.

38. Strajk na uczelniach

10 listopada 1981 r. NSZZ „Solidarność” i NZS przeprowadziły we wszyst-
kich lubelskich uczelniach wspólny strajk solidarnościowy jako wyraz po-
parcia dla trwającego od kilku dni strajku w Wyższej Szkole Inżynieryjnej 
w Radomiu. W Politechnice Lubelskiej strajk trwał w godz. 8.00–20.00. Nie 
odbywały się zajęcia, nie pracowała administracja, wyłączono centralę tele-
foniczną, zaś związkowcy „Solidarności” organizowali pikiety. W Akademii 
Medycznej, gdzie strajk odbywał się w godz. 8.00–14.00, prowadzono tyl-
ko niektóre zajęcia, głównie laboratoryjne. Budynki udekorowano flagami 
oraz transparentami z hasłem: „strajk, popieramy WSI Radom”. W Akade-
mii Rolniczej, w godz. 8.00–16.00, strajkowała większość studentów i pra-
wie połowa pracowników naukowych. Nie strajkowali członkowie PZPR, 
ZSMP i administracja. Miejscowy komitet PZPR wyraził dezaprobatę dla 
strajku. Odpowiedzią zakładowej „Solidarności” było zorganizowanie dla 
studentów spotkań z działaczami „Solidarności”, m.in. z Januszem Rożkiem 
z „Solidarności” Rolników Indywidualnych. W UMCS w godz. 8.00–16.00, 
zamiast zajęć organizowano luźne spotkania, na których omawiano tematy 
związane z aktualną sytuacją w kraju i najnowszą historią Polski. Pracowała 
administracja. Na terenie KUL wywieszono flagi oraz odprawiono mszę św. 
w kościele akademickim, w której uczestniczyło około 400 osób480.

19 listopada, w sali widowiskowej „Chatki Żaka” przy UMCS, odbył 
się wiec, zorganizowany przez Zarząd Uczelniany NZS UMCS. Obecna była 
delegacja WSI Radom. W wiecu uczestniczyło około 250 osób. ZU NZS 
UMCS postanowił, że poparciem dla studentów radomskich będzie strajk 
okupacyjny w dniu 24 listopada. Ustalono, że okupowanymi budynkami 
będą: sala widowiskowa „Chatki Żaka”, I piętro Rektoratu oraz aula Wy-
działu Ekonomii. Pomieszczenia te mają być chronione przez służbę po-
rządkową. Chętni, którzy wezmą udział w okupowaniu budynków, zobo-
wiązani są do zabrania ze sobą śpiworów lub materacy oraz suchego pro-
wiantu na 4 dni. W tym czasie zajęcia będą się odbywały w ramach prowa-
dzonych rozmów i dyskusji ze strajkującymi na temat aktualnej sytuacji w 
kraju. Akcję strajkową NZS poparła KZ NSZZ „Solidarność” UMCS. Z kolei 

479 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 129, 131, 132. 
480 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1085, s. 31, 35, 37.
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NZS Politechniki Lubelskiej podjął decyzję o strajku okupacyjnym na tere-
nie PL w budynku ITiEM481.

24 listopada, zgodnie z zapowiedzią, w lubelskich uczelniach do straj-
ku okupacyjnego, ogłoszonego przez NZS, przystąpiły 100–200-osobowe 
grupy studentów. W UMCS, AR i PL strajk poparły komisje zakładowe 
„Solidarności”, zapowiadając przyłączenie się do protestu. Akademicki 
Komitet Strajkowy rozkolportował ulotki pt. „Nie dajmy spętać nauki”. 
Wyjaśniano w nich głębsze podłoże protestu, którym były działania władz 
wokół zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, wymierzone w ogranicze-
nie wywalczonych w ostatnich miesiącach swobód uczelnianych482.

25 listopada na terenie UMCS strajkuje około 700 członków NZS, w 
tym około 400 osób okupuje salę widowiskową „Chatki Żaka” i część po-
mieszczeń Wydz. Ekonomii. W Politechnice strajkuje około 400 członków 
NZS, w tym 60 osób okupuje wybrane budynki uczelni. W Akademii Rol-
niczej strajkuje około 350 członków NZS, w tym 100 osób okupuje budy-
nek Rektoratu. W Akademii Medycznej strajkuje około 170 członków NZS, 
w tym 150 okupuje budynek Collegium Maius. W KUL, w odróżnieniu 
od innych uczelni, organizatorem strajku jest Komisja Zakładowa „Soli-
darności”. NZS nie włączył się do akcji. Do strajku przystąpiło około 400 
osób. Czynnego udziału w strajku nie biorą pracownicy administracji oraz 
studenci-księża. Liczba studentów okupujących pomieszczenia nie była 
ustabilizowana.

SZSP i komitety uczelniane PZPR odcięły się od strajku. W związku z 
pikietowaniem wejść do budynków nastąpiła całkowita dezintegracja za-
jęć, które praktycznie nie odbywają się. W PL, AR i AM ogłoszono strajk 
pracowników NSZZ „Solidarność”. Całe miasteczko akademickie UMCS 
zostało oflagowane i oklejone plakatami informującymi o akcji strajko-
wej, a także rysunkami ilustrującymi konflikt w WSI Radom oraz kwestię 
ustawy o szkolnictwie wyższym. Z udziałem strajkujących odprawiane są 
na terenie miasteczka msze św., a w okupowanych pomieszczeniach orga-
nizowane są spotkania z działaczami „Solidarności”.

Strajkowi na uczelniach towarzyszył incydent na ulicach Lublina, w 
czasie którego milicja wylegitymowała 3 studentów KUL naklejających 
ulotki. Studentom, którzy odmówili oddania ulotek i wejścia do radiowo-
zu, przyszli z pomocą przechodnie, w efekcie czego milicja zrezygnowała z 
dalszej interwencji483.

481 Ibidem, s. 62.
482 Ibidem, s. 64.
483 Ibidem, s. 1.
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26 listopada zasięg okupacji budynków na lubelskich uczelniach roz-
szerza się. Treść plakatów staje się coraz bardziej radykalna, antysowiecka 
(częsty motyw żołnierza sowieckiego) i antypartyjna. W UMCS, oprócz 
okupowanej sali widowiskowej w „Chatce Żaka”, grupy strajkowe powsta-
ły na większości wydziałów. W Akademii Rolniczej strajk okupacyjny w 
budynku Rektoratu prowadzi około 400 studentów i 150 pracowników (w 
tym nauczyciele akademiccy). Zdecydowana większość zajęć dydaktycz-
nych nie odbywa się. Wyłączona jest sieć telefoniczna. Codziennie odpra-
wiana jest msza św. i rozdawana komunia. W pomieszczeniach działu kadr 
zorganizowano spowiedź. Żywność dostarczana jest przez rolników indy-
widualnych. 

W Akademii Medycznej rozszerzono strajk na drugi budynek – Colle-
gium Medicum. W Collegium Maius strajkuje około 300 studentów. Zaję-
cia na uczelni zawieszono. W szpitalach wzywa się do oddawania kartek 
żywnościowych dla strajkujących na uczelni. W Politechnice Lubelskiej 
około 300 osób okupuje jeden z trzech obiektów dydaktycznych. Pozostałe 
obiekty są zamknięte. Zajęcia nie odbywają się, wyłączono sieć telefonicz-
ną. W KUL strajk kontynuuje około 300 osób, głównie studenci I roku. 
Znikomy jest udział pracowników naukowych. Apel komitetu strajkowego 
do pracowników administracyjnych o przystąpienie do strajku okupacyj-
nego nie uzyskał aprobaty. Rektor KUL odmówił komitetowi strajkowemu 
korzystania z urządzeń poligraficznych484.  

27 listopada w strajku w UMCS bierze już udział około 950 osób. 
Planowana jest okupacja kolejnych obiektów, m.in. Międzyuczelnianego 
Instytutu Nauk Politycznych. Żywność dostarcza „Solidarność Wiejska”. 
W Akademii Rolniczej, gdzie strajkuje 150 pracowników i 300 studentów, 
strajk rozszerza się na budynek weterynarii. W Politechnice Lubelskiej w 
strajku okupacyjnym bierze udział 250 członków NZS i 6 związkowców 
„Solidarności”. W Akademii Medycznej około 400 studentów nadal oku-
puje 2 budynki. Strajkujący studenci KUL uzyskują nieoczekiwane popar-
cie: akcję solidarnościową podejmuje grupa alumnów Wyższego Semina-
rium Duchownego485.

30 listopada strajk w UMCS rozszerzył się na wszystkie wydziały. Se-
nat uczelni wyraził wotum nieufności wobec ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego w związku z jego postępowaniem w sprawie ustawy o szkolnic-
twie wyższym i konfliktu w radomskiej WSI. Senat ogłosił też, że solida-
ryzuje się ze strajkującymi studentami i pracownikami UMCS i zwrócił 

484 Ibidem, s. 8
485 Ibidem, s. 9.
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się do pracowników uczelni o „moralne poparcie strajkujących”, ponadto 
zobowiązał władze UMCS i władze jednostek organizacyjnych UMCS do 
„udzielenia niezbędnej pomocy i współpracy z komitetami strajkowymi”. 
Senat poparł również inicjatywę powołania Rady Rektorów Uczelni Pol-
skich. Z kolei Rada Wydziału Humanistycznego UMCS zarzuciła władzom 
opieszałość w rozwiązywaniu konfliktów w uczelniach.

Wzorem UMCS, 30 listopada także Senat Akademii Medycznej poparł 
żądania strajkujących oraz wyraził wotum nieufności dla ministra nauki i 
szkolnictwa wyższego. W Akademii Rolniczej strajk rozszerzono na budy-
nek „Agro”, zwolniono zaś część budynku Rektoratu oraz dopuszczono do 
pracy administrację uczelni. Zaostrzenie nastrojów obserwuje się w Poli-
technice Lubelskiej, gdzie wywierany jest nacisk na administrację uczelni 
w celu kontynuowania strajku486.

Podczas strajków na wyższych uczelniach, w listopadzie 1981 r., ks. 
Franciszek Blachnicki, twórca ruchu oazowego, powołał w Lublinie do ży-
cia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną „Prawda – Wyzwolenie”. 
Oparciem ideowym tego ruchu miała być katolicka nauka społeczna. Za-
kładano, że działające legalnie stowarzyszenie miałoby w przyszłości od-
grywać rolę partii politycznej487.

2 grudnia strajk w UMCS obejmował już 1785 studentów, 13 nauczy-
cieli akademickich oraz 323 pracowników uczelni. „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych zobowiązała się dostarczać nadal żywność strajkującym. 
W Akademii Rolniczej doszło tego dnia do rozłamu. Studenci zdecydowani 
są strajkować dalej, natomiast pracownicy chcą przystąpić do pracy488.

W nocy 2/3 grudnia sytuację strajkową na uczelniach zaognia wiado-
mość o ataku na strajkujących w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w 
Warszawie. W zakładzie poligraficznym Politechniki Lubelskiej wydruko-
wano 3 tys. egz. ulotek pt. „Nie chcemy kłamstwa na uczelniach”, sygno-
wanych przez Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” i NZS PL. W ulotce 
zarzuca się władzom „manipulowanie instytucjami naukowymi”, „prefe-
rowanie cwaniaków kamuflujących niekompetencję” oraz „absurdalność 
działań aparatu państwowo-partyjnego”. Zapowiadane jest stawianie opo-
ru aż do „zagwarantowania uczelniom prawa swobodnego rozwoju, samo-
dzielności i autonomii”. 

486 Ibidem, s. 15, 17.
487 G. B o c h e n e k, Ks. Franciszek Blachnicki, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 

1956-1989, t. I, s.39. 
488 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 19.
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3 grudnia Zarząd Regionu zlecił organizatorom strajków studenckich 
zbieranie wszelkich informacji dotyczących aparatu partyjnego, SB i MO. 
Pracę tę miało koordynować dwóch należących do „Solidarności” pracow-
ników naukowych z Wydziału Ekonomii UMCS489. Tego dnia Senat Aka-
demii Medycznej, na nadzwyczajnym posiedzeniu, zwrócił się do uczest-
ników akcji strajkowej na swojej uczelni o „zmianę formy protestu”. Apel 
motywowano „głęboką troską o zachowanie ciągłości procesu dydaktycz-
nego, który na naszej uczelni odbywa się w skrajnie trudnych warunkach 
lokalowych oraz przy utrzymującym się od lat głębokim niedobrze kadry 
naukowo-dydaktycznej”. Senat AM zwrócił się jednocześnie do Krajo-
wej Komisji Koordynacyjnej NZS o „wyłączenie akademii medycznych z 
udziału w strajkach okupacyjnych (...) wobec specyfiki studiów medycz-
nych oraz faktu, iż większość pracowników naukowo-dydaktycznych tych 
uczelni to jednocześnie lekarze kliniczni”490.

4 grudnia w ślad za Senatem AM idzie Kolegium Rektorów Wyższych 
Uczelni Lublina, które apeluje o „przyjęcie takiej formy protestu, która 
nie zakłóci procesu dydaktycznego i badawczego w uczelniach Lublina”. 
Tymczasem w okupowanych uczelniach pełną parą pracuje cała poligra-
fia. W Politechnice Lubelskiej od samego początku strajkujących wspiera 
kapelan NZS, namawiając do wytrwałości. W UMCS w sali widowiskowej 
„Chatka Żaka” codziennie odprawiana jest msza św. Wykłady prowadzi 
prof. Jerzy Kłoczowski z KUL. Pracownicy Akademii Rolniczej w czasie 
wiecu potępili akcję milicji w WOSP491.

7 grudnia w KUL spotkanie studentów i kadry uczelni z Marianem 
Jurczykiem ze Szczecina zgromadziło 750 osób. Jurczyk przekazał zebra-
nym decyzję podjętą na ostatnim posiedzeniu Prezydium KK w Radomiu, 
zgodnie z którą każdą uczelnią w Polsce będzie opiekował się wyznaczony 
zakład produkcyjny. Ma to zapobiec podobnym interwencjom władz, jaka 
miała miejsce w WOSP w Warszawie492. Tego dnia, na apel senatu uczelni 
i KKK NZS, przerwana zostaje akcja strajkowa w Akademii Medycznej493.

8 grudnia w KUL odbyło się posiedzenie Komitetu Strajkowego, na 
którym większość (14 do 12) opowiada się przeciwko akcji strajkowej. 
Ostatecznie zapada decyzja o odwołaniu się do woli ogółu strajkujących494.

489 Ibidem, s. 24.
490 Ibidem, s. 25.
491 Ibidem, s. 26.
492 Ibidem, s. 32.
493 Ibidem, s. 33.
494 Ibidem, s. 32.
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10 grudnia w UMCS uczestnicy spotkania wydziałowych komitetów 
strajkowych z Uczelnianym Komitetem Strajkowym, na wniosek prof. A. 
Kerstena, przyjmują uchwałę kończącą się stwierdzeniem: „Ze strajku wy-
chodzimy dojrzalsi, bogatsi oraz zwarci i gotowi do kolejnych tego typu 
akcji. Udzielamy czynnego poparcia NSZZ «Solidarność» w naprawie Rze-
czypospolitej”. Wśród strajkujących studentów UMCS kolportowana jest 
deklaracja założycielska Klubów Samorządnej Rzeczypospolitej „Wolność 
– Sprawiedliwość – Niepodległość”495.

12 grudnia strajk okupacyjny w lubelskich wyższych uczelniach zo-
stał odwołany496.

39. Ostatnie tygodnie

28 października w godz. 12.00–13.00, NSZZ „Solidarność” przeprowadziła 
ostatni strajk generalny w skali kraju. Do strajku przystąpiły załogi naj-
większych zakładów pracy Lubelszczyzny, jak: FSC Lublin, WSK Świd-
nik, ZA Puławy, Eda Poniatowa – z wyjątkiem służb utrzymania ruchu. 
W budownictwie strajkowało około 50% zatrudnionych. Nie pracowała 
komunikacja miejska w Lublinie, Kraśniku i Puławach. W połowie szkół 
godzinę protestu potraktowano jako lekcję wychowawczą, którą nauczy-
ciele – związkowcy „Solidarności” poświęcili omówieniu sytuacji w kra-
ju, przedstawieniu powstawania i organizowania się NSZZ „Solidarność” 
lub zaznajomili uczniów ze stanowiskiem Sekcji Oświaty i Wychowania 
ZR wobec powołania bez uzgodnienia z „Solidarnością” nowego kuratora 
oświaty i wychowania. Pracę przerwała część warsztatów w Węźle PKP 
Dęblin. Ogółem na 314 zakładów pracy w woj. lubelskim strajkowało w 
całości około 50 zakładów pracy, częściowo – około 120. Na 230 tys. pracu-
jących na I zmianie strajkowało ok. 50 tys. osób497.

W woj. zamojskim na 714 zakładów pracy 18 strajkowało w całości, a 
48 częściowo. Strajk objął około 8% pracowników I zmiany. Zwraca uwagę 
duży zasięg strajku na terenie Tomaszowa Lubelskiego, gdzie aż 9 zakła-
dów pracy przerwało pracę całkowicie. Wyłączona z pracy była komuni-
kacja miejska w Zamościu. Spośród dużych zakładów, w Zakładach Prze-
mysłu Dziewiarskiego liczba strajkujących wyniosła 80%, w Zamojskich 

495 Ibidem, s. 36.
496 Ibidem, s. 43.
497 Ibidem, sygn. 1085, s. 6.
498 APZ, akta KW PZPR w Zamościu, sygn. 387, s. 67. 
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Fabrykach Mebli – 60%, w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Delia” w 
Zamościu – 50%. Charakterystycznym zjawiskiem było wystawianie przez 
„Solidarność” przed bramami zakładów pracy tzw. straży robotniczych498. 

Ostatnia dekada listopada 1981 r. przebiegała w woj. zamojskim pod 
znakiem konfliktów na tle spraw rolniczych. 27 listopada, w pomieszcze-
niach WK ZSL w Zamościu rozpoczął się solidarnościowy strajk okupacyj-
ny rolników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” RI. Okupujący demonstro-
wali poparcie dla strajkujących rolników w Siedlcach, a ponadto zażądali 
„ukarania winnych niewłaściwej organizacji skupu ziemniaków”, „objęcia 
skuteczną kontrolą prowadzonych scaleń gruntów”, a także pozbawienia 
mandatów „tych posłów Ziemi Zamojskiej, którzy nie są obecnie miesz-
kańcami województwa zamojskiego”499. 1 grudnia komitet strajkowy do-
precyzował listę postulatów, którą przedłożono następnie wojewodzie za-
mojskiemu. W poprawionej 10-punktowej wersji znalazły się m.in. postu-
laty: udostępnienia świetlic wiejskich do nauczania religii, przywrócenia 
pierwotnej funkcji kościołowi na Starówce mieszczącemu wówczas kino i 
Liceum Sztuk Plastycznych, a także przywrócenia pierwotnej funkcji bu-
dynkowi internatu dla pielęgniarek wykorzystywanemu wówczas jako ho-
tel dla milicji500.

Na przełomie listopada i grudnia 1981 r., do władz dotarły informacje 
wskazujące, że NSZZ „Solidarność” wypracowuje schematy postępowania 
w przypadku przybycia na teren zakładów pracy wojskowych grup opera-
cyjnych. Działacze „Solidarności” mieli towarzyszyć tym grupom podczas 
zwiedzania przez oficerów WP zakładów, nie dopuszczając do rozmów z 
robotnikami, a nawet interweniować, jeśli zaistnieje taka konieczność. Do 
sytuacji takich dochodziło już w FSC Lublin i WSK Świdnik. Sprawa obec-
ności wojskowych grup operacyjnych, a od początku roku także SB, na 
terenie zakładów pracy została zasygnalizowana podczas obrad Zarządu 
Regionu 26 listopada501.

Jedną z ostatnich inicjatyw podjętych przez Zarząd Regionu Środko-
wo-Wschodniego było zawarte 27 listopada 1981 r. porozumienie z wo-
jewodą lubelskim o powołaniu Rady Społeczno-Gospodarczej, do której 
najpilniejszych zadań należała poprawa sytuacji rynkowej i budownictwa 
mieszkaniowego oraz zapobieganie konfliktom społecznym i ich rozwią-
zywanie. Rada miała działać do 15 stycznia 1982 r. z możliwością prze-

499 Ibidem, s.120.
500 Ibidem, s. 124.
501 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 17; „Biuletyn Informacyjny Regionu 

Środkowo-Wschodniego «Solidarność»”, 1981, nr 58, s. 3.
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dłużenia okresu istnienia i pracy na czas dłuższy. Ze strony „Solidarności” 
w skład Rady weszli: Jan Bartczak, Stanisław Węglarz, Teresa Martinka, 
Lesław Paga, Józef Krzyżanowski, S. Kozłowski, Bogdan Masiak, Jan Si-
dorowicz, Janusz Karpiński, Włodzimierz Blajerski502.

W tym okresie do związkowych struktur docierały pogłoski z kraju o 
zatrzymaniach działaczy „Solidarności” przez MO i SB pod błahymi po-
wodami i przetrzymywaniu przez kilka godzin. Podobne przypadki miały 
się podobno zdarzać w Puławach, gdzie na ulicy ludzie mieli być wciągani 
do samochodu osobowego (najczęściej biały mercedes) i po pogróżkach 
wywożeni i pozostawiani za miastem. Przy braku pewności, czy fakty ta-
kie miały rzeczywiście miejsce, same pogłoski o takich zdarzeniach były 
elementem wojny psychologicznej prowadzonej przez władze. Faktem 
jest, że Komisja Zakładowa „Solidarności” przy ZA „Puławy”, na wypadek 
ewentualnych zatrzymań, zamówiła w drukarni niewielkie kartki w kolo-
rze czerwonym o treści: „Zostałem zatrzymany przez MO. Proszę dzwonić 
NSZZ «Solidarność» Puławy tel. 63-64, 27-58, 39-86” z pozostawionym 
na końcu pustym miejscem na wpisanie swojego nazwiska i imienia. W 
kartki te miano zaopatrzyć osoby zaangażowane w działalność związkową, 
które w wypadku zatrzymania na ulicy miały upuścić kartkę z nadzieją, że 
zostanie ona znaleziona przez przechodniów, którzy zaalarmują telefonicz-
nie zakładową „Solidarność”503.

Ogólną napiętą sytuację zaognił jeszcze szturm milicji na Wyższą 
Szkołę Oficerską Pożarnictwa w Warszawie (2 grudnia 1981 r.). Zgodnie z 
zaleceniem przewodniczącego KK Lecha Wałęsy zarządzającym ostre po-
gotowie w biurach zarządów regionów oraz przygotowania do gotowości 
strajkowej, 2 grudnia przewodniczący regionu Jan Bartczak wprowadził  
całodobowe dyżury w siedzibie Zarządu Regionu oraz w biurach Zarządów 
Oddziałów. W dyspozycjach zalecono, aby nie podejmować żadnych akcji 
bez centralnych decyzji związkowych w tej sprawie, z wyjątkiem sytuacji, 
w których władzom związku – z powodu represji – uniemożliwi się podję-
cie stosownych decyzji. Komisja Krajowa zaleciła Zarządowi Regionu po-
danie liczby komisji i oddziałów z ich adresami, charakterystyki poszcze-
gólnych oddziałów oraz ich członków, a także nadesłanie mapy regionu z 
podziałem na poszczególne oddziały. W związku z zaistniałymi wydarze-
niami przewodniczący Bartczak udał do Warszawy504. 

502 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 2; „Biuletyn Informacyjny Regionu 
Środkowo-Wschodniego «Solidarność»”, 1981, nr 58, s. 3.

503 L e s i s z, op. cit., s. 184.
504 IPN Lublin, sygn. Lu-0367/6, s. 102; APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, 

s. 24.
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4 grudnia Zarząd Regionu wprowadził gotowość strajkową na szczeblu 
zarządu, zaś na spotkaniu przewodniczących komisji zakładowych zapo-
wiedział możliwość rozszerzenia gotowości strajkowej na zakłady pracy. Na 
terenie Lublina rozpowszechniane są opinie, że w terminie do 10 grudnia 
mają być zatwierdzone projekty aktów prawnych o stanie wyjątkowym. 
Mówi się o mającym nastąpić rozpoczęciu aresztowań wśród działaczy „So-
lidarności” i osób „zajmujących się działalnością antypaństwową”505.

Według źródeł SB, 4 grudnia Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
WSK Świdnik podała przez zakładowy radiowęzeł informację, że jeżeli 
sejm przyjmie proponowaną przez rząd ustawę o nadzwyczajnych upraw-
nieniach dla rządu – „wszyscy pracownicy zakładu bezpośrednio po usły-
szeniu wiadomości o powyższym mają obowiązek bezzwłocznego zgłosze-
nia się do zakładu pracy”. 5 grudnia zaś, na posiedzeniu tejże komisji, 
przyjęto do realizacji koncepcję tworzenia „Rady Milicji Robotniczej”506.

Nieco inaczej opisują to źródła KW PZPR, według których dopiero 
7 grudnia 1981 r.  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” WSK Świd-
nik, odnosząc się do decyzji podjętych przez Prezydium KK „Solidarności” 
ustala, że „każdy członek «Solidarności» po usłyszeniu komunikatu o wy-
posażeniu rządu w nadzwyczajne uprawnienia ma obowiązek natychmia-
stowego stawienia się do zakładu pracy”. Omawiana jest wówczas także 
kwestia powołania „milicji robotniczej”. Wynikałoby też, że dopiero po 
tym posiedzeniu Komisji Zakładowej nadawany był przez radiowęzeł apel 
o konieczności ewentualnego natychmiastowego stawienia się w zakła-
dzie pracy wszystkich pracowników507.

4 grudnia w Lublinie, w siedzibie Wojewódzkiego Związku Kółek i 
Organizacji Rolniczych 55 członków NSZZ „Solidarność Chłopska” Zie-
mi Lubelskiej z 6 gmin (Milejów, Trawniki, Łęczna, Krzczonów, Bełżyce 
i Wojciechów) rozpoczęło strajk okupacyjny. Strajkujący poinformowali 
wojewodę, że protest związany jest z podobną akcją we Włocławku, zaś 
jego celem – osiągnięcie przez związek pozytywnych rezultatów w sprawie 
zniesienia wiązanej sprzedaży, obniżenia cen na materiały dla rolnictwa, 
rozliczenia Funduszy Rozwoju Rolnictwa i jego właściwego wykorzysta-
nia. W czasie akcji utrzymywano kontakt z Zarządem Regionu NSZZ „So-
lidarność”. Ze strajkującymi kontaktowała się prezes WK ZSL proponując 
pomoc w zakresie wyżywienia508.

505 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 26.
506 IPN Lublin, sygn. Lu-0367/6, s. 102. 
507 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 29, 32.
508 Ibidem, s. 29.



260 MARCIN DĄBROWSKI

Wiodącym tematem dyskusji i rozmów we wszystkich środowiskach 
są wyniki obrad Komisji Krajowej „Solidarności” w Radomiu. Wśród części 
załogi FSC Lublin wyrażane są opinie o nieuniknionym konflikcie pomiędzy 
rządem a „Solidarnością”. Część rozmówców w wielu zakładach pracy spe-
kuluje na temat zachowania się wojska w razie konfliktu. Niektórzy stwier-
dzają, że oficerowie WP otrzymali zakaz opuszczania miejsc pobytu509.

W tych dniach w gronie zaufanych związkowców w ZA „Puławy” 
(m.in. Zdzisław Kudyk, Bogdan Masiak i Jerzy Saniewski) przeprowadzo-
na została rozmowa na temat możliwości zdławienia „Solidarności” przez 
władze za pomocą siły i aresztowania przywódców związkowych. Pojawił 
się pomysł stworzenia struktury konspiracyjnej, która kierowałaby związ-
kiem w przypadku aresztowania czołowych działaczy. Zadanie zorganizo-
wania i kierowania ewentualnym strajkiem powierzono Jerzemu Saniew-
skiemu, mającego doświadczenie z powojennej konspiracji510.

8 grudnia, w czasie 1200-osobowego wiecu pod biurowcem FSC w 
Lublinie, zorganizowanego przez miejscową Komisję Zakładową „Soli-
darności”, przewodniczący regionu Jan Bartczak oskarżył rząd i partię o 
dążenie do konfrontacji, próby niszczenia „Solidarności” i rzucanie społe-
czeństwa na kolana. 9 grudnia podobne wiece odbyły się w WSK Świdnik 
i FMR „Agromet” w Lublinie511. 

10 grudnia, na spotkaniu związkowców „Solidarności” w MPO w Lu-
blinie przewodniczący zakładowej „Solidarności” ostrzegł pracowników, 
że powinni być „przygotowani do podjęcia walki”. Przedstawiciel Zarządu 
Regionu stwierdził, że „w celu fizycznej obrony związku należy tworzyć 
milicję robotniczą uzbrojoną «w co się da»”. W tych dniach działacze „So-
lidarności” w FŁT Kraśnik zainicjowali zbiórkę i gromadzenie na  tere-
nie fabryki żywności, śpiworów i koców. W ścisłej konspiracji tworzone 
są grupy wyposażone w pałki i hełmy. W NSZZ „Solidarność” Kombinatu 
Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie rozważano możliwość wyposa-
żenia wytypowanych osób w „dostępne uzbrojenie, tj. pałki itp.” Podobne 
przygotowania sygnalizowane były z Węzła PKP Lublin512. Ponadto, Komi-
sja Zakładowa „Solidarności” w „Agromecie” wezwała pracowników tego 
zakładu do niezwłocznego zwracania wypożyczonego z zakładu sprzętu 
turystycznego typu śpiwory, materace, plecaki i namioty513.

509 Ibidem, s. 32.
510 L e s i s z, op. cit., s. 185.
511 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 34; IPN Lublin, sygn. Lu-0367/6, 

s. 103; D z i u r a, Słowa przemijają [...], s. 36.
512 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 36, 40, 43.
513 IPN Lublin, sygn. Lu-0367/6, s. 104. 
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Wzmożoną aktywność wojska oraz sprawę przygotowań na ewen-
tualność wprowadzenia przez władze stanu wyjątkowego omawiano 
w ostatnim punkcie obradującego 10 grudnia Zarządu Regionu. Jedne-
go z członków Prezydium, Włodzimierza Blajerskiego, uczyniono odpo-
wiedzialnym za działania związku na wypadek ogłoszenia przez władze 
stanu wyjątkowego (według Jana Bartczaka była to jego osobista decyzja 
jako przewodniczącego ZR). Z kolei Julian Dziura zaproponował przyjęcie 
uchwały o ogłoszeniu gotowości strajkowej od 11 grudnia, z przeniesie-
niem Prezydium ZR do jednego z zakładów pracy. Pomysł odrzucono. Jed-
nak, prawdopodobnie po tym posiedzeniu, Zarząd Regionu rozpoczął roz-
powszechnianie instrukcji na wypadek „strajku ostrzegawczego” i „straj-
ku właściwego”514.

11 grudnia działacze „Solidarności” w FSC Lublin podjęli czynności 
zmierzające do włączenia w skład „milicji robotniczej” funkcjonariuszy 
Straży Przemysłowej oraz członków ORMO. Materiały archiwalne wskazu-
ją, że próby podjęcia rozmów przez przedstawicieli Zarządu Regionu „So-
lidarności” na ten temat spotkały się ze zdecydowanie odmownym stano-
wiskiem sztabu ORMO515.

11 grudnia władze najpoważniej oceniały potencjał „Solidarności” w 
FSC Lublin, WSK Świdnik, FŁT Kraśnik i ZA „Puławy”. Trafność tej oceny 
potwierdziły wydarzenia w początku stanu wojennego516.

Wyłamanie przez milicję, 12 grudnia 1981 r., około godz. 23.30, drzwi 
wejściowych do siedziby Zarządu Regionu, w brutalny, a jednocześnie jak-
że znamienny sposób zamykało pierwszy, jawny etap działalności „Soli-
darności”517. Etap wypełniony bogactwem twórczych inicjatyw i działań. 
Nigdy potem nie udało się w Polakach obudzić tyle energii, zapału i na-
dziei. Budowany przez „Solidarność” świat wolności zderzył się z rzeczy-
wistością sowieckiego systemu przemocy i zniewolenia. Dla „Solidarno-
ści” rozpoczynał się etap wielkiej próby.

514 W. B l a j e r s k i, Z doświadczeń podziemnej „Solidarności”, [w:] Na początku był Lipiec 
[...], s. 103; IPN Lublin, sygn. Lu-0367/6, s. 104; D z i u r a, Słowa przemijają [...], s. 37; B a r t -
c z a k, relacja ustna.

515 APL, akta KW PZPR w Lublinie, sygn. 1086, s. 40.
516 Ibidem, s. 22, 26, 29, 32, 34, 36, 39, 40, 43.
517 K. R o r a t, Wprowadzenie stanu wojennego. Rekonstrukcja wydarzeń nocy 12/13 grudnia 

1981 roku w Lublinie, Lublin 1994, s. 53–54, 56–58, 60 (praca magisterska, UMCS, mps).
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Stąd ruszyła lawina... Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989
 

red. P. P. Gach, Lublin 2006

Piotr Paweł Gach

Przygotowania do wprowadzenia stanu 
wojennego przez władze komunistyczne 

w latach 1980–1981

O stanie wojennym powstało wiele artykułów prasowych i naukowych. 
Opublikowano też opracowania niektórych zagadnień, materiały archi-
walne, wspomnienia i świadectwa. Nie zdołano natomiast przygotować 
i wydać bibliografii publikacji dotyczących stanu wojennego. Wiadomo 
jednak, że Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej zaj-
muje się rejestracją książek i artykułów na ten temat, podobnie jak jego 
oddziały terenowe we Wrocławiu i w Gdańsku1. Zdziwienie natomiast bu-
dzi fakt, że problematyki przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego 
na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim nie uwzględniono w rocznicowych 
opracowaniach naukowych2. W najnowszych tego typu publikacjach zasy-
gnalizowano jedynie kierunki działań MSW w stosunku do „Solidarności” 
w kraju i za granicą oraz scharakteryzowano dość pobieżnie działania ope-
racyjne SB w ramach akcji o kryptonimie „Klan” („Związek”), wszczę tej 
11 listopada 1980 r. w celu

kontroli i eliminacji osób prezentujących wrogie postawy w stosunku do 
ustroju społeczno-politycznego PRL oraz rozpoznania i operacyjnego prze-

1 Informację na ten temat podał A. D u d e k, Wstęp, [w:] Stan wojenny w Polsce 1981–1983, 
red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 15 (Instytut Pamięci Narodowej, seria „Monografie”, t. 6).

2 R. B ä k e r [i in.], „Solidarność” dwadzieścia lat później, Kraków 2001; Solidarność XX lat 
historii, Warszawa 2000.
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ciwdziałania uchwalaniu, a przede wszystkim realizacji wszelkich politycznie 
szkodliwych przedsięwzięć przez NSZZ „Solidarność”3.

Zaledwie kilka prac poświęcono wybranym aspektom stanu wojennego 
w skali lokalnej4. Główne kierunki operacji SB wobec NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku i w całej Polsce w latach 1980–1981 scharakteryzował Sławo-
mir Cenckiewicz w niedawno wydanej pracy5.

W istniejących publikacjach przyjmuje się, że w sierpniu 1980 r. roz-
poczęte zostały prace planistyczne nad wprowadzeniem stanu wojennego. 
To przedsięwzięcie określa się mianem największej operacji militarnej po 
II wojnie światowej z udziałem Wojska Polskiego6. Wiadomo jednak, że 
w tej złożonej akcji uczestniczyli członkowie PZPR, brały w niej udział 
również oddziały MO i SB, kadry administracji, sądownictwa i innych 
służb uznanych za kluczowe i przydatne w jej przygotowaniu i realiza-
cji. Bezprecedensowa w dziejach Polski i Europy operacja wprowadzenia 
stanu wojennego doczekała się wielu bardzo pożytecznych publikacji źró-
deł archiwalnych7, opracowań monograficznych i artykułów naukowych8, 
a ostatnio również materiałów o charakterze autobiograficznym, relacji 
i wspomnień9. Dzięki tym publikacjom i coraz liczniejszym artykułom 
prasowym zarysowuje się coraz dokładniejszy obraz wielorakich przygo-
towań do wprowadzenia stanu wojennego. Zaczynamy uświadamiać sobie 
ich skalę materiałową oraz ludzką.

3 S. C e n c k i e w i c z, Powstrzymać powódź kontrrewolucji. Służba Bezpieczeństwa wobec „Soli-
darności” w latach 1980–1981, [w:] Droga do niepodległości. Solidarność 1980–2005, red. A. Borow-
ski, Warszawa 2005, s. 85–103.

4 P. G o m u ł k i e w i c z, Mniejsze zło. Władze stanu wojennego wobec opozycji we Wrocławiu, 
Warszawa–Wrocław 1997; M. K i e t l i ń s k i, Stan wojenny na Białostocczyźnie 13 grudnia 1981 
– 22 lipca 1983 r., Białystok 2001; Z. Z ł a k o w s k i, „Solidarność” olsztyńska w stanie wojennym 
i w latach następnych (1981–1989), Olsztyn 2001.

5 C e n c k i e w i c z, op. cit.
6 P. P i o t r o w s k i, Udział Wojska Polskiego w realizacji stanu wojennego, [w:] Wielogłos. Ucze-

ni i świadkowie o stanie wojennym, Toruń 2002, s. 58.
7 Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp i opracowanie 

B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001 (Instytut Pamięci Narodowej, seria „Dokumenty”, 
t. 6); Przeciw Solidarności 1980–1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, wybór dokumentów i opracowanie J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000.

8 Stan wojenny w Polsce 1981–1983 [...]; M. P i o t r o w s k i, Syndrom PRL-u. Wybór artyku-
łów, Warszawa 2004 (zob. zwłaszcza rozdział Okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 
– 13 XII 1981 r., s. 81–105).

9 Świadectwa stanu wojennego, wstęp J. Krupski, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 
2001 (seria „Relacje i wspomnienia”, t. 2); Stan wojenny. Materiały autobiograficzne, opracowania, 
wybór i opracowanie A. Augustyniak [i in.], Toruń 2004; Wejdą, nie wejdą. Polska 1980–1982: 
wewnętrzny kryzys, międzynarodowe uwarunkowania. Konferencja w Jachrance, listopad 1997, Lon-
dyn 1999.
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Pojawiły się również książki przedstawiające prawne oceny wprowa-
dzenia i obowiązywania stanu wojennego, które omawiają przejawy ter-
roru karnego zaprowadzonego przez dekrety przygotowane przez wojsko-
wych, a uchwalone przez Radę Państwa, potem zaś zaaprobowane przez 
Sejm10. Dekrety stanu wojennego wyrządziły krzywdę wielu osobom, sta-
nowiły podstawę represjonowania tysięcy Polaków i są dowodem bezpra-
wia władzy komunistycznej. Dekrety te nie tylko łamały prawa człowie-
ka do życia, do wolności osobistej i bezpieczeństwa prawnego, swobody 
poruszania się, ale również naruszały wolność zrzeszania się, związkową, 
zgromadzeń. Nic też dziwnego, że prawo stanu wojennego oceniane jest 
obecnie jako od początku bezprawne, niesprawiedliwe, niesłychanie re-
presyjne. Oskarżenia kierowane są także pod adresem sędziów, którzy fe-
rowali wówczas wyroki na polityczne zamówienie komunistycznej władzy, 
sprzeniewierzając się zasadom niezawisłości i niezależności11.

Z prawnego punktu widzenia stan wojenny był zamachem stanu. 
W jego wyniku Polską rządziła formalnie partia komunistyczna, a w prak-
tyce władzę objęła jawna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego i niejaw-
ny Komitet Obrony Kraju (KOK powstał w 1967 r. na mocy ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony PRL z 21 listopada 1967 r.). Ster ręczne-
go kierowania dzierżyła trójka generałów: Jaruzelski, Kiszczak i Siwicki, 
oraz wyżsi partyjni funkcjonariusze: Barcikowski, Milewski, Olszowski 
i Rakowski. Gen. Jaruzelski podkreślił w swoich przemówieniach radio-
wych i telewizyjnych w dniu 13 grudnia, że oto „ojczyzna znalazła się nad 
przepaścią” i jest zagrożona rzekomymi wezwaniami do rozprawienia się 
z komunistami, chaosem, demoralizacją i przestępczością, a w tej sytuacji 
przejściowe władze wojskowe doprowadzą do niezbędnych reform, pod 
warunkiem „zachowania spokoju i podporządkowania się rygorom stanu 
wojennego”12. Wspomniane pociągnięcia władz i wygłoszone oświadcze-
nia są dowodem długotrwałych i precyzyjnych przygotowań, prowadzo-
nych w kręgu ludzi dysponujących nie tylko wszechstronnymi informacja-
mi, ale i środkami przymusu.

Wszystkie sygnalizowane publikacje przynoszą wiele nieznanych do-
tąd faktów i przybliżają nas do całościowego ujęcia obrazu stanu wojen-
nego: jego wieloetapowych przygotowań, samego wprowadzenia i również 
wieloaspektowych i długotrwałych następstw społecznych. Problem przy-

10 Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003 (zob. zwłaszcza J. K ę -
d z i e r s k i, Polityka i prawo. Wprowadzenie i prawna ocena stanu wojennego w Polsce w 1981 r., 
s. 39–60).

11 A. G r z e ś k o w i a k, Słowo wstępne, [w:] Prawo karne stanu wojennego, s. 5–9.
12 W. R o s z k o w s k i, Historia Polski 1914–2004, wyd. X rozszerz., Warszawa 2005, 

s.  377–379.
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gotowania stanu wojennego i zgodnej współpracy na wszystkich szcze-
blach władz państwowych, partyjnych, wojskowych i milicyjnych nie do-
czekał się jeszcze opracowania naukowego ani w skali całego kraju, ani 
w odniesieniu do terenu województwa lubelskiego.

Powstają pytania: Jak długo trwały te przygotowania i co obejmowa-
ły? Kto brał w nich udział? Jak wyglądały poszczególne etapy przygoto-
wań i ile osób zdołano w nie włączyć? Czy wiadomo, ilu ludzi internowano 
w całym Regionie? Jakie środki techniczne uruchomiono? Na podstawie 
materiałów zachowanych w lubelskim oddziale IPN starano się znaleźć 
odpowiedź na postawione pytania. Nie wszystko jednak zostało opraco-
wane. Badania nad interesującymi nas zagadnieniami powinny być kon-
tynuowane.

1. Tajny tryb przygotowań ogólnopolskich

Zawarcie porozumień w sierpniu 1980 r. i utworzenie NSZZ „Solidarność” 
kierownictwo PZPR traktowało jako przejściowe ustępstwo i uważało, że 
związek zostanie poddany kontroli poprzez środki polityczne, a gdy one 
zawiodą, zostaną użyte rozwiązania siłowe. Komitet Obrony Kraju jeszcze 
w sierpniu 1980 r. polecił szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
gen. Florianowi Siwickiemu, rozpoczęcie prac o charakterze studyjnym, 
których zadaniem miało być wprowadzenie stanu wojennego.

Zasadnicze przygotowania do jego wprowadzenia odbywały się w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 
Kierowniczą i koordynującą rolę sprawował Sztab Operacji „Lato ’80”, 
utworzony już 16 sierpnia 1980 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
(zarządzenie nr 031/80 ministra spraw wewnętrznych). Opracowywane w 
Sztabie Generalnym Wojska Polskiego założenia i projekty użycia wojska 
podczas stanu wojennego były zatwierdzane przez KOK, po uprzednim 
skonsultowaniu ze „specjalistami radzieckimi”.

W Sztabie Generalnym wyłoniono specjalną Grupę Operacyjną SG 
WP, a w poszczególnych okręgach utworzono Okręgowe Grupy Operacyj-
ne, powierzając im zadania dowodzenia w stanie wojennym.

Wstępny, ale całościowy projekt wprowadzenia stanu wojennego był 
gotowy 22 października 1980 r. Został on poddany gruntownej analizie 
przez KOK 12 listopada tegoż roku. Nastąpił szczegółowy przydział zadań 
dla wojska, milicji, SB i ZOMO. Założenia całego przedsięwzięcia „przete-
stowano” z punktu widzenia dowodzenia sztabowego w dniu 16 lutego 
1981 r.
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Istotnie ważny okazał się dzień 27 marca 1981 r., kiedy zostały skon-
sultowane z przybyłymi w tym celu specjalistami radzieckimi i zaakcepto-
wane przez premiera, przewodniczącego KOK i I sekretarza PZPR (w jed-
nej osobie) trzy projekty aktów prawnych, a w tym „Myśl przewodnia 
wprowadzenia na terytorium PRL stanu wojennego ze względu na bez-
pieczeństwo państwa”, „Ramowy plan działania sił zbrojnych w przypad-
ku wprowadzenia stanu wojennego”, „Centralny plan działania organów 
politycznych, władzy i administracji”. W obawie przed przeniknięciem do 
społeczeństwa polskiego informacji o szykowanej niespodziance, zdecydo-
wano się na wydrukowanie na terenie ZSRR obwieszczeń-plakatów  za-
wierających tekst uchwały Rady Państwa wprowadzającej stan wojenny13.

Można uznać, że do 13 września 1981 r. przygotowano stan wojen-
ny od strony normatywno-organizacyjnej bez powiadamiania opinii pu-
blicznej ani jakiejkolwiek instytucji państwowej mającej inicjatywę usta-
wodawczą. Wszystkie przygotowania objęto najwyższymi klauzulami 
tajności. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej w 1996 r. 
stwierdziła, że bieg przygotowań znali nieliczni przedstawiciele instytucji 
państwowych. Były to osoby, które brały bezpośredni udział w przygoto-
waniach lub nadzorowały prace. Dokładne rozeznanie w prowadzonych 
pracach posiadał Kazimierz Barcikowski, będący członkiem Rady Pań-
stwa, a jednocześnie członkiem Biura Politycznego KC PZPR, sekretarzem 
KC PZPR i członkiem KOK. Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoń-
ski znał ogólne założenia stanu wojennego. Ta sama Komisja Sejmowa 
zrekonstruowała ostatnią fazę procesu decyzyjnego na najwyższych szcze-
blach władzy. Ten ostatni etap obejmował następujące decyzje:

– 5 grudnia 1981 r. Biuro Polityczne KC PZPR wyraziło ogólne przy-
zwolenie;

– nocą z 9 na 10 grudnia w gronie najwyższych dowódców wojsko-
wych przedyskutowano i sprawdzono stan przygotowań;

– 12 grudnia generałowie: W. Jaruzelski, M. Janiszewski, Cz. Ki-
szczak i F. Siwicki odbyli naradę w ścisłym gronie kierowniczym 
i zaaprobowali całe przedsięwzięcie;

– gen. W. Jaruzelski tego samego dnia około południa przeprowa-
dził rozmowę telefoniczną z Michaiłem Susłowem i marszałkiem 
Dmitrijem Ustinowem;

13 O stanie wojennym w Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Sprawozdanie Ko-
misji i wniosek mniejszości wraz z ekspertyzami i opiniami historyków, Warszawa 1997, s. 252. Osta-
teczną wersję aktów prawnych zaakceptował KOK 13 września 1981 r., uznając, że jest już 
gotowa strona „normatywno-organizacyjna” wprowadzenia stanu wojennego.
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– tego samego dnia ok. godz. 14.00 gen. W. Jaruzelski wydał ministro-
wi spraw wewnętrznych rozkaz wprowadzenia stanu wojennego;

– 12 grudnia z inicjatywy Rady Wojskowej MON i pod przewodnic-
twem gen. W. Jaruzelskiego powołano do życia Wojskową Radę 
Ocalenia Narodowego, do sprawowania ogólnego nadzoru nad 
wykonaniem stanu wojennego oraz do wydawania dyspozycji 
i zaleceń instytucjom państwowym, w tym także wojsku. WRON 
nie miała umocowania w obowiązującym prawie14.

Wprawienie w ruch machiny stanu wojennego w dniu 12 grudnia 
było możliwe, gdyż wszystko zostało wcześniej przygotowane, „dopięte 
na ostatni guzik”, a ludzie czekali gotowi do działania. Już od 2 grudnia 
1981 r. osoby zatrudnione w resortach siłowych nie korzystały z urlopów, 
wyjazdów, konferencji. W dniu 12 grudnia komendanci wojewódzcy mi-
licji i szefowie SB otworzyli koperty z listami osób do internowania oraz 
zaznajomili się z innymi instrukcjami przygotowanymi dla nich w War-
szawie.

Wprowadzenie stanu wojennego ukryto pod kryptonimem „Syn-
chronizacja”. Przebiegało ono w całej Polsce według tego samego sche-
matu, przyjętego w wyniku ścisłej współpracy kierownictwa MSW i MON. 
W wyniku tej współpracy, rozwijającej się intensywnie od października do 
grudnia 1980 r. oraz w następnych miesiącach, opracowano szczegółowe 
operacje zawierające opisy działań do wykonania w określonym czasie, 
miejscu, z użyciem określonego sprzętu i ustalonej liczby ludzi.

Wszystkim tym drobiazgowo opracowanym akcjom sprecyzowano 
cele do osiągnięcia oraz nadano rozmaite kryptonimy i ponumerowano 
je od 1 do 6215. W dniu 4 listopada 1981 r. przekazano ministrowi spraw 
wewnętrznych, gen. dyw. Czesławowi Kiszczakowi, i wysłano do wszyst-
kich komendantów wojewódzkich MO, komendantów szkół milicyjnych 
w Szczytnie, Pile i Słupsku oraz do kierowników jednostek MSW i KG MO 
ostateczną wersję „Tabeli sygnałów telefonicznych i telegraficznych do re-
alizacji przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem stanu wojennego”. 
Inaczej mówiąc, był to wykaz kryptonimów poszczególnych akcji z po-
daniem, że obowiązuje on od 7 listopada 1981 r. „Tabelę sygnałów” wraz 
z instrukcją jej użycia przekazano wspomnianym adresatom w opieczę-
towanej kopercie z nadrukiem „Otworzyć wyłącznie na hasło «Synchro-

14 Ibidem, s. 253–254.
15 Najpełniejszy zestaw kryptonimów przygotowanych operacji opatrzonych klau-

zulą „Tajne, specjalnego znaczenia” zawiera cytowana już publikacja: Przeciw Solidarności 
1980–1989 [...], s. 107–109.
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nizacja» przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych lub Kierowni-
ka Sztabu MSW, kopertę przechowuje dyżurujący członek kierownictwa 
KW MO”. We wspomnianej instrukcji podkreślono, że polecenie otwarcia 
koperty oraz realizacji przedsięwzięć wyda minister spraw wewnętrznych 
lub kierownik Sztabu za pośrednictwem utajnionych środków łączności. 
Polecenie realizacji może dotyczyć jednocześnie wszystkich operacji wy-
szczególnionych w tabeli kryptonimów „Synchronizacja” lub niektórych 
tylko zadań tam zawartych. Wyjaśniano, że zarządzający realizację może 
posłużyć się liczbą porządkową zadania i hasłem16.

Resort Spraw Wewnętrznych obawiał się jednak, że niektóre kryptoni-
my mogłyby zostać rozszyfrowane. Ich treść mogłaby dotrzeć do członków 
„Solidarności”, co wywołałoby opór lub działanie skierowane przeciwko 
atakującemu wojsku, MO i SB. Stąd kierownik Sztabu MSW, gen. dyw. B. 
Stachura, zarządził 1 grudnia 1981 r. zmianę dwu bardzo ważnych krypto-
nimów maskujących akcje specjalne: dotychczasowy „Wrzos” został zmie-
niony na kryptonim „Jodła” (akcja polegała na zatrzymaniu i internowa-
niu działaczy NSZZ „Solidarność” oraz innych organizacji uznanych za 
opozycyjne) oraz kryptonim „Malwa” – pod którym utajniono techniczną 
akcję zabezpieczającą, odgrywaną przez wojsko pod kryptonimem „Jodła” 
– na kryptonim „Azalia”. Nowe kryptonimy miały obowiązywać od godz. 
22.00 5 grudnia (sobota) 1981 r. Zmiany kryptonimów polecono dokonać 
kierownikom jednostek organizacyjnych Resortu Spraw Wewnętrznych 
„w planach sztabowych oraz w tabeli pod kryptonimem «Synchronizacja», 
którą należy otworzyć i ponownie zapieczętować”. O zmianie kryptoni-
mu „Malwa” właściwych dowódców jednostek wojskowych zabezpiecza-
jących tę akcję zawiadomić mieli: Sztab Generalny WP i dowódcy WOP, 
Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
Wszystkim adresatom polecono zmianę kryptonimów utrzymać w bez-
względnej tajemnicy, a oryginał rozkazu wysłano tego samego dnia gen. 
Czesławowi Kiszczakowi17.

Generał Cz. Kiszczak, ogłaszając hasło „Synchronizacja”, zarządził 
realizację operacji kryjących się pod kryptonimami: 2 – „Kometa” [infor-
muje się, że stan wojenny będzie wprowadzony] dnia 13 grudnia 1981 
godz. 6.00, 4 – „Rewia” [wydać adresatom pakiety przesłane za nr IB-
00510/81 r.] dnia 13 grudnia 1981 godz. 6.00, 6 – „Waga” [być w gotowości 
do wykonywania akcji „Malwa”], 7 – „Rozbrat” [wykonać akcję „Malwa”] 

16 Ibidem, s. 109.
17 Ibidem, s. 114, dokument nr 69: Decyzja nr 0044/81 Kierownika Sztabu Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1981 r. w sprawie zmiany niektórych kryptonimów.
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godz. 23.30 dnia 12 grudnia 1981, 8 – „Adorator” [przygotować w trybie 
pilnym siły i środki przewidziane do operacji „Wrzos” i być w gotowości do 
jej wykonania na odrębne hasło], 9 – „Agora” [rozpoznać na bieżąco miej-
sca pobytu osób przewidzianych do internowania], 12 – „Tara” [uzupełnić 
materiałami pędnymi i smarami samochody, stacje paliw, cysterny samocho-
dowe i inne zbiorniki – do pełnych pojemności], 21 – „Delta” [przygotować 
w trybie pilnym siły i środki przewidziane do powołania rezerw osobowych], 
24 – „Elipsa” [być w gotowości do realizacji wytycznych KG MO w spra-
wie zabezpieczenia obiektów gospodarki żywnościowej i ochrony transportu 
żywności], 26 – „Troska” [plan ochrony i obrony rodzin funkcjonariuszy]18.

Tak więc wśród zadań priorytetowych, realizowanych na samym po-
czątku stanu wojennego, mieścił się pod nazwą „Troska” plan ochrony 
i obrony rodzin funkcjonariuszy MO i SB. Prawdopodobnie wynikało to 
z obaw i rozpowszechnianych pogłosek, że członkowie „Solidarności” 
zaatakują te rodziny i spowodują ich uwięzienie (gdzie? przez kogo?). 
A może chodziło o maksymalne wydobycie poświęcenia i energii ze strony 
funkcjonariuszy, którym oto zapewnia się bezpieczeństwo i ochronę rodzin 
przed członkami „Solidarności” pałającymi nienawiścią i chęcią odwetu?

Pod kryptonimem „Malwa”, zmienionym od 5 grudnia 1981 na „Aza-
lia”, kryła się blokada łączności, która miała za zadanie wyeliminowanie 
koordynacji i społecznego poszerzenia protestów oraz ochronę obiektów 
specjalnych, w tym budynków radiowych i telewizyjnych.

Tab. 1. Nazwy sygnałów telefonicznych i telegraficznych służących do realizacji zadań 
związanych z wprowadzeniem stanu wojennego o kryptonimie „Synchronizacja”19

Lp. Wyszczególnienie
Kryptonim-

-sygnał

1
Zarządza się stan pełnej gotowości do wykonania zadań przewidzia-
nych na okres stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo pań-
stwa.

„Sztorm”

2 Informuje się, że stan wojenny będzie wprowadzony.
„Kometa” 
dnia .....
godz. .....

3
Zapoznać wszystkich funkcjonariuszy MO i SB z przepisami o stanie 
wojennym oraz z wynikającymi z nich zadaniami spraw wewnętrznych.

„Notes”

4 Wydać adresatom pakiety przesłane za nr IB-00510/81 r. „Rewia”

5
Zarządzić alarm „Beta” dla całych stanów osobowych i osiągnąć pełną 
gotowość do działań.

„Grota”

6 Być w gotowości do wykonania akcji „Malwa”. „Waga”

18 Ibidem, s. 133, dokument nr 78.
19 Ibidem, s. 106–109, dokument nr 63: „S” Tajne, specjalnego znaczenia.
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7 Wykonać akcję „Malwa” godz. ..... „Rozbrat”

8
Przygotować w trybie pilnym siły i środki przewidziane do operacji 
„Wrzos” i być w gotowości do jej wykonania na odrębne hasło wg in-
strukcji Biura Śledczego.

„Adorator”

9
Rozpoznać na bieżąco miejsca pobytu osób przewidzianych do inter-
nowania.

„Agora”

10
Przygotować oraz sprawdzić obiekty i pomieszczenia (z wyjątkiem po-
mieszczeń wojskowych) przeznaczone na zakwaterowanie jednostek 
manewrowych MO, rezerwistów w PMO i urzędów cenzury.

„Winda”

11
Uzupełnić brakujące zaopatrzenie materiałowo-techniczne, rozkon-
serwować uzbrojenie, dokonać w jednostkach przeglądu posiadanego 
uzbrojenia i wyposażenia.

„Bazar”

12
Uzupełnić materiałami pędnymi i smarami samochody, stacje paliw, cy-
sterny samochodowe i inne zbiorniki – do pełnych pojemności.

„Tara”

13 Uzupełnić zmotoryzowane odwody MO do pełnych stanów etatowych. „Bakan”
14 Powołać NOMO. „Bursa”

15
Skoszarować funkcjonariuszy pododdziałów ZOMO i NOMO oraz ka-
drę dowódczą szkół i ośrodków szkolenia.

„Baza”

16
Być w gotowości do przegrupowania pododdziałów zwartych MO do 
wyznaczonego przez KG MO rejonu koncentracji.

„Beton”

17
Przegrupować ............... kompanie MO do rejonów koncentracji w miej-
scowości ................

„Bariera”
....................
[miejscowość]

18
Skierować pododdziały specjalne ZOMO (drużyny, plutony) przewi-
dziane do zwalczania aktów terroru do miejscowości ...............

„Baszta”

19 Wzmocnić posterunki gminne MO członkami ORMO. „Bryza”
20 Skoszarować oddziały zwarte ORMO. „Bruzda”

21
Przygotować w trybie pilnym siły i środki przewidziane do powołania 
rezerw osobowych.

„Delta”

22
Przystąpić o godz. ..... do powołania rezerw osobowych i poboru środ-
ków transportu do jednostek manewrowych MO i urzędów cenzury 
w trybie natychmiastowym.

„Dukat”
godz. .....

23
Przystąpić o godz. ..... do powołania rezerw osobowych do posterunków 
MO w trybie natychmiastowym.

„Dozór”
godz. .....

24
Być w gotowości do realizacji wytycznych KG MO w sprawie zabezpie-
czenia obiektów gospodarki żywnościowej i ochrony transportu żyw-
ności.

„Elipsa”

25
Przystąpić do realizacji wytycznych KG MO w sprawie zabezpieczenia 
obiektów gospodarki żywnościowej i ochrony transportu żywności.

„Elewator”

26
Być w gotowości do realizacji planu ochrony i obrony rodzin funkcjo-
nariuszy.

„Troska”

27
Przystąpić do wykonywania planu ochrony i obrony rodzin funkcjona-
riuszy.

„Tarcza”

28
Przystąpić do całkowitej realizacji wytycznych KG MO w sprawie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego.

„Express” 

29
Zintensyfikować nadzór nad fizyczną ochroną obiektów gospodarki na-
rodowej.

„Epoka”
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30
Być w gotowości do wydania broni i amunicji zmilitaryzowanym stra-
żom przemysłowym, służbie ochrony kolei i straży pocztowej.

„Emisja”

31
Wydać broń i amunicję zmilitaryzowanym oddziałom straży przemy-
słowej, służbie ochrony kolei i straży pocztowej.

„Eskadra”

32
Wzmocnić służby patrolowo-obchodowe w rejonach obiektów gospo-
darki narodowej przez skierowanie wieloosobowych patroli, działają-
cych m.in. w systemie służby.

„Esteta”

33
Dokonać u osób prawnych kontroli sposobu przechowywania i zabez-
pieczania materiałów wybuchowych i broni palnej.

„Egida”

34
Zaostrzyć kontrolę wykorzystania w instytucjach urządzeń poligraficz-
nych i środków łączności.

„Enigma”

35
Wzmocnić operacyjną i fizyczną ochronę granic państwowych. Ograni-
czyć ruch graniczny.

„Granica”

36
Wstrzymać prywatne wyjazdy obywateli PRL za granicę i ograniczyć 
wyjazdy służbowe.

„Gwarek”

37
Ograniczyć swobodę działania personelu placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw kapitalistycznych.

„Hajduk”

38
Uniemożliwić obywatelom PRL wejście do placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw kapitalistycznych.

„Hala”

39 Ograniczyć działalność korespondentów krajów kapitalistycznych. „Hamulec”
40 Wydalić korespondentów krajów kapitalistycznych. „Harpun”

41
Wzmocnić ochronę placówek dyplomatycznych i konsularnych państw 
socjalistycznych.

„Hetman”

42
Ograniczyć swobodę poruszania się przedstawicieli firm z krajów ka-
pitalistycznych.

„Harfa”

43 Wydalić przedstawicieli firm krajów kapitalistycznych. „Hektar”
44 Zakazać opuszczania przez marynarzy statków obcych bander. „Heban”

45
Wydalić studentów, lektorów, stażystów i uczniów z krajów kapitali-
stycznych.

„Hel”

46 Rozpocząć intensywne przygotowania do wprowadzenia cenzury. „Kafar”
47 Zorganizować wojewódzki urząd cenzury i wprowadzić cenzurę. „Kabina”

48
Spowodować wyłączenie wszystkich telefonicznych aparatów samoin-
kasujących, umożliwiających połączenia w ruchu międzynarodowym 
i międzymiastowym.

„Kabel”

49

Spowodować ograniczenie automatycznego ruchu telefonicznego, te-
leksowego i telegramowego w relacjach międzymiastowych. Ruch ten 
ograniczyć do potrzeb kierowania państwem, obronności oraz bezpie-
czeństwa publicznego.

„Kadet”

50
Spowodować wyłączenie telefonów i teleksów należących do osób i in-
stytucji.

„Kama”

51
Wycofać broń palną od osób w stosunku do których są zastrzeżenia 
oraz broń palną przeznaczoną do celów szkoleniowych. Wydać broń 
osobom wytypowanym spośród aktywu.

„Lokata”

52
Objąć nadzorem wycofywanie i przejmowanie w depozyt radiowych 
urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych.

„Model”

53 Przystąpić do wzmocnionej ochrony obiektów. „Trapez”
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54

Zorganizować w newralgicznych rejonach miasta zakonspirowane 
punkty obserwacyjno-meldunkowe wyposażone w środki łączności ze 
stanowiskiem kierowania. Uruchomić ich prace w przypadku zagroże-
nia demonstracjami i marszem na siedziby KW PZPR, KW MO, Urzędu 
Wojewódzkiego.

„Tabun”

55

Przygotować część pracowników operacyjnych do obsługi najwarto-
ściowszych osobowych źródeł informacji na wypadek blokady budynku 
KW MO i rozmieścić ich w mieście w przypadku realnego zagrożenia 
blokadą. Zapewnić stałą łączność z tymi pracownikami.

„Tabor”

56 Być w gotowości do blokady dróg. „Rondo”
57 Przystąpić do blokady dróg. „Rozeta”

58
Spowodować wstrzymanie przepustek i urlopów osobom przebywają-
cym w miejscach prawnej izolacji, zakładach psychiatrycznych i wy-
chowawczych.

„Osada”

59

Uściślić współdziałanie z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożar-
nych w zakresie przywracania naruszonego porządku publicznego 
(użycia armatek wodnych) i ustalenia rozmieszczenia sekcji straży po-
żarnych w obiektach.

„Pająk”

60 Wprowadzić „godzinę milicyjną”. „Zapora”

61
Meldować o wykonaniu poszczególnych przedsięwzięć, związanych z 
wprowadzeniem stanu wojennego.

„Znicz”

62 Odwołuję realizację zadań nr ..... krypt. ..... „Zator”

Minister spraw wewnętrznych po ogłoszeniu stanu wojennego zlecał 
wykonanie kolejnych zadań ujętych w „Synchronizacji”. I tak 13 grud-
nia 1981 r. ogłosił, aby w dniu 15 grudnia tegoż roku wykonano o godz. 
5.00 rano przedsięwzięcie 5 – „Grota” [zarządzić alarm „Beta” dla całych 
stanów osobowych i osiągnąć pełną gotowość do działań], a o godz. 6.00 
dalszych 26 akcji o kryptonimach: „Notes”, „Bryza”, „Bruzda”, „Dukat”, 
„Elewator”, „Tarcza”, „Express”, „Epoka”, „Enigma”, „Granica”, „Gwa-
rek”, „Hajduk”, „Hala”, „Hamulec”, „Hetman”, „Harfa”, „Heban”, „Ka-
bina”, „Kabel”, „Kadet”, „Kama”, „Lokata”, „Model”, „Trapez”, „Osada” 
„Pająk”, a na godz. 8.00 wyznaczono rozpoczęcie akcji 32 – „Esteta”20.

Wspomniano powyżej, że w przygotowaniach do wprowadzenia stanu 
wojennego uczestniczyły wydzielone Okręgowe Grupy Operacyjne, dowo-
dzone również przez wydzieloną Grupę Operacyjną Sztabu Generalnego 
WP. Już 12 grudnia 1981 r. o godz. 23.30 wojsko zaczęło realizować bloka-
dę połączeń telefonicznych (na sygnał „Azalia”). W sumie zablokowano 
90 cywilnych węzłów łączności. W akcji tej uczestniczyło ok. 900 żołnie-

20 Ibidem, s. 134–135, dokument „Tajny, specjalnego znaczenia” nr 79 z 13 grudnia 
1981 r. skierowano jako „Bardzo pilne! Doręczyć natychmiast” do komendantów wojewódz-
kich MO i wszystkich komendantów: WSO – Szczytno, SP MO – Piła i Słupsk.
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rzy i 100 samochodów. Ok. 11 000 żołnierzy wzięło udział w zabezpiecze-
niu ok. 450 obiektów Polskiego Radia i Telewizji: stacji przekaźnikowych, 
obiektów Państwowej Dyspozycji Mocy, składów i magazynów z materia-
łami strategicznymi (sygnał „Barak”). Ok. 6000 żołnierzy zaangażowano 
do całodobowego strzeżenia ok. 250 obiektów położonych na terenie całe-
go kraju: lotnisk cywilnych, ważnych siedzib urzędów państwowych, do-
wództw Okręgów Wojskowych i poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. 
Do ochrony 4100 km szlaków komunikacyjnych (kolejowych i drogowych) 
użyto 6000 żołnierzy. Wojsko zapewniło również funkcjonowanie własne-
go systemu łączności (już od 13 i 14 grudnia) poprzez uruchomienie 230 
stacji działających na określonych kierunkach radioliniowych. Ok. godz. 
3.00 nad ranem w dniu 13 grudnia rozpoczęto dyslokację 10 związków 
taktycznych wojska (na sygnał „Elaborat”) w celu zablokowania (we 
współdziałaniu z ZOMO i MO) głównych dróg dojazdowych do większych 
miast, a następnie przemieszczenia kolumn pojazdów pancernych ulicami 
tych miast. Jednostki te zostały użyte w dniach od 13 do 20 grudnia, ra-
zem z siłami MO, do odblokowania 62 zakładów pracy w 24 miastach. Do 
tego typu działań skierowano: 6000 żołnierzy, 580 czołgów, 500 bojowych 
wozów pancernych, 470 transporterów opancerzonych. Na interesującym 
nas obszarze wojsko brało udział w pacyfikacji m.in. Fabryki Samochodów 
Ciężarowych w Lublinie i WSK w Świdniku. Do wszystkich działań zwią-
zanych z wprowadzeniem stanu wojennego zaangażowano ok. 50% stanu 
osobowego Wojska Polskiego, czyli ok. 250 000 żołnierzy i rezerwistów. Od 
7 stycznia 1982 r. stopniowo wycofywano wojsko do stałych garnizonów, 
pozostawiając wydzielone oddziały w dotychczasowych rejonach, a także 
w administracji terenowej (jako dowódców miejskich, terenowych i kon-
trolnych grup operacyjnych) oraz w zmilitaryzowanych zakładach pracy, 
kuratoriach, ważniejszych ministerstwach, ośrodkach radiowo-telewizyj-
nych (jako komisarzy wojskowych). Należy dodać, że wspomniane grupy 
operacyjne funkcjonowały od 13 grudnia 1981 do 17 maja 1982 r. Oblicza 
się, że w 149 miastach i dzielnicach miast funkcjonowało 300 grup z ok. 
1700 żołnierzami, a w 2070 gminach – 288 grup liczących 869 żołnierzy. 
Warto zwrócić uwagę, że już od połowy 1981 r. wielu oficerów sprawowa-
ło funkcje ministerialne (czterech generałów: Cz. Kiszczak, Cz. Piotrow-
ski, T. Hupałowski, W. Oliwa). W okresie stanu wojennego objęli oni sta-
nowiska wojewodów i prezydentów miast wojewódzkich (11 generałów 
i oficerów), a znaczna grupa objęła stanowiska kierownicze w urzędach 
centralnych i terenowych21. Do pełnienia tych zadań byli wcześniej przy-

21 P i o t r o w s k i, op. cit., s. 59–63.
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gotowywani i szkoleni. Zagadnienie to wymaga oddzielnych poszukiwań 
archiwalnych i badań.

2. Utajnione przygotowania w Lublinie

Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Lublinie, płk Bernard 
Naręgowski, powołał 17 sierpnia 1980 r. Sztab do kierowania operacją 
„Lato ’80” na terenie województwa lubelskiego (zarządzenie nr 038/80). 
W skład kierownictwa Sztabu weszli: jako Kierownik Sztabu – płk Henryk 
Kamiński (Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpie-
czeństwa), oraz czterej jego zastępcy: ppłk Jan Sielewicz (Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego ds. Administracyjno-Gospodarczych), ppłk Jó-
zef Dudziak (Naczelnik Wydziału III „A” KW MO), ppłk Władysław Hader 
(Naczelnik Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania KW MO), ppłk Andrzej 
Koczwarski (Komendant Miejski MO w Lublinie). Ponadto w ramach KW 
MO powołano cztery zespoły robocze: zespół rozpoznania i przedsięwzięć 
operacyjnych (6 osób); zespół bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
operacji milicyjnych (4 osoby); zespół technicznego, materiałowego i me-
dycznego zabezpieczenia działań (4 osoby); zespół informacyjno-sprawoz-
dawczy (2 osoby). Razem z członkami zespołów roboczych w skład sztabu 
lubelskiego operacji „Lato ’80” weszło 21 osób.

3. Opracowanie planów działania 
i list „osób do izolacji”

Jednocześnie zostały przydzielone zadania dla wspomnianych zespołów, 
m.in.: analizowanie i dokumentowanie sytuacji „w zakładach pracy, przed-
siębiorstwach komunalnych, interesujących nas środowiskach i grupach 
społecznych” oraz dostarczenie kierownictwu Sztabu „propozycji w zakre-
sie tymczasowej izolacji osób znanych ze swej wrogiej bądź chuligańskiej 
i przestępczej działalności”. Najstarsza z zachowanych list osób przewi-
dzianych do internowania w województwie lubelskim pochodzi z 13 paź-
dziernika 1980 r. i obejmuje 170 nazwisk (zob. w załączonym Aneksie). 
Listę otwierają takie osoby, jak: Niezgoda Czesław z Lokomotywowni w Lu-
blinie, Daniel Stanisław z FSC Lublin i Kuć Ryszard z WSK Świdnik. Wy-
kaz osób z terenu naszego województwa miał charakter „tajny, specjalnego 
znaczenia”, posiadał rubryki z informacjami o dacie i miejscu urodzenia, 
dokładnym adresie, miejscu pracy, oraz uwagę, czy należy internować tę 
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osobę w pierwszej czy drugiej kolejności. W tytule tego wykazu podano, że 
obejmuje on osoby „aktywnie angażujące się w organizowanie strajków i 
stwarzające zagrożenie pod tym względem na przyszłość”22.

Sporządzanie wykazów osób przewidzianych do internowania, za-
wierających aktualne dane, łącznie z przesyłaniem ich drogą służbową do 
władz zwierzchnich w Warszawie, należało do stałych obowiązków Sztabu 
lubelskiego. W ciągu 1981 r. listy sporządzano i  aktualizowano w Wydzia-
le III „A” Komendy Wojewódzkiej MO w Lublinie, uwzględniając pracow-
ników prezydium „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego i komi-
tetów zakładowych poszczególnych zakładów pracy z tego samego terenu.

Ogólnopolska lista działaczy przeznaczonych do internowania była 
gotowa w lutym 1981 r. i obejmowała 4000 nazwisk. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych objęło stałą inwigilacją 240 osób z tej listy, aby można je 
było aresztować w każdej chwili23. Osoby te uznano za szczególnie niebez-
pieczne dla władz PRL-u.

Na ostatnich listach, oprócz nazwiska i imienia członka „S”, jego adre-
su, podano stopień i nazwisko pracownika zatrzymującego, nazwę jednost-
ki organizacyjnej, w której pracował, środek transportu (marka i nr rejestra-
cyjny pojazdu). Na przygotowanym wykazie osób internowanych z Regionu 
Środkowo-Wschodniego, który sporządzono pod koniec 1982 r., widnieje 
220 nazwisk z województwa lubelskiego, 5 z innych województw24.

Z 15 grudnia 1984 r. pochodzi „Wykaz osób internowanych lub pro-
wadzących wrogą działalność, które zdecydowały się na emigracyjny wy-
jazd z Polski”. Obejmuje on 68 nazwisk i podaje, że osobom tym towarzy-
szy 151 członków rodzin25.

Kierownik Sztabu MSW operacji „Lato ’81” rozkazem z 26 stycznia 
1981 r. zobowiązał sztaby wojewódzkie do opracowania ok. 40 zadań w 
okresie przygotowawczym, który obejmował okres od 28 stycznia do 4 lu-
tego 1981 r. Warto przywołać ważniejsze z nich dla zrozumienia, jak do-
kładny i perfekcyjny był ten program przygotowawczy. W tym czasie doko-
nano nie tylko instruktażu podczas narad z naczelnikami wydziałów KW 
MO, komendantów KM MO i kierowników komisariatów MO wojewódz-
twa lubelskiego, ale także mobilizacji rezerwistów do służby w MO, do 
pułku manewrowego i posterunków gminnych. Powołano do życia ROMO 

22 IPN Lublin, sygn. Lu-0338/37: Informacje o sytuacji politycznej na terenie miasta 
Lublina z lat 1980–1982, s. 1–15.

23 J. E i s l e r, Stan wojenny po dwudziestu latach, [w:] Wielogłos [...], s. 34.
24 IPN Lublin, sygn. Lu-020/638, t. 8, s. 1–12.
25 Ibidem, t. 7, s. 1–5.



283PRZYGOTOWANIA DO WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO [...]

i wyznaczono kadrę dowódczą do wspomnianego pułku manewrowego 
według etatu „W” (stan wojenny). Sprawdzono przydatność rezerwistów 
do służby w MO poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. 
Zarekwirowano również środki transportu z wielu zakładów dla pułku 
manewrowego i posterunków MO, dokonano ich kontroli pod względem 
technicznym i dostosowania do potrzeb MO. Sporo czasu i energii pochło-
nęło wytypowanie obiektów i pomieszczeń do zakwaterowania pułku ma-
newrowego i rezerwistów posterunków MO w jednostkach Wojska Pol-
skiego i MO oraz przygotowanie ich do wyposażenia w sprzęt kwaterun-
kowy, sanitarny, przeciwpożarowy itp.

Ustalono potrzeby i braki w zakresie wszystkich działów zaopatrzenia 
jednostek MO. Podjęto przygotowania w zakresie żywienia rezerwistów 
i sprawdzono posiadane artykuły żywnościowe. Sprawdzono nie tylko 
stan techniczny pojazdów ZOMO i posterunków MO. Wydzielono miejsca 
zakwaterowania rezerwistów, nadzorem objęto osoby i obiekty. Wyposażo-
no pluton medyczny pułku manewrowego w sprzęt i materiały medyczne 
zgodnie z normami „W”, zapewniono rezerwę łóżek szpitalnych i przygo-
towano ambulatoria do objęcia opieką rezerwistów. Wytypowano personel 
lekarski w rejonach mobilizacji w celu dokonania przeglądu lekarskiego 
rezerwistów. Zorganizowano system łączności według wytycznych Zarzą-
du Łączności MSW. Przygotowano niezbędne dokumenty do tajnego do-
wodzenia oraz przeszkolono szyfrantów. Opracowano programy szkolenia 
dla pułku manewrowego i posterunków MO, zapewniono warunki i bazę 
do odbycia tych szkoleń i pracy kulturalno-oświatowej (prasa, radio, tele-
wizja, książki, filmy). Zorganizowano służbę na posterunkach MO według 
nowych etatów, zgodnie z wytycznymi Biura Prewencji Komendy Głównej 
MO. Opracowano plany ochrony i obrony jednostek mobilizowanych oraz 
zabezpieczenie broni. Zapewniono środki finansowe na pokrycie kosztów 
i wypłaty poborów dla rezerwistów (pobory wg wynagrodzenia funkcjona-
riuszy MO lub wypłaty poprzez zakłady pracy). Ustalono formy współdzia-
łania z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i jednostkami wojskowymi. 
Jako ostatnią czynność przeprowadzoną w dniach 3–4 lutego 1981 wy-
szczególniono kontrolę w rejonach mobilizacji, w celu sprawdzenia stanu 
wszystkich przygotowań.

W drugim okresie przeznaczonym na realizację decyzji o stanie wojen-
nym przewidziano aż 52 zadania do wykonania w odstępach godzinnych, 
w dniu oznaczonym kryptonimem X. W tym dniu Wydział Specjalny KW 
MO przekazał zarządzenie o mobilizacji do ZOMO i jednostek terenowych 
i zawiadomił o tym fakcie Wojewódzki Sztab Wojskowy. W ciągu trzech 
godzin przeprowadzono akcję kurierską i informacyjną w rejonach mo-
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bilizacji. Przyjęto, zarejestrowano i wyposażono w broń zmobilizowanych 
ludzi, przejęto środki transportu z zakładów państwowych. Skierowano 
rezerwistów do rejonów mobilizacji i sformowano z nich jednostki ZOMO. 
Przeprowadzono szkolenia wśród zmobilizowanych, aby odpowiednio 
ukształtować ich postawy i wyjaśnić im zaistniałą sytuację. Zakwatero-
wano i żywiono w wyznaczonych obiektach rezerwistów, zaopatrzono ich 
i jednostki MO w środki pieniężne, zapewniono im opiekę lekarską. Jako 
dwa ostatnie zadania podano: zorganizowanie systemów łączności i taj-
nego dowodzenia dla pułku manewrowego i jednostek terenowych oraz 
złożenie meldunku o wykonaniu zadań przez Wydział Specjalny KW MO 
w Lublinie, którego naczelnikiem był wówczas ppłk Marian Chodacki26.

Z ogólnego stanu 2496 żołnierzy rezerwy wytypowano ponad 1500 
osób (w tym 353 w jednostce manewrowej) zdolnych do wykonywania 
wszelkich działań w okresie stanu wojennego (wg notatki służbowej 
z 22 maja 1981, s. 39). W dniu 30 marca powołano kompanię ROMO 
i przystąpiono do jej szkolenia.

Na początku lipca 1981 r. sporządzono „wykaz obiektów gospodar-
ki narodowej woj. Lubelskiego podlegających szczególnej ochronie ope-
racyjnej i fizycznej na wypadek poważnego zagrożenia”. Było ich ponad 
30 – w tym zakłady mięsne, drobiarskie, cukrownie, zakłady przetwórstwa 
owocowo-warzywnego, zakłady mleczarskie, piekarskie, masarskie, ma-
gazyny oraz 10 zakładów transportowych i przemysłowych. Pilnowały ich 
oddziały ZOMO i WP, podobnie jak ważniejszych obiektów wojskowych, 
stacji kolejowych, mostów, tuneli, wiaduktów. Dzień i noc strzeżono rów-
nież Centrali Międzymiastowej i Stacji Wzmacniakowej Okręgowego Urzę-
du Telekomunikacji Międzymiastowej w Lublinie, Radiowo-Telewizyjnego 
Centrum Nadawczego w Bożym Darze k. Lublina, Stacji Radiowo-Telewi-
zyjnej w Lublinie, Centrali Miejskiej w Lublinie, Zakładów Graficznych im. 
PKWN mieszczących się w Lublinie przy ul. Unickiej. Wszystkie te obiekty 
umieszczono i zaznaczono na mapach miast i województwa lubelskiego, 
„ponieważ mogą się stać źródłem zagrożenia zewnętrznego”. Na tych sa-
mych mapach specjalnymi sygnaturami zaznaczono „obiekty, które mogą 
być źródłem inspiracji napięć i konfliktów”. Zachowany wykaz tych 16 
obiektów otwiera budynek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy Al. 
Racławickich w Lublinie, następnie podane są 4 akademiki należące do tej 
uczelni (przy ul. Sławińskiego, Konstantynów 1, Glinianej 29, w Krężnicy 
Jarej), Wyższe Seminarium Duchowne, Ośrodek Duszpasterstwa Akade-

26 IPN Lublin, sygn. Lu-0109/1, cz. I, s. 1–7.
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mickiego OO. Dominikanów przy ul. Złotej, dom zakonny jezuitów przy ul. 
Królewskiej, placówka zakonna xx. sercanów przy ul. Leśmiana, Katedra 
Lubelska, kościół parafialny w Wąwolnicy będący sanktuarium maryjnym, 
następnie Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Wykaz zamykają 
natomiast trzy rejony wiejskie, w których „ma miejsce aktywna działal-
ność antysocjalistyczna”: Milejów, Kraśnik, Krzczonów (s. 59).

Na kilku szczegółowych mapach województwa (są to tzw. mapy szta-
bowe używane w wojsku) i 3 planach miasta Lublina zaznaczono ponadto: 
punkty obserwacyjne, obiekty strzeżone, zapory (blokady), rozmieszcze-
nie elementów przestępczych, rejony zagrożone: wrogą działalnością „So-
lidarności”, wrogą działalnością kleru, działalnością nielegalnych organi-
zacji oraz działalnością szpiegowską, dywersyjną, bandycką, kryminalną. 
Oto tytuły wspomnianych map i planów: „Ocena zagrożenia bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w województwie [lubelskim] i zadania KW 
MO”, „Ocena zagrożenia gospodarki narodowej w województwie [lubel-
skim] i zadania KW MO”, „Ocena zagrożenia przestępczością polityczną 
w województwie [lubelskim] i zadania KW MO”, „Plan blokad na terenie 
miasta Lublina do działań PZ”27.

Mapy te wykonano prawdopodobnie we wrześniu 1981 r. Jako za-
łączniki do map dołączone są dwa zestawienia, wykonane na maszynie do 
pisania na dwu oddzielnych kartach, które przytwierdzono do map taś-
mą klejącą. Pierwsze nosi tytuł „Zestawienie sił i środków” (bez bliższego 
określenia, w jakim okresie), a drugie: „Zestawienie stanów osobowych, 
środków transportu i łączności jednostek MO województwa lubelskiego”. 
Obrazują one, jak się wydaje, to co zdołano zgromadzić i zmobilizować tuż 
przed stanem wojennym, jeśli chodzi o ludzi, sprzęt i pojazdy.

Z pierwszego zestawienia (w teczce oznakowanej nr VII), dawniej 
przyklejonego do mapy pt. „Ocena zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w województwie [lubelskim] i zadania KW MO”, dowiaduje-
my się, że na terenie naszego województwa zatrudniono 398 pracowników 
operacyjnych (najwięcej, bo 256, przy rozpoznaniu operacyjnym, 97 do 
ochrony obiektów gospodarki narodowej i 45 do zabezpieczenia gospodarki 
żywnościowej). Ogółem w województwie pracowało 2454 funkcjonariuszy 
mundurowych, z czego 1407 zatrudniano do „utrzymania porządku i bez-
pieczeństwa publicznego”, 277 „zabezpieczało mobilizacyjne rozwinięcie 
jednostek MO”, 260 „zabezpieczało pion medyczny”, 207 „zabezpieczało 
przegrupowania wojsk”, 179 „zabezpieczało mobilizację do sił zbrojnych”, 

27 Ibidem, mapy i plany w teczkach nr VII–XII.
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94 służyło w pionie materiałowo-technicznym, 30 „zabezpieczało gospo-
darkę żywnościową”. Liczby te, nieuwierzytelnione żadnymi podpisami, 
pieczątkami, ścisłymi datami, możemy traktować jako wielkości przybli-
żone. Na tej samej mapie w prawym dolnym rogu doklejono tabelę po-
dzieloną na 10 kolumn i 11 poziomych sekcji (odpowiadających jednost-
kom organizacyjnym MO w województwie). Na trzy kolumny podające 
stany osobowe: „P” (w okresie pokojowym?), „W” (w stanie wojennym), 
brakuje danych w kolumnie „Fakt[yczny stan]”, dlatego opuszczamy ją 
w poniższym wykazie. W dwu ostatnich kolumnach zawarto liczby odno-
szące się do środków łączności stacyjnych i nasobnych razem. Wszystkie 
dane z omówionego zestawienia miały ściśle tajny charakter. Zostają po 
raz pierwszy podane do publicznej wiadomości w poniższej tabeli.

Tab. 2. Liczebność milicji oraz środków transportu i łączności województwa lubelskiego 
w przededniu stanu wojennego w 1981 roku28

Lp. Nazwa jednostki

Stany 
osobowe

Środki transportu 
faktyczne

Środki 
łączności

„P” „W”

Samo-
chody 
cięża-
rowe

Samocho-
dy osobo-

we
Motory

Fak-
tyczne

„W”

1

KW MO 805 1178 6/7 62 25 249 368
Pułk manewrowy 169 940 2/7 1/23 17 65 144
Zarząd Zdrowia 65 69 1 1/8 – 1 4
Szpital z 
przychodnią

– 127 – – – – 2

Razem 1039 2410 23 107 42 315 519

2

KM MO Lublin 599 745 1/2 21 135 95 136
Komisariat Kolejowy 
MO Lublin

23 32 – 1 1 5 7

Posterunki MO (5) 30 63 – 5 18 14 20
Razem 652 840 3 41 164 114 163

3
KM MO Kraśnik 55 90 1 1/4 20 12 21
Posterunki MO (5) 29 63 – 5 19 15 32
Razem 79 153 1 10 39 27 53

4
KM MO Puławy 74 104 1/1 2/4 20 19 19
Posterunki MO (4) 54 125 – 9 33 29 60
Razem 128 229 2 15 53 48 79

28 Ibidem, cz. VII: Zestawienie stanów osobowych, środków transportu i łączności jed-
nostek MO województwa lubelskiego [w 1981 r.].
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5
KM MO Świdnik 40 75 – 1/2 11 7 18
Posterunki MO (4) 24 51 – 4 17 11 26
Razem 64 126 – 7 28 18 44

6

Komisariat MO 
Bełżyce

24 39 – 2/1 6 7 12

Posterunki MO (2) 10 24 – 2 6 5 12
Razem 34 63 – 5 12 12 24

7

Komisariat MO 
Bychawa

25 41 – 1/1 7 6 12

Posterunki MO (4) 19 48 – 4 14 10 20
Razem 44 89 – 6 21 16 32

8

Komisariat MO 
Lubartów

33 51 1 2/1 11 7 13

Posterunki MO (11) 45 132 – 11 32 27 74
Razem 78 183 1 14 43 34 87

9

Komisariat MO 
Łęczna

24 40 – 1/1 5 5 10

Posterunki MO (5) 20 63 – 5 15 15 30
Razem 44 103 – 7 20 21 40

10

Komisariat MO 
Opole

29 46 1 2/3 8 7 11

Posterunki MO (6) 31 75 – 6 22 15 37
Razem 60 121 1 9 30 22 48

11

Komisariat MO Ryki 31 49 1 1/2 10 7 10
Posterunki MO 
Dęblin

19 29 – 1/1 7 6 9

Posterunki MO (5) 18 50 – 4 14 11 28
Razem 68 128 1 9 31 24 47
Ogółem 2290 4445 32 230 477 651 1136

4. Operacja „Sasanka”

Komendy wojewódzkie MO otrzymały ze Sztabu MSW w dniu 16 września 
1981 r. tekst szyfrogramu nr 1617, zawiadamiający o tym, że w dniach 17–
18 września zostaną im doręczone przesyłki specjalne w ramach operacji 
„Sasanka”. Transport przesyłek zorganizowano w dwu etapach: w pierw-
szym konwoje centralne dostarczyły przesyłki do takich miast wojewódz-
kich, jak: Poznań, Bydgoszcz, Łomża, Lublin, Kielce, Częstochowa, Wro-
cław. W drugim etapie rozwożono je do pozostałych komend wojewódz-
kich MO wyznaczonymi i nadzorowanymi trasami.

Na specjalnie wykonanej mapie województwa lubelskiego zaznaczo-
no wszystkie drogi, którymi miały poruszać się konwoje do Lublina, a na-
stępnie do posterunków MO oraz naniesiono numery patroli i kryptonimy 



288 PIOTR PAWEŁ GACH

prowadzących nasłuch radiowy. W dniu 17 września 1981 r. dwaj funkcjo-
nariusze MO w Lublinie prowadzili nasłuch radiowy na kanale 28. (KSW) 
z zadaniem nawiązania łączności z dowódcą konwoju i przekazywania 
jego meldunków do dyżurnego KW MO. W dniu 17 września 1981 w godz. 
18.00–24.00 wystawiono dwuosobowe, ruchome patrole funkcjonariuszy 
ruchu drogowego ze środkami łączności na trasie: Lublin – Kurów (1 funk-
cjonariusz), Kurów – Ryki w kierunku Warszawy do granic województwa 
(1 funkcjonariusz). Patrole otrzymały zadania: patrolowanie trasy, usuwa-
nie wszelkich przeszkód mogących blokować przejazd, udzielanie ochrony 
i pomocy konwojom. Opracowano również wariant trasy zapasowej z War-
szawy, poprzez Stężycę, Dęblin, Puławy, Bochotnicę, Nałęczów, do Lublina. 
Wyznaczono dwie osoby do prowadzenia nasłuchu i dwie do nadzorowa-
nia ruchu drogowego na tej trasie. W podobny sposób (nasłuch i patrole) 
„zabezpieczono” trasy konwojów komend wojewódzkich odbierających 
przesyłkę z KW MO w Lublinie: Lubartów – Kock – Radzyń (kierunek KW 
MO Biała Podlaska i Siedlce), Piaski – Dorohucza, Piaski – Fajsławice (kie-
runek KW MO Chełm i Zamość), Niedrzwica – Kraśnik – Janów (kierunek 
KW MO Rzeszów i Przemyśl). Ponadto Komendant Miejski MO w Lublinie 
skierował w dniu 17 września na godz. 22.00 do dyżurnego KW MO trzy 
patrole zmotoryzowane z zadaniem pilotowania do granic miasta konwo-
jów komend wojewódzkich na wspomniane wyżej trasy odjazdu. Dyżurny 
KW MO zbierał i przekazywał meldunki od dowódców konwojów do sta-
nowisk kierowania całą akcją w Komendzie Wojewódzkiej i Komendzie 
Głównej MO29.

W opracowanym w Lublinie „Planie zabezpieczenia działań w ramach 
operacji «Sasanka»” wskazano miejsce odbioru przesyłki specjalnej dla KW 
MO Lublin i przekazania przesyłek z konwoju centralnego do konwojów 
komend wojewódzkich: zaplecze budynku KW MO w Lublinie i znajdująca 
się tam sala kinowa, przeznaczona również na miejsce wyczekiwania dla 
załóg konwojów. Podano również z pedantyczną dokładnością kolejność 
ustawienia konwojów na zapleczu oraz podkreślono, że osoby pełniące tam 
służbę ochronną na posterunkach zewnętrznych będą wyposażone w broń 
długą, a wyznaczony dwuosobowy konwój odbierze przesyłkę specjalną 
i przeniesie ją wejściem od podwórka na I piętro, gdzie będzie składowana 
w oddzielnym pomieszczeniu w metalowej szafie. Można przypuszczać, że 
instrukcję wykonano ściśle i zaplombowano drzwi szafy i pokoju, wysta-
wiając przy nim jednoosobowy, całodobowy posterunek ochronny. Klucze 

29 Ibidem, cz. IV: Plan zabezpieczenia działań w ramach operacji „Sasanka”.
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do szafy i pokoju oddano zaplombowane w specjalnym worku na przecho-
wanie do dyżurnego KW MO30.

Naczelnik Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania KW MO w Lubli-
nie, mjr Jan Flis, sporządził zestawienie sił i środków użytych w operacji 
„Sasanka” na terenie województwa lubelskiego: 11 radiotelefonów prze-
woźnych, 8 stacyjnych, 12 samochodów (w tym 11 osobowych) oraz 25 
funkcjonariuszy (11 mundurowych i 14 ruchu drogowego). Całością dzia-
łań związanych z zabezpieczeniem transportu przesyłek specjalnych kie-
rował w Lublinie ppłk mgr A. Chachorowski – Zastępca Komendanta ds. 
Służby Bezpeczeństwa31.

W dniu 26 listopada 1981 r. ppłk mgr A. Chachorowski podpisał szy-
frogram, który o godz. 19.00 został wysłany z Komendy Wojewódzkiej MO 
w Lublinie do kierownika Sztabu MSW w Warszawie i Dyrektora Zarządu 
MSW. Melduje w nim, że

w dniu 26 listopada 1981 r. na posiedzeniu sztabu Komendy Wojewódzkiej 
MO dokonano oceny stanu przygotowań jednostek MO do działań w sytu-
acjach szczególnych i stwierdzono, że jednostki MO województwa lubelskie-
go przygotowane są do podjęcia takich działań pod względem sztabowym, 
kadrowym, materiałowego i medycznego zabezpieczenia jednostek MO. Przy-
jęto jednocześnie, że obok dalszej bieżącej aktualizacji planów niezwłocznie 
zostaną uściślone formy współdziałania z wojskiem, zgodnie z instrukcją do-
tyczącą działania wydzielonych sił wojskowych w sytuacjach szczególnych 
Sztabu Generalnego WP z dnia 5 listopada 1981 r.

Można zatem przyjąć, że zasadnicze przygotowania do wprowadzenia 
stanu wojennego przez MO i SB zostały ukończone w dniu 26 listopada 
1981 r. O tych przygotowaniach regularnie raportowali naczelnicy wydzia-
łów Komendy Wojewódzkiej MO w Lublinie do swoich przełożonych w de-
partamentach MSW w Warszawie.

Sprawozdania kontynuowano w późniejszym okresie. Pragnę zwró-
cić uwagę na jedno z nich, datowane na 17 maja 1982 r., a podpisane 
przez Naczelnika Wydziału V KW MO w Lublinie, ppłka Józefa Dudziaka, 
do Naczelnika Wydziału III Departamentu V MSW w Warszawie. Jest ono 
interesujące dla nas ze względu na całościowo zarysowane tam „osiągnię-
cia”, w mniemaniu samych władz, od wprowadzenia stanu wojennego 
do połowy maja 1982 r. Z tych względów warto przytoczyć obszerne frag-
menty tego sprawozdania.

30 Ibidem, cz. IV, k. 4.
31 Ibidem, cz. IV, pkt VI: Czynności organizacyjne, pkt VII: Zestawienie sił i środków.
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5. Samoocena zadań podjętych 
przez KW MO w Lublinie

W zbiorach oddziału lubelskiego IPN znajduje się również tekst będący 
próbą całościowej i wszechstronnej oceny działań ze strony KW MO w Lu-
blinie. Z tych powodów warto go zacytować, przypominając jednocześnie, 
że opatrzono go klauzulą tajności.

Podjęte po wprowadzeniu stanu wojennego, zaktywizowane działania po-
szczególnych pionów SB województwa lubelskiego w początkowym okresie dały 
zadowalające rezultaty w [postaci wyeliminowania – P. P. G.] z czynnej działal-
ności związkowej byłego aktywu „Solidarności”, zabezpieczenia oraz przejęcia 
poligrafii i majątku tego związku, a także naszego umocnienia operacyjnego. 
W okresie od wprowadzenia stanu wojennego pozyskano do współpracy ponad 
80 osobowych źródeł informacji, wywodzących się ze wszystkich szczebli ogniw 
związkowych oraz pracowników etatowych Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność”. W ramach akcji „Jodła” w pierwszym rzucie internowano 137 osób, wśród 
których znalazło się 21 delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, 16 eta-
towych pracowników Zarządu Regionu i 18 pracowników Komisji Zakładowych. 
Pomimo sprawnego przeprowadzenia akcji, 7 osób uniknęło zatrzymania i zeszło 
do tzw. „podziemia”. Wśród tych osób m.in. znaleźli się znani z ekstremalnych 
postaw członkowie związku: – Włodzimierz Blajerski – pracownik, delegat na 
Zjazd Krajowy „Solidarności”, członek prezydium Zarządu Regionu, – Norbert 
Wojciechowski, pracownik naukowy KUL, członek prezydium Zarządu Regionu, 
– Alfred Bondos – robotnik, delegat na Zjazd Krajowy, członek prezydium KZ, – 
Andrzej Sokołowski – pracownik umysłowy, członek KZ.

Wymienieni odegrali inspirującą i przywódczą rolę w organizowaniu 
strajków w większych zakładach pracy naszego województwa, a aktualnie 
kontynuują działalność związkową w sposób konspiracyjny. Prowadzone po-
szukiwania za wymienionymi dotychczas nie przyniosły pozytywnych rezul-
tatów, za wyjątkiem ujawnienia się N. Wojciechowskiego.

W drugiej fazie akcji „Jodła” internowano 69 osób. Łącznie do chwili 
obecnej internowano 195 osób, zwolniono 96 osób, a 99 przebywa w miej-
scach odosobnienia.

W ramach akcji „Klon” łącznie przeprowadzono około 1,5 tys. rozmów, 
w większości których rozmówcy podpisali oświadczenia o przestrzeganiu 
obowiązującego porządku prawnego.

Zatrzymano 252 osoby, w tym w stosunku do 82 zastosowano areszt śled-
czy. Wszczęto 66 śledztw (w tym 43 w trybie doraźnym), w których przecho-
dzi 108 podejrzanych. Dotychczas zapadło 26 wyroków skazujących przeciw-
ko 42 oskarżonym.
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Aktualnie kontynuowane są także czynności operacyjne w zakresie dzia-
łań dezintegracyjnych, dezinformacyjnych i kompromitujących działaczy 
„Solidarności”, a także naszego wzmocnienia operacyjnego. Na tym odcin-
ku zrealizowano m.in.: [...] opublikowano kilka artykułów w lokalnej prasie 
kompromitujących czołowych przedstawicieli Zarządu Regionu, [...] podjęto 
działania dezintegracyjne na odcinku nielegalnej poligrafii i kolportażu [...]. 
Z danych operacyjnych wynika, że oprócz tzw. „podziemia Solidarności”, ak-
tywną działalność wspierającą inicjatywy kontynuowania działalności związ-
kowej prowadzi część miejscowego kleru z ks. Brzozowskim na czele. Wokół 
ks. Brzozowskiego zbiegają się nici działalności konspiracyjnej oraz pomocy fi-
nansowej i materialnej. Potwierdzono otrzymywanie od kleru dotacji pienięż-
nych dla osób i rodzin ukrywających się i internowanych oraz aktywnej po-
mocy żywnościowej w postaci paczek z prowadzonej przez kościół działalności 
charytatywnej. W dalszym ciągu odczuwa się zaangażowanie kleru we wspie-
raniu wśród wiernych idei katolickiego charakteru związku „Solidarność”.

Ponadto zaobserwowano w ostatnim okresie widoczne usztywnienie dia-
logu i wyników współpracy pomiędzy naszą służbą a osobowymi źródłami 
informacji (nowo pozyskanymi), wskazujące na inspiracje – oddziaływanie 
kleru. Wzmaga się też ilość osób ze środowiska nauczycielskiego i akademic-
kiego inspirująca lub podejmująca szkodliwą działalność polityczną.

Inicjatywy te wspierane przez zagraniczne ośrodki dywersyjne oraz tzw. 
podziemną „Solidarność” odniosły określony skutek m.in. uwidaczniając się 
w kilkudniowych manifestacjach ulicznych [w Lublinie – P. P. G.] pod po-
mnikiem Konstytucji 3-go Maja w dniach 3–5 maja br., skupiając głównie 
młodzież szkolną i akademicką oraz z zaprogramowanym 15-to minutowym 
strajkiem w dniu 13 maja br., gdzie ujawniły się negatywne tendencje, szcze-
gólnie w WSK Świdnik i FMR „Agromet” w Lublinie, a w mniejszym zakresie 
w kilku innych zakładach i instytucjach32.

Tyle informacji z jednego tylko tajnego raportu.

ANEKS

Materiały przechowywane w oddziale lubelskim Instytutu Pamięci Narodowej 
zawierają bardzo dużo zestawień i wykazów statystycznych odnoszących się do 
członków NSZZ „Solidarność”. Wiele z nich powstało dużym nakładem sił SB i 
MO w okresie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego i tuż po nim. Dziś 
mają one wartość historyczną, świadczącą z jednej strony o olbrzymim zaangażo-
waniu ludzi różnych zawodów (w tym także rolników), jak i różnych zakładów 
pracy całego województwa, w przemiany i działalność związkową, a z drugiej stro-

32 IPN Lublin, sygn. Lu 018/162, t. 1, s. 63–65: Sprawa obiektowa „Związek”.
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ny uświadamiają stopień penetracji społeczeństwa przez SB i MO. Zamieszczamy 
kilka tego rodzaju zestawień.

1. „Wykaz osób z terenu województwa lubelskiego aktywnie angażujących 
się w organizowanie strajków i stwarzających zagrożenie pod tym wzglę-
dem na przyszłość, Lublin, dnia 13 października 1980 r. TAJNE SECJALNEGO 
ZNACZENIA”. (IPN Lublin, sygn. Lu-0338/37: Informacje o sytuacji politycznej na 
terenie miasta Lublina z lat 1980–1982). 

Wykaz zawiera: nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zamieszkania, miejsce 
pracy oraz informację o potrzebie internowania w „I lub II rzucie”. Zachowano 
kolejność nazwisk występującą w cytowanym źródle. Pod tabelą widnieje piecząt-
ka z podpisem: „Naczelnik Wydziału IIIa ppłk Józef Dudziak”. Do tego wykazu 
dodano jedną kartę tego samego formatu zawierającą odręcznie sporządzony spis 
10 osób: od „Jędruszewskiego Zbigniewa” do „Kowalskiego Bronisława” (w poniż-
szym zestawieniu pozycje od 161 do 170).

Tab. 3.

Lp. Nazwisko i imię
Data 

urodzenia
Adres za-

mieszkania
Miejsce pracy Uwagi

1
Niezgoda Czesław
s. Wacława

21 I 1945 Lublin
Lokomotywownia 
PKP Lublin

I rzut

2
Daniel Stanisław
s. Szczepana

27 IV 1936 Lublin FSC Lublin I rzut

3
Kuć Ryszard
s. Józefa

2 I 1941 Świdnik WSK Świdnik I rzut

4
Ćwikła Bolesław
s. Karola

20 IX 1933 Lublin
Przeds. Transportu 
Samochod. Łączno-
ści w Lublinie

I rzut

5
Bochra Jan
s. Władysława

9 VIII 1945 Lublin
Lub. Zakłady Na-
praw Samochodów 
Lublin

I rzut

6
Chrzanowski 
Aleksander
s. Antoniego

1 IX 1939 Świdnik
Kombinat Maszyn 
Rol. „Agromet” 
w Lublinie

II rzut

7
Grygorowicz Jerzy
s. Aleksandra

27 I 1946 Dębica
Zakłady Wytwórcze 
Magnetof. „Unitra” 
Lubartów

I rzut

8
Krzyszczak Wiesław
s. Czesława

30 VIII 1952 Świdnik
Lub. Zakłady Far-
maceutyczne „Pol-
fa” w Lublinie

I rzut

9
Kudyk Zdzisław
s. Jana

10 IV 1938 Puławy
Zakłady Azotowe 
Puławy

I rzut

10
Nakonieczny Jan
s. Andrzeja

22 III 1936 Puławy IUNG Puławy I rzut
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11
Smalec Marian
s. Aleksandra

11 XI 1944 Świdnik
Regionalny Związek 
Sp-ni Inwalidów 
w Lublinie

I rzut

12
Głowacz Adam
s. Michała

12 I 1929 Lublin FSC Lublin  

13
Dziura Julian
s. Józefa

8 IV 1935 Lublin FSC Lublin I rzut

14
Branica Piotr
s. Mieczysława

22 VI 1954 Lublin FSC Lublin

15
Wojtowicz 
Aleksandra
c. Juliana

1 X 1941 Lublin FSC Lublin

16
Sokołek Marian
s. Jana

19 VII 1928 Lublin FSC Lublin

17
Jacuszek Bogdan
s. Szymona

1 X 1952 Lublin FSC Lublin

18
Jurak Krzysztof
s. Zdzisława

17 IX 1946 Lublin FSC Lublin

19
Szczurowski 
Waldemar
s. Jana

15 X 1947 Lublin FSC Lublin

20
Bartkiewicz Zofia
c. Wiktora

20 I 1932 Świdnik WSK Świdnik II rzut

21
Puczek Zbigniew
s. Kazimierza

7 VI 1929 Świdnik WSK Świdnik I rzut

22
Grzegorczyk Antoni
s. Aleksandra

12 I 1947 Łopatki WSK Świdnik I rzut

23
Mazurek 
Włodzimierz
s. Witolda

11 XI 1954 Świdnik WSK Świdnik
rozmo-
wa

24
Karwowski 
Zygmunt
s. Feliksa

24 IX 1952 Świdnik WSK Świdnik II rzut

25
Pachuta Eugeniusz
s. Jana

9 II 1939 Kraśnik FŁT Kraśnik I rzut

26
Nalepa Józef
s. Wacława

16 III 1942 Kraśnik FŁT Kraśnik

27
Pakuła Henryk 
Wojciech
s. Jana

21 VII 1945 Kraśnik FŁT Kraśnik
rozmo-
wa

28
Bartoszek Lucjan 
Jan
s. Jana

21 VII 1945 Leszczyna FŁT Kraśnik

29
Dec Franciszek
s. Jana

19 XI 1936 Kraśnik FŁT Kraśnik

30
Pietraszek Ryszard
s. Franciszka

14 IV 1938 Susów FŁT Kraśnik
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31
Dąbrowski Wiesław
s. Jana

31 VIII 1953 Kraśnik FŁT Kraśnik

32
Kołysińska 
Leokadia
c. Antoniego

15 III 1951 Kraśnik FŁT Kraśnik

33
Kuśmierczyk 
Ryszard
s. Stefana

3 II 1949 Kraśnik FŁT Kraśnik I rzut

34
Wojtyra Henryk
s. Henryka

7 V 1950 Kraśnik FŁT Kraśnik I rzut

35
Pastuszko Wiesław
s. Jana

8 XII 1944 Kraśnik FŁT Kraśnik I rzut

36
Łazarz Mieczysław
s. Stanisława

1 IV 1936 Kraśnik FŁT Kraśnik I rzut

37
Masiak Bogdan 
Ludwik
s. Piotra

25 V 1933 Puławy ZA Puławy I rzut

38
Parafianowicz Teofil
s. Józefa

18 III 1932 Puławy ZA Puławy I rzut

39
Tyszko Zdzisław
s. Franciszka

19 III 1933 Poniatowa
ZZSD „Predom-E-
da” w Poniatowej

40
Łaszanowski 
Andrzej
s. Edwarda

5 VII 1935 Poniatowa
ZZSD „Predom-E-
da” w Poniatowej

41
Wieleba Roman
s. Adama

17 IX 1933 Lublin
Komb. Maszyn 
Roln. „Agromet” 
Lublin

I rzut

42
Rygalika 
Eustachiusz
s. Jerzego

2 VI 1929 Lublin
Komb. Maszyn 
Roln. „Agromet” 
Lublin

II rzut

43
Filo Jerzy
s. Edwarda

6 IV 1950 Lublin
Zakład Wytw. 
Magnet. „Unitra” 
Lubartów

II rzut

44
Ławicki Roman
s. Józefa

13 II 1949 Serniki
Zakład Wytw. 
Magnet. „Unitra” 
Lubartów

45
Iwaszko Janusz 
Józef
s. Józefa

24 I 1948 Świdnik
Lokomotywownia 
PKP Lublin

II rzut

46
Szpakowski 
Zdzisław
s. Piotra

1 IX 1930 Lublin
Lokomotywownia 
PKP Lublin

II rzut

47
Kasprzak Michał
s. Mieczysława

29 IX 1951 Lublin
Lokomotywownia 
PKP Lublin

48
Leśko Zbigniew
s. Andrzeja

27 III 1934 Lublin
Lokomotywownia 
PKP Lublin
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49
Oroń Stanisław
s. Zygmunta

10 IV 1957
Drzewce gm. 
Nałęczów

Lokomotywownia 
PKP Lublin

II rzut

50
Rosiak Piotr
s. Stanisława

11 X 1947 Lublin
Lokomotywownia 
PKP Lublin

II rzut

51
Vrba [?] Jerzy
s. Ludwika

8 VII 1945 Lublin
Lokomotywownia 
PKP Lublin

II rzut

52
Kalbarczyk Janusz
s. Kazimierza

4 IX 1944 Dęblin
Lokomotywownia 
PKP Dęblin

53
Bartczak Jan
s. Józefa

9 I 1947 Lublin MPK Lublin

54
Boczek Mieczysław
s. Feliksa

10 XI 1945 Lublin MPK Lublin I rzut

55
Oleszczak Jan
s. Stanisława

15 IX 1941 Lublin MPK Lublin II rzut

56
Foryś Jerzy 
Zdzisław
s. Józefa

23 II 1936 Lublin MPK Lublin

57
Sikora Stanisław
s. Zofii

25 II 1932 Lublin MPK Lublin I rzut

58
Dąbrowski Teodor
s. Bolesława

21 IV 1934 Lublin MPK Lublin I rzut

59
Kmieciak Stefan
s. Zygmunta

22 II 1940 Lublin MPK Lublin II rzut

60
Turowicz Tomasz 
Stanisław
s. Mieczysława

7 III 1942 Łęczna
Komb. Budow. 
Górnicz. „Wschód” 
Łęczna

61
Andrzejkiewicz Jan
s. Stanisława

27 VIII 1959 Łęczna
Komb. Budow. 
Górnicz. „Wschód” 
Łęczna

62
Hamulewicz Marek
s. Adama

9 VII 1945 Lublin
Przeds. „Transbud” 
Oddz. II Lublin

II rzut

63
Kalicki Józef
s. Władysława

10 VIII 1947 Lublin
Przeds. „Transbud” 
Oddz. II Lublin

64
Pytliński Jerzy
s. Jana

21 XII 1936 Lublin
Przeds. „Transbud” 
Oddz. II Lublin

65
Małocha Stanisław
s. Michała

25 III 1942 Lublin
Przeds. „Transbud” 
Oddz. II Lublin

66
Markiewicz Józef
s. Jana

18 III 1936 Lublin
Przeds. „Transbud” 
Oddz. II Lublin

67
Górecki Władysław
s. Romana

27 VI 1952 Lublin
Przeds. „Transbud” 
Oddz. II Lublin

II rzut

68
Radzik Stanisław
s. Jana

23 IV 1950
Kozubszczy-
zna gm. Ko-
nopnica

Lub. Przeds. In-
stalacji Przemysł. 
Lublin

II rzut
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69
Wroński Michał
s. Bolesława

29 IX 1950 Wilczopole
Lub. Zakłady Na-
prawy Samochodów 
Lublin

II rzut

70
Zalewski Stanisław
s. Stefana

28 X 1950 Lublin
Lub. Zakłady Na-
prawy Samochodów 
Lublin

71
Dąbrowski Jan
s. Wacława

10 VIII 1950
Kazimierz 
Dolny

PPKS Oddział II 
w Puławach

II rzut
Wydz. II

72
Proficz Władysław
s. Antoniego

23 IV 1920
Kazimierz 
Dolny

PPKS Oddział II 
w Puławach

73
Filip Stanisław
s. Czesława

20 XI 1946 Lublin
Posicz „Polmozbyt” 
Lublin

II rzut

74
Mikos Edmund
s. Aleksandra

6 IX 1935 Lublin
Posicz „Polmozbyt” 
Lublin

75
Leszcz Jan
s. Józefa

21 II 1932 Lublin
Posicz „Polmozbyt” 
Lublin

76
Robak Kazimierz
s. Kazimierza

2 VI 1950 Lublin
Posicz „Polmozbyt” 
Lublin

II rzut

77
Kloz Mieczysław 
Franciszek
s. Jana

23 V 1945 Lublin
Okręg. Zakład 
Transp. i Maszyn 
Drog. Lublin

II rzut

78
Rozwód Marian
s. Kazimierza

20 I 1956 Zdrapy
Okręg. Zakład 
Transp. i Maszyn 
Drog. Lublin

79
Gdula Andrzej
s. Bogdana

26 VIII 1955
Dominów k. 
Mełgwi

Sp-nia Mieszkanio-
wa w Świdniku

80
Gorgol Tadeusz
s. Mieczysława

4 VII 1946 Kol. Stróża
Sp-nia Mieszkanio-
wa w Świdniku

81
Samuła 
Włodzimierz
s. Władysława

15 VII 1943 Lublin
Lub. Przeds. Prod. 
Betonów „Prefabet” 
Lublin

82
Samuła Henryk
s. Władysława

15 IX 1937 Lublin
Lub. Przeds. Prod. 
Betonów „Prefabet” 
Lublin

83
Cichocki Jerzy
s. Stefana

19 II 1941 Lublin
Komb. Budowlany 
Lublin

I rzut

84
Gromadzki 
Mirosław
s. Karola

18 V 1922 Lublin
Komb. Budowlany 
Lublin

85
Kruszyński 
Krzysztof
s. Jana

14 III 1954 Lublin
Komb. Budowlany 
Lublin

86
Stepczyński Zenon
s. Stanisława

3 VII 1921 Lublin
Lub. Przeds. Bu-
dowl. Lublin

87
Jodłowski Antoni
s. Ludwika

17 V 1937 Lublin
Lub. Przeds. Bu-
dowl. Lublin
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88
Trofimionko 
Bogdan
s. Włodzimierza

24 VII 1950 Lublin
Lub. Przeds. Robót 
Inżyn. Lublin

89
Garczyński Czesław
s. Kazimierza

13 IV 1945 Lublin
Lub. Przeds. Przem. 
Element. Budowl. 
Lublin

90
Kowalczyk Janusz
s. Władysława

7 XI 1960 Lublin
Lub. Przeds. Inst. 
Elektr. Lublin

91
Termena Janusz
s. Marcelego

27 IX 1955 Lublin
Lub. Przeds. Inst. 
Elektr. Lublin

92
Metko Mirosław
s. Mariana

9 VIII 1955 Lublin
Lub. Przeds. Inst. 
Elektr. Lublin

93
Sękowski Zygmunt
s. Zygmunta

18 III 1936 Lublin
Przeds. Robót 
Elektr. „Elektro-
montaż” Lublin

94 Kołdyś Jerzy 9 VI 1952 Lublin
Przeds. Robót 
Elektr. „Elektro-
montaż” Lublin

95
Gąsior Andrzej
s. Henryka

8 VII 1953 Lublin
Przeds. Robót 
Elektr. „Elektro-
montaż” Lublin

96
Wójtowicz Zygmunt
s. Piotra

3 V 1956 Lublin
Przeds. Robót 
Elektr. „Elektro-
montaż” Lublin

97
Nalewajek Ryszard
s. Stanisława

2 IV 1944 Kluczkowice
Zakł. Przetw. Owoc.-
-Warzyw. Kluczko-
wice

98
Smętek Stanisław
s. Stefana

11 IX 1936
Góry Klucz-
kowickie

Zakł. Przetw. Owoc.-
-Warzyw. Kluczko-
wice

99
Czajka Janusz Eug.
s. Henryka

23 VI 1951 Kluczkowice
Zakł. Przetw. Owoc.-
-Warzyw. Kluczko-
wice

100
Gładysz Waldemar
s. Michała

17 XII 1947 Lublin
Przeds. Przem. 
Chłod. Lublin

II rzut
Wydz. 
IV

101
Pasierbiak Roland
s. Tadeusza

27 X 1950 Lublin
Przeds. Przem. 
Chłod. Lublin

II rzut

102
Ochowski Stefan
s. Pawła

1 I 1937 Lublin
Zakłady Mięsne 
Lublin

II rzut
Wydz. 
IV

103
Pędzik Elżbieta
c. Adama

9 XI 1954 Lublin
Zakłady Drob. Za-
kład Transp. Lublin

II rzut

104
Józiak Irena
c. Tadeusza

4 IV 1949 Lublin
Zakłady Drob. Za-
kład Transp. Lublin
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105
Kozak Zbigniew
s. Franciszka

28 VIII 1950 Kiesz
Zakłady Przem. 
Owoc.-Warz. „Hor-
tex” Krężnica

106
Żurkowska Grażyna
c. Zygmunta

28 III 1956 Wzgórze
Zakłady Przem. 
Owoc.-Warz. „Hor-
tex” Krężnica

107
Siuśko Władysław
s. Władysława

27 VI 1958 Lublin
Z-dy Przem. Skó-
rzanego im. Buczka 
Lublin

108
Orpik Janusz
s. Wacława

17 XII 1951
Majdan Osa-
da

Zakłady Przem. 
Owoc.-Warz. „Hor-
tex” Krężnica

109
Trąbka Tadeusz
s. Kazimierza

6 VIII 1951 Lublin
Sp-nia Pracy „Far-
mochem” 
w Lublinie

110
Biniszewski 
Wiesław
s. Czesława

10 I 1937 Lublin
Sp-nia Pracy „Far-
mochem” 
w Lublinie

111
Pluta Marian
s. Tadeusza

4 VII 1950 Mełgiew
Wytwórnia Urzą-
dzeń Komunal. WU-
KO-Lublin

112
Mazur Janina
c. Jana

28 II 1946 Lublin
Lub. Zakł. Farma-
ceut. „Polfa” Lublin

113
Karoń Maria
c. Leona

15 VIII 1954 Lublin
Lub. Zakł. Farma-
ceut. „Polfa” Lublin

114
Stefaniak Leszek
s. Jana

18 VII 1950 Lublin
Przeds. Elektr. 
i Techn. Obsł. Roln. 
w Lublinie

115
Gęca Kazimierz
s. Bolesława

21 VI 1932 Lublin
Przeds. Elektr. 
i Techn. Obsł. Roln. 
w Lublinie

116
Waśniowski 
Ryszard
s. Józefa

9 V 1947 Lublin
Zakł. Naprawczo-
-Produkc. Mech. 
Roln. w Lublinie

117
Marciniak Jan
s. Adama

19 I 1948 Lublin
Zakł. Naprawczo-
-Produkc. Mech. 
Roln. w Lublinie

118
Piłat Andrzej
s. Jana

7 IX 1949 Miłocin
Zakł. Naprawczo-
-Produkc. Mech. 
Roln. w Lublinie

119
Wysota Florian
s. Adama

30 V 1935 Lublin
Przeds. Zaop. Roln. 
w wodę w Lublinie

120
Kiljan Wiesław
s. Jana

22 X 1945 Lublin
Przeds. Zaop. Roln. 
w wodę w Lublinie
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121
Reszkowska Maria 
Antonina
c. Bogumiła

23 IV 1949 Lublin
Komun. Przeds. 
Instalac. Lublin

122
Mokszanowski 
Robert
s. Stanisława

29 I 1952 Lublin
Komun. Przeds. 
Instalac. Lublin

123
Pastusiak Henryk
s. Jana

19 X 1941 Lublin
Z-d Przem. Dzie-
wiarsk. „Lubgal” 
w Lublinie

II rzut

124
Skwarek 
Przemysław
s. Józefa

12 XII 1943 Lublin
Z-d Przem. Dzie-
wiarsk. „Lubgal” 
w Lublinie

II rzut

125
Żywicka Alina
c. Aleksandra

9 VIII 1943 Lublin
Z-d Przem. Dzie-
wiarsk. „Lubgal” 
w Lublinie

126
Tarczyńska Teresa
c. Stanisława

27 XI 1950 Lublin
Lub. Zakłady Zie-
larskie „Herbapol” 
Lublin

127
Niedzielski Donald
s. Mieczysława

27 IV 1928 Lublin
Lub. Zakłady Zie-
larskie „Herbapol” 
Lublin

128
Sawicki Tadeusz
s. Zbigniewa

1 X 1955 Lubartów
Zakł. Garbarskie 
w Lubartowie

129
Meksuła Wiesław
s. Adama

3 III 1934 Lubartów
Zakł. Garbarskie 
w Lubartowie

130
Mitura Grażyna
c. Zygmunta

1 X 1932 Lubartów
Zakł. Garbarskie 
w Lubartowie

131
Wójcik Jerzy
s. Tadeusza

15 IV 1952 Lublin
Z-d Remont. Mon-
taż. Mleczarstwa 
Lublin

132
Jastrzębski 
Aleksander
s. Jana

9 XI 1930 Lublin
Okręg. Sp-nia Mle-
czar. Lublin

133
Mazur Mieczysław
s. Józefa

15 VI 1940 Lublin
Okręg. Sp-nia Mle-
czar. Lublin

134
Kowalik Bronisław
s. Jana

8 X 1930 Lublin
Woj. Sp-nia Transp. 
Wiejskiego Lublin

II rzut

135
Czop Antoni
s. Romualda

24 XII 1950 Lubartów
Z-d Mechan. WZSR 
Lubartów

II rzut
Wydz. 
IV

136
Fila Józef Grzegorz
s. Jana

12 III 1954 Kraśnik
MPK Lublin Oddz. 
w Kraśniku

II rzut

137
Miłkowski 
Waldemar
Antoni s. Jana

5 IV 1954 Kraśnik POM Stróża
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138
Bornus Aleksy
s. Bronisława

17 VII 1928 Puławy IUNG Puławy

139
Dziewa Ryszard
s. Jana

7 I 1949 Lublin
Spółdzielnia Pracy 
Niewidomych Lu-
blin

140
Witer Stanisław
s. Michała

22 IV 1947 Lublin
Międzywoj. Usłu-
gowa Sp-nia Handl. 
Inwalidów Lublin

141
Fijołek Maria
c. Mariana

10 V 1945 Lublin
Sp-nia Drzew. 
Chem. Inwalidów 
Lublin

142
Góźdź Zbigniew
s. Zygmunta

17 X 1955 Lublin
Sp-nia Drzew. 
Chem. Inwalidów 
Lublin

143
Rudas Arkadiusz 
Aleksander
s. Eugeniusza

4 X 1945 Lublin
Sp-nia Drzew. 
Chem. Inwalidów 
Lublin

144
Łomoć Józef
s. Antoniego

10 IV 1949 Kraśnik
Sp-nia „Jedność” 
Kraśnik

II rzut

145
Bryczkowski 
Marian Mieczysław
s. Kazimierza

8 I 1932 Lublin
Kier. Rest. „Stylo-
wa” Lublin (LSS)

II rzut

146
Kozłowski Józef
s. Aleksandra

11 VIII 1948 Lublin
Zakład Rem. Bu-
dowl. LSS Lublin

147
Ćwirta Józef
s. Jana

4 IV 1941 Lublin Przetwórnia Wędlin

148
Stępniewicz Janusz
s. Ludwika

12 VII 1948 Lublin
Piekarnia nr 6 LSS 
Lublin

149
Tracz Jan
s. Wacława

14 IX 1936
Zalesie gm. 
Milejów

rolnik

150
Skoczylas Jan
s. Piotra

26 XII 1923
Wólka Łańc. 
gm. Milejów

rolnik

151
Niesyn Michał
s. Józefa

6 I 1919
Jaszczów gm. 
Milejów

rolnik
II rzut
Wydz. 
IV

152
Roczon Stefan
s. Andrzeja

28 VII 1923
Ostrówek 
gm. Pucha-
czów

rolnik

153
Rożek Janusz
s. Andrzeja

18 XII 1921
Górne gm. 
Milejów

rolnik
I rzut
Wydz. 
IV

154
Rożek Marek
s. Janusza

24 IV 1953
Kajetanówka 
gm. Milejów

rolnik II rzut

155
Baryła Andrzej
s. Mieczysława

18 XI 1955
Kol. Ostró-
wek gm. 
Milejów

rolnik
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156
Kosiarski Zbigniew
s. Jana

22 IV 1930
Ciechanki 
Łańcuchow.

rolnik

157
Łoboda Stefan
s. Ignacego

2 II 1914
Kol. Górne 
gm. Milejów

rolnik

158
Iżewski Władysław
s. Józefa

16 VI 1951
Biskupice 
gm. Trawniki

Szpital Rejonowy 
Jaszczów

II rzut
Wydz. 
IV

159
Paczkowski Edward
s. Jana

12 XII 1936
Kol. Ostró-
wek gm. 
Milejów

rolnik
II rzut
Wydz. 
IV

160
Zabłotny Jan
s. Kajetana

16 XII 1919
Ostrówek 
gm. Pucha-
czów

rolnik

161
Jędruszewski 
Zbigniew
s. Henryka

8 XII 1950 Poniatowa
„Predom-Eda” Po-
niatowa, spec. ds. 
dostaw maszyn

I rzut

162
Zieliński Tadeusz
s. Jana

24 VIII 1944 Lublin
WBPBW Lublin, 
projektant

I rzut
Wydz. 
IV

163 Noskiewicz Marek 18 VII 1936 Lublin WPHW I rzut
164 Karpiński Janusz brak danych brak danych brak danych I rzut

165
Samoliński 
Wojciech

brak danych brak danych brak danych I rzut

166
Bondos Alfred 
Stefan
s. Stefana

28 VII 1945 Świdnik
WSK Świdnik, 
ustawiacz pras

I rzut

167
Kalita Lucjan
s. Stanisława

6 IX 1940 Lublin
OBR przy FSC 
Lublin

I rzut

168
Zbiniewicz 
Włodzimierz
s. Fryderyka

7 IX 1954
Warszawa 
Puławy (cza-
sowo)

Instytut Weterynarii 
w Puławach

Wydz. 
IV

169 Pietrzak Antoni brak danych brak danych brak danych II rzut
170 Kowalski Bronisław brak danych brak danych brak danych II rzut

2. „Wykaz internowanych Regionu Środkowo-Wschodniego”, IPN Lublin, 
sygn. Lu-020/638, t. 8 [dawna sygn. II/10190] – internowani.

Jest to zestawienie tabelaryczne, sporządzone pod koniec 1982 r. Zawiera in-
formacje odnoszące się do 225 osób (220 z województwa lubelskiego i 5 z innych 
województw), uszeregowane w następujących kolumnach: nazwisko i imię, imię 
ojca, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy (w skróceniu), data in-
ternowania, data zwolnienia. Wszystkie dane przedrukowujemy, z wyjątkiem do-
kładnego adresu zamieszkania – w to miejsce podajemy tylko miejscowość.

1. Abramowska Maria, c. Jana, 29 IV 1942, Lublin, [brak informacji o miejscu pra-
cy – P. P. G.]. – Intern. 8 V 1982 – 21 VII 1982. 
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2. Adamczyk Jerzy, s. Jana, 14 IX 1933, Lublin, WUT Lublin. – Intern. 14 XII 
1981 – 4 II 1982.

3. Albiniak Sławomir, s. Hipolita, 2 VI 1952, Lublin, Zarz. Region. – Intern. 10 V 
1982 – 6 XII 1982.

4.  Bachur Aleksander, s. Jana, 10 IV 1942, Świdnik, WSK. – Intern. 18 XII 1981 
– 21 VII 1982.

5.  Baran Bronisława, c. Józefa, 10 XII 1948, Szastarka woj. Tarnobrzeg, PKS 
Kraśnik. – Intern. 23 XII 1981 – 21 I 1982.

6.  Bartczak Jan, s. Józefa, 9 I 1947, Lublin, MPK Lublin. – Intern. 14 XII 1981 – 
9 XII 1982.

7. Bartmiński Jerzy, s. Mieczysława, 19 IX 1939, Lublin, UMCS. – Intern. 13 XII 
1981 – 30 XII 1981.

8.  Basak Teodor, s. Leona, 13 IV 1933, Lublin, FSC Lublin. – Intern. 13 XII 1981 
– 12 III 1982.

9.  Bator Krzysztof, s. Antoniego, 17 IV 1962, Lublin, Zesp. Szkół Ekonom. – In-
tern. 11 V 1982 – 22 VII 1982.

10.  Bazydło Janusz, s. Romualda, 15 VI 1941, Lublin, KUL. – Intern. 13 XII 1981 
– 15 X 1982.

11.  Bączkowski Andrzej, s. Tadeusza, 8 X 1955, Lublin, UMCS. – Intern. 2 V 1982 
– 15 X 1982.

12.  Bąbel Arkadiusz, s. Czesława, 5 X 1957, Lublin, Polit. Lub. – Intern. 11 I 1982 
– 24 VIII 1982.

13.  Bakała Adam, s. Tadeusza, 12 X 1951, Dęblin, PKP Dęblin. – Intern. 13 XII 
1981 – 17 III 1982.

14.  Berbeć Apoloniusz, s. Jana, 11 V 1949, Puławy, IUNG Puławy. – Intern. 13 XII 
1981 – 17 IX 1982.

15.  Biały Marek, s. Jana, 12 X 1947, Dęblin, Hortex Ryki. – Intern. 18 XII 1981 – 
4 II 1982.

16.  Biernat Józef, s. Władysława, 5 IV 1937, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 
25 XII 1981 – 24 III 1982.

17.  Bisek Tadeusz, s. Stefana, 15 VIII 1945, Wola Okrzejska, PKP Dęblin. – In-
tern. 14 XII 1981 – 21 I 1982.

18.  Bochra Jan, s. Władysława, 9 VIII 1945, Lublin, LZNS Lublin. – Intern. 13 XII 
1981 – 3 XII 1982.

19.  Bodys Stanisław, s. Edwarda, 23 III 1945, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
10 V 1982 – 16 VII 1982.

20.  Bojarski Janusz, s. Juliana, 12 VII 1949, Lublin, taxi. – Intern. 23 XII 1981 – 
4 II 1982.

21.  Bartkiewicz Danuta, c. Wiktora, 20 I 1932, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
13 XII 1981 – 25 XII 1981.

22.  Borowicz Andrzej, s. Tadeusza, 17 VI 1952, Lublin, DRKP Lublin. – Intern. 
13 III 1982 – 7 XII 1982.

23.  Bradel Zdzisław, s. Witolda, 21 VI 1950, Lublin, KUL. – Intern. 3 I 1982 – 10 II 
1982.
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24.  Branica Piotr, s. Mieczysława, 22 VI 1954, Lublin, FSC Lublin. – Intern. 8 V 
1982 – 22 VII 1982.

25.  Bronikowska Izabela, c. Wiktora, 1 IX 1939, Puławy, LO Puławy. – Intern. 
23 II 1982 – 17 III 1982.

26.  Brzeziński Edward, s. Władysława, 2 I 1953, Kraśnik, PKS Kraśnik. – Intern. 
15 XII 1981 – 17 III 1982.

27.  Choina Krzysztof, s. Jana, 25 I 1952, Lublin, PZZ Lublin. – Intern. 30 VIII 
1982 – 1 XII 1982.

28.  Cholewa Antoni, s. Tadeusza, 30 V 1956, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
10 V 1982 – 16 VI 1982.

29.  Chłopek Barbara, c. Adama, 9 II 1939, Lublin, ZDZ Lublin. – Intern. 21 XII 
1981 – 1 II 1982.

30.  Cichocki Adam, s. Nikodema, 1 II 1956, Lublin, KUL. – Intern. 10 II 1982 – 
9 IV 1982.

31.  Ciężki Lech, s. Mieczysława, 23 VI 1954, Lublin, FSC Lublin. – Intern. 23 XII 
1981 – 24 XII 1981.

32.  Ciostek Andrzej, s. Stanisława, 25 IX 1952, Świdnik, [brak informacji o miej-
scu pracy – P. P. G.]. – Intern. 14 II 1982 – 30 IV 1982.

33.  Czekaj Hanna, c. Władysława, 9 VII 1955, Puławy, Inst. Weter. – Intern. 25 I 
1982 – 19 VI 1982.

34.  Czeżyk Ignacy, s. Jana, 19 VI 1944, Puławy, LO Puławy. – Intern. 15 XII 1981 
– 1 X 1982.

35.  Czop Antoni, s. Romualda, 24 XII 1950, Lubartów, WZSR Lubartów. – Intern. 
13 XII 1981 – 12 XI 1982.

36.  Daniel Stanisław, s. Szczepana, 27 IV 1936, Lublin, FSC. – Intern. 13 XII 1981 
– 30 IV 1982.

37.  Dąbrowski Teodor, s. Bolesława, 21 IV 1934, Lublin, MPK Lublin. – Intern. 
13 XII 1981 – 26 VII 1982.

38.  Dec Franciszek, s. Jana, 19 XI 1936, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 23 XII 
1981 – 24 III 1982.

39.  Doroś Jan, s. Władysława, 30 III 1949, Strzyżewice, Hortex Ryki. – Intern. 
18 XII 1981 – 27 I 1982.

40.  Drwal Radosław, s. Bolesława, 2 X 1946, Lublin, UMCS. – Intern. 13 XII 1981 
– 10 IV 1982.

41.  Dudek Jan, s. Zygmunta, 16 III 1950, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 16 V 
1982 – 16 VI 1982.

42.  Dudek Zdzisław, s. Władysława, 10 XII 1936, Czernic poczta Kłoczew, Hortex 
Ryki. – Intern. 18 XII 1981 – 11 I 1982.

43.  Dziura Julian, s. Józefa, 8 IV 1935, Lublin, FSC Lublin. – Intern. 13 XII 1981 
– 7 IX 1982.

44.  Fabin Władysława, c. Stefana, 20 VI 1947, Lublin, ZR NSZZ. – Intern. 14 XII 
1981 – 24 I 1982.

45.  Figiel Zbigniew, s. Henryka, 27 III 1948, Lublin, PKP Lublin. – Intern. 21 VI 
1982 – 22 VII 1982.
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46.  Fijołek Edmund, s. Bolesława, 4 VIII 1937, Lublin, Szpit. Kolej. – Intern. 5 V 
1982 – 22 VII 1982.

47.  Gabron Józef, s. Jana, 5 I 1927, Dęblin, KZ NSZZ „S”. – Intern. 19 XII 1981 – 
19 I 1982.

48.  Gałkowski Marian, s. Szymona, 2 VII 1943, Lublin, MPK Lublin. – Intern. 
30 VIII 1982 – 25 XI 1982.

49.  Gapiński Juliusz, s. Czesława, 2 IV 1941, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 10 V 
1982 – 15 X 1982.

50.  Gębura Krzysztof, s. Jana, 26 VII 1954, Lublin, KUL. – Intern. 13 XII 1981 – 
30 IV 1982.

51.  Gładysz Waldemar, s. Michała, 17 XII 1947, Lublin, PP Chłodn. Lublin. – In -
tern. 13 XII 1981 – 30 IV 1982.

52.  Głażewski Stanisław, s. Stanisława, 17 XII 1937, Puławy, IUNG. – Intern. 
30 VIII 1982 – 27 XI 1982.

53.  Gontarz Henryk, s. Jana, 3 IX 1938, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 16 V 
1982 – 24 IX 1982.

54.  Gregorowicz Jerzy, s. Aleksandra, 27 I 1946, Lubartów, „Unitra”. – Intern. 
13 XII 1981 – 8 IX 1982.

55.  Greguła Aleksander, s. Jana, 14 I 1944, Lublin, PKP. – Intern. 30 VIII 1982 – 
13 X 1982.

56.  Grochecki Stanisław, s. Bronisława, 2 VII 1963, Siedliska, WSK Świdnik. – 
Intern. 16 V 1982 – 13 VII 1982.

57.  Grzegorczyk Antoni, s. Aleksandra, 12 I 1947, Świdnik, WSK Świdnik. – In-
tern. 13 XII 1981 – 30 IV 1982.

58.  Grzelak Roman, s. Ludwika, 15 III 1950, Lublin, PZ Głuchych. – Intern. 8 V 
1982 – 17 IX 1982.

59.  Hajruch Jadwiga, c. Mieczysława, 11 IV 1960, Lublin, ZR NSZZ „S”. – Intern. 
14 XII 1981 – 4 II 1982.

60.  Hariasz Jadwiga, c. Stanisława, 18 I 1955, Lublin, ZR NSZZ „S”. – Intern. 
19 II 1982 – 8 IV 1982.

61.  Hołda Zbigniew, s. Władysława, 17 III 1950, Lublin, UMCS. – Intern. 23 XII 
1981 – 7 IV 1982.

62.  Iwaszko Janusz, s. Józefa, 24 I 1948, Świdnik, PKP Lublin. – Intern. 13 XII 
1981 – 24 VII 1982; 8 X 1982 – 9 XII 1982.

63.  Iżewski Władysław, s. Józefa, 16 VI 1951, Biskupiec, WKT Sanit. – Intern. 
13 XII 1981 – 4 II 1982.

64.  Jabłońska Maria, c. Jerzego, 3 II 1930, Lublin, KUL. – Intern. 13 V 1982 – 
21 VII 1982.

65.  Jabłoński Krzysztof, s. Jana, 23 XI 1955, Lublin, KUL – student. – Intern. 
16 II 1982 – 6 XII 1982.

66.  Jachman Włodzimierz, s. Leszka, 7 VII 1955, Lublin, AR Lublin. – Intern. 
13 XII 1981 – 4 II 1982.

67.  Jackson Waldemar, s. Józefa, 21 V 1956, Świdnik, ZR NSZZ „S”. – Intern. 
14 XII 1981 – 17 IX 1982.
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68.  Janicki Sławomir, s. Józefa, 28 IX 1948, Lublin, PL Lublin. – Intern. 13 XII 
1981 – 21 VII 1982.

69.  Jankowski Ryszard, s. Zygmunta, 13 IX 1955, Lublin, PKZ Lublin. – Intern. 
13 XII 1981 – 9 XII 1982.

70.  Jaworski Jerzy, s. Władysława, 12 I 1952, Świdnik, Polmozbyt. – Intern. 
30 VIII 1982 – 3 XII 1982.

71.  Jóźwiakowski Andrzej, s. Stefana, 11 IV 1932, Lublin, Klinika Chirur. – In-
tern. 13 XII 1981 – 30 IV 1982.

72.  Kaczanowski Mirosław, s. Władysława, 4 VI 1951, Bobrowniki, Hortex. – In-
tern. 18 XII 1981 – 4 II 1982.

73.  Kalita Lucjan, s. Stanisława, 6 IX 1940, Lublin, Ośr. Bad.-Rozw. – Intern. 
13 XII 1981 – 10 V 1982.

74.  Kamiński Wiesław, s. Aleksandra, 3 II 1949, Lublin, UMCS. – Intern. 14 XII 
1981 – 30 IV 1982.

75.  Karp Mieczysława, c. Tadeusza, 6 V 1960, Lublin, UMCS. – Intern. 14 XII 
1981 – 11 I 1982.

76.  Karpiński Janusz, s. Stanisława, 19 VII 1944, Lublin, „Elektroprojekt”. – In-
tern. 13 XII 1981 – 30 IV 1982.

77.  Karwowski Zygmunt, s. Feliksa, 24 IX 1952, Świdnik, WSK. – Intern. 10 V 
1982 – 3 XII 1982.

78.  Kępski Józef, s. Andrzeja, 2 V 1939, Lublin, WSK. – Intern. 18 XII 1981 
– 24 XII 1981.

79.  Kijek Tadeusz, s. Jana, 17 IX 1939, Urzędów, PKP Kraśnik. – Intern. 14 XII 
1981 – 7 I 1982.

80.  Kita Zenobia, c. Bolesława, 5 IX 1933, Lublin, Techn. Kolej. – Intern. 4 I 1982 
– 21 VII 1982.

81.  Kmieciak Stefan, s. Zygmunta, 22 II 1940, Lublin, MPK. – Intern. 13 XII 1981 
– 4 II 1982.

82.  Knitter Wiesław, s. Kazimierza, 20 VII 1956, Lublin, KUL. – Intern. 13 XII 
1981 – 30 IV 1982.

83.  Kobyłko Zbigniew, s. Stanisława, 24 III 1951, Zagrody gm. Garbów, KZ NSZZ 
„S”. – Intern. 15 XII 1981 – 6 I 1982.

84.  Koczkodal Ryszard, s. Jana, 9 VII 1932, Lublin, FSC Lublin. – Intern. 24 XII 
1981 – 16 IV 1982.

85.  Koper Zenon, s. Jana, 12 XI 1944, Popkowice, FŁT Kraśnik. – Intern. 12 V 
1982 – 16 VI 1982.

86.  Kotlęga Władysław, s. Stanisława, 8 VI 1940, Dęblin, Hortex. – Intern. 18 XII 
1981 – 11 I 1982.

87.  Kowal Andrzej, s. Tadeusza, 30 XI 1956, Puławy, Cukr. Garbów. – Intern. 
15 XII 1981 – 6 I 1982.

88.  Kowalczyk Stanisław, s. Józefa, 25 IV 1936, Lublin, LPB. – Intern. 13 XII 1981 
– 29 I 1982.

89.  Koralik Wojciech, s. Mariana, 9 II 1960, Lublin, UMCS. – Intern. 1 VII 1982 – 
22 VII 1982.
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90.  Kowalski Bronisław, s. Stefana, 1 VIII 1948, Lublin, „Kamena”. – Intern. 
13 XII 1981 – 13 XII 1982.

91.  Kozak Jan, s. Michała, 17 VI 1935, Lublin, KR NSZZ „S”. – Intern. 13 XII 
1981 – 10 V 1982.

92.  Kozicki Zygmunt, s. Władysława, 15 II 1957, Lublin, KUL. – Intern. 13 XII 
1981 – 12 XI 1982.

93.  Kozłowski Sławomir, s. Franciszka, 12 III 1944, Lublin, UMCS. – Intern. 
13 XII 1981 – 16 IX 1982.

94.  Kruk Tadeusz, s. Romana, 12 III 1952, Wierzchowiska gm. Piaski, WPGK 
Świdnik. – Intern. 18 XII 1981 – 30 IV 1982.

95.  Krupski Janusz, s. Mariana, 9 V 1951, Lublin, KK NSZZ „S”. – Intern. 21 X 
1982 – 7 XII 1982.

96.  Krzyżanek Ryszard, s. Edwarda, 3 IV 1943, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
13 II 1982 – 22 VI 1982.

97.  Kuć Ryszard, s. Józefa, 2 I 1941, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 13 XII 
1981 – 28 X 1982.

98.  Kucharski Andrzej, s. Mieczysława, 8 XII 1950, Puławy, Kol. Zakł. Autom. – 
Intern. 12 V 1982 – 16 VI 1982.

99.  Kudyk Zdzisław, s. Jana, 10 IV 1938, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 13 XII 1981 
– 16 VI 1982.

100.  Kuśmierczyk Ryszard, s. Stefana, 3 VII 1949, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 
13 XII 1981 – 17 III 1982.

101.  Kutkowski Arkadiusz, s. Jana, 26 III 1958, Radom, UMCS. – Intern. 19 II 
1982 – 17 X 1982.

102.  Leks Aleksandra, c. Józefa, 10 XII 1935, Lublin, Szk. Pods. 11. – Intern. 14 I 
1982 – 12 III 1982.

103.  Łapiński Witold, s. Feliksa, 16 V 1944, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 23 XII 
1981 – 17 IX 1982.

104.  Łazarz Mieczysław, s. Stanisława, 1 IV 1936, Kraśnik, OBR Kraśnik. – Intern. 
13 XII 1981 – 31 VII 1982.

105.  Łoboda Waldemar, s. Władysława, 21 X 1958, Lublin, PL Lublin. – Intern. 
14 XII 1981 – 4 II 1982.

106.  Łodyga Jan, s. Jana, 13 II 1944, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 6 I 1982 – 15 X 
1982.

107.  Łomoć Józef, s. Antoniego, 10 IV 1949, Kraśnik, Sp. Inwalidów. – Intern. 
13 XII 1981 – 13 VII 1982.

108.  Łupina Zygmunt, s. Władysława, 2 V 1929, Lublin, LO Lublin. – Intern. 13 XII 
1981 – 15 IX 1982.

109.  Magierska Sabina, c. Leona, 21 V 1940, Lublin, UMCS. – Intern. 14 XII 1981 
– 18 III 1982.

110.  Makenson Robert, s. Józefa, 21 VI 1954, Lublin, PKP Lublin. – Intern. 13 XII 
1981 – 30 IV 1982.

111.  Malicki Lech, s. Jana, 30 V 1933, Lublin, AR Lublin. – Intern. 13 XII 1981 – 
8 II 1982.
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112.  Malinowski Jacek, s. Antoniego, 25 X 1950, Łęczna, LZW Bogdanka. – Intern. 
10 V 1982 – 13 X 1982.

113.  Malinowski Jerzy, s. Czesława, 5 II 1955, Lublin, KUL. – Intern. 13 XII 1981 
– 8 IX 1982.

114.  Małagoski Krzysztof, s. Piotra, 16 I 1955, Puławy, Z-dy Futrz. – Intern. 13 XII 
1981 – 8 XI 1982.

115.  Małyszek Jerzy, s. Aleksandra, 10 I 1960, Frampol, KWK Katowice. – Intern. 
13 XII 1981 – 27 I 1982.

116.  Mańko Regina, c. Franciszka, 22 VII 1934, Lublin, AM Lublin. – Intern. 21 XII 
1981 – 13 VII 1982.

117.  Masiak Bogdan, s. Piotra, 25 V 1933, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 13 XII 
1981 – 30 IV 1982.

118.  Matuszewski Andrzej, s. Mariana, 26 IV 1950, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 
12 V 1982 – 16 VI 1982.

119.  Matuszewski Marek, s. Mariana, 30 IV 1936, Lublin, WUP Lublin. – Intern. 
11 V 1982 – 16 V 1982.

120.  Matyjaszek Ewa, c. Edwarda, 10 X 1958, Lublin, Apteka. – Intern. 11 V 1982 
– 21 VII 1982.

121.  Mazur Stanisław, s. Stanisława, 19 V 1931, Puławy, Inst. Naw. Szt. – Intern. 
10 V 1982 – 15 X 1982

122.  Mazurek Włodzimierz, s. Witolda, 11 XI 1954, Świdnik, WSK Świdnik. – In-
tern. 24 XII 1981 – 1 VII 1982.

123.  Mazurek Janusz, s. Czesława, 25 X 1943, Lublin, UMCS. – Intern. 4 V 1982 – 
15 X 1982.

124.  Michaluk Witold, s. Bronisława, 27 IX 1949, Lublin, Okr. UTM. – Intern. 
30 VIII 1982 – 8 XI 1982.

125.  Michałowski Marek, s. Zdzisława, 30 VI 1959, Lublin, KUL. – Intern. 17 II 
1982 – 28 X 1982.

126.  Miłaczewski Daniel, s. Mieczysława, 28 XI 1958, Lublin, UMCS. – Intern. 
13 XII 1981 – 4 II 1982.

127.  Miszczak Jarosław, s. Zygmunta, 25 V 1962, Lublin, UMCS. – Intern. 13 XII 
1981 – 3 IX 1982.

128.  Miszczak Zygmunt, s. Zygmunta, 3 III 1965, Lublin, LO Lublin. – Intern. 5 V 
1982 – 21 X 1982.

129.  Murat Krystyna, c. Stanisława, 3 IX 1953, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 13 XII 
1981 – 25 XII 1981.

130.  Nastaj Stanisław, s. Stanisława, 31 VIII 1945, Puławy, IUNG. – Intern. 10 V 
1982 – 11 X 1982.

131.  Nastula Andrzej, s. Romana, 2 I 1956, Lublin, KUL. – Intern. 18 III 1982 – 
22 VII 1982.

132.  Niesyn Michał, s. Józefa, 6 I 1919, Jaszczów, emeryt. – Intern. 13 XII 1981 – 
13 V 1982.

133.  Niezgoda Czesław, s. Wacława, 21 X 1945, Lublin, PKP Lublin. – Intern. 14 XII 
1981 – 16 VI 1982.
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134.  Nowak Adam, s. Antoniego, 18 IX 1954, Żyrzyn, Hortex. – Intern. 18 XII 1981 
– 11 I 1982.

135.  Opoka Jerzy, s. Wacława, 26 IV 1946, Kraśnik, FŁT. – Intern. 12 V 1982 – 24 VI 
1982.

136.  Opozda Piotr, s. Teodora, 20 XI 1957, Lublin, KUL Lublin. – Intern. 12 III 1982 
– 8 IV 1982.

137.  Ostrokólski Ireneusz, s. Jerzego, 30 X 1948, Puławy, IUNG. – Intern. 13 XII 
1981 – 3 XII 1982.

138.  Paczkowski Edward, s. Jana, 12 XII 1936, Ostrówek woj. Lublin, rolnik. – Ina-
tern. 13 XII 1981 – 4 II 1982.

139.  Paga Lesław, s. Jana, 29 IX 1954, Lublin, UMCS. – Intern. 13 XII 1981 – 30 IV 
1982.

140.  Pałaszewski Tadeusz, s. Henryka, 27 XI 1951, Lublin, DOKP. – Intern. 30 VIII 
1982 – 23 XI 1982.

141.  Pałuszyński Zdzisław, s. Bonifacego, 22 XI 1943, Świdnik, rencista. – Intern. 
18 XII 1981 – 3 I 1982.

142.  Parfianowicz Teofil, s. Józefa, 18 III 1932, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 13 XII 
1981 – 24 III 1982.

143.  Pasierbiak Roland, s. Tadeusza, 27 X 1950, Lublin, PP Chłodn. – Intern. 13 XII 
1981 – 23 III 1982.

144.  Pazur Stefan, s. Andrzeja, 27 VIII 1945, Lublin, LZ Graf. – Intern. 14 XII 1981 
– 17 III 1982.

145.  Perzak Andrzej, s. Wacława, 27 VI 1955, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
24 XII 1981 – 15 X 1982.

146.  Pęk Edmund, s. Stanisława, 3 III 1947, Kol. Wyżnica, FŁT. – Intern. 25 XII 
1981 – 24 III 1982.

147.  Pęzioł Adam, s. Jana, 26 VIII 1959, Lublin, UMCS. – Intern. 13 III 1981 – 
18 III 1982.

148.  Pieniążek Andrzej, s. Jerzego, 26 VII 1943, Lublin, MPK Lublin. – Intern. 
30 VIII 1982 – 25 XI 1982.

149.  Pierzchała Kazimierz, s. Jana, 17 II 1947, Świdnik, WSK. – Intern. 10 V 1982 
– 9 XII 1982.

150.  Potapczuk Jadwiga, c. Czesława, 23 IV 1942, Lublin, [brak informacji o miej-
scu pracy – P. P. G.]. – Intern. 13 XII 1981 – 31 XII 1981.

151.  Poterek Jan, s. Stanisława, 28 V 1924, Białki Górne, rolnik. – Intern. 13 XII 
1981 – 4 II 1982.

152.  Poterek Janusz, s. Jana, 16 III 1962, Białki Górne, [brak informacji o miejscu 
pracy – P. P. G.]. – Intern. 13 XII 1981 – 18 XII 1981.

153.  Potępa Bogusław, s. Władysława, 29 IV 1946, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 
23 XII 1981 – 24 III 1982.

154.  Portka Jan, s. Walentego, 6 XII 1948, Świdnik, WSK. – Intern. 16 V 1982 – 
16 VI 1982.

155.  Późniak Elżbieta, c. Wacława, 17 VII 1952, Puławy, LO Puławy. – Intern. 23 II 
1982 – 17 III 1982.
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156.  Prokop Krzysztof, s. Józefa, 23 III 1956, Lublin, KUL. – Intern. 16 XII 1981 – 
5 VII 1982.

157.  Protz Krzysztof, s. Stanisława, 17 IV 1965, Lublin, KUL. – Intern. 13 XII 1981 
– 8 VII 1982.

158.  Puczek Zbigniew, s. Kazimierza, 7 VI 1929, Świdnik, WSK. – Intern. 13 XII 
1981 – 15 X 1982. 

159.  Pyc Stanisław, s. Mieczysława, 11 IV 1948, Świdnik, WSK. – Intern. 21 XII 
1981 – 21 VII 1982.

160.  Ragan Dorota, c. Bronisława, 24 II 1962, Lublin, KUL. – Intern. 17 II 1982 – 
5 VII 1982.

161.  Reutt Jan, s. Józefa, 5 II 1953, Lublin, LHS Lublin. – Intern. 21 VI 1982 – 
21 VII 1982.

162.  Robak Kazimiera, c. Kazimierza, 2 VI 1950, Lublin, Polmozbyt. – Intern. 8 V 
1982 – 28 VII 1982.

163.  Roczon Stefan, s. Andrzeja, 28 VII 1923, Ostrówek, rolnik. – Intern. 13 XII 
1981 – 30 IV 1982.

164.  Rożek Janusz, s. Andrzeja, 18 XII 1921, Górne woj. Lublin, rolnik. – Intern. 
13 XII 1981 – 28 IV 1982.

165.  Ruchlicki Wiesław, s. Zygmunta, 16 III 1956, Jaszczów, UMCS. – Intern. 19 II 
1982 – 17 X 1982.

166.  Ruks Andrzej, s. Czesława, 8 X 1955, Poznań, KUL. – Intern. 19 XII 1981 – 
6 VII 1982.

167.  Różycki Waldemar, s. Stanisława, 13 II 1961, Lublin, LZNS. – Intern. 17 XII 
1981 – 11 I 1982.

168.  Samoliński Wojciech, s. Wojciecha, 1 XII 1953, Lublin, ZR NSZZ „S”. – Intern. 
13 XII 1981 – 6 XII 1982.

169.  Sidor Barbara, c. Mariana, 21 IX 1959, Rudka Starościńska, UMCS. – Intern. 
11 V 1982 – 1 VII 1982.

170.  Sidor Jerzy, s. Czesława, 10 II 1942, Lublin, FSC. – Intern. 13 XII 1981 – 
24 XII 1982.

171.  Sidorowicz Jan, s. Antoniego, 19 X 1929, Świdnik, WSK. – Intern. 24 XII 
1981 – 12 VII 1982.

172.  Sikora Stanisław, s. NN, 25 II 1932, Lublin, MPK. – Intern. 13 XII 1981 – 15 X 
1982.

173.  Siliwon Włodzimierz, s. Franciszka, 9 IX 1953, Świdnik, WSK Świdnik. – In-
tern. 21 V 1982 – 24 V 1982.

174.  Skłodowski Antoni, s. Józefa, 12 VI 1932, Drążgów gm. Dłęż, gosp. rolne. – 
Intern. 10 V 1982 – 3 VI 1982.

175.  Skop Sławomir, s. Jana, 19 X 1956, Lublin, UMCS. – Intern. 28 XII 1981 – 
1 VII 1982.

176.  Skrzeczkowski Ryszard, s. Tadeusza, 12 XII 1951, Lublin, Zakł. Farm. „Polfa” 
Lublin. – Intern. 8 V 1982 – 24 VIII 1982.

177.  Skrzyniarz Jan, s. Ludwika, 16 V 1933, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 13 XII 
1981 – 21 VII 1982.
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178.  Słowiński Jerzy, s. Mariana, 1 II 1951, Kraśnik, PKS Oddz. Towar. Spedycyjny. 
– Intern. 15 XII 1981 – 17 III 1982.

179.  Smalec Marian, s. Aleksandra, 11 XI 1944, Świdnik, Rog. Zw. Sp. Inwal. 
w Lublinie. – Intern. 13 XII 1981 – 4 II 1982.

180.  Snarska Małgorzata, c. Romualda, 19 I 1961, Kraśnik, UMCS. – Intern. 25 XII 
1981 – 21 VII 1982.

181.  Sołek Bronisław, s. Jana, 19 V 1934, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 13 II 
1982 – 16 VI 1982.

182.  Sowa Marek, s. Edwarda, 17 IV 1954, Lublin, MZBM. – Intern. 13 XII 1981 – 
22 VII 1982.

183.  Stachyra Mieczysław, s. Tomasza, 10 VII 1932, Kraśnik, FŁT. – Intern. 12 V 
1982 – 2 VII 1982.

184.  Stopek Jan, s. Zdzisława, 23 XII 1951, Lublin, KUL. – Intern. 23 IX 1982 – 
5 XI 1982.

185.  Stępniak Włodzimierz, s. Mikołaja, 1 I 1943, Łęczna, Lub. Zagł. Węgl. – In-
tern. 13 XII 1981 – 30 IV 1982.

186.  Strawa Stanisław, s. Józefa, 26 VI 1949, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 12 V 
1982 – 16 VI 1982.

187.  Świderski Leszek, s. Józefa, 17 V 1935, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
18 XII 1981 – 21 VII 1982.

188.  Szaciłowski Stefan, s. Edmunda, 8 IV 1954, Lublin, Zarz. Reg. „S” w Lublinie. 
– Intern. 13 XII 1981 – 17 IX 1982.

189.  Szczudłowski Piotr, s. Tadeusza, 9 X 1961, Lublin, student KUL. – Intern. 
16 VII 1982 – 7 XII 1982.

190.  Szlendak Jarosław, s. Bohdana, 9 IX 1962, Lublin, UMCS. – Intern. 13 XII 
1981 – 1 II 1982.

191.  Sztaba Henryk, s. Józefa, 17 IX 1932, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 30 VIII 
1982 – 1 X 1982.

192.  Szymajda Janina, c. Antoniego, 18 X 1940, Lublin, Zesp. Szkół Chem. Lublin. 
– Intern. 28 XII 1981 – 21 VII 1982.

193.  Szymański Krzysztof, s. Józefa, 17 III 1948, Lublin, Lub. Przeds. Rob. Inż. 
Bud. Przemysł. – Intern. 8 V 1982 – 10 IX 1982.

194.  Targos Henryk, s. Stanisława, 27 I 1947, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 
23 XII 1981 – 4 II 1982.

195.  Toporowski Jan, s. Jana, 15 II 1953, Kraśnik, Ośr. Bad. Rozw. Masz. i Urz. 
Techn. Kraśnik. – Intern. 21 XII 1981 – 24 IX 1982.

196.  Tota Andrzej, s. Jana, 16 V 1945, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 12 V 1982 – 
2 VII 1982.

197.  Tracz Jan, s. Wacława, 14 IX 1936, Zalesie gm. Milejów, gosp. rolne. – Intern. 
13 XII 1981 – 4 II 1982.

198.  Turkiewicz Paweł, s. Leona, 24 X 1960, Lublin, KUL. – Intern. 12 V 1982 – 
13 VII 1982.

199.  Warda Józef, s. Władysława, 21 II 1955, Żuków gm. Krzczonów, stud. UMCS. 
– Intern. 19 II 1982 – 17 X 1982.
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200.  Wardawy Bronisław, s. Franciszka, 20 V 1940, Lublin, PKP linia Hut. SiarkoS-
wa. – Intern. 13 XII 1981 – 4 II 1982.

201.  Wesołowski Bronisław, s. Zbigniewa, 11 XI 1954, Lublin, Reg. Środ. Wsch. 
NSZZ „S”. – Intern. 14 XII 1981 – 22 I 1982.

202.  Wesołowski Waldemar, s. Jana, 20 I 1947, Nowa Wola, Unitra Lubartów. – In-
tern. 13 XII 1981 – 9 XII 1982.

203.  Węglarz Stanisław, s. Stanisława, 25 VII 1948, Łęczna, Zarz. Okr. NSZZ „Soli-
darność”. – Intern. 13 XII 1981 – 21 VII 1982.

204.  Wilk Mieczysław, s. Stanisława, 18 VIII 1937, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 
25 XII 1981 – 4 II 1982.

205.  Wiśniewski Zdzisław, s. Artura, 20 I 1956, Puławy, ZA Puławy. – Intern. 10 V 
1982 – 6 XII 1982.

206.  Wocior Stanisław, s. Tomasza, 7 V 1931, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
13 II 1982 – 30 III 1982.

207.  Wojcieszczuk Jan, s. Tadeusza, 24 VI 1951, Lublin, UMCS. – Intern. 13 XII 
1981 – 18 III 1982.

208.  Wojnicki Zbysław, s. Józefa, 2 II 1946, Lublin, Okr. Warsztat Poczty i Tel. – 
Intern. 30 VIII 1982 – 26 XI 1982.

209.  Wojtyra Henryk, s. Henryka, 7 V 1950, Kraśnik, FŁT Kraśnik. – Intern. 13 XII 
1981 – 17 III 1982.

210.  Wróbel Alfred, s. Michała, 16 XII 1936, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
10 V 1982 – 13 VII 1982.

211.  Wysok Grzegorz, s. Wiesława, 31 I 1964, Lublin, uczeń LO Lublin. – Intern. 
6 V 1982 – 22 VII 1982.

212.  Wysokiński Zenon, s. Lucjana, 10 VIII 1940, Łęczna, Woj. Biuro Geod. Lublin. 
– Intern. 6 X 1982 – 3 XI 1982.

213.  Zachara Tadeusz, s. Józefa, 19 VII 1952, Lublin, Zarz. Reg. NSZZ „Solidaro-
ność”. – Intern. 2 III 1982 – 2 IV 1982.

214.  Zaranek Andrzej, s. Czesława, 9 X 1944, Lublin, DPKP Dział Sieci i Zasilania. 
– Intern. 30 VIII 1982 – 7 XII 1982.

215.  Zbiniewicz Włodzimierz, s. Fryderyka, 7 IX 1954, Puławy, Inst. Weter. Puławy. 
– Intern. 1 II 1982 – 21 VII 1982.

216.  Zieliński Henryk, s. Ignacego, 18 X 1931, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 
18 XII 1981 – 1 VII 1982.

217.  Zieliński Tadeusz, s. Jana, 24 VIII 1944, Lublin, Woj. Biuro Proj. Bud. Wodn. 
Lublin. – Intern. 23 XII 1981 – 13 V 1982.

218. Zima Tadeusz, s. Pawła, 5 I 1951, Świdnik, WSK Świdnik. – Intern. 13 II 1982 
– 30 IV 1982.

219.  Żmudziak Zbigniew, s. Kazimierza, 27 VIII 1950, Lublin, nie pracuje. – Intern. 
4 I 1982 – 2 III 1982.

220.  Żurawicz Augustyn, s. Jana, 17 VIII 1940, Kraśnik, PKS O/Kraśnik. – Intern. 
25 XII 1981 – 15 II 1982.
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Internowani z innych województw

221.  Chodkiewicz Franciszek, s. Romualda, 5 VI 1961, Zalesie gm. Milejów, KWK 
„Staszic” Katowice. – Intern. 30 XII 1981 – 13 II 1982.

222.  Grzegorczyk Sławomir, s. Tadeusza, 13 V 1959, Lubartów, KWK „Staszic” Ka-
towice. – Intern. 4 I 1982 – 13 II 1982.

223.  Rzucidło Krzysztof, s. Stanisława, 5 I 1963, Wincentówek, Stocznia im. Kom. 
Paryskiej Gdynia. – Intern. [brak daty zatrzymania – P. P. G.] – 4 I 1982.

224.  Wójcik Ireneusz, s. Edwarda, 3 XII 1960, Piaski, KWK „Staszic” Katowice. – 
Intern. 13 XII 1981 – 22 I 1982.

225.  Żołnierczyk Zbigniew, s. Dionizego, 26 X 1957, Puławy, student Uniw. Łódz. – 
Intern. 12 V 1982 – 30 VII 1982.

3. Skorowidz alfabetyczny. Internowani we Włodawie 1981–1982. (IPN Lu-
blin, sygn. Lu-77/142, k. 1-188). Alfabetyczny skorowidz uwięzionych we Włoda-
wie, obejmujący 194 ponumerowane kartki, prowadzony w kancelarii naczelnika. 
Zawiera on dane odnoszące się do 367 osób: nazwisko i imię, imię ojca, nr ewiden-
cyjny aresztanta lub skazanego, daty: przybycia i opuszczenia aresztu śledczego 
lub zakładu karnego oraz informację o przeniesieniu do innego zakładu (miejsco-
wość) lub zwolnieniu, ewentualnie uchyleniu decyzji o internowaniu. Z tego wy-
kazu podajemy następujące informacje: nazwisko i imię, imię ojca, okres przeby-
wania w więzieniu we Włodawie, dane o przeniesieniu do innego zakładu karnego 
(ZK), ośrodka odosobnienia (OO Internowanych) lub uwolnieniu. W poniższym 
zestawieniu zachowano kolejność nazwisk podaną w skorowidzu.

1.  Adamczyk Jerzy, s. Jana, 14 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie decyzji o interno-
waniu.

2.  Andrzejewski Mirosław, s. Władysława, 8 I 1982 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
3.  Adamczyk Jerzy, s. Stanisława, 11 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
4.  Andrjanow Janusz, s. Władysława, 11 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
5.  Adamczuk Zbigniew, s. Antoniego, 14 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
6.  Bazydło Janusz, s. Romualda, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
7.  Berbeć Apoloniusz, s. Jana, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
8.  Basak Teodor, s. Leona, 13 XII 1981 – 13 II 1982, Warszawa – Mokotów.
9.  Bartmiński Jerzy, s. Mieczysława, 13 XII 1981 – 31 XII 1981, uchylenie inter-

nowania.
10.  Bąkała Adam, s. Tadeusza, 13 XII 1981 – 17 III 1982, zwolniony.
11.  Bochra Jan, s. Władysława, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
12.  Biały Marek Piotr, s. Jana, 18 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie internowania.
13.  Bisek Tadeusz, s. Stefana, 18 XII 1981 – 21 I 1982, zwolniony.
14.  Brzeziński Ryszard, s. Władysława, 18 XII 1981 – 17 III 1982, zwolniony.
15.  Bachur Aleksander, s. Jana, 18 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
16.  Bojarski Janusz, s. Juliana, 23 XII 1981 – 4 II 1982, uchylenie internowania.
17.  Biernat Józef, s. Władysława, 28 XII 1981 – 25 III 1982, zwolniony.
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18.  Bobryk Witold, s. Wacława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
19.  Bieliński Franciszek, s. Jana, 8 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
20.  Borkowski Józef, s. Stanisława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
21.  Borkowski Zenon, s. Edwarda, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
22.  Bednarczuk Przemysław, s. Adama, 9 I 1982 – 20 III 1982, zwolniony.
23.  Buczkowski Zdzisław, s. Józefa, 9 I 1982 – 18 III 1982, zwolniony.
24.  Borucki Stanisław, s. Czesława, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
25.  Busłowicz Janusz, s. Bronisława, 9 I 1982 – 16 III 1982, zwolniony.
26.  Biernacki Zdzisław, s. Jana, 9 I 1982 – 18 III 1982, zwolniony.
27.  Borowy Zbigniew, s. Mariana, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
28.  Benginow Zbigniew, s. Tadeusza, 9 I 1982 – 23 III 1982, zwolniony.
29.  Bondyra Józef, s. Stanisława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
30.  Białkowski Janusz, s. Adama, 11 I 1982 – 15 IV 1982, OO Lublin.
31.  Benginow Andrzej, s. Tadeusza, 11 I 1982 – 26 II 1982, zwolniony.
32.  Bąbel Arkadiusz, s. Czesława, 13 I 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
33.  Borowicz Andrzej, s. Tadeusza, 19 III 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
34.  Czop Antoni, s. Romualda, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
35.  Czeżyk Ignacy, s. Jana, 18 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
36.  Cybulski Jerzy, s. Feliksa, 8 I 1982 – 3 II 1982, nakaz zwolnienia.
37.  Czyżkowski Czesław, s. Stanisława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
38.  Czapski Piotr, s. Józefa, 8 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
39.  Cymbała Dariusz, s. Mieczysława, 9 I 1982 – 20 III 1982, zwolniony.
40.  Czechowski Stanisław, s. Jana, 9 I 1982 – 18 III 1982, zwolniony.
41.  Ćwik Franciszek, s. Władysława, 9 I 1982 – 20 III 1982, zwolniony.
42.  Ćwik Marian, s. Antoniego, 9 I 1982 – 18 III 1982, zwolniony.
43.  Chilewski Stanisław, s. Stanisława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
44.  Chołota Jan, s. Stanisława, 9 I 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
45.  Chojnacki Jan, s. Józefa, 11 I 1982 – 26 I 1982, zwolniony.
46.  Cichocki Adam, s. Nikodema, 13 II 1982 – 5 IV 1982, OO Lublin.
47.  Ciostek Andrzej, s. Stanisława, 16 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
48.  Dziura Julian, s. Józefa, 13 XII 1981 – 22 IV 1982, OO Lublin.
49.  Daniel Stanisław, s. Szczepana, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
50.  Drwal Radosław, s. Bolesława, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
51.  Dąbrowski Teodor, s. Teodora, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
52.  Dudek Zdzisław, s. Władysława, 18 XII 1981 – 13 I 1982, uchylenie interno-

wania.
53.  Doros Jan, s. Władysława, 18 XII 1981 – 2 II 1982, uchylenie internowania.
54.  Dec Franciszek, s. Jana, 23 XII 1981 – 25 III 1982, zwolniony.
55.  Drygiel Edmund, s. Aleksandra, 8 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
56.  Dołęgowski Jan, s. Józefa, 8 I 1982 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
57.  Dzido Bogusław, s. Dominika, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
58.  Drozdowski Jan, s. Antoniego, 9 I 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
59.  Daniszewski Tadeusz, s. Edwarda, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
60.  Dudek Stefan, s. Szczepana, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
61.  Dzięgielewski Andrzej, s. Bronisława, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
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62.  Dobruk Franciszek, s. Michała, 11 I 1982 – 9 III 1982, zwolniony.
63.  Domińczyk Józef, s. Bronisława, 11 I 1982 – 12 II 1982, zwolniony.
64.  Dmuch Władysław, s. Antoniego, 12 II 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
65.  Frelak Stefan, s. Stanisława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
66.  Fusiak Paweł, s. Antoniego, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
67.  Filipowicz Stanisław, s. Józefa, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
68.  Frąc Józef, s. Franciszka, 9 I 1982 – 28 I 1982, zwolniony.
69.  Fleszar Andrzej, s. Piotra, 9 I 1982 – 16 III 1982, zwolniony.
70.  Fotek Henryk, s. Leona, 11 I 1982 – 15 IV 1982, OO Lublin.
71.  Fert Józef, s. Edwarda, 11 I 1982 – 10 II 1982, zwolniony.
72.  Gładysz Waldemar, s. Michała, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
73.  Gębura Krzysztof, s. Jana, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
74.  Gregorowicz Jerzy, s. Aleksandra, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
75.  Grzegorczyk Antoni, s. Aleksandra, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
76.  Gabron Józef, s. Jana, 23 XII 1981 – 19 I 1982, zwolniony.
77.  Gałązka Ryszard, s. Wacława, 8 I 1982 – 3 II 1982, zwolniony.
78.  Geresz Jerzy, s. Grzegorza, 8 I 1982 – 24 III 1982, ZK Chełm.
79.  Goławski Zygmunt, s. Zygmunta, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
80.  Goławski Andrzej, s. Zygmunta, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
81.  Goławski Krzysztof, s. Zygmunta, 8 I 1982 – 23 III 1982, OO Załęże.
82.  Gańko Tadeusz, s. Mieczysława, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
83.  Grejbus Marek, s. Konstantego, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
84.  Gliwa Edward, s. Andrzeja, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
85.  Gąsienica Andrzej, s. Jana, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
86.  Górski Roman, s. Wiktora, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
87.  Góra Krzysztof, s. Stanisława, 9 I 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
88.  Grafczyński Przemko, s. Tadeusza, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
89.  Gałan Eugeniusz, s. Leona, 11 I 1982 – 15 IV 1982, OO Lublin.
90.  Hołda Zbigniew, s. Władysława, 23 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
91. Harasim Józef, s. Czesława, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
92. Holc Roman, s. Stanisława, 9 I 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
93. Herman Zbigniew, s. Mariana, 11 I 1982 – 15 IV 1982, OO Lublin.
94. Huszcza Jan, s. Łukasza, 11 I 1982 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
95. Herda Bogusław, s. Wacława, 12 II 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
96.  Hariasz Krzysztof, s. Stanisława, 25 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
97. Iżewski Władysław, s. Józefa, 13 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie internowania.
98. Iwaszko Janusz, s. Józefa, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
99.  Jachman Włodzimierz, s. Leszka, 13 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie interno-

wania.
100.  Jankowski Ryszard, s. Zygmunta, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
101.  Janicki Sławomir, s. Józefa, 13 XII 1981 – 14 IV 1982, OO Lublin.
102.  Jóźwiakowski Andrzej, s. Stefana, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
103.  Jackson Waldemar, s. Józefa, 14 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
104.  Janiszek Jerzy, s. Władysława, 8 I 1981 – 29 III 1982, OO Lublin.
105.  Jaszczuk Marian, s. Teofila, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
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106.  Jagusiewicz Marian, s. Romana, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
107.  Jaruzel Witold, s. Stanisława, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
108.  Jurkiewicz Stanisław, s. Kazimierza, 9 I 1982 – 28 I 1982, zwolniony.
109.  Jóźwiakowski Jerzy, s. Stefana, 9 I 1982 – 23 III 1982, zwolniony.
110.  Jara Ryszard, s. Mieczysława, 11 I 1982 – 6 II 1982, uchylenie internowania.
111.  Jonak Marian, s. Michała, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
112.  Jurczuk Edmund, s. Kazimierza, 11 I 1982 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
113.  Jesionek Tadeusz, s. Józefa, 13 II 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
114.  Jabłoński Krzysztof, s. Jana, 16 II 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
115.  Knitter Wiesław, s. Kazimierza, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
116.  Kmieciak Stefan, s. Zygmunta, 13 XII 1981 – 4 II 1982, uchylenie internowania.
117.  Kowalski Bronisław, s. Stefana, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
118.  Kamiński Wiesław, s. Aleksandra, 13 XII 1981 – 22 IV 1982, OO Lublin.
119.  Kudyk Zdzisław, s. Jana, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
120.  Kalita Lucjan, s. Stanisława, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
121.  Kozicki Zygmunt, s. Władysława, 13 XII 1981 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
122.  Karpiński Janusz, s. Stanisława, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
123.  Kuśmierczyk Ryszard, s. Stefana, 13 XII 1981 – 17 III 1982, zwolniony.
124.  Kozłowski Sławomir, s. Franciszka, 13 XII 1981 – 17 II 1982, OO Jawor.
125.  Kozak Jan, s. Michała, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
126.  Kuć Ryszard, s. Józefa, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
127.  Kowalczyk Stanisław, s. Józefa, 14 XII 1981 – 30 I 1982, uchylenie internowa-

nia.
128.  Kijek Tadeusz, s. Jana, 18 XII 1981 – 8 I 1982, zwolniony.
129.  Kowal Andrzej, s. Tadeusza, 18 XII 1981 – 8 I 1982, zwolniony.
130.  Kruk Tadeusz, s. Leona, 18 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
131.  Kotlęga Władysław, s. Stanisława, 18 XII 1981 – 13 I 1982, zwolniony.
132.  Kobyłka Zbigniew, s. Stanisława, 18 XII 1981 – 8 I 1982, zwolniony.
133.  Kaczanowski Mirosław, s. Władysława, 18 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie inter-

nowania.
134.  Koczkodal Ryszard, s. Jana, 28 XII 1981 – 14 IV 1982, OO Lublin.
135.  Karpowicz Marek, s. Józefa, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
136.  Krawczyk Aleksander, s. Aleksandra, 8 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
137.  Kalbarczyk Tadeusz, s. Jana, 8 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
138.  Karpik Stanisław, s. Stanisława, 8 I 1982 – 28 III 1982, zbiegł [dopisane ołów-

kiem – P. P. G.].
139.  Kęzik Wiesław, s. Ludwika, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
140.  Knap Stefan, s. Józefa, 8 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
141.  Kornacki Lucjan, s. Bolesława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
142.  Kublikowski Jerzy, s. Stefana, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
143.  Kucharuk Jerzy, s. Ludwika, 8 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
144.  Kocjan Jerzy, s. Rudolfa, 9 I 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
145.  Koper Stanisław, s. Bronisława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
146.  Kuryjak Zygmunt, s. Michała, 9 I 1982 – 18 III 1982, OO Lublin.
147.  Kozłowski Gabriel, s. Jana, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
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148.  Kaczmarczyk Tadeusz, s. Franciszka, 9 I 1982 – 18 III 1982, zwolniony.
149. Kukaj Adam, s. Władysława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
150.  Kudyk Jerzy, s. Jana, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
151.  Kurzępa Antoni, s. Tomasza, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
152.  Kowalczyk Ryszard, s. Karola, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
153.  Kąkol Henryk, s. Feliksa, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
154.  Knapik Stanisław, s. Lucjana, 9 I 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
155.  Kozaczyński Adam, s. Jana, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
156.  Kawucha Krzysztof, s. Jana, 9 I 1982 – 20 III 1982, zwolniony.
157.  Krawczyk Krystian, s. Mariana, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
158.  Kubiak Marek, s. Henryka, 11 I 1982 – 9 IV 1982, zwolniony.
159.  Kura Jan, s. Franciszka, 11 I 1982 – 3 II 1982, zwolniony.
160.  Kokosiński Marek, s. Bogdana, 11 I 1982 – 9 III 1982, zwolniony.
161.  Kaszczuk Bronisław, s. Teodora, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
162.  Kaczmarek Wiesław, s. Edwarda, 11 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
163.  Kurek Jan, s. Karola, 11 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
164.  Kwieciński Janusz, s. Andrzeja, 11 I 1982 – 26 II 1982, zwolniony.
165.  Karkosz Ryszard, s. Antoniego, 11 I 1982 – 4 III 1982, zwolniony.
166.  Kałabuń Marek, s. Franciszka, 11 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
167.  Kociubiński Zdzisław, s. Jana, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
168.  Knap Andrzej, s. Edwarda, 11 I 1982 – 22 III 1982, zwolniony.
169.  Kubański Janusz, s. Michała, 11 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
170.  Kuks Henryk, s. Szczepana, 4 II 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
171.  Kaliński Waldemar, s. Aleksandra, 11 II 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
172.  Kaliński Zdzisław, s. Aleksandra, 11 II 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
173.  Krzyżanek Ryszard, s. Edwarda, 16 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
174.  Kutkowski Arkadiusz, s. Jana, 25 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
175.  Kaszczuk Bronisław, s. Teodora, 15 IV 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
176.  Lipka-Chudzik Józef, s. Wiktora, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
177.  Lipczewski Seweryn, s. Antoniego, 9 I 1982 – 27 II 1982, zwolniony.
178.  Lipczak Jan, s. Bazylego, 9 I 1982 – 30 I 1982, uchylenie internowania.
179.  Leńczuk Michał, s. Włodzimierza, 9 I 1982 – 16 III 1982, zwolniony.
180.  Lewczuk Roman, s. Piotra, 9 I 1982 – 20 II 1982, zwolniony.
181.  Lipert Cezary, s. Franciszka, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
182.  Lewczuk Janusz, s. Józefa, 11 I 1982 – 12 II 1982, zwolniony.
183.  Łupina Zygmunt, s. Władysława, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
184.  Łazarz Mieczysław, s. Stanisława, 13 XII 1981 – 9 IV 1982, OO Lublin.
185.  Łomoc Józef, s. Antoniego, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
186.  Łoboda Waldemar, s. Władysława, 14 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie interno-

wania.
187.  Łapiński Witalis, s. Feliksa, 23 XII 1981 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
188.  Łodyga Jan, s. Jana, 8 I 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
189.  Łobacz Władysław, s. Antoniego, 8 I 1982 – 8 IV 1982, OO Lublin.
190.  Łaba Mieczysław, s. Wojciecha, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
191.  Łukasiewicz Jacenty, s. Władysława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
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192.  Łuczko Stanisław, s. Józefa, 11 I 1982 – 6 II 1982, uchylenie internowania.
193.  Łukaszczuk Andrzej, s. Franciszka, 11 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
194.  Łączka Ryszard, s. Jana, 11 I 1982 – 15 IV 1982, OO Lublin.
195.  Łuczak Eugeniusz, s. Ignacego, 12 II 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
196.  Łomoc Józef, s. Antoniego, 8 IV 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
197.  Malinowski Jerzy, s. Czesława, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
198.  Miszczak Jarosław, s. Zygmunta, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
199.  Malicki Leszek, s. Jana, 13 XII 1981 – 11 II 1982, uchylenie internowania.
200.  Małagocki Krzysztof, s. Piotra, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
201.  Makenson Robert, s. Józefa, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
202.  Masiak Bogdan, s. Piotra, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
203.  Miłaczewski Daniel, s. Mieczysława, 13 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie inter-

nowania.
204.  Mazurek Włodzimierz, s. Witolda, 28 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
205.  Matus Roman, s. Stanisława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
206.  Miłkowski Stanisław, s. Leona, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
207.  Musiej Sławomir, s. Stanisława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
208.  Mizikowski Jan, s. Ignacego, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
209.  Maksymowicz Henryk, s. Henryka, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
210.  Małysz Stanisław, s. Jana, 9 I 1982 – 16 I 1982, zwolniony.
211.  Mazurek Ryszard, s. Jana, 9 I 1982 – 13 II 1982, zwolniony.
212.  Mazurek Tadeusz, s. Andrzeja, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
213.  Muszyński Jerzy, s. Zbigniewa, 9 I 1982 – 19 I 1982, zwolniony.
214.  Marcola Emilian, s. Jana, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
215.  Mazurek Zbigniew, s. Michała, 9 I 1982 – 2 III 1982, zwolniony.
216.  Muszyński Roman, s. Antoniego, 11 I 1982 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
217.  Misiec Mirosław, s. Tadeusza, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
218.  Mach Marian Andrzej, s. Bazylego, 2 II 1982 – 9 III 1982, uchylenie interno-

wania.
219.  Mielniczuk Stanisław, s. Józefa, 12 II 1982 – 9 III 1982, zwolniony.
220.  Mikus Krzysztof, s. Józefa, 23 II 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
221.  Michałowski Marek, s. Zdzisława, 25 II 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
222.  Muszyński Roman, s. Antoniego, 11 I – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
223.  Niezgoda Czesław, s. Wacława, 13 XII 1981 – 9 IV 1982, OO Lublin.
224.  Niesyn Michał, s. Józefa, 13 XII 1981 – 6 I 1982, OO Darłówek.
225.  Nowak Adam, s. Antoniego, 18 XII 1981 – 13 I 1982, uchylenie internowa-

nia.
226.  Nadolski Mieczysław, s. Mieczysława, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
227.  Nitendal Lucjan, s. Czesława, 11 I 1982 – 29 III 1982, zwolniony.
228.  Niedźwiedź Henryk, s. Jana, 11 I 1982 – 27 II 1982, zwolniony.
229.  Nieoczym Zbigniew, s. Stanisława, 11 I 1982 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
230.  Nastula Andrzej, s. Romana, 25 III 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
231.  Ostrokólski Ireneusz, s. Jerzego, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
232.  Olewiński Janusz, s. Józefa, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
233.  Ozga Wiesław, s. Tadeusza, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
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234.  Ogorzałek Edward, s. Czesława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
235.  Oksytiuk Janusz, s. Mariana, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
236.  Oleszczyński Roman, s. Pawła, 11 I 1982 – 26 II 1982, zwolniony.
237.  Opozda Piotr, s. Teodora, 19 III 1982 – 5 IV 1982, OO Lublin.
238.  Pasierbiak Roland, s. Tadeusza, 13 XII 1981 – 23 III 1982, zwolniony.
239.  Parfianowicz Teofil, s. Józefa, 13 XII 1981 – 25 III 1982, zwolniony.
240.  Poterek Jan, s. Stanisława, 13 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie internowania.
241.  Protz Krzysztof, s. Stanisława, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
242.  Paga Lesław, s. Jana, 13 XII 1981 – 22 IV 1982, OO Lublin.
243.  Puczek Zbigniew, s. Kazimierza, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
244.  Paczkowski Edward, s. Jana, 13 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie internowa-

nia.
245.  Pazur Stefan, s. Andrzeja, 18 XII 1981 – 17 III 1982, zwolniony.
246.  Prokop Krzysztof, s. Józefa, 18 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
247.  Pałuszyński Zdzisław, s. Bonifacego, 18 XII 1981 – 8 I 1982, zwolniony.
248.  Potępa Bogusław, s. Władysława, 23 XII 1981 – 25 III 1982, zwolniony.
249.  Pęk Edmund, s. Stanisława, 28 XII 1981 – 25 III 1982, zwolniony.
250.  Perzak Andrzej, s. Wacława, 28 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
251.  Pyć Stanisław, s. Mieczysława, 28 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
252.  Piłka Marian, s. Ludwika, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
253.  Pelc Andrzej, s. Stanisława, 8 I 1982 – 13 III 1982, uchylenie internowania.
254.  Pawelec Henryk, s. Leona, 9 I 1982 – 30 I 1982, uchylenie internowania.
255.  Palinka Jan, s. Jana, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
256.  Przytuła Stanisław, s. Franciszka, 9 I 1982 – 20 III 1982, zwolniony.
257.  Polański Tarnawa, s. Leona, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
258.  Pankiewicz Stanisław, s. Feliksa, 9 I 1982 – 6 II 1982, uchylenie internowania.
259.  Przytuła Józef, s. Antoniego, 9 I 1982 – 28 I 1982, zwolniony.
260.  Pasiecznik Marek, s. Edwarda, 11 I 1982 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
261.  Pyrtak Tadeusz, s. Jana, 11 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
262.  Paszkiewicz Jan, s. Wacława, 11 I 1982 – 4 II 1982, uchylenie internowania.
263.  Piekart Ryszard, s. Wacława, 14 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
264.  Rożek Janusz, s. Andrzeja, 13 XII 1981 – 6 I 1982, OO Darłówek.
265.  Roczon Stefan, s. Andrzeja, 13 XII 1981 – 6 I 1982, OO Darłówek.
266.  Różycki Waldemar, s. Stanisława, 18 XII 1981 – 8 I 1982, zwolniony.
267.  Roman Jerzy, s. Jana, 8 I 1982 – 5 II 1982, zwolniony.
268.  Ryczkowski Jerzy, s. Teofila, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
269.  Rosik Leszek, s. Kazimierza, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
270.  Rachwald Jerzy, s. Jerzego, 9 I 1982 – 22 IV 1982, OO Lublin.
271.  Radliński Władysław, s. Władysława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
272.  Różycki Janusz, s. Bronisława, 9 I 1982 – 23 II 1982, OO Kwidzyń.
273.  Rogoźnicki Tadeusz, s. Bolesława, 9 I 1982 – 20 II 1982, zwolniony.
274.  Ryl Mirosław, s. Bogdana, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
275.  Rudzki Henryk, s. Józefa, 11 I 1982 – 6 II 1982, uchylenie internowania.
276.  Raczyński Ryszard, s. Jana, 5 II 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
277.  Ruchlicki Wiesław, s. Zygmunta, 25 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
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278.  Szaciłowski Stefan, s. Edmunda, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
279.  Skrzyniarz Jan, s. Ludwika, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
280.  Sowa Marek, s. Edwarda, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
281.  Sikora Stanisław, s. Zofii, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
282.  Samoliński Wojciech, s. Wojciecha, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
283.  Smalec Marian, s. Aleksandra, 13 XII 1981 – 4 II 1982, uchylenie internowa-

nia.
284.  Stępniak Włodzimierz, s. Mikołaja, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
285.  Sidor Jerzy, s. Czesława, 14 XII 1981 – 28 XII 1981, zwolniony.
286.  Szlendak Jarosław, s. Bohdana, 14 XII 1981 – 2 II 1982, uchylenie internowa-

nia.
287.  Świderski Leszek, s. Józefa, 18 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
288.  Słowiński Jerzy, s. Mariana, 18 XII 1981 – 17 III 1982, zwolniony.
289.  Sidorowicz Jan, s. Antoniego, 28 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
290.  Skop Sławomir, s. Jana, 4 I 1982 – 24 IV 1982, OO Lublin.
291.  Sosnowski Wincenty, s. Jana, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
292.  Szyszkowski Bogdan, s. Franciszka, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
293.  Siewierski Janusz, s. Stanisława, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
294.  Szumilas Adam, s. Wacława, 8 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
295.  Śmiech Stanisław, s. Stanisława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
296.  Świrgoń Tadeusz, s. Józefa, 9 I 1982 – 19 I 1982, zwolniony.
297.  Splewiński Marek, s. Juliana, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
298.  Sarnicki Radosław, s. Augustyna, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
299.  Sołtys Marian, s. Kazimierza, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
300.  Śwircz Aleksander, s. Andrzeja, 9 I 1982 – 20 II 1982, zwolniony.
301.  Szukało Kazimierz, s. Jana, 9 I 1982 – 6 II 1982, uchylenie internowania.
302.  Sieczkowski Czesław, s. Wacława, 9 I 1982 – 19 I 1982, zwolniony.
303.  Sławiński vel Szwab Sławomir, s. Eugeniusza, 9 I 1982 – 19 I 1982, zwolniony.
304.  Ślusarczyk Zbigniew, s. Władysława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
305.  Sereda Marian, s. Kazimierza, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
306.  Szpyra Leszek, s. Antoniego, 9 I 1982 – 2 II 1982, uchylenie internowania.
307.  Stebliński Franciszek, s. Michała, 9 I 1982 – 19 I 1982, zwolniony.
308.  Sawa Ryszard, s. Jana, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
309.  Szady Feliks, s. Karola, 11 I 1982 – 12 II 1982, zwolniony.
310.  Szwed Franciszek, s. Stanisława, 11 I 1982 – 29 II 1982, OO Lublin.
311.  Sękowski Bogdan, s. Tadeusza, 11 I 1982 – 24 III 1982, zwolniony.
312.  Smyk Marian, s. Kazimierza, 11 I 1982 – 12 II 1982, zwolniony.
313.  Symotiuk Stanisław, s. Jerzego, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
314.  Szczepanik Mieczysław, s. Władysława, 11 I 1982 – 29 III 1982, zwolniony.
315.  Szacoń Marian, s. Edwarda, 11 I 1982 – 8 III 1982, zwolniony.
316.  Śliwiński Stanisław, s. Józefa, 11 I 1982 – 9 III 1982, zwolniony.
317.  Skrobek Włodzimierz, s. Jana, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
318.  Stropek Ryszard, s. Bronisława, 13 II 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
319.  Sołek Bronisław, s. Jana, 16 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
320.  Sowa Marek, s. Edwarda, 8 IV 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
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321.  Symotiuk Stanisław, s. Jerzego, 15 IV 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
322.  Tracz Jan, s. Wacława, 13 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie internowania.
323.  Toprowski Jan, s. Jana, 23 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
324.  Targas Marian, s. Stanisława, 23 XII 1981 – 4 II 1982, uchylenie internowania.
325.  Traczyk Piotr, s. Jana, 9 I 1982 – 28 I 1982, zwolniony.
326.  Teterycz Andrzej, s. Witolda, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
327.  Telejko Mieczysław, s. Władysława, 9 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
328.  Urbanek Tadeusz, s. Stanisława, 8 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
329.  Wojcieszczuk Jan, s. Tadeusza, 13 XII 1981 – 19 III 1982, zwolniony.
330.  Węglarz Stanisław, s. Stanisława, 13 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
331.  Wesołowski Waldemar, s. Jana, 13 XII 1981 – 23 IV 1982, OO Załęże.
332.  Wojtyra Henryk, s. Henryka, 13 XII 1981 – 17 III 1982, zwolniony.
333.  Wardawy Bronisław, s. Franciszka, 13 XII 1981 – 8 II 1982, uchylenie inter-

nowania.
334.  Wesołowski Bronisław, s. Zbigniewa, 14 XII 1981 – 23 I 1982, uchylenie inter-

nowania.
335.  Wilk Mieczysław, s. Stanisława, 28 XII 1981 – 4 II 1982, uchylenie internowa-

nia.
336.  Wołosz Stanisław, s. Stanisława, 8 I 1982 – 6 IV 1982, OO Kwidzyń.
337.  Wołoczko Jerzy, s. Wacława, 8 I 1982 – 15 II 1982, zwolniony.
338.  Wierzejski Stanisław, s. Zygmunta, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
339.  Wawrzyniewicz Adam, s. Jana, 8 I 1982 – 3 II 1982, uchylenie internowania.
340.  Wojtasiuk Jan, s. Jana, 9 I 1982 – 27 II 1982, zwolniony.
341.  Wnuk Grzegorz, s. Bolesława, 9 I 1982 – 20 II 1982, zwolniony.
342.  Woroch Stanisław, s. Władysława, 9 I 1982 – 16 III 1982, zwolniony.
343.  Watras Jerzy, s. Kazimierza, 9 I 1982 – 30 I 1982, uchylenie internowania.
344.  Wichrowski Ryszard, s. Czesława, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
345.  Wójcik Ryszard, s. Bolesława, 9 I 1982 – 23 II 1982, zwolniony.
346.  Woźniak Sławomir, s. Kazimierza, 11 I 1982 – 15 IV 1982, OO Lublin.
347.  Wilkowski Eugeniusz, s. Bolesława, 11 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
348.  Wojtiuk Stanisław, s. Protazego, 6 II 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
349.  Wocior Stanisław, s. Tomasza, 16 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
350.  Warda Józef, s. Władysława, 25 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
351.  Żurawicz Augustyn, s. Jana, 18 XII 1981 – 23 II 1982, zwolniony.
352.  Zieliński Henryk, s. Ignacego, 18 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
353.  Zieliński Tadeusz, s. Jana, 23 XII 1981 – 26 III 1982, OO Lublin.
354.  Żmudziak Zbigniew, s. Kazimierza, 4 I 1982 – 3 III 1982, zwolniony.
355.  Zajączkowski Wiesław, s. Zdzisława, 8 I 1982 – 23 IV 1982, OO Załęże.
356.  Zalewski Jerzy, s. Józefa, 8 I 1982 – 15 II 1982, zwolniony.
357.  Zacharow Jerzy, s. Aleksandra, 9 I 1982 – 23 IV 1982, OO Kwidzyń.
358.  Zwolak Stefan, s. Józefa, 9 I 1982 – 3 III 1982, zwolniony.
359.  Zamościński Kazimierz, s. Władysława, 9 I 1982 – 20 III 1982, zwolniony.
360.  Żelazny Roman, s. Władysława, 11 I 1982 – 6 II 1982, uchylenie internowa-

nia.
361.  Zając Stanisław, s. Konrada, 11 I 1982 – 26 I 1982, zwolniony.
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362.  Zając Wojciech, s. Mariana, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
363.  Zawadzki Wacław, s. Zygmunta, 11 I 1982 – 12 II 1982, zwolniony.
364.  Zych Roman, s. Antoniego, 11 I 1982 – 29 III 1982, OO Lublin.
365.  Zbiniewicz Włodzimierz, s. Fryderyka, 4 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
366.  Zima Tadeusz, s. Pawła, 16 II 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.
367.  Zachara Tadeusz, s. Józefa, 8 III 1982 – 26 III 1982, OO Lublin.

Powyższe wykazy stanowią jedynie wybór spośród wielu materiałów zgromadzo-
nych przez dawnych pracowników SB i MO. Są one obecnie przechowywane w In-
stytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie (ul. Szewska 2, tel. 081-536-34-
01). Niedawno Instytut wydał drukiem interesującą pozycję Informacja o działalno-
ści (okres październik 2000 – czerwiec 2005), Lublin 2005, 48 s. + płyta CD (Z archiwum 
IPN Lublin), zawierającą m.in. ilustracje, plakaty, wykazy publikacji. Informator 
omawia działalność trzech pionów oddziału IPN w Lublinie: prokuratorskiego, 
edukacyjnego oraz archiwalnego.
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sygn. Lu-018/162, t. 1–10: Sprawa obiektowa „Związek” 1980–1983.
sygn. Lu-020/638 [dawna sygn. II/10190]: Internowani.
sygn. Lu-020/638, t. 1–8: Materiały operacyjne 1944–1990.
sygn. Lu-77/142: Skorowidz alfabetyczny. Internowani we Włodawie 1981–1982, 

k. 1–188.
sygn. Lu-0109/1: Dokumentacja dotycząca NSZZ „Solidarność”, cz. I–XII: Akta do-

chodzenia w sprawie o kryptonimie „Gotowość”.
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Przeciw Solidarności 1980–1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych, wybór dokumentów i opracowanie J. Draus, 
Z. Nawrocki, Rzeszów 2000.

Stan wojenny. Materiały autobiograficzne, opracowania, wybór i oprac. A. Augusty-
niak, J. Czajkowska, B. Dokurno, H. Maniakowska, B. Wrońska, Toruń 2004.
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Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp i oprac. 
B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001 (Instytut Pamięci Narodowej, seria 
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Świadectwa stanu wojennego, wstęp J. Krupski, oprac. A. Dudek, K. Madej, War-
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Stąd ruszyła lawina... Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989
 

red. P. P. Gach, Lublin 2006

Zygmunt Łupina

NSZZ „Solidarność” Regionu 
Środkowo-Wschodniego w podziemiu. 

13 grudnia 1981 – 19 lutego 1989

1. Stan wojenny w Regionie Środkowo-Wschodnim

Komuniści byli do stanu wojennego dobrze przygotowani pod względem 
organizacyjnym i militarnym1. Opozycja nie była przygotowana pod żad-
nym względem. Wprawdzie były ustalenia, że w wypadku zagrożenia 
Związku odpowiadamy strajkiem generalnym – które w czasie posiedze-
nia Krajowej Komisji w Radomiu zostały ponowione – ale nie wierzyliśmy 
w możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Nie docenialiśmy de-
terminacji i siły przeciwnika – przecenialiśmy siłę Związku.

Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego w począt-
kach grudnia zarządził całodobowe dyżury w biurach Zarządu Regionu 
i Zarządów Oddziałów i przygotowania do wprowadzenia gotowości straj-
kowej w Oddziałach. Zalecenia KK w sprawie strajku zostały poddane 
pod konsultacje załóg; zdecydowana ich większość była za strajkiem. ZR 
rozpoczął rozpowszechnianie instrukcji strajkowej w Regionie. W niektó-
rych zakładach zaczęto tworzenie „milicji robotniczych” (nazwy tych grup 

1 Literatura na ten temat jest obszerna, m.in.: opracowania Instytutu Pamięci Narodo-
wej; P. G a c h, Przygotowanie stanu wojennego przez władze, [w:] Na początku był Lipiec. Materiały 
z sympozjum naukowo-historycznego KUL, red. P. P. Gach, Lublin 2005, s. 33–39; B. W e i s e r, 
Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne, Warszawa 2005.
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były różne) – w WSK, MPO-Lublin, FSC, „Agromecie”, Przedsiębiorstwie 
Sprzętowo-Transportowym Budownictwa Rolniczego w Głusku2.

Tuż przed stanem wojennym w Biskupicach zakończył się kurs „orga-
nizacja związkowa w obronie”. Do sytuacji nadzwyczajnych przygotowy-
wała się „Solidarność Rodzin”. Organizatorem tych przygotowań był Jerzy 
Bartmiński3.

Dobrą ilustracją tej przedwojennej sytuacji w Regionie było posiedze-
nie Zarządu Regionu z 10 grudnia 1981 r. Mimo że wieści o niepokojących 
ruchach wojsk krążyły, w programie posiedzenia nie było punktu o aktu-
alnej sytuacji. Dopiero w trakcie posiedzenia wywalczono, że będzie – jako 
ostatni w kolejności. Uczestnicy byli już zmęczeni – zrealizowano go więc 
zdawkowo4. Jan Bartczak właśnie wyjeżdżał do Gdańska na posiedzenie 
Komisji Krajowej. Z powodu zagrożenia aresztowaniem, na swego następ-
cę wyznaczył Włodzimierza Blajerskiego. I to była jedyna realna decyzja 
w tej sprawie podjęta na tym posiedzeniu5.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić: stan wojenny zasko-
czył „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego.

Pod koniec 12 grudnia 1981 r. dyżur w Zarządzie Regionu pełnił wice-
przewodniczący Ryszard Jankowski. Gdy zorientował się, że sytuacja jest 
niepokojąca, zaczął telefonicznie ostrzegać działaczy Związku, by nie no-
cowali w domu. Dzięki temu niektórzy tej nocy uniknęli internowania.

Stan wojenny w Regionie Środkowo-Wschodnim rozpoczął się wcze-
śniej, jeszcze przed północą z 12 na 13 grudnia. Na kilkadziesiąt minut 
przed 24.00 został zabrany z domu w Łęcznej Stanisław Węglarz6, o 23.45 
zabrano z domów członków Komisji Zakładowej Fabryki Łożysk Tocz-
nych w Kraśniku7. A po północy – cała fala aresztowań w całym Regionie 
i kraju...

Dlaczego komuniści wprowadzili stan wojenny? Jakie były jego cele?
Odpowiedzi najbardziej oczywiste: po pierwsze – czuli się zagrożeni 

w sprawowaniu totalitarnej władzy w PRL, a po drugie – byli agresywnie  
naciskani przez towarzyszy radzieckich8.

2 IPN Lublin, sygn. Lu-0367/6, 8.
3 J. B a r t m i ń s k i, relacja ustna.
4 Za inicjatorów podają się dwaj działacze: Włodzimierz B l a j e r s k i (relacja pisemna), 

i Julian D z i u r a (Słowa przemijają, czyny pozostają, Lublin 2005).
5 „[...] jak mnie zamkną, to ty mnie zastępujesz na czas mojej nieobecności i będziesz 

wiedział co zrobić. Masz na to moje pełnomocnictwa” (B l a j e r s k i, op. cit., s. 3).
6 S. W ę g l a r z, relacja ustna.
7 D z i u r a, op. cit., s. 36.
8 W e i s e r, op. cit., s. 222.
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Oficjalnie głoszono obronę socjalizmu jak niepodległości, obronę pań-
stwa przed rozpadem. A ponieważ tym zagrożeniem i dla socjalizmu, i dla 
PRL-u był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, ce-
lem stanu wojennego było zniszczenie opozycji, a zwłaszcza „Solidarno-
ści”. Dlatego:

– wprowadzono prawo – rygory stanu wojennego dla całego społe-
czeństwa;

– zawieszono lub zlikwidowano organizacje, związki zawodowe 
(„dla alibi” – wszystkie), stowarzyszenia;

– internowano tysiące działaczy (22 grudnia 1981 r. gen. Kiszczak 
podał na posiedzeniu Biura Politycznego PZPR liczbę ok. 5000)9;

– z internowanymi i z pozostałymi na wolności działaczami funkcjo-
nariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzali rozmowy „profi-
laktyczno-ostrzegawcze”, których celem było: pozyskiwanie agen-
tów, podpisywanie deklaracji lojalności, publiczne, ogłoszone po-
przez środki masowego przekazu, wyrzekanie się dotychczasowej 
działalności i poglądów, a co najmniej bierność – owoc zastraszenia;

– odsunięto początkowo na margines także PZPR, bo wielu jej człon-
ków było jednocześnie członkami „Solidarności”. Wielu zaś było 
po prostu niepewnych. Dopiero po weryfikacji PZPR miała się stać 
przewodnią siłą socjalistycznego państwa;

– miano rządzić za pomocą siły i strachu.
Czy te oficjalnie głoszone cele były możliwe do zrealizowania przez 

komunistów? I czy je zrealizowano? Jest to też pytanie: czy cierpienia Po-
laków w stanie wojennym i powojennym miały jakiś racjonalny sens? Nie! 
Tych celów nie można było zrealizować i nie zrealizowano ich! A więc po-
nad 8 lat cierpień nie miało sensu.

Stosunkowo najłatwiej można było zniszczyć opozycję, a w niej „So-
lidarność”, bo do tego potrzebna była brutalna siła i siłą tą dysponowano. 
Ale i tego nie osiągnięto w pełni, co postaramy się udowodnić faktami 
z Regionu Środkowo-Wschodniego.

Dysponując tylko fizyczną siłą, nie można było odbudowywać i roz-
wijać socjalizmu w gospodarce, społeczeństwie i kulturze. Nie można było 
budować państwa demokratycznego, nawet w rozumieniu socjalistycz-
nym. Bo jaki program należało zrealizować i to szybko?

1. Zreformować i rozwinąć gospodarkę socjalistyczną, umożliwiając 
zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Było to – i wielu komunistów 
zdawało sobie z tego sprawę – działanie fundamentalne, wywie-

9 Tajne dokumenty Biura Politycznego PZPR a „Solidarność” 1980–1981, Londyn 1992, 
s. 577.
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rające wpływ na pozostałe dziedziny. Bez zrewidowania i zmiany 
stosunków z ZSRR – niemożliwe do wykonania.

2. Deklarowany rozwój socjalistycznej demokratyzacji ustroju poli-
tycznego.

3. Z tym się wiąże podniesienie i umocnienie Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej, która w państwie demokracji socjalistycznej 
miała odgrywać przewodnią rolę.

4. Ożywienie samorządnego (na sposób socjalistyczny) ruchu spo-
łecznego: związków zawodowych, samorządów pracowniczych, 
organizacji społecznych, ruchu regionalnego.

5. Pozyskanie młodzieży dla partii i państwa (chodziło przecież 
o przyszłość socjalizmu).

6. Rozwój socjalistycznej kultury, nauki, oświaty.
7. Jakieś rozwiązanie problemów religijnych w Polsce: przy Papieżu-

-Polaku i widocznym wzroście religijności Polaków.
8. Zapowiadana walka z patologiami społecznymi.
9. Ochrona środowiska, co po wybuchu w Czarnobylu nabrało cech 

dramatycznych.
10. Poprawa wizerunku Polski w świecie.
Do zwycięstwa w tej batalii trzeba było innych sił – programu, inte-

lektu, gorliwego poparcia przynajmniej przez własnych ludzi: PZPR, nowe 
związki zawodowe, administrację, struktury państwowe, organizacje mło-
dzieżowe i inne. A tych nie mieli. Mieli też utopijną podstawę doktry-
nalną: marksizm-leninizm. Mieli też przeszkolonych w Moskwie oficerów 
w wojsku, milicji i SB, przeszkolonych tam działaczy funkcyjnych w PZPR 
i organizacjach młodzieżowych.

1.1. Internowani – ośrodki internowania („internaty”)

Kluczowym elementem „grudniowej bitwy” miało być internowanie kilku 
tysięcy głównych działaczy i wyeliminowanie ich z działalności politycz-
nej opozycyjnej wobec PRL-u. Dopełnić tego miały rozmowy ostrzegaw-
cze i z internowanymi, i z działaczami pozostałymi na wolności, których 
celem było złamanie ich moralne i psychiczne, a więc wymuszające albo 
przejście na stronę socjalistycznej władzy, albo bierność polityczną.

W Regionie Środkowo-Wschodnim do 31 grudnia 1981 r. internowa-
no: w woj. lubelskim 138 osób, a w woj. zamojskim – 120 osób10. Z człon-

10 Wykaz internowanych działaczy NSZZ „Solidarność”, Region Środkowo-Wschodni, 
zebrał Bronisław Wardawy. Ta lista jest najpełniejsza. Są też inne.
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ków Krajowej Komisji z naszego Regionu internowany został Jan Bartczak 
(osadzony w Potulicach-Strzeblinku), natomiast uniknęli internowania 
Kazimierz Chrzanowski z „Agrometu” Lublin i Zbigniew Jędruszewski, 
inż. mechanik w „Edzie” Poniatowa, choć z zupełnie różnych powodów: 
K. Chrzanowski był już wówczas agentem SB (pseudonim „Piłkarz”), a Ję-
druszewskiego nie zaliczono do „ekstremy” „Solidarności”. Z prezydium 
Zarządu Regionu internowani zostali: Jan Bartczak, Jerzy Bartmiński, 
Andrzej Jóźwiakowski, Ryszard Jankowski, Janusz Karpiński, Jan Kozak, 
Ryszard Kuć, Krystyna Murat i Stanisław Węglarz. Internowania uniknęli: 
Włodzimierz Blajerski i Norbert Wojciechowski.

Zostało też internowanych wielu działaczy Zarządów Oddziałów, Ko-
misji Zakładowych największych zakładów, sekcji branżowych, doradców 
naukowych, pracowników Zarządu Regionu, poligrafii i innych.

Później ruch rozwijał się w obie strony; internowano nowych, rozpo-
częło się też zwalnianie z „internatów”: z Krasnegostawu Wiktor Zalewski 
został zwolniony już 23 grudnia 1981 r., a z Włodawy chyba pierwszym 
zwolnionym był Jerzy Bartmiński – 30 grudnia 1981 roku.

Wśród internowanych z naszego Regionu były 24 kobiety, przebywa-
jące w Krasnymstawie, Nisku, Warszawie Olszynce i w Gołdapi. Natomiast 
mężczyźni zasiedlali następujące „internaty”: przewodniczący Zarządu 
Regionu, Jan Bartczak, Potulice i Strzeblinek, pozostali: Włodawa, Kra-
snystaw, Lublin, Rzeszów-Załęże, Kielce-Piaski, Kwidzyń, Uherce, Łup-
ków, Darłówek.

„Internowania nie były w pełni skuteczne: opór przeciw wprowadze-
niu stanu wojennego dowiódł, że licznych potencjalnych przywódców i or-
ganizatorów nie internowano”11. Po prostu nie było ich na listach interno-
wanych. Ale i z tych, którzy znaleźli się na listach, nie wszystkich interno-
wano: ostrzeżeni ukryli się lub przypadkowo nie było ich w tę grudniową 
noc w domu. 23 grudnia 1981 r. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatel-
skiej zestawiła „Wykaz osób podlegających internowaniu w związku ze 
stanem wojennym, a dotychczas nie zatrzymanych”. Jest na nim 29 osób, 
a wśród nich m.in.: Włodzimierz Blajerski, Alfred Bondos, Adam Cichocki, 
Kazimierz Iwaszko, Jan Nakonieczny, Piotr Opozda, Wiesław Pastuszko, 
Marian Piłka, Andrzej Sokołowski, Norbert Wojciechowski12. Wielu z nich 
natychmiast podjęło walkę podziemną, osłabiając zwycięstwo WRON-y 
w bitwie grudniowej, np.: W. Blajerski, N. Wojciechowski, A. Sokołowski, 

11 J. K a r p i ń s k i, Dziwna wojna, Paryż 1990, s. 51.
12 IPN Lublin, sygn. Lu-0137/81.
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A. Bondos już 13 grudnia organizowali strajki w WSK Świdnik, LZNS Lu-
blin i w Regionie.

To niepełne rozbicie opozycji stwierdzają członkowie Biura Politycz-
nego PZPR na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 1981 roku13.

O życiu internowanych w poszczególnych ośrodkach traktuje kilka 
książek (Stefana Szaciłowskiego, Ocalone z kipiszu; Andrzeja Jóźwiakow-
skiego, Internowanie we Włodawie i w Lublinie), wiele relacji rękopiśmien-
nych, zwłaszcza działaczy z Zamojszczyzny (np. Ryszarda Wichorowskie-
go, Henryka Kąkola, Piotra Kurzępy), relacje ustne i moja pamięć.

Wybiorę z nich dowody na małą skuteczność internowania w dzie-
dzinie świadomości. Dowody na to, że internowani nie dali się złamać 
i podjęli walkę o godność, wartości patriotyczne, moralne – co stawiało 
ich w mocnej opozycji do systemu stanu wojennego i do władz Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej w ogóle. Pozwoliło im to zachować godność, 
wolność za kratami. W czerwcu 1982 r. w ośrodku Rzeszów-Załęże in-
ternowany starszy rolnik z Zamojszczyzny, Tadeusz Karczmarczyk, przez 
blisko godzinę udowadniał oficerowi SB, że z nich dwóch to on czuje się 
wolny, a zniewolony jest funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa14.

Różnorodnym naciskom uległa niewielka liczba internowanych; 
stwierdzają to otwierające się archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. 
Większość internowanych nie dała się złamać; podjęła walkę z systemem 
stanu wojennego.

a)  Podjęto walkę o wyjaśnienie statusu prawnego internowanych. 
Ponieważ początkowo takiego nie było, funkcjonariusze ośrodków 
usiłowali narzucić internowanym regulamin więźniów kryminal-
nych, a więc ścisłe przestrzeganie porządku dnia, wstawanie przy 
wchodzeniu do celi funkcjonariuszy, „wystawki”, sprzątanie cel 
itd. Nigdy im się to nie udało.

  Gdy 9 stycznia 1982 r. przywieziono do Włodawy internowa-
nych z woj. zamojskiego, ci ze zdziwieniem zobaczyli, że interno-
wani z Lublina wystawiają na noc z cel porządnie złożone ubrania 
(„wystawki”), bo oni w Krasnymstawie już tego nie robili15.

13 Tajne dokumenty [...], s. 577–582.
14 Byłem tego świadkiem, gdyż stałem pod drzwiami, czekając w kolejce na wizytę 

u tego esbeka. Gdy wszedłem, wyglądał jak wymięty; na moją uwagę odpowiedział: „Bo je-
stem – ten chłop przez godzinę mi udowadniał, kto tu jest wolny”.

15 Pisemne relacje R. W i c h o r o w s k i e g o i A. K o z a c z y ń s k i e g o.
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b) Manifestacyjne obchody rocznic (miesięcznic) solidarnościowych 
(13 i 16 każdego miesiąca), historycznych (zwłaszcza 3 maja 
1982 r.) były dziedziną tej walki.

  Pierwszą miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego obcho-
dzono we Włodawie jednodniową głodówką, którą podjęła więk-
szość internowanych. Karą za to było siedmiodniowe zamknięcie 
w izolatkach („kabarynach”) czterech internowanych uznanych 
przez władzę za inicjatorów: Janusza Iwaszkę, Zygmunta Łupinę, 
Jerzego Malinowskiego i Wojciecha Samolińskiego16.

  Miesięcznicę mordu na górnikach „Wujka” obchodzono bardzo 
uroczyście we Włodawie 16 marca. W spacerniku paliły się znicze, 
modlono się w milczeniu. Gdy do spacernika weszła grupa z Zamoj-
szczyzny, na blasze rozdzielającej 2 spacerniki powiesiła orła w ko-
ronie i drewniany krzyż17, przed którym zawisła płonąca lampka, zaś 
inne stały na ziemi. Wieczorem w oknach cel płonęły świece.

  W ośrodku lubelskim te miesięcznice obchodzono od kwiet-
nia 1982 roku. Trzynasty był dniem bojkotu prasy, radia i telewizji 
oraz milczącego spaceru. Od 13 do 16 zbierano się wieczorem na 
modlitwę w intencji prześladowanych i ich rodzin. Szesnastego, 
oprócz bojkotu mediów, w miejscu spacerów palono świeczki18.

  Uroczyście obchodzono święto Konstytucji 3 Maja w Lubli-
nie, Gołdapi i Załężu. Kobiety internowane w Gołdapi uczciły to 
święto patriotyczną akademią z wywieszeniem flag narodowych 
przewiązanych kirem. Zostały za to poddane represjom przez straż 
więzienną posiłkowaną przez MO i SB. Usiłowano przeszkodzić 
obchodom, zniszczyć dekoracje, poturbowano kobiety broniące 
symboli narodowych, straszono użyciem gazów łzawiących19.

  W innych warunkach odbył się obchód w Załężu, gdzie warun-
ki pobytu były bardziej liberalne niż w Gołdapi czy Włodawie. Uro-
czystość organizowała Wszechnica Więźniów. W akademii uczest-
niczyli funkcjonariusze ośrodka zaproszeni przez internowanych. 

16 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 9 (8 lutego).
17 Pisemna relacja P. K u r z ę p y ze sprostowaniem, iż A. Jóźwiakowski (oraz „Infor-

mator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 17 [8 kwietnia]) podaje, 
że krzyż był tekturowy. Był drewniany – można sprawdzić, bo obecnie wisi w kościele księży 
Redemptorystów w Zamościu. Krzyż wykonał P. Kurzępa.

18 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 19 (28 kwie-
t nia).

19 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 26 (24 
czerw ca).
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W dużej świetlicy – dekoracja: Golgota, na krzyżu orzeł z nadpalo-
nym skrzydłem. U stóp Golgoty snop biało-czerwonych goździków 
(dostał je w przeddzień na imieniny Zygmunt Łupina od uczniów, 
którzy z tej okazji przyjechali do Załęża). Wygłoszono wykład nt. 
Konstytucji, po czym internowani zaprezentowali pieśni i wiersze 
patriotyczne. Na zakończenie Z. Łupina ogłosił, że te goździki w bar-
wach narodowych są od uczniów Liceum Jana Zamoyskiego dla 
internowanych w Załężu. Wyraźnie wzruszeni po kolei podchodzili 
i brali po jednym. Wystarczyło dla wszystkich. Ładnie zakonserwo-
wane znajdowały się w celach jeszcze po dwóch tygodniach20.

c) Życie religijne rozwijało się w celach: modlitwy, wysłuchiwanie 
mszy radiowych, jak też w skali całych ośrodków: na msze św. nie-
dzielne przyjeżdżali księża, często biskupi: lubelski – ks. Bolesław 
Pylak i siedlecki – ks. Jan Mazur. Z okazji świąt – modlitwy wspól-
ne na spacernikach. W Boże Narodzenie 1981 r. – namiastka cho-
inek, opłatek, wieczerza wigilijna. Na Wielkanoc – śniadanie. Kla-
wisze we Włodawie odmówili zaproszeniu na wieczerzę i łamaniu 
się opłatkiem, ale na Wielkanoc zaproszenie przyjęli, a w po-
niedziałek uczestniczyli w Śmigusie. Przez księży kontaktowali-
śmy się ze światem, w tym i podziemnym.

d) Wielu internowanych dużo czytało (J. Dziura, A. Jóźwiakowski). 
Czytali książki przemycane do „internatów”, ale też z dobrze za-
opatrzonej biblioteki we Włodawie. Pewna ilość uczyła się, zwłasz-
cza języków obcych.

e) Działania wszechnicowe rozwijały się już we Włodawie. Początko-
wo były to wykłady w celach, później w świetlicy – gdy pozwolono 
na oglądanie wojennej telewizji. Przeważała tematyka historyczna 
(np. sprawa Katynia) i prawnicza. Wykładowcami byli: Z. Łupina, 
W. Samoliński, I. Czeżyk21.

  Działania wszechnicowe rozwinęły się w Lublinie, a zwłaszcza 
w Załężu. Były tam lepsze warunki ku temu: swoboda poruszania 
się i więcej potencjalnych wykładowców – pracowników nauko-
wych wyższych uczelni.

  W Załężu wykłady wszechnicowe odbywały się codziennie, 
a czasami dwa razy dziennie. W ciągu dwóch miesięcy odbyło się 

20 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 26 (24 
czerw ca) oraz pamięć autora.

21 IPN Lublin, sygn. Lu-018/162, t. 4, k. 108. Jest to relacja (z 6 lutego 1982 r.) t.w. 
„Zdzisława”, który przebywał wśród internowanych we Włodawie.



331NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO [...]

70 wykładów. Organizowane były w świetlicy albo na powietrzu. 
Mogli uczestniczyć w nich funkcjonariusze – i czasami uczestniczyli. 
Przeważała tematyka historyczno-polityczna, dotycząca w zasadzie 
białych plam w oficjalnym kursie historii. Były też wykłady z in-
nych dziedzin. Wykładowcy i słuchacze, wychodząc z internowania, 
dostawali zaświadczenia prowadzenia lub słuchania wykładów. Na 
tych zaświadczeniach bardzo internowanym zależało.

  W maju 1982 r. Wszechnica w Załężu przeprowadziła ustny 
egzamin maturalny. W początkach tego miesiąca, po pisemnym 
egzaminie maturalnym, został internowany i przywieziony do Za-
łęża Wiktor Juda, maturzysta Liceum Ogólnokształcącego w San-
domierzu. Czekała go matura ustna. Internowani napisali podanie 
do naczelnika ośrodka w Załężu o zwolnienie Wiktora na egzamin 
z gwarancją jego powrotu do ośrodka. Gdy naczelnik odmówił, 
Wszechnica powołała komisję egzaminacyjną z nauczycieli posia-
dających do tego uprawnienia, z „czynnikiem społecznym” (byli 
nim: przewodniczący Zarządu Regionu w Rzeszowie oraz przedsta-
wiciel naczelnika ośrodka). Zawiązał się komitet rodzicielski z Ire-
neuszem Ostrokólskim, który przygotował salę, herbatę, kawę, 
ciasto dla komisji i pilnował porządku w czasie egzaminu. Wiktor 
zdał egzamin ustny z języka polskiego i historii na oceny – „do-
bry”, dostał wydrukowane świadectwo z pieczęcią (nie pamiętam, 
jaki był na niej napis) z podpisami członków komisji. Wychodząc 
z internowania, świadectwo zaszył za podszewkę aktówki. Z tym 
świadectwem chciał się dostać na studia historyczne: Uniwersytet 
Jagielloński świadectwa nie uznał. Uznał natomiast Katolicki Uni-
wersytet Lubelski i Wiktor studiował na tej uczelni22.

  Działania wszechnicowe kontynuowano w Piaskach pod Kiel-
cami, gdy na początku lipca 1982 r. została tam przewieziona gru-
pa lubelska.

  Tego typu działania prowadziły też internowane kobiety w 
Gołdapi, a przypuszczalnie i w innych ośrodkach na terenie kraju.

f) Internowani w ośrodkach swój stosunek do władzy i stanu wojen-
nego wyrażali w protestach. Często był to hałas: walenie czym po-
padło w obite blachą drzwi. Hałasowano, gdy Jerzy Urban mówił 
przez radio o dobrych warunkach internowanych w ośrodkach, ha-
łasowano, gdy karano nas zabraniem spacerów czy ograniczaniem 

22 Z. Ł u p i n a, relacja świadka. Był koordynatorem działalności Wszechnicy, a na ma-
turze – przewodniczącym komisji i egzaminatorem z historii.
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widzeń z rodzinami, gdy lekceważono ciężkie choroby internowa-
nych. Najbardziej znany w Polsce hałas miał miejsce w sierpniu 
1982 r. w Kwidzyniu, gdy bębnieniem w blaszane naczynia pro-
testowano przeciwko odmowie widzeń, co doprowadziło do naj-
brutalniejszej masakry internowanych. Doznali jej i internowani 
z naszego Regionu, a najbardziej Adam Kozaczyński i Radosław 
Sarnicki23.

  Opozycyjnym, bardzo częstym protestem był śpiew: poważny 
– patriotyczny, religijny oraz kpiący: o komunie, WRON-ie, gene-
rale. O tej formie protestu we Włodawie informacji dostarczył t.w. 
„Zdzisław”: „po raz pierwszy śpiewanie na deptaku inspirowane 
było przez Łazarza i Łupinę. Od Łazarza wychodzi projekt śpiewa-
nia każdego dnia Boże, coś Polskę o godz. 23.30”24.

  Inne formy protestów: głodówki – największa 5-dniowa w Za-
łężu na półrocze stanu wojennego. Milczenie – głównie 16 każde-
go miesiąca, jako protest za zamordowanie górników w „Wujku”. 
Wieczorne świece w oknach po zgaszeniu światła w celach. Napi-
sy w celach, na blasze spacernika.

g) Bardzo ważne dla internowanych były widzenia z rodzinami, 
głównie ze względów rodzinnych, ale nie tylko. Przez nie utrzy-
mywaliśmy kontakt z naszymi w podziemiu Regionu, w obydwie 
strony kursowały grypsy i bibuła.

h) Internowani nawiązywali związkowe porozumienia między sobą, 
nawet we Włodawie, gdzie cele nie były otwarte. Porozumiewano 
się w czasie spacerów (choć nie wolno było rozmawiać), na mszach 
niedzielnych, przez naszych kalifaktorów w sprawach protestów, 
manifestacji, stosunku do władz więziennych. W ten sposób wy-
pracowano stanowisko w sprawie proponowanych przez SB wy-
jazdów za granicę. Stanowisko było temu przeciwne. Tu znowu 
ilustracja t.w. „Zdzisława”, który donosi do płka Trąbki: Jan Topo-
rowski, członek Komitetu Strajkowego Fabryki Łożysk Tocznych w 
Kraśniku, jego łącznik z Lublinem i Świdnikiem we Włodawie, na-
wiązuje kontakt z Mieczysławem Łazarzem. Uzgadniają dyspozycje 
– jak mówić, które Toporowski przekazuje internowanym z Kraśni-
ka. Nawołuje ich do nieposłuszeństwa wobec władz więziennych25.

23 Z. Z ł a k o w s k i, „Solidarność” olsztyńska w stanie wojennym, Olsztyn 2001, s. 48–50;  
A. K o z a c z y ń s k i, relacja pisemna.

24 IPN Lublin, sygn. Lu-018/162, t. 4, k. 108.
25 Ibidem.
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  W bardziej liberalnym Załężu stanowiska w sprawach np. no-
wych związków zawodowych czy stosunku do stanu wojennego 
ustalano na piśmie na ogólnych zebraniach.

i) Bardzo rozwinięta była w ośrodkach internowania działalność po-
ligraficzna. Już we Włodawie zajmowali się tym głównie interno-
wani z Siedlec. W Załężu funkcjonowało kilka pracowni. Druko-
wano solidarnościowe znaczki pocztowe, ilustrowane pocztówki, 
zaświadczenia wszechnicowe, świadectwo maturalne dla Wikto-
ra, prasę. W Załężu „siedział w tym” Irek Ostrokólski.

Z powyższych, fragmentarycznych z konieczności informacji wynika, 
że jeden z głównych celów internowania – złamanie psychiczne działaczy 
opozycji przez pozyskanie ich do swoich celów albo wpędzenie w bierność 
– nie udał się.

Był to dla władzy stanu wojennego zły prognostyk na przyszłość. In-
stytucja internowania będzie musiała się kiedyś skończyć. Internowanych 
trzeba będzie wypuścić, a oni w dużej części pójdą do podziemia w działal-
ność opozycyjną. I tak się stało.

1.2. Więźniowie polityczni

Obok internowania, uzupełniającym uderzeniem w opozycję były areszto-
wania, procesy, wyroki i więzienie.

Proces ten rozpoczął się już w grudniu 1981 r., a dotyczył wówczas 
głównie uczestników strajków grudniowych. Poza tym karano za działal-
ność poligraficzną, za kolportaż podziemnej prasy, ulotek, wydawnictw, za 
udział w manifestacjach, za działalność w strukturach Związku czy innych 
organizacji opozycyjnych. Ten proceder trwał do roku 1986; 17 lipca tego 
roku Sejm uchwalił kolejną amnestię. Działaczom podziemnym dano czas 
do 31 grudnia na ujawnienie się.

Przez więzienia przeszło ok. 130 osób z naszego Regionu26; ludzi róż-
nych stanów i wieku: od uczniów szkół średnich do osób w bardzo po-
deszłym wieku. Więzieni byli w Lublinie, Kwidzyniu, Elblągu, Łęczycy, 
Barczewie, Warszawie, w Hrubieszowie (przypuszczalnie to nie wszystko). 
Oni również musieli walczyć o swój status – status więźniów politycznych, 
gdyż traktowano ich jak zwykłych przestępców: w Hrubieszowie wożono 
ich w kajdankach, zakazywano spotkań poza mszą św., odbierano widze-

26 Załączona lista obejmuje skazanych przez sądy wyrokami, które przeszły przez 
wszystkie instancje i nie zostały zawieszone. Nie sądzę, aby ta lista była pełna. Oparta jest na 
liczącej 80 nazwisk liście Bronisława Wardawego.
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nia27. Odpowiedzieli na to strajkiem głodowym, w który interweniowali 
księża: kapelan więzienia w Hrubieszowie, ks. Tadeusz Pajurek, i biskup 
lubelski, ks. Zygmunt Kamiński.

Utrudniano widzenia z rodzinami; wyznaczano je bardzo wcześnie 
w niedziele, a jednocześnie SB zabroniła hotelikowi w Hrubieszowie przyj-
mowania rodzin na nocleg. W tej sytuacji z pomocą przyszli solidarni z więź-
niami mieszkańcy Hrubieszowa. Przyjezdnych przyjmował na plebanii ks. Pa-
jurek, a gdy nie mogli się już tam pomieścić, zorganizował sieć kwater prywat-
nych. Najczęściej gości tych przyjmowały rodziny Bartników, Dołbów, Lemań-
skich, Onisków. Pomocą księdzu kapelanowi służyła młodzież oazowa.

Ks. T. Pajurek zajmował się w ZK Hrubieszów posługą religijną, ale 
nie tylko; w kazaniach wspierał więźniów informacjami ze świata ze-
wnętrznego. Był też skrzynką kontaktową dla grypsów i listów w obydwie 
strony. Pomocą służyli mu dwaj życzliwi oficerowie – funkcjonariusze tego 
zakładu: kpt. Tadeusz Solak i por. Stelmach. Natomiast po kraju kore-
spondencję tę rozwoził pracownik FSC, Witold Grabarczuk. Ks. Pajurek i 
mieszkańcy Hrubieszowa organizowali dary dla więźniów.

Również ta forma walki z opozycją nie przyniosła oczekiwanych przez 
władzę rezultatów. Rodziła solidarne współdziałanie w walce z komuni-
stycznym systemem represji, a więźniowie – po zakończeniu wyroku – 
z reguły wracali do podziemnej działalności. Tak działali i ci z Hrubieszo-
wa, jak Stanisław Pietruszewski, Adam Cichocki, i więźniowie z innych 
ZK: W. Blajerski, A. Bondos, I. Haczewski, W. Lipko, A. Sokołowski, K. 
Stasz, J. Woźnica, W. Wójcik, T. Zima i wielu innych28.

Tab. 1.  Więźniowie polityczni grudzień 1981 – 1989 r.  
(skazani przez sądy na „kary pozbawienia wolności” bez zawieszenia)

Lp. Nazwisko i imię
Miejscowość, 
zakład pracy

Czas 
uwięzienia

Miej-
sce 

uwię-
zienia

Inne 
informacje

1 Bachanek Kazimierz WSK Świdnik

12 I 1984 
– 6 II 1984
14 III 1984 
– ponowne 
uwięzienie

2 Barczewski Zdzisław Lublin

27 Ks. T. P a j u r e k, Wspomnienia kapelana więziennego, [w:] Na początku był Lipiec, Lublin 
2005, s. 111–113; J. W o ź n i c a, „Zarys historii Oddziału Hrubieszów NSZZ «Solidarność» 
1980–1989 r.”, relacja pisemna, s. 5–6.

28 P a j u r e k, op. cit., s. 111–113; W o ź n i c a, op. cit., s. 5–6.
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3 Bartoń Mieczysław Zamość

4 Bereda Andrzej KUL Lublin 29 IV 1985
skazany na 
1 rok

5 Biały Wacław Lublin

6 Blajerski Włodzimierz J. Lublin
22 IX 1983 – 
27 VII 1984

7 Bodys Stanisław WSK Świdnik 25 I 1984

8 Bolesławski Wacław Lublin
5 II 1982 – 
21 V 1982

9 Bondos Alfred Świdnik 20 I 1984
10 Borkowski Krzysztof M. Lublin
11 Brzózka Robert Janusz Urzędów

12 Bujak Franciszek
Inst. Med. Wsi 
Lublin

10 VII – XI

13 Cebula Lucjan Lublin
14 Chruścicki Jerzy FŁT Kraśnik

15 Cichocki Adam Lublin 8 IV 1982
Hrubie-
szów

6 V 1982 ska-
zany na 3 lata

16 Cichocki Wiesław Lublin
17 Ciężki Lech Lublin
18 Czakon Wacław Lublin

19 Domaradzka Danuta WSK Świdnik
17 I 1984 – 
III 1984

Lublin, 
War-
szawa

20 Dziuba Krzysztof KUL Lublin XII 1985

21 Filipiak Zbigniew
Nowosiółki k. 
Hrubieszowa

29 IV 1985

22 Frąk Paweł WSK Świdnik 12 VII 1985
wyrok: 1 rok 
(za 3 l bim-
bru)

23 Fuszara Marian LZNS Lublin
24 Gaczewski Leszek E. Kraśnik
25 Giermek Bogdan KUL Lublin XII 1985 Rawicz
26 Gieroba Józef M. Zamość
27 Gontarz Henryk WSK Świdnik IV 1985

28 Górecka Zofia Puławy
29 XII 1983 – 
29 III 1984

Lublin

29 Graniczka Leszek WSK Świdnik III 1982 wyrok: 3 lata
30 Gordecki Jerzy Lublin
31 Haczewski Ireneusz J. Lublin 15 I ? – VI 1984

32
Hulpowski Szulc Sta-
nisław

Lublin
17 IV 1984 – 
6 VII 1984

33 Jankowski Ryszard Lublin

34 Joniec Jan W.
Tomaszów 
Lubelski

9 IV 1984

35 Kaczan Mirosław WSK Świdnik 10 II 1984
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36 Kania Franciszek Lublin
37 Kaproń Franciszek 30 IV 1984
38 Kasperek Mirosław Lublin

39 Kazimierczak Jan Świdnik

Rawicz, 
Rako-
wiecka 
Lublin

40 Kępski Józef Lublin
17 XII 1981 – 
23 XII 1982

41 Kimak Ryszard J. WSK Świdnik 
25 I 1984 – 
26 VII 1984

42 Koczkodaj Ryszard Lublin
16 IV 1982 – 
11 X 1982

43 Komenda Krzysztof Świdnik Lublin

44 Komsta Halina Z. Puławy
30 IV 1982 – 
17 III 1982

45 Korona Krzysztof Zamość XII 1985
student Polit. 
Warszawskiej

46 Kozaczyński Adam
Tomaszów 
Lubelski

V 1984 Elbląg

47 Kozak Jerzy Lublin 1986
48 Kozłowski Sławomir UMCS Lublin 16 III 1984

49 Kuczyński Stanisław W. Lublin
10 VI 1986 – 
10 VIII 1986

50 Kucyk Irena M.
Komarów – 
woj. zamojskie

8–10 X 1985 Lublin

51 Leziak Jerzy
52 Lipiec W. III 1982 Łęczyca

53 Lipko Wiesław
Komarów – 
woj. zamojskie

15 X 1985

54 Lisica Edm. Franciszek
55 Lubowski Zbigniew ZA Puławy V 1984
56 Łagowski Jerzy
57 Łapanowski Józef Jastków
58 Łodyga Jan Puławy 15 XII 1986 wyrok: 2 lata
59 Łuczak Mirosław Świdnik Lublin

60 Machnik Stanisław
Lublin – Biuro 
Projektów

21 VIII 1983

61 Majdański Stanisław
Tomaszów 
Lubelski

8 IV 1984

62 Matejczuk Stanisław KUL Lublin III 1982

63. Mathiasz Andrzej UMCS Lublin

za strajk grud-
niowy w do-
mach studenc-
kich UMCS na 
3 lata

64 Matras Marek Puławy
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65 Mazurek Janusz UMCS Lublin 27 X 1983 Lublin
66 Mazurek Tadeusz Biłgoraj X 1985
67 Meszyńska Anna Lublin 21 II 1984
68 Michalczyk Józef FŁT Kraśnik

69 Michalski Stanisław
Tomaszów 
Lubelski

8 IV 1984

70
Michałkiewicz Krzysz-
tof

Lublin
Hrubie-
szów

71 Michałowski Tadeusz
72 Miąc Jerzy Lubartów
73 Miernicki Krzysztof Lublin

74 Miłczak Maria T. Puławy
29 IV  1982 – 
7 X 1982

Lublin

75 Morcinek Wojciech
Hrubie-
szów

76 Olszówka Zygmunt K. Lublin
77 Opozda Piotr 5 V 1982 wyrok: 3 lata

78 Owczarski Edward Puławy
20 V 1982 – 
7 X 1982

79 Owczarz Andrzej Puławy

80 Pastuszka Jan Kraśnik
23 XII 1981 – 
5 III 1982

81 Patyra Andrzej FSC Lublin 7 XII 1983

82 Pierzchała Kazimierz Świdnik
19 III 1985 – 
26 V 1985

83 Pietrzycki Stefan Lublin

84 Pietruszewski Stanisław WSK Świdnik III 1982

Lublin, 
Łę-
czyca, 
Hrubie-
szów

skazany 
na 3 lata

85 Pikuła Krystyna V 1984

86 Polański Tarnawa Jerzy Zamość 16 X 1985
areszt śledczy 
Zamość

87 Prócnal Mieczysław H. Lublin
19 X 1982 – 
13 VI 1983

88 Radomski Mirosław WSK Świdnik V 1984
89 Redka Marek Zamość XII 1985

90 Rękas Krystyna
Komarów – 
woj. zamojskie

8 X 1985

91 Robak Waldemar Lublin
92 Romańczuk Franciszek FSC Lublin 13 XII 1983

93 Rożek Janusz
27 IV 1982 – 
25 II 1983

Wro-
cław

skazany na 3 
lata; zwolniony   
– stan zdrowia

94 Saniewski Puławy III 1982 Łęczyca
95 Sidor Elżbieta Lublin 1986
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96 Skiba Alicja Puławy
97 Skiba Tadeusz Puławy
98 Skokowski Paweł
99 Skrok Jan Zamość XII 1985

100 Smyk J. ZR Lublin III 1982 Łęczyca

101 Sokołowski Andrzej WSK Świdnik
10 II 1984 – 
20 VI 1984

102 Stanowski Krzysztof KUL Lublin 6 I 1984
103 Stasz Kazimierz T. Lublin V 1984
104 Stefańczuk Tadeusz Puchaczów
105 Stobnicka-Różycka Ewa
106 Sudzik Jerzy Świdnik
107 Szczudłowski Piotr KUL Lublin 29 IV 1985 wyrok: 1 rok

108 Szczygieł Jan Z. Puławy
20 V 1982 – 7 X 
1982

109 Szymczak Zdzisław FŁT Kraśnik
110 Śnitka Władysław WSK Świdnik 25 I 1984
111 Świątkowski Henryk Lublin

112 Wasilewski Wacław UMCS Lublin 13 V 1985
Barcze-
wo

113 Węglarz Stanisław Łęczna
114 Węgliński Tadeusz Bełżec
115 Władyga Józef R. Zamość 23 X 1985
116 Władyga Janusz W. Zamość 3 II 1986
117 Włoszek Edward J. Świdnik
118 Wołczyk Grzegorz Puławy 20 I 1984

119 Woźnica Janusz Hrubieszów 13 II 1986 Zamość
wyrok: 18 
m-cy

120 Wójcicki Bogdan Lublin Lublin
121 Wójcik Cecylia Puławy

122 Wójcik Dariusz A. Lublin
9 III 1985 – 
20 VIII 1986

areszt 
śl. War-
szawa

123 Wroński Stanisław M. LZNS Lublin III 1982 Łęczyca

124 Zaguła Józef Lublin
20 III 1982 – 
11 X 1982

Lublin

125 Zawada Franciszek Świdnik
126 Zernot Władysław Lublin
127 Zima Edward FŁT Kraśnik

128 Zima Tadeusz Świdnik
11 II 1982 – 
30 IV 1982

129 Zubowski Zbigniew ZA Puławy 31 XII 1984

Uwaga! Ta lista oparta jest na liczącej 80 nazwisk liście Bronisława Wardawego.
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1.3. Strajki grudniowe 1981 roku

W przygotowywanym przez 15 miesięcy planie stanu wojennego tych 
strajków miało nie być! Gen. Jerzy Skalski, zastępca szefa Sztabu General-
nego Wojska Polskiego, wyznaje:

Jest bowiem pewne, że jeśli „Solidarność” zostanie ostrzeżona, to podej-
mie wyprzedzające akcje obronne, a więc ogłosi strajk generalny... Gdybyśmy 
do tego dopuścili... to naszych sił może nie wystarczyć... Aby tego uniknąć 
musimy być gotowi do akcji uprzedzającej jakiekolwiek posunięcia „Solidar-
ności”29.

A więc strajków miało nie być, jeśli stan wojenny będzie zaskoczeniem. 
Stan wojenny był zaskoczeniem, ale... strajki były, w Regionie Środkowo-
-Wschodnim też! Zaskoczyło to nawet gen. Czesława Kiszczaka:

Pomyliliśmy się co do części zakładów pracy. Opór, na jaki w niektórych 
zakładach, szczególnie na Śląsku, natrafiliśmy był dla nas sporym zaskocze-
niem. Nie liczyliśmy na to [...]30.

Mimo zaskoczenia stanem wojennym, mimo internowania ponad 
dwustu czołowych działaczy Związku, mimo słabości naszego przygotowa-
nia, strajki wybuchły w ponad 30 zakładach Regionu i objęły kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi (zob. Tab. 2. Strajki grudniowe). Pierwsze – już rano 13 grud-
nia. My przecenialiśmy siłę Związku, ale oni jej nie doceniali.

Najwcześniej wybuchł największy i najlepiej zorganizowany strajk 
okupacyjny w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Ma on też 
najbogatszą bazę źródłową31. 13 grudnia o godzinie 8.00 na wiecu załogi 
ogłoszono powołanie Tymczasowego Komitetu Strajkowego ze Stanisławem 
Pietruszewskim jako przewodniczącym. S. Pietruszewski ogłosił strajk oku-
pacyjny, którego celem było: zniesienie stanu wojennego i zwolnienie inter-
nowanych i aresztowanych. W strajku wzięło udział 7–8 tysięcy ludzi. Jesz-
cze tego dnia w miejsce Pietruszewskiego, który przeszedł do Regionalnego 
Komitetu Strajkowego, na czele strajku w WSK stanął Andrzej Sokołowski. 
Dyrektor naczelny WSK, Jan Czogała, stanął po stronie strajkujących.

29 Wojna z narodem. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim, przeprowadzona 
w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Warszawa 1987, s. 55.

30 Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, wywiad: W. Bereś, J. Skoczylas, Warszawa 
1991, s. 131.

31 M. D ą b r o w s k i, Stan wojenny – czas próby, [w:] Świdnicki Lipiec XXV, Świdnik 2005;. 
dobre, obszerne relacje: H. G o n t a r z, „Wspomnienia ze strajku w WSK w grudniu 1981 r.”, 
A. S o k o ł o w s k i, „Strajk w WSK”, A. B o n d o s, „Pamiętnik robotnika”.
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Szczególnym protestem przeciw stanowi wojennemu był strajk w Psy-
chiatrycznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublinie (ul. 
Abramowicka 2). Był to jedyny strajk w służbie zdrowia, a wynikł jako 
skutek poważnego traktowania prawa Związku przez przewodniczącą Ko-
misji Zakładowej „Solidarności” dr Alicję Tomerę i jej współpracowników. 
Ponieważ był to szpital, pracę pełnili lekarze i pielęgniarki dyżurne – ale 
tylko oni. Przyjęcia chorych ograniczono wyłącznie do stanów naglących. 
Zamknięto bramy i portiernie, część personelu nosiła plakietki „Solidarno-
ści”, biało-czerwone opaski, a szpital był oflagowany.

Strajk trwał krótko; jego zakończenia zażądał lekarz wojewódzki, doc. 
Jerzy Karski. Wkrótce przybyli funkcjonariusze SB – rozpoczęły się prze-
słuchania. Dr Tomera została zawieszona w czynnościach, następnie zwol-
niona dyscyplinarnie i aresztowana. Po wielu posiedzeniach sądu zapadł 
wyrok – 2 lata więzienia – uchylony przez Sąd Najwyższy, i ostatecznie dr 
Tomera została uniewinniona32.

WSK Świdnik stała się w pierwszych dniach stanu wojennego cen-
trum oporu Związku. Oprócz strajkującej załogi w zakładzie znalazło się 
ok. tysiąca osób: członków i pracowników Zarządu Regionu, działaczy 
Związku z zakładów pracy Regionu (Jan Toporowski przybył z Kraśnika 
do Świdnika piechotą po instrukcje w sprawie strajku), studentów lubel-
skich uczelni, którzy zostawali łącznikami i współdziałali z dziennikarza-
mi związkowymi w tworzeniu poligrafii i kolportażu biuletynów, ulotek. 
Tutaj też 13 grudnia wieczorem powstał Regionalny Komitet Strajkowy.

Tab. 2. Strajki grudniowe

Lp. Zakład
Ilość 

strajku - 
ją cych

Czas 
strajku

Ludzie 
Komitetu 

Strajkowego

Forma 
likwi dacji

Uwagi

1 WSK Świdnik
ok.
6000– 
8000

13 XII godz. 
8.00 – 16 XII 
godz. 4.00

S. Pietruszewski 
A. Sokołowski
H. Gontarz
A. Bondos
E. Antoniewicz
A. Bachur
L. Graniczka
J. Kępski
R. Krzyżanek
W. Mazurek
A. Perzak
E. Popkiewicz
S. Wocior
S. Zieliński

siłą

przybyło z 
zewnątrz 
ok. 1000 
osób

32 A. J ó ź w i a k o w s k i, „«Solidarność» lubelskiej służby zdrowia w stanie wojennym”, 
relacja pisemna, s. 2.
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2 FSC Lublin 4000
14–17 XII ok. 
godz. 1.00– 
3.00

Z. Barczewski
T. Bednarski
S. Lusawa
S. Golec
J. Beguła
L. Ciężki
W. Koleniec
P. Augustowski

siłą

3 LZNS-Lublin 1200
14–17 XII 
godz. 5.00

M. Fuszara
M. Wroński
R. Blajerski
Z. Książek
H. Świątkowski

siłą

przybyli 
z innych 
zakładów 
i studenci

4 FŁT-Kraśnik 2000 14–18 XII

W. Pastuszko
J. Szlafka
J. Toporowski
W. Zawadzki
M. Wilk
S. Pęk
W. Chojenta

siłą

5 ZA Puławy 500
15–19 XII
ostatni

J. Szaniawski
Z. Benicki
J. Okoń
J. Stopka
Z. Woźny

siłą

6
FMR „Agromet” 
Lublin

ok. 
1000

14 XII godz. 
14.00 – 17 XII

J. Wójtowicz
E. Sobiecki
A. Krzyszczak
T. Gwiazdowski
R. Gwiazdowski
M. Tobiszewski
W. Niezbecki

działania 
polit.

7

Przeds. Produkcji i 
Montażu Urządzeń 
Elektr. Budownic-
twa „Elektromon-
taż” Lublin

200 14–16 XII

8 Lub. Fabryka Wag
ok. 
100– 
250

14–16 XII

działania 
polit.-
-adm.

9 Cukrownia Opole 13 XII
działania 
polit.

10 Cukrownia Lublin 200 13 XII
działania 
polit.

11
Sp-nia Pracy 
Drzewno-Che-
miczna Lublin 

200 15 XII siłą
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12
Sp-nia Pracy 
„Ogniwo” Lublin

100 17 XII
środk. 
polit.

13
Zakład 
Remontowy Ener-
getyki Lublin

500 14–15 XII

działania 
polit.-
-proku-
rat.

14
PSK Kraśnik, Baza 
towarowa

150 14–15 XII siłą

15 UMCS Lublin 13–14 XII
J. Kania
J. Rajpert

siłą i 
przez kier. 
uczelni

w domach 
akadem., 
„Chatce 
Żaka”, 
gmachu 
Rektoratu

16
Ośr. Rozw. Tech-
niki 
Lublin

80 14 XII

17
Tech-Pan 
Puławy

150 14–17 XII
działania 
polit.

18
Budo-Chem Pu-
ławy

100 15 XII
działania 
polit.

19
Zakł. Mechan. 
WZSR 
Lubartów

200 15–16 XII

20 IUNG Puławy 60 14–15 XII
działania 
polit.

21
Puławskie Przeds. 
Budown. 
Ogólnego

?–15 XII 
działania 
polit.

22
„Wodrol” 
Lublin

200 15–16 XII

działania 
polit.-
-proku-
rat.

23
Przed. Wodno-Me-
lioracyjne Lublin

40 14–15 XII
działania 
polit.

strajk 
kierow-
ców

24
Przeds. Konser-
wacji Zabytków 
Lublin

15–16 XII
działania 
polit.-
-adm.

25
Zakł. Napr.-Pro-
dukcyjne Mech. 
Rolnictwa Lublin

70 14–15 XII
działania 
polit.

26
ZWM „Unitra” 
Lubartów

40 16 XII
przez 
dyrekcję

strajk 40 
kobiet – 
2 godz.

27
Przeds. Surowców 
Wtórnych Lublin

14 XII
działania 
polit.

próba 
strajku
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28
Pieco-budowa 
Lublin

15 XII
działania 
polit.

próba 
strajku

29
WZSR „SCh” Lu-
blin

14 XII E. Staniszewski
działania 
dyrekcji

próba 
strajku, 
Stani-
szewski 
przeniósł 
się do 
LZNS

30
Biuro Projektów 
Bud. Przemysło-
wych Lublin

16 XII

31
Komunalne 
Przeds. Robót Inż. 
Lublin

16 XII
działania 
admin.

32 Mostostal Puławy 15–17 XII
środki 
polit.

33
Biłgorajskie Zakł. 
Naprawy Samo-
chodów

120 14 XII
działania 
polit.

34
Zamojskie Fabryki 
Mebli Zamość

próba 
strajku

35

Zakł. Wytw. Two-
rzyw Sztucznych 
„Polmo” FSC 
Świdnik

14 XII
Cz. Stępniak 
usiłował zorga-
nizować strajk

przeciw-
dział. 
władz

36
Psychiatryczny 
Specjalistyczny 
ZOZ Lublin

14 XII
dr A. M. Chli-
palska-Tomera

działania 
adm. 
esbeckie

akcja pro-
testacyjna

37
Lubelskie Przed-
siębiorstwo Prod. 
Kruszywa

38
Sp-nia Pracy Ga-
lanterii Skórzanej

39
Ludowa Sp-nia 
Krawiecko-Ku-
śnierska

Cecylia Borys

40
Lub. Przeds. Cera-
miki Budowlanej

41 Sp-nia Pracy Viola

42
Zakład Remonto-
wo-Montażowy 
AM

43
Zakład Remon-
towo-Budowlany 
AM
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44
Zakłady Napraw-
cze Sprzętu Me-
dycznego

45

Zakład Remonto-
wo-Montażowy 
Przemysłu Mle-
czarskiego

46
Sp-nia Pracy Spo-
ina

Przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego został Nor-
bert Wojciechowski, a w skład weszli wszyscy obecni w WSK członkowie 
Zarządu Regionu: Barbara Haczewska, Anna Pol, Jan Sidorowicz, Stani-
sław Pietruszewski, Henryk Gontarz oraz przedstawiciele dużych zakła-
dów pracy Lublina: LZNS-u, „Agrometu”, FSC.

Od razu ruszyła poligrafia i Regionalnego Komitetu, i Zakładowych 
Komitetów Strajkowych. Komitety miały do dyspozycji wielu dziennikarzy 
„Solidarności” pracowniczej i RI: Danę i Janusza Winiarskich, Wacława 
Białego, a „Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego” re-
dagowali: M. Binkiewicz, A. Bondos, S. J. Królik, B. Kudelska, C. Listow-
ski, W. Lipiec, M. Sobieraj, J. Stepek, K. Michałkiewicz, B. Nowak, D. Wi-
niarska33. Do RKS licznie zgłaszali się studenci po wiadomości i materiały 
informacyjne. Poligrafia pracowała na najwyższych obrotach; pisano na 
maszynach, mazakami, pędzlami, długopisami.

Regionalny Komitet Strajkowy podjął uchwałę o przekształce-
niu wszystkich Komisji Zakładowych w Zakładowe Komitety Strajkowe 
z dniem 13 grudnia 1981 r., polecając rozpoczęcie akcji strajkowych we 
wszystkich zakładach Regionu.

Strajki w Regionie Środkowo-Wschodnim trwały od 13 grudnia: WSK, 
Cukrownia Lublin, Cukrownia Opole, UMCS; do 19 grudnia: ostatnie „padły” 
Zakłady Azotowe w Puławach. Większość strajków zakończyła się w wyniku 
działań polityczno-administracyjno-prokuratorskich, a 8 upadło w wyniku 
brutalnego uderzenia „sił porządkowych”: milicji, ZOMO, wojska, czołgów, 
wozów bojowych... W Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku atak 
nastąpił w nocy z 15 na 16 grudnia. Zatrzymano 29 osób, internowano 15, 
aresztowano 6, skazano 4 osoby, a z pracy zwolniono 79 osób34. Poza tym atak 
nastąpił w: FSC, LZNS-ie, FŁT Kraśnik, PKS Kraśnik – baza towarowa, UMCS-
-ie, Spółdzielni Pracy Drzewno-Chemiczna Lublin, ZA Puławy35.

33 A. S o k o ł o w s k i, op. cit.
34 IPN Lublin, sygn. Lu-018/162, t. 1: KW MO do MSW, 9 czerwca 1982.
35 Relacje uczestników; Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003.
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I tam nastąpiły brutalne represje. W Spółdzielni Pracy Drzewno-Che-
micznej w Lublinie 7 stycznia 1982 r. zwolniono prezesa, Józefa Michal-
skiego, gdyż bronił strajkujących pracowników, a dzień później zwolnio-
no z pracy kilkanaście osób36. W Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku do 
zwolnienia zakwalifikowano 59 osób, 7 osób internowano, a 5 – po wyro-
kach – uwięziono37.

Poza Lublinem, Świdnikiem, Puławami, Kraśnikiem, Lubartowem, 
Opolem Lubelskim strajk miał miejsce w Biłgoraju: 14 grudnia 120 pra-
cowników Biłgorajskich Zakładów Naprawy Samochodów strajkowało. 
Strajk zakończył się bez interwencji „sił porządkowych”. Możliwość straj-
ku rozważana była w innych zakładach w Biłgoraju (PBIW i WNSP)38. SB 
zapobiegła strajkowi w Zamojskich Fabrykach Mebli.

19 grudnia opór przeciwko stanowi wojennemu nie zakończył się. 
W raportach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących sytuacji 
w województwie lubelskim w ostatnich dwóch tygodniach 1981 r. wspo-
minano o 58 tzw. „negatywnych wystąpieniach politycznych” – prawie 
wyłącznie strajkach.

Mimo że strajki zostały zlikwidowane, trudno ten fakt uznać za suk-
ces wojennej władzy prowadzący do realizacji celów stanu wojennego:

– po pierwsze – strajków miało nie być; zakłóciły więc planowany 
program;

– po drugie – wiele zakładowych komitetów strajkowych stało się 
zalążkiem zakładowych struktur konspiracyjnych, których też 
miało nie być. Tutaj też zapoczątkowana została podziemna poli-
grafia, która tak bardzo rozwinęła się w następnych latach;

– po trzecie – w następnych miesiącach i latach władze wojewódzkie 
stwierdzały, że w zakładach gdzie były strajki w grudniu 1981 r., 
zwłaszcza zlikwidowane siłą, sytuacja była trudna lub bardzo 
trudna (zwłaszcza w Zakładach Azotowych Puławy, w WSK, FSC, 
LZNS-ie);

– po czwarte – strajki były czynnikiem pobudzającym solidarność 
społeczną. Ta solidarność – co oczywiste – miała charakter opo-
zycyjny. Składała się na to solidarność w rodzinach strajkujących. 
Żony strajkujących w WSK – mimo blokady zakładu przez „siły 
bezpieczeństwa” – przerwały kordon, tłumacząc żołnierzom, że 
muszą zaopatrzyć mężów w żywność (przy okazji były i kwiaty); 

36 Pisemna relacja E. P i l i p c z u k- K u ź m y i K. C h o i n y.
37 Pisemna relacja Oddziału Kraśnik NSZZ „Solidarność”.
38 Kalendarium biłgorajskiej „Solidarności”. Kronika wydarzeń 1980–1990 rok, cz. 1, s. 61.
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przewodziła im p. Urszula Radek. Wojsko ugięło się przed nimi 
i zdjęło wówczas blokadę. Te kobiety interweniowały u naczel-
nika miasta i pełnomocnika wojskowego w sprawie zaopatrze-
nia w żywność strajkującego zakładu. Dało to efekt: naczelnik 
m. Świdnika, S. Kucharuk, i prezes „Społem” przybyli do zakła-
du na rozmowy z Komitetem Strajkowym w sprawie zaopatrzenia 
strajkujących, ale i dostaw dla miasta.

Do zakładu przybyła też delegacja rolników z pobliskiego Krępca 
z propozycją zaopatrzenia strajkujących w żywność. Poza materialną po-
mocą, strajkujący odczuli to jako gest solidarności: „Jesteśmy zadowoleni, 
że nie jesteśmy sami”39. Podobnej pomocy doznali strajkujący w FŁT Kra-
śnik40. Dodać jeszcze należy wsparcie ze strony księży, którzy przybywali 
do zakładu odprawiać msze św. i modlili się za strajkujących na nabożeń-
stwach w mieście.

Takie i podobne dowody solidarności w walce z systemem stanu wo-
jennego występowały i podczas innych strajków w Regionie i w kraju.

Na zakończenie fragmentu o strajkach grudniowych – dwie uwagi:
1. Strajkować w grudniu 1981 r. było trudno – dlatego chwała straj-

kującym! Podjęli walkę o godność człowieka, walkę o wolność 
i demokratyczny system w Polsce.

2. Pytanie: dlaczego nie strajkowali inni członkowie „Solidarności”, 
którzy mogli strajkować? Znali chyba stanowisko Związku na wy-
padek takiej sytuacji; przypomniał im to również Regionalny Ko-
mitet Strajkowy w swojej I Uchwale z 13 grudnia 1981 r.: 
„[...] Wszystkie zakłady pracy w Regionie przystępują do strajku 
okupacyj  nego [...]”41. Tymczasem w woj. lubelskim stanęło do wal-
ki czterdzieści kilka zakładów, a w zamojskim – tylko jeden! Trzeba 
sobie na to pytanie odpowiedzieć w sumieniach, bo pisemne rela-
cje działaczy Związku na Zamojszczyźnie w tej sprawie milkną.

1.4. Początki struktur podziemnych NSZZ „Solidarność” 
w Regionie Środkowo-Wschodnim

Powstawały one natychmiast – już od 13 grudnia 1981 r., co świadczy 
o tym, że „Solidarność” uległa osłabieniu, ale nie przestała istnieć ani na 

39 S o k o ł o w s k i, op. cit.
40 A. O c z a k, relacja pisemna – w zbiorach autora.
41 „Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego”, Świdnik, 1981, nr  z 13 gru dnia.
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moment. W pierwszych dniach stanu wojennego kierownictwo Związ-
ku działało w osobach: Włodzimierz Blajerski, Norbert Wojciechowski – 
członkowie prezydium Zarządu Regionu, oraz Józef Krzyżanowski – czło-
nek Zarządu Regionu. Przypomnijmy też, że w tych dniach działał w Świd-
niku Regionalny Komitet Strajkowy i Zakładowe Komitety Strajkowe, któ-
re powstawały z „przedwojennych” Komisji Zakładowych „Solidarności”.

W niektórych ośrodkach, tam gdzie nie powstały komitety strajkowe, 
przejście do podziemnej działalności odbyło się bez przerwy „w marszu”. 
Na UMCS-ie członkowie Komisji Zakładowej po prostu uznali, że ich obo-
wiązkiem jest działać dalej (dodawali sobie do nazwy komisji konspiracyj-
ny przymiotnik: Tymczasowa albo Tajna, albo Podziemna). Jej przewodni-
czącym w latach 1981–1989 był Stefan Symotiuk42.

W Puławach również szybko zawiązała się sieć ludzi współdziałają-
cych w ramach podziemnej „Solidarności”. 13 grudnia o godz. 12.00 w Pa-
łacyku Marynki odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Komisji Za-
kładowych w stanie wojennym43.

Tymczasowy Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarność” 
powstał 13 grudnia 1981 r. ok. godz. 18.00 w mieszkaniu państwa Ste-
faniuków na LSM. W jego tworzeniu brali udział: Włodzimierz Blajerski, 
Józef Krzyżanowski, Tomasz Przeciechowski, Marek Poniatowski, Paweł 
Drwal, Krzysztof Stefaniuk i jeszcze kilka osób. Przewodniczącym został 
Marek Poniatowski (UMCS), przed 13 grudnia przewodniczący Regional-
nej Komisji Rewizyjnej. Według jego relacji skład TZR był płynny – do-
bierano współpracowników według zaufania. Posiedzenia odbywały się 
u Stefaniuków, w gabinecie lekarza (jedna osoba leżała na leżance dla po-
zorowania badania lekarskiego), u ks. Wacława Oszajcy (na stole: alkohol 
i karty do gry – jako alibi)44.

Na terenie Regionu Środkowo-Wschodniego w wielu zakładach dzia-
łalność zastępczych (tymczasowych) Komisji Zakładowych rozpoczęła się 
już kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego lub rozbiciu strajków 
grudniowych. Pierwszymi ich działaniami były zwykle: zabezpieczenie 
majątku związkowego, zwłaszcza sprzętu poligraficznego, biblioteczek za-
kładowych, dokumentów, archiwów, organizowanie zbiórek pieniężnych 
w celu pomocy represjonowanym i ich rodzinom, ukrywanie poszukiwa-
nych przez władze. W miarę możliwości prowadzono działalność informa-

42 „Solidarność” UMCS 1980–2000, Lublin 2000, s. 48.
43 I. C z e ż y k, Mój pierwszy dzień stanu wojennego, [w:] XX-lecie „Solidarności” Ziemi Puław-

skiej, Puławy 2000, s. 28–29.
44 Relacje J. K r z y ż a n o w s k i e g o i W. B l a j e r s k i e g o.
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cyjno-propagandową: wykonywano i rozrzucano ulotki, rozlepiano plaka-
ty, malowano napisy. Pierwszymi nielegalnymi pismami były: „Biuletyn 
Strajkowy” wydawany w WSK (3 numery po kilkaset egzemplarzy) i „Lu-
belski Informator Strajkowy”, drukowany przez strajkujących w LZNS-ie 
i FSC (3 numery). Przez cały okres podziemnej działalności „Solidarności” 
w Regionie Środkowo-Wschodnim ukazywał się „Informator” (180 nu-
merów). Jego pierwszych 10 numerów wydanych przez zespół czterech 
studentów UMCS-u: Krzysztofa Hariasza, Arkadiusza Kutkowskiego, Wie-
sława Ruchlickiego i Emila Wardę, ukazało się do lutego 1982 r.

W walce z systemem stanu wojennego „Solidarność” od samego po-
czątku nie była osamotniona. Wspierali ją członkowie rozwiązanego Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów, poważnym zagrożeniem dla władzy było 
środowisko Konfederacji Polski Niepodległej z Piotrem Opozdą na czele, 
istniały bliżej nieznane (dla SB) grupy młodzieży studenckiej i ze szkół 
średnich45.

Konkluzja funkcjonariusza SB:

„Solidarność” zachowuje jeszcze znaczną popularność i autorytet 
zwłaszcza wśród młodych pracowników. Stwarza to w dalszym ciągu podatny 
grunt wśród załóg na inicjatywy ekstremalnych działaczy „Solidarności”46.

Jest to konkluzja z 16 kwietnia 1982 r., a jej autorem jest ppłk J. Du-
dziak, naczelnik Wydz. V KW MO w Lublinie. No i właśnie – jest ona waż-
na, gdyż to, co przekazuje, nie powinno mieć miejsca w kwietniu 1982 
roku. Już pierwsze uderzenie machiny stanu wojennego powinno znisz-
czyć opozycję, by oczyścić pole do wielkiej kampanii „odrodzenia socjali-
zmu” w Polsce, a ta konkluzja potwierdza, że tego celu nie osiągnięto. Stan 
rzeczy jest następujący:

– opozycja została poważnie osłabiona, ale nie zniszczona;
– nie osiągnęły celu zakładanego przez Wojskową Radę Ocalenia 

Narodowego internowania i uwięzienia działaczy opozycji;
– wybuchły strajki, a ich skutki osłabiły wynik;
– powstały podziemne struktury opozycji z rozbudowanymi forma-

mi działań, z poparciem społecznym.
To wszystko wywarło wpływ na dalszy rozwój kampanii, na stan obo-

zu władzy i uczyniło wątpliwymi jego cele.

45 IPN Lublin, sygn. Lu-018/162, t. 1, k. 92–94.
46 Ibidem, k. 100.
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2. Obóz władzy

Jakie były szanse obozu władzy na realizację celów stanu wojennego 
(patrz s. 324)  w świetle powyżej opisanego niepełnego sukcesu w bitwie 
grudniowej? Jakimi siłami obóz władzy dysponował u progu kampanii 
o „socjalistyczną Polskę”?

1. nadal dysponował siłą fizyczną: wojskiem, „siłami bezpieczeń-
stwa”: MO, SB, ZOMO i in.;

2. społeczeństwo – według ich ocen – jest apatyczne: nie uczestniczy 
w walce o stabilizację polityczną i może stawić bierny opór;

3. partia, która jeszcze nie podniosła się z solidarnościowego szoku 
lat 1980–1981 i jej niepewni sojusznicy: Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne;

4. nowe związki zawodowe, które nie wiadomo jakie będą, choć od 
początku prognozy nie są dobre; niechęć do nich – w dyskusjach;

5. organizacje młodzieżowe – jakie będą?
6. inne organizacje: kultury, nauki, oświaty, regionalne – jakie będą?
7. organy władzy państwowej, administracji – odsuwane od wpływu 

przez WRON, komisarzy wojskowych.
Elementy tego obrazu umieszczone pod pozycjami 2–7 były w stanie 

słabości, zdezorganizowane, słabnące, niezadowolone – zwłaszcza z kata-
strofalnej sytuacji gospodarczej, bez nadziei na poprawę. Jedni niezado-
woleni z terroru władzy, inni (tzw. beton PZPR, SB) – ze „zbytniej” ustępli-
wości władzy wobec przeciwników, zwłaszcza „ekstremy «Solidarności»”.

Z tego obrazu obozu władzy szerzej nakreślimy dwa jego filary: Polską 
Zjednoczoną Partię Robotniczą i nowe związki zawodowe.

2.1. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Problemy PZPR-u opiszę w oparciu o dane z województwa lubelskiego.
Przed lipcem 1980 r. wojewódzka organizacja PZPR liczyła ponad 

72 000 członków. W czasie jawnej „Solidarności” liczba ta spadała i 31 li-
stopada 1981 r. wynosiła 62 802 członków (w tym robotnicy stanowili tyl-
ko 35,5%). Ogłoszenie stanu wojennego nie poprawiło sytuacji, co Jaruzel-
ski skwitował 22 grudnia 1981 r. stwierdzeniem, że partia jeszcze się nie 
podniosła, a jako środek na jej podniesienie podał weryfikację partyjnych 
szeregów, zwłaszcza wśród inteligencji. I komisje weryfikowały. Ale partia 
weryfikowała się też w sposób naturalny – wielu członków składało legi-
tymacje partyjne, szczególnie ci, którzy byli też członkami „Solidarności”, 
ale nie tylko oni.
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Od 13 grudnia 1981 do 29 stycznia 1982 r. legitymacje złożyło 1103 
członków (robotników 448, a pracowników umysłowych – 518), 1680 – 
skreślono, a 147 – wydalono. Natomiast w tym czasie przyjęto 547.

Ten proces będzie trwał dalej, choć w następnych latach ulegnie spo-
wolnieniu. Stan na 30 września 1982 r.: ogólna liczba członków – 55 098, 
a więc w stosunku do stanu z 30 czerwca 1980 r. ubyło 17 152, w tym ro-
botników – 927048, partia przestaje być robotnicza, nie jest też zjednoczo-
na, przynajmniej w woj. lubelskim. Czy partia się oczyszcza? Czy po tych 
prawie 10 miesiącach następuje odnowa, czy podnosi się?

Nie! Ocena sytuacji partii w początkach 1982 r. jest pesymistyczna.

W I kwartale – opieszałość w zebraniach Podstawowych Organizacji Par-
tyjnych; widać rozbicie ideowe i moralne szeregów partyjnych oraz małe za-
angażowanie organizacyjne. Rozmowy z członkami (6 tys.) wykazały dużą 
chwiejność naszych szeregów, brak przekonania i wiary w partię marksistow-
sko-leninowską. Stanowisko członków partii wobec „Solidarności” winno 
być jednoznaczne, a tak nie jest. W woj. lubelskim w „Solidarności” pozosta-
je ok. 8 tys. członków partii. Nie należy też w pełni wierzyć w oświadczenia 
o wystąpieniu z „Solidarności”, gdyż w ich treści można doczytać się dwu-
znaczności49.

Nie lepsze były dane i oceny pod koniec 1984 r. (dwa i pół roku póź-
niej!). Według stanu z 31 grudnia 1984 r. ogólna liczba członków wynosiła 
49 274 (a więc dalszy ubytek prawie 6000 członków), w tym robotnicy 
stanowili już tylko 31%. Poza ubytkiem członków kierownictwo niepokoi 
się następującymi zjawiskami:

– zmniejszaniem się robotniczego trzonu partii;
– bardzo słabym dopływem młodzieży – partia starzeje się! Od stycz-

nia 1983 r. do grudnia 1984 r. procent członków do 29 roku życia 
zmalał z 8,3 do 6,5!

– biernością, brakiem inicjatywy nawet aktywu partyjnego (najsła-
biej w służbie zdrowia)50.

Na tej ogólnej liczbie ok. 50 000 członków stan ustabilizował się aż do 
1988 r. Liczba robotników obniżyła się do 30%. Na posiedzeniach kierow-
nictwa Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie w 1985 r. stwierdzono:

1. Hamowanie spadku, a nie rozwój, co nazywa się stabilizacją, jest 
oceną pozytywną;

47 APL, sygn. 100/VI/68, k. 120.
48 APL, sygn. 100/VI/75, k. 77.
49 APL, sygn. 1180, k. 136–138.
50 APL, sygn. 100/VII/224, k. 21–25.
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2. Występują nadal poważne trudności:
 a) odejście z partii wielu robotników i chłopów;
 b) słabe upartyjnienie w służbie zdrowia, budownictwie, gos po- 

  darce komunalnej;
 c) bardzo trudna sytuacja polityczna większości organizacji par- 

 tyjnych wśród nauczycieli akademickich i studentów.
3. Próby naruszania świeckości państwa – a zachętą do tego są na-

pięcia społeczne. Część kleru dąży do klerykalizacji życia, wyko-
rzystuje uczucia religijne do celów politycznych godzących w so-
cjalizm. Zjawisko to występuje zwłaszcza na terenie szkolnictwa, 
ale nie tylko. Ponieważ grozi to nam utratą tożsamości ideologicz-
nej, musimy większą uwagę skierować na problematykę laicką;

4. Ogromnie ważnym problemem jest młodzież. Wiadomo, ile tu 
było zaniedbań i błędów wychowawczych, ile ideowego zamętu, 
jak łakomym obiektem jest młodzież dla wrogich oddziaływań.

  Wiemy, jak w tym środowisku aktywny jest Kościół, duszpa-
sterstwo akademickie. W tym środowisku występuje też zawłasz-
czanie metod i symboliki harcerskiej. Na to nakładają się słabości 
wychowawcze szkolnictwa, zwłaszcza wyższego, swoisty dualizm 
wychowawczy, niejednoznaczna postawa pedagogów, trudności 
materialne.

  W bardzo trudnej sytuacji są organizacje młodzieżowe, a w 
naj trudniejszej jest nadal Zrzeszenie Studentów Polskich, skupia-
jące tylko 9% studentów, spotykające się z niechęcią studentów, 
brakiem wsparcia ze strony władz uczelni, ale też i organizacji 
partyjnych51.

5. 18 grudnia 1985 r., oceniając pracę PZPR-u w Lublinie, potwier-
dzono istnienie powyższych zjawisk, ze szczególnym naciskiem na 
stan partii w liceach ogólnokształcących: „brak możliwości jakie-
gokolwiek oddziaływania politycznego przez podstawowe organi-
zacje partyjne w liceach ogólnokształcących”. Rozszerzyła tę oce-
nę kurator Maria Berzyńska: w szkolnictwie podstawowym – nie 
ma większych problemów, w zawodowym – sytuacja normalizuje 
się, natomiast w liceach ogólnokształcących sytuacja przedstawia 
się najgorzej, wręcz dramatycznie52.

6. Poważnym problemem dla władzy przez cały okres 1981–1988 
jest sytuacja PZPR-u na wyższych uczelniach Lublina. Na KUL-u 

51 APL, sygn. 100/IV/48, k. 120–136.
52 APL, sygn. 100/IV/54, k. 230–231.
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PZPR-u nie ma wcale, a na państwowych uczelniach są poważne 
trudności z kadrą akademicką, a zwłaszcza ze studentami:

a) w grudniu 1981 r. – strajk studentów na UMCS-ie oraz pró-
by zorganizowania akcji protestacyjnych w domach stu-
denckich pozostałych uczelni;

b) ocena z czerwca 1982 r.: fakty wskazują na nieformalne 
funkcjonowanie kierownictwa i aktywu „Solidarności” oraz 
znaczny ich wpływ na część kadry nauczającej studentów. 
Skutkiem jest m.in. poważny spadek PZPR-u na uczelniach: 
w czerwcu 1982 r. w porównaniu z grudniem 1981 r. spadek 
wystąpił: na UMCS-ie – o 35%, AR – 27%, AM – 18%, PL – 
36%53.

c) 20 września 1985 r.: „Dramatycznie przedstawia się upar-
tyjnienie studentów; ich liczbę w partii można policzyć na 
palcach jednej ręki” (półtora roku później – 51)54.

d) Ocena ze stycznia 1987 r.:
– w UMCS i AR – PZPR nie ma większego wpływu na życie 

uczelni;
– w PL – niewielka aktywność POP, zawężenie aktywu, ale 

współpraca z władzami uczelni dobra;
– w AM – silna pozycja aktywu partyjnego, ale brak dyscy-

pliny w POP oraz nieskuteczne działanie w sprawie roz-
woju związków zawodowych;

– we wszystkich uczelniach – słabość ruchu związkowego 
i młodzieżowego55;

– w uczelniach nie działa żaden samorząd studencki; 
wśród studentów panuje apatia i niechęć do działania56.

Z powyższej oceny wynika, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
w woj. lubelskim w latach 1982–1988 nie mogła być siłą zdolną wygrać 
kampanię gen. W. Jaruzelskiego. Podobnie było w całym kraju.

Przypatrzmy się następnie drugiej głównej sile komunistów w tej 
kampanii – nowym związkom zawodowym.

53 APL, sygn. 100/IV/35; ocena na egzekutywie 1 lipca 1982.
54 APL, sygn. 100/VI/109, k. 5.
55 APL, sygn. 100/VI/123, k. 74–76.
56 APL, sygn. 100/IV/61, k. 22.
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2.2. Nowe związki zawodowe

KC PZPR rozesłał do województw „materiał pomocniczy”57 wyjaśniający 
politykę władz w sprawach związkowych. Najpierw „zawieszono” wszyst-
kie związki zawodowe, licząc, że będzie możliwe „naprostowanie ścieżek 
«Solidarności»” i po usunięciu z niej polityków, przywrócenie tego związku 
razem z pozostałymi. Okazało się to niemożliwe, gdyż po 13 grudnia 

nazwa „Solidarność” zaczęła służyć jako sztandar polityczny wszelkich dzia-
łań przeciw Polsce, partii, socjalizmowi, a także prawu i spokojowi w naszym 
kraju [...]. Pod tą nazwą działa w kraju podziemie polityczne, urządzające 
uliczne burdy, wydające antysocjalistyczną, podburzającą „bibułę”. Nazwę 
„Solidarność” przywłaszczyła sobie i politycznie splamiła opozycja działająca 
przeciw interesom klasy robotniczej, Polsce, Państwu. [Ewentualnych czytel-
ników przepraszam za przytoczenie tego partyjnego bełkotu – Z. Ł.]. Postępo-
wanie przywódców „Solidarności” w podziemiu oraz postawa internowanych 
nie stwarzały nadziei, że „Solidarność” spełniałaby pożyteczną rolę w naszym 
kraju.

Ale inne związki należy rozwiązać, gdyż nie mają one dostatecznego po-
parcia. Istnienie wielu związków prowokuje walkę. Dlatego należy je rozwią-
zać wszystkie i nowe związki tworzyć na pustym placu. Będą one otwarte 
dla wszystkich; liczymy również na członków „Solidarności”, która jako ruch 
masowy, skupiła wielką energię społeczną niezależnie od intencji jej wodzi-
rejów58.

PZPR woj. lubelskiego do sprawy nowych związków zawodowych 
przywiązywała dużą wagę. Już od lutego–marca 1982 r. rozpoczęły się 
przygotowania: plany, dyskusje, powoływanie grup aktywu, szkolenia. 
Skład powołanego w początkach października 1982 r. Sztabu Wojewódz-
kiego do spraw związków zawodowych świadczy o jego wadze: weszła do 
niego większość egzekutywy KW z I sekretarzem, Wiesławem Skrzydło59.

W dniu uchwalenia ustawy o związkach zawodowych, 8 października 
1982 r., głos zabrała Komisja Założycielska RKK „Solidarność”:

1. Nie uznajemy decyzji o rozwiązaniu naszego związku. „Solidar-
ność” nadal istnieje i może być rozwiązany tylko decyzją Krajowe-
go Zjazdu Delegatów.

2. Będziemy gotowi do akcji protestacyjnych.

57 APL, sygn. 100/VII/21, t. 4, k. 213–219: KC PZPR, Warszawa, październik 1982.
58 Ibidem.
59 APL, sygn. 100/IV/36.
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14 października 1982 r. TZR wezwał „wszystkich członków «Solidar-
ności»” Regionu Środkowo-Wschodniego do bojkotu „nowych związków 
zawodowych”60. Również TKK wezwała do powszechnego bojkotu fasado-
wych związków zawodowych.

W zakładach pracy, instytucjach, szkołach odbywały się zebrania, po-
woływano grupy założycielskie, rejestrowano związki. Powstały one w pię-
ciu zakładach znajdujących się bezpośrednio w kręgu zainteresowania 
Komitetu Centralnego PZPR: FSC, FŁT, ZA Puławy, WSK, „Predom-Eda”. 
Były to grupy słabe liczebnie i politycznie. Duża część załóg pozostawała 
obojętna, niezdecydowana, wyczekująca... Mało było osób inicjujących za-
kładanie nowych związków. Inicjatywa w większości wypływa od aktywu 
partyjnego, ale i wobec niego są na początku i będą w następnych latach 
zastrzeżenia kierownictwa partyjnego – sam nie wstępuje do związków. 
Aktywność mas członków partii – mała.

Mimo dużych wysiłków Komitetu Wojewódzkiego i instancji tere-
nowych, niewielki jest udział członków sojuszniczych stronnictw poli-
tycznych i organizacji młodzieżowych tak w grupach założycielskich, jak 
i w już zarejestrowanych związkach. Z większych zakładów – nadal nie 
ma związku w FMR „Agromet” w Lublinie, choć próbę założenia podej-
mowano kilkakrotnie. Założenie związku zawodowego zainspirowała tam 
grupa pod przewodnictwem Kazimierza Chrzanowskiego. Pojawiły się 
wówczas ulotki przeciw niemu jako kolaborantowi, i Chrzanowski się wy-
cofał. W wielu zakładach, zwłaszcza małych, grupy inicjatywne nie mają 
poparcia wśród załóg i są mało aktywne, często się rozwiązują. Miało to 
miejsce np. w Lublinie, Kraśniku.

W województwie lubelskim negatywną postawę wobec nowych 
związków przejawiają absolwenci KUL-u zatrudnieni jako psychologowie 
w zakładach pracy. W LZNS-ie pojawiły się ulotki wzywające do płacenia 
składek przez członków „Solidarności” na fundusz zapomóg dla tych pra-
cowników, którzy nie przystępują do nowych związków zawodowych61.

Egzekutywa KW PZPR 17 listopada 1982 r.: niechęć dużej części za-
łóg do nowych związków zawodowych występuje w zakładach, gdzie była 
duża przewaga „Solidarności”. Małe jest dotychczas zaangażowanie by-
łych działaczy „Solidarności” w grupach założycieli. Ta ocena powtarza się  

60 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 41 (22 paź-
dziernika).

61 APL, sygn. 100/VII/21, t. 4: Ocena realizacji ustawy o związkach zawodowych w woj. 
lubelskim, Lublin, 23 grudnia 1982, k. 150–153.
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dwa miesiące później. W FSC podejmowane są próby zbierania składek na 
„Solidarność”.

Małe tempo powstawania związków powodowane jest niepewnością 
poparcia wśród załóg62. Później następuje powolny rozwój, ale w połowie 
1985 r. Sekretariat KW, oceniając rozwój nowych związków zawodowych 
w Lublinie, stwierdził właśnie tutaj najniższe uzwiązkowienie. Szczegól-
nie słabo przedstawia się ono wśród kadry kierowniczej, zwłaszcza niepo-
kojąco wygląda to na uczelniach, w oświacie63.

I wreszcie – na posiedzeniu tegoż Sekretariatu KW 30 kwietnia 1987 r. 
I sekretarz, Andrzej Szpringer, stwierdził: z tempa rozwoju związków za-
wodowych wynika, że stoimy w miejscu, ale nie wiemy, jakie są tego przy-
czyny64.

Nieładnie towarzyszu I sekretarzu! Nie dość, że nie zbudowaliście po-
tężnej „transmisji partii do mas”, to na dodatek nie wiecie dlaczego. A nie 
podpowiedział wam tego marksizm-leninizm?

A więc i drugi oręż kampanii, II rewolucji, nie sprawdził się, bo nawet 
tam, gdzie liczba członków nowych związków była większa, byli oni bierni, 
a oczekiwanie na poprawę sytuacji materialnej było mirażem. A:

– gdy dodamy do tego niewydolność gospodarki PRL, gdzie inflację 
usiłowano zdusić jedynie radykalnymi podwyżkami cen, a ludzi 
mamiono propagandą o kolejnych etapach reformy gospodarczej;

– gdy „demokratyzację” obserwowano oczami bez okularów;
– gdy młodzież albo występowała z organizacji pro- i szła do ruchów 

anty- albo szła w bierność;
– gdy zdamy sobie sprawę, co zrobiono, socjalizując oświatę, kulturę;
– gdy nie widzimy walki z patologiami społecznymi;
– gdy nie widzimy walki o ochronę środowiska: po wybuchu 

w Czarnobylu opóźniono podanie do wiadomości tego wydarze-
nia, a młodzież popędzono na pochód pierwszomajowy;

– gdy zdamy sobie sprawę z beznadziejnych, prymitywnych prób ko-
munistów walki z Kościołem, religią, z prób ateizacji Polaków, gdy 
zaobserwujemy nasilenie represji ze strony MO, SB, prokuratury, 

to obraz będzie ciemny. A zaciemni się jeszcze bardziej, gdy spojrzymy sze-
rzej, na świat, gdzie:

– jest Kościół z Polakiem Janem Pawłem II, niechętny komuni-
zmowi w ogóle, a stanowi wojennemu w Polsce w szczególności, 

62 APL, sygn. 100/IV/37.
63 APL, sygn. 100/VI/107, k. 4–5.
64 APL, sygn. 100/VI/126, k. 90.
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wspierający więc duchowo opozycję w Polsce;
– w Waszyngtonie jest prezydent R. Reagan, który rozpoczyna wal-

kę z „imperium zła”;
– Związek Radziecki wchodzi w stan agonii, a z nim cały obóz.
Uświadamiając to sobie, zrozumiemy, że Jaruzelski, Wojskowa Rada 

Ocalenia Narodowego, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PRL – nie 
mogli wygrać tej kampanii z lat 1982–1989.

A teraz zastanowimy się, jaką rolę w tym procesie odegrała opozy-
cja antykomunistyczna na wycinku frontu zwanym Region Środkowo- 
-Wschodni.

3. Opozycja antykomunistyczna 
w Regionie Środkowo-Wschodnim

Działała ona nieprzerwanie od 13 grudnia 1981 r. Zasadniczo – w podzie-
miu, ale były też formy działalności półjawnej, a nawet zupełnie jawnej. 
W jej skład wchodziło wiele organizacji, grup o sformalizowanych struk-
turach, ale istniało też wiele grup nieformalnych. Dlatego aktywność opo-
zycji była zdecentralizowana, ulegała specjalizacji i była zróżnicowana65. 
Istniały też jednak czynniki jednoczące:

– opozycja była antykomunistyczna (a więc wspólny przeciwnik),
– istniały dwie siły dominujące organizacyjnie i ideowo: „Solidarność” 

i Kościół. A Kościół i „Solidarność” ściśle ze sobą współdziałały.

3.1. „Solidarność” – trzon opozycji

Istniała struktura organizacyjna Związku ze swoimi szczeblami: regional-
nym – oddziałowym – zakładowym. Istniały też inne struktury – stanowe: 
robotnicza – akademicka – nauczycielska – kolejarska – służby zdrowia 
– rolników i in., które z czasem stawały się duszpasterstwami. Dlatego 
też działalność była w dużej mierze zdecentralizowana, o dużym stopniu 
samodzielności. Wymagały też tego warunki konspiracji.

Dlatego warto przytoczyć wypowiedź przewodniczącego Tymczasowe-
go Zarządu Regionalnego w wywiadzie dla „Informatora” z marca 1983 r.: 

Nie powinno się mówić o władzach podziemnej „Solidarności”, lecz o jej 
reprezentacji. Reprezentacja ta (u nas w Regionie są to Tymczasowy Zarząd 

65 J. K a r p i ń s k i, Dziwna wojna, Paryż 1990, s. 150.
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Regionu i Regionalna Komisja Koordynacyjna) ma duże możliwości oddzia-
ływania na struktury podstawowe, ale nie może ona nigdy działać wbrew 
tym strukturom. Nie może np. zarządzić strajku, gdy zdecydowana większość 
Komisji Zakładowych jest temu przeciwna66.

Regionalnym organem Związku przez cały okres podziemnej działal-
ności był Tymczasowy Zarząd Regionu, powstały 13 grudnia 1981 r. Jego 
pierwszym przewodniczącym został Marek Poniatowski i był nim do maja 
1982 r., kiedy został zastąpiony przez Lesława Pagę. Pod koniec września 
1982 r. przewodniczącym został Zdzisław Bradel. Zmiany te następowa-
ły przy akceptacji Włodzimierza Blajerskiego, „przedwojennego” członka 
prezydium Zarządu Regionu. Ponieważ w tym czasie powstawała Regio-
nalna Komisja Koordynacyjna, następnym przewodniczącym TZR-u, od 
stycznia 1983 r., został Stanisław Machnik, jednocześnie członek RKK. 
Stał się więc koordynatorem działalności tych organów regionalnych.

22 sierpnia 1983 r. został aresztowany S. Machnik, a miesiąc później – 
W. Blajerski. Ponieważ został aresztowany również Andrzej Sokołowski, w 
działalności organów regionalnych nastąpił impas. Sytuację ratował Józef 
Krzyżanowski, który kierował TZR-em od 22 września 1983 r. do końca 
1986 r. Koniec „dołka” nastąpił w listopadzie 1984 roku. TZR został za-
silony nowymi członkami: W. Blajerskim, Z. Łupiną, S. Węglarzem i D. Wi-
niarską. W jego skład wszedł też A. Sokołowski67.

Ponieważ Tymczasowy Zarząd Regionalny miał charakter inteligenc-
ki i trudny dostęp do zakładów pracy, z inicjatywy Danuty Winiarskiej, 
Andrzeja Sokołowskiego i Kazimierza Susła w maju 1982 r. powstał Ko-
mitet Założycielski Regionalnej Komisji Koordynacyjnej (według rela-
cji S. Machnika na pierwszym zebraniu obecnych było 5–6 osób), który 
w końcu grudnia tegoż roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym roz-
wiązał się, powołując Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Dokumenty KZ RKK, a następnie 
RKK podpisywał Józef Awramczyk (Andrzej Sokołowski).

W podziemiu pojawiło się domniemanie konfliktu między TZR-em 
a RKK. Zaprzecza temu S. Machnik, który w pierwszych miesiącach był 
łącznikiem między nimi. Według niego i innych działaczy, TZR i RKK 
współdziałały na zasadzie podziału kompetencji68.

66 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1983, nr 56 (11 mar-
ca).

67 Relacje: ustna W. B l a j e r s k i e g o oraz pisemne: J. K r z y ż a n o w s k i e g o i 
S. M a c h n i k a.

68 Relacje: S. M a c h n i k a, W. B l a j e r s k i e g o, A. S o k o ł o w s k i e g o, J. K r z y ż a -
n o w s k i e g o.
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Od końca 1986 r. przewodniczącym TZR-u został Stanisław Węglarz 
i był nim do końca podziemnej działalności. W tym czasie przedstawiciel 
Regionu Środkowo-Wschodniego wszedł w skład Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”; był nim Andrzej Sokołowski. Jednak 
po dwóch spotkaniach w TKK przestał w nich uczestniczyć, gdyż członko-
stwo w TKK było jawne, a Sokołowski nie chciał się ujawniać. Wtedy S. 
Węglarz połączył funkcje przewodniczącego TZR-u i przedstawiciela Re-
gionu w TKK.

Podziemne struktury oddziałowe i zakładowe „Solidarności” w na-
szym Regionie również funkcjonowały zaraz po ogłoszeniu stanu wojen-
nego. Niektóre (np. UMCS w Lublinie czy IUNG w Puławach) zaczęły tę 
działalność „w marszu”, bez żadnej przerwy. Inne – zwłaszcza te, które do-
znały poważnego osłabienia przez internowanie lub aresztowanie człon-
ków – po kilku dniach czy tygodniach. Miało to również miejsce w zakła-
dach strajkujących, gdzie tę funkcję pełniły Komitety Strajkowe.

Kilka przykładów.
14 grudnia 1981 r. na konspiracyjnym zebraniu działaczy „Solidar-

ności” w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnego w wodę „Wodrol” w 
Puławach podjęto decyzję o kontynuowaniu działalności związkowej 
przez organizowanie oporu w puławskich zakładach pracy oraz drukowa-
nie i kolportaż wydawnictw opozycyjnych. W zebraniu uczestniczyli: H. 
Komsta, S. Głażewski, I. Czeżyk, J. Nakonieczny, J. Łodyga i inni. Grupa ta 
spotykała się regularnie. W wyniku ich inicjatywy, po zakończeniu strajku 
w Zakładach Azotowych, w oparciu o Komitet Strajkowy ZA powstał Ko-
mitet Obrony Narodowej „Solidarność”, do którego weszli przedstawiciele 
zakładów pracy Puław. Byli to m.in.: Zdzisław Kudyk z ZA, T. Skiba z IUN-
G-u, Jan Nakonieczny z Instytutu Nawozów Sztucznych. W maju 1982 r. 
nawiązano kontakt z TZR-em w Lublinie, i decyzją KON-u oraz przedsta-
wicieli zakładów 13 czerwca 1982 r. utworzono Tymczasowy Zarząd Ziemi 
Puławskiej NSZZ „Solidarność”, którego przedstawiciel wszedł w skład 
TZR-u69.

20 grudnia 1981 r. w Świdniku odbyło się spotkanie z udziałem: Zyg-
munta Karwowskiego, Ryszarda Krzyżanka, Adama Oleszka i Kazimie-
rza Susła, w wyniku którego utworzono Tymczasową Komisję Zakładową. 
W jej skład weszli: K. Suseł – przewodniczący, A. Oleszek – zastępca prze-
wodniczącego, a także Mirosław Kaczan, Zbigniew Kursa, Tadeusz Mazur 
i Urszula Radek. Rozpoczęto aktywną i bogatą działalność.

69 XX-lecie „Solidarności” Ziemi Puławskiej, Puławy 2000, s. 44–46.
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W październiku 1982 r. w pobliskim Krępcu, z udziałem kilkudzie-
sięciu przedstawicieli załogi WSK przeprowadzono wybory do podziemnej 
Komisji Zakładowej „Solidarności”. Przewodniczącym został Kazimierz 
Suseł. Powołano działy: socjalny, szkoleniowy, drukarski, finansowy70.

W Biłgoraju, mimo stanu wojennego i internowania czołowych dzia-
łaczy, „Solidarność” funkcjonowała. Pojawiły się antywojenne napisy 
i ulotki, opozycyjne pisma przywożone przez studentów. Działacze „Soli-
darności” kontaktowali się m.in. w mieszkaniu Barbary i Zbigniewa Bo-
rowych. Żona internowanego Janusza Różyckiego, Zofia, była w kontak-
tach z aktywistami i działaczami „Solidarności”. Na tym gruncie Marian 
Jagusiewicz 13 października 1983 r. zorganizował spotkanie, na którym 
powołał Zarząd Oddziału71.

W Tomaszowie Lubelskim istniał Oddział „Solidarności”, który od 
28 sierpnia 1983 r. wydawał „Roztocze” – pismo tomaszowskiej „Solidar-
ności”72.

Działająca w Lubartowie i w powiecie Międzyzakładowa Komisja Koor-
dynacyjna 25 lipca 1982 r. przekształciła się, w związku z rozszerzeniem te-
renu działania, w Tymczasowy Zarząd „Solidarności” Ziemi Lubartowskiej73.

W pierwszej połowie 1982 r. rozpoczęły też działalność struktury „So-
lidarności” Ziemi Kraśnickiej. Przewodniczył im, po wyjściu z internowa-
nia, Mieczysław Łazarz74.

Funkcjonował Oddział Związku Poniatowa – Opole Lubelskie75, 
a w „Edzie” – Tymczasowa KZ.

W 1982 r. podjęto próbę odtworzenia międzyzakładowej struktury 
„Solidarności” w Hrubieszowie. Próba nie powiodła się, gdyż z trójki inicja-
torów pozostał tylko Janusz Woźnica, a pozostali wyemigrowali z kraju76.

Poza powyższymi, struktury oddziałowe istniały w Zamościu i Łukowie.
Na podstawie dotychczasowych wyników badań oraz zasobów archi-

walnych Instytutu Pamięci Narodowej nie sposób odtworzyć w pełni sieci 
podziemnej „Solidarności” w Regionie Środkowo-Wschodnim. Tymczaso-

70 Świdnicki Lipiec XXV 1980–2005, Świdnik 2005, s. 115–119.
71 Kalendarium biłgorajskiej „Solidarności”. Kronika wydarzeń 1980–1990 rok, cz. II, lata 

1982–1983.
72 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1983, nr 72 (30 wrześ-

nia).
73 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 31 (13 sierp-

nia).
74 IPN Lublin, sygn. Lu-0264/6, k. 118.
75A. S o l a, relacja pisemna.
76 W o ź n i c a, op. cit.
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wych komisji zakładowych było wiele. Istniały na pewno we wszystkich 
dużych zakładach pracy: WSK, FSC, PKP, MPK, UMCS, ZA Puławy, „Eda” 
Poniatowa, FŁT. Wiele innych ujawniało się np. przy zamawianiu mszy 
za Ojczyznę w kościele oo. Jezuitów w Lublinie czy w kościele powizyt-
kowskim. Różne grupy członków Związku dawały o sobie znać przy okazji 
kolportażu podziemnej prasy, akcji charytatywnych i innych.

„Solidarność” żyła, działała i walczyła.

3.2. Program „Solidarności” w Regionie Środkowo-Wschodnim

Działacze „Solidarności”, stający w grudniu 1981 r. do działalności w jakże 
zmienionych warunkach, musieli znaleźć odpowiedź na pytanie: co robić? 
I na drugie: jak robić? Doświadczeń nie było, ale były idee.

Już od stycznia 1982 r. docierały do Lublina wiadomości o rozwa-
żaniach programowych ze szczebla centralnego. W Regionie wcześniej 
sprawą programu zajęła się Regionalna Komisja Koordynacyjna. U pro-
gu 1983  r. kiełkowało przeświadczenie, że najważniejsze jest przetrwanie 
Związku. Pojawiała się apatia, stąd sądzono, że cele większe, narodowe 
należy odłożyć albo realizować powoli, perspektywicznie. Teraz potrzebna 
jest więc praca organiczna. Dlatego czytamy w programie RKK:

Obecnie, kiedy wydaje się, że istniejąca sytuacja może się utrzymać przez 
najbliższych kilka lat, pierwszym zadaniem naszego Związku jest ochrona 
jego członków [...]. W naszej obecnej pracy największe znaczenie ma działal-
ność podstawowego ogniwa Związku – Komisji Zakładowej.

 Program RKK został podpisany przez Józefa Awramczyka i ogłoszo-
ny w „Informatorze” w lutym 1983 r. Natomiast program Tymczasowego 
Zarządu Regionu ogłoszono dwa miesiące później. Został on omówiony 
w mieszkaniu Państwa Urszuli i Ryszarda Przedklasów przez: W. Blajer-
skiego, Z. Bradla, J. Krzyżanowskiego i Adama Stanowskiego (łączniczką 
między nimi była w tej pracy Anna Wiśniowska). Inspiracją były: Doku-
ment Prymasowski oraz idee Państwa Podziemnego i Społeczeństwa Al-
ternatywnego.

Program napisał Józef Krzyżanowski. Główną ideą programu była 
Samorządna Rzeczpospolita. Nosił tytuł: „Solidarność – dziś, Solidarność 
– jutro”. Ogłoszono go w 59 numerze „Informatora” 22 kwietnia 1983 
roku77.

77 Relacje W. B l a j e r s k i e g o i J. K r z y ż a n o w s k i e g o.
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3.3. Kościół – serce i parasol opozycji

Po krótkiej wzmiance o programie „Solidarności” w Regionie Środkowo - 
-Wschodnim nastąpił odpowiedni moment pisania o Kościele, jako jed-
nym z dwóch głównych filarów opozycji w tym czasie.

Nasz program był zgodny ze społecznym nauczaniem Kościoła, nasz 
program i nasze działania wynikały ze wskazań Jana Pawła II, były od-
powiedzią na Jego wezwania: „nie lękajcie się!”, „wolność została wam 
dana i zadana!”. Nasz program i nasza działalność wynikały ze wskazań 
Prymasa Tysiąclecia. Ale ta zgodność szła też w drugą stronę: także „So-
lidarność” wywierała wpływ na rozwój społecznego nauczania Kościoła 
w okresie pontyfikatu Papieża z Krakowa78.

Występują więc zgodność i wzajemny związek na płaszczyźnie ducho-
wej. Ale jest też zgodność i wzajemny związek w dziedzinie działalności: 
„[...] rozumiejąc odrębność misji Kościoła od naszej roli jako związku za-
wodowego [...]”, znaleźliśmy dostatecznie szeroką płaszczyznę wspólnej 
działalności. Kościół dawał duszpasterzy, ambony, stół eucharystyczny, 
miejsca kultu religijnego, a także pewien parasol osłaniający przed repre-
syjnymi działaniami władzy, a Związek wkładał wysiłek organizacyjny, 
działaczy, masy ludzi (w tym także niewierzących), działania wszechni-
cowe i samopomocowe. Gdy do tego dodamy współdziałanie sojuszników 
Związku i poparcie sympatyków, wyniknie działanie, przed którym ugina-
ła się i ostatecznie ugięła machina stanu wojennego i powojennego, ma-
china PRL-u. To współdziałanie widać było szczególnie – choć nie tylko:

a) w ruchu pielgrzymkowym; w naszym Regionie były to piel-
grzymki szczególnie na Jasną Górę, do Wąwolnicy, a od paź-
dziernika 1984 r. do Warszawy – do kościoła i grobu ks. Jerzego 
Popiełuszki;

b) w działalności duszpasterstw stanowych: ludzi pracy, kolejarzy, 
rolników, akademickich, nauczycieli, młodzieży, służby zdrowia, 
środowisk twórczych, trzeźwości;

c) w mszach św. tzw. intencjonalnych: za Ojczyznę, w rocznice patrio-
tyczne, miesięcznice związkowe, w intencji ks. Jerzego (19  dnia 
każdego miesiąca), w intencji jakiejś grupy, sytuacji (np. za uwię-
zionych, w intencji matury). Zamawiały je organizacje, grupy 
opozycyjne: Komitety Zakładowe „Solidarności”, rolnicy z „S” RI, 
NZS i in.

78 Ks. A. M. W i e r z b i c k i, Jan Paweł II a „Solidarność”, [w:] Na początku był Lipiec, Lublin 
2005, s. 15.
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Lublin był miastem pod tym względem szczególnie uprzywilejowa-
nym jako siedziba biskupa, miasto wielu kościołów oraz siedziba Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dlatego wojewódzkie władze PZPR 
stwierdzają: „Lublin jest miastem aktywnej działalności, w tym również 
politycznej, kleru rzymsko-katolickiego”79.

Główne ośrodki Kościoła współdziałające z opozycją w Lublinie:

3.3.1. Katolicki Uniwersytet Lubelski80

KUL był strategicznym ośrodkiem propagowania katolickiej nauki spo-
łecznej. Poza wykładami na uczelni, odczytami na ten temat na sympoz-
jach organizowanych na uczelni, KUL wychodził z problemami katolickiej 
nauki społecznej na zewnątrz; funkcjonowało konwersatorium w tej dzie-
dzinie prowadzone przez Adama Cichockiego i Adama Stanowskiego.

Na teoretycznej podstawie tej nauki, przez prowadzenie duszpa-
sterstw: akademickiego, środowisk twórczych, ruchu oazowego, przez 
przyciąganie ludzi ze środowisk związanych z podziemną „Solidarnością”, 
przez kontakty z konspiracyjnymi strukturami miano prowadzić do inte-
gracji tych środowisk, co miało owocować rozmontowaniem ustroju socja-
listycznej PRL.

Na KUL-u studiowało wiele osób znanych z wrogich politycznie po-
staw.

Niezależne Zrzeszenie Studentów na KUL-u działało jawnie, przy-
brawszy zewnętrzną formę Samorządu Studentów KUL. Stąd przeko-
nanie studentów, że KUL „to legalne podziemie”. Ten fakt, jak też dzia-
łalność Duszpasterstwa Akademickiego opozycyjnie oddziaływały na 
państwowe wyższe uczelnie, a także na lubelskie Wyższe Seminarium 
Duchowne.

Absolwenci KUL-u pracujący jako księża w parafiach (np. jezuita 
Przemysław Nagórski), nauczyciele w szkołach, psychologowie w zakła-
dach pracy i inni wyróżniali się opozycyjną, antysocjalistyczną postawą.

Te działania środowiska KUL-u znajdowały skuteczny odbiór wśród 
studentów, uczniów wyższych klas szkół średnich, w środowiskach sklery-
kalizowanych i negatywnie nastawionych do socjalizmu, wśród młodych 
robotników.

79 APL, sygn. 100/VI/120, k. 288: Posiedzenie Sekretariatu KW PZPR, 27 października 
1986.

80 W ocenie Służby Bezpieczeństwa, z którą to oceną się zgadzam.
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Wielu pracowników KUL-u działało w podziemnych strukturach „So-
lidarności”, a księża związani z uczelnią brali udział w nabożeństwach, 
głosili homilie zapraszani przez proboszczów z naszego Regionu81.

30 września 1986 r. w Instytucie Socjologii KUL odbyło się ogólno-
polskie spotkanie referentów diecezjalnych duszpasterstw: ludzi pracy, 
akademickich i trzeźwości oraz czołowego aktywu świeckiego tych dusz-
pasterstw. Głównym tematem był stosunek Kościoła do opozycji i pomo-
cy dla niej, co streściło się w stanowisku, że obojętność lub utrudnianie 
działalności opozycji będzie sprzeniewierzeniem zasad głoszonych przez 
nauczanie Kościoła i zaleceń hierarchii kościelnej. Przekazano także in-
formację, że na podstawie wydanego przez Episkopat Polski zarządzenia 
w każdej parafii w kraju do końca 1986 r. muszą być powołane Bractwa 
Trzeźwości, które będą pierwszą formą duszpasterstwa świeckiego82.

3.3.2. Kościoły lubelskie – ośrodki opozycyjnej współpracy

a) kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (powizytkowski), ul. Naru-
towicza 6.

 Opozycję wspierali tam następujący księża: 
– ks. Mieczysław Brzozowski – kapelan „Solidarności”, ojciec 

duchowy antykomunistycznej opozycji Regionu Środkowo- 
-Wschodniego, diecezjalny koordynator pomocy Kościoła dla 
represjonowanych i ich rodzin. Był to złotousty kaznodzieja, 
występujący na terenie całego Regionu, głównie na uroczy-
stościach patriotycznych. Odwiedzał internowanych w ośrod-
kach. Następnie – rektor Wyższego Seminarium Duchownego 
w Lublinie;

– ks. Wacław Oszajca – drugi ojciec duchowy opozycji lubelskiej, 
duszpasterz młodzieży akademickiej, również wspaniały ka-
znodzieja, organizator pielgrzymek, na których głoszono kon-
ferencje religijne, ale mocno osadzone w realiach ówczesnej 
Polski, w walce o prawa człowieka;

– ks. Zbigniew Czerwiński – rektor tego kościoła po odejściu ks. 
Brzozowskiego, wspierający mocno opozycję słowem i czynem.

 Z tym kościołem związane były regionalne struktury „Solidar-
ności”, środowisko akademickie: pracownicy nauki i studenci, 
szkolne: nauczyciele i młodzież, kombatanckie. Z tego kościoła 

81 IPN Lublin, sygn. 0141/3, k. 93: Informacja sytuacyjna, 23 października 1985.
82 IPN Lublin, sygn. 0112/1, k. 185–186: Informacja sytuacyjna, 24 października 1986.
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(obok kościoła oo. Jezuitów i katedry) po nabożeństwach wy-
chodziły manifestacje patriotyczne na Plac Litewski. W jego 
pomieszczeniach odbywały się zebrania, spotkania z artystami 
bojkotującymi rządowe środki przekazu, mieściła się bibliote-
ka z książkami drugiego obiegu;

b) kościół oo. Jezuitów, ul. Królewska
 Kapłani-ojcowie: ks. Przemysław Nagórski, ks. Zdzisław Woj-

ciechowski, ks. Jan Noszczak śmiało i głośno walczyli o prawa 
człowieka i Polaka, łamane przez PRL stanu wojennego i powo-
jennego. Byli to celebransi i kaznodzieje mszy św. intencyjnych: 
za Ojczyznę, w intencji zamordowanych górników „Wujka”, w 
intencji beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki czy innych: za inter-
nowanych, więzionych. Te msze zamawiały Komisje Zakładowe 
podziemnej „Solidarności”, inne grupy opozycyjne. Świeccy brali 
w nich aktywny udział: wprowadzenia, czytania, występy arty-
styczne, dekoracja wnętrz kościoła i wokół kościoła: np. krzyże 
ze zniczy, plakaty, portrety. Często w nabożeństwach uczestniczyli 
księża i delegacje spoza Regionu. W pomieszczeniach odbywały 
się spotkania, zebrania grup opozycyjnych;

c) kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski, Lublin – Tatary
 Proboszcz, ks. Zbigniew Kuzia – duszpasterz „Solidarności”, die-

cezjalny referent Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Tutaj miały swoje 
oparcie robotnicze struktury podziemnej „Solidarności”, a zwłasz-
cza pobliska FSC. Tutaj funkcjonowała Wszechnica Robotnicza 
i kino wyświetlające „zakazane” filmy. Tutaj powstała i szeroko 
działała zasobna księgarnia zorganizowana i prowadzona przez 
zespół z Julianem Dziurą na czele. Tutaj 3 Maja 1987 r. odbyła się 
piękna uroczystość poświęcenia dzwonów kościelnych przy licz-
nym udziale członków „Solidarności” z Regionu i Polski;

d) kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kunickiego
 Tu mieścił się główny ośrodek Duszpasterstwa Kolejarzy nie tylko 

naszego Regionu, ale ogólnopolski. Tutaj też odbywały się inten-
cyjne nabożeństwa. Stąd wypływały inicjatywy i działania orga-
nizacji licznych pielgrzymek, zwłaszcza 25 listopada w święto św. 
Katarzyny, patronki kolejarzy;

e) kościół akademicki KUL
 Ośrodek religijnych i opozycyjnych działań studentów lubelskich 

uczelni. Tu odbywały się wszechnicowe spotkania Duszpasterstwa 
Akademickiego, tu odbywały się rekolekcje dla nowo wstępują-
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cych na studia. Stąd rozpoczynały się studenckie pielgrzymki, tak 
absorbujące agentów SB;

f) kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ul. 
Staszica 16

 Rektorem tego kościoła był ks. J. Rzeźnik. Parafia ta stanowiła 
duchowy ośrodek Duszpasterstwa Służby Zdrowia, które z inicja-
tywy ks. rektora funkcjonowało od 1982 r. Prowadzono działania 
wszechnicowe, msze św. za Ojczyznę, po których odbywały się 
występy artystyczne (H. Skarżanki, M. Woita, A. Nehrebeckiej, 
K. Kolbergera)83. W tym kościele mieścił się też punkt działalności 
„Wakacji z Bogiem”;

g) kościół pw. Świętego Ducha, Krakowskie Przedmieście 1
 Księża tego kościoła (m.in. wikary ks. L. Sutryk) nie kryli swych 

poglądów na stan wojenny w kazaniach i działalności, dawali 
możliwości działania Duszpasterstwu Nauczycieli i niezależnym 
harcerzom. Nauczyciele znajdowali też schronienie w swej dzia-
łalności w innych kościołach;

h) kościół pw. Dobrego Pasterza, księża sercanie, ul. Leśmiana 5;
i) kościół pw. św. Józefa, LSM;
j) kościół pw. Najświętszego Serca Maryi i Świętego Franciszka 

z Asyżu, Poczekajka.
Do kościołów, które otwierały się dla grup konspiracyjnej opozycji 

i dla prawdy o sytuacji stanu wojennego, trzeba zaliczyć:
k) katedrę lubelską, z której po wieczornych nabożeństwach w 

dniach świąt narodowych wierni wychodzili na manifestacje w 
kierunku Placu Litewskiego;

l) kościół oo. Kapucynów, ul. Krakowskie Przedmieście;
ł) kościół pw. św. Maksymiliana, ul. Droga Męczenników Majdan-

ka.
Oczywiście i inne kościoły nie były zamknięte na słowo prawdy o sy-

tuacji społeczno-politycznej w kraju.
Nie można pominąć roli Ośrodka Rekolekcyjnego przy ul. Podwale, 

który był miejscem spotkań Duszpasterstwa Rolników z miejscowości bliż-
szych Lublinowi. Otwierał się też dla działań innych grup.

83 A. J ó ź w i a k o w s k i, op. cit., s. 10.
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3.3.3. Kościoły na terenie Regionu szczególnie 
współdziałające z opozycją świecką

a) Puławy 
– kościół pw. św. Józefa (we Włostowicach) – związany z opo-

zycją proboszcz ks. Ryszard Kościk. Z tym kościołem była też 
związana patriotyczno-niepodległościowa „Grupa Włostowic-
ka”. Odbywały się tam msze św. za Ojczyznę oraz msze św. z 
okazji rocznic: śmierci J. Piłsudskiego, Cudu nad Wisłą, 11 Li-
stopada. Często głosił patriotyczne kazania ks. M. Brzozowski;

– kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a w nim 
ks. dziekan Ryszard Gołda;

b) Zamość – kościół księży Redemptorystów – duchowy ośrodek „So-
lidarności” zamojskiej;

c) Urzędów – kościół parafialny z proboszczem ks. Aleksandrem 
Bacą, aktywnym i odważnym kapłanem-Polakiem – przyjacielem 
„Solidarności”. Tam żyła opozycja kraśnicka, różne duszpaster-
stwa. Tam głosili opozycyjne kazania: proboszcz i zapraszani go-
ście;

d) Kraśnik – kolegiata, gdzie w czasie nabożeństw wygłaszano wy-
kłady likwidujące białe plamy w dziejach Polski. W pomieszcze-
niach – opozycyjne spotkania;

e) Fajsławice – kościół parafialny współdziałający z tą najbardziej 
chyba aktywną opozycyjnie wsią w naszym Regionie;

f) Łęczna – kościół parafialny, którego kapłani: proboszcz ks. Marian 
Kozyra i wikary ks. P. Kurowski byli „ustami opozycji” w tym mło-
dym ośrodku robotniczym;

g) Poniatowa – nowo budujący się kościół parafialny, w którym „So-
lidarność” z pobliskiej „Edy” mogła słuchać wolnego słowa;

h) Wąwolnica – sanktuarium, Dom Parafialny, cel pielgrzymek Lu-
belszczyzny. Miejsce, gdzie Słowo Boże tłumaczyło Polakom, że 
„Bóg zadaje nam wolność w totalitarnym państwie stanu wojen-
nego”;

i) Łabunie – Dom Rekolekcyjny, którego dyrektorem był ks. Zdzisław 
Ciżmiński. Tam najczęściej Wszechnica Związkowa „Solidarności” 
spotykała się z Duszpasterstwem Rolników Zamojszczyzny i z in-
nymi grupami;

j) Świdnik – kościół pw. Matki Bożej Matki Kościoła z ks. Janem 
Hryniewiczem. 18 maja 1986 r. odbyła się piękna solidarnościowa 
uroczystość poświęcenia Dzwonu „Wolności”. Przewodniczącym 
komitetu organizacyjnego był Andrzej Sokołowski;
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k) Biłgoraj – kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny z probosz-
czem ks. Florianem Fornalem, kapelanem biłgorajskiej „Solidar-
ności” był wsparciem dla walczącego Biłgoraja;

l) Krzczonów – kościół parafialny z proboszczem ks. Marianem Bie-
lakiem był ośrodkiem spotkań Duszpasterstwa okolicznych rolni-
ków;

ł) Tomaszów Lubelski – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, w którym kapelanem „Solidarności” był ks. Stanisław Góra;

m) Komarów – księża, działacze chłopscy z Henrykiem Kąkolem, 
Bondyrami, inteligencja Komarowa z drem Wiesławem Lipko sta-
nowili prężny ośrodek polityczno-patriotyczny, promieniujący na 
okolicę. Szczególnie ważne były uroczystości religijno-patriotycz-
ne w sierpniu, w rocznicę bitwy pod Komarowem.

3.3.4. Duszpasterstwa

Były to szerokie ramy współdziałania Kościoła z solidarnościową opozy-
cją, a głównie z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”, „Solidar-
ność” Rolników Indywidualnych, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. 
To współdziałanie było oparte na społecznej nauce Kościoła i programie 
„Solidarności”; musiało więc być opozycyjne wobec „socjalistycznej” i ate-
istycznej PRL, zwłaszcza w jej wydaniu wojennym.

Działalność duszpasterstw rozwijała się od 1982 r., a w naszym Re-
gionie nasilała się w latach 1983–1984, gdy struktury związkowe uległy 
osłabieniu po fali aresztowań wśród czołowych działaczy. Wtedy duszpa-
sterstwa przejęły niektóre funkcje struktur związkowych: pomoc socjalną, 
funkcje wszechnicowe, kolportaż wydawnictw.

Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Lubelskiej był ks. Mie-
czysław Bochyński, do którego łatwy dostęp mieli działacze naszego Związ-
ku. Podlegali mu referenci diecezjalni poszczególnych duszpasterstw oraz 
duszpasterze w poszczególnych ośrodkach, parafiach.

Głównym kryterium kształtowania się duszpasterstw był charakter 
stanowo-zawodowy czy kryterium wieku. W naszym Regionie w latach 
1982–1989 funkcjonowały następujące duszpasterstwa:

a) Duszpasterstwo Ludzi Pracy – jego referentem diecezjalnym, 
a jednocześnie kapelanem „Solidarności”, był ks. Zbigniew Kuzia, 
proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski. Głównym ośrod-
kiem był kościół tej parafii, a poza tym: kościół oo. Jezuitów, ko-
ścioły puławskie, kościoły parafialne w Świdniku, Urzędowie;
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b) Duszpasterstwo Kolejarzy, które zalicza się do Duszpasterstw Lu-
dzi Pracy, ale wyodrębnia się poprzez fakt, iż było ono duszpa-
sterstwem ogólnopolskim. Jego głównym ośrodkiem był kościół 
Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, a poza tym kościoły 
w Dęblinie, Zamościu;

c) Duszpasterstwo Rolników – powołała go konferencja plenarna 
Episkopatu Polski 2 grudnia 1982 roku84. W naszym rolniczym 
Regionie rozwinęło się bardzo szeroko. Jego referentem diecezjal-
nym był ks. Tadeusz Bereza, a duszpasterzami: ks. Marian Bielak 
w Krzczonowie, ks. Jan Pęzioł – referent duszpasterstwa w de-
kanacie puławskim, ks. Aleksander Baca w Urzędowie. Aktyw-
ną współpracę z duszpasterstwem nawiązał w latach 1984–1988 
dyrektor Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach, ks. 
Zdzisław Ciżmiński. Działaczami Duszpasterstwa Rolników była 
czołówka „Solidarności” Rolników Indywidualnych: Janusz Ro-
żek, Janusz Stępniak, Janusz Winiarski, Eugeniusz Wilkowski, 
Henryk Kąkol, Henryk Turowski i wielu innych. Ośrodkami dzia-
łania tego Duszpasterstwa były: domy rekolekcyjne w Łabuniach, 
w Lublinie (przy ul. Podwale), Nałęczowie, kościoły w Puławach, 
Fajsławicach, Urzędowie, Krzczonowie, Łęcznej, Wąwolnicy, Gar-
bowie, Wilkołazie, Kraśniku, Zamościu, Komarowie;

d) duszpasterstwa akademickie – rozwijające się na lubelskich wyż-
szych uczelniach. Duszpasterzami byli: ks. Wacław Oszajca, ks. 
Jan Białek, ks. Alfred Wierzbicki.

Aktualnie na terenie Lublina istnieje 11 ośrodków duszpasterstwa aka-
demickiego, działających z różnym natężeniem i systematycznością. Do naj-
bardziej aktywnych należy zaliczyć ośrodek przy kościele akademickim KUL, 
skupiający młodzież z KUL, UMCS i AR. W ośrodku tym działa młodzież sku-
piona w chórze, wspólnocie, grupie rekolekcyjnej oraz grupie konwersatoryj-
nej, ukierunkowanej całkowicie na zagadnienia społeczno-polityczne.

Drugim prężnym ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego jest ośrodek 
prowadzony do kwietnia 1987 r. przez ks. W. Oszajcę w kościele Po-Wizyt-
kowskim, gdzie na spotkania zapraszano różnych prelegentów znanych ze 
swych negatywnych poglądów politycznych tj. m.in.: L. Moczulski, Siła-No-
wicki i inni.

Do prężnych ośrodków duszpasterskich należą także ośrodki działające 
przy kościołach na ul. Staszica i ul. Biernackiego, skupiające młodzież z Aka-
demii Medycznej i Studium Pielęgniarskiego.

84 E. W i l k o w s k i, „Solidarność” na Ziemi Chełmskiej w latach 1980–1989, Chełm 2005, 
s. 191.
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Na terenie Lublina oprócz wspomnianych ośrodków działalność duszpa-
sterstwa akademickiego prowadzą ponadto ośrodki zlokalizowane w kościo-
łach parafialnych:

– Salezjanów, ul. Kalinowszczyzna,
–  OO. Kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu,
–  OO. Sercanów przy ul. Leśmiana,
–  św. Ducha,
–  św. Jana,
–  Najświętszego Serca Jezusowego,
–  OO. Kapucynów przy al. Kraśnickiej.
Oprócz działalności w ośrodkach przykościelnych coraz szerszy zasięg 

przybiera praca duszpasterska na terenie domów studenckich. Praktycznie 
wszystkie domy studenckie UMCS objęte są działalnością DA. Średnio raz 
w tygodniu na terenach domów studenckich UMCS odprawiane są msze dla 
wąskiego grona osób, śpiewane są pieśni religijne i patriotyczne. Spotkania 
te odbywają się w pokojach studentów lub kuchenkach, znajdujących się na 
każdym piętrze i bierze w nich udział od 10 do 15 osób.

Podobna sytuacja, jednak o mniejszym zasięgu ma miejsce na terenie do-
mów studenckich Politechniki Lubelskiej oraz Akademii Rolniczej.

Na terenie domów akademickich AM przy ul. Chodźki prowadzona jest 
ewangelizacja studentów w ramach tzw. Wspólnoty „Emanuel”, działającej 
przy kościele na ul. Staszica.

W pracy z młodzieżą Kościół stara się stosować atrakcyjne formy pracy, 
połączone z dobranymi treściami politycznymi, tworzącymi określony kli-
mat swoistej opozycji ideologicznej lub intelektualnej. Ten profil pracy ma 
na celu odstąpienie powolne od tradycyjnych grup na rzecz upowszechnia-
nia wśród młodzieży całokształtu pracy i działalności Kościoła, jego filozofii 
i teologii. Obserwuje się przy tym ukierunkowanie młodzieży na całokształt 
współczesnych zagadnień politycznych i ekonomicznych, co w perspektywie 
ma umożliwić wprowadzenie na szereg odpowiedzialnych stanowisk ludzi 
silnie związanych z ideologią Kościoła, jego doktryną społeczną, potrzebami 
i zainteresowaniami.

Powyższa działalność duszpasterska przybiera następujące formy:
– masowe oddziaływanie na młodzież akademicką przy wykorzystaniu 

Kościoła – ambony, msze rocznicowe, rozpoczęcie i zakończenie roku 
akademickiego,

– oddziaływanie grupowe w ramach spotkań w lokalu duszpasterskim, 
gdzie stworzona atmosfera zbliża młodzież, prowokuje do dyskusji i 
swobodnych wypowiedzi,

– oddziaływanie na młodzież w domach akademickich, poprzez organi-
zowanie spotkań w pokojach przy udziale małej liczby osób,

 – oddziaływanie poprzez organizowanie różnego rodzaju wycieczek, 
obozów, rajdów i pielgrzymek.



370 ZYGMUNT ŁUPINA

Ze znanych spotkań wyjazdowych należy wymienić 2–3-dniowe wyjaz-
dy do Klemensowa k/Zamościa, Nałęczowa oraz pielgrzymki do Wąwolnicy 
i Częstochowy. Na początku maja corocznie organizowana jest dwudniowa 
pielgrzymka do Częstochowy dla duszpasterstwa akademickiego. Z terenu 
Lublina bierze w niej udział zawsze ok. 600 osób. Natomiast w pieszej piel-
grzymce sierpniowej do Częstochowy młodzież stanowi ok. 90% uczestników 
przy liczbie ok. 6000 osób z terenu Lubelszczyzny.

W środowisku lubelskim szacuje się, że w działalność duszpasterstwa 
akademickiego zaangażowanych jest aktywnie ok. 400 studentów państwo-
wych uczelni Lublina, natomiast w domach akademickich działa ok. 30 grup 
skupiających ok. 250 osób. Należy jednak zaznaczyć, że liczba osób uczestni-
czących w duszpasterstwie akademickim jest płynna85.

e) Duszpasterstwo Nauczycieli – było to duszpasterstwo rozbudo-
wane, o sprawnej i szerokiej działalności wydawniczej, z licznym 
gronem działaczy: Zenobia Kitówna, Wacław Czajka, Grażyna 
Wójtowicz, Janina Szymajda, Helena Miturska. Ośrodkami spo-
tkań formacyjnych były: kaplica „Dobrego Pasterza”, ul. Leśmiana 
5; kościoły: Świętego Józefa na LSM, oo. Kapucynów na Poczekaj-
ce, Świętego Ducha, Krakowskie Przedmieście 1;

f) Duszpasterstwo Służby Zdrowia – duszpasterzem-inicjatorem był 
ks. Janusz Rzeźnik, rektor kościoła Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny, ul. Staszica 16. Od 1987 r. diecezjalnym 
duszpasterzem służby zdrowia był ks. Tadeusz Pajurek;

g) Duszpasterstwo Trzeźwości – jego tworzenie rozpoczęło się w 
1983 r. też jako wyraz opozycyjności wobec władzy rozpijają-
cej społeczeństwo. Wówczas to w kościołach: m.in. w Katedrze, w 
Świdniku Jan Bartczak, Adam Stanowski występowali z apelami 
o trzeźwość narodu oraz zbierano deklaracje trzeźwości. Za patro-
na tej akcji i duszpastesterstwa uznano św. Maksymiliana Kolbe 
(„Maksymiliański Ruch Trzeźwości”). W następnych latach dzia-
łaczami tego Ruchu byli: Stanisław Pietruszewski, Henryk Komsta. 
W 1986 r. Episkopat Polski zarządził, by w każdej parafii w kraju 
do końca 1986 r. powołano Bractwa Trzeźwości, będące wstępną 
formą duszpasterstwa świeckiego. Był to kategoryczny wymóg86.

h) Duszpasterstwo Środowisk Twórczych – jego duszpasterzem był 
ks. J. Lipski, a współdziałał z nim ks. Wacław Oszajca;

85 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/8: Informacja... za 1987 r., k. 28–30.
86 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/1, k. 186: Informacja z 24 października 1986.
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i) Duszpasterstwo Młodzieży – jego referentem był ks. K. Jeżyna. 
W Świdniku Duszpasterstwo Młodzieży rozwijało się w ramach 
ruchu oazowego;

j) Duszpasterstwo Kobiet – jego referentem był ks. H. Dubiel.

3.3.5. Ruch Światło-Życie (oazowy) 
ks. Franciszka Blachnickiego

Poza duszpasterstwami – ruch oazowy i jego twórca, ks. Franciszek Blach-
nicki, byli częstym przedmiotem ataku prasy partyjnej, SB, PZPR. Przy-
pisywano im polityczną, antysocjalistyczną, antypaństwową działalność 
pod religijną przykrywką. Już w 1980 r. działacze tego ruchu brali udział 
w organizowaniu strajków lipcowych i sierpniowych87.

Po ogłoszeniu stanu wojennego ruch aktywizuje się pod względem 
organizacyjnym: powstają nowe grupy oazowe w Lublinie (nie tylko na 
KUL-u, ale i na pozostałych uczelniach), w Puławach i Świdniku. Bu-
dzi to niepokój władz stanu wojennego, tak że w 1983 r. przypuszczają 
atak; w lutym pojawiają się artykuły w „Sztandarze Młodych”, a za nim 
w „Sztandarze Ludu” atakujące oazy i ks. F. Blachnickiego: „dywersant 
utrudniający porozumienie władz kościelnych i państwowych”. Na zebra-
niach partyjnych poruszano problem ruchu oazowego i pytano: kto daje 
zezwolenie na taką działalność, urabiającą młodzież w duchu antysocjali-
stycznym i mistycznym?88 Pojawia się też informacja, że w grupie oazowej 
w pielgrzymce do Częstochowy ks. Lucjan Gruszczyński prowadził konfe-
rencje przeciw stanowi wojennemu i terrorowi89.

Na niebezpieczeństwo tego ruchu zwrócił uwagę WUSW w Lubli-
nie w roku 1986: poza tradycyjnymi formami działania wśród studen-
tów: mszami niedzielnymi oraz działalnością Duszpasterstw Akademic-
kich „[...] ujawniono bardziej niebezpieczną, zawierającą często elementy 
polityczne platformę oddziaływania ideologii katolickiej poprzez... tzw. 
ruch oazowy. Najbardziej aktywne grupy oazowe ujawniono na UMCS 
i PL [...]”. Działają one na terenie domów akademickich90.

Na zakończenie części o Kościele – sercu i parasolu opozycji – zdanie 
ks. Tischnera: ten Kościół był wówczas największą siłą Polaków, choć nie 
była to siła polityczna. M.in. zasługą Kościoła było to, że komuniści mieli 

87 APL, sygn. 100/VI/174, k. 52.
88 APL, sygn. 100/VII/31, t. 38.
89 IPN Lublin, sygn. Lu-0135/28, k. 63: Informacja z 9 sierpnia 1983.
90 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/8: Informacja z 20 listopada 1986.
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coraz więcej wątpliwości i rodziła się w nich świadomość, że już nie wła-
dają tym krajem91.

3.4. Pozostałe człony opozycji – sojusznicy 
i sympatycy „Solidarności”

3.4.1. NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

Jego działacze po ogłoszeniu stanu wojennego byli represjonowani: inter-
nowani, więzieni, aresztowani, nękani rewizjami. Mimo tego rozwijała się 
działalność konspiracyjna, zwłaszcza od 1983 roku. Opierała się ona na 
zarysie programu (który SB znalazła u Janusza Rożka):

a) nawiązanie do tradycji prawicowego ruchu ludowego i w tym du-
chu NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych przedstawiał 
wizję polskiej wsi. Z tej wizji musiała wyniknąć:

b) krytyka polityki rolnej PRL; z tej krytyki wynikały środki i formy 
działania:
– odsunięcie od wpływów na wsi działaczy PZPR i ZSL, a w dal-

szej perspektywie – powołanie chłopskiej partii politycznej;
– przejęcie inicjatywy w organach i organizacjach samorządo-

wych wsi;
– organizowanie akcji protestacyjnych: protesty, petycje w spra-

wach podatków, ubezpieczeń, cen, strajki bojkotujące kontrak-
tacje niekorzystne dla rolników.

W celu realizacji tych zadań nawiązano współdziałanie z Kościołem 
w parafiach oraz w ramach Duszpasterstwa Rolników. Kościół tę propozy-
cję współpracy przyjmował, zapewniając bazę lokalową, pomagając w or-
ganizowaniu uroczystości: świąt ludowych, dożynek, pielgrzymek, reko-
lekcji, dni skupienia, działań wszechnicowych, popierając moralnie i ma-
terialnie w niebezpieczeństwach konspiracyjnej działalności.

Program ten był aktywnie realizowany przez wielu księży i przez czo-
łówkę działaczy chłopskich: Janusza Rożka, Janusza Stępniaka, Jana Po-
terka, Henryka Turowskiego, Edwarda Liska, E. Niezgodę, Mieczysława 
Miłaczewskiego, Jana Solisa, działaczy Zamojszczyzny i in.

Intensywność tej działalności rozkładała się nierównomiernie na ob-
szarze naszego Regionu, ale dwa ośrodki należy tu wymienić: Fajsławice 
i Komarów.

91 Generał Kiszczak mówi [...], s. 224.
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Mieszkańcy Fajsławic na kilku płaszczyznach realizowali powyższy 
program: aktywnie działało Duszpasterstwo Rolników przy parafii, utrzy-
mując wszechnicowe i kulturalne kontakty z Lublinem, Warszawą i in. 
Licznie uczestniczyli w pielgrzymkach do Częstochowy, Wąwolnicy, War-
szawy na grób ks. J. Popiełuszki, uczestniczyli w poświęceniu dzwonu 
„Wolności” w Świdniku. Spotkania mieszkańców z posłami (inicjowane 
przez mieszkańców) w sprawie rent i emerytur dla rolników były dowo-
dem, że Fajsławice nie przyjmowali biernie decyzji władz PRL.

W 1984 r. J. Stępniak i J. Wroński podważyli legalność wyborów 
do Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach w obwodzie 5 (Boniewo). 
W związku z tym Sąd Najwyższy wybory te unieważnił. Sprawa była gło-
śna: w Fajsławicach pojawili się dziennikarze z Polski i ze świata, a wieści 
o tym rozeszły się przez „imperialistyczne” stacje radiowe92.

Komarów – zob. strona 367.
10 kwietnia 1988 r. działacze „Solidarności” RI rozpoczęli proces 

ujawniania swojej działalności: powołali Związek Producentów Rolnych 
„Solidarność” Województwa Lubelskiego. W skład Wojewódzkiego Komi-
tetu Założycielskiego weszli:

– Jan Chudzicki – Kraśnik,
–  Edward Lisek – Kraśnik,
–  Stanisław Listoś – Bełżyce,
–  Mieczysław Miłaczewski – Konopnica,
–  Stanisław Osiniak – Lublin,
–  Janusz Rożek – Górne,
–  Jan Solis – Wandalin,
–  Janusz Stępniak – Fajsławice,
–  Stefan Włosek – Lublin,
–  Ryszard Zieliński – Urzędów93.
Wniosek o rejestrację Związku Sąd Wojewódzki w Lublinie odrzucił 

25 maja 1988 roku.

3.4.2. Niezależne Zrzeszenie Studentów

NZS zostało zlikwidowane przez prawo stanu wojennego, a jego działacze 
internowani (m.in. Krzysztof Hariasz, Wiesław Ruchlicki, Emil Warda). 
Ale jego członkowie działali. Na UMCS-ie byli inicjatorami i uczestnika-
mi strajku w dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. Uczestniczyli też w strajkach 

92 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/1, l. 84.
93 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 155 (14 kwie-

t nia).
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w lubelskich zakładach oraz w WSK Świdnik w działalności poligraficznej 
i kolportażu strajkowej „bibuły”, utrzymywali łączność między strajkują-
cymi zakładami.

15 maja 1982 r. członkowie NZS-u powołali Międzyuczelniany Ko-
mitet Oporu NZS w Lublinie, który miał się zajmować informacją, pomo-
cą represjonowanym, inicjowaniem i koordynowaniem akcji protestacyj-
nych itp. W 4 numerze „Biuletynu Informacyjnego NZS Lublin” czytamy: 
„Członkowie MKO-NZS-Lublin, czując się uczestnikami ruchu społecznego 
«Solidarność», deklarują wolę współdziałania i koordynowania swych po-
czynań z działającymi w podziemiu władzami NSZZ «Solidarność» [...]”94.

Zauważyła ten fakt egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Lublinie: „[...] internowanie liderów i rozwiązanie Niezależnego Zrze-
szenia Studentów wyeliminowało formalnie NZS... z uczelni, ale czynione 
są próby odbudowy jego struktur w konspiracji”. A działacze NZS-u mają 
dość istotny wpływ na niektóre grupy studentów. Są to ludzie o ugrunto-
wanych, zdecydowanie wrogich, antysocjalistycznych poglądach, są do-
brze przygotowani do opozycyjnej działalności politycznej. Utrzymują ści-
sły kontakt z innymi środowiskami opozycyjnymi95.

W następnych latach członkowie NZS-u pracowali w podziemnych 
wydawnictwach i kolportażu, działali w ramach duszpasterstw akademic-
kich, rozwijających bogatą działalność formacyjną (zwłaszcza Duszpaster-
stwo Politechniki Lubelskiej z ks. Wacławem Oszajcą i Duszpasterstwo 
KUL) i opozycyjno-polityczną: pielgrzymki, które studenci dekorowali 
opozycyjnymi znakami, opozycyjne konferencje, udział w manifestacjach 
z okazji świąt narodowych czy w lubelskich spacerach. Jawna, legalna 
działalność Samorządu Studenckiego KUL była w rzeczywistości działal-
nością podziemnego NZS-u.

Od 1987 r. NZS, z inspiracji studentów KUL-u, podjął działania w kie-
runku reaktywowania Zrzeszenia na wyższych uczelniach Lublina96. Ist-
niała już struktura międzyuczelniana – Tymczasowa Międzyuczelniana 
Komisja NZS, która 14 kwietnia 1987 r. odbyła kolejne zebranie, w którym 
udział wzięły trzy osoby z KUL-u, dwie z UMCS-u i jedna z AM. Na tym 
zebraniu:

– omówiono i przyjęto program działania NZS-u;
– omówiono sprawy obchodów święta 3 Maja 1987 r. – studenci 

będą uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez „So-

94 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 24 (7 czerw-
ca).

95 APL, sygn. 100/IV/35, k. 9–10.
96 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/4, k. 251.
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lidarność”. Odbędzie się poświęcenie „Dzwonu Niepodległości” 
w kościele Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach, po czym de-
legacja złoży kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu 
Litewskim.

Uczestnik zebrania, doktorant KUL-u, W. Bogaczyk poinformował, że 
rektor KUL-u przeprowadził z nim rozmowę na temat działalności NZS-u 
Dlatego też winni jeszcze działać w konspiracji. Rozdano też uczestnikom 
do rozkolportowania ok. 2000 szt. pierwszego numeru „Zakazu”, firmowa-
nego przez lubelski NZS97.

W marcu 1988 r., z inicjatywy studentów KUL-u, manifestacyjnie ob-
chodzono dwudziestą rocznicę „Wydarzeń marcowych”. Miały one miej-
sce na terenie KUL-u i sąsiedniego UMCS-u, a próbę wyjścia pochodu stu-
dentów do centrum miasta zablokowały na Alejach Racławickich uzbrojo-
ne „siły porządku”.

W środowisku studenckim nastąpiło wyraźne ożywienie. Ogólnokra-
jowe wydarzenia 1988 r. (fala strajków) spotkały się z odzewem u lubel-
skich studentów: 26 sierpnia pod kościołem akademickim KUL odbył się 
wiec studencki. Przyjęto oświadczenie popierające strajkujących robotni-
ków i domagające się legalizacji „Solidarności” i NZS-u. Oświadczenie, 
podpisane przez Macieja Bartmińskiego, Eryka Chojnackiego i Elżbietę 
Marczewską, przesłano Lechowi Wałęsie i Wojciechowi Jaruzelskiemu98.

Obok NZS-u, swoje istnienie deklarowały inne organizacje studenc-
kie, jak np. Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Unia 
Młodych”.

I w tej sytuacji lubelski obóz władzy zaczynał pękać: 16 listopada 
1988 r. na posiedzeniu władz wojewódzkich PZPR mówiono o tolerancyj-
nej współpracy ZSP z NZS-em, pojawiły się apele o upodmiotowienie mło-
dzieży, o uznanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów czy Stowarzyszenia 
Katolickiej Młodzieży Akademickiej99.

3.4.3. Niezależny Ruch Harcerski

Wywodził się ze sprzeciwu wobec upaństwowionego w PRL-u Związku 
Harcerstwa Polskiego, który według inicjatorów NRH skupia ludzi obcych 
duchowi i tradycjom polskiego harcerstwa. Nowy ruch w pracy wycho-

97 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/4, k. 270–271.
98 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 165 (30 sierp-

nia).
99 APL, sygn. 100/IV/70, k. 35–40: Posiedzenie Egzekutywy KW PZPR, 16 listopada 

1988.
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wawczej miał się oprzeć na wzorach harcerstwa międzywojennego i na 
światopoglądzie chrześcijańskim.

Inicjatywa ta pojawiła się w 1979 r. w grupie instruktorów harcer-
skich w Komendzie Hufca ZHP. A byli to:

–  Michał Bobrzyński, pracownik naukowy KUL-u;
–  Anna Frączek, nauczycielka w Zespole Szkół Spożywczych w Lu-

blinie;
–  Krzysztof Stanowski, student KUL-u.
W 1980 r. utworzyli oni Krąg Instruktorów Harcerskich „Zawisza” im. 

Andrzeja Małkowskiego w Lublinie, tworzący opozycję wobec władz ZHP. 
Z tego kręgu 25 kwietnia 1981 r. wyszła inicjatywa powołania Niezależ-
nego Ruchu Harcerskiego w Lublinie. Ponieważ podobne inicjatywy poja-
wiły się w innych regionach w kraju, w Lublinie powstał główny ośrodek 
opozycji wobec ZHP100. Ruch skupiał młodzież ze szkół średnich początko-
wo w  Lublinie i Puławach, a następnie w Zamościu, Włodawie, Kraśni-
ku, Międzyrzecu Podlaskim, Opolu Lubelskim, Lubartowie. Wykroczył też 
poza nasz Region101.

Od początku NRH wiąże się ideowo, a także swoją działalnością, 
z „Solidarnością”, współpracuje ze strukturami Regionu Środkowo- 
-Wschodniego, zwłaszcza z Sekcją Nauczycielską, występuje o aprobatę 
Ruchu na I Zjeździe „Solidarności” w Gdańsku-Oliwie.

Po 13 grudnia 1981 r. działalność NRH została oficjalnie zawieszona, 
ale członkowie jego kierownictwa współdziałali nadal. Michał Bobrzyński 
omawiał dalsze losy Niezależnego Harcerstwa z biskupem lubelskim, ks. 
Bolesławem Pylakiem. Wynikiem było objęcie członków NRH opieką dusz-
pasterską w kościele oo. Jezuitów w Lublinie. Pracę duszpasterską objął 
ks. M. Bryksy. Działalność była kontynuowana jawnie w ramach duszpa-
sterstwa, a od końca 1983 r. pod zmienioną nazwą; najczęściej używa-
na była Harcerska Służba Liturgiczna (inne: Liturgiczna Służba Bogu czy 
Drużyny Harcerskie Liturgicznej Służby Ołtarza, czy też Ruch Liturgiczny).

Celem tego Ruchu jest kontynuacja działalności NRH, oderwanie jak 
najszerszych kręgów młodzieży od Związku Harcerstwa Polskiego i innych 
świeckich organizacji młodzieżowych i związanie ich z Kościołem i opozy-
cją. Głównymi formami działalności HSL-u są:

– organizowanie z młodzieżą niezależnych spotkań kulturalno-wy-
chowawczych, zajęć, zbiórek pod patronatem Kościoła;

100 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/8, k. 5–6.
101 „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie”, 

1981, nr 1 (20 października).
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– organizowanie imprez sprawnościowych w terenie;
– organizowanie (w przerwach w nauce) obozów, biwaków itp. po-

łączonych z zajęciami z historii odkłamanej i tradycji harcerstwa, 
ze zdobywaniem sprawności, z praktykami religijnymi;

– przygotowywanie członków Ruchu do wykonywania posług reli-
gijnych (głównie ministrantów).

Na zbiórkach i w trakcie wykonywania posługi ministrantów mło-
dzież występuje w mundurach harcerskich. Ich symbolem jest harcerska 
lilijka na tle krzyża.

Poza Lublinem próby tworzenia struktur HSL-u mają miejsce w Pu-
ławach, Wąwolnicy, Nałęczowie, Świdniku, Opolu Lubelskim i Kraśniku. 
W charakterze kapelanów w działalność tę angażują się księża: T. Bom-
ba w kościele na Czechowie, Pleskaczyński u oo. Jezuitów, T. Siwkiewicz 
w Puławach oraz księża prowadzący katechezę w szkołach.

W działalności w ramach HSL-u na terenie woj. lubelskiego uczest-
niczyło ok. 1200 osób – młodzieży i dzieci szkół średnich i podstawowych. 
Do głównych działaczy – poddawanych jak wszyscy uczestnicy opozycji 
represjom ze strony władzy – oprócz trojga wymienionych już założycie-
li, należeli: Andrzej Bieganowski, student UMCS-u, Tomasz Kuc, student 
KUL-u, Tomasz Deptuła, student KUL-u.

W imprezach kulturalnych HSL-u – odczytach, spotkaniach z ludźmi 
kultury, ogniskach – uczestniczą: Halina Mikołajska – aktorka z Warszawy, 
Zygmunt Łupina i Ignacy Czeżyk – nauczyciele (według płka mgra A. Cho-
chorowskiego: „osoby znane z wrogich antysocjalistycznych postaw”102).

3.4.4. „Solidarność Walcząca”

Powstała we Wrocławiu w 1982 r. Oddział Lublin – w związku z organiza-
cją wrocławską – powstał w 1983 r. Liczył 7 osób; byli to głównie członko-
wie „Solidarności Rzemieślników” w Lublinie sprzed 13 grudnia 1981 r. 
Rozwijali przede wszystkim działalność wydawniczą; 31 marca 1983 r. 
ukazał się pierwszy numer pisma „Solidarność Walcząca Lublin”, gdzie 
czytamy: „Program nasz to linia polityczna I Krajowego Zjazdu «Solidar-
ności», ale jako partia polityczna, a nie związek zawodowy [...]. Nasze pi-
smo jest przeznaczone przede wszystkim dla robotników”103.

102 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/8, k. 5–11: Informacja z 28 stycznia 1986.
103 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1983, nr 59 (22 kwiet-

nia).
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3.4.5. Ruch Młodzieży Niezależnej „Świt”

Organizacja o takiej nazwie istniała w Gorzowie Wielkopolskim od kwiet-
nia 1983 r. Lubelski „Świt” powstał niezależnie od gorzowskiego w paź-
dzierniku 1984 r. Impulsem bezpośrednim była śmierć ks. Jerzego Po-
piełuszki. Początkowo organizacja liczyła kilku uczniów szkół lubelskich 
i prowadziła działalność samokształceniową, kolportaż niezależnych wy-
dawnictw, malowanie napisów, zrywanie czerwonych szturmówek, zdo-
biących ulice Lublina 1 maja czy 7 listopada. Wydawała też własne pi-
smo od lutego 1985 r. Była to „Młodzieżowa bibuła dla wszystkich”, a od 
6 numeru: „Czarno na białym”. Pomoc w wydawaniu pisma przyszła od 
„Solidarności Walczącej” i „Solidarności Nauczycielskiej” (kontakt przez 
Grażynę Wójtowicz).

Do maja 1987 r. „Świt” liczył ok. 20 członków, w tym grupa ze Świd-
nika. Przez Włodzimierza Blajerskiego stworzyli sieć kolportażu „Informa-
tora” w szkołach średnich i wyższych Lublina. Od 1987 r. starsi działacze 
RMN „Świt” po ukończeniu szkół zaczęli działać w Konfederacji Polski 
Niepodległej albo włączyli się w proces reaktywowania Niezależnego Zrze-
szenia Studentów. Młodsi kontynuowali działalność (liderował im Robert 
Och), wydając pismo „To i Owo” (do czerwca 1989 r. – 12 numerów), ulot-
ki i prowadząc działalność samokształceniową104. Jednym z nurtów „Świ-
tu” na tym etapie była grupa o nazwie „Komitet Samoobrony Uczniów”, 
podejmująca walkę o naprawę szkolnictwa (m.in. apel o zniesienie nauki 
j. rosyjskiego). Wpadli w czerwcu 1987 r.

3.4.6. Zespół redakcyjny Niezależnego Pisma Młodych 
Katolików „Spotkania”

Był to zespół rzeczywiście niezależny, ale niektórzy jego członkowie zwią-
zali się z solidarnościową konspiracją. Zespół przede wszystkim związa-
ny był z nią swoim programem. 17 grudnia redakcja „Spotkań” wydała 
oświadczenie, w którym decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego uzna-
ła za bezprawną. Za cel działalności w nowych warunkach politycznych 
uznała „jedność narodu w Wolnym Świecie, w zjednoczonej chrześcijań-
skiej Europie”105.

104 Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 182.
105 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/8.



379NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO [...]

3.4.7. Porozumienie Harcerskie „Dukt”

Zawiązane w marcu 1986 r. przez część instruktorów harcerskich Hufca 
ZHP Lublin-Miasto oraz Świdnika. Zamierzano zrezygnować z przynależ-
ności do ZHP i przejść do podziemia i związania drużyn „Duktu” z Kościo-
łem i Harcerską Służbą Liturgiczną. Inicjatorem był B. Bracha, student III 
roku Akademii Rolniczej. Zamierzenie to nie zostało zrealizowane106.

3.4.8. Oddział Regionalny Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Utworzony oficjalnie w 1983 r. w Lublinie. Większość członków była ściśle 
związana z Zarządem Regionu „Solidarności”. Towarzystwo współdziałało 
z duchowieństwem i duszpasterstwem akademickim. Zawieszone zostało 
24 lutego 1984 roku107.

Z podziemnymi strukturami „Solidarności” w Puławach współdziała-
ły organizacje działające półjawnie, czy nawet jawnie. Były to:

3.4.9. Towarzystwo Przyjaciół Puław

Liczyło ponad 300 członków. Wielu z nich w interesującym nas okresie 
(1981–1987) było opozycjonistami wywodzącymi się z Klubu Inteligencji 
Katolickiej i aktywnymi członkami „Solidarności”: Ignacy Czeżyk, Maria 
Szewczyk, Zdzisław Kraszewski, T. Bobrowski z żoną. „Grozę” w oczach 
esbeckich informatorów przedstawia ocena: są to klerykałowie, a Towa-
rzystwo wiąże się z Kościołem108.

3.4.10. Grupa Włostowicka w Puławach

W 1984 r. grupa osób połączonych ideą walki o niepodległość Polski, dą-
żeniem do powrotu „Solidarności” na arenę życia społeczno-politycznego 
oraz pragnieniem odnowy moralnej narodu zaczęła tworzyć tzw. Grupę 
Włostowicką. Inicjatorami byli: Zbigniew Słomka, Józef Lenartowicz i jego 
syn, Jerzy Lenartowicz. Duszpasterzem był proboszcz parafii św. Józefa 
„na Włostowicach” ks. Ryszard Kościk. Inicjatorzy współdziałali ze środo-
wiskiem puławskiej „Zachty”.

106 IPN Lublin, sygn. Lu-0139/1, k. 155: Informacja z 15 marca 1984.
107 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/8, k. 68–69.
108 Ibidem, k. 70.
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Za początek struktury zwanej Grupą Włostowicką można uznać uro-
czystości Święta Niepodległości 1985 r. Odbyła się wówczas podniosła 
msza św. z homilią ks. Mieczysława Brzozowskiego, z poświęceniem tabli-
cy legionistów Józefa Piłsudskiego, przy bardzo dużej frekwencji. Grupa 
rozwijała wielostronną działalność:

– msze św. za Ojczyznę, zwłaszcza w rocznice: 11 listopada, 15 sierp-
nia, 3 maja, 22 stycznia (rocznica wybuchu Powstania Stycznio-
wego), w rocznicę śmierci J. Piłsudskiego. Były one wzbogacane 
występami artystycznymi i różnymi wydawnictwami;

– tablice, pomnik Poległym i Pomordowanym za Wiarę i Ojczyznę 
na Kresach Wschodnich, poświęcony 11 listopada 1988 r. Przema-
wiali wówczas: I. Czeżyk, S. Węglarz, Józef Stopka;

– pielgrzymki na Jasną Górę, na grób ks. J. Popiełuszki;
– działalność w ramach „Wakacji z Bogiem”;
– zbiórka pieniędzy dla strajkujących w sierpniu 1988 r. robotników 

Stoczni Gdańskiej;
– patriotyczno-niepodległościowe współdziałanie z KPN (Dariusz 

Wójcik) pod koniec lat osiemdziesiątych109.

3.4.11. „Wspólnota-Odrodzenie” w Puławach

Organizacja ściśle związana z kościołem w parafii przy ul. Izabelli 5. W jej 
skład wchodzili działacze „Solidarności”, a ich celem było doinformowa-
nie społeczeństwa110.

3.4.12. Klub Katolicki w Świdniku

Oddział Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, rozpoczął działalność 
w 1983 r. Inicjatorami byli Stanisław Podpłoński i Janusz Radek, a w jego 
działalność włączyli się: Stanisław Bodys, Alfred Bondos, Kazimiera Gra-
barczyk, Ryszard Kimak, Stanisław Pietruszewski, Elżbieta Wilhelm i Ta-
deusz Zima.

Klub ten stał się przykrywką dla wielu inicjatyw podziemnej „Soli-
darności”. Zorganizowano m.in. cykl spotkań z aktorami biorącymi udział 
w bojkotowaniu telewizji, filmu i teatru. W listopadzie 1983 r. spotkanie 
takie odbyło się we wsi Krąpiec pod Świdnikiem. Miesiąc później – w po-

109 Z. S ł o m k a, Społeczno-polityczne przesłanki zawiązania „Grupy Włostowickiej” i jej dzia-
łalność, [w:] 25 lat „Solidarności” Ziemi Puławskiej, s. 329–336.

110 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/6, k. 634: Informacja z 17 listopada 1987.
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bliskich Minkowicach. Podczas następnych spotkań, także w kościele 
w Świdniku, uczestniczyli m.in. aktorzy: Ewa Dałkowska, Gustaw Holo-
ubek, Krzysztof Kolberger, Bernard Ładysz, Zbigniew Zapasiewicz111.

3.4.13. Inne organizacje i grupy młodzieżowe

Obok powyższych struktur powstawały niewielkie organizacje, najczęściej 
tworzone spontanicznie przez grupki młodych ludzi, czasami tej samej 
szkoły, a nawet klasy. Ich działalność – zwykle krótka (nieprzestrzeganie 
zasad konspiracji) – sprowadzała się do malowania napisów, przygotowa-
nia i kolportowania ulotek. Dzięki archiwom i publikacjom Instytutu Pa-
mięci Narodowej przekonać się można, jak wielkie były rozmiary oporu 
młodzieży polskiej wobec stanu wojennego. Oto przykłady:

R u c h  „S z a ń c a”  –  organizacja młodzieżowa związana z KPN po-
wstała w kwietniu 1981 r. Ulotkę informującą o powstaniu podpisali: Ma-
riusz Bedyński, Marek Miszczak, Grzegorz Wysok, Paweł Zaborowski112.

„W i e s z c z” – 8-osobowa grupa w Kraśniku; członkowie „Solidarno-
ści” i jeden uczeń IV klasy Liceum Zakładowego. Zajmowali się kolporta-
żem „bibuły”. Wykryta przez SB 27 lutego 1982 roku.

M ł o d z i  P i ł s u d c z y c y – 40-osobowa grupa uczniów VIII LO w Lu-
blinie powstała w styczniu 1982 r. Działalność przeciw stanowi wojen-
nemu: produkcja i kolportaż ulotek. Przywódca – Dariusz Wlaźlik. Wpa-
dli 12 czerwca 1982 roku. Jest też informacja o drugiej organizacji pod 
tą samą nazwą, złożonej z uczniów szkół ponadpodstawowych Lublina. 
Działali – jak imiennicy. Wpadli 29 października 1982 r.

Ruch Walki Młodych – 5-osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej 
w Kocku. Dowódcą – Marek Maćkowski, uczeń VIII klasy szkoły podsta-
wowej. Pisali anonimy pogróżkowe do osób z aparatu władzy, wykonywali 
napisy, ulotki. Ruch powstał 28 stycznia, a wpadł 27 lutego 1982 roku.

W Lubartowie w 1982 r. działało kilka grup, m.in. Z w i ą z e k  O b r o ń -
c ó w  N i e p o d l e g ł o ś c i oraz Z w i ą z e k  M ł o d z i e ż y  N a r o d o w e j.

W Rybczewicach działała Po l s k a  S a m o d z i e l n a  O r g a n i z a c j a 
Po d z i e m n a, zaś w Puławach – S o l i d a r n o ś ć  M ł o d z i e ż o w a113.

S t o w a r z y s z e n i e  K a t o l i c k i e j  M ł o d z i e ż y  A k a d e m i c k i e j 
„U n i a  M ł o d y c h” – wniosek o rejestrację złożyła w grudniu 1988 r.; na 
liście znajdowało się 60 nazwisk członków-założycieli.

111 M. D ą b r o w s k i, Świdnicka droga do wolności, [w:] Świdnicki Lipiec, Świdnik 2005, s. 120.
112 IPN Lublin, sygn. Lu-0367/8.
113 Stan wojenny w Polsce. Kalendarium wydarzeń 13 grudnia 81 – 31 grudnia 82, Warszawa 

1999.
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R o z t o c z a ń s k i  R u c h  O p o r u –  K P N  w Zwierzyńcu – należało 
do niego 18 uczniów szkół średnich. Kolportowali ulotki i wydawnictwa. 
Mieli 2 szt. broni palnej i 21 szt. broni białej. Wpadli 30 kwietnia 1982 r.

Po d z i e m n a  A r m i a  W y z w o l e ń c z a w Tomaszowie Lubelskim – 
należało do niej 26 uczniów szkół średnich. Działalność: produkcja i kol-
portaż ulotek114.

R a d a  Ko o r d y n a c y j n a  F e d e r a c j i  M ł o d z i e ż y  Wa l c z ą c e j115.
N i e z a l e ż n y  R u c h  M ł o d z i e ż y  „Tr ó j k ą t” w Lublinie – list 

z października 1982 r. do „Kuriera Lubelskiego” informujący o powstaniu 
„Trójkąta” i jego celach: sprzeciw wobec PRL-u, stanu wojennego, rozwią-
zaniu związków zawodowych, żądanie uwolnienia uwięzionych i interno-
wanych członków „Solidarności”116.

N i e l e g a l n a  S t r u k t u r a  S a m o ks z t a ł c e n i o w a – powstała 
w lutym 1985 r. w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Jej 
inicjatorem i organizatorem był Marek Gawrylak – student II roku prawa 
UMCS. W maju 1986 r. SB przystąpiła do likwidacji działalności grupy117.

Powstawało również wiele grup nazywanych „nieformalnymi”, które 
podejmowały podobne działania, ale nie przyjmowały form organizacyj-
nych ani nazw. Ale i to nie zamyka tematu; powyższe grupy i formalne, 
i nieformalne znalazły się w źródłach: prasie związkowej, w spisanych re-
lacjach, pamiętnikach czy w raportach Służby Bezpieczeństwa, sprawoz-
daniach, ocenach organów PZPR. Na pewno jednak wiele grup pozostaje 
nieznanych. Niech jednak ich członkowie mają świadomość, że ich działa-
nie wpłynęło na naszą historię.

 
Jest jeszcze jeden człon opozycji przeciw komunistycznemu syste-

mowi – s p o ł e c z e ń s t w o  s y m p a t y z u j ą c e  z  o p o z y c j ą  c h o ć  n i e -
z o r g a n i z o w a n e, stosujące wobec władzy bierny opór. To są ci Polacy, 
którzy:

– nie brali udziału w państwowych uroczystościach;
– byli nieobecni na wyborach do rad narodowych, do Sejmu, nie 

brali udziału w referendum;
– nie uczestniczyli w otwartej działalności partii, związków zawo-

dowych czy innych organizacji propaństwowych;
– byli zapleczem, oparciem dla działalności zorganizowanych, pod-

ziemnych struktur i grup.

114 Ibidem.
115 IPN Lublin, sygn. Lu-0141/3, k. 226: Informacja z 13 grudnia 1985.
116 IPN Lublin, sygn. Lu-0135/26, k. 110: Informacja z 28 października 1982.
117 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/8.
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Ta opozycja we wszystkich jej członach – trudna do opisania liczbowo 
(zwłaszcza sympatycy) – była dostatecznie silna:

– by komuniści zdecydowanie przegrali wojnę rozpoczętą 13 grud-
nia 1981 r.;

– by uświadomić władzy, że nie ma poparcia społecznego, że istnieje 
w społecznej pustce;

– by uświadomić im, że służą utopijnej, zbrodniczej mrzonce;
– by zmusić ich do Okrągłego Stołu i dalszych ustępstw.

4. Działalność Związku w podziemiu

Cały dotychczasowy tekst mówił o tej działalności, ale w rozproszeniu. 
Teraz temat ten należy uporządkować, rozwinąć, wypełnić luki.

Formy działalności były podyktowane sytuacją Związku i jego pro-
gramem – była to więc w zasadzie działalność opozycyjna i podziemna. 
Nie znaczy to jednak, że była tylko taka: usiłowaliśmy przebić się i ujaw-
nić (i to z powodzeniem – na co poniżej podam przykłady). Usiłowaliśmy 
też – również z powodzeniem –  wybiegać w tej działalności w przyszłość, 
działając dla przyszłej wolnej, demokratycznej Polski (na co też podam 
przykłady), a nie tylko odpowiadać na represyjną politykę komunistycznej 
władzy.

Najpowszechniejszą formą był b i e r n y  o p ó r, którego treścią był boj-
kot władzy i podkreślanie praw człowieka i obywatela.

– Bojkotowanie komunistycznej władzy obejmowało różne dziedzi-
ny: wybory do Sejmu, rad narodowych, referendum, zarządzenia 
władzy administracyjnej wynikające z prawa stanu wojennego.

– Wzywaliśmy do bojkotu organizacji komunistycznych: Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, nowych związków zawodowych, 
PRON-u, organizacji społecznych, młodzieżowych.

– Bojkotowaliśmy uroczystości partyjno-rządowe.
– Wzywaliśmy do bojkotu mediów państwowych: prasy, telewizji, 

czego najbardziej widocznym przykładem były spacery w czasie 
DTV: w Świdniku, Lublinie, Puławach i innych miejscowościach.

Wezwania do bojkotu pojawiały się:
– w prasie związkowej: regionalnej, oddziałowej, zakładowej,
– w audycjach Radia „Solidarność” – Świdnik, Puławy, Poniatowa i in.,
– w ulotkach, napisach na ścianach, na ulicach, chodnikach, plaka-

tach, transparentach, gazetkach ściennych,
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– w rozmowach, przemówieniach,
– w milczącym sprzeciwie czy milczących manifestacjach.
Podejmowane były również c z y n n e  f o r m y  d z i a ł a n i a  s t r u k t u r 

z w i ą z ko w y c h. W wielu grupach na początku pojawiały się co najmniej 
trzy powody podjęcia konspiracyjnej działalności: 1) zbiórki pieniędzy 
na określone cele (głównie na pomoc dla potrzebujących), które szybko 
przekształcały się w regularne składki związkowe; 2) potrzeba posiadania 
informacji, którą realizowano w formie drukowania i kolportażu ulotek, 
biuletynów, książek. Wiele grup opozycyjnych, zwłaszcza młodzieżowych, 
stawiało sobie tylko to zadanie – doinformowanie społeczeństwa; 3) walka 
o prawa człowieka.

Rychło pojawiły się nowe potrzeby, a z nimi nowe formy działania. 
W tej sprawie w październiku 1982 r. na łamach „Informatora” zabrały 
głos obydwie instancje regionalne Związku: Tymczasowy Zarząd Regionu 
i Komitet Założycielski Regionalnej Komisji Koordynacyjnej. Wezwały one 
struktury i członków do działań na następujących płaszczyznach:

1. społeczno-związkowej: zbierać składki (co najmniej 1% poborów), 
by wszyscy represjonowani, ich rodziny, wszyscy potrzebujący 
mieli zapewnione środki do życia, a więc – zapewnić pomoc so-
cjalną;

2. zorganizować niezależny obieg informacji: rozwijać poligrafię 
i kolportaż „bibuły”;

3. walczyć o prawa człowieka;
4. podnosić świadomość związkowców i sympatyków przez rozwój 

niezależnej kultury i oświaty i działalność Wszechnicy Związko-
wej;

5. podejmować walkę o prawa pracownicze w zakładach pracy (pła-
ce, normy, warunki socjalne, bhp itp.);

6. doskonalić struktury związkowe w zakładach i całym Regionie 
przez aktywne uczestnictwo członków w pracach Związku, także 
w celu sprawnego kierowania akcjami protestacyjnymi podejmo-
wanymi przez załogi lub organizowanymi przez krajowe albo re-
gionalne władze Związku118.

118 Uchwała KZ RKK („Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 
1982, nr 39 [9 października]); Oświadczenie TZR („Informator NSZZ «Solidarność» Region 
Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 41[22 października]).
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4.1. Pomoc socjalna w strukturach związkowych

Okazjonalne zbiórki pieniędzy oraz składki związkowe funkcjonowały 
w podziemnych strukturach od początku. Już 20 stycznia 1982 r. Egzeku-
tywa PZPR podała informację o zbieraniu funduszy na rzecz „Solidarno-
ści”119. Źródła związkowe (prasa podziemna, opracowania i in.), partyjne 
(APL) oraz wywiad esbecki wymieniają zakłady, w których ta działalność 
istnieje: FSC, WSK, Zakłady Azotowe w Puławach, IUNG, II Liceum Ogól-
nokształcące w Lublinie (gdzie składki zbiera prof. Jerzy Miernowski), 
UMCS, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Puławach i in.

Kilka przykładów tej działalności z Regionu Środkowo-Wschodniego.
Typowo sprawy finansowe rozwijały się w Komitecie Obrony Narodo-

wej (KON) „Solidarności” w Puławach, który powstał na bazie komitetu 
strajkowego Zakładów Azotowych w kilka dni po złamaniu strajku, jako 
struktura ponadzakładowa, ponieważ potrzebne były pieniądze na pomoc 
zwolnionym za strajk oraz rodzinom internowanych i aresztowanych. Już 
w pierwszych dniach po strajku zorganizowano zbiórkę pieniędzy w ZA, 
a następnie w innych zakładach wchodzących w skład KON-u. Akcja ta 
przekształciła się z czasem w comiesięczną zbiórkę składek związkowych 
i przynosiła coraz większe sumy. Siatka zbierających była sprawna i opie-
rała się na zaufaniu (nie było wpadki). Jednocześnie kompletowano li-
sty represjonowanych, potrzebujących pomocy. Zwracano także członkom 
zasądzone przez kolegia ds. wykroczeń grzywny. Składki i fundusze były 
skrupulatnie księgowane systemem opracowanych kodów.

Akcja ta przerodziła się w normalnie działającą związkową pomoc fi-
nansową – świadczenia w przypadku narodzin dzieci czy zgonu członków 
rodzin120.

„Solidarność” WSK Świdnik od początku stanu wojennego podjęła 
zadanie pomocy materialnej dla związkowców zwolnionych z pracy oraz 
skazanych na grzywny i kary. Z jej kasy wydano na ten cel 475 000 zł. 
Pomoc zagraniczną rozdzielała w kościele grupa osób pod kierownictwem 
ks. Jana Hryniewicza, który udostępnił związkowcom pomieszczenia pa-
rafialne, a na pomoc charytatywną zadysponował ok. 650 000 zł. Również 
prymas, ks. kardynał Józef Glemp, specjalnie dla mieszkańców Świdnika 
ofiarował ponad milion zł. Pomocą objęto wszystkich internowanych we 
Włodawie, również spoza Regionu Środkowo-Wschodniego121.

119 APL, sygn. 100/IV/34, k. 23.
120 H. Ś c i e r z y ń s k i, Z mojego archiwum – opracowanie na podstawie sprawozdania z dzia-

łalności KON, [w:] 25 lat „Solidarności” Ziemi Puławskiej, s. 243.
121 D ą b r o w s k i, Świdnicka droga do wolności, s. 114–115.
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Świdnicki „Grot” zwrócił się do załogi WSK z propozycją, aby ona roz-
poczęła ogólnopolską akcję pomocy dla środowisk artystycznych, zwłasz-
cza dla tych, którzy bojkotują oficjalne media122. Kilka miesięcy później 
Komisja Zakładowa „Solidarności” WSK przekazała aktorom warszaw-
skim 50 000 zł ze składek załogi123. Za te działania „Solidarność” zakła-
dów pracy Warszawy-Ochoty przyznała społeczeństwu Świdnika – na ręce 
KZ „Solidarność” WSK – medal nr 2 „za pomoc internowanym i więzio-
nym”124.

„Grot” podał dane dotyczące dysponowania funduszami związkowy-
mi przez Komisję Zakładową (Zastępczą) „Solidarności” na m. Świdnik za 
rok 1985: na zapomogi – 421 000 zł, na zasiłki – 228 000 zł, a 400 000 zł 
wydano na „cel specjalny”125. Sekretariat KW PZPR w Lublinie stwierdził 
17 kwietnia 1987 r.: „w WSK systematycznie zbierane są składki na dzia-
łalność podziemia”.

Koordynowanie pomocy dla represjonowanych w skali całego Regio-
nu Środkowo-Wschodniego zostało powierzone Elżbiecie Teske 14 grudnia 
1981 r. przez pierwszego przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Regio-
nu, Marka Poniatowskiego. Pomoc miała objąć internowanych, areszto-
wanych, ukrywających się i pozbawionych pracy. Zapleczem materialnym 
i personalnym koordynatorki była liczna, bardzo sprawna i ofiarna „Soli-
darność” UMCS (TZR wówczas nie dysponował funduszami na ten cel). 
Składki od członków Związku UMCS (kilkaset osób) zbierane były przez 
cały czas podziemnej działalności. Przeznaczone były głównie na zasiłki 
statutowe oraz pomoc dla członków Związku, przede wszystkim dla repre-
sjonowanych spoza uczelni. Na ręce E. Teske wpływały też składki z in-
nych instytucji: Akademii Rolniczej, Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, 
grupy dziennikarzy z Polskiego Radia i grupy „Zamek”, a także składki 
od pojedynczych osób z innych uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego i Politechniki Lubelskiej.

W oparciu o te fundusze i aktywne włączenie się wielu członków 
Związku do konkretnych zadań, akcja pomocy przybrała następujące za-
sadnicze formy:

122 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 47 (16 
grud nia).

123 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1983, nr 55 (4 mar-
ca).

124 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1983, nr 65 (10 czerw-
ca).

125 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1986, nr 122 (17 kwiet-
nia).
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1. prowadzenie kartoteki represjonowanych,
2. dostarczanie odzieży i żywności dla więzionych,
3. dostarczanie kartek żywnościowych i żywności dla ukrywających 

się,
4. pomoc finansową dla osób pozbawionych pracy i dla rodzin uwię-

zionych,
5. wskazywanie adwokatów, do których członkowie Związku mogli 

się zwracać w potrzebie; apelowanie o obecność na procesach [...] 
członków Związku,

6. pomoc finansową na opłacanie pomocy prawnej i na spłaty grzy-
wien,

7. dofinansowywanie „Wakacji z Bogiem”,
8. pomoc w uzyskiwaniu leków.
E. Teske współpracowała z lubelskim oddziałem Komisji Charyta-

tywnej Episkopatu Polski przy kościele powizytkowskim, a w niej z ks. 
M. Brzozowskim i ks. Wacławem Oszajcą.

Oprócz opisanej przez E. Teske działalności w ramach TZR-u i KZ 
UMCS istniały jeszcze inne grupy organizujące pomoc. Jedną z nich opi-
suje Anna Truskolaska w swej relacji „Przeciw cenzurze”.

Kilka dni przed ogłoszeniem stanu wojennego studenci KUL-u zakoń-
czyli strajk okupacyjny. Na uczelni zostały spore zapasy żywności od osób 
prywatnych, częściowo prosto ze wsi od rolników. Dzięki tym zapasom, 
a także wobec tego, że działaczy „Solidarności” na KUL-u prawie zupełnie 
ominęło internowanie – ruszył tu punkt charytatywny nazywany w skró-
cie „sklepem”. Magazyn i biuro „sklepu” (zajmowało się prowadzeniem 
kartoteki osób objętych pomocą) mieściły się w stopniowo powiększanych 
pomieszczeniach uczelni, zapewnianych punktowi przez o. Rektora.

Pierwsze paczki dla rodzin internowanych i samych internowanych 
pochodziły właśnie z tej spiżarni studenckiej. Chyba jeszcze w grudniu 
1981 r. A. Truskolaska przyniosła z kościoła powizytkowskiego od ks. Wa-
cława Oszajcy pierwsze adresy internowanych z Lubelskich Zakładów 
Naprawy Samochodów. Potem zajęto się represjonowanymi z innych za-
kładów pracy miasta i Regionu. Rozdziałem paczek zajęli się głównie pra-
cownicy dydaktyczni KUL-u: Elżbieta Walicka, Ewa Barańska i Edward 
Zwolski, przy pomocy pracowników i studentów. Z czasem nadeszły z Za-
chodu tzw. „zrzuty”: żywność, środki czystości, odzież. Była to duża zasłu-
ga o. Mieczysława Krąpca, ówczesnego rektora KUL-u, który te transporty 
załatwiał na Zachodzie.

Funkcjonowanie punktu charytatywnego, zwłaszcza w początkach 
stanu wojennego, miało znaczenie nie tylko materialne, ale przede wszyst-
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kim moralne. Rodziny internowanych czuły się często osamotnione, stąd 
wizyty przyjmowano z wdzięcznością. Pieniądze, jedzenie, odzież często 
chroniły te rodziny przed chłodem i głodem. Zdarzyło się, że A. Truskola-
ska wybierała się do rodziny potrzebującej wsparcia finansowego. W kasie 
„sklepu” pieniędzy wówczas nie było. Udała się więc do ks. Mieczysława 
Brzozowskiego, rektora wizytek. Dał, nie pytając, dla kogo i na co.

Praca „sklepu” była jawna, toteż była pod obserwacją funkcjonariu-
szy SB. Od nich Anna Truskolaska dowiedziała się w jak groźnej dla sys-
temu działalności bierze udział. Otóż do „sklepu” z Zachodu trafiała farba 
drukarska, a nawet części radiowe, które Krzysztof Stanowski, student 
KUL-u pracujący w „sklepie”, dostarczał Ireneuszowi Haczewskiemu, po- 
dejrzanemu o montowanie nadajników dla „Radia Solidarność” w Świd-
niku. Podejrzenia te były słuszne126.

Poza powyższymi, wspomnieć należy Komisję Episkopatu Polski, 
punkt pomocy przy parafii katolickiej w Hrubieszowie, ośrodek pomo-
cy przy kościele na Bronowicach w Lublinie. Osobną formą pomocy była 
akcja zorganizowana przez Alinę i Sławomira Kozłowskich oraz Janusza 
Mazurka i Stanisława Dąbrowskiego: wczasy w Kazimierzu dla wychodzą-
cych na wolność więźniów127.

Głęboko swoje społeczne cele pojmował Ruch „Solidarności Rodzin”. 
Powstał w czerwcu 1981 r. w Lublinie jako realizacja uchwał I Walnego 
Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego dotyczących polity-
ki społecznej, a zwłaszcza rodzinnej. Był to ruch autonomiczny, mocno 
jednak zakorzeniony w „Solidarności”.

Pierwsze zespoły „Solidarności Rodzin” powstały w miesiącach let-
nich 1981 r. w parafiach na Bronowicach i Poczekajce. Inicjatorami i dzia-
łaczami Ruchu byli: Jerzy Bartmiński, Czesław Dąbrowski, Bronisława 
Jurkowska, Bronisława Strojanowska, Maria Braun-Gałkowska, Ewa Ja-
błońska-Deptuła, ks. Marcin Jankiewicz, Zofia Sękowska, a więc głównie 
środowiska KUL-u i UMCS-u.

Działalność, początkowo nastawiona głównie na współdziałanie 
w sprawach codzienno-bytowych rodzin specjalnej troski, nie została 
przerwana przez wprowadzenie stanu wojennego, a nawet jej zakres roz-
szerzył się na sprawy:

– wychowania dzieci w duchu tradycji religijnej i narodowej,
– rozwijania kultury w różnorodnych formach.

126 A. T r u s k o l a s k a, „Przeciw cenzurze”, relacja pisemna – w zbiorach autora.
127 E. Te s k e, „Solidarność” – pomoc w czasach próby, [w:] Na początku był Lipiec, s. 99–102.
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Organizowano więc spotkania z artystami, pisarzami, prelegentami; 
do roku 1987 takich spotkań odbyło się 50! Była to więc płaszczyzna dzia-
łalności wszechnicowej.

Ruch zaczął wykraczać poza Lublin przez:
– wymianę grup dzieci z parafią Gorajec;
– udział w akcji „Wakacje z Bogiem”;
– ruch pielgrzymkowy: do Warszawy na grób ks. J. Popiełuszki, 

do Niepokalanowa, Kodnia, Lichenia, Krasnobrodu, Lubaczowa, 
Przemyśla;

– współdziałanie z: Niezależnym Ruchem Harcerskim, „Solidarno-
ścią” RI, ruchem „Maitri”, Maksymiliańskim Ruchem Trzeźwości, 
ze służbą zdrowia.

Po 13 grudnia 1981 r. zmieniono tylko nazwę – „Samopomoc Rodzin” 
– charakter pozostał ten sam. Od początku teren działania mieścił się 
w  ramach osiedlowo-parafialno-związkowych.

Poza parafiami na Bronowicach i Poczekajce, gdzie Ruch „Solidarno-
ści Rodzin” rozwijał się od czerwca 1981 r., z końcem tego roku powstał 
w nowej parafii św. Józefa na LSM-ie, przy poparciu proboszcza, ks. Ste-
fana Soszki, i dzięki działalności Bronisławy Jurkowskiej, Elżbiety Koł-
tunowskiej i in. Były też zaczątki działania w innych parafiach Lublina 
i Regionu128.

Ważną formą pomocy były też „Wakacje z Bogiem”, rozwijane przez 
nasz Region w latach 1982–1989 na dużą skalę. Uznając ich znaczenie 
i związek z rozwijanym zagadnieniem, nie opisuję ich, oddając głos Józe-
fowi Kaczorowi, Autorowi części pt. „Wakacje z Bogiem” podziemne kolonie 
„Solidarności” 1982–1989.

W celu podsumowania tej płaszczyzny działalności Związku w Regio-
nie Środkowo-Wschodnim podamy ocenę Krajowej Komisji Wykonawczej, 
przekazaną przez członka KKW, Stanisława Węglarza: „Usłyszałem po-
chwałę dla działalności socjalnej Związku w Regionie Środkowo-Wschod-
nim”129.

128 Relacje J. B a r t m i ń s k i e g o; Ruch Solidarności Rodzin, Lublin 1981; Ojcu Święte-
mu Janowi Pawłowi II – Parafialna Samopomoc Rodzin, Lublin – Poczekajka, 9 czerwca 1987; 
Ruch Solidarności Rodzin, Lublin 1990.

129 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 146 (20 li-
stopada).
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4.2. Niezależny obieg informacji: 
 poligrafia – kolportaż – Radio „Solidarność”

Było to z reguły działanie, od którego grupy opozycyjne po 13 grudnia 
1981 r. rozpoczynały swoją działalność, a niektóre ograniczały ją tylko do 
tego, oświadczając, że ich celem jest „doinformowanie społeczeństwa”. 
Była to ważna płaszczyzna działalności:

– niosła wieść: „Solidarność żyje!” Opozycja działa!
– działała na świadomość polityczną Polaków, pobudzając opór;
– ogłaszała komunistom: społeczeństwo jest przeciw wam; wasz 

„socjalizm” wisi w próżni!
Była to też płaszczyzna działalności tak obszerna, angażująca tak wie-

lu ludzi, że trudno w obecnej pracy pokazać wszystko, nawet w zarysie130.
Ta działalność musiała być konspiracyjna, gdyż prawo stanu wo-

jennego przywracało cenzurę w kształcie sprzed roku 1980, a nasz obieg 
informacji nazywał się „niezależny”. Początek był trudny, gdyż stan wo-
jenny likwidował niezależny od systemu obieg informacji: internowano 
pracowników redakcji, zlikwidowano drukarnie i skonfiskowano sprzęt 
poligraficzny i papier, np.: w LZNS-ie czy w siedzibach NZS UMCS-u i 
Politechniki Lubelskiej. Komuniści w ten sposób starali się odzyskać utra-
cony w latach 1980–1981 monopol informacji, ale nie było to już możliwe.

Konieczność działania niezależnego obiegu informacji widzieli wszy-
scy czołowi działacze polskiego podziemia lat osiemdziesiątych. Lublin 
miał ku temu dobre warunki – istnienie dużego ośrodka akademickiego. 
Pracownicy i studenci (zwłaszcza członkowie Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów) pięciu wyższych uczelni zaangażowali się w tę działalność.

To właśnie członkom NZS-u należy zawdzięczać wydawanie pierwsze-
go biuletynu po wprowadzeniu stanu wojennego i spacyfikowaniu straj-
ków grudniowych. W czasie strajków wychodziły co prawda biuletyny, ale 
miały ograniczony zasięg i dotyczyły problemów strajkujących załóg.

130 Źródłami informacji do tego tematu są: zasoby archiwów IPN i APL, podziemna 
pra sa i wydawnictwa, późniejsze relacje uczestników tej działalności, a szczególnie praca ma-
gisterska E. K u s y k- P e c i a k Niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1983–1989 (Lublin 
2003, mps). Niestety, praca jest w maszynopisie, stąd apel do Autorki, aby ją jak najszybciej 
rozbudowała i napisała pracę doktorską, do czego – jak wiem – dopinguje Ją promotor, prof. dr 
Janusz Wrona. Jej męża, Pana Andrzeja Peciaka, prosimy, by tę pracę doktorską wydrukował 
w Wydawnictwie, którego jest dyrektorem. Proszę też ewentualnych adresatów, do których 
zwróci się Pani Ewa, by dali temu dziełu możliwie obszerne relacje. W ten sposób oddadzą 
stosowne uznanie opozycyjnym redaktorom, autorom, drukarzom, kolporterom, właścicielom 
mieszkań oddawanym na tę działalność, zbieraczom informacji, zdobywcom sprzętu, papieru, 
farb, pieniędzy, represjonowanym za tę działalność. To nie może pójść w zapomnienie!
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Krzysztof Hariasz, Arkadiusz Kutkowski, Emil Warda, Wiesław Ru-
chlicki, Wiktor Tomasz Grudzień i inne osoby, ich koleżanki i koledzy 
z NZS-u, kontynuowali działalność wydawniczą i informacyjną Regionu 
w sytuacji, gdy większość działaczy była internowana lub ukrywała się131.

Powstanie „Informatora” było spontaniczną odpowiedzią na wpro-
wadzenie stanu wojennego. Czterej studenci: Krzysztof Hariasz, Arka-
diusz Kutkowski, Wiesław Ruchlicki i Emil Warda postanowili wydawać 
biuletyn regionalny przy pomocy sprzętu NZS-u, wyniesionego ze strajku 
na UMCS-ie 13 i 14 grudnia 1981 r. Pierwsze trzy numery „Informatora” 
zostały wydrukowane prawdopodobnie na stancji studenckiej, następne 
w domu Państwa Grudniów przy ul. Findera 15 (obecnie Północna 131), 
i tam pracowano aż do numeru 13; 10 numerów wydanych przez studen-
tów i 3 numery po ich „wpadce” (16 lutego 1982 r.) przez nową redakcję 
z Andrzejem Pleszczyńskim, Krzysztofem Grudniem, Wandą Baj i Ewą 
Różycką. Pod koniec 1982 r. do redakcji dołączył Józef Krzyżanowski jako 
przedstawiciel Tymczasowego Zarządu Regionu. Po odejściu W. Baj i E. Ró-
życkiej do redakcji dołączyły Barbara Pleszczyńska i Grażyna Ziółkowska, 
i w tym składzie redakcja dotrwała do 1989 roku.

Organizowaniem druku i kolportażu zajął się Jan Magierski. Była 
to główna osoba niezależnego obiegu informacji w Regionie Środkowo- 
-Wschodnim, człowiek-instytucja, niezawodny, wielki patriota. W. T. Gru-
dzień pisze: „[...] Pan Jan to poważna firma, uważam, że numer jeden 
w lubelskiej konspiracji, człowiek niezmiernie poważny i powszechnie sza-
nowany”132. Tylko on miał kontakt z wszystkimi ogniwami: redakcją, dru-
karnią kolportażem, co minimalizowało możliwość wpadki. Najbardziej 
skomplikowana była siatka kolportażu, podzielona na kilka pięter, nie do 
ogarnięcia w całości. Docierała do każdego zakładu, członka podziemnej 
opozycji, a nawet do wszystkich ludzi, bo niejednokrotnie podziemne ga-
zety, ulotki umieszczano, rozrzucano w miejscach publicznych. Przy takim 
systemie najbardziej narażony na represje był sam Jan Magierski.

W końcu 1982 r. J. Magierski skontaktował się z Wojciechem Guzem, 
świeżym absolwentem Akademii Rolniczej, który po przygotowaniu stał 
się głównym – choć nie jedynym – drukarzem podziemia.

Drukowano nie tylko „Informator”, ale i gazetki zakładowe, stu-
denckie, dla rolników. W. Guz podaje, że jedną z pierwszych prac w druku 
były lubelskie mutacje „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze”, 

131 K u s y k- P e c i a k, op. cit.
132 W. T. G r u d z i e ń, relacja, [w:] K u s y k- P e c i a k, op. cit.
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a także wspomina druk „Biuletynów FSC” i „Solidarności Nauczyciels-
kiej”133. Od maja 1982 r. zaczęło wychodzić w Lublinie pismo „Miesięcz-
nik. Opinie. Komentarze. Analizy (Niezależne pismo) NSZZ «Solidarność», 
Region Środkowo-Wschodni. Lublin”, które miało odpowiadać na zapo-
trzebowanie środowisk niezależnych na czasopismo ambitne, redagowane 
siłami miejscowymi, dotyczące spraw lokalnych, będące następcą legalnie 
wydawanych przez Region Środkowo-Wschodni przed stanem wojennym 
„Miesięcy”134.

„Informator” kolportowany był bezpłatnie. Poprzez kolportaż wpły-
wały dobrowolne datki czytelników, kwitowane w każdym numerze ga-
zety. Nie płacono też w zasadzie honorariów autorskich. Kolportaż miał 
strukturę szczeblową. Kolporter najwyższego szczebla (hurtownik) otrzy-
mywał od J. Magierskiego informację o miejscu (zawsze „gdzieś w mie-
ście”) i czasie odbioru nakładu. Tam przeładowywano przesyłkę z samo-
chodu do samochodu, dostawał adresy odbiorców i jechał z prasą, często 
też z książkami, pod wskazane adresy. Franciszek Bujak, „hurtownik” 
dostawał 100–150 kg „bibuły”, którą dostarczał do kolporterów w: FSC, 
„Agromecie”, LZNS-ie, „Herbapolu”, a także na KUL i UMCS, do Kraśni-
ka, Zamościa, Chełma i Tomaszowa Lubelskiego.

Procedura była przemyślana, siatka dość pewna, ale zdarzały się 
„wpadki” – i te pomniejsze w zakładach pracy (szczególnie w latach 1982 
i 1983, latach dużej aktywności SB w tropieniu tej działalności; po amne-
stii w lipcu 1984 gorliwość ich spadła), i wielka Franciszka Bujaka i Wa-
cława Wasilewskiego, w maju i w lipcu 1985 roku135.

Różnymi kanałami docierały informacje do redakcji „Informatora” 
i innych gazetek podziemnych. Najbardziej znanym było Biuro Informa-
cji Regionu Środkowo-Wschodniego zorganizowane i prowadzone przez 
Annę Truskolaską, pracowniczkę Biblioteki Głównej KUL. Działało od 
końca 1982 r. do końca podziemnej działalności. Jak A. Truskolaska pi-
sze – taką pracę czyniły możliwą „[...] opieka Boska, opiekuńcze skrzydła 
KUL-u [...], a także idealne warunki w bibliotece”136.

Aby przygotować „Informatorowi” cotygodniowy „Serwis”, Truskola-
ska nawiązała kontakt z dużymi zakładami pracy, uczelniami lubelskimi, 
a potem stopniowo ze Świdnikiem (Cezary Listowski, redaktor świdnic-

133 W. G u z , relacja, [w:] K u s y k- P e c i a k, op. cit.
134 J. M a g i e r s k i, relacja, 18 listopada 2002, [w:] K u s y k- P e c i a k, op. cit.
135 Ibidem.
136 A. T r u s k o l a s k a, „Solidarność” pozostaje wciąż zadaniem do spełnienia, „Kultura i Spo-

łeczeństwo”, 2005, nr 3–4 (5–6).
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kiego „Grota”), Kraśnikiem, Poniatową, Puławami, Zamościem, Tomaszo-
wem i Chełmem. Do „Serwisu” dokładała prasę z Polski, a nawet książki.

Łącznikami byli studenci i profesorowie KUL-u i innych uczelni, pra-
cownicy z zakładów pracy. Prof. Krystyna Zarzycka-Stańczak dojeżdżała 
na KUL z Warszawy; co tydzień przywoziła kilka kilogramów „bibuły”. 
Z Warszawy dojeżdżała też prof. Barbara Filarska, przywożąc korespon-
dencję z KOS-em i Komitetem Helsińskim. Adam Ziółkowski to kontakt 
na Krajówkę – przywoził „Tygodnik Mazowsze”. Łącznikiem na Kraków 
był klasztor zgromadzenia salezjanów. Łącznikami z Wrocławiem byli stu-
denci z kręgu oddziaływania o. Ludwika Wiśniewskiego. Przez pewien 
czas były kontakty z „Solidarnością Walczącą” – A. Truskolaską odwiedził 
Kornel Morawiecki.

Biuro Informacji swój „Serwis” dostarczało wszystkim redakcjom w 
Regionie, w tym redakcjom o różnych opcjach politycznych: KPN-owi, PPS-
-owi, gdyż były zdominowane przez studentów, a ci współpracowali z Biu-
rem. Początkowo Biuro wspomagane było finansowo składkami pracow-
ników biblioteki, potem pieniądze na ten cel przekazywał Truskolaskiej 
redaktor „Informatora”137.

Innym źródłem informacji był zespół Radosława Drwala dostarczają-
cy ekspertyz, opinii, recenzji, nasłuchów radiowych itp.138

Niezależnie od „Informatora” od 1983 r. wydawano pozycje książko-
we, tworzące „Bibliotekę Informatora”. Jedną z przyczyn uruchomienia 
tej Biblioteki była chęć zdobycia pieniędzy na finansowanie wydawania 
„Informatora” i „Miesięcznika”. W tym wydawnictwie głównymi osobami 
byli: Jan Magierski i W. Guz. To oni decydowali o doborze tytułów. Ukaza-
ło się ich 17, a były to: 1. dokumenty, 2. relacje i wspomnienia świadków 
historii, 3. pozycje użytkowe (śpiewniki, poradniki)139.

Poza wydawnictwem „Informatora” i „Biblioteki Informatora” w Re-
gionie funkcjonowały inne wydawnictwa. Podaję je za E. Kusyk-Peciak:

– Wydawnictwo Arkadiusza Kutkowskiego i Dariusza Dybciaka,
– Fundusz Inicjatyw Społecznych,
– Wolna Spółka Wydawnicza (vel Radiator, Medium, Reset, Komi-

tywa – te różne nazwy dla utrudnienia życia esbekom),
– Wydawnictwo RESpublica i Oficyna im. Józefa Mackiewicza,

137 Ibidem.
138 J. M a g i e r s k i, relacja, Lublin, 12 czerwca 2000, [w:] K u s y k- P e c i a k, op. cit., 

s. 169
139 A. P e c i a k, Lubelskie Wydawnictwa Niezależne. Biblioteka Informatora..., [w:] K u s y k-

- P e c i a k, op. cit., s. 56.
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– Wydawnictwo Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”,
– Wydawnictwo Antyk,
– Wydawnictwo C i S.
Nie jest to lista kompletna.

Zestaw tytułów prasy podziemnej ukazującej się  
w Regionie Środkowo-Wschodnim

Ten zestaw podaję na podstawie aktualnego rozeznania, w poczuciu obo-
wiązku pokazania zasięgu tej formy opozycyjnej działalności w naszym 
Regionie. Mam nadzieję, że będzie on kompletowany i uzupełniany o bra-
kujące informacje i szczegóły:

1. „Regionalny Biuletyn Strajkowy” – nr 1–3.
2. „Biuletyn Strajkowy Z.K.S. w WSK”.
3. „Lubelski Informator Strajkowy NSZZ «Solidarność»” – FSC 

i LZNS, 3 znane numery: z 15, 16, 17 grudnia 1981 r.
4. „Informator Strajkowy Nauczycieli” – z 15, 16, 20 grudnia 1981 r.
5. „Informator NSZZ «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni” 

Lublin – od grudnia 1981 r. do 24 kwietnia 1989 r. ukazało się 180 
numerów, nakład 1500–8000 egzemplarzy.

6. „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji 
Oświaty w Lublinie” – około 80 numerów.

7. „Miesięcznik – Opinie – Komentarze – Analizy” – pierwszy nu-
mer: maj 1982 r. – wydano 20 numerów w 17 zeszytach, nakład 
około 1500 egz.

8. „Grot – Biuletyn Zastępczej KZ WSK PZL-Świdnik” – kontynuacja 
przedwojennego „Grota”.

9. „Biuletyn Informacyjny Kolejarzy” – od 1983 r.
10. „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemia Puławska. 

Wydanie wojenne” – pierwszy numer: 13 czerwca 1982 r.; wcze-
śniej: „Biuletyn KON «Solidarność»” – organ KON.

11. „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Ziemi Kraśnickiej” – pierwszy nu-
mer: grudzień 1983 r.

12. „Informator Ziemi Zamojskiej – Roztocza” – inf. z 1985 i 1988 r.
13. „Solidarność Roztocze” – Tomaszów Lubelski, inf. z 1985 r.
14. „Wolny Głos” – LZNS, MPK, „Agromet”; od 1983 r.
15. „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» FSC” – 1983–1986; po dłu-

giej przerwie jego kontynuacją był:
16. „Victoria” – organ Tymczasowej KZ „Solidarność” FSC; pierwszy 

numer: 23 kwietnia 1988 r.
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17. „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» w Zakładach Azotowych 
Puławy” – wydanie wojenne, wznowione w listopadzie 1982 r.

18. „Nasz Głos” – Poniatowa – Opole Lubelskie – inf. z 1982 r.
19. „Kontrapunkt” – pismo „Solidarności” szkół wyższych w Lubli-

nie; inf. z 1982 r.
20. „Gazeta” (później: „Gazeta poza wszelką cenzurą”) – pismo „So-

lidarności” Świdnik–Chełm–Lublin–Tomaszów; pierwszy numer 
z 31 marca 1986 r.; gazeta Anny Truskolaskiej.

21. „Jejendzak (?) – Niezależny Biuletyn Związkowy” – nr 4 Lublin, 
6 maja 1982.

22. „Wojenniak” – nr 16.
23. „Kresy” – NSZZ i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 

Lublin–Zamość–Chełm; inform. z 1983 r.
24. „Informator NSZZ oraz NSZZ «Solidarność» Rolników Indywidu-

alnych Ziemi Zamojskiej” – inf. z 1986 r.
25. „Wieś Solidarna” – inf. z 1985 r.
26. „Fajsławice – Informator Rolników gm. Fajsławice” – inf. z 1988 r.
27. „Wiadomości i Komentarze” – WiK.
28. „Aneks” – inf. z 1983 r.
29. „Solidarność Podziemna” – Zamość; inf. z 1982 r.
30. „Tygodnik Mazowsze” – mutacja lubelska.
31. „Tygodnik Wojenny” – mutacja lubelska.
32. „Biuletyn Informacyjny NZS Uczelni Lubelskich” – 1982 r.; wyda-

no 6/7 numerów.
33. „Enklawa. Nowe Pismo Studentów Lublina” – pierwszy numer: 

czerwiec 1982 r.
34. „Emisariusz. Nieregularne Pismo Społeczno-Polityczne NZS” – 

pierwszy numer: maj 1982 r.
35. „Świadectwo. Nowe Pismo NZS w Lublinie” – pierwszy numer: 

kwiecień 1983 r.
36. „Głos Młodych” – pierwszy numer wydany przez Młodzieżowy 

Komitet Oporu, Międzyszkolny Związek Uczniów Szkół Średnich 
i NZS w Lublinie; inf. z lipca 1982 i marca 1983 r.

37. „To i Owo” – RMN „Świt”.
38. „Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich” – RMN „Świt”; pierwszy 

numer: 25 lutego 1986 r.
39. „Żak” – inf. z maja 1988 r.; inf. z czerwca 1987 r.: pismo NZS uczel-

ni lubelskich.
40. „ABC” – inf. z kwietnia 1986 r.
41. „Unia” – inf. z marca–kwietnia 1984 r.
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42. „Solidarność Walcząca Lublin”.
43. „Profil. Kwartalnik KPN. Obszar IV Lublin” – pierwszy numer: 

1988 r.
44. „Niepodległość. Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość”.
45. „Notatnik Polityczny” – Liberalno-Demokratyczna Partia Niepod-

ległość w Lublinie; pierwszy numer: kwiecień 1988 r.).
46. „Kret” – Puławy (pismo młodzieżowe w początkowym okresie).
47. „Nowa Myśl” – Puławy (pismo młodzieżowe w początkowym 

okresie).
W ostatnim 180. numerze „Informatora” ukazało się oświadczenie Tym-
czasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, które należy przytoczyć 
na zakończenie fragmentu o podziemnej, opozycyjnej prasie:

Nr 180 „Informatora” NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschod-
niego jest ostatnim wydawanym w podziemiu, ostatnim przekazywanym 
w ukryciu z rąk do rąk. Pismo towarzyszyło naszemu Związkowi przez cały 
okres nielegalności, a nawet więcej, współtworzyło Związek w naszym Re-
gionie.

Bez ogromnego wysiłku setek ludzi – redaktorów, drukarzy, kolporterów, 
osób, które dostarczały papier i farbę, zbierały i przekazywały informacje, wy-
pożyczały mieszkania i samochody – które tworzyły skomplikowany system 
redagowania, drukowania i kolportowania naszej gazety – nie byłoby dzisiaj 
takiej „Solidarności” jaką mamy [...]140.

Stosowne chyba będzie, jeśli to uznanie rozciągniemy na wszystkie pisma 
podziemnej „Solidarności” oraz na pisma naszych sojuszników w opo-
zycyjnych strukturach (myślę, że mogę to uczynić, zwłaszcza że jestem 
jednym z sygnatariuszy tego „Oświadczenia” obok Sławomira Janickiego, 
Jana Kozaka, Tadeusza Mańki, Andrzeja Miernowskiego, Wojciecha Sa-
molińskiego, Andrzeja Sokołowskiego, Stanisława Węglarza i Grzegorza 
Wołczyka).

Gdy do tego dodamy książki, ogromne ilości ulotek, napisów na 
wszelkich możliwych podłożach (ściany, bruki, asfalt, płoty, blachy, szy-
by), plakatów, transparentów, to w przybliżeniu wyobrazimy sobie zasięg 
opozycyjnego oddziaływania słowa drukowanego, pisanego, malowanego.

Przy tym fragmencie rozważań o działalności podziemnej opozycji 
pojawia się refleksja: wyobraźmy sobie zasięg „pracy” funkcjonariuszy 

140 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1989, nr 180 (24 kwiet-
nia).
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SB i ich t.w., MO, PZPR, członków różnych straży i „sił bezpieczeństwa”, 
którzy musieli nas śledzić, podsłuchiwać, „odwiedzać w mieszkaniach”, 
rewidować, spisywać, przesłuchiwać, aresztować, więzić, internować, 
zdrapywać napisy, magazynować „zdobycze”, pisać raporty z treścią tych 
napisów i przesyłać ze szczebla na szczebel aż do generałów: Czesława 
Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego. A poza tym musieli się zastanawiać 
nad tym, czy zasięg tego oporu nie czyni iluzorycznymi ich celów stanu 
wojennego i celu „najwyższego”, tj. budowy socjalizmu.

Ale pracowali, bo oprócz imaginowanego przez nich pożytku politycz-
nego, mieli z tego codzienny chleb. I zastanawiam się, czy nie byli z naszej 
działalności zadowoleni. Bo wyobraźmy sobie taki scenariusz: gdyby nie 
było działań opozycji – może trzeba byłoby zmniejszyć, a nawet zlikwi-
dować niektóre organy i zmniejszyć liczbę funkcjonariuszy. I musieliby 
naprawdę pracować...? Byłby to dla nich czarny scenariusz.

Przy opisywaniu niezależnego obiegu informacji nie wolno pominąć 
R a d i a  „S o l i d a r n o ś ć”. Był to najbardziej spektakularny środek tej in-
formacji.

Działalność radiową zapoczątkował w 1983 r. WSK Świdnik, a od 
1986 r. inicjatywę tę podjęły podziemne struktury „Solidarności” w Po-
niatowej, Puławach i Lubartowie. Przez cały czas podziemnej działalności 
przymierzał się do radia Lublin, a pod koniec Łęczna. Inicjatorami były 
dwie osoby: inicjator polityczno-organizacyjny Henryk Gontarz ze Świdni-
ka i inicjator polityczno-techniczny Ireneusz Haczewski z Lublina. Pierw-
szy był organizatorem, posiadał ekipę i zaplecze społeczno-organizacyjne, 
a drugi – niezbędną wiedzę i talenty techniczne. Obydwaj z ideą radia 
nosili się już wcześniej, a w 1983 r. skontaktowała ich żona Ireneusza, 
Barbara Haczewska, nauczycielka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lu-
blinie, działaczka „Solidarności” szczebla regionalnego, delegatka naszego 
Regionu na I Zjazd „Solidarności” w Gdańsku, w hali „Olivia”.

Inicjatorzy, poza wyżej wymienionymi niezbędnymi cechami, mie-
li równie niezbędne cechy: patriotyzm, ogromną pracowitość i odwagę. 
Obydwaj też wciągnęli do tej działalności swoje rodziny. Połączenie tych 
elementów dało bardzo dobre owoce.

Radio „Solidarność” Świdnik rozpoczęło pracę 29 kwietnia 1983 r. 
Funk cjonowało do 26 sierpnia 1988 r., nadając 43 audycje. Pierwszych 7 au-
dycji nadało na falach UKF, a od 14 lutego 1984 r., dysponując nowym na-
dajnikiem, na fonii II programu telewizji. Było to znakomitym pomysłem I. 
Haczewskiego i ułatwiło oraz wzmocniło informacyjne oddziaływanie Radia 
„Solidarność”. Nawet wróg się zadziwił; oto co na ten temat pisał agent SB, 
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t.w. „Wiktor”: „[...] pracownicy lubelskiej stacji R-TV są pełni uznania dla 
przygotowania technicznego «sprawcy» tego występku [...]”141.

Podział pracy był następujący: H. Gontarz organizował pracę w miej-
scu nadawania w Świdniku, I. Haczewski opracowywał warunki technicz-
ne i przygotowywał sprzęt. Emisję najczęściej uruchamiał Franciszek Za-
wada, pracownik WSK. Redaktorami audycji byli: Alfred Bondos, po jego 
aresztowaniu – Cezary Listowski, a później Andrzej Niewczas. Spikerami 
oraz przygotowującymi nagrania byli: Maria Mańko, Bogumiła Górka, 
Leszek Fijołek, „Jagoda” (nierozszyfrowany pseudonim), Bolesław i Wal-
demar Karczmarczykowie, Andrzej Niewczas, Mirosław Sola, Jan Kozak 
i inni w różnym czasie. Zespół był szczupły ze względów konspiracyjnych. 
Koordynatorem całości, wykraczającym swą działalnością poza Świdnik, 
był Andrzej Sokołowski.

Na nadajnikach skonstruowanych przez I. Haczewskiego pracowano 
niedługo, gdyż się szybko zużywały (konstruktor dysponował niskiej jako-
ści elementami dostępnymi wówczas w PRL). Z pomocą przyszedł przypa-
dek (dla wierzącego – „Ręka Boska”) – nieoczekiwany „zrzut” w 1983 r. 
z Zachodu: trzy wysokiej klasy nadajniki przeznaczone dla innego odbior-
cy, które przechwycił Wojciech Samoliński, ratując od wpadki w ręce agen-
tów Służby Bezpieczeństwa. Te nadajniki I. Haczewski przystosował do 
potrzeb Świdnika, a później Poniatowej i Puław.

Od przełomu 1983/84 r. nastąpił silny atak „służb bezpieczeństwa” 
na podziemne struktury Związku, zwłaszcza w Świdniku: aresztowano 
A. Bondosa, A. Sokołowskiego i innych. Jesienią 1984 r. wpadł nadajnik 
i aresztowano H. Gontarza, F. Zawadę i I. Haczewskiego. Zmusiło to orga-
nizatorów do pewnej reorganizacji zespołu radiowego. Nową ekipę orga-
nizował A. Sokołowski (wyszedł z więzienia 20 czerwca 1984 r.) i nowa 
Komisja Zakładowa WSK z Bolesławem Karczmarczykiem, który został 
operatorem Radia (drugim operatorem był jego syn, Waldemar). Nowy na-
dajnik wydał W. Samoliński ze wspomnianego wyżej „zrzutu”, a „zrobił” 
go, usprawniając, I. Haczewski po wyjściu z więzienia. Audycje nagrywała 
w domu Jana Kozaka studentka (nie znano jej nazwiska), a później An-
drzej Niewczas, który też zaczął je pisać.

W 1987 r. nastąpiły dalsze zmiany w ekipie: operatorami zostali Hen-
ryk Zuń i Mirosław Sola. Ten pierwszy okazał się agentem SB, t.w. o pseu-
donimie „Władysław” (później pseudonim zmieniono: „Zygmunt”). W 
jego mieszkaniu 26 sierpnia 1988 r. miały miejsce zarekwirowanie nadaj-

141 IPN Lublin, sygn. Lu-020/847, t. III, k. 41.
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nika i aresztowanie H. Gontarza i A. Sokołowskiego. To był koniec Radia 
„Solidarność” Świdnik142.

Inicjatorem podziemnego Radia „Solidarności” w Poniatowej był Alek-
sander Sola, działacz Związku w tym mieście. Po rozmowie z A. Sokołow-
skim uzyskano trzeci nadajnik od W. Samolińskiego. I. Haczewski nadajnik 
ten przystosował do warunków Poniatowej oraz przygotował dwóch mło-
dych operatorów: Mirosława Solę, syna Jana Soli ze Świdnika, oraz Toma-
sza Solę, syna Aleksandra Soli z Poniatowej (szkolił ich też Grzegorz Woł-
czyk z Puław). Audycje były przygotowywane w Świdniku na podstawie 
informacji przekazywanych z Poniatowej. Następnie kasety do Poniatowej 
przekazywali Mirosław Sola i Grzegorz Wołczyk. Wywierały one w Poniato-
wej duże wrażenie, tak na mieszkańcach, jak i na agentach SB.

Z nadajnika korzystano naprzemiennie z Puławami143.
Aktywnie funkcjonowało Radio „Solidarność” Ziemi Puławskiej. 

Wcześniej z inicjatywą wystąpił ks. Andrzej Pikola, który po rozmowie 
z Wacławem Hennelem podjął próbę przywiezienia nadajnika z Niemiec. 
Zaawansowane przygotowania przerwała inicjatywa Grzegorza Wołczyka, 
przedstawiciela „Solidarności” Ziemi Puławskiej w Tymczasowym Zarzą-
dzie Regionu. Przywiózł on nadajnik z Lublina, który miał służyć na prze-
mian w Puławach i w Kraśniku albo w Poniatowej. Nadajnik odebrał Ta-
deusz Skiba, pracownik IUNG-u.

Słyszalność audycji puławskich była bardzo dobra dzięki korzystnym 
warunkom lokalnym; osiągano zasięg do 18 km. W Puławach nadano ok. 
30 audycji na częstotliwości fonii I programu telewizji. Niektóre audycje 
były słyszalne w Dęblinie, Kurowie, Kazimierzu i innych okolicznych miej-
scowościach.

Zespół organizujący tworzyli: Grzegorz Wołczyk, Zenon Benicki, Alicja 
i Tadeusz Skibowie, Elżbieta Leszczyńska, Anna i Zbigniew Zubowscy, Wa-
cław Hennel i Jan Okoń. Teksty przygotowywał T. Skiba, i z tekstem i ma-
gnetofonem Z. Benicki jechał do Warszawy, gdzie znajoma dziennikarka Elż-
bieta Laskowska nagrywała go na taśmę, którą przywożono ją do Puław.

Nadawano z mieszkań na najwyższych piętrach puławskich wieżow-
ców: Krystyny Kamoli, później Andrzeja Załęckiego, Janusza Łodygi, a kil-
ka razy z Górek Skowieszyńskich.

142 I. H a c z e w s k i, „Radio Solidarność Lubelszczyzna”, relacja pisemna – w zbiorach 
autora; A. S o k o ł o w s k i, „Radio Solidarność”, relacja pisemna – w zbiorach autora.

143 O Radiu „Solidarność” w Poniatowej mówią relacje I. H a c z e w s k i e g o i A. S o k o -
ł o w s k i e g o oraz relacja pisemna A. S o l i, „«Solidarność» w Zakładach «Eda» w Poniatowej 
– Opolu z lat 1980–1988” – w zbiorach autora.
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Radio „Solidarność” Ziemia Puławska funkcjonowało w latach 1986–
1989. Ostatnia audycja nadana przez Jana Okonia i Wacława Hennela 
5 czerwca 1989 r podawała wyniki wyborów do kontraktowego Sejmu144.

Najmniej mamy wiadomości o Radiu „Solidarność” Ziemi Lubartow-
skiej. Wiadomość pochodzi z „tamtej” strony: w dniach 17 i 19 paździer-
nika 1986 r. zostały nadane audycje tego Radia, co spowodowało założe-
nie akcji operacyjnej w tej sprawie145. W audycji 17 października podano: 
utworzenie Tymczasowej Rady „S” w Gdańsku, zatrzymanie Bujaka i Lisa, 
zapowiedź rozprowadzania w Lubartowie broszur i ulotek oraz podzię-
kowania „Solidarności” Ziemi Lubartowskiej za udział w pielgrzymce do 
Częstochowy. Słyszalność była bardzo dobra. Oranizatorami Radia byli 
Antoni Czop i Jerzy Gregorowicz. Audycję nadano z mieszkania Ryszarda 
Biłgoraja.

Jakie informacje podawały audycje Radia „Solidarność” w Świdniku, 
Poniatowej, Puławach, Lubartowie?

1. Podstawowa informacja: „Solidarność” żyje! Funkcjonują jej 
struktury w wymienionych miejscowościach, Regionie, kraju.

2. Informacje o represjach i represjonowanych, w tym o zbrodni na 
ks. J. Popiełuszce.

3. Wezwania:
a) do udziału w intencjonalnych nabożeństwach, manifesta-

cjach, obchodach świąt, rocznic;
b) do bojkotu świąt państwowych;
c) do godnego powitania Jana Pawła II w czerwcu 1987 r., w tym 

do zbiórki srebra na dar dla Niego od „Solidarności”.
4. Informacje o święceniu dzwonów: w Świdniku (w tym podano 

krótkie przemówienie Zbigniewa Bujaka z tej okazji), w kościele 
Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach.

5. 4 października 1986 r. głównym tematem w Radiu „Solidarność” 
w Świdniku było powołanie przez Lecha Wałęsę Tymczasowej 
Rady „Solidarności”.

6. W 1988 r. – poparcie dla strajków w Stoczni Gdańskiej i Hucie im. 
Lenina.

7. 1987–1989 – informacje o sprawach rejestracji struktur Związku.

144 O Radiu „Solidarność” Ziemia Puławska traktują wszystkie powyższe relacje oraz: 
W. H e n n e l, Z. B e n i c k i, Tu Radio Solidarność Ziemi Puławskiej, [w:] 25 lat „Solidarności” Ziemi 
Puławskiej, Puławy 2005, s. 317–319.

145 IPN Lublin, sygn. Lu-0276/205, Lublin, 9 stycznia 1989, k. 14–15.
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8. Grudzień 1987 r. – Radio „Solidarność” Ziemi Puławskiej nadało: 
 „[...] ślemy życzenia świąteczne wszystkim w Puławach, zarówno 

tym, którzy byli... z nami, jak i tym, którzy byli przeciwko nam”.
  Do tych ostatnich nie odnosimy się z nienawiścią, ale z życze-

niem, aby zrozumieli wreszcie, że czas nieudolnego i nieludzkiego 
systemu opartego na marksiźmie-leniniźmie już mija! Niechaj nie 
upierają się przy tym, co właśnie przenosi się na śmietnik historii. 
Ten upór przegrać muszą i już przegrywają. Przecież celem wojny 
wypowiedzianej społeczeństwu 13-go grudnia 6 lat temu miało 
być zakneblowanie ust Polakom, zlikwidowanie „Solidarności” 
i wszystkiego co zrodziło się oddolnie.

  A tymczasem jesteśmy! Możemy się zwracać do Was tak jak 
teraz – przez telewizory, przez potężną prasę niezależną i na inne 
sposoby146.

9. Puławy czerwiec 1989 r. – wyniki wyborów.
10. Muzyka, pieśni jako sygnały i ozdobniki.
Analizując treści merytoryczne audycji Radia „Solidarność”, docho-

dzimy chyba do wniosku, że nie w nich leżało znaczenie tej formy opozy-
cyjnej informacji, zwłaszcza że zasięg działania radia był niewielki, a au-
dycje były krótkie – 2 do 6 minut.

Znaczenie tkwiło w emocjonalnym, ideowym oddziaływaniu:
– oto kolejne z narzędzi totalitarnego panowania komunistów nad 

społeczeństwem zostało naruszone – i to narzędzie wywierające 
wpływ na świadomość;

– oto znalazła się grupa ludzi zdolnych do takiego działania. Doce-
nili ich także przeciwnicy: „[...] stanowią grupę zdecydowanych 
i zacietrzewionych przeciwników ustroju i naszego aparatu, która 
pomimo różnych represji z naszej strony nie zaprzestała swej dzia-
łalności – a kierują nią osoby o wysokim poziomie intelektualnym 
i emocjonalnie zaangażowane w działalność «Solidarności»... ppłk 
SB Janusz Gębala 30 grudnia 1985 r.”.

Z tego powodu SB podjęła ogromne wysiłki, aby zlokalizować nadaj-
niki, uderzyć w ludzi, zlikwidować ten front walki opozycji z PRL-em. Ale 
owoce były niewielkie, gdyż na tym odcinku była dobra konspiracja. W 
tym samym raporcie ppłk J. Gębala donosi: „[...] nie posiadamy źródeł 
informacji tkwiących bezpośrednio w omawianej strukturze... i mających 
bezpośredni związek z redakcją i działalnością radia «Solidarność» [...]”147.

146 H e n n e l, B e n i c k i, op. cit., s. 319.
147 IPN Lublin, sygn. Lu-020/847, t. VII, k. 61–76.
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Ludzie z Radia „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego do-
brze zasłużyli się sprawie, a sprawa była wielka.

4.3. Manifestacje społeczno-religijne

Manifestacje od 13 grudnia 1981 r. do początku 1989 r. były wyjściem 
poza formy konspiracyjne; było to jawne manifestowanie opozycyjnych 
postaw:

a) sprzeciwu wobec systemu, zwłaszcza w jego wojennej i powojen-
nej postaci,

b) demonstrowanie swoich patriotyczno-religijnych postaw, a więc 
w konsekwencji –

c) kształtowanie świadomości narodowej.
Form manifestacji było wiele: od noszenia opornika czy znaczka „So-

lidarności” do wielotysięcznych manifestacji 3 Maja 1982 r. w Lublinie czy 
spotkania z Janem Pawłem II w 1987 r. w Lublinie na Czubach. I nie spo-
sób ich opisać wszystkich; a więc wspomniane zostaną wszystkie znane 
autorowi, a szerzej opisane – niektóre.

Chronologicznie pierwszymi manifestacjami były strajki grudniowe 
1981 r. w naszym Regionie, ale te już zostały opisane.

Spektakularną formą manifestacji były spacery w lutym 1982 r. Ini-
cjatywa wyszła od działaczy „Solidarności” w Świdniku. Rozpoczęły się 
tam 5 lutego. Był to protest przeciwko kłamliwej informacji płynącej z me-
diów stanu wojennego, zwłaszcza z Dziennika Telewizyjnego. Dlatego roz-
poczęły się w porze wydania głównego Dziennika o godz. 19.30. Spacero-
wano na głównej ulicy Świdnika, często całymi rodzinami. W tym czasie 
włączone telewizory wstawiano w okna. Liczba spacerujących dochodziła 
do 3000–3500 osób. Gdy władze przesunęły początek godziny milicyjnej 
z 22.00 na 19.00, spacery rozpoczynały się o godz. 17.00, w porze pierw-
szego wydania DTV. Było to od 11 lutego.

Gdy za pośrednictwem Danuty Winiarskiej informacja o „świdnic-
kich spacerach” została rozpropagowana na całą Polskę przez Radio Wolna 
Europa, władze przekroczyły miarę w represjach: wyłączano oświetlenie 
ulic, przerywano łączność telefoniczną, odcinano dopływ wody dla mia-
sta, wprowadzono zakaz ruchu samochodów osobowych. Histeria władzy 
posunęła się dalej: w związku ze „spacerami” zostali internowani: Ryszard 
Krzyżanek, Bronisław Sołek, Leszek Świderski, Stanisław Wocior i Tade-
usz Zima.

Ponieważ represje miały się nasilać, przewodniczący podziemnej Ko-
misji Zakładowej w WSK, Kazimierz Suseł za pośrednictwem ks. Hrynie-
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wicza, zwrócił się do świdniczan o zaprzestanie spacerów. W związku z ty 
spacery ustały w Świdniku 14 lutego 1982 roku148. Kontynuacją protestu w 
Świdniku było gaszenie świateł w mieszkaniach od godz. 20.00149.

13 lutego inicjatywę Świdnika przejęli mieszkańcy Lublina, biorąc 
licznie (do 3000 uczestników) udział w spacerach po Krakowskim Przed-
mieściu. Przeważała młodzież, głównie studenci KUL-u i UMCS-u. Reakcja 
władzy była równie histeryczna jak w Świdniku. Uderzono przede wszyst-
kim w środowisko akademickie, sto kilkadziesiąt osób zostało zatrzyma-
nych na 48 godzin. Kilkaset wylegitymowano i spisano. Zatrzymanych nie 
postawiono przed kolegia, gdyż nie znaleziono „podstaw prawnych” dla 
oceny tych „przestępstw”. Ale wojewoda lubelski Wilk, przesłał rektorom 
wyższych uczelni listy zatrzymanych z żądaniem ich ukarania; domagał 
się nawet usunięcia ich z uczelni.

Wskutek tych represji spacery w Lublinie zostały zawieszone 17 lute-
go – mamy nadzieję, że nie na długo150.

Między 21 a 26 lutego spacerowali mieszkańcy Puław.
Spacery były sukcesem podziemia. Histeryczna reakcja władz była 

wyrazem ich zaniepokojenia tą formą protestu. W marcu 1982 r. Komitet 
Wojewódzki PZPR w Lublinie uznał spacery za „najbardziej niepokojące 
zjawisko” w województwie151. „Informator” nr 10, 15 lutego 1982: „Pro-
ponujemy aby wszyscy Polacy rozpoczęli spacery po zdrowie”. Niektórzy 
posłuchali, np. w Garwolinie w dniach 19–21 sierpnia.

Zdecydowanie przeważającą postawą opozycji wobec Święta Pracy 
1 Maja był bojkot. Wzywano Polaków, by nie tylko nie uczestniczyli w ob-
chodach, ale by ich nie obserwowali jako widzowie, nawet z okien. Ten 
bojkot w Lublinie najgorliwiej realizowali studenci.

Był też bojkot czynny: nasilały się akcje ulotkowe, napisy na wszel-
kich podłożach, transparenty (czasami na wysokich kominach), niszcze-
nie czerwonych flag. Ponieważ był to dzień wolny od pracy – zapraszano 
do kościołów na nabożeństwa, a po nich – spokojny powrót do domu.

Dopiero w 1987 r. pojawiły się inne pomysły. 26 marca 1987 r. w miesz-
kaniu D. Winiarskiej odbyło się spotkanie jawnej Tymczasowej Rady Re-
gionalnej z Józefem Piniorem, członkiem Tymczasowej Rady Krajowej. 

148 D ą b r o w s k i, Świdnicka droga do wolności, [w:] Świdnicki Lipiec XXV, 1980–2005, 
Świdnik 2005, s. 117.

149 IPN Lublin, sygn. Lu-018/162, t. 3, k. 12.
150 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 11 (23 lu-

tego).
151 Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 187.
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Przedstawił on jej koncepcję, by zamiast bojkotować w ogóle obchody 
Święta Pracy, organizować „niezależne manifestacje pokojowe”. Człon-
kowie Tymczasowej Rady Regionu Środkowo-Wschodniego koncepcji nie 
przyjęli, argumentując, że w Lublinie niezależna manifestacja nie uda się 
z uwagi na brak tradycji152.

W tymże roku wśród sojuszników lubelskiej „Solidarności”, zwłasz-
cza Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, pojawił się pomysł, 
by 1 Maja proklamować Dniem Solidarności z Walczącym Afganistanem, 
m.in. przez udział we mszy św. w kościele oo. Jezuitów w Lublinie w in-
tencji L. Zondka, który zginął za wolność Afganistanu153.

W Lublinie – niezależna manifestacja 1 Maja odbyła się w 1988 r. Po 
mszy św. w Katedrze, na placu katedralnym odbył się wiec, na którym 
Stanisław Węglarz odczytał rezolucję popierającą strajki w kraju. Poza tym 
przemawiali: Zenobia Kitówna, członek Komisji Interwencji i Praworząd-
ności i Zygmunt Łupina. Rezolucja została przyjęta i odśpiewano hymn 
narodowy154.

Konstytucja 3 Maja przyjmowana była przez Polaków jako symbol 
dążeń niepodległościowych i początek nowoczesnej demokratyzacji pań-
stwa polskiego. Dlatego Tymczasowy Zarząd Regionalny w swojej odezwie 
„Trzeciomajowa rocznica” napisał w 1982 r.:

Idee 3-majowe stawały się szczególnie aktualne w ciężkich latach niewo-
li. Dziś, gdy władza odebrała nam wolności obywatelskie, pozbawiła społe-
czeństwo prawa decydowania o swoim losie, tradycja 3-majowa stała się po-
nownie żywa. Dlatego szczególnie teraz powinniśmy zademonstrować nasze 
przywiązanie do 3-majowej tradycji, nasze dążenie do wolności wszystkich 
obywateli i do niepodległości.

Wzywamy członków i sympatyków Związku do składania w dniu 3 Maja 
kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja i przed innymi pomnikami pa-
mięci narodowej [...]155.

Członkowie i sympatycy Związku w obchodach tej rocznicy w Lublinie 
poszli dalej niż nakazywało wezwanie TZR-u. Oto krótki opis uroczystości:

Na Placu Litewskim już od rana zaczęli się gromadzić ludzie: składali 
kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, podejmowali pieśni patrio-

152 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/9, k. 30.
153 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/4, k. 304.
154 „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty” w Lublinie, 

maj 1988, nr 71.
155 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 19 (28 kwiet-

nia).
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tyczno-religijne. Również przed siedzibą Zarządu Regionu przy ul. Królew-
skiej grupki ludzi składały wiązanki kwiatów.

O godz. 15.30 na Placu Litewskim władze podjęły próbę nadania uro-
czystości charakteru oficjalnego. Pojawiła się delegacja Stronnictwa De-
mokratycznego, kompania honorowa WP, delegacje ze sztandarami. Po 
około 20 minutach odeszły, a na placu wokół pomnika zostało kilka tysięcy 
ludzi. Śpiewano hymn, pieśni religijne.

O godz. 17.30 rozległy się dzwony Katedry wzywające na trzecioma-
jowe nabożeństwo; ruch na ulicach w okolicach Katedry wzrastał, ale pod 
pomnikiem na Placu nadal przebywało kilka tysięcy osób. Ok. 17.40 pod 
pomnik przybyła delegacja „Solidarności” MPK ze znaczkiem Związku 
i złożyła wieńce, a następnie przewodniczyła pochodowi w drodze do Ka-
tedry. Ale Plac Litewski nie opustoszał.

O godz. 18.00 w Katedrze rozpoczęła się msza św. poświęcona roczni-
cy uchwalenia Konstytucji. Znalazły się tam modlitwy za inicjatorów Kon-
stytucji, ale też za internowanych, ich rodziny. Katedra była pełna i kilka 
tysięcy ludzi przebywało na placu katedralnym.

W ulicach dojazdowych do Placu Litewskiego i w okolicach Kate-
dry koncentrowały się zmotoryzowane oddziały sił bezpieczeństwa (MO 
i ZOMO) oraz Wojska Polskiego.

Pochód wychodzący z Katedry (różne źródła podają liczby od 8000 do 
20 000) na ul. Królewskiej zatrzymał się przed przedwojenną siedzibą Za-
rządu Regionu, skandowano hasła: „Solidarność”, „Zwyciężymy”, „Zwol-
nić internowanych – odwołać stan wojenny”, „Żądamy swobód obywatel-
skich”.

Gdy pochód ruszył ul. Królewską – na rondzie koło Bramy Krakow-
skiej natknął się na kordon ZOMO i wojska. Pod naciskiem tłumu kordon 
rozstąpił się. Wzięto żołnierza na ręce i z okrzykami „Wojsko z ludem” po-
chód skierował się w Krakowskie Przedmieście ku Placowi Litewskiemu. 
Na Placu – wiele tysięcy ludzi: kwiaty pod pomnikiem, wznoszono okrzyki 
(w tym uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego 
w szkolnych czapkach: „Zwolnić Łupinę!”), skandowano hasła (w tym: 
„Zwolnić Lecha – zamknąć Wojciecha”), śpiewano hymn narodowy i pie-
śni patriotyczne.

Po godz. 20.00 ruszyły „siły bezpieczeństwa”, wzywając do rozejścia 
się pod groźbą użycia przymusu. Grupy wychodzące z Placu bratały się 
z żołnierzami, ogarniając kolumnę MO, ruszyły na ul. Królewską pod sie-
dzibę „Solidarności”.

Ok. godz. 21.00 od ul. Rady Delegatów oddział ZOMO z armatką wod-
ną i wyrzutnią granatów łzawiących podjął brutalny atak na ludzi, którzy 
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wycofali się w Kozią, Żmigród, Podwale, plac Katedralny, w Bramę Kra-
kowską.

Ok. godz. 22.00 przy pomniku na Placu Litewskim znajdowało się 
kilkaset osób. Gdy z radiowozów ogłaszano zarządzenie wojewody Wilka 
o wprowadzeniu godziny milicyjnej od godz. 22.00, rozległy się gwizdy, 
a później – hymn156. Oczywiście były brutalne pobicia, zatrzymania i prze-
trzymywania w aresztach.

Manifestacje miały też miejsce 4 maja, mimo obstawienia pomnika 
zomowcami, esbekami. Na Plac przybywa znaczna ilość ludzi, zwłaszcza 
młodzieży. Po godz. 20.00 MO, ZOMO przystępują do akcji, używając ga-
zów łzawiących, petard, pałując ludzi. Bili nie tylko na Placu Litewskim, 
ale na Placu Wolności, ul. Narutowicza, w Ogrodzie Saskim. Bili zupełnie 
przypadkowych przechodniów. Ten dzień był w Lublinie najgorszy. Wrzu-
cano granaty z gazem do akademika KUL-u przy ul. Sławińskiego. Podob-
ne sceny rozgrywały się na ulicach Lublina i 5 maja157.

Histerycznie na patriotyczną manifestację zareagował Wojewódzki 
Komitet Obrony i jego przewodniczący, wojewoda lubelski Tadeusz Wilk. 
Wydał Zarządzenie wprowadzające godzinę milicyjną od 22.00 do 5.00 
rano; wyłączające miejskie połączenia telefoniczne; zakazujące używania 
prywatnych samochodów z wyjątkiem taksówek; zawieszające działal-
ność teatrów, kin oraz odwołujące wszelkie imprezy kulturalne i sporto-
we; zawieszające naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoy-
skiego z dniem 5 maja br. Taki stan nadzwyczajny w stanie wojennym! Ta 
histeryczna decyzja została odwołana Zarządzeniem z 6 maja 1982 roku158.

Poza Lublinem obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja odbyły się 
w Świdniku. Kilkaset osób złożyło wieńce pod pomnikiem XXV-lecia PRL; 
składali je przedstawiciele zakładów pracy i wojska. Orkiestra zakładowa 
odegrała hymn państwowy i wygłoszono krótkie przemówienie. Nie było 
transparentów, okrzyków. Wieczorem, w czasie Dziennika Telewizyjnego – 
spacery na ul. Sławińskiego159.

Uroczyście obchodzono święto Konstytucji 3 Maja w ośrodkach inter-
nowania lubelskich działaczy – w Lublinie, Gołdapi i Załężu (patrz wyżej).

Czyżby to wszystko? Mało! Poza Lublinem i Świdnikiem „odbyły się 
skromne uroczystości wyłącznie oficjalne”160 – pisze esbecki sprawozdaw-

156 Na podst.: „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 
20 (6 maja) oraz IPN Lublin, sygn. Lu-018/162, t. 4, k. 65–68.

157 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 20 (6 maja).
158 APL, sygn. 100/VII/31, t. 36, s. 130.
159 IPN Lublin, sygn. Lu-018/162, t. 4, k. 68.
160 IPN Lublin, sygn. Lu-0367/6, k. 37.
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ca do dyżurnego operacyjnego MSW w Warszawie. Nie ma też śladów ma-
nifestacji w województwie zamojskim.

Brutalna pacyfikacja lubelskich manifestacji przyniosła jednak ocze-
kiwany przez władzę efekt – obawę, strach przed represjami. Nawet Tym-
czasowy Zarząd Regionu, który wzywał do składania kwiatów pod pomni-
kami w dniu 3 maja, zaskoczony zasięgiem i charakterem manifestacji 
lubelskich i w poczuciu odpowiedzialności za maltretowanych ludzi, ogła-
sza kilka dni później: „Naszej walki o [...] samorządną Rzeczpospolitą nie 
możemy zaprzestać. Nie na ulicy jednak [...]” – i tu następują przykłady 
działań, składających się na to, co w dziejach Polski pod zaborami na-
zywamy pracą organiczną161. Myślę, że tutaj też leżą przyczyny strategii 
programowej tworzącej się wówczas Regionalnej Komisji Koordynacyjnej: 
zająć się przede wszystkim sprawami przetrwania Związku, a cele narodo-
we umieścić w perspektywie.

Jednak w następnych latach manifestacje trzeciomajowe w Lublinie 
miały miejsce – nie dochodziło jednak do masowych pochodów. Tłumnie 
spotykano się w kościołach: Katedrze, u oo. Jezuitów, powizytkowskim, 
Świętego Ducha. Kwiaty pod pomnikiem Konstytucji składano małymi 
grupami lub indywidualnie. W LZNS-ie 3 maja 1983 r. na piersiach wielu 
pracowników pojawiły się biało-czerwone kokardki, a o godz. 12.00 w za-
kładzie na minutę zapanowała kompletna cisza162.

W 1984 r. wzywano, by to święto podkreślić odświętnym ubiorem, 
uczestnictwem w mszach św., składaniem kwiatów pod pomnikiem Kon-
stytucji 3 Maja i w miejscach upamiętniających wydarzenia: 1956, 1968, 
1970, 1976, 1980 i 1981163.

Wyjątkowy charakter miało Trzeciomajowe Święto w Lublinie 
w 1987 r., gdyż zostało połączone z poświęceniem dzwonów „Nadziei, Nie-
podległości i Wiary” w kościele Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach. 
Była to uroczystość ponadregionalna: przybyły delegacje „Solidarności” 
z całej Polski, obecni byli rodzice i brat ks. J. Popiełuszki, a Julian Dziura 
odczytał telegram od Lecha Wałęsy i list od ks. Henryka Jankowskiego.

Główny celebrans, ks. bp Bolesław Pylak, na prośbę proboszcza ks. 
Zbigniewa Kuzi poświęcił sztandar z napisem „Matko błogosław żołnie-

161 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 21 (13 ma-
ja).

162 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1983, nr 65 (10 czerw-
ca).

163 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1984, nr 87 (20 kwiet-
nia).
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rzom Armii Krajowej” oraz ze znakiem Polski Walczącej. Przy tym po-
święcił transparenty z napisami: „Solidarność Wrocław”, „Solidarność 
Wałbrzych”, „Solidarność Skierniewice”, „Solidarność Dąbrowa Górni-
cza”, „Solidarność Brzeg”, „KPN – stań narodzie masz szansę zwyciężyć”, 
„Dzwon wolności bije dla Będzina” i inne. Oczywiście poświęcone zostały 
trzy dzwony.

Na zakończenie nabożeństwa odśpiewano pieśń Boże, coś Polskę. Frag-
ment „[...] racz nam wrócić Panie!” – z rękami podniesionymi w geście 
zwycięstwa. Następnie delegacje Związku przejechały na Plac Litewski, 
gdzie złożyły kwiaty pod pomnikiem Konstytucji.

W okolicach kościoła, gdzie odbywały się religijno-patriotyczne uro-
czystości, działały „siły bezpieczeństwa”, które nadużywały siły fizycznej 
(gazy łzawiące, pałowanie) i zatrzymały kilkadziesiąt osób164.

W 1988 r. w Lublinie miały miejsce dwie manifestacje: pierwsza – stu-
dencka na KUL-u po południowej mszy św. w kościele akademickim; dru-
ga – po mszy św. w kościele oo. Jezuitów o godz. 18.00. Kilka tysięcy osób 
podjęło próbę pochodu na Plac Litewski z kwiatami, śpiewem, okrzykami. 
Brutalna interwencja Służb Bezpieczeństwa skierowała ludzi na plac Ka-
tedralny, gdzie odbyła się demonstracja z odczytaniem listu od ukrywają-
cego się po wydarzeniach 1 Maja Stanisława Węglarza165.

Tego samego dnia odbyły się obchody w Tomaszowie Lubelskim z ini-
cjatywy Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” z Adamem Kozaczyńskim. Odbyła się msza św., po niej – 
występy artystyczne młodzieży Tomaszowa, przemówienie A. Kozaczyń-
skiego, po czym pochód z kwiatami pod pomnik Konstytucji 3 Maja. SB 
nie interweniowało.

Podczas niemal wszystkich uroczystości trzeciomajowych miały miej-
sce brutalne interwencje SB, ZOMO, MO, ponieważ obchody te miały wy-
raźnie opozycyjny charakter.

Równie opozycyjny charakter miały obchody Święta Niepodległości 
11 listopada. Były one bardzo przez komunistów nielubiane, gdyż nie-
podległość Polski, walka o Jej granice wyraźnie przypominały o walkach 
1918–1920 r. Poza tym były związane z osobą Józefa Piłsudskiego, również 
przez komunistów nielubianego, gdyż wysiadł On z czerwonego tramwaju 
„socjalizm” na przystanku „Niepodległość”.

164 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/4, k. 312; „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środ-
kowo-Wschodni”, 1987, nr 140 (15 maja).

165 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 156 (29 ma-
ja).
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Obchody w 1982 r. połączyły się z treściami wynikającymi z symboliki 
10 listopada jako drugiej rocznicy rejestracji „Solidarności”, a jednocze-
śnie dnia protestu przeciw niedawnej delegalizacji NSZZ „Solidarność”. 
TZR i RKK pozostawiły Zarządom Oddziałów i Komisjom Zakładowym 
decyzję co do formy protestu, podkreślając, że będzie to najlepszą formą 
uczczenia 64. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę166.

9 listopada „Radio Solidarność Lublin” w swojej pierwszej audycji za-
apelowało o udział w protestach 10 listopada.

10 listopada w Zakładach Azotowych w Puławach miało miejsce zgro-
madzenie kilkuset osób, które po odśpiewaniu Roty rozeszły się.

W WSK Świdnik protestem było markowanie pracy (pamiętać należy, 
że pracownicy tego zakładu przeszli dwie brutalne pacyfikacje po straj-
kach w grudniu 1981 r. i 13 maja 1982 r.). Na jednym z placów Świdnika 
ok. 200 zgromadzonych osób ułożyło krzyż ze zniczy. Gdy nadjeżdżały ra-
diowozy – zgromadzeni rozeszli się.

W FSC wojsko obsadziło hale, dlatego strajk – jedynie na Wydziale 
Narzędziowni.

W kraśnickiej FŁT przerwy w pracy na przemian z jej markowaniem.
W UMCS pracownicy dydaktyczni i studenci ok. godz. 10.00 wyszli na 

korytarze i przez 15 min. stali w milczeniu. Później, na apel Międzyuczel-
nianego Komitetu Oporu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kilkuseto-
sobowa grupa studentów UMCS i AR wzięła udział w milczącej demon-
stracji pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie złożono wiązanki 
biało-czerwonych kwiatów.

Około 40 pracowników Biblioteki Międzyuczelnianej demonstrowa-
ło, składając kwiaty pod tablicą, przypinając znaczki „Solidarności” do 
ubrań.

Znaczna ilość studentów KUL-u na znak solidarności z robotnikami 
przyszła w czapkach. Na nabożeństwie w kościele akademickim modlono 
się za Ojczyznę. Wszyscy pracownicy Biblioteki KUL nosili znaczki „Soli-
darności”.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym odbył się siedzący protest około 40 
uczniów, głównie z klasy IV b, za co zostali represjonowani przez dyrekcję 
pochodzącą z weryfikacji.

Pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury przyszli do pracy ubrani 
na czarno, a w jednym z Biur Projektów przez całe 8 godzin nie pracowa-
no, jawnie czytając prasę związkową.

166 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 42 (3 li-
stopada).
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11 listopada – podniosła msza św. za Ojczyznę w kościele powizyt-
kowskim. Okolicznościowe kazanie skomponowało w całość 11 listopa-
da 1918 r. z obecną sytuacją Polaków. W pewnym momencie kaznodzieja 
przerwał, ogłaszając informację o zwolnieniu Lecha Wałęsy z internowa-
nia; rozległy się oklaski. Nabożeństwo zakończyło się pieśnią Boże, coś Pol-
skę i lasem rąk w górze w geście zwycięstwa.

Po nabożeństwie sprzed kościoła marsz ulicą Kościuszki na Plac Li-
tewski. Próba złożenia kwiatów została udaremniona przez kordon zo-
mowców, którzy jednak nie bili. Manifestujących było zbyt mało, by sfor-
sować przeszkodę167.

W następnych latach rocznica była obchodzona przy zwiększaniu się 
liczby uczestników, rozszerzaniu się terytorialnym i wzbogacaniu formy 
obchodów.

W 1984 r. na mszach św. w kościele powizytkowskim i u oo. Jezuitów 
były tłumy wypełniające kościoły i dziedzińce. W kościele powizytkow-
skim – piękne kazanie ks. M. Brzozowskiego, a po mszy – film z pogrzebu 
ks. Jerzego Popiełuszki. Na Placu Litewskim pod pomnikiem Konstytucji 
– kwiaty, wieniec KPN-u. Niezależni harcerze trzymali wartę przy Grobie 
Legionistów na cmentarzu przy ul. Lipowej168.

Dwa lata później obchody Święta Niepodległości zostały poprzedzone 
I Tygodniem Tożsamości, zorganizowanym przez Koło Filozoficzno-Spo-
łeczne Duszpasterstwa Akademickiego pw. św. Barbary przy kościele po-
wizytkowskim. Referaty dotyczące dróg Polaków do niepodległości, kształ-
towania się polskiej świadomości narodowej, roli młodzieży w tych proce-
sach wygłosili: A. Siła-Nowicka, Z. Łupina, Z. Szpakowski, ks. J. Bakalarz, 
A. Stanowski, ks. A. Wierzbicki.

W 1986 r. Święto Niepodległości szeroko było obchodzone na Zamoj-
szczyźnie. Uroczyste msze św. odbyły się w Zamościu (na Nowym Mie-
ście), w Tomaszowie, Komarowie, Tyszowcach, Zubowicach. Po mszy św. 
w Tomaszowie sformował się pochód pod pomnik Konstytucji, gdzie zło-
żono wieńce, m.in. od „Solidarności”.

Pięknie tę rocznicę świętowały Puławy z szerokim udziałem młodzie-
ży, która wykonała program poetycko-wokalny w kościele „Na Górce”. 
Młodzi złożyli też kwiaty na Grobie Legionisty169.

167 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1982, nr 43 (15 li-
stopada); IPN Lublin, sygn. Lu-0367/6.

168 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1984, nr 100 (16 li-
stopada).

169 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1986, nr 131 (4 gru-
dnia).
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W 1987 r. grupy pamiętające o 11 listopada kierowały się w Lublinie 
pod pomnik Konstytucji. Ok. godz. 13.00 przybyła tam ok. 150-osobowa 
grupa studentów KUL-u, składając wieńce, śpiewając pieśni patriotycz-
ne. Po mszy św. w kościele powizytkowskim pod pomnik udała się gru-
pa z transparentami Maksymiliańskiego Ruchu Trzeźwości i Konfede-
racji Polski Niepodległej. Skandowano okrzyki i śpiewano hymny. Czło-
nek Rady Regionalnej „Solidarności”, Zygmunt Łupina, złożył wiązankę 
kwiatów170.

Obchody w Puławach z okazji Święta Niepodległości od 1985 r. or-
ganizowała Grupa Włostowicka przy pełnym poparciu proboszcza parafii 
św. Józefa, ks. Ryszarda Kościka. Tak było też w 1987 r. Patriotyczne ka-
zanie na mszy św. wygłosił ks. Mieczysław Brzozowski. Na zakończenie 
mszy św. odbyła się manifestacja patriotyczna przed pomnikiem Odzy-
skania Niepodległości. Zakończeniem uroczystości było spotkanie działa-
czy „Solidarności” w sali katechetycznej. Tam grupa młodzieży skupiona 
przy Grupie Włostowickiej recytowała wiersze patriotyczne, a Ignacy Cze-
żyk przypomniał historię odbudowy pomnika Odzyskania Niepodległości. 
Z tej okazji Grupa Włostowicka przygotowała okolicznościowe znaczki, 
zdjęcia – reprodukcje dotyczące Legionów i wydała książkę o Józefie Pił-
sudskim171.

Ostatnie obchody Święta Niepodległości w okresie podziemnym 
w roku 1988 w Lublinie odbyły się jawnie, choć „nielegalnie”. Organizo-
wał je powstały 26 października Obywatelski Komitet Obchodów 70-lecia 
Odzyskania Niepodległości z zakresem działania na Region Środkowo-
-Wschodni. Liczył 23 członków z całego Regionu z „Solidarności”, „Soli-
darności” Rolników Indywidualnych, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
Konfederacji Polski Niepodległej i niezrzeszonych.

28 października Komitet pismem poinformował prezydenta m. Lubli-
na o swoim powstaniu. 3 listopada władze uznały, że powstanie Komitetu 
niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku 
z czym przeprowadzono rozmowy z rektorem KUL-u i biskupem ks. B. Py-
lakiem.

7 listopada Komitet wystosował do prezydenta Lublina pismo infor-
mujące o programie uroczystości w dniu 11 listopada. Reakcją władz była 
rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza prezydenta Lublina i prokuratora 
rejonowego z przedstawicielami Komitetu: Dariuszem Kocuniem, Zyg-

170 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 146 (20 li-
stopada).

171 S ł o m k a, op. cit., s. 332.



412 ZYGMUNT ŁUPINA

muntem Łupiną i Tadeuszem Mańko (oni podpisali w imieniu Komitetu 
pismo informujące z 7 listopada). Rozmowa odbyła się 10 listopada.

Główne uroczystości rozpoczęły się mszami św. w kościele powizyt-
kowskim z inicjatywy Komitetu i u oo. Jezuitów – zamówioną przez KPN. 
Uroczyste nabożeństwo na ul. Narutowicza celebrował i homilię wygłosił 
ks. biskup Bolesław Pylak. W czasie mszy ks. prof. Zbigniew Starnawski 
z KUL-u wygłosił wykład historyczny, a aktorzy Teatru im. Osterwy przed-
stawili program artystyczny.

Po mszy św. w kościele powizytkowskim uformował się pochód z wie-
loma transparentami, śpiewający Pierwszą Brygadę, wznoszący okrzyki, 
i ruszył w kierunku Placu Litewskiego. Służbę porządkową pełnili człon-
kowie NZS-u. Na Krakowskim Przedmieściu koło „Europy” połączył się 
z podobnym pochodem z kościoła oo. Jezuitów.

Pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja zebrało się 5–6 tysięcy manifestu-
jących. Delegacje „Solidarności”, NZS-u i KPN-u złożyły wieńce i rozpoczę-
ła się patriotyczna manifestacja. Przemawiali: Ryszard Bender, Wojciech 
Bogaczyk, Adam Stanowski, Dariusz Wójcik, Zygmunt Łupina. Na maszt 
została wciągnięta flaga z napisem „Niepodległość” pisanym „gdańskim 
gotykiem” (inaczej „solidarycą”)172.

Uroczystość miała też karny epilog przed Kolegium do Spraw Wykro-
czeń przy Wojewodzie Lubelskim, które wyżej wymienionych przedsta-
wicieli Komitetu Obchodów uznało winnymi naruszenia prawa „[...] bo-
wiem w dniu 11 listopada 1988 r. około godz. 19.00 na Placu Litewskim 
w Lublinie zwołali zgromadzenie bez wymaganego zezwolenia, a następ-
nie sami w nim uczestniczyli”, ale (i to jest znamieniem zmieniających 
się czasów – decyzja nosi datę 13 kwietnia 1989 r.) „[...] odstąpiono od 
wymierzenia kary”173.

W tym dniu w Lublinie manifestowano i w innych miejscach.
Bardzo szeroko uroczystość tę w 1988 r. przygotowała Grupa Włosto-

wicka w Puławach. Przygotowano i wzniesiono pomnik Poległym i Pomor-
dowanym za Wiarę i Ojczyznę na Kresach Wschodnich. Został on odsło-
nięty i poświęcony na cmentarzu we Włostowicach na początku uroczy-
stości. Przemawiali tam: Ignacy Czeżyk, Stanisław Węglarz i Józef Stopka 
(pół roku później, 23 kwietnia 1989 r. w 49. rocznicę zbrodni katyńskiej, 
w tym pomniku złożono prochy i ziemię z miejsc martyrologii narodu pol-
skiego na Wschodzie).

172 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 169 (27 li-
stopada).

173 Decyzja Komisji Orzecznictwa ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Lubelskim – w zbio-
rach autora.
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Po poświęceniu pomnika – uroczyste nabożeństwo, a po nim młodzież 
z LO im. ks. A. J. Czartoryskiego zaprezentowała program artystyczny.

Również na tej sali upamiętniono 70. rocznicę obrony Lwowa: progra-
mem artystycznym, okolicznościowym znaczkiem upamiętniającym boha-
terstwo Orląt Lwowskich174.

Grupa Włostowice, poza 3 Maja i 11 Listopada, organizowała ob-
chody rocznic innych wydarzeń: śmierci Józefa Piłsudskiego, bitwy war-
szawskiej w 1920 r., rocznicę katyńską, rocznicę Powstania Styczniowego. 
W ten m.in. sposób dokumentowała swój patriotyzm i wychowywała w 
nim mieszkańców, a zwłaszcza młodzież Puław i nie tylko Puław.

Opisując działalność patriotyczną szeroko rozumianej antykomu-
nistycznej opozycji przez święcenie rocznic narodowych, nie można po-
minąć ważnego ośrodka tej działalności – Komarowa w województwie 
zamojskim. Tam „Solidarność” z drem Wiesławem Lipko, „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych z Henrykiem Kąkolem przy pełnym poparciu 
ks. proboszcza corocznie organizowała rocznicę zwycięstwa wojsk pol-
skich nad armią Budionnego pod Komarowem w 1920 r. Była to ważna 
bitwa, gdyż zlikwidowała zagrożenie ze strony kawalerii Budionnego dla 
głównej operacji J. Piłsudskiego nad Wieprzem i Wisłą. Opiszemy uroczy-
stość w 1986 r.

31 sierpnia (niedziela) w kościele w Komarowie zgromadziło się oko-
ło 3000 osób. Poza mieszkańcami Komarowa przybyli goście z Lublina, 
Zamościa, Chełma, Tomaszowa Lubelskiego, przedstawiciele innych regio-
nów, weterani wojny z bolszewikami. Licznie przybyła młodzież, wśród 
niej – niezależni harcerze ze Stalowej Woli.

O godz. 10.00 uroczystości zainaugurował wykład Zygmunta Łupiny 
o genezie i celach bolszewickiego najazdu na Polskę, a na tym tle o zna-
czeniu bitwy pod Komarowem. Łupina podkreślił też liczny i świadomy 
udział chłopów w armii polskiej. Następnie program słowno-muzyczny 
wykonali artyści warszawscy – Ewa Skarżanka i Andrzej Przybylski. Prof. 
Andrzej Stelmachowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Fun-
dacji Rolniczej, mówił o trudnym położeniu polskiej wsi, ale i o tym, że 
można i trzeba walczyć o poprawę – potrzebna jest solidarność rolników 
jak w 1920 r. I kolejny program artystyczny – młodzieży z Komarowa.

Uroczystą sumę celebrował ks. proboszcz Komarowa, który modlił się 
za poległych i za żywych, by wytrwali w wierności Ojczyźnie i ziemi – 
Matce, Żywicielce. Homilię wygłosił ks. Wacław Oszajca, rozwijając pięk-

174 S ł o m k a, op. cit., s. 332–333.
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ną analogię między stołem Pańskim, a stołem, za którym zasiadamy, by 
spożywać z innymi chleb codzienny, za którym rozmawiamy z ludźmi – po 
ludzku. W Ojczyźnie potrzebny jest taki stół.

Po komunii św. – poświęcenie Krzyża Chłopskiej Doli. Młodzi rolni-
cy ślubowali wierność ideałom, o które walczyli ich ojcowie i dziadowie 
w 1920 r., wierność ziemi – tej ziemi, którą będą uprawiać i której będą 
bronić. Po mszy św. zgromadzeni udali się procesją na cmentarz. Tu we-
terani 8. Pułku Ułanów Jazłowieckich i harcerze ze Stalowej Woli złożyli 
kwiaty na mogile legionistów pod wysokim drewnianym krzyżem. Stąd 
garść ziemi została zawieziona do Krakowa na Kopiec Piłsudskiego. Apel 
Poległych, prowadzony przez kawalerzystę – uczestnika bitwy pod Koma-
rowem zakończył uroczystość.

Na zakończenie opisu uroczystości sprawozdawca „Informatora” pi-
sze: „Dziękujemy organizatorom, mieszkańcom Komarowa, księżom, wy-
kładowcom, artystom i młodzieży za kilka godzin spędzonych w wolnej 
Polsce”175.

Obok rocznic historyczno-narodowych, podziemie wzywało i orga-
nizowało obchody „miesięcznic” i rocznic związkowych. Oto obchodzone 
w naszym Regionie:

–  lipiec (zwłaszcza 8 i 10) – obchody Lubelskiego Lipca,
–  31 sierpnia – data porozumień gdańskich,
–  19 października – data śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,
–  10 listopada – data rejestracji „Solidarności” (łączona często z 11 li-

stopada),
–  13 grudnia – początek stanu wojennego,
–  16 grudnia – mord na górnikach kopalni „Wujek”.
Wydarzenia te przypominano:
– w prasie podziemnej, ulotkach, napisach, audycjach „Radia Soli-

darność”, transparentach (często na bardzo wysokich kominach); 
w apelach TZR-u i RKK;

– w mszach św. za Ojczyznę, czy tzw. okazjonalnych z okoliczno-
ściowymi homiliami, modlitwami wiernych, zamawianych przez 
Komisje Zakładowe „Solidarności”, duszpasterstwa, grupy opozy-
cyjne, przygotowujące często modlitwy, dekoracje kościoła i dzie-
dzińca, lampki, kwiaty, portrety np. ks. J. Popiełuszki na mszach 
w intencji Jego beatyfikacji;

– strajkami (np. 13 maja 1982 r., zwłaszcza w WSK Świdnik);

175 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1986, nr 128 (6 paź-
dziernika).
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– strojami: uroczystymi w dniu pracy czy żałobnymi, do których 
przypinano znaczki „Solidarności”, biało-czerwone lub czarne 
kokardki;

– paleniem świeczek w oknach;
– ciszą, milczeniem w ośrodkach internowania, na korytarzach 

szkolnych, w miejscach pracy, na ulicy;
– śpiewem: patriotycznym, religijnym, satyrycznym;
– składaniem kwiatów, wieńców pod pomnikami, tablicami związ-

kowymi;
– bojkotem rządowych mediów, komunikacji miejskiej (zwłaszcza 

31 sierpnia);
– gazetkami ściennymi w szkołach, zakładach pracy itd.

4.4. Pielgrzymki

Inną formą manifestowania swojej postawy wobec władzy były pielgrzym-
ki religijne. Już ich religijny charakter był akcentowaniem sprzeciwu 
wobec ateistycznej władzy, ale były one nie tylko religijne; występowały 
w nich akcenty opozycji politycznej, zwłaszcza wśród pielgrzymującej mło-
dzieży: uczniów i studentów, ale również w pielgrzymkach robotniczych i 
rolników. Dotyczyło to szczególnie pielgrzymek do Warszawy na pogrzeb, 
grób ks. Jerzego Popiełuszki i do Jego kościoła w Warszawie. Głównym 
miejscem pielgrzymek była Jasna Góra w Częstochowie, a w naszym Re-
gionie – Wąwolnica.

Tymi akcentami opozycyjności były:
– transparenty, hasła, odznaki prosolidarnościowe;
– konferencje na trasie (autor prowadził konferencję z historii naj-

nowszej dla pielgrzymki młodzieżowej z Gorzowa Wielkopolskiego 
na Jasną Górę dla 800 osób przez dwa dni. Większość konferencji 
w marszu do mikrofonu), które prowadzili głównie duszpasterze, 
ale też ludzie świeccy;

– opozycyjne śpiewy;
– pozdrawianie ludzi obserwujących pielgrzymkę na chodnikach 

gestem zwycięstwa.
Takimi organizatorami pielgrzymek byli duszpasterze akademiccy 

z ks. Wacławem Oszajcą i ks. Józef Dziduch. Często wymieniali ich obser-
watorzy pielgrzymek z ramienia SB.

Największą pielgrzymką opozycji naszego Regionu było spotkanie 
z Janem Pawłem II w Lublinie w 1987 r. Związek czuł się szczególnie zo-
bowiązany do głębokiego przygotowania do tej wizyty ze względu na: 
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– rolę Ojca Świętego dla sprawy polskiej;
– Jego zainteresowanie „Solidarnością” naszego Regionu, czego 

wyraz dawał niejednokrotnie.
Dlatego już 16 stycznia 1987 r. na nabożeństwie u oo. Jezuitów w in-

tencji Papieża i Ojczyzny Zygmunt Łupina apelował o godne przygotowa-
nie się do wizyty Ojca Świętego w Lublinie176.

10 lutego 1987 r. TZR i RKK przedstawiły swoim członkom w „In-
formatorze” ogólny plan przygotowań, postulując w apelu „Przyjmijmy 
godnie Ojca Świętego w Lublinie”:

– masowe uczestnictwo w przygotowaniach duszpasterskich do 
tej wizyty: udział w spotkaniach wszechnicowych w duszpaster-
stwach ogólnych i środowiskowych;

– podejmowanie przez Komisje Zakładowe i członków „Solidarno-
ści” prac przygotowawczych: duszpasterskich, przygotowanie de-
koracji grup solidarnościowych, transparentów, znaczków, czape-
czek, chust itp.;

– gotowość i przygotowanie się do przyjęcia delegacji „Solidarności” 
z innych regionów;

– masową i zorganizowaną obecność na uroczystościach.
Pragniemy, by materialnym wyrazem uczuć członków „Solidarności” 

Regionu Środkowo-Wschodniego był dar złożony Ojcu Świętemu. Ogła-
szamy więc zbiórkę srebra na dar dla Ojca Świętego od całego naszego 
Regionu. Srebro przeznaczone na ten cel prosimy przekazywać znanym 
powszechnie działaczom naszego Związku w Regionie177.

Aby ten plan zrealizować, członkowie Związku weszli do Diecezjal-
nego Komitetu Organizacyjnego. Został też powołany związkowy Komi-
tet Organizacyjny. Prasa, wydawnictwa związkowe rozwinęły działalność 
informacyjną; co 3 tygodnie miały iść w społeczeństwo akcje ulotkowe: 
pierwsza 10 lutego, a ostatnia 31 maja.

Duży nacisk położono na działania duszpasterskie, wszechnicowe. Ich 
formami były: prasa, ulotki, plakaty, studia, odczyty, szkolenie wszechni-
cowe: odczyty, grupy studiujące, nabożeństwa z kazaniami itd. Jeśli chodzi 
o treść przygotowań – wyodrębniono 3 grupy:

a) ogólną, której głównym hasłem było: wolność została człowieko-
wi zadana (z homilii na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 r.);

176 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/3, k. 44.
177 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 135 (11 lu-

tego).
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b) ludzi pracy (zwłaszcza robotnicza i chłopska) – główne hasło: wal-
ka Kościoła o godność i prawa ludzi pracy i wynikające stąd zada-
nia (z encykliki Laborem Exercens Jana Pawła II);

c) młodzieżową – główne hasło: „[...] przyszłość jest człowiekowi 
także zadana” (z modlitwy Jana Pawła II za Ojczyznę 26 maja 
1982 r.).

Adam Cichocki miał opracować dokładniej powyższe 3 grupy tema-
tów i przygotować wykładowców do każdej z nich. Celem tych przygoto-
wań było budzenie, umacnianie postawy człowieka wolnego w ewange-
licznym i politycznym znaczeniu. Ten problem był bardzo aktualny w Pol-
sce stanu powojennego. To był program opozycyjnego działania przeciw 
komunistycznemu, totalitarnemu zniewoleniu. Głównymi ośrodkami 
przygotowań były:

1. ogólne: kościół oo. Jezuitów i powizytkowski w Lublinie, Zamość, 
Puławy, Kraśnik, Hrubieszów;

2. robotnicze: kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach;
3. chłopskie: domy rekolekcyjne w Lublinie, Łabuniach, Nałęczowie, 

dekanat Chełm, Kraśnik;
4. młodzieżowe: jak ogólne178.
Jak ten program był realizowany? 22 lutego 1987 r. ludzie w Tomaszo-

wie Lubelskim wysłuchali wykładu „Przed III wizytą Ojca Świętego”. Była 
to niedziela i treść została skierowana do wielu słuchających:

Już niewiele ponad 100 dni dzieli nas od spotkania z Papieżem-Polakiem 
w Lublinie. Z czym staniemy przed Nim?

Przed Nauczycielem staje się z odrobionymi zadaniami, a więc powinni-
śmy wszyscy tu zebrani zadać sobie dwa pytania:

pierwsze – co nam zadał Papież, zwłaszcza w I i II pielgrzymce do Pol-
ski?

drugie – w jakim stadium realizacji tych zadań jesteśmy?
Odpowiadając na pierwsze pytanie ogólnie stwierdzamy, że kazał nam 

być: dobrymi chrześcijanami, dobrymi Polakami oraz kazał nam walczyć 
o prawa człowieka w ogóle, a zwłaszcza o prawa i godność człowieka pracy.

Tego, jak być dobrym chrześcijaninem, uczy nas Kościół i nie ma potrzeby 
dzisiaj tego rozwijać, ale zwróćmy uwagę na jedno wskazanie Jana Pawła II. 
19 czerwca 1983 r. Papież powiedział nam, opierając się na Ewangelii: „otrzy-
mując w mocy Ducha Świętego godność synów Bożych, w mocy tegoż Ducha 
mówimy do Boga: «Ojcze»; jako synowie Boga nie możemy być niewolnika-
mi... Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności... Wolność 

178 Notatki w zbiorach autora.
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jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu 
ona równocześnie zadana”.

Oto jest zadanie! Czy realizujemy to zadanie wolności? Czy w naszym 
życiu, postępowaniu kierujemy się tylko prawdą? Jeśli tak – to jesteśmy wol-
ni! A jeśli kierujemy się strachem, pragnieniem pieniędzy, kariery i w tym 
dążeniu łamiemy prawdę – to jesteśmy zniewoleni. Odpowiedzmy sobie na te 
pytania. Do wizyty Ojca Świętego jest jeszcze ponad 100 dni. Może wystarczy, 
by dobrze zacząć.

A co to znaczy być dobrym Polakiem?:
– kochać ziemię – Ojczyznę – nie opuszczać ziemi, zwłaszcza teraz, gdy 

namawiają nas do tego komunistyczni funkcjonariusze;
– umacniać pamięć narodową: poznać dzieje, kulturę, dbać o język;
– ponieważ z pojęciem „Polak” – szczególnie dzisiaj – łączy się pojęcie 

„katolik” – umacniać Kościół, bronić go, bronić krzyży w szkołach, urzędach, 
zakładach pracy.

A co to znaczy walczyć o prawa człowieka, zwłaszcza o prawa i godność 
człowieka pracy?

– to jest walka o wolność słowa, zrzeszania się;
– to jest walka o wolność wyznania, poglądów;
– to jest walka o godziwe warunki pracy, o godziwą zapłatę.

Konspiracyjne struktury przygotowywały się też organizacyjnie. Kie-
rownictwo sugerowało, by grupy opozycji skupiły się na Czubach w okre-
ślonych sektorach, by transparenty, proporce, plakaty były widoczne w du-
żych ilościach w czasie spotkania. Umożliwiły to: przemyślność uczest-
ników, zwłaszcza podczas transportu dekoracji, uzyskanie przepustek, co 
umożliwiał o. Jan Noszczak, jezuita, a wreszcie kościelne służby porząd-
kowe, na które żalili się funkcjonariusze SB, że zachowywały się biernie, 
umożliwiając wyeksponowanie w widocznym miejscu solidarnościowych 
transparentów: Regionu Środkowo-Wschodniego, WSK Świdnik, „Agro-
metu” Lublin, ZM „Ursus”, Rolników Ziemi Zamojskiej; transparentu NZS 
KUL; transparentów Duszpasterstwa Ludzi Pracy z Puław, Stalowej Woli; 
transparentów z Chełma, Radomia, Zamościa, Poznania i innych179.

Podczas mszy św. w procesji z darami Stanisław Machnik wręczył 
Ojcu Świętemu dar od „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego – 
srebrną rzeźbę „Drzewo Życia”. Srebro pochodziło z ofiar członków „So-
lidarności” naszego Regionu. Zebrano blisko 5 kg z ofiar pracowników 
WSK, FSC, członków „Solidarności” z Puław, Poniatowej, Łęcznej, UMCS, 

179 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 142 (25 
czerw ca); IPN Lublin, sygn. Lu-0113/5, k. 393.



419NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO [...]

FŁT Kraśnik, lubelskich nauczycieli, rolników z Komarowa, „Agrometu”, 
anonimowych ofiarodawców180.

Dar od „Solidarności” Rolników Indywidualnych naszego Regionu 
składała delegacja w składzie: Teresa Bondyra z gm. Tyszowce, Janusz 
Stępniak z Fajsławic i Henryk Kąkol z Komarowa181.

Oprócz Lublina, grupy pielgrzymkowe z naszego Regionu podążały 
„szlakiem Papieża” do innych miejsc Jego pielgrzymki, np. rolnicy do Tar-
nowa czy 30-osobowa grupa niezależnych harcerzy z Włodawy aż na We-
sterplatte.

W stanie wojennym i powojennym rozgrywało się w Polsce i w na-
szym Regionie wiele wojen. Jedną z nich była „wojna krzyżowa” wyni-
kająca z doktrynerskiego ograniczenia (czytaj – głupoty) ludzi PZPR-u. 
Ludzie ci chcieli kształtować socjalistyczną, świecką (czytaj – ateistyczną) 
świadomość, którą uważali za warunek rozwoju systemu socjalistycznego 
w ogóle.

Jedną z głównych przeszkód był – według tych ludzi – dualizm w 
wychowaniu młodzieży: szkoła prezentuje wzorce i wartości związane z 
socjalizmem, często (czytaj – przeważnie) sprzeczne z modelem wycho-
wania w rodzinie opartym na nauczaniu Kościoła. Problem ten – według 
tych ludzi PZPR-u – narodził się wraz z „Solidarnością”, a więc w latach 
1980–1981, kiedy w wielu szkołach, zakładach pracy, urzędach zawisły 
krzyże. Dlatego po 13 grudnia 1981 r. rozpoczęto wojnę krzyżową – walkę 
z „emblematami religijnymi” – głównie w szkołach. Ale władze oświatowe 
Lubelszczyzny miały z tym duże problemy; żaliły się, że próby usuwania 
krzyży ze szkół spotykają się ze zorganizowanym oporem uczniów, rodzi-
ców i duchowieństwa. Krzyże nadal znajdowały się w wielu szkołach na 
terenie województwa i w Lublinie182.

Wojna ta nasiliła się w 1984 i 1985 r., czego przykładem jest sytu-
acja w II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie, którego wojenny dyrek-
tor, Henryk Kwietniewski, podjął walkę z krzyżami w kilku klasach. Po 
długiej obronie krzyży w końcu dyrektor odniósł zwycięstwo; zawisły one 
w kościele powizytkowskim „dla pamięci potomnych”183. Krzyża broni-
ła kl. III a, której wychowawcą był Andrzej Burdzanowski. Jednak nie 
wszystkie klasy miały w wychowawcach sojuszników.

180 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 147 (10 grud-
nia).

181 H. K ą k o l, „Pamiętnik”, relacja pisemna.
182 IPN Lublin, sygn. Lu-0135/26, k. 78.
183 „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie”, 

1984, nr 31 (grudzień).
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Ale na przełomie lat 1984/85 krzyże pozostały jeszcze w około 80 pla-
cówkach oświatowo-wychowawczych województwa184.

W grudniu 1983 r. rozpoczęła się wielka kampania w wojnie krzyżo-
wej, a jej polem stał się Zespół Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica 
w Miętnem k. Garwolina. W grudniu w tej szkole zaczęły ze ścian znikać 
krzyże, a 19 zniknęły ostatnie na polecenie dyrektora Ryszarda Domań-
skiego. Uczniowie, rodzice protestowali, a księża z Garwolina podejmowali 
próby pertraktacji. Bezskutecznie. Po Świętach Bożego Narodzenia krzyże 
te uczniowie i nauczyciele procesjonalnie przenieśli do kościoła w Garwo-
linie. Zawisły w prezbiterium, a obok napis: „Nie było miejsca dla Ciebie 
Chryste w naszej szkole. ZSR Miętne”.

Ale po przerwie semestralnej na wywiadówkę rodzice przyszli z krzy-
żami i zawiesili je w salach lekcyjnych lub nad drzwiami zamkniętych 
klas. Zostały zdjęte, ale zawisły ponownie w klasach 29 lutego. 5 marca 
znów zniknęły. Na dużej przerwie uczniowie podjęli protest, a gdy dyrek-
tor nie chciał z nimi rozmawiać – zgromadzili się na korytarzu, śpiewając 
pieśni religijne i patriotyczne. 6 marca nie podjęli nauki; śpiewali, modlili 
się, a o godz. 14.00 ruszyli do Garwolina na mszę św. Nazajutrz, 7 marca, 
przyszli do szkoły z żywnością i śpiworami, rozpoczynając strajk okupacyj-
ny. Odpowiedzią władz było otoczenie szkoły przez milicję z psami. Sto-
łówce nie zezwolono na wydawanie posiłków.

W tym dniu w Garwolinie uczniowie zorganizowali apel dla popar-
cia kolegów w Miętnem. Śpiewano pieśni religijne, odmawiano różaniec, 
Anioł Pański i odśpiewano My chcemy Boga.

W szkole w Miętnem po godz. 21.00 zjawił się dyrektor z prokurato-
rem. Pierwszy ogłosił, że szkoła zostaje zawieszona na czas nieokreślony, 
w związku z czym uczniowie nie mają prawa w niej przebywać. Drugi 
natomiast groził więzieniem oraz branką do wojska chłopców starszych 
klas.

Po godz. 22.00 młodzież wyruszyła do Garwolina, do kościoła. Dro-
gę zablokowało im ZOMO; nie pałowali, użyto gazów i młodzież wróci-
ła do internatu. Rano wyruszyli ponownie do Garwolina, ale szli polami, 
opłotkami, przez cmentarz. Mimo tego próbowano nie dopuścić jej. Dopie-
ro po interwencji księży przepuszczono niewielkie grupy. Na mszy św. zja-
wiła się młodzież z Liceum Ogólnokształcącego, z Liceum Ekonomicznego, 
z Zespołu Szkół Mechanicznych. Lekcji w tym dniu w Garwolinie nie było.

W nocy z 9/10 marca ok. 600 osób pojechało na Jasną Górę. Po powro-
cie spotkania modlitewne w Garwolinie.

184 APL, sygn. 100/VII/244, k. 56.
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13 marca na mszę św. przybyło ok. 2000 młodzieży. Byli też starsi 
mieszkańcy Garwolina. Z młodzieżą modlił się ks. biskup J. Mazur. Po 
nabożeństwie – odczytywanie telegramów od uczniów z Siedlec, Bia-
łej Podlaskiej, Janowa Podlaskiego, Sobieszyna, Żelechowa: „Jesteśmy 
z Wami [...]”. W innych miejscowościach o tej porze odbywały się nabo-
żeństwa solidarnościowe.

27 marca bp siedlecki J. Mazur podjął post na znak solidarności z mło-
dzieżą broniącą krzyży185.

Konferencja Episkopatu Polski potępiła nakaz usuwania krzyży ze 
szkół (list ten był czytany 1 kwietnia 1984 r.). Episkopat i rząd PRL zawar-
ły kompromis w sprawie krzyży w szkole w Miętnem: „krzyże pozostaną 
w salach internackich i w świetlicy, nie będzie ich zaś w izbach lekcyj-
nych”186. Przed krzyżem w świetlicy codziennie na dużej przerwie groma-
dziła się inna klasa. Uczniowie przynosili kwiaty, modlili się i śpiewali187.

Pod koniec 1984 r. we Włoszczowej rozegrała się druga wielka walka 
o krzyże: 14-dniowy strajk młodzieży188.

Uczniowie z tych dwóch miejscowości: Miętnego i Włoszczowej sta-
li się przykładem obrony wiary w szkole. Do tych miejscowości, a także 
do Garwolina przybywały pielgrzymki młodzieży szukającej natchnienia 
i odwagi w tej walce. Odbyła się m.in. podróż uczniów „jednej ze szkół 
Lublina” do Włoszczowej i Garwolina w dniach 30 stycznia – 2 lutego 1985 
roku189.

W następnych latach wojna krzyżowa trwała w Lublinie; w roku 1985 
w szkołach PKP, w Poniatowej; w marcu 1985 – w Szkole Podstawowej Nr 
7 i wielu innych. W 1986 r. walka toczyła się w IX LO w Lublinie. Po zdjęciu 
krzyży przez dyrektora protestował proboszcz parafii na Poczekajce o. Jan 
Jurczak, kapucyn. W 1987 r. w Lublinie krzyże pozostawały w 3 szkołach 
podstawowych: nr 7, 25, 39; w II LO i w Zespole Szkół Spożywczych190.

Walki o krzyże w szkołach rozgrywały się tam, gdzie po stronie mło-
dzieży stały aktywne grupy podziemnej „Solidarności Nauczycielskiej”.

185 „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie”, 
1984, nr 23 (kwiecień).

186 „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie”, 
1984, nr 24 (maj).

187 „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie”, 
1984, nr 25 (czerwiec).

188 „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie”, 
1985, nr 32 (styczeń).

189 „Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie”, 
1985, nr 35 (kwiecień).

190 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/8, k. 26.
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Mimo pewnych „sukcesów” w walce z krzyżami, PZPR nie czuła się 
zwycięzcą w walce o dusze młodzieży; w różnych ocenach dawano temu 
wyraz. Pewne próby aktywnego działania wychowawczego w szkołach – 
jak wprowadzenie religioznawstwa jako nowego przedmiotu nauczania 
czy aktywizacja Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, czy wreszcie 
dążenie do ożywienia funkcji wychowawczych organizacji młodzieżowych 
– więdły zaraz po narodzeniu. W tej dziedzinie władza była w pełnej izola-
cji od społeczeństwa.

Jednym z działań podziemnej opozycji, wynikającym z każdego pro-
gramu, z nauczania Kościoła, z nauczania Jana Pawła II podczas Jego piel-
grzymek do Polski, była walka o prawa człowieka. Ona przenikała wszyst-
kie formy działalności „Solidarności”, jej sojuszników. Ale powstały insty-
tucje specjalne.

10 grudnia 1986 r. Lech Wałęsa polecił Zbigniewowi Romaszewskie-
mu zorganizowanie Komisji do spraw Interwencji i Praworządności. W jej 
skład weszło kilkadziesiąt osób z całej Polski, w tym następujące osoby 
z Lublina:

– Zenobia Kitówna – adres i telefon,
– Janusz Mazurek – adres i telefon,
– Janina Szymajda – adres i telefon.
Komisja postawiła sobie następujące zadania:
– ocenę istniejącego stanu uregulowań prawnych i jego zgodności 

z niezbywalnymi prawami człowieka i obywatela, a także postulo-
wanie odpowiednich zmian;

– społeczną kontrolę nad stosowaniem prawa przez organy admini-
stracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości;

– zapewnienie opieki prawnej ludziom, którzy padli ofiarą represji 
bądź bezduszności ze strony władz;

– umożliwienie reagowania przez Związek na wszelkie przejawy 
niesprawiedliwości i krzywdy ludzkiej.

16 stycznia 1987 r. Zbigniew Romaszewski przedstawił Tymczasowej 
Radzie NSZZ „Solidarność” projekt stanowiska w sprawie grzywien. Oto 
jego główne założenia:

– ocena ustawy z 31 października 1986 r. nowelizującej kodeks wy-
kroczeń. Nowelizacja wprowadzająca artykuł 52a oraz praktyka 
ostatnich miesięcy rozszerzyła zakres represji, czyniąc jej podsta-
wowym narzędziem dolegliwość ekonomiczną;

– Związek nie może pozostać obojętny wobec tej sytuacji; stoi na 
stanowisku refundacji strat poniesionych w wyniku działań re-
presyjnych władzy. Pociąga to za sobą konieczność gromadzenia 
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funduszu na pokrycie wydatków z tym związanych. Temu celowi 
ma służyć powołany przez przewodniczącego Związku, Lecha Wa-
łęsę, fundusz grzywien;

– fundusz ten powinien być gromadzony na szczeblach: zakłado-
wym, regionalnym i centralnym;

– jednocześnie apelujemy do wszystkich osób represjonowanych 
o podjęcie możliwych kroków prawnych mających na celu unik-
nięcie płacenia grzywien.

Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” przyjęła ten projekt jako wła-
sny dokument191. „Informator” przypominał w następnych latach, że oso-
by dotknięte represjami mogą zwracać się o pomoc do lubelskich członków 
Komisji Interwencji i Praworządności.

W Lublinie funkcjonował też Komitet Helsiński; jego współpracow-
nikiem była Anna Truskolaska, członek podziemnej „Solidarności”192, jak 
też członkowie i sympatycy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Mieliśmy też duży zastęp zawodowych obrońców praw człowieka 
w opozycji; naszych związkowych prawników. W tej sprawie oddaję głos 
Tomaszowi Przeciechowskiemu193.

Od pierwszych dni stanu wojennego w Lublinie zaczęła się kształtować 
grupa adwokatów-obrońców w procesach stanu wojennego. Począwszy od 
pierwszych spraw, w których na ławach oskarżonych zasiedli uczestnicy 
strajków w największych zakładach pracy Regionu, a więc WSK Świdnik, 
FSC, LZNS i Azotów Puławy wielu adwokatów Lubelskiej Izby Adwokackiej 
podejmowało się obrony niejednokrotnie narażając się na różnego rodzaju 
represje ze strony ówczesnej władzy. W tych pierwszych procesach stanu wo-
jennego zarzucano przede wszystkim nieważność przepisów dekretu o stanie 
wojennym jako sprzecznych z obowiązującą Konstytucją i dowodzono prawa 
związkowców do strajku jako podstawowej formy obrony przed bezpraw-
nym atakiem na Związek. Były to trudne sprawy ze względu na wysokie 
zagrożenie karą, bo trzeba pamiętać, że w myśl przepisów dekretu były one 
sądzone w tzw. trybie doraźnym, gdzie minimalna kara wynosiła dwa lata 
pozbawienia wolności, a argumenty obrony o nieważności przepisów dekre-
tu nie znajdowały uznania w składach orzekających. No może poza jednym 
wyjątkiem, który dotyczył sprawy strajku w Puławskich Azotach. Sprawa 

191 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 134 (4 lu-
tego).

192 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1989, nr 173 (29 stycz-
nia).

193 T. P r z e c i e c h o w s k i, „Obrońcy w procesach politycznych okresu stanu wojenne-
go i powojennego”, relacja pisemna.
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ta specjalnie nie różniła się od innych tego rodzaju spraw rozstrzyganych 
w owym czasie przez polskie sądy, a i wyrok także nie odbiegał od pew-
nej normy. Ewenementem natomiast na skalę ogólnopolską i to podkreślam 
z całym szacunkiem, było zdanie odrębne Pana Sędziego Marka Kielasiń-
skiego, którego argumentów o nieważności dekretu niestety nie podzielili 
nawet orzekający w sprawie sędziowie ówczesnego Sądu Najwyższego, co 
także nie odbiegało od pewnej reguły. Gdy minęła pierwsza fala procesów 
za organizowanie akcji strajkowych zaczęły się chyba najliczniejsze procesy 
stanu wojennego za „kontynuowanie działalności związkowej” bowiem pod 
to określenie przepisu można było podciągnąć w zasadzie każde zachowanie 
łącznie z organizowaniem pomocy dla rodzin osób represjonowanych czy or-
ganizowanie zbiórek pieniężnych na opłacenie grzywien czy kosztów sądo-
wych osób skazanych. Liczne też były procesy kolporterów biuletynów i ulo-
tek podziemnej Solidarności i sprawy pracownicze, bowiem częstą niezwykle 
dotkliwą represją wobec działaczy Solidarności były zwolnienia z pracy, któ-
re pozbawiały tych ludzi i ich rodziny podstawowych środków do życia. W 
owym czasie było też sporo spraw przeciwko internowanym za znieważanie 
funkcjonariuszy ASB czy Służby Więziennej, w których głównie chodziło o 
zmianę statusu z „internowanego” na „aresztowanego” wobec najbardziej 
aktywnych działaczy „Solidarności”. Chodzi tu przede wszystkim o pro-
ces Geresza i innych internowanych z Włodawy, czy wreszcie najbardziej 
obrzydliwy proces stanu wojennego tzw. proces Elbląski gdzie internowani 
z Kwidzyna, którzy wcześniej zostali bardzo dotkliwie pobici przez funkcjo-
nariuszy służby więziennej zostali oskarżeni o czynną na nich napaść. W tej 
sprawie broniłem działacza „Solidarności” z Tomaszowa Lubelskiego Adama 
Kozaczyńskiego.

Praca obrońców czy pełnomocników osób represjonowanych w okresie 
stanu wojennego nie polegała wyłącznie na reprezentowaniu ich przed są-
dami. O wiele ważniejsze były odwiedziny w zakładach karnych i wsparcie 
psychiczne jakiego adwokaci udzielali tym osobom i ich rodzinom. Często 
znając z akt spraw zeznania innych osób adwokaci ostrzegali osoby zagrożone 
i przygotowywali je do przesłuchań w SB. W kręgu osób najbardziej zagrożo-
nych prowadzono akcję informacyjną „obywatel a Służba Bezpieczeństwa” 
zaś próbne przesłuchania prowadzone przez dr J. Mazurka i jego współpra-
cowników niejednego z działaczy uodporniły na podstępne chwyty stosowa-
ne przez oficerów SB podczas czynności procesowych.

Od chwili powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” byłem jego doradcą prawnym, zaś po delegalizacji pracowa-
łem w strukturach niejawnych „Solidarności”, gdzie do moich obowiązków 
należało między innymi organizowanie pomocy prawnej osobom prześla-
dowanym za kontynuowanie działalności związkowej. Występowałem jako 
obrońca także poza Lublinem, nie tylko w procesach karnych tego okresu, ale 
również w charakterze pełnomocnika w licznych sprawach pracowniczych, 
a nawet w jednej ze spraw rejestrowych, którą także zaliczam do tzw. spraw 
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politycznych. Chodzi tu o sprawę rejestracji NSZZ „Solidarność” pracowni-
ków KUL.

Najbardziej ofiarni adwokaci, z którymi w tym okresie miałem zaszczyt 
stale współpracować, i którzy udzielali pomocy prawnej osobom represjono-
wanym, to kol. adwokaci: Irena Przeciechowska, Wiesław Dolina, Andrzej 
Ślaski, Krzysztof Zawadzki, Ireneusz Bieniaszkiewicz, Barbara Stefaniuk, 
Ferdynand Rymarz, Mieczysław Czekaj, Włodzimierz Wysocki z Zamościa 
Anna Palonka-Czwal, Mirosława Ledwójcik, Szczepan Semczuk, Barbara Cio-
ta i wielu innych adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy indywidual-
nie podejmowali się obron i innych form pomocy osobom represjonowanym 
w okresie stanu wojennego, a których tu wymienić nie sposób.

4.5. Wszechnica Związkowa

Powstała na przełomie 1980/1981 r. decyzją Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego. Jej pre-
zesem został prof. Jerzy Kłoczowski194, a Jego współpracownikami: Adam 
Stanowski, Ewa Jabłońska-Deptuła, Zygmunt Łupina, Wojciech Samoliń-
ski i wielu innych. Najwcześniej zorganizowała się i rozpoczęła działalność 
Wszechnica Nauczycielska, bo już w styczniu 1981 r.

Wszechnica w Lublinie i w Regionie miała wyjątkowo dobre warun-
ki działania: członkowie Związku odczuwali jej potrzebę i aprobowali jej 
działalność, a Lublin był miastem 5 wyższych uczelni – w tym dwóch 
uniwersytetów – w tym jednego niezależnego: Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego. Dlatego, choć była strukturą regionalną, jej działalność 
wykraczała poza Region Środkowo-Wschodni. Jej prelegenci docierali do 
województw: chełmskiego, tarnobrzeskiego oraz częściowo kieleckiego, 
radomskiego, przemyskiego. Głównymi celami Wszechnicy były:

– pomoc w kształtowaniu świadomości narodowej,
– rozwój i umacnianie tożsamości związkowej członków „Solidar-

ności”.
Stan wojenny uderzył też we Wszechnicę jako część struktury NSZZ 

„Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim. Zmienił się jej charakter 
organizacyjny: Wszechnica przestała być strukturą organizacyjną – stała 
się formą działania całej podziemnej opozycji, zwłaszcza „Solidarności”. 
Nie zmieniły się natomiast zadania Wszechnicy, a terytorialny zasięg od-
działywania nawet rozszerzył się.

Oto główne pola działania:

194 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/2, k. 7.
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1. Ośrodki odosobnienia („internaty”): Włodawa, Lublin, Załęże, 
Gołdap, Kwidzyń, Kielce-Piaski.

2. Kościoły rzymskokatolickie, przykościelne sale spotkań, domy re-
kolekcyjne, sale katechetyczne, domy pielgrzymów.

3. Prywatne mieszkania (u Hołdów, Miernowskich, Stefaniuków, 
Łupinów na Roztoczu, Haczewskich – głównie młodzież, w Świd-
niku, Puławach, Kraśniku, Poniatowej, Fajsławicach, Komarowie, 
Lubartowie i wielu innych).

4. Place i ulice w czasie manifestacji.
5. Drogi, ścieżki, autobusy, pola namiotowe w czasie pielgrzymek195, 

wycieczek szkolnych, biwaków.
6. Zakłady pracy, zwłaszcza w czasie strajków.
7. Katolicki Uniwersytet Lubelski ze swoimi pomieszczeniami, ko-

ściołem, dziedzińcem i placami wokół.
8. Sale wykładowe, aule, świetlice w Domach Studenckich pozosta-

łych uczelni Lublina, w tym: Plac im. M. Curie-Skłodowskiej.
9. Wymiana prelegentów, wykładowców, działaczy związkowych, 

duszpasterzy w skali całego kraju.
Pod względem organizacyjnym Wszechnica działała w:
1. Strukturach podziemnego Związku.
2. We wszystkich duszpasterstwach na terenie Regionu i poza nim 

(np. Chełm, Stalowa Wola).
3. W partiach, stronnictwach, organizacjach, grupach opozycyj-

nych.
4. W szkołach, klasach szkolnych, tam gdzie byli opozycyjnie na-

uczyciele (dowodem na to na dużą skalę była „wojna krzyżowa”).
5. W klubach: np. Klub Katolicki w Lublinie („należy wielu działa-

czy «Solidarności»”) Klub Myśli Różnej (studencki – „prowadzi 
opozycyjne wykłady”).

Ludzi Wszechnicy w okresie podziemnej działalności były setki: dzia-
łaczy, wykładowców, głoszących homilie, artystów. Dlatego autor nie sili 
się na ich wymienienie. Byli to: księża rzymskokatoliccy, zakonnicy, zakon-
nice, księża-pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; pracow-
nicy naukowi, administracyjni, studenci lubelskich uczelni; nauczyciele 
wszystkich typów i rodzajów szkół; prawnicy; ekonomiści; lekarze i perso-
nel pomocniczy w szpitalach; urzędnicy; architekci; robotnicy; uczniowie; 
działacze związkowi, partyjni. I wielu innych.

195 22 lipca 1988 r. na kempingu między Rzymem a Ostią (pielgrzymka zorganizowana 
przez lubelski Klub Inteligencji Katolickiej) Z. Łupina mówił do pielgrzymów o właściwej 
treści „Święta Wyzwolenia”.
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Działalność Wszechnicy w ośrodkach internowania w 1982 r. została 
wspomniana wyżej. Wyżej też omówiona została działalność Wszechnicy 
w związku z pielgrzymką Ojca Świętego do Lublina w 1987 r. W związku 
z tym wspomnieć należy, że na KUL-u w lutym 1987 r. odbył się XXIX 
Tydzień Filozoficzny. Jego treścią były „Istota i granice wolności”, co było 
odpowiedzią na Papieskie wezwanie: „Wolność została wam zadana!” 
(agenci SB relacjonowali, że Tydzień był bardzo upolityczniony).

Takich „upolitycznionych” tygodni i dni na KUL-u było wiele; dla 
przykładu – niektóre:

W marcu 1985 – Tydzień Duchowości, a na nim m.in. wykład ks. bpa 
Ignacego Tokarczuka „Nadzieje narodu polskiego”.

W maju 1986 r. – Tydzień Społeczny, którego referentami byli: An-
drzej Wielowiejski, Wiesław Chrzanowski, Siła-Nowicki. Ten ostatni gło-
sił wykład: „Inspiracja chrześcijaństwa w polskim ruchu związkowym po 
Sierpniu 1980 r.”. Wymienieni oraz Adam Stanowski brali udział w dys-
kusjach.

W tym samym miesiącu, roku i miejscu miało miejsce sympozjum nt. 
„Tożsamość polska”.

Pod patronatem Duszpasterstwa Ludzi Pracy i jego diecezjalnego re-
ferenta ks. Zbigniewa Kuzi w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Ta-
tarach działała Robotnicza Wszechnica Katolicka z systematycznymi wy-
kładami z historii, z filmami z grupy „półkowników”, z manifestacjami, 
z księgarnią i biblioteką – w tym z pozycjami z drugiego obiegu196.

Wszechnicowe spotkania organizowali rolnicy w domach rekolekcyj-
nych w Łabuniach, w Lublinie przy ul. Podwale 15, w Nałęczowie, w ko-
ściołach w Urzędowie, Fajsławicach, Komarowie, Krzczonowie, w Zamo-
ściu u księży Redemptorystów, w Chełmie, Stalowej Woli i innych.

Głównym ośrodkiem wszechnicowych spotkań Duszpasterstwa Służ-
by Zdrowia był kościół przy ul. Staszica (referenci to m.in. mec. Siła-
Nowicki, Z. Łupina). Natomiast Duszpasterstwa Akademickie spotykały 
się głównie na konferencjach w kościele powizytkowskim i Akademic-
kim KUL. Nauczyciele i uczniowie znajdowali wszechnicowe możliwości 
w wielu kościołach: oo. Jezuitów, Świętego Ducha, księży Sercanów i u św. 
Józefa na LSM. Uczniowie uczęszczali na filmy na Tatarach, ale głównie 
u oo. Kapucynów na Poczekajce, gdzie funkcjonowała Wszechnica Na-
uczycielska. W latach 1982–1990 odbyło się ok. 70 spotkań z wykładami 

196 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/3, k. 77.



428 ZYGMUNT ŁUPINA

m.in.: E. Jabłońskiej-Deptułowej, Z. Szpakowskiego, J. Eislera, A. Wielo-
wieyskiego, J. Kłoczowskiego, A. Stanowskiego, ks. W. Oszajcy, ks. K. Ry-
czana, W. Ziembińskiego, J. Szymanderskiego i wielu innych197.

W latach 1987–1988 kolegiata w Kraśniku była miejscem comiesięcz-
nych spotkań wszechnicowych na temat „Wkład Kościoła w rozwój kul-
tury polskiej”, prowadzonych przez Z. Łupinę. Przy okazji odbywały się 
spotkania związkowe w pomieszczeniach przykościelnych czy w mieszka-
niach prywatnych (np. Krystyny i Mieczysława Łazanów).

W grudniu 1987 r. w kościele powizytkowskim gościnnie wystąpił ks. 
K. Jancarz z Nowej Huty, który w ostro opozycyjnym duchu mówił o ko-
lejnej rocznicy stanu wojennego. Natomiast na KUL-u J. J. Lipski i A. Hall 
wygłosili wykład: „Naród i świadomość narodowa” w marcu 1986 roku.

19 listopada 1985 r. w auli KUL-u odbył się kpiąco-opozycyjny występ 
amerykańskiej piosenkarki Joan Baez, w którym uczestniczyło ok. 1000 
osób.

Jeśli o całej działalności wszechnicowej można powiedzieć, że była 
półjawna, to na KUL-u była ona jawna zupełnie.

W ramach działalności wszechnicowej rozwijały się też inicjatywy 
trwałe. Z jedną z nich związał się Adam Cichocki. Inspiracja przyszła do 
niego z wysoka – od Ojca Świętego w czasie Jego wizyty w 1983 r. Wte-
dy Jan Paweł II zobowiązał biskupów polskich do aktywnego głoszenia 
„Ewangelii Pracy”. Ale nie tylko biskupów – Adama też zainspirował. Ci-
chocki związał się z Duszpasterstwem Akademickim KUL, w ramach któ-
rego poprowadził w latach 1983–1985 otwarte dla studentów lubelskich 
uczelni seminarium z katolickiej nauki społecznej.

Ale już od 1984 r. poszedł dalej: w porozumieniu z władzami kościel-
nymi i Tymczasowym Zarządem Regionu podjął inicjatywę Studium Ka-
tolickiej Nauki Społecznej. Inicjatywa rozwinęła się w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych198. Oto przykłady tematów poruszanych na zajęciach, 
o których donosili agenci SB:

– ostra krytyka marksizmu,
– Kościół i hierarchia po II wojnie światowej,
– o związkach zawodowych (o „Solidarności” też),
– pokój według koncepcji chrześcijańskiej199.
W roku akademickim 1986/1987 słuchacze Studium zorganizowali 

Dni Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Miejscem spotkań była parafia na Tata-

197 Z. K i t ó w n a, notatki – w zbiorach autora.
198 A. C i c h o c k i, relacja pisemna. Jeden ze słuchaczy przyznał się do zbierania infor-

macji o treści wykładów oraz o uczestnikach.
199 IPN Lublin, sygn. Lu-0113/3.
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rach. W tym czasie Studium było silnie związane z ks. Zbigniewem Kuzią, 
diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy200.

Od 1986 r. wykładowcy z Wszechnicy Związkowej brali udział w Stu-
dium Wiedzy Społecznej w Stalowej Woli, organizowanym przez ks. 
Edwarda Frankowskiego. Bardzo pomocnym Adamowi Cichockiemu i ks. 
Edwardowi Frankowskiemu w opracowaniu programów i prowadzeniu 
tych Studiów, jak też całej działalności wszechnicowej Związku, był Adam 
Stanowski201. „Pan Adam” był wielkim autorytetem, „mózgiem i duszą” 
dla nas. On uczestniczył w tworzeniu programu podziemnego Związ-
ku w Regionie Środkowo-Wschodnim, w programach różnych działań 
wszechnicowych, w pracach podziemnych wydawnictw, duszpasterstw, 
tygodni „myśli”, „kultury” itp. On, mimo nietęgiego zdrowia, jeździł po 
Regionie i Polsce z wykładami, brał udział w dyskusjach, prowadził nara-
dy, spotkania. Swoim poczuciem humoru i odwagą wspierał w trudnych 
momentach, których w tych cieżkich czasach nie brakowało. Zachowajmy 
Go we wdzięcznej pamięci...

Od 1987 r. podobne Studium rozwijało się w Biłgoraju, a od 1988–
1989 w kilku innych ośrodkach. Program Studium obejmował tematy:

– katolicka nauka społeczna,
– historia ruchu związkowego i formy działania związków zawodo-

wych,
– zagadnienia ekonomiczne,
– zagadnienia gospodarcze przy Okrągłym Stole,
– zagadnienia prawne, zwłaszcza prawo pracy,
– elementy wiedzy politycznej,
– pedagogika działań społecznych,
– mechanizmy propagandy,
– inne tematy, zagadnienia aktualne – w miarę zapotrzebowania.
Spotkania szkoleniowe odbywały się przez 2 lata raz w miesiącu202. 

Wszechnica patronowała, a jej ludzie działali w sferze wysokiej kultury, 
gdyż bez niej nie wyobrażano sobie świadomości narodowej Polaków. Dla 
ilustracji – szerzej o jednej rodzinie i jednej organizacji.

Ta rodzina to Państwo Miernowscy z ul. Kościuszki w Lublinie. W ich 
mieszkaniu w roku 1982 odbyło się pierwsze przedstawienie „Teatru Do-
mowego”, to znaczy teatru Ewy Dałkowskiej, Emiliana Kamińskiego, An-

200 C i c h o c k i, op. cit.
201 K. S t a n o w s k i, „Rodzinna «Solidarność»”, pisemna relacja – w zbiorach autora.
202 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” , 1989, nr 179 (13 kwiet-

nia).
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drzeja Piszczatowskiego i Macieja Szarego. Ewa Dałkowska śpiewała: 
„Trzynastego po mnie przyszli interniści, że obrażam stosunek do partii. 
Choć drzwi wyłamali, kumple mnie schowali, ja się wroną pierdoloną nie 
przejmuję”.

Przedstawienie – krótka opowieść o stanie wojennym – tak się podo-
bało, że odbyły się dalsze przedstawienia w jednej z kamieniczek w Kazi-
mierzu, a aktorzy, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego bojkotowali 
telewizję, znaleźli drogę do publiczności.

W 1982 r. Wszechnicą Związkową kierował Zbigniew Wujec, pracow-
nik Akademii Medycznej: organizował koła kształcenia, uczestniczył w za-
jęciach z robotnikami ze Świdnika. Przekonany, że komunizm będzie trwał  
jeszcze lata, uważał, że należy przede wszystkim rozwijać wolną oświatę 
i kulturę. Po sukcesie Teatru Domowego u Miernowskich i w Kazimierzu 
szukał formuły spotkań niezależnych, ale w miarę legalnych. I tak powsta-
ło Koło PTTK.

Wujec najpierw zyskał poparcie na Akademii Medycznej, potem prze-
konał Andrzeja Miernowskiego, matematyka z UMCS. 26 czerwca 1983 r. 
reaktywowano międzyuczelniane Koło PTTK utworzone przez ludzi „So-
lidarności” głównie z AM, UMCS i Akademii Rolniczej. Przewodniczącym 
został Janusz Kudlicki z AM. Jako członkowie wspierający zapisali się do 
Koła świdniccy robotnicy z Wszechnicy „Solidarności”.

Pod przykrywką PTTK zaczęły się spektakle teatralne, spotkania 
wszechnicowe, filmy. Początkowo spotykano się w mieszkaniach prywat-
nych w Lublinie i Świdniku, następnie w świdnickim kościele i zwłaszcza 
w salach wykładowych lubelskich uczelni. Najczęściej w Instytucie Mate-
matyki UMCS, którego dyrektor, prof. Jan Krzyż, popierał tę działalność 
i sam w niej uczestniczył.

Z Beniowskim przyjechali Holoubek, Bargiełowski i Maria Chwalibóg.
Pana Cogito przywieźli Zapasiewicz i Dałkowska. Spotkanie ze Szczepkow-
skim odbyło się w pracowni lubelskiej plastyczki Blanki Olszewskiej. Przy-
szło 90 osób, a odbywało się to kilka pięter nad mieszkaniem Kaimów – 
oficerów SB. Gości kolacją podejmowali Miernowscy – na Kościuszki albo 
na Czechowie.

Zdarzyło się, że w dniu petetekowskiego spektaklu Nehrebeckiej na 
Kulażu był Andrzej Wajda, który potem gościł u Miernowskich. Korzy-
stając z tego, zaproszono go na spotkanie w Kole. Wajda odpowiedział 
zaproszeniem na próbę generalną Zbrodni i kary w krakowskim Teatrze 
Starym. Dwa autobusy pełne członków akademickiego PTTK pojechały 
na spektakl. Od tego zaczęły się wyjazdy na najlepsze przedstawienia 
teatralne.



431NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGO [...]

Wracając z jednego z przedstawień w Warszawie, petetekowcy przy-
wieźli skrzynkę kaset dla Wacława Białego, który podziemnie rozpo-
wszechniał „Gazetę mówioną” Stefana Bratkowskiego.

Tomasz Miernowski dostarczał do Lublina nieocenzurowane filmy. 
Pierwsze wyświetlano w mieszkaniu Miernowskich. Potem – już pod para-
solem PTTK w auli Politechniki Lubelskiej – szły całe autorskie przeglądy.

Akademickie Koło PTTK zapraszało ludzi kultury: Andrzeja Drawicza, 
Krzysztofa Kłopotowskiego.

W 1984 r. przewodniczącym Koła został Józef Kaczor z UMCS; do-
rzucił PTTK wyjazdy turystyczne, wspólne wakacje. Zorganizowano nawet 
pielgrzymkę do Izraela.

W 1987 r. Miernowscy za wkład w rozwój niezależnej kultury dostali 
nagrodę „Solidarności”. W dwa lata później taką nagrodę otrzymał Zbi-
gniew Wujec203.

Pod koniec okresu podziemnej działalności Wszechnica „Solidarno-
ści” podjęła działalność szkoleniową dla działaczy ujawniających się i reje-
strujących Komitety Założycielskie. Prowadzono też Studium Związkowe 
przy Komitetach Założycielskich dużych zakładów pracy w Lublinie, Świd-
niku, Puławach, Biłgoraju204.

Działalność Wszechnicy Związkowej „Solidarności” Regionu Środko-
wo-Wschodniego to w skali kraju działka dobrej roboty. Wszystkim działa-
czom, gościom, słuchaczom, widzom, sponsorom finansowym i organiza-
cyjnym należy się społeczne uznanie.

Jest jeszcze jedna działka podziemnej działalności naszego Regionu 
godna omówienia w tej pracy – Ko n t a k t y  R e g i o n u  Ś r o d ko w o  - 
-Ws c h o d n i e g o  z e  z w i ą z ko w c a m i  k r a j ó w  Z a c h o d n i e j  E u r o -
p y. Ale ta działka musi poczekać, gdyż autor w tej sprawie „nie siedział”, 
a proszeni o relacje: Danuta Winiarska (obecnie Kuroń), Sławomir Janicki 
– winni to „zadanie” odrobić. Prosiłem też Stanisława Węglarza, ale Jego 
usprawiedliwił Bóg!

203 M. B i e l e c k a - H o ł d a, „Z artystami w czasie marnym”, relacja pisemna.
204 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1989, nr 179 (13 

kwiet nia).
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5. Wybijanie się „Solidarności” Regionu  
Środkowo-Wschodniego na jawność

Nie chcieliśmy działać w konspiracji; tam naszych celów nie można było 
realizować. Do podziemia zostaliśmy zepchnięci brutalną siłą stanu wo-
jennego. Dlatego nigdy nie pogodziliśmy się z tą sytuacją; nie były konspi-
racyjną działalnością strajki grudniowe 1981 r. Nie były „konspirą” wie-
lotysięczne manifestacje 3, 4, 5 maja 1982 r. w Lublinie. Nie w podziemiu 
odbywały się msze za Ojczyznę czy piesze pielgrzymki na Jasną Górę czy 
do Wąwolnicy. Nie w konspiracji działało akademickie Koło PTTK, jaw-
nie działał Katolicki Uniwersytet Lubelski, a w nim Samorząd Studencki. 
Wiele działań Wszechnicy Związkowej „Solidarności” wychodziło na zie-
mię. Od początku stanu wojennego przeciskaliśmy się do jawności.

Ogłoszony w 59 numerze „Informatora” z 22 kwietnia 1983 r. regio-
nalny program „Solidarność – dziś, Solidarność – jutro”, czyli program 
„Samorządnej Rzeczypospolitej” inspirował autonomiczne w stosunku do 
władzy stanu wojennego obszary aktywności społecznej205. Jednym z ta-
kich obszarów były samorządy pracownicze.

5.1. Samorządy pracownicze

Pierwsze komitety założycielskie samorządów powstały z inicjatywy załóg 
już w grudniu 1980 r. i wiosną 1981. W tym czasie powstał zarys społecznej 
koncepcji samorządu w ramach Sieci Wiodących Zakładów Pracy. Efektem 
tych prac była ustawa sejmowa o samorządzie pracowniczym z  25 wrze-
śnia 1981 r. Dała ona samorządowi:

a) możliwość ingerowania w działalność finansową zakładu;
b) niezależność od organów rządowych i organizacji politycznych;
c) uprawnienia kontrolne w stosunku do kierownictwa zakładu.
Dlatego po 13 grudnia 1981 r. samorząd pracowniczy stał się jedyną 

formą legalnego działania w sytuacji stanu wojennego.
Ale z doświadczeń wynika jednak, że mała liczba samorządów sko-

rzystała ze swoich uprawnień. Wiele Tymczasowych Komitetów Założy-
cielskich „Solidarności” oddało inicjatywę tworzenia samorządów w ręce 
PZPR i kierownictw zakładów z powodu braku jednoznacznego stanowi-
ska tajnych struktur „Solidarności”. Początkowo wzywano do bojkotu sa-
morządów: RKK, dyskusja w „Informatorze” w marcu 1983 r. W zakła-

205 W. B l a j e r s k i, Z doświadczeń podziemnej „Solidarności”, [w:] Na początku był Lipiec, 
s. 108.
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dach, w których „Solidarność” kontrolowała te sprawy, efekty pozytywnej 
działalności Rad Pracowniczych rychło ujawniły się.

Z tego powodu „Solidarność” jako ruch społeczny zmierzający do „Sa-
morządnej Rzeczypospolitej” obecnie winna inwestować w samorząd206.

Przykładem takiego stanowiska w sprawie samorządu była lubelska 
FSC, a szczególnie Julian Dziura, który mimo opozycji w Regionie, konse-
kwentnie walczył o samorząd i o przewagę w nim „Solidarności”.

W styczniu 1983 r. rozpoczęły się w FSC wybory 22 członków Rady 
Pracowniczej. Jej przewodniczącym został Ryszard Pakuła, zastępcą prze-
wodniczącego – Julian Dziura, a sekretarzem – Kazimiera Zagojska. Służ-
ba Bezpieczeństwa oceniła wybory: „Większość Rady stanowią byli dzia-
łacze «Solidarności» lub osoby jawnie sympatyzujące z tym Związkiem”207.

Ale stanowisko w tej sprawie nie było jeszcze jednoznaczne: w Za-
kładach Azotowych w Puławach, w LZNS-ie, w Okręgowym Przedsiębior-
stwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Lublinie postulowano, 
by samorządu nie powoływać208. W tej sytuacji zabrała głos RKK: 

W wielu zakładach pracy Regionu podejmowane są kroki zmierzające do 
powołania samorządu pracowniczego. RKK zaleca wszystkim Komisjom Za-
kładowym Regionu staranne przedyskutowanie problemu bojkotu lub włą-
czenia się do nowo wybieranego samorządu. Decyzja podjęta przez KZ jest 
zobowiązująca dla wszystkich członków „Solidarności” na terenie danego 
zakładu pracy209.

Stanowisko Związku już w 1984 r. stało się jednoznacznie pozytywne 
wobec samorządu: „Działacze podziemia «Solidarności» zmieniają taktykę 
działania; wchodzą do oficjalnie działających struktur. Dotyczy to szcze-
gólnie samorządu pracowniczego”210.

Do FSC dołączają inne zakłady: WSK Świdnik, Państwowa Pracownia 
Konserwacji Zabytków (gdzie do Rady Pracowniczej zostali wybrani: Ry-
szard Jankowski, Ewa Kipta i in.), FMR „Agromet”, MPK Lublin, „Eda” 
Poniatowa, IUNG Puławy i inne. Niepokoi to władze, gdyż w tych zakła-
dach, w których samorząd opanowany jest przez opozycję, gorzej rozwijają 
się nowe związki zawodowe. Stanowi to też zagrożenie dla reformy gospo-
darczej. Istnieje obawa wykorzystania ram samorządowych do działalno-
ści podziemnej opozycji (szczególnie boją się tego w przypadku J. Dziury). 

206 Przed nami samorząd, „Biuletyn «Solidarność Hutników»”.
207 Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 212.
208 APL, sygn. 100/VI/79, k. 226.
209 IPN Lublin, sygn. Lu-0135/27, k. 93.
210 IPN Lublin, sygn. Lu-0139/1, k. 34.
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Obawiają się też, że wirus samorządności dotrze do innych grup społecz-
nych i innych dziedzin życia społecznego. I słuszne były ich obawy.

Oto w roku 1983 pojawia się nowa płaszczyzna walki opozycyjnej: 
walka o trzeźwość narodu.

5.2. Walka o trzeźwość narodu

Gdy w grudniu 1982 r. wrócił z internowania Jan Bartczak, stanął przed 
problemem: co i jak robić? Nie powinien wchodzić w podziemne struktury, 
gdyż pociągnie za sobą „kable” – jest w Lublinie i Regionie znany. Powi-
nien natomiast działać jawnie w sprawie ważnej, szeroko obserwowanej, 
co byłoby świadectwem żywotności „Solidarności” w Regionie.

Zgodnie ze swoim przekonaniem, w porozumieniu z Adamem Sta-
nowskim, Włodzimierzem Blajerskim i in. wybrał walkę o trzeźwość spo-
łeczeństwa. Polityczne uzasadnienie było oczywiste: władza celowo rozpija 
Polaków, gdyż produkcja alkoholu daje ogromne dochody do budżetu pań-
stwa, a rozpite, a więc zdemoralizowane społeczeństwo jest łatwiejsze do 
rządzenia – wręcz do manipulowania w totalitarnym systemie.

Przychylnie do sprawy odniósł się lubelski Kościół, zwłaszcza że 
w maju 1983 r. w czasie peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej w diecezji lubelskiej, biskupi lubelscy (zwłaszcza Zygmunt Kamiń-
ski) poruszali sprawę alkoholizmu jako czynnika demoralizacji narodu.

10 lipca 1983 r. w Katedrze Lubelskiej na nabożeństwie kaznodzieja, 
omawiając niedawną wizytę Jana Pawła II w Polsce, wezwał do niespo-
żywania alkoholu do Wielkanocy 1984 r. Na to wezwanie kilkaset osób 
podeszło do ołtarza i złożyło w formie podpisu takie ślubowanie. Kazno-
dzieja dodał po tym: ta akcja trzeźwości powinna rozejść się z Lublina na 
cały kraj. Po nim zabrał głos Jan Bartczak, odczytując trzeźwościowy apel 
do rodaków211.

31 lipca w kościele parafialnym w Świdniku złożono podobne ślubo-
wanie jak w Katedrze, a J. Bartczak wezwał: „Twórzmy Kręgi Trzeźwości 
– w bloku, dzielnicy, całym mieście, w parafii i całej diecezji [...]”212.

14 sierpnia w Katedrze odbyło się nabożeństwo zapowiadane jako 
msza za Ojczyznę na życzenie działaczy „Solidarności”. Kazanie na temat 
alkoholizmu i walki z nim wygłosił ks. Grajewski. Patronem akcji trzeźwo-
ści ogłoszono św. Maksymiliana Kolbe. Podczas nabożeństwa Słowo Boże 

211 IPN Lublin, sygn. Lu-0135/28, k. 12.
212 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni, 1983, nr 69 (21 sierp-

nia).
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czytali Jan Bartczak i Adam Stanowski. Na zakończenie ks. L. Sutryk wy-
głosił apel do wiernych o trzeźwość w narodzie. W odpowiedzi na apel 
kilkaset osób złożyło ślubowanie powstrzymania się od picia wódki w Ju-
bileuszowym Roku Odkupienia213. Tak rodził się Maksymiliański Ruch 
Trzeźwości, w którym później głównymi działaczami byli Stanisław Pie-
truszewski i Henryk Komza.

1 września 1986 r. w parafii przy ul. Wierzbowej na zebraniu aktywu 
Ruchu omawiano przekształcenie Ruchu w związek i wybrano H. Komzę 
na przewodniczącego214. Członkowie Ruchu brali udział w opozycyjnych 
manifestacjach; w nabożeństwach ze swoimi transparentami oraz pikie-
towali sklepy sprzedające alkohol, za co byli represjonowani przez „siły 
bezpieczeństwa”.

5.3. Ku legalizacji

Druga połowa 1986 r. jest przyśpieszeniem wybijania się Związku na jaw-
ność. 17 lipca 1986 r. Sejm uchwalił amnestię, ale dotyczyła tylko „spraw-
ców niektórych przestępstw”, a więc nie wszystkich więźniów politycz-
nych. Lech Wałęsa ocenił te kroki jako iskrę nadziei na to, że po czterech 
latach rozdarcia, represji i nienawiści zapoczątkuje się dialog i porozumie-
nie. Jako narzędzie tego dialogu powołał 29 września 1986 r. Tymczasową 
Radę NSZZ „Solidarność”, która oświadczyła: „Jesteśmy gotowi do pra-
cy nad etapami przywracania pluralizmu. Uzyskanie porozumienia w tej 
sprawie zlikwidowałoby przyczyny podejmowania związkowej działalno-
ści konspiracyjnej”215.

27 kwietnia 1986 r. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lu-
blinie przekazał ministrowi spraw wewnętrznych informację o aktualnych 
zagrożeniach w województwie lubelskim. Wśród kilku innych sformuło-
wano i następujące zagrożenie: „przeprofilowanie charakteru dotychcza-
sowej działalności opozycji z uwzględnieniem funkcjonowania półlegal-
nego”216.

Takie próby jawnej działalności (WUSW w Lublinie to co jawne 
w działalności opozycji uważał widocznie za nielegalne) istniały w na-
szym Regionie zawsze, ale próby ich „zalegalizowania” rozpoczęły się 

213 IPN Lublin, sygn. Lu-0135/28, k. 81.
214 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/5, k. 55.
215 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1986, nr 128 (6 paź-

dziernika).
216 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/4.
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5 października 1986 r. Tego dnia TZR i RKK na swoim posiedzeniu wydały 
komunikat: 

zwolnienie więźniów politycznych przyjmujemy z zadowoleniem, ale to jedy-
nie krok pierwszy, po którym ze strony władz powinny nastąpić dalsze. A jak 
na razie – nie następują.

Sytuacja kraju jest tragiczna; pogarsza się sytuacja gospodarcza, a refor-
ma tej dziedziny pozostaje w bezruchu. Pogarsza się stan środowiska natural-
nego. Trzeba podjąć działania zmierzające do wydźwignięcia kraju z kryzysu. 
Uważamy, że nie może nas zabraknąć w tym działaniu. Związek jeszcze raz 
– głosami Lecha Wałęsy i Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej – wyciąga 
rękę do uczciwego porozumienia, proponując rządowi rozmowy z Tymczaso-
wą Radą NSZZ „Solidarność”.

W związku z tym Tymczasowy Zarząd Regionalny i Regionalna Komisja 
Koordynacyjna postanawiają powołać Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność” 
Regionu Środkowo-Wschodniego w następującym składzie:

Zofia Bartkiewicz – Świdnik
Włodzimierz Blajerski – Lublin
Adam Kozaczyński – Tomaszów Lubelski
Wiesław Lipko – Komarów, woj. zamojskie
Zygmunt Łupina – Lublin
Bogdan Mikus – Chełm
Stanisław Węglarz – Łęczna
Danuta Winiarska – Lublin.

Rada grupuje działaczy Związku najbardziej znanych i cieszących 
się niekwestionowanym autorytetem. Działa jawnie. O powstaniu Rady 
poinformowano władze administracyjne województwa lubelskiego217. 
W wydanym Oświadczeniu Rada stwierdza stan najwyższego zagrożenia 
gospodarczego, ekologicznego i społecznego. Wyraźny jest kryzys oświaty, 
stagnacja w nauce i szkolnictwie wyższym poddanym ponadto silnej presji 
ideologicznej.

W dziedzinie społecznej wielkie grupy społeczne, w tym i nasz Związek, 
nie mają możliwości zabierania głosu, a tylko uspołecznienie niezbędnych re-
form dać może korzystne skutki. „Solidarność” jest jedną z grup społecznych, 
z którą identyfikuje się znaczna część polskiego społeczeństwa.

Jesteśmy gotowi do podjęcia kroków zmierzających do porozumienia dla 
ratowania gospodarki narodowej „Jesteśmy dłonią Związku wyciągniętą ku 
porozumieniu”.

217 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1986, nr 128 (6 paź-
dziernika); komunikat TZR i RKK.
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To Oświadczenie Rada przedstawiła społeczeństwu na spotkaniu 12 
paź dziernika 1986 r. w pomieszczeniach kościoła oo. Jezuitów. Na tym 
spotkaniu członkowie Rady zostali przedstawieni zebranym, a aktualną 
sytuację kraju obszernie omówił Józef Pinior, członek Krajowej Rady „So-
lidarności”.

Tymczasem władze wojewódzkie nie przyjęły wyciągniętej ku po-
rozumieniu ręki: na pismo zawiadamiające Urząd Wojewódzki o po-
wstaniu Rady odpowiedziały pismem stwierdzającym jej nielegalność, 
a członków wezwały na rozmowy ostrzegawcze z urzędnikiem UW. Była 
to jednak pewna zmiana – wcześniej wsadzono by ich i rozmawialiby z 
funkcjonariuszem SB albo prokuratorem (choć później doszło i do ta-
kich rozmów).

Tymczasowa Rada zyskała poparcie struktur związkowych:
– 9 października poparli ją działacze „Solidarności” WSK Świdnik,
– poparli ją też członkowie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich218,
– 5 listopada 1986 r. Julian Dziura rozpoczął zbieranie podpisów 

wśród pracowników FSC pod poparciem dla Rady. Zebrał ich 106, 
ale listy wpadły, a Dziura miał rozmowę z dyrektorem (skierowa-
no przeciw niemu wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń). List po-
pierający jawne działanie Rady został jednak wysłany; kończy się 
życzeniami: „Aby Wasze wysiłki przy naszym czynnym poparciu 
doprowadziły do powstania Polskiej Rzeczypospolitej Samorząd-
nej i Praworządnej”219.

Fakt zbierania podpisów popierających utworzenie Rady wśród części 
załogi FSC wywołał obawy WUSW reaktywowania „Solidarności”. Obawy 
były uzasadnione, gdyż 15 października troje działaczy Rady Pracowniczej 
FSC: J. Dziura, Kazimiera Zagojska i T. Mańka, podjęło próbę utworzenia 
Tymczasowej Rady „Solidarności” w FSC220.

Ten sygnał z FSC wchodzi w temat ujawnienia się struktur związko-
wych nie tylko na szczeblu krajowym czy regionalnym, ale i zakładowym. 
Poruszyło to Radio „Solidarność” WSK Świdnik, jak też rozmowa „Infor-
matora” z członkami Rady Regionalnej i Józefem Piniorem.

218 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1986, nr 129 (17 
paź dziernika).

219 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1986, nr 130 (20 li-
stopada).

220 IPN, Informacja WUSW w Lublinie o przejawach poparcia udzielonego tzw. Tymczasowej 
Radzie „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego, Lublin, 11 listopada 1986.
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Obawiają się tego „siły bezpieczeństwa” woj. lubelskiego. W listopa-
dzie 1986 r. WUSW ustalił listę aktywistów „Solidarności” oraz struktur 
konspiracyjnych, byłych pracowników kluczowych przedsiębiorstw woj. 
lubelskiego, którzy mogą negatywnie oddziaływać w kierunku tworzenia 
tzw. Tymczasowych Rad Zakładowych „Solidarności”221.

W kraju starania o sądową rejestrację zakładowych organizacji „Soli-
darności” podejmowane są od listopada 1986 r. Sądy – oczywiście odma-
wiają222.

W naszym Regionie szło to wolniej. „Informator” z 1 listopada 1987 r. 
podaje: „W naszym Regionie trwają przygotowania do złożenia pierw-
szych wniosków”. Pierwsi taki wniosek złożyli 17 listopada 1987 r. pra-
cownicy Zakładu Robót Górniczych w Łęcznej. Stanisław Węglarz: „Myślę, 
że w najbliższym czasie złożone zostaną następne wnioski”223. Jako dru-
gi został złożony wniosek NSZZ „Solidarność” Pracowników Spółdzielni 
Dźwigowo-Instalacyjnej w Lublinie.

Wnioski odrzucano przez kolejne instancje sądowe, ale odmowa reje-
stracji nie oznaczała zaprzestania jawnej działalności224.

29 stycznia 1988 r. do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie wpłynął wnio-
sek o rejestrację NSZZ „Solidarność” Pracowników MPK w Lublinie225.

Czwartym KZ w naszym Regionie ujawniającym swoją działalność 
przez zgłoszenie wniosku o rejestrację był Komitet Założycielski NSZZ 
„Solidarność” Pracowników KUL, powołany 4 marca 1988 r. W ciągu 
marca akces do Związku na KUL zgłosiło 150 osób. 23 marca Sąd Woje-
wódzki w Lublinie odmówił tej rejestracji. Rozprawa rewizyjna w Sądzie 
Najwyższym (16 czerwca 88) dała wyrok nietypowy w skali kraju: SN 
sprawę wrócił do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie do ponownego roz-
patrzenia, zarzucając mu uchybienia proceduralne w poprzednim postę-
powaniu.

15 marca 1988 r. lubelscy nauczyciele powołali 13-osobowy Komitet 
Założycielski NSZZ „Solidarność”, który złożył wniosek o rejestrację. Sądy: 

221 Archiwum IPN.
222 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 143 (1 paź-

dziernika).
223 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 146 (20 li-

stopada).
224 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 149 (28 stycz-

nia).
225 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 150 (14 lu-

tego).
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I i II instancji wniosek odrzuciły226. Był to jedyny w Polsce KZ Nauczycieli! 
(na ok. 500 złożonych do tej pory wniosków). Rozpoczęli też ujawnianie 
rolnicy naszego Regionu.

10 kwietnia 1988 r. w Lublinie rolnicy indywidualni powołali Związek 
Producentów Rolnych „Solidarność” Województwa Lubelskiego. W jego 
skład weszli przedstawiciele: Kraśnika, Bełżyc, Konopnicy, Górnego (Ja-
nusz Rożek), Wandalina, Fajsławic (Janusz Stępniak), Urzędowa i Lubli-
na227. Ich wniosek Sąd Wojewódzki odrzucił 23 maja 1988 r.

Zaniepokojona wzrostem aktywności struktur „Solidarności” poczuła 
się PZPR. 27 kwietnia 1988 r. A. Szpringer, I sekretarz KW, stwierdził, że 
w związku ze zbliżającymi się uroczystościami 1 i 3 Maja istnieją ze strony 
tych struktur (ujawniających się, a dla niego nielegalnych) zagrożenia: 
chcą one zakłócić obie te uroczystości dla uwidocznienia swej działalno-
ści228.

Akcja legalizacji „Solidarności” ożywiła się w sierpniu–wrześniu 
1988 r. wsparta akcją strajkową.

– 27 sierpnia godzinny strajk w FSC, 1 września wiec załogi; postu-
laty, wybór grupy negocjacyjnej, 5 września wspólny z dyrekcją 
komunikat, w którym postulatem nr 1 była legalizacja NSZZ „So-
lidarność”.

– 31 grudnia Zakłady Metalurgiczne „Ursus” w Lublinie – wiec za-
łogi i strajk solidarnościowy, petycja do Sejmu podpisana przez 
ponad 300 osób żądających legalizacji „Solidarności”.

– 29–30 sierpnia strajk solidarnościowy Narzędziowni „Agrometu”.
– Studenci i KZ „S” Pracowników KUL: akcja solidarnościowa, pla-

katowanie, transparenty, ulotki, wiec, zbiórka pieniędzy dla straj-
kujących.

– Dźwigowo-Instalacyjna Spółdzielnia Pracy: Komitet Negocjacyjny 
– postulat nr 1: legalizacja „Solidarności”.

– Redakcja „Informatora”; drukarze i kolporterzy: wydanie i rozpro-
wadzenie w sierpniu i początkach września 6 numerów „Informa-
tora” oraz kilkuset tysięcy ulotek.

– Mieszkańcy Lublina – zbieranie w kilku punktach miasta pienię-
dzy dla strajkujących na Śląsku i Wybrzeżu.

226 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 158 (26 
czerw ca).

227 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 155 (14 
kwiet nia).

228 APL, sygn. 100/IV/07, k. 183–184.
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W ulotce Stanisław Węglarz jako przewodniczący TZR-u informuje 
o zbliżających się rozmowach Okrągłego Stołu. „Musimy Lecha Wałę-
sę wesprzeć w tych rozmowach. A będą mogli to uczynić jawni działacze 
Związku. Dlatego proponujemy:

– już dziś wyłaniać Komitety Założycielskie «Solidarności» w zakła-
dach pracy, szkołach, ośrodkach zdrowia;

– ustalać postulaty, pisać listy, ogłaszać je dla legalizacji «Solidarno-
ści»”229.

26 września 1988 r. wybrano 11-osobowy Komitet Założycielski „S” 
w Zakładach Azotowych w Puławach. Dzień później Komitet złożył wnio-
sek o rejestrację230.

W maju 1988 r. podziemna Tymczasowa Komisja Zakładowa „Solidar-
ności” FSC zwróciła się do swoich członków „o zgłaszanie swojego akcesu 
do Komitetu Założycielskiego, do zadań którego należy ubieganie się na 
drodze sądowej o legalizację NSZZ «Solidarność»”. Dopiero jednak 10 wrze-
ś nia 1988 r. zebranie pracowników FSC podjęło uchwałę wyrażającą wolę 
założenia zakładowej organizacji „Solidarności” i wybrało 12-osobowy KZ, 
który dokumenty rejestracyjne złożył w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie 
13 listopada 1988 roku231.

Zakłady Mechaniczne „Ursus” w Lublinie: 21 września 1988 r. na 
zebraniu załogi wybrano 15-osobowy KZ, który 7 października złożył 
wniosek o rejestrację w sądzie. Do tego dnia deklaracje przynależności do 
Związku podpisały 354 osoby.

29 września 1988 r. powstał 29-osobowy KZ „Solidarności” Emerytów 
i Rencistów PKP Wschodniej Dyrekcji Okręgowej w Lublinie.

26 września 1988 r. Komisja Zakładowa „Solidarności” UMCS po-
wołała Grupę Roboczą na rzecz Relegalizacji „Solidarności” na UMCS-ie. 
Przewodniczący Grupy – Ryszard Setnik. 10 i 11 października odbyły się 
spotkania przedstawicieli Grupy z Komisją Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego UMCS do spraw Współpracy Związków Zawodowych. Uzgodniono 
współdziałanie w sprawach związkowych UMCS, a także wspólne zorga-
nizowanie otwartego zebrania poświęconego problemom Uniwersytetu. 
Wydano wspólny komunikat.

229 Ulotka z 9 września 1988 z podpisem Stanisława Węglarza.
230 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 168 (30 

wrześ nia).
231 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 167 (17 

wrześ nia).
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Do 18 października ok. 550 pracowników UMCS-u podpisało list 
do L. Wałęsy z poparciem i pełnomocnictwami do reprezentowania ich 
w ewentualnych rozmowach.

3 listopada Grupa Robocza wystosowała list do premiera Rakowskie-
go, wyrażając oburzenie z powodu wycofywania się z rozmów Okrągłego 
Stołu. Ta Grupa wystosowała też apel o wyrażenie solidarności z załogą 
Stoczni Gdańskiej w związku z jej likwidacją. Zaproponowano udział pra-
cowników UMCS-u w takim funduszu.

W styczniu 1987 r. nastąpiły zmiany w podziemnej Komisji Zakłado-
wej WSK Świdnik; przewodniczącym został Marian Król. Nowa KZ pod-
jęła energicznie zadania. W pierwszej połowie 1987 r. tym zadaniem było 
godne przyjęcie Ojca Świętego w Lublinie. Związkowcy Świdnika uczest-
niczyli w zbiórce srebra na dar dla Jana Pawła II, przygotowali kilkanaście 
transparentów, ok. 1000 proporczyków; grupa świdnicka była na Czubach 
widoczna jako „Solidarność”.

W sierpniu tego roku uczestniczyli w manifestacyjnych uroczysto-
ściach w Komarowie (woj. zamojskie) w rocznicę zwycięstwa nad ar-
mią Budionnego. Za demonstrowany transparent „Solidarność” Świdnik 
dwóch Andrzejów: Borys i Sokołowski zostało ukaranych grzywną.

Dalsze grzywny nałożono na członków świdnickiej „Solidarności” za 
udział w patriotycznych manifestacjach 1988 r. W początkach lipca tego 
roku – w rocznicę Lubelskiego Lipca w WSK – próba strajku zablokowana 
przez prokomunistyczny aktyw zakładowy.

We wrześniu 1988 r. powstał Komitet Założycielski „Solidarności”, 
który podjął próbę relegalizacji Związku.

4 października został złożony wniosek o rejestrację NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników WSK Świdnik. Od 7 listopada zaczęto tworzyć Wy-
działowe Komitety Założycielskie. 12 października Rada Pracownicza 
WSK podjęła uchwałę popierającą powstanie KZ. Do 24 listopada (dzień 
rozprawy w SN) deklaracje związkowe podpisało 1200 pracowników.

14 października 1988 r. na zebraniu pracowników powołano KZ „So-
lidarność” Pracowników Akademii Rolniczej. 26 października złożono 
wniosek o rejestrację, który został odrzucony przez wszystkie instancje.

19 października 1988 r. pracownicy Zakładu Obliczeniowego i Za-
kładu Innowacyjnego „ETOB” w Lublinie powołali KZ „Solidarność”, 
Powołano KZ Pracowników Służby Zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Świdniku.

22 października 1988 r. w FMR „Agromet” w Lublinie powstał Komi-
tet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”, do którego zadań należało stwo-
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rzenie warunków do legalnej działalności „Solidarności”, a także rekru-
tacja członków Związku i doprowadzenie do wyboru władz. Deklaracje 
członkowskie złożyło 190 osób.

W październiku 1988 r. jawną działalność podjął Zarząd Oddziału 
NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju w składzie: przewodniczący – Marian 
Jagusiewicz, oraz Marian Sołtys, Marian Mach, Stanisław Schodziński, 
Andrzej Bartosiński, Janina Pawłowicz, Lech Stępień, Edward Gliwa. 
28 października naczelnik m. Biłgoraja zawiadomił działaczy Oddziału 
o wszczęciu postępowania w sprawie „legalności założenia i działalności” 
Oddziału. Członkowie Zarządu zostali wezwani do wyjaśnień, a w zakła-
dach pracy przeprowadzono z nimi rozmowy ostrzegawcze.

23 października 1988 r. przedstawiciele 11 Gminnych Rad Rolników 
„Solidarność” woj. zamojskiego na zebraniu w Tomaszowie Lubelskim 
wyłonili Tymczasową Wojewódzką Radę Rolników „Solidarność” Woje-
wództwa Zamojskiego, która podjęła jawną działalność związkową, o czym 
25 października powiadomiła wojewodę zamojskiego. W skład Prezydium 
Rady weszli: przewodniczący – Stanisław Majdański, wiceprzewodniczący 
– Jan Drozdowski, sekretarz – Józef Bondyra, oraz Henryk Kąkol, Stani-
sław Czechoński, Zbigniew Ćwik, Kazimierz Zamościński232.

4 grudnia 1988 r. na zebraniu pracowników Zakładów Elektromaszy-
nowych „Eda” w Poniatowej powołano 10-osobowy KZ.

20 grudnia 1988 r. pracownicy ZPOW „Tomasovia” podjęli uchwałę 
o powołaniu KZ.

22 grudnia 1988 r. KZ „Solidarność” powołali pracownicy WSK w To-
maszowie Lubelskim. Dwa inne zakłady w Tomaszowie: Rejon Dróg Pu-
blicznych i Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego przygotowywały 
się do powołania KZ233.

13 grudnia 1988 r. Komitety Założycielskie NSZZ „Solidarność” zakła-
dów pracy województwa lubelskiego zwróciły się do Sejmu o zmianę usta-
wy z 8 października 1982 r. o związkach zawodowych przez wykreślenie 
z art. 60 ust. 3 przepisu przewidującego, że „[...] w okresie, którego termin 
końcowy określi Rada Państwa, w zakładzie pracy działa jedna organizacja 
związkowa”234.

232 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 169 (27 li -
stopada).

233 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1989, nr 173 (29 stycz-
nia).

234 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 170 (15 
gru dnia).
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Oprócz „Solidarności” pracowniczej i „Solidarności” rolników proces 
legalizacji rozpoczęły organizacje studenckie.

Jesienią 1988 r. w środowisku studenckim nastąpiło ożywienie, głów-
nie za sprawą Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 16 listopada 1988 r. 
miało miejsce spotkanie informacyjno-organizacyjne NZS UMCS, na któ-
rym omówiono sytuację w Zrzeszeniu i przedstawiono zebranym człon-
ków poszczególnych komisji. Przedstawiono również Stowarzyszenie Ka-
tolickiej Młodzieży Akademickiej Unia Młodych oraz Białoruskie Zrzesze-
nie Studentów (BZS działało na 9 uczelniach w Warszawie, Białymstoku, 
Lublinie). W Lublinie do Zrzeszenia należało ok. 20 studentów UMCS 
i AR. Jego podstawowym celem było rozwijanie świadomości narodowej, 
patriotyczne wychowywanie młodej inteligencji białoruskiej, rozwijanie 
przyjaźni między narodami białoruskim i polskim.

14 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Myśli Politycznej 
przy NZS. Miejscem spotkań, które odbywały się 2 razy w miesiącu, był 
KUL235.

Władze partyjne woj. lubelskiego potwierdzają ożywienie polityczne 
przeciwnika w kwietniu 1988 r.:

Ważną – być może najważniejszą w środowisku studenckim – sferą od-
działywań wychowawczych stają się samorządy studenckie. Tego nie kontro-
lują ani władze ani partia. Wzmacnia to oddziaływanie przeciwnika politycz-
nego, który w ostatnich miesiącach zmienia taktykę; zmierza do opanowy-
wania wszystkich dziedzin aktywności młodzieży: koła PTTK, towarzystwa 
regionalne, ruchy ekologiczne236.

U progu 1989 r. TZR zwrócił się do wszystkich organizacji zakłado-
wych z wezwaniem do ujawnienia swojej działalności w formie Komite-
tów Założycielskich lub Organizacyjnych.

Również TZR działający w podziemiu od 13 grudnia 1981 r. uznał za 
potrzebne ujawnienie części swojego składu osobowego (podano adresy 
i telefony domowe):

–  Przewodniczący TZR – Stanisław Węglarz,
–  sprawy Wszechnicy Związkowej – Zygmunt Łupina,
–  sprawy samorządu pracowniczego – Tadeusz Mańka,
–  sprawy komitetów założycielskich – Grzegorz Wołczyk (Puławy),
–  sprawy struktury organizacyjnej Regionu – Andrzej Sokołowski 

(Świdnik),

235 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 170 (15 
gru dnia).

236 APL, sygn. 100/VI/135, k. 146.
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–  sprawy socjalne – tymczasowo Zygmunt Łupina.
Dla realizacji najważniejszego dzisiaj zadania – odtwarzania zakła-

dowych struktur Związku – TZR tworzy specjalny punkt informacyjny. 
W mieszkaniu Z. Łupiny (Lublin, Irydiona 6/57, tel. 55-41-19) dyżurować 
będą działacze „Solidarności”, którzy udzielać będą wszystkich potrzeb-
nych informacji, a także zapewnią pomoc prawną i organizacyjną przy od-
twarzaniu struktur Związku237.

10 stycznia 1989 r. u ks. Kuzi, duszpasterza „Solidarności”, probosz-
cza parafii Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach, odbył się solidarno-
ściowy opłatek, na którym nasz gość, Zbigniew Bujak, ocenił sytuację w 
Polsce i zakończył zapewnieniem, że Związek niedługo wyjdzie z podzie-
mia do jawnej działalności238.

19 lutego 1989 r. o godz. 11.30 ks. biskup Bolesław Pylak odprawił 
w Lubelskiej Katedrze mszę św. zamówioną przez „Solidarność” na inau-
gurację jawnej działalności Związku w Regionie Środkowo-Wschodnim.

Kościół – wypełniony po brzegi. Widoczne były 4 poczty sztandaro-
we: FSC, kolejarzy lubelskich, MPK w Lublinie i „Solidarności” Rolników 
Indywidualnych. Obecni – członkowie Tymczasowego Zarządu Regionu. 
W słowie wstępnym ks. biskup nawiązał do nauczania zawartego w ency-
klice Jana Pawła II Solicitudo Rei Socialis. Podczas modlitwy wiernych przed-
stawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów modlili się za robotników 
i rolników, a rolnicy i robotnicy za inteligencję i młodzież. Przed błogosła-
wieństwem wygłosił przemówienie przewodniczący TZR, S. Węglarz239.

16 marca 1989 r. przedstawiciele 57 organizacji związkowych, tj. Ko-
misji Zakładowych, grup do spraw relegalizacji, komitetów założyciel-
skich, organizacyjnych i innych, uznali Tymczasowy Zarząd Regionalny za 
regionalną władzę Związku do czasu Walnego Zjazdu Delegatów240.

17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie wpisał 
do rejestru związków zawodowych Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność”. To byłby koniec tematu pod względem organiza-
cyjnym.

237 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1989, nr 173 (29 stycz-
nia).

238 Przed Sierpniem był Lipiec, Lublin 2000, s. 112.
239 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1989, nr 175 (22 lu-

tego): jego treść znajduje się w książce Przed Sierpniem był Lipiec na s. 112–113 z błędną infor-
macją, że przemówienie wygłosił Zygmunt Łupina.

240 „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1989, nr 177 (18 
mar ca).
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Ale pozostały jeszcze pytania.
Jeżeli komuniści nie mieli szans wygrać wojny o socjalizm i było to 

widoczne już od 1986 r. (pękał obóz komunistyczny: już była pieriestrojka 
w ZSRR, narastała opozycja w „demoludach”, R. Reagan walczył z „impe-
rium zła”, a Jan Paweł II wzywał: „nie lękajcie się”), to dlaczego ta agonia 
komunistyczna w Polsce trwała tak długo?

Odpowiedź wydaje się jasna – przeciwnik komunistów, czyli my, też 
był słaby; społeczeństwo było zmęczone, członkowie „S” – również. Świad-
czy o tym choćby opóźnienie i słabość akcji wychodzenia struktur Związku 
z podziemia (aż boję się porównać z akcją rejestracji komisji zakładowych 
w 1980 r.). Ta sytuacja nazywana jest szachowym określeniem – pat.

A jaki jest koniec tematu pod względem politycznym? Kto tę 7-letnią 
wojnę wygrał? Wygraliśmy my, ale oni jej nie przegrali! Ustąpili – i to na 
krótko – aby stworzyć sobie „miękkie lądowanie” w nowej rzeczywistości. 
To lądowanie – to możliwość uwłaszczenia partyjnej nomenklatury w kra-
ju przechodzącym od gospodarki upaństwowionej, nakazowo-rozdzielczej 
do wolnorynkowej. To uwłaszczenie rozpoczęło się wcześniej niż „polska 
wiosna 1989 roku”.

Miękkie lądowanie – to możliwość stworzenia ustroju demokratycz-
nego, w którym struktury postkomunistyczne uczestniczyłyby w walce 
o władzę. I uczestniczyły z sukcesem.

A jeśliby ktoś myślał, że ich klęska to klęska ich ideologii, jedynie 
słusznego marksizmu-leninizmu; to klęska systemu socjalistycznego, któ-
rego byli gotowi bronić jak niepodległości – to chyba żartuje.

Nie kto inny jak gen. Czesław Kiszczak na kilka lat przed Okrągłym 
Stołem powiedział, że jest to utopia, że ten system nigdzie się nie spraw-
dził. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza była bezideowa – główne cele 
jej członków to władza i uwłaszczenie. Jej kilkudziesięcioletnie rządy to 
dla Polski i dla Polaków ciemny okres na wszystkich polach bytu narodo-
wego.
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B I B L I O G R A F I A

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Państwowe w Lublinie – Zespół nr 1267 – Komitet Wojewódzki PZPR 
w Lublinie:

sygn. 100/I – Konferencje PZPR: protokoły, uchwały 1981–1989.
sygn. 100/II – Plenum KW: protokoły z plenarnych posiedzeń KW 1982–1989.
sygn. 100/IV – Egzekutywa KW: protokoły z jej posiedzeń 1981–1989.
sygn. 100/VI – Sekretariat KW: protokoły z jego posiedzeń 1981–1988.
sygn. 100/VII – Wydział Polityczno-Organizacyjny KW: oceny, analizy, materiały 

z lat 1981–1989. Pismo w sprawie nielegalnych struktur „Solidarności”.
sygn. 100/VIII – Wydział Propagandy i Agitacji KW: oceny, analizy, materiały z lat 

1981–1989.
sygn. 100/XII – Komisja Nauki, Oświaty i Kultury KW: materiały, informacje z lat 

1980–1989.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział w Lublinie:
sygn. Lu-050/35: Praca dyplomowa pt. Funkcjonowanie przepisów karnych dekre-

tu o stanie wojennym z d. 12 grudnia 1981 r. na przykładzie woj. lubelskiego.
sygn. Lu-0102/1: Problemowy plan pracy SB WUSW w Lublinie na 1987 r.
sygn. Lu-0108/1: Akta z lat 1979–1990.
sygn. Lu-0112/1-11: Informacje problemowe, osobowe, sytuacyjne WUSW w Lu-

blinie z 1986 r.
sygn. Lu-0113/1-11: Informacje problemowe, osobowe, sytuacyjne WUSW w Lu-

blinie z 1987 r.
sygn. Lu-0135/25-36: Informacje problemowe, osobowe, sytuacyjne WUSW w Lu-

blinie z lat 1981–1983.
sygn. Lu-0139/1-2: Informacje dotyczące sytuacji społeczno-politycznej woj. lubel-

skiego w 1984 r.
sygn. Lu-0141/1-10: Informacje sytuacyjne z 1985 r.
sygn. Lu-0142/1: Meldunki operacyjne 1984 r.
sygn. Lu-0143/1-2: Informacje sytuacyjne z 1989 r.
sygn. Lu-0204/17: Informacje Wydziału II WUSW w Lublinie dotyczące sytuacji 

społeczno-politycznej w woj. lubelskim 1978–1983.
sygn. Lu-0338/34, 37: Informacje o sytuacji politycznej w m. Lublin 1980–1982.
sygn. Lu-0367/3-6, 8: Informacje sytuacyjne, problemowe, oceny z lat 1981–1982.

DRUKOWANE ZBIORY ŹRÓDEŁ

Tajne dokumenty Biura Politycznego PZPR a „Solidarność” 1980–1981, Londyn 
1992.
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PRASA PODZIEMNA

„Biuletyn «Solidarność Hutników»”.
„Biuletyn Strajkowy Regionalnego Komitetu Strajkowego” – Świdnik, grudzień 

1981 (3 numery).
„Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” – 1981–1989 (180 

numerów).
„Solidarność Nauczycielska. Miesięcznik Regionalnej Sekcji Oświaty w Lublinie” – 

od 10 października 1981 do 1990 (80 numerów).

ZEBRANE RELACJE USTNE I PISEMNE – W POSIADANIU AUTORA

Bartczak Jan, relacje ustne, nagranie na kasecie.
Bartmiński Jerzy, relacje ustne, notatki:

– Ruch Solidarności Rodzin, Lublin 1981,
– Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – Parafialna Samopomoc Rodzin, Lu-

blin – Poczekajka, 9 czerwca 1987,
– Ruch Solidarności Rodzin, Lublin 1990.

Bielecka-Hołda Małgorzata, „Z artystami w czasie marnym”, relacja pisemna.
Blajerski Włodzimierz, „Z doświadczeń podziemnej «Solidarności»”, relacja pi-

semna.
Bondos Alfred, „Pamiętnik robotnika”, relacja pisemna.
Cichocki Adam, relacja pisemna.
Gontarz Henryk, „Wspomnienia ze strajku w WSK w grudniu 1981 r.”, relacja 

pisemna.
Haczewski Ireneusz, „Radio «Solidarność» Lubelszczyzna”.
Jóźwiakowski Andrzej, „«Solidarność» lubelskiej służby zdrowia w stanie wojen-

nym”, Lublin 2005, relacja pisemna.
Kazanecki Henryk, „Moja praca związkowa...”, relacja pisemna.
Kąkol Henryk, „Pamiętnik”, relacja pisemna.
Kitówna Zenobia, notatki, relacja ustna.
Kozaczyński Adam, relacja pisemna.
Krzyżanowski Józef, relacja pisemna.
Kurzępa Piotr, pisemna relacja z internowania.
Łupina Zygmunt, notatki.
Machnik Stanisław, relacja pisemna.
Oczak Aleksander, „Relacja ze strajku w FŁT Kraśnik”.
Pilipczuk-Kuźma Ewa, Choina Krzysztof, Relacja o strajkach w stanie wojennym 

w dzielnicy Bursaki.
Przeciechowski Tomasz, „Obrońcy w procesach politycznych okresu stanu wojen-

nego”, relacja pisemna.
Sokołowski Andrzej, „Radio «Solidarność»”.
Sokołowski Andrzej, „Strajk w WSK”, relacja pisemna.
Sola Aleksander, relacja pisemna.
Stanowski Krzysztof, „Rodzinna Solidarność”.
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Syska Zbigniew, „Zarys historii Ruchu Młodzieży Niezależnej w Lublinie” – 
w zbiorach autora.

Truskolaska Anna, „Przeciw cenzurze”, relacja pisemna.
Truskolaska Anna, „Solidarność” pozostaje wciąż zadaniem do spełnienia, „Kultu-

ra i Społeczeństwo”, 2005, nr 3–4 (5–6).
Wardawy Bronisław, „Pamiętniki i wspomnienia internowanego”.
Wardawy Bronisław, Wykaz internowanych działaczy NSZZ „Solidarność” Region 

Środkowo-Wschodni (mps).
Węglarz Stanisław, relacja ustna.
Wichorowski Ryszard, relacja z internowania.
Wojciechowski Norbert, notatki.
Woźnica Janusz, „Zarys historii Oddziału Hrubieszów NSZZ «Solidarność» 1980 

–1990 r.”.
Zarząd Oddziału NSZZ „S” Kraśnik, „Relacje z represji stanu wojennego”.

LITERATURA

25 lat „Solidarności” Ziemi Puławskiej, Puławy 2005.
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Dąbrowski M., Świdnicka droga do wolności, [w:] Świdnicki Lipiec 1980–2005, 

Świdnik 2005.
Dąbrowski M., „Radio Solidarność” na Lubelszczyźnie, [w:] Droga do niepodległo-

ści „Solidarności” 1980–2005, Warszawa 2005.
Dziura J., Słowa przemijają, czyny pozostają, Lublin 2005.
Gach P., Przygotowanie stanu wojennego przez władze, [w:] Na początku był Lipiec, 

Materiały z sympozjum naukowo-historycznego KUL, 7 czerwca 2005.
Jóźwiakowski A., Internowanie we Włodawie i w Lublinie, Lublin 2004.
Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko. Wywiad: W. Bereś, J. Skoczylas, War-

szawa 1991.
Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003.
Kalendarium Biłgorajskiej „Solidarności”. Kronika wydarzeń 1980–1990 rok.
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W. Guza.
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czerwca 2005. Tu relacje: E. Teske, ks. A. Wierzbickiego, ks. T. Pajurka.

Przed Sierpniem był Lipiec, Lublin 2000.
„Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1980–2000, Lublin 2000.
Szaciłowski Stefan, Ocalone z kipiszu, Lublin 1997.
Świdnicki Lipiec XXV, Świdnik 2005.
Turyści z konspiry, Lublin 2003.
Weiser B., Ryszard Kukliński – życie ściśle tajne, Warszawa 2005.
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Wilkowski E., „Solidarność” na Ziemi Chełmskiej w latach 1980–1989, Chełm 
2005.

Wojna z narodem. Rozmowa z byłym płk. dypl. Ryszardem J. Kuklińskim, przepro-
wadzona w piątą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, Warsza-
wa 1987.

Złakowski Z., „Solidarność” olsztyńska w stanie wojennym..., Olsztyn 2001.





Stąd ruszyła lawina... Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989
 

red. P. P. Gach, Lublin 2006

Józef Kaczor

„Wakacje z Bogiem”. 
Podziemne kolonie „Solidarności” 

1982–1989

Komuniści nie boją się naszych demonstracji ulicznych 
ani deklaracji wygłaszanych przez zachodnie rozgłośnie. 
Panicznie boją się jakiejkolwiek organizacji zawiązują-
cej się między ludźmi, w sposób, którego nie mogą skon-
trolować lub któremu nie mogą się przeciwstawić.

(notka autora ze spotkania podziemnych komisji 
zakładowych NSZZ „Solidarność” z organizatora-
mi „Wakacji z Bogiem”, 11 kwietnia 1985 r.)

W encyklopedycznym wydaniu albumu Droga do niepodległości. „Solidarność” 
1980–2005 znalazło się hasło „Wakacje z Bogiem”1. Pół strony tekstu nie 
jest w stanie oddać obrazu, klimatu i zaangażowania kilkuset wychowaw-
ców i organizatorów, dzięki którym spędziło wakacje (także i zimowe fe-
rie) w latach 1982–1989 ponad 5 tysięcy dzieci i młodzieży. Były to dzieci 
z rodzin członków NSZZ „Solidarność” – internowanych, więzionych oraz 
kontynuujących działalność związkową. Była to niezwykła akcja podziem-
nej „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego, która pomogła wie-
rzyć, że „«Solidarność» istnieje i żyje”, mimo zakazów i represji władz. 
Wielka rzesza wychowawców, którzy bezinteresownie poświęcili swój 

1 Droga do niepodległości. „Solidarność” 1980–2005, red. A. Borowski, Warszawa 2005, s. 477.
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czas, pozostaje do dziś bezimienna, chociaż czas odkrywa coraz to nowe 
nazwiska i ciekawe szczegóły. Niech ten tekst będzie formą podziękowania 
za ich pełną poświęcenia pracę.

1. Geneza „Wakacji z Bogiem”

Wiosną 1982 r. do śp. ks. Piotra Kurowskiego w Biskupicach koło Lubli-
na przybyło dwoje ludzi: Małgorzata Kiszczak i Jerzy Bartmiński. Chcieli 
przekazać księdzu pieniądze mające zrekompensować koszty poniesione 
przez niego na związkowe seminarium „Solidarności” pt. „Organizacja 
związkowa w obronie”, które odbyło się w grudniu 1981 r. W seminarium 
tym, zorganizowanym przez Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego, bra-
li udział także zaprzyjaźnieni związkowcy z Belgii i Włoch. 13 grudnia nie-
których uczestników internowano podczas wyjazdu, dosłownie na oczach 
zagranicznych gości. Ks. Kurowski nie przyjął spłaty długu, stwierdził, że 
„Solidarność” jest w potrzebie. Wtedy pojawił się pomysł zorganizowania 
właśnie w Biskupicach wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i rodzin człon-
ków Związku, którzy zostali internowani. Ze słowami: „Niech to będzie 
na dobry początek” ks. Kurowski przekazał pieniądze Małgosi Kiszczak2.

Tak to wakacje 1982 r. w Biskupicach i Klemensowie spędziło na 
dwutygodniowych turnusach około 200 dzieci z rodzin internowanych 
związkowców, a także sami internowani, którzy byli zwalniani z więzień. 
Małgorzata Kiszczak znalazła wychowawców głównie wśród nauczycieli. 
Wykorzystano także żywność pochodzącą z darów, które zaczęły napływać 
od zachodnich central związkowych3.

2. Początki, ludzie, konspiracja

Spontanicznie rozpoczęta w roku 1982 akcja wakacyjna, nawiązująca do 
ruchu „Solidarności Rodzin” (po stanie wojennym „Samopomocy Rodzin”), 
uzyskała pomoc i została ujęta na wiosnę 1983 r. w pewne ramy organizacyj-

2 Ruch Solidarności Rodzin, red. J. Bartmiński, Lublin 1990, s. 48–50; R. S t a n k i e w i c z, 
Walory wychowawcze „Wakacji z Bogiem”, Lublin 1990 (praca magisterska, KUL, mps); E. H o -
ł u b o w i c z, Zebranie i systematyka źródeł do historii mówionej Lublina (wojna, okupacja, czasy powojen-
ne, okres „Solidarności”), Lublin 2005, s. 51–52, 68, 109–110 (praca magisterska, UMSC, mps).

3 S t a n k i e w i c z, op. cit.; P. B r z o z o w s k i, Strajk w Rektoracie, [w:] Świadectwa stanu 
wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2001, s. 57.
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ne przez podziemne struktury „Solidarności” (Tymczasowy Zarząd Regionu 
– Regionalną Komisję Koordynacyjną Regionu Środkowo -Wschodniego)4.

Pierwsze spotkanie zorganizowane przez Andrzeja [Teske, podziemna 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS] u Florka [Bartmińskiego] 
– niby imieniny – 5 maja 1983 r., ale rozmawia się o organizowaniu rekolek-
cji dla dzieci w najbliższe wakacje. Byli tam wtedy „Ela” [Teske], „Aldona” 
[Dana Winiarska], „Wiśka” [Jadwiga Kiszczak], „Małgosia” [Małgorzata 
Kiszczak], „Zygmunt” [Józef Kaczor]. Pierwsze uzgodnienia, podział kom-
petencji. Andrzej, a przede wszystkim „Aldona” są związani z RKK Regionu 
Środkowo -Wschodniego „S” w Lublinie5. 

13 maja 1983 r. Jakieś mieszkanie na Czubach. „Pozdrowienia od Lidki” 
– „Dziękuję, proszę pozdrowić Karola” – na to hasło wpuszczano do miesz-
kania. Spotkanie kilkunastu osób z podziemnych KZ NSZZ „S” z wiodących 
zakładów regionu (pKZ „S”). Byli tam „Hanka” [śp. Kazia Zagojska] z FSC, 
„Władek” [N.N., Świdnik], „Grażyna” [N.N., Puławy], „Karol” [N.N., Kra-
śnik], „Zbyszek” [N.N., MPK], „Halina” [N.N., Biuro Projektów], „Piotr” 
[N.N., Świdnik], „Jacek” Ursus, „Monika” [N.N., LZNS] i jeszcze ktoś oraz 
organizatorzy „Aldona”, „Zygmunt”, „Małgosia”6.

Wtedy powstała grupa zajmująca się kontaktami z zakładami pra-
cy (czyli tajnymi podziemnymi komisjami zakładowymi NSZZ „Solidar-
ność”). Należeli do niej: „Jadzia” (śp. Maria Głowacka – podziemna Ko-
misja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS), „Zygmunt” (Józef Kaczor 
– podziemna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS), po waka-
cjach zaś dołączyła do nich „Marta” (Anna Stanek – „Solidarność Nauczy-
cielska”). „Aldona” (Dana Winiarska) reprezentowała regionalne władze 
„Solidarności” (Tymczasowy Zarząd Regionu – Regionalną Komisję Koor-
dynacyjną). „Małgosia” i „Wiśka” (Małgorzata i Jadwiga Kiszczak) podję-
ły trud wyszukiwania odpowiednich miejsc (najczęściej w punktach kate-
chetycznych, starych plebaniach), zaopatrzenia w konieczne wyposażenie 
oraz kontaktów i organizacji bezinteresownie pracujących wychowawców7.

Do dziś nie znamy wielu nazwisk osób, które przez wiele lat współ-
pracowały w organizowaniu „Wakacji z Bogiem”. Z biegiem czasu w akcję 
włączały się inne zakłady, z różnych miejscowości. Wymienimy je tutaj, 

4 Ruch Solidarności Rodzin, s. 48–50; J. K a c z o r, „Wakacje z Bogiem” – notatnik-dziennik 
1983–1990 – archiwum prywatne autora.

5 K a c z o r, op. cit. – w nawiasach klamrowych ujęto uzupełnienia autora.
6 Ibidem.
7 Ruch Solidarności Rodzin, s. 48–50; S t a n k i e w i c z, op. cit.; K a c z o r, op. cit.



454 JÓZEF KACZOR

może odnajdą się uczestnicy tych konspiracyjnych spotkań i działań: Fa-
bryka Domów Lublin, „Agromet”, Spółdzielnia Niewidomych, „Wodrol”, 
Fabryka Wag, działacze z Poniatowej, Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, 
Chełma, Łęcznej8.

Z perspektywy czasu te pseudonimy, hasła, konspiracyjne spotkania 
mogą wywoływać uśmiech, ale wtedy to nie były żarty. Lepiej było nie 
podawać nazwisk. Służba Bezpieczeństwa (SB), Wojewódzki Urząd Spraw 
Wewnętrznych (WUSW) w Lublinie, zapewne też i tajni współpracowni-
cy (t.w.) śledzili nasze poczynania, o czym świadczą ostatnio odtajnione 
akta IPN9. Corocznie kilkaset dzieci, dziesiątki wychowawców, przejazdy, 
wyżywienie – trudno to było ukryć. Dyskretna opieka Kurii Biskupiej w 
Lublinie i wielu parafii, obecność księży kleryków dawały pewne poczucie 
bezpieczeństwa, ale przyszedł czas, kiedy organizatorów wakacji, wycho-
wawców, a nawet rodziców dzieci ścigano, straszono, aresztowano na 48 
godzin, stawiano im sankcje prokuratorskie10. Konspiracyjna determinacja 
prowadzenia akcji jednak trwała.

8 K a c z o r, op. cit.
9 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/5: Informacja sytuacyjna szefa WUSW w Lublinie z dnia 

24.06.1986 (zatrzymanie, przeszukanie, konfiskata pieniędzy i dokumentów), s. 3; Infor-
macja sytuacyjna szefa WUSW w Lublinie z dnia 26.06.1986 (cd. zatrzymanie – biskup Bo-
lesław Pylak – konfrontacja), s. 3–4; Informacja sytuacyjna szefa WUSW w Lublinie z dnia 
27.06.1986 (przeszukanie Szymkiewiczów), s. 5; Informacja sytuacyjna szefa WUSW w Lu-
blinie z dnia 28.06.1986 (Janina Marciniak, zatrzymanie i konfiskata – Puławy), s. 4–5; Infor-
macja sytuacyjna szefa WUSW w Lublinie z dnia 29.06.1986 (kazanie ks. Wacława Oszajcy), 
s. 2; Informacja sytuacyjna szefa WUSW w Lublinie z dnia 30.06.1986 (kazanie ks. Krzyszto-
fa Czerwińskiego w Puławach), s. 3–4. IPN Lublin, sygn. Lu-0112/1: Informacje problemowe 
szefa WUSW w Lublinie z dnia 21.10.1986 (czynności operacyjno-śledcze przeprowadzone 
w dniu 11.10.1986 w stosunku do Danuty Winiarskiej, członka TZR NSZZ „Solidarność” 
w Lublinie). IPN Lublin, sygn. Lu-0143/1: Informacja sytuacyjna 197/84 (szyfrogram) do 
Dyżurnego Operacyjnego MSW z dnia 14.07.1984 (wczasy dla internowanych organizowane 
przez Sławomira Kozłowskiego w Kazimierzu), s. 2. IPN Lublin, sygn. Lu-0112/2: Informa-
cje osobowe szefa WUSW w Lublinie za 1986 r. (spis zawartości teczki z dnia 03.10.1986, 
m.in. osoby uczestniczące w organizowaniu „Wakacji z Bogiem” oraz osoby zajmujące się 
organizacją „Wakacji z Bogiem” akcji Komisji Socjalnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność”: Maria Głowacka – UMCS, Józef Kaczor – UMCS, Eugenia Lutostańska – 
Akademia Medyczna, Halina Anikiej – Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, Kazimierz 
Kmieć – Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, Anna Stanek – Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego, Jadwiga Kiszczak – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, Małgo-
rzata Kiszczak – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, Jan Obrycki – MPK, Ka-
zimiera Zagojska – FSC, Mirosław Załuski – „Inwestprojekt”, Zbigniew Niedźwiadek – „In-
westprojekt”, Alfred Bondos – WSK Świdnik, Zrzeszenie Prywatnego Transportu w Lublinie, 
Ziemowit Szymkiewicz – „Energopol”, Jadwiga Szymkiewicz – UMCS.

10 Prokuratura Rejonowa dla Miasta Lublina, sygn. akt 1 Ds. 307/86 z dnia 30.09.1986 
r.: Postanowienie o umorzeniu śledztwa przed wszczęciem – archiwum prywatne autora.
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W 1983 r. na wakacje wyjechało prawie 900 dzieci, którymi opieko-
wało się ponad 100 wychowawców. Zorganizowano 15 turnusów w Dąbro-
wicy, Krasiczynie, Klemensowie, Jarosławiu, Wrzelowcu. Odbyło się kilka 
obozów wędrownych. W Polubiczach zorganizowano obóz dla młodzieży 
trudnej (alkoholizm, narkomania)11. Pozyskiwano nowe miejsca i ludzi do 
ich urządzania, zwiększano kadrę wychowawców i chętnych do obsługi. 
Wymagało to nowych rozwiązań organizacyjnych, a przede wszystkim – 
oprócz programu religijnego – programów wychowawczych odmiennych 
od obowiązujących na państwowych koloniach.

3. Programy, dyskusje, organizacja

Po sezonie 1983, w którym to w „Wakacjach z Bogiem” (wtedy ustali-
ła się ta nazwa) wzięła udział tak duża ilość dzieci, wychowawców i ob-
sługi, zorganizowano jesienne i zimowe spotkania wychowawców, księży 
kapelanów, kleryków i organizatorów (w tym przedstawicieli regionalnej 
„Solidarności”). Na spotkaniach tych omawiano dalsze usprawnianie or-
ganizacji, zabezpieczenia bazy, żywności, transportu itd. Stwierdzono, że 
oprócz programu religijnego, który już był realizowany, należy wprowa-
dzać program wychowawczy oparty na zasadach harcerstwa i Korczakow-
skiej „republiki dziecięcej”12.

Niezbędne były również kontakty z Kurią Biskupią (ks. bp Bolesław 
Pylak, dyrektor duszpasterstwa ks. Mieczysław Bochyński) w celu uzyska-
nia odpowiednich pozwoleń na prowadzenie działań w pomieszczeniach 
parafii, a przede wszystkim zapewnienia „parasola ochronnego” przed re-
strykcyjnymi działaniami władz. Wykorzystano niezwykłą przychylność 
ks. Mieczysława Brzozowskiego – rektora Wyższego Seminarium Duchow-
nego, który kierował kleryków na turnusy „Wakacji z Bogiem” w ramach 
praktyk duszpasterskich.

W dyskusjach programowych i organizacyjnych brali udział m.in.:ks. 
Adam Galek, ks. Piotr Kurowski, Adam Stanowski, Jerzy Bartmiński („So-
lidarność Rodzin”), Małgosia i Jadwiga Kiszczakówny, Anna Stanek, Ma-
ria Głowacka, Józef Kaczor oraz liczna grupa wychowawców. Organizacja 
i programy były doskonalone przez cały czas trwania podziemnych „Wa-
kacji z Bogiem”13.

11 K a c z o r, op. cit..
12 S t a n k i e w i c z, op. cit.
13 Ibidem; K a c z o r, op. cit.
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W tym czasie powstała „definicja” „Wakacji z Bogiem”:

„Wakacje z Bogiem” jest to forma spędzania przez dzieci i młodzież czasu 
wolnego (wakacje, ferie) z uwzględnieniem elementów wychowania religij-
nego. Genezą tej formy była pomoc potrzebującej rodzinie (zwolnieni z pracy, 
aresztowani, internowani, biedni) w szczególności dzieci członków NSZZ „S”. 
Celem „Wakacji z Bogiem” jest przekazanie młodemu pokoleniu różnych war-
tości, także pozakościelnych, prowadzących do Boga, są to: idee „Solidarno-
ści”, patriotyzm, tradycje narodowe, nauka społeczna Papieża Polaka14.

Niezwykle cenne były rekolekcje dla organizatorów i wychowawców 
w lubelskich ośrodkach duszpasterstwa na Podwalu i na Poczekajce. Orga-
nizowały je środowiska Klubu Katolickiego w Lublinie oraz „Solidarności 
Rodzin – Samopomocy Rodzin”. Przyjeżdżali ludzie z Klubu Inteligencji 
Katolickiej z Krakowa (Józefa Hennelowa, Halina Bortnowska) i Warsza-
wy (Stanisława Grabska). Wzmacniało to poczucie więzi z „Solidarnością” 
ludzi kultury i sztuki15.

Latem 1984 r. w Dąbrowicy, Klemensowie, Jarosławiu i Krasiczynie 
spędziło wakacje 409 dzieci (9 turnusów).Odbyły się 2 obozy w Tatrach. 
W Kazimierzu zorganizowano wakacje dla byłych internowanych i ich ro-
dzin16.

Wrażenia z odwiedzin organizatorów i przedstawiciela podziemnych 
władz „Solidarności” w ośrodkach (Jarosław, Krasiczyn) zostały opisane w 
notatce Na szlaku „Wakacji z Bogiem” i przekazane przez „Aldonę” do Tym-
czasowego Zarządu Regionu – Regionalnej Komsji Koordynacyjnej z myślą 
o wydrukowaniu ich w podziemnym biuletynie. Ze względów bezpieczeń-
stwa powędrowały jednak do archiwum, jak inne listy i dokumenty17.

4. Wyjście poza region, nowe formy

W marcu 1985 r. organizatorzy „Wakacji z Bogiem” wzięli udział w se-
minarium zorganizowanym w Warszawie, na Mokotowie, w kościele św. 

14 Ruch Solidarności Rodzin, s. 48–50; S t a n k i e w i c z, op. cit.; Program Seminarium u 
św. Michała 1–3 marca 1985 r. w Warszawie – archiwum prywatne autora.

15 K a c z o r, op. cit.; Z. S z y m k i e w i c z, Życiorys i inne dokumenty – archiwum pry-
watne autora.

16 IPN Lublin, sygn. Lu-0143/1: Informacja sytuacyjna 197/84 (szyfrogram) do Dyżur-
nego Operacyjnego MSW z dnia 14.07.1984 (wczasy dla internowanych [...]), s. 2.

17 Relacja: Na szlaku „Wakacji z Bogiem” (1984) oraz korespondencja „Zygmunta” z 
„Aldoną” i „Leonem” (1984–1985) – archiwum prywatne autora.
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Michała. Przedstawili wtedy cele i zadania lubelskich „Wakacji z Bogiem”. 
Seminarium zostało zorganizowane przez środowisko klubów inteligencji 
katolickiej (KIK)18.

W trakcie trzydniowego seminarium poznano wiele podobnych po-
czynań w Polsce organizowanych przez kluby inteligencji katolickiej, Nie-
zależne Harcerstwo, „Przymierze Rodzin”, ogniska PTTK przy parafiach 
itd. Duże znaczenie miało nawiązanie kontaktu z Izabelą Dzieduszycką z 
„Przymierza Rodzin” w Warszawie. Dzięki temu możliwe było wykorzysta-
nie ośrodków „Przymierza” do organizowania wakacji dla dzieci w górach 
(Pietraszonka, Łętownia, Stryszowa, Słotwiny, Tylicz). Były to atrakcyjne 
miejscowości w Beskidach i Tatrach, ale pobyt dzieci w tych miejscach 
wymagał dodatkowych wysiłków organizacyjnych (dojazdy), w których 
bardzo pomocni byli ludzie z „Solidarności” PKP.

Od 1985 r. „Wakacje z Bogiem” poszerzyły się zatem o wypoczynek w 
górach, a także o dodatkowe grupy organizujące obozy. Szczególnie waż-
ną i liczną była grupa Jadwigi i Ziemowita Szymkiewiczów z parafii Nie-
pokalanego Serca NMP na Poczekajce w Lublinie. Małe Ciche, Beskidy, 
Bieszczady – to tereny ich obozów organizowanych już od 1983 r.19 Poja-
wiły się namioty, karimaty, śpiwory jako dary zachodnich związkowców. 
Zaczęto organizować obozy żeglarskie – w oparciu o sprzęt Yacht Clubu 
UMCS (Andrzej Trembaczowski) – i obozy rowerowe (Ignacy Czeżyk z Pu-
ław). Zaczęto organizować „Zimowiska z Bogiem” na Turbaczu i w Tyliczu 
(Szymkiewicz)20. Wykorzystywano jako „przykrywkę” Koło Pracowników 
Nauki Oddział Akademicki PTTK, które posiadając status legalnego sto-
warzyszenia, mogło firmować np. obozy21. Wymagało to zwiększonego 
wysiłku organizacyjnego przy naborze dzieci. Spisy dzieci, przynoszone 
początkowo przez przedstawicieli tajnych podziemnych komisji zakłado-
wych NSZZ „Solidarność”, zastąpiono kartami22. Dla bezpieczeństwa na 
kartach, opatrzonych napisem „Kuria Biskupia w Lublinie – Duszpaster-
stwo Rodzin”, wymagano podpisu katechetów.

W 1985 r. w górach (Łętownia, Małe Ciche, Stryszawa) oraz w Dąbro-
wicy k. Lublina zorganizowano 15 turnusów, w których wzięło udział 420 
dzieci. Dużej pomocy w organizacji wypoczynku udzieliła wtedy Joanna 

18 Program Seminarium u św. Michała [...].
19 S z y m k i e w i c z, op. cit.; S. S ł a w i ń s k i, Boże wędrowanie, Warszawa 1982.
20 S z y m k i e w i c z, op. cit.
21 Turyści z konspiry, red. J. Magierski, E. Różycka, Lublin 2003, s. 21.
22 Archiwum Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”: karty 

skierowań dzieci na „Wakacje z Bogiem”.
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Belczyk ze swoją „solidarnościową” grupą z Bielska-Białej23. W kilku obo-
zach wzięło udział ponad 100 uczestników.

Organizatorzy „Wakacji z Bogiem” spotykali się jesienią i zimą (opła-
tek). Spotkania odbywały się głównie w kościele przy ul. Staszica w Lubli-
nie (ks. Janusz Rzeźnik), brali w nich udział także klerycy, którzy, dzięki 
przychylności rektora Seminarium Duchownego, ks. prof. Mieczysława 
Brzozowskiego, od początku brali udział w turnusach „Wakacji z Bogiem”. 
To oni oraz księża z parafii, w których były ośrodki, realizowali program 
religijny, w zakres którego wchodziły modlitwy (wspólne i indywidualne: 
pacierz, różaniec, litanie, droga krzyżowa), uczestnictwo we Mszy Świę-
tej, częściowo przygotowywanej przez uczestników „Wakacji z Bogiem”: 
śpiew, czytania, przygotowanie darów. W zależności od miejsca pobytu or-
ganizowano pielgrzymki do pobliskich sanktuariów czy „pogodne wieczo-
ry”, ogniska z pogadankami24.

Na spotkaniach organizacyjnych wiele dyskusji poświęcano dopra-
cowaniu programu wychowawczego pozareligijnego, jakże odmiennego 
niż programy obowiązujące na koloniach organizowanych przez władze 
partyjno-państwowe. Wzorem tego programu stał się system wychowaw-
czy stworzony przez Janusza Korczaka, z jego „rzeczpospolitą dziecięcą”, 
oraz harcerstwo jako ruch oparty na przedwojennym prawie harcerskim. 
Małgosia i Jadwiga Kiszczak oraz związana z nimi grupa wychowawców 
wraz z klerykami i organizatorami poświęcili wiele czasu, aby na turnu-
sach „Wakacji z Bogiem” wdrożyć przynajmniej ogólne założenia tych sys-
temów. Brali w tym udział również harcerze i instruktorzy z Niezależnego 
Ruchu Harcerskiego. Wiele informacji na temat tych działań i o samych 
„Wakacjach z Bogiem” można zaczerpnąć z pracy magisterskiej Renaty 
Stankiewicz Walory wychowawcze „Wakacji z Bogiem”, napisanej „na gorąco” 
jeszcze w czasie trwania tej akcji (w 1989 r.)25.

Natomiast przedstawicieli zakładów pracy, czyli członków podziem-
nych komisji zakładowych „Solidarności”, trzeba było przekonać i uświa-
domić im, że „Wakacje z Bogiem” – wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży 
– to nie akcja jednoroczna; że co prawda nie można lekceważyć przeciwni-
ka (SB i władz PZPR), ale też mu nie ulegać przez zaniechanie, przesłucha-
nia, nasyłanie kontroli na turnusy. Potrzeby były duże. Dzieci i młodzież 
potrzebowały radości i słońca bez socjalistycznych, ateistycznych indok-
trynacji. Drogi realizacji należało rozszerzać poprzez organizację „Waka-

23 J. B e l c z y k, list do J. Kaczora, 15 czerwca 2005 r.  – archiwum prywatne autora.
24 S t a n k i e w i c z, op. cit.
25 Ibidem.
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cji z Bogiem” w parafiach, kołach PTTK26, klubach inteligencji katolickiej. 
Ale podstawą był nabór dzieci i młodzieży. Pracownicy z zakładów pracy 
musieli współpracować z organizatorami „Wakacji z Bogiem”, szukać ka-
dry (wychowawcy, kuchnia, transport), która po pewnym przeszkoleniu 
przez organizatorów uzupełniała coraz większe potrzeby kadrowe tego 
przedsięwzięcia. Podziemne komisje zakładowe „Solidarności”  czuły się 
współorganizatorami tej formy wypoczynku dla swoich dzieci. Pracowni-
cy-fachowcy z zakładów pracy pomagali przy remontach i wyposażeniu 
ośrodków, w których organizowano turnusy.

Przy naborze dzieci nie kierowano się wyznaniem, lecz potrzebami ro-
dzin, nie tylko finansowymi, ale także wychowawczymi. W „Wakacjach z 
Bogiem” brały udział także dzieci z rodzin niewierzących i innych wyznań. 
Łączono w ten sposób działalność NSZZ „Solidarność” z działalnością Ko-
ścioła, turystyką i sportem27.

Te problemy omawiane były w trakcie okresowych spotkań organiza-
torów z przedstawicielami tajnych komisji zakładowych „Solidarności”; 
stopniowo spotkania te przyciągały również coraz więcej ludzi luźno zwią-
zanych z NSZZ „Solidarność”. Uczestników tych konspiracyjnych spotkań 
proszono m.in.: „Nie zajmujcie się innymi podziemnymi sprawami (dru-
kowanie, kolportaż, demonstracje...). Bezpieczeństwo «Wakacji z Bogiem» 
tego wymaga”.

Informacje o tej formie działania podziemnej „Solidarności” w naszym 
regionie i jej masowości docierały do Tymczasowej Krajowej Komisji NSZZ 
„Solidarność”, gdzie przyjmowane były z uznaniem i niedowierzaniem28.

Należy w tym miejscu wspomnieć o kwestiach organizacyjnych: ba-
zie noclegowej, żywności, opłatach, wychowawcach, transporcie itd. Peł-
na zaangażowania, bezpłatna praca wychowawców, bezpłatne miejsca na 
plebaniach i w domach katechetycznych oraz żywność z darów musiały 
być wspomagane przez dotacje finansowe, szczególnie od 1985 r., w któ-
rym rozpoczęto organizację wypoczynku w górach – gospodarzom ośrod-
ków należało przynajmniej pokryć koszty utrzymania, zaś wychowaw-
com zwrócić koszty dojazdu. Podziemne władze „Solidarności” Regionu 
(Tymczasowy Zarząd Regionu – Regionalna Komisja Koordynacyjna) i 
przyjaciele ze związków zawodowych na Zachodzie wspomagali tę akcję. 

26 Turyści z konspiry, s. 21.
27 S t a n k i e w i c z, op. cit.
28 Zob.: relacja A. S o k o ł o w s k i e g o; Przed Sierpniem był Lipiec – historia i teraźniejszość 

„Solidarności” na Lubelszczyźnie. Materiały z sympozjum naukowego, red. J. Kaczor, Lublin 2000, 
s. 108, 153–154, 179.
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Na szczególne podkreślenie zasługuje ofiarność i poświęcenie belgijskich 
związkowców CSC rejonu Nivelles: Tadeusza Oruby, Jean Marie i innych, 
którzy wielokrotnie przyjeżdżali do Lublina z transportami żywności dla 
„Wakacji z Bogiem” oraz wspomagali finansowo Tymczasowy Zarząd Re-
gionu – Regionalną Komisję Koordynacyjną. Wielką pomocą w kontaktach 
z belgijskimi związkowcami służył ks. Wacław Oszajca, który przez wiele 
lat w kościele powizytkowskim udzielał im schronienia i umożliwiał spo-
tkania oraz osobiście załatwiał niektóre tajne sprawy29.

Żywność z zagranicznych darów była uzupełniana daninami rolników 
(mleko, nabiał) i zakupami rąbanki wieprzowej czy wołowej. Transporty 
żywności na turnusy organizował przez wiele lat Fredek (Alfred) Bondos 
ze Świdnika ze swoją grupą ludzi przy pomocy samochodu – daru związ-
kowców ze Szwecji.

Sprawa opłat za dzieci była kwestią znaczącą. Ważna była świado-
mość rodziców i podziemnych komitetów zakładowych „Solidarności”, że 
współtworzą solidarne, oparte nie tylko na dotacjach działanie. Tajne ko-
misje zakładowe mogły dopłacać do wypoczynku dzieci z biedniejszych ro-
dzin na podstawie zbieranych konspiracyjnie składek, dzieci wychowaw-
ców miały zaś zniżki lub bezpłatny pobyt na turnusach. Wydatki skrupu-
latnie rozliczano. Karty skierowań były rozprowadzane przez wspomnia-
nych przedstawicieli podziemnych komisji zakładowych „Solidarności” i 
wraz z opłatami gromadzone w maju i czerwcu w kościelnych pomiesz-
czeniach (kościół przy ul. Staszica, kościół św. Pawła). Tam też je przecho-
wywano wraz z niezbędnymi dokumentami, m.in. siostry zakrystianki z 
kościoła pw. św. Pawła za zgodą i uprzejmością proboszcza, ks. kan. Zbi-
gniewa Staszkiewicza, ukrywały pieniądze i dokumenty w tej samej kasie 
pancernej, która chroniła naczynia liturgiczne!30 

Każdego roku przekazywano podziemnym władzom „Solidarności” 
(Regionalnej Komisji Koordynacyjnej – Tymczasowego Zarządu Regionu) 
sprawozdania programowe, finansowe i inne informacje31. W podziem-
nym biuletynie regionalnym publikowane były potwierdzenia, że działa-
nie zyskuje akceptację i skwitowanie. Z niecierpliwością oczekiwano hasła 

29 Notatki z wizyty szkoleniowej w Belgii 30.01.–12.02.1994 r. – archiwum prywatne 
autora.

30 Na początku był Lipiec. Materiały z sympozjum naukowo-historycznego, KUL, 7 czerwca 2005, 
red. P. Gach, Lublin 2005, s. 61–71.

31 Sprawozdanie „Zygmunta” – wyjaśnienie do sprawozdania finansowego akcji „Wakacje z Bo-
giem ’86”, „WAK” z archiwów, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 1992, nr 9 (16), s. 1, 4–5; Roz-
liczenia „Wakacji z Bogiem” z lat 1983–1989, kopie przekazane Tymczasowemu Zarządowi 
Regionu – Regionalnej Komisji Koordynacyjnej – archiwum prywatne autora.
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w stopce biuletynu np. „Wychowawcom dziękują rodzice” czy „Dziękuje-
my Z.M.J. + M.W.Z”. Było to niezwykle ważne dla organizatorów „Wakacji 
z Bogiem”, że ich działania i rozliczenia finansowe były przez podziemne 
władze Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” potwierdza-
ne, że akcja jest potrzebna32. 

5. Represje władz – 1986 r. 
Powstanie Rady Programowej „Wakacji z Bogiem”

Konspiracyjne działanie, mimo ochronnego parasola Kościoła, nie dało się 
ukryć. „Wakacje z Bogiem” były przedsięwzięciem jak najbardziej chwa-
lebnym i potrzebnym w ówczesnej sytuacji, mimo to Służba Bezpieczeń-
stwa WUSW w Lublinie podjęła wobec ich organizatorów działania repre-
syjne. 23 czerwca 1986 r. SB zatrzymała w Lublinie Annę Stanek, Marię 
Głowacką, Józefa Kaczora i zarekwirowała pieniądze zebrane od rodziców 
przez przedstawicieli podziemnych komitetów zakładowych „Solidarno-
ści” i przekazane działaczom „Wakacji” w salce katechetycznej kościo-
ła św. Pawła w Lublinie. Zabrano im także dokumenty: karty skierowań 
dzieci na „Wakacje z Bogiem” oraz spisy turnusów33. Zatrzymani poddani 
zostali rewizji osobistej, zaś w ich mieszkaniach dokonano przeszukań. 
Umieszczono ich w areszcie milicyjnym na 48 godzin. Podczas przesłuchań 
funkcjonariusze SB (płk Trąbka, kpt. Zdybicki i inni) grozili zatrzymanym 
długoletnim więzieniem za łamanie przepisów prawa. Szantażowali: „[...] 
nie będziemy występować do prokuratury o pociągnięcie żadnego z orga-
nizatorów tej akcji do odpowiedzialności karnej, o ile zaprzestaną dalszej 
działalności”34. W następnych dniach zatrzymywano i przesłuchiwano wy-
chowawców (m.in. Ziemka i Jadwigę Szymkiewiczów, Jadwigę Kiszczak) 
i rodziców dzieci35. Przeciwko organizatorom Prokuratura Rejonowa dla 
Miasta Lublina (prokurator Tadeusz Korczak) wszczęła śledztwo

32 Sprawozdanie „Zygmunta” [...]; Potwierdzenie sprawozdania z „Wakacji z Bogiem” za rok 
1984, „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1984, nr 102; Potwier-
dzenie sprawozdania z „Wakacji z Bogiem” za rok 1986, „Informator NSZZ «Solidarność» Region 
Środkowo-Wschodni”, 1987, nr 140.

33 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/5: Informacja sytuacyjna szefa WUSW w Lublinie [...] 
(przeszukanie, konfiskata pieniędzy [...]), s. 3; Informacja sytuacyjna szefa WUSW w Lubli-
nie [...] (przeszukanie Szymkiewiczów), s. 5.

34 Notatka WUSW w Lublinie 13, L. dz. G68/86 z dnia 25.06.1986 r. – archiwum pry-
watne autora.

35 SB kontra wakacje, „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 
1986, nr 127 (17 lipca); SB kontra wakacje, „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środ-
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W sprawie działań w latach 1985–1986 w Lublinie związku, którego istnienie 
i cel – organizacja letnich wyjazdów młodzieży w ramach tzw. „Wakacji z Bo-
giem” – miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych36. 

Oskarżenie to dotyczyło następujących osób: Józefa Kaczora, Anny 
Stanek, Marii Głowackiej, Janiny Marciniak (SB zarekwirowało jej pienią-
dze i dokumenty w Puławach), Haliny Anikij, Mirosława Załuskiego oraz 
Kazimierza Kmiecia37.

25 czerwca 1986 r. funkcjonariusze z SB w Lublinie przeprowadzili 
rozmowy z ks. bpem Bolesławem Pylakiem i ks. Mieczysławem Bochyń-
skim, kierownikiem Wydziału Duszpasterstwa, przy udziale wojewody lu-
belskiego i dyrektora ds. wyznań. Rozmowy dotyczyły „działań podjętych 
w stosunku do osób zaangażowanych w działalność tzw. Komisji Socjalnej 
RKK Regionu Środkowo-Wschodniego”38. Szykanowanie organizatorów, 
przesłuchiwania wychowawców i rodziców, a przede wszystkim skonfi-
skowanie pieniędzy na mające się rozpocząć za parę dni turnusy „Wakacji 
z Bogiem” miały na celu załamanie akcji. 

Jednak dzięki postawie wychowawców, Kurii lubelskiej i księży „Wa-
kacje z Bogiem” mogły się rozpocząć. Bp Bolesław Pylak w tych drama-
tycznych dniach czerwca i lipca udzielił organizatorom „Wakacji” pełnego 
poparcia i błogosławieństwa. Ks. Mieczysław Bochyński, mimo wcześniej-
szych oporów, wystawił odpowiednie upoważnienia, a także udzielił po-
życzki. Kazania ks. Wacława Oszajcy (kościół powizytkowski) i ks. Krzysz-
tofa Czerwińskiego (Puławy) spowodowały odzew w postaci dodatkowych 
składek na tacę przeznaczonych na ten cel. W akcję pomocy włączył się 
także ks. Tadeusz Pajurek i wielu innych księży. Szczególnego wsparcia 
udzieliła w tym czasie podziemna Komisja Zakładowa „Solidarności” 
UMCS oraz rektor UMCS Stanisław Uziak, wstawiając się za zatrzymany-
mi pracownikami, Marią Głowacką i Józefem Kaczorem, do Wojewódzkie-
go Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie39.

kowo-Wschodni”, 1986, nr 128 (6 października); IPN Lublin, sygn. Lu-0112/5: Informacja 
sytuacyjna szefa WUSW w Lublinie [...] (przeszukanie Szymkiewiczów), s. 5.

36 Prokuratura rejonowa dla Miasta Lublina [...].
37 Postanowienie o umorzeniu śledztwa [...]; IPN Lublin, sygn. Lu-0112/5: Informacja 

sytuacyjna szefa WUSW [...] (Janina Marciniak zatrzymanie [...]), s. 4–5; Informacje osobo-
we szefa WUSW [...] (spis zawartości teczki z dnia 03.10.1986, m.in. osoby uczestniczące w 
organizowaniu „Wakacji z Bogiem”).

38 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/5: Informacja sytuacyjna szefa WUSW [...] (cd. zatrzyma-
nie – bp Bolesław Pylak – konfrontacja), s. 3–4.

39 „Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1980–2000, red. M. Jędrych [i in.], 
Lublin 2000, s. 55–56; IPN Lublin, sygn. Lu-0112/5: Informacja sytuacyjna szefa WUSW 
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Na uwagę zasługuje niezwykła postawa rodziców, którzy mimo maso-
wego zastraszania przez SB (na podstawie zarekwirowanych kart z adre-
sami) nie zrazili się i posłali dzieci na turnusy. Nikt nie zrezygnował!

Wielkim wsparciem duchowym było Apostolskie Błogosławieństwo Ojca 
Św. Jana Pawła II dla Akcji „Wakacje z Bogiem” w Lublinie (6 czerwca 1986 r.), 
przywiezione w tym czasie z Watykanu przez ks. Tadeusza Pajurka (?)40.

W sprawozdaniu organizatorów „Wakacji z Bogiem” dla Tymczaso-
wego Zarządu Regionu – Regionalnej Komisji Koordynacyjnej zapisano: 

Mimo drastycznych oszczędności na turnusach, pieniędzy brakowało. 
Zaciągamy następne pożyczki od pKZ „S”, księży, osób prywatnych. SB nacho-
dzi dzieci i wychowawców na turnusach w Stryszawie (Sanepid daje kary)41.

Joanna Belczyk zaś wspomina: 

O godz. 11 do drzwi mojego mieszkania [w Bielsku-Białej – J. K.] za-
pukało dwóch panów z SB, chcąc porozmawiać o dzieciach z Lublina [...]. 
Modliłam się, aby jak najszybciej poszli, bym mogła udać się na dworzec PKS 
odprawić grupę dzieci z Lublina udających się do Spytkowic42.

SB jeszcze w czasie wakacji 1986 r. szantażowało organizatorów („od-
damy pieniądze, jak się ujawnicie”) w ramach akcji podpisywania „loja-
lek”43. 

Mimo represji SB, w „Wakacjach z Bogiem ’86” wzięło udział ponad 
500 dzieci i młodzieży (21 turnusów w Stryszawie-Spytkowicach, Słotwi-
nach, Pietraszonce, Małym Cichym i Dąbrowicy oraz 4 obozy wędrowne). 
Pod koniec sierpnia w Dąbrowicy zorganizowano również półoficjalne 
zakończenie akcji „Wakacje z Bogiem ’86” podczas Mszy św. koncelebro-
wanej przez księży z Kurii Biskupiej, w której uczestniczyli wychowawcy, 
organizatorzy oraz podziemne władze regionalnej „Solidarności”.

w Lublinie [...] (kazanie ks. Wacława Oszajcy), s. 2; Informacja sytuacyjna szefa WUSW 
w Lublinie [...] (kazanie ks. Krzysztofa Czerwińskiego w Puławach), s. 3–4; S. U z i a k, 50 
lat UMCS, Lublin 1995, s. 188–189; Notatki z wizyty szkoleniowej w Belgii [...]; A. G i b k i 
[i in.], NSZZ „Solidarność” na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 1980–2003, [w:] Księga Pamiątkowa 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 1995–2004, red. Z. Jóźwik, E. Kordaszewska, M. Nowak, Lublin 
2005, s. 347–351.

40 Apostolskie błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II dla akcji „Wakacje z Bo-
giem” w Lublinie, 6 czerwca 1986 r. – archiwum prywatne autora.

41 Sprawozdanie „Zygmunta” [...]; Rozliczenia „Wakacji z Bogiem” z lat 1983–1989 [...].
42 B e l c z y k, op. cit.
43 K a c z o r, op. cit.
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Przez kilka miesięcy organizatorzy przy pomocy Kurii Biskupiej w Lu-
blinie, wspierani przez prawników z „Solidarności”, zabiegali o zwrot pie-
niędzy i cofnięcie sankcji prokuratorskich. Niespodziewanie pod koniec 
września 1986 r. prokuratura, po kolejnych przesłuchaniach organiza-
torów (Maria Głowacka, Anna Stanek, Józef Kaczor, Janina Marcinek), 
zwróciła pieniądze i dokumenty. Umorzone także zostało postępowanie 
prokuratorskie („mając na uwadze humanitarny w zasadzie cel akcji”44). 
Organizatorzy zwrócili długi, a resztę pieniędzy zdeponowali w kasie Kurii 
Biskupiej w Lublinie z myślą o następnym, 1987, roku. 

W międzyczasie ludzie z „Solidarności” [podziemnej – J. K.] chcą na 
gwałt sprawozdań, udzielam prowizorycznych informacji. Żmudne rozlicze-
nia z powodu braku kompletu materiałów (nachodzeni przez SB wychowaw-
cy poukrywali je w różnych miejscach)45. 

30 listopada 1986 r. „Aldona” przekazała władzom „Solidarności” 
(TZR RKK) rozliczenie wraz z wyjaśnieniem sporządzone przez „Zygmun-
ta”. Długo oczekiwane potwierdzenie ukazało się dopiero 5 maja 1987 r. 
(w „Informatorze” nr 140)46. Takie były warunki konspiracji i działalności 
podziemnej. Kopia tego sprawozdania, wysłana członkowi Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej „Solidarności”, Wiesławowi A. Kamińskiemu, ukazała 
się po sześciu latach (w 1992 r.) w artykule Sprawozdanie „Zygmunta” za-
mieszczonym w „Wiadomościach Uniwersyteckich UMCS”47. Było to nie-
zwykłe potwierdzenie sumienności i uczciwości organizatorów.

Po tych przykrych doświadczeniach, w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa „Wakacjom z Bogiem” i lepszej ich organizacji, powołano na wio-
snę 1987 r. Radę Programową „Wakacji z Bogiem”, której zadaniem było 
czuwanie nad całością działań oraz koordynowanie ich między władzami 
kościelnymi a coraz bardziej oficjalnie występującymi regionalnymi pod-
ziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” (regionalny Tymczasowy Za-
rząd Regionu już się wtedy ujawnił)48. Przewodniczącą Rady została Elż-
bieta Teske (podziemna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UMCS), 
a w skład Rady weszli: Zygmunt Łupina (Tymczasowy Zarząd Regionu), 
Zbigniew Hołda (prawnik) i ks. Adam Firosz (Kościół). Rada Programo-

44 Postanowienie o umorzeniu śledztwa [...].
45 Sprawozdanie „Zygmunta” [...]; K a c z o r, op. cit.; Rozliczenia „Wakacji z Bogiem” z lat 

1983–1989 [...].
46 Potwierdzenie sprawozdania z „Wakacji z Bogiem” za rok 1986 [...].
47 Sprawozdanie „Zygmunta” [...].
48 B a r t m i ń s k i, op. cit., s. 48–50; K a c z o r, op. cit.
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wa uporządkowała trochę sytuację. Przyjęto ustalenia względem zasad 
przyjmowania dzieci na „Wakacje z Bogiem” (chodziło przede wszystkim 
o przestrzeganie kryterium członkostwa rodziców w NSZZ „Solidarność” 
czy przynajmniej sympatyzowania z tą organizacją), odpłatności za dzieci, 
dofinansowania z podziemnej „Solidarności”, pracy kapelanów, kleryków, 
wychowawców. Ustalono sposób i zakres kontaktów z Kurią Biskupią, 
problem przyjmowania żywności itd. Grupa organizacyjna (Józef Kaczor, 
Anna Stanek, Małgorzata Różycka) kontynuowała kontakty z podziem-
nymi komitetami zakładowymi „Solidarności” w zakładach pracy, pro-
wadziła nabór dzieci. Powiększyła się grupa osób odpowiedzialnych za 
przygotowanie i funkcjonowanie ośrodków, obozów, nabór wychowawców 
i organizację turnusów (Małgorzata Kiszczak, Jadwiga Kiszczak, Ziemo-
wit i Jadwiga Szymkiewiczowie, Jan Sidor, Teresa Martinka, Anna Jedlicz-
ka, Anna Zajączkowska, Barbara Szyszkowska, Halina Capała i inni)49. 
W uznaniu zasług za dotychczasową działalność organizatorom i wycho-
wawcom wręczono symboliczne medale (gipsowe) wykonane przez Kazi-
mierza Stasza oraz fotokopie Błogosławieństwa Ojca Świętego.

W 1987 r. ponad 600 dzieci wyjechało do ośrodków w Dzierążni, Mo-
krym Lipiu, Pietraszonce, Małym Cichym, Tyliczu, Krynicy, Słotwinach, 
Tomaszowie, Drohiczynie (21 turnusów). Zorganizowano 7 obozów.

Wyremontowano i przygotowano nowe ośrodki (Michów, Mokre Li-
pie, Księżomierz) przy pomocy grup zorganizowanych przez Tymczasowy 
Zarząd Regionu (Wacław Biały, Stanisław Węglarz, Janusz Winiarski, Jan 
Kozak, Fredek Bondos, Jan Sidor)50. Natychmiast zorganizowano tam tur-
nusy. Ośrodki te często nie były uwzględniane przez regionalnych orga-
nizatorów (np. Puławy i Tomaszów zaczęły organizować wyjazdy dzieci 
we własnym zakresie). Rada Programowa próbowała te wszystkie działa-
nia opanować; odbyły się jesienne spotkania organizatorów, efektem tych 
kontaktów było spotkanie opłatkowe w dniu 16 stycznia 1988 r., po raz 
pierwszy w uroczystej oprawie. Kuria Biskupia udzieliła oficjalnego bło-
gosławieństwa, a Tymczasowy Zarząd Regionu przekazał pochwały. „Po 
latach mordęgi i walki oddano sprawiedliwość tym, którzy naprawdę du-
chowo i fizycznie tworzyli tę akcję”51. Wręczono specjalne podziękowania 

49 B a r t m i ń s k i, op. cit., s. 48–50; S t a n k i e w i c z, op. cit.
50 J. S i d o r, Informacja na temat znanych mi faktów ruchu zwanego „Wakacje z Bo-

giem” na terenie Regionu NSZZ „Solidarność” w Lublinie, maj 2005 r. – archiwum prywatne 
autora.

51 K a c z o r, op. cit.; Opłatek „Wakacji z Bogiem” 16.01.1988 (taśma z nagraniem archi-
walnym) – archiwum prywatne autora.
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podpisane przez Radę Programową i przedstawicieli Kurii oraz wydany 
w podziemiu śpiewnik Ojczyzno ma52. W tym czasie „Aldona” (Dana Wi-
niarska) złożyła rezygnację z pracy w Tymczasowym Zarządzie Regionu53. 
Reprezentację władz NSZZ „Solidarność” w akcji „Wakacje z Bogiem” po-
wierzono Zygmuntowi Łupinie.

W zimie zorganizowano zimowiska (Turbacz, Krynica), a na wiosnę 
pracowicie przygotowywano się do wakacji.

W akcji „Wakacje z Bogiem ’88” uczestniczyło około 740 dzieci; wy-
jechały one do następujących miejscowości: Małe Ciche, Stecówka, Tylicz, 
Dzierążnia, Huta Krzeszowska, Księżomierz, Michów (20 turnusów). W 
tym też roku zorganizowano 11 obozów rowerowych, wędrownych i że-
glarskich.

Spotkania Rady Programowej jesienią 1988 r. obrazowały wysiłek, 
jaki organizatorzy wkładali w to, aby skoordynować tak duże przedsię-
wzięcie. Koszty również były olbrzymie, w połowie pokrywane przez dzie-
ci, reszta zaś przez dotacje podziemnej „Solidarności”54. Według oceny 
Rady, niektóre podziemne komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” nie 
doceniały tego. Część dzieci nie pochodziła z rodzin związkowców, którzy 
płacili składki; były to dzieci sympatyków „Solidarności”, ale i je należało 
przyjąć55.

Jesienią 1988 r. odbyła się telewizyjna debata Wałęsa – Miodowicz 
oraz niezależne obchody 11 listopada; zaczęto też przebąkiwać o ugodzie 
„okrągłego stołu”. Była to droga do relegalizacji NSZZ „Solidarność”.

15 stycznia 1989 r. „Wakacje z Bogiem” zostały zaszczycone wizytą ks. 
bpa Bolesława Pylaka na tradycyjnym opłatku w Duszpasterstwie Środo-
wisk Twórczych przy kościele św. Pawła. W spotkaniu uczestniczyło ponad 
100 osób. Ignacy Czeżyk już wtedy otwarcie mówił o NSZZ „Solidarność”, 
o Lechu Wałęsie i Annie Walentynowicz, o relegalizacji „Solidarności”. „19 
lutego 1989 r. w Lubelskiej Archikatedrze Ks. Bp Bolesław Pylak odprawił 
Mszę św. zamówioną przez «Solidarność» na inaugurację jawnej działalno-
ści Związku w regionie” – donosił podziemny „Informator NSZZ «Solidar-
ność» Region Środkowo-Wschodni”56.

52 „Ojczyzno ma”. Zbiór pieśni patriotycznych, Lublin 1987 (wydanie podziemne).
53 Rezygnacja Dany Winiarskiej z pełnienia funkcji w TZR, „Informator NSZZ «Solidarność» 

Region Środkowo-Wschodni”, 1988, nr 148 (z 14 stycznia).
54 Rozliczenia z „Wakacji z Bogiem” [...].
55 K a c z o r, op. cit.; Rozliczenia „Wakacji z Bogiem” [...].
56 Inauguracja jawnej działalności w Regionie Środkowo-Wschodnim, „Informator NSZZ «So-

lidarność» Region Środkowo-Wschodni”, 1989, nr 175 (22 lutego).
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1 marca 1989 r. w sali katechetycznej kościoła na Tatarach, u ks. Zbi-
gniewa Kuzi, odbyło się oficjalne spotkanie podziemnych komisji zakła-
dowych „Solidarności” 27 zakładów pracy w sprawie organizacji „Wa-
kacji z Bogiem” w nowej sytuacji politycznej. Prowadzący Józef Kaczor 
w obecności Zygmunta Łupiny (Tymczasowy Zarząd Regionu) rozpoczął 
spotkanie wierszem:

Bardzo chciałbym się w piasku zagrzebać
I przeczekać to wszystko bez trwogi,
Ale trzeba iść jak ulewa.
Nikt porządku za nas nie zrobi.

Następnie mówił, że mimo 8 lat nielegalności NSZZ „Solidarność” 
w zakresie działań socjalnych, a w szczególności organizacji wakacji dla 
dzieci, spełnił swoje zadanie. Trzeba je kontynuować oficjalnie, już bez 
„konspiry”57.

Jeszcze na konspiracyjnych kontaktach rozpoczęła się jawna działal-
ność akcji „Wakacje z Bogiem”. Przesłoniło ją organizowanie się Związku 
i zachłystywanie się wolnością po „okrągłym stole”.

6. Relegalizacja NSZZ „Solidarność” 1989. 
Biuro ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży 
Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. 

Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin

17 kwietnia 1989 r. nastąpiła relegalizacja NSZZ „Solidarność” (według 
władz była to ponowna rejestracja). Czerwcowe (4 czerwca 1989 r.) wybory 
do kontraktowego sejmu doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. 
Poprzedziła je niezwykle entuzjastyczna kampania wyborcza „Solidarno-
ści”. Wielu uczestników „Wakacji z Bogiem” włączyło się do niej. Trwało 
odradzanie i organizowanie się związku. Nowo rejestrujące się komitety 
zakładowe „Solidarności” chciały korzystać z „Wakacji z Bogiem”, ale nie 
mogły sprostać dużej liczbie chętnych. „Wakacje z Bogiem” organizowane 
były więc jeszcze w oparciu o konspiracyjne kontakty. Premiowano zaan-
gażowanie w działalność podziemną. Doszło do tego organizowanie wypo-
czynku dla dzieci z rodzin z Armenii dotkniętej trzęsieniem ziemi. Sprawi-
ło to wiele kłopotów. Trudne wyjście z konspiracji na jawność58.

57 Tatary, 01.03.1989 r. (taśma z nagraniem) – archiwum prywatne autora.
58 Akcja „Armenia” – pomoc dzieciom po trzęsieniu ziemi – archiwum prywatne autora.
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W umiędzynarodowionych „Wakacjach z Bogiem” wzięło udział po-
nad 650 dzieci na 29 turnusach: w Michowie, Dzierążni, Hucie Krzeszow-
skiej, Słotwinach, Tyliczu, Małym Cichym, Stecówce. Dzieci z Armenii 
były najpierw w Bieszczadach, a później w Lublinie. Zorganizowano także 
kilka obozów, m.in. terapeutyczny dla dzieci trudnych (Wetlina). Z po-
wodu opóźnienia transportu z Belgii pojawiły się problemy z żywnością z 
darów. Ale przecież można już było próbować uzyskać przydziały od władz, 
przecież „Solidarność” była już legalna; jednak stara władza (wojewoda 
lubelski) odmówiła przydziału mięsa i wędlin59. Trzeba było rozejrzeć się 
jeszcze za rąbanką. Entuzjazm i nadzieja przykrywały niedostatek.

*

Podsumowanie 8 lat „Wakacji z Bogiem” – podziemnych kolonii 
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego – nie jest łatwe, 
jak niełatwa była sama akcja. Na uwagę zasługuje fragment sprawozda-
nia podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu przedstawionego przez 
Stanisława Węglarza na II Walnym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Środkowo-Wschodniego jesienią 1989 r.: 

[...] na szczególną uwagę zasługuje organizacja letniego i zimowego wypoczyn-
ku dla dzieci członków związku znana pod nazwą „Wakacje z Bogiem”. Pro-
wadzona od roku 1982, przez okres 8 lat objęła kilka tysięcy dzieci. Związek, 
a przede wszystkim TZR, zapewniał tej akcji wsparcie finansowe, materialne 
i organizacyjne. Kuria Lubelska czuwała nad ideowym programem „Wakacji 
z Bogiem”, zapewniała duszpasterzy lub kleryków na poszczególne turnusy wa-
kacyjne. Zapewniała poza tym parasol ochronny dla całej imprezy, która bez 
niego byłaby po prostu uniemożliwiona przez służbę bezpieczeństwa60.

Próby podsumowania i policzenia podjęte po zakończeniu podziemnej 
działalności jesienią 1989 r., przedstawione w publikacji Jerzego Bartmiń-
skiego „Ruch Solidarności Rodzin” 199061 i pracy magisterskiej Renaty Stan-
kiewicz Walory wychowawcze „Wakacji z Bogiem”62, były uzupełniane i we-
ryfikowane przy okazji spotkań wychowawców i organizatorów „Wakacji 

59 Pismo do Wojewody Lubelskiego o przydział mięsa i wędlin, 22 czerwca 1989 r. – ar-
chiwum prywatne autora.

60 Sprawozdanie z podziemnej działalności TZR, „Biuletyn «Solidarności» Regionu Środko-
wowschodniego”, 1989, nr 29 (30 listopada).

61 B a r t m i ń s k i, op. cit., s. 48–50.
62 S t a n k i e w i c z, op. cit.
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z Bogiem”63. Wiele nowego wniosły sympozja „Przed Sierpniem był Lipiec” 
(Daewoo–FSC, 2000), „Na początku był Lipiec” (KUL 2005)64. W odzewie 
na publikacje i apele Józefa Kaczora zamieszczane w numerach „Informa-
tora NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”65 z okazji 25-lecia 
„Solidarności” otrzymano notatki i listy z dodatkowymi danymi66. Cieka-
wych danych dostarczyła kwerenda w aktach lubelskiego oddziału IPN67.

Można obecnie (jesień 2005 r.) stwierdzić, choć są to dane zapewne 
niepełne, że w ciągu 8 lat (1982–1989) działania podziemnych „Waka-
cji z Bogiem” wzięło w nich udział w kilkudziesięciu miejscowościach na 
stu kilkudziesięciu turnusach stacjonarnych około 5000 dzieci i młodzieży. 
W kilkudziesięciu obozach różnego typu wzięło udział około 600 dzieci i 
młodzieży. Bezinteresownie opiekowało się dziećmi i młodzieżą około 200 
wychowawców, kleryków, księży.

23 października 1989 r. Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ 
„Solidarność” powołał uchwałą „Wakacje z Bogiem” Biuro ds. Wypoczyn-
ku Dzieci i Młodzieży przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego pod 
kierownictwem Elżbiety Teske68. Dzięki determinacji Elżbiety Teske, Anny 
Stanek i Małgorzaty Różyckiej „Latające biuro ds. Wypoczynku Dzieci i 
Młodzieży przy ZR tworzone [było – J. K.] bez lokalu i etatów”69. Latem 
1990 r. zorganizowało 41 turnusów w 15 miejscowościach dla 1300 dzie-
ci. 29 października 1990 r. Elżbieta Teske złożyła rezygnację z funkcji kie-
rowania „biurem”, rozliczyła się z pieniędzy, a sprzęt został sukcesywnie 
przekazywany Fundacji „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego70. 
Kontynuowania akcji „Wakacje z Bogiem” podjęła się Anna Stanek z gru-

63 Lista obecności na projekcji video „Wakacje z Bogiem”, 23.03.1996 – archiwum pry-
watne autora.

64 K a c z o r, Przed Sierpniem był Lipiec [...], s. 108, 153–154, 179.
65 „Wakacje z Bogiem”, cz. I–III, „Biuletyn Informacyjny  Regionu Środkowowschodnie-

go NSZZ «Solidarność»”, 2005, nr 714, 716, 718.
66 H. C a p a ł a, „Wakacje z Bogiem”. Co wiem. Wykaz wychowawców – archiwum pry-

watne autora; B e l c z y k, op. cit.; S i d o r, op. cit.; Z. K a r w a c k i, list do J. Kaczora, 21 kwiet-
nia 2005 r. – archiwum prywatne autora.

67 IPN Lublin, sygn. Lu-0112/5, s. 3–5; sygn. Lu-0112/1, Lu-0143/1, Lu-0112/2.
68 Program działania Biura ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży – archiwum prywat-

ne autora; Powołanie Biura ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, „Biuletyn «Solidarności» Regionu 
Środkowowschodniego”, 1989, nr 24 (26 października).

69 „Wakacje z Bogiem”, „Gazeta w Lublinie”, 1990, nr z 28 czerwca; A. S t a n e k, list do 
J. Kaczora, 14 sierpnia 1990 r. – archiwum prywatne autora.

70 E. Te s k e, Sprawozdanie finansowe „Wakacji z Bogiem” za rok 1990 – archiwum 
prywatne autora; Dymisje odrzucona i przyjęta, „Gazeta w Lublinie”, 1990, nr z 30 paździer-
nika.
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pą wychowawców71. W 1991 r. na „Wakacje z Bogiem” wyjechało 350 dzie-
ci, a w 1992 r. wypoczywało już tylko 137 dzieci72. Niestety Biuro przestało 
działać mimo dramatycznych apeli organizatorów i wychowawców73.

Pewne formy działania „Wakacji z Bogiem” kontynuowała nadal Fun-
dacja Ruchu Solidarności Rodzin, która powstała przy Zarządzie Regionu 
Środkowo-Wschodniego. Zorganizowano turnusy m.in. w Księżomierzu 
(1992), Pliszczynie (1993, 1994) i w Ostrowie Lubelskim (1995)74.

Kontynuację idei „Wakacji z Bogiem” podjęły także komisje zakłado-
we „Solidarności” większych zakładów pracy. Najdłużej przetrwały chyba 
(do 1996 r.) „Uczelniane «Wakacje z Bogiem»”, organizowane przez Komi-
sję Porozumiewawczą Lubelskiego Ośrodka Naukowego NSZZ „Solidar-
ność” (KPLON) oraz przez Oddział „Solidarności” w Puławach75. Równo-
legle akcję tę prowadzić zaczęła odrodzona w 1990 r. Akcja Katolicka.

W 1998 r. abp Józef Życiński uhonorował akcję „Wakacje z Bogiem” 
medalem „Lumen Mundi”, który otrzymała Małgorzata Kiszczak76.

Akcja „«Wakacje z Bogiem» – podziemne kolonie «Solidarności»”, 
spontanicznie zrodzona z potrzeby serca i chęci pomocy dzieciom człon-
ków Związku internowanych i prześladowanych w stanie wojennym, roz-
wijała się przez tyle lat (1982–1989) dzięki dużej grupie wychowawców, 
którzy bezpłatnie poświęcali swój czas, często w ramach urlopu. Byli to 
nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, a także ludzie innych zawodów. Szcze-
gólną rolę spełnił Kościół – księża i klerycy. Bez ich zaangażowania i ofiar-
ności organizowanie tej formy wakacyjnego wypoczynku dla dzieci nie 
byłoby możliwe.

71 A. S t a n e k, „Wakacje z Bogiem” 1991 (notatka) – archiwum prywatne autora.
72 I d e m, „Wakacje z Bogiem” 1992 (notatka Biura ds. Wypoczynku Dzieci i Młodzieży 

z dnia 4 września 1992 r.) – archiwum prywatne autora.
73 Pomóżmy „Wakacjom z Bogiem”, „Biuletyn Informacyjny Zarządu Regionu Środkowo-

wschodniego NSZZ «Solidarność»”, 1991, nr 78 (5 czerwca).
74 M. K a n i e w s k a, Wspomnienia z kolonii letniej w Ostrowie Lubelskim, „Biuletyn Infor-

macyjny Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ «Solidarność»”, 1995, nr 299 (8 li-
stopada); K a r w a c k i, op. cit.

75 Uczelniane „Wakacje z Bogiem” (materiały w posiadaniu Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” UMCS); J. P. P, Akademickie „Wakacje z Bogiem”, „Gazeta w Lublinie”, 1991, nr 
75 (18–19 maja).

76 J. P l e s z c z y ń s k i, Medal dla podziemnych pozytywistów, „Gazeta w Lublinie”, 1998, nr 
z 12 listopada; M. D ą b r o w s k i, Medal za podziemne wakacje, „Biuletyn Informacyjny Regionu 
Środkowowschodniego NSZZ «Solidarność»”, 1998, nr 42 (451).
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Stąd ruszyła lawina... Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989
 

red. P. P. Gach, Lublin 2006

Andrzej Jóźwiakowski

„Solidarność” lubelskiej służby zdrowia 
w stanie wojennym

Starając się sprostać trudnemu zadaniu odtworzenia wydarzeń i nastro-
jów stanu wojennego sprzed dwudziestu paru lat, zmuszony byłem prosić 
o pomoc ludzi, których znałem z aktywności w okresie, gdy jako członek 
Prezydium Zarządu Regionu odpowiadałem za działalność „solidarnościo-
wą” w lubelskiej służbie zdrowia. Wśród nich byli przede wszystkim moi 
współpracownicy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Akademii Me-
dycznej oraz inni, znani w środowisku lekarskim ze swego zaangażowania.

Nie miałem wielu własnych obserwacji stanu wojennego, gdyż w nocy 
z 13 na 14 grudnia 1981 r. zostałem internowany i wywieziony do więzienia 
we Włodawie. Wiedza moja o tym, co działo się na zewnątrz, była znacznie 
ograniczona i pochodziła od osób drugich. Wiedziałem wszakże, że rozwija 
się wielokierunkowa praca podziemna. To, co działo się w tzw. ośrodku od-
osobnienia, łącznie z nielegalną w nim działalnością swoją i kolegów, opi-
sałem w książce Internowanie we Włodawie i Lublinie 13 XII 1981 – 30 IV 1982. 
Wówczas zdawałem sobie sprawę, że pamięć jest zawodna i że na wolności 
nigdy nie będę miał dość czasu, aby odtworzyć zdarzenia więzienne. Po-
stanowiłem zatem robić nocą codzienne zapiski, które udało mi się ocalić 
przed rewizjami; one stały się kanwą mojej książki, wydanej w 2004 r.

Materiał faktograficzny, który posłużył mi do niniejszego opisu, ze-
brałem w dwóch okresach. Grupę pierwszą stanowią relacje osób, które 
bezpośrednio po moim wyjściu z więzienia opowiedziały mi na świeżo, co 
działo się na początku stanu wojennego. Drugą grupę tworzą relacje ludzi, 
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z którymi nawiązałem kontakty osobiste między listopadem a grudniem 
2004 r. i uzyskałem informacje o ich własnej działalności lub aktywności 
osób z grona ich znajomych czy współpracowników.

Dla zobrazowania, jak liczną i wiarygodną grupę stanowili ludzie bę-
dący dla mnie źródłem wiedzy o podziemnych działaniach „solidarnościo-
wej” służby zdrowia, nie od rzeczy będzie przytoczenie ich nazwisk: 

– mgr Jacek Dmitruk – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego,

– dr Janusz Dubejko – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Akademii Medycznej,

– dr Witold Fijałkowski – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1, przewodniczący,

–  dr Edmund Fijołek – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
szpitala PKP, przewodniczący, 

–  dr Stanisław Kamiński – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Akademii Medycznej,

–  dr Ewa Kopacz – Szpital Psychiatryczny, Oddział Nerwic,
–  dr Jerzy Kurczab – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pań-

stwowego Szpitala Klinicznego nr 4, I przewodniczący,
–  inż. Piotr Lubiarz – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pań-

stwowego Szpitala Klinicznego nr 4, 
–  dr Marek Matuszewski – przychodnia przyzakładowa Przedsię-

biorstwa Transportu Samochodowego Łączności (PTSŁ),
–  Barbara Michalska – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Szpitala Psychiatrycznego, sekretarz, 
–  dr Barbara Miernowska – Szpital Psychiatryczny, I Oddział Neuro-

logiczny,
–  dr Marcin Olajossy – Akademia Medyczna, Klinika Psychiatrii,
–  dr Waldemar Rumiński – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Akademii Medycznej,
–  Helena Saczewa – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pań-

stwowego Szpitala Klinicznego nr 4, przewodnicząca,
–  Anna Sylwestrzak – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 

Szpitala Psychiatrycznego, członkini, 
–  doc. Zofia Tomaszewska – Akademia Medyczna, Katedra Medycy-

ny Sądowej,
–  dr Alicja Tomera – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Szpi-

tala Psychiatrycznego, przewodnicząca,
–  prof. dr hab. Maria Tuszkiewicz – Komisja Zakładowa NSZZ „So-

lidarność” Akademii Medycznej,
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–  doc. Ewa Tuszkiewicz-Misztal – Akademia Medyczna, Klinika Pe-
diatrii,

–  doc. Teresa Wawrzynowicz – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” Akademii Medycznej,

–  mgr Zbigniew Wujec – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Akademii Medycznej,

–  dr Marta Zacharczuk – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
Akademii Medycznej,

–  doc. Iwona Żebrowska-Łupina – Akademia Medyczna, Katedra 
Farmakologii.

Niestety, nie udało mi się uzyskać szczegółowej relacji dr Alicji To-
merowej, która bardzo sumiennie pełniła funkcję przewodniczącej Komi-
sji Zakładowej „Solidarności” w Szpitalu Psychiatrycznym i równocześnie 
przewodniczyła Regionalnej Komisji Koordynacyjnej służby zdrowia (RKK) 
– miała liczne kontakty zarówno z terenową służbą zdrowia, jak i z Kra-
jową Komisją Koordynacyjną (KKK) w Warszawie. Należy podkreślić jej 
zasługi jako przewodniczącej Komisji Zakładowej. Dr Tomera wraz ze swo-
imi współpracownikami proklamowała 14 grudnia 1981 r. strajk w Szpitalu 
Psychiatrycznym. Był to jedyny strajk w służbie zdrowia w Lublinie, podjęty 
– zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność” – w sytuacji ataku na Związek.

Strajkowanie w służbie zdrowia zawsze stanowi problem moralny, 
dlatego założeniem było, że strajk nie zakłóci leczenia i opieki nad chory-
mi. Służbę pełnili tylko lekarze i pielęgniarki dyżurne, a przyjęcia chorych 
ograniczono do stanów naglących. Zamknięto bramy i portiernie szpitala, 
nikt obcy nie miał na jego teren wstępu; rodzinom chorych wydawano 
specjalne przepustki. Bardzo skutecznie współdziałał w tej akcji młody 
portier Marian Tkaczyk. Utrzymywana była wewnętrzna łączność telefo-
niczna. Część personelu nosiła plakietki „Solidarności”, nieliczni – opaski 
o barwach narodowych. Szpital był oflagowany.

Strajk trwał krótko. Dyrektor szpitala, lekarz Remigiusz Sławiński, 
ostrzegł strajkujących przed następstwami. Po pewnym czasie zjawił się 
ówczesny lekarz wojewódzki, doc. Jerzy Karski, i zażądał natychmiasto-
wego zakończenia strajku. Następnie przybyli funkcjonariusze Służby Bez-
pieczeństwa; w gabinecie lekarskim przesłuchali m.in. dr Anastazję Stad-
nik z I Oddziału Neurologii oraz dra Marka Kusego z Oddziału Zakaźnego 
Szpitala w Abramowicach1. Odbył się również rodzaj sądu wojskowego 
nad uczniem, licealistą Erykiem Chojnackim; Eryk zasłabł – przesłuchanie 
przerwano. Przesłuchano z zastraszaniem także portierów.

1 Właściwa ówczesna nazwa Szpitala Neuropsychiatrycznego brzmiała: Psychiatryczny 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2.



478 ANDRZEJ JÓŹWIAKOWSKI

Dr Tomera została zawieszona w czynnościach, a następnie zwolniona 
dyscyplinarnie z pracy i aresztowana. Przez 2–3 tygodnie przebywała wraz 
z więźniarkami kryminalnymi w więzieniu przy ul. Południowej w Lubli-
nie, następnie odpowiadała z wolnej stopy. Po wielu posiedzeniach sądu 
zapadł wyrok: około dwa lata więzienia. Wyrok ten został przez Sąd Naj-
wyższy uchylony i Sąd Wojewódzki w Lublinie wydał ostatecznie wyrok 
uniewinniający (być może amnestia w 1983 r. położyła kres tej sprawie)2.

Bardzo ważną rolę w działalności NSZZ „Solidarność” w szpitalu w 
Abramowicach odegrała dr Ewa Kopacz, która nie była we władzach, gdyż 
jako ordynator oddziału nie mogła kandydować ze względów statutowych, 
jednak jako wybitna osobowość wywierała wielki wpływ na pracę związku. 
W tej drobnej postaci był ogromny duch, prawość, odwaga, pracowitość, 
oddanie idei służenia człowiekowi choremu i bezprzykładne społeczniko-
stwo. Jako kolega z roku studiów byłem pełen podziwu dla jej mądrych i 
wyważonych decyzji. Zginęła niestety w wypadku samochodowym.

Chciałbym również wspomnieć nieżyjącą już naszą koleżankę, lekarza 
psychiatrę Joannę Żurawską, o której działalności wiedzą nieliczni, gdyż 
była to osoba niezwykle skromna, cicha i samotna; nigdy nie zasiadała we 
władzach. Zarówno niosła pomoc materialną, jak i pomagała w ukrywaniu 
osób poszukiwanych.

Zbiórki pieniędzy, ciepłych ubrań, żywności, kolportaż podziemnej 
prasy – to zadania wykonywane przez wielu członków i sympatyków „So-
lidarności” szpitala w Abramowicach. Wymienię tych, których zapamię-
tałem: Andrzej Siwko (wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej), dr Jan 
Giza, mgr Teresa Kwiatkowska, dr Marek Kusy (skarbnik Komisji Zakła-
dowej), Barbara Michalska (sekretarz Komisji Zakładowej), Anna Sylwe-
strzak, Barbara Kacperek (prowadziła biuro Komisji Zakładowej), dr Elż-
bieta Spólnicka, dr Lech Kornacki, dr Marta Pietras (odważnie pomagała 
internowanym), Maria Mazur (magazynier, niezawodna w nocnych ak-
cjach rozrzucania ulotek i naklejania plakatów), dr Józefa Koziara.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa działalność dr Barbary 
Miernowskiej, a właściwie całej rodziny Miernowskich, również seniorki 
rodu, p. Haliny, i rodzeństwa pani Barbary: Andrzeja i Jacka z żonami oraz 
Jerzego. Dr Barbara minimalizuje swoje zasługi i odwagę, stwierdzając: 
,,Robiłam to, co trzeba było”. Fakty jednak mówią same za siebie – oto 
tylko niektóre zaangażowania dr Miernowskiej: wspomniana już aktyw-

2 Niestety, dr Tomera nie autoryzowała tych informacji. 18 listopada 2004 r. nie wyra-
ziła zgody na rozmowę dotyczącą jej działalności „solidarnościowej” i szczegółowych danych 
procesowych.
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ność lekarska, ukrywanie poszukiwanych przez SB (funkcja Andrzeja 
Miernowskiego), zbiórki pieniędzy i przekazywanie ich potrzebującym, 
udostępnianie rodzinnego mieszkania prelegentom tajnej „Solidarności”, 
m.in. Jackowi Kuroniowi. Zebrania te były bardzo liczne, nieraz kilkudzie-
sięcioosobowe. Słuchacze siedzieli gdzie kto mógł, młodsi stali lub siedzie-
li na podłodze. Od czasu do czasu mieszkanie zamieniało się w „Teatr Do-
mowy” ze znakomitą obsadą artystów bojkotujących scenę ocenzurowaną. 
Andrzej Miernowski lub Zbigniew Wujec uzgadniali z aktorami warszaw-
skimi terminy spektakli i wyszukiwali w miarę bezpieczne noclegi. Pani 
Halina żywiła znakomitych gości i niestety znosiła również konsekwencje 
tajnej działalności – trzykrotne rewizje w mieszkaniu.

Wystarczy wymienić aktorów, artystów estrady i innych ludzi kul-
tury występujących w „Teatrze Domowym” działającym dzięki wysiłko-
wi i ponoszonemu ryzyku rodziny Miernowskich, aby mieć wyobrażenie 
o skali tego zjawiska: Marek Bargiełowski, Maria Chwalibóg, Aleksan-
dra Dmochowska, Ewa Dałkowska, Gustaw Holoubek, Emilian Kamiń-
ski, Maja Komorowska, Antonina Krzysztoń, Katarzyna Łaniewska, Piotr 
Machalica, Halina Mikołajska, Anna Nehrebecka, Andrzej Piszczatowski, 
Zygmunt Sierakowski, Andrzej Wajda, Leszek Wojtowicz, Maciej Szary, 
Andrzej Szczepkowski, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Kolberger, Hanna 
Skarżanka, Krzysztof Kłopotowski, Stanisław Jankowski „Agaton”, An-
drzej Drawicz, Marcel Łoziński, Andrzej Titkow.

Repertuar był bardzo urozmaicony: od poważnego, patriotycznego do 
kabaretowego, z nieszczęsną WRONĄ3 w tle:

Trzynastego po mnie przyszli „interniści”,
Skarcić, że obrzydzam stosunek do partii.
Choć drzwi wyłamali – kumple mnie schowali,
Ja się WRONĄ pie... (napuszoną) nie przejmuję.
Nic świętego dla mnie nie ma,
Bom ekstrema,
Anarcho-syndykalista oraz glista.
Szpicle za mną chodzą, radio na mnie pluje...
Ja się WRONĄ pie... nie przejmuję.

Działalność artystyczna odbywała się również w innych mieszkaniach, 
a nawet w plenerze, np. w kamieniołomach. Piszę o tym, aby przypomnieć, 
że robiono wszystko, co mogło świadczyć, że nie damy się zniewolić. 

3 WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.
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Duże zasługi w kontynuowaniu pracy Wszechnicy Związkowej „Soli-
darności” Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego (po przejęciu jej prze-
wodnictwa od Adama Stanowskiego) miał mgr Zbigniew Wujec. Działal-
ność wszechnicy w stanie wojennym była niezwykle ryzykowna i przez 
to bardzo utrudniona. Miejsca zebrań słuchaczy – przykościelne sale ka-
techetyczne, mieszkania prywatne – ograniczały liczebność uczestników 
i groziły represjami właścicielom lokali w razie dekonspiracji. Znajdo-
wali się jednak ludzie odważni w Lublinie, Świdniku i w innych miej-
scowościach, którzy udostępniali na te cele swoje zazwyczaj niewielkie 
mieszkania. Dobrym przykładem, o którym już była mowa, byli państwo 
Miernowscy, których dość duże mieszkanie gościło znakomitych przed-
stawicieli kultury polskiej, zwłaszcza teatru, stanowiąc rodzaj salonu ar-
tystycznego i patriotycznego. Jednak trzeba było włożyć wiele trudu, aby 
artystów i prelegentów zaprosić, zdobyć ich zaufanie, zapewnić im bez-
pieczny transport, wyżywienie, noclegi. Należy pamiętać, że w tamtym 
okresie benzyna była racjonowana, mięso sprzedawano na kartki, a prze-
wóz nielegalnych materiałów, np. filmów, groził zarekwirowaniem samo-
chodu. Obowiązywała godzina milicyjna. Na dłuższą metę nie można było 
narażać właścicieli mieszkań na represje i tu pomysł Zbyszka Wujca, aby 
podszyć się pod istniejącą oficjalnie instytucję politycznie niepodejrzaną, 
był bardzo cenny. 

W połowie 1983 r. Zbigniew Wujec w rozmowie z dr n. hum. Sabiną 
Magierską zaproponował powołanie Koła PTTK, którego zarząd mógłby 
być przykrywką dla Komisji Porozumiewawczej Lubelskiego Ośrodka Na-
ukowego (KPLON); działalność Koła miała wspierać pracę Wszechnicy – 
dawać możliwości w miarę legalnego uzyskiwania sal na spektakle i pre-
lekcje. Koło zostało zawiązane, ale brak było zgody, by jego zarząd stano-
wił przykrywkę dla działań KPLON-u, natomiast rozwijała się działalność 
integrująca środowiska wyższych uczelni Lublina i robotników Świdnika. 

Myśl, aby koło turystyczne służyło jako kamuflaż działalności Wszech-
nicy Związkowej „Solidarności”, okazała się znakomita – możliwe stały 
się spotkania ludzi, którzy często niewiele mieli wspólnego z turystyką. 
Pierwsze zebranie, reaktywujące Koło Pracowników Nauki PTTK, odbyło 
się w czerwcu 1983 r. w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej. Wzięli w 
nim udział: dr Janusz Kudlicki, dr Ryszard Grzywna, dr Janusz Dubejko, 
mgr Zbigniew Wujec oraz przedstawiciele tajnej Komisji Zakładowej „So-
lidarności” UMCS. Prezesem zarządu Koła został dr Janusz Kudlicki, jego 
zastępcą – dr Ryszard Grzywna, sekretarzem – mgr Eugenia Lutostańska, 
skarbnikiem – dr Jacek Roliński. Wszyscy tu wymienieni byli działaczami 
NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej. 
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Po akademickiej przerwie wakacyjnej, w październiku 1983 r. w Ho-
telu Studenta Zaocznego odbyło się drugie zebranie. Wzięli w nim udział 
pracownicy UMCS, Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej i Politech-
niki Lubelskiej. Rozszerzono zarząd Koła o ludzi z większości wyższych 
uczelni lubelskich4.

Dr Kudlicki, który piastował funkcję prezesa Koła do grudnia 1984 r., 
przekazał ją adiunktowi Józefowi Kaczorowi, przewodniczącemu Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS.

Za pracę we wszechnicy oraz organizację „Teatru Domowego” Barba-
ra Miernowska, Andrzej Miernowski oraz Zbigniew Wujec otrzymali na-
grody Fundacji POLCUL (Fundacja Polska Kultura).

Działalność „solidarnościowa” w Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
w Lublinie nie zakończyła się wraz ze stłumieniem strajku. Wielu ludzi 
prowadziło ją nadal, a najważniejsza była pomoc moralna i materialna, 
jak również konkretna pomoc medyczna. Wielu działaczy „Solidarności”, 
zagrożonych represjami, zwolnionych dyscyplinarnie z pracy, znajdowało 
schronienie i pomoc w szpitalach. Z oczywistych względów nie zachowała 
się żadna pisemna dokumentacja, która obejmowałaby nazwiska i liczbę 
leczonych szpitalnie działaczy różnego szczebla – nikt wówczas, podczas 
pracy podziemnej, nie robił notatek. Szczególne zasługi położył tutaj Od-
dział Neurologiczny I, w którym pracowała dr Barbara Miernowska, oraz 
Oddział Nerwic dr Ewy Kopacz i Oddział Chorób Wewnętrznych dra Miro-
sława Uszyńskiego. W Oddziale Nerwic leczyli się m.in. działacze Zarządu 
Regionu, kilku robotników ze Świdnika i z Lubelskich Zakładów Naprawy 
Samochodów (LZNS). Byli też chorzy przeniesieni z oddziału dla podsąd-
nych. Na Oddziale Chorób Wewnętrznych leczona była znana działaczka 
„Solidarności” KUL, Ewa Jabłońska-Deptuła. Na oddziale dr Kopaczowej 
leczyli się też oczywiście inni chorzy, wśród nich pracownicy milicji, niewy-
trzymujący obciążeń psychicznych związanych z ich rolą w okresie stanu 
wojennego. Dlatego Oddział Nerwic stał się obiektem szczególnego zain-
teresowania Służby Bezpieczeństwa, która w sposób bezprawny usiłowała 
ingerować w sprawy leczenia i uzyskać wgląd w dokumentację lekarską. 
Wobec bezkompromisowej postawy zespołu dr Ewy Kopacz, odmawiającej 
jakiejkolwiek współpracy z SB, Oddział Nerwic został zamknięty, a cały 
szpital był traktowany przez władze SB i PZPR jako siedlisko opozycji i 
podziemia „Solidarności”.

4 Rozszerzony skład osobowy zarządu Koła oraz kalendarium licznych działań opisany 
został i udokumentowany fotograficznie przez Komisję Zakładową „Solidarności” UMCS w 
pracy pt. Turyści z konspiry, red. J. Magierski, E. Różycka, Lublin 2003.
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Należy przypomnieć, że w Szpitalu Neuropsychiatrycznym 15 listopa-
da 1980 r. pracowało 788 członków „Solidarności”.

Drugim ośrodkiem działań podziemnej służby zdrowia w stanie wo-
jennym było środowisko NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej, gru-
pujące pracowników wszystkich wydziałów, tzn. Lekarskiego, Farmaceu-
tycznego, Stomatologicznego i Pielęgniarskiego. W ścisłej łączności z Aka-
demią Medyczną pozostawał personel szpitali klinicznych: Państwowego 
Szpitala Klinicznego nr 1 (PSK nr 1) przy ul. Staszica 16 oraz Państwowe-
go Szpitala Klinicznego nr 4 (PSK nr 4) przy ul. Jaczewskiego 8. W nie-
wielkim zakresie współpracowały z Komisją „Solidarności” Akademii Me-
dycznej szpitale nieakademickie: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jana 
Bożego przy ul. Biernackiego 9, Wojewódzki Szpital Onkologiczny przy ul. 
Jaczewskiego 7 oraz Okręgowy Szpital Kolejowy przy ul. Kruczkowskiego 
21. Liczba członków „Solidarności” w poszczególnych jednostkach przed-
stawiała się następująco: w Akademii Medycznej – 1273 (na ogółem 1470 
pracowników), w PSK nr 1 – 1509 (na 1600 pracowników), w PSK nr 4 – 
1322 (na 1433 pracowników).

Według deklaracji działało w owym czasie w środowisku akademickim 
4104 członków „Solidarności” (od 85 do 95% zatrudnionych w poszczegól-
nych szpitalach i wydziałach). W Szpitalu Wojskowym i w Szpitalu MSW 
obowiązywał zakaz tworzenia NSZZ „Solidarność”. Liczebność członków 
świadczyła o sile poparcia dla idei „solidarnościowych”, jednak rozbicie lo-
kalizacyjne zakładów, zwłaszcza teoretycznych, nie sprzyjało przepływowi 
informacji i utrudniało lub wręcz uniemożliwiało wspólne zorganizowa-
nie oporu. Wyłączenie telefonów w pierwszym okresie stanu wojennego 
sparaliżowało skutecznie współdziałanie licznych kół związkowych, które 
były najmniejszymi jednostkami organizacyjnymi. W samej Akademii Me-
dycznej działało 57 kół w poszczególnych klinikach, zakładach, w admini-
stracji, w bibliotece, w zakładach remontowych, naprawczych, w domach 
akademickich rozsianych w różnych częściach miasta. Strajku w Akade-
mii Medycznej i w wymienionych jednostkach służby zdrowia nie było, 
a sporadyczne próby protestu szybko wygasały wobec demonstracji siły, 
zastraszenia wojennego i niepewności co do ewentualnej interwencji z ze-
wnątrz. Stale przypominały o sobie złowieszcze pytania: „Wejdą? Nie wej-
dą?”. Na granicy wschodniej trwała pod pozorem manewrów koncentracja 
licznych dywizji. Nie było też sygnału od obradującej w Gdańsku Komisji 
Krajowej „Solidarności” o zgodzie na strajk generalny. Nie wiadomo było, 
czy strajk generalny nie skłoniłby ostatecznie dowództwo sowieckie do 
podjęcia decyzji o interwencji.
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Ogłoszenie stanu wojennego było dla społeczeństwa całkowitym za-
skoczeniem. Jak twierdzą, nie bez racji, złośliwi znawcy, był on jedynym 
naprawdę udanym działaniem ówczesnej ekipy rządzącej, z gen. Jaruzel-
skim na czele. Zaskoczona została nawet najwyższa władza NSZZ „Soli-
darność”, Komisja Krajowa, obradująca w tym czasie w Gdańsku, której 
członkowie, z nielicznymi wyjątkami zostali aresztowani i internowani.

13 grudnia 1980 r. skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Akademii Medycznej przedstawiał się następująco (w kolejności alfabe-
tycznej):

–  Zdzisław Chruściel – członek (dział techniczny),
–  Janusz Dubejko – członek (adiunkt Kliniki Kardiologii),
–  Andrzej Jóźwiakowski – przewodniczący (adiunkt I Kliniki Chi-

rurgii Ogólnej),
–  Stanisław Kamiński – podkomisja interwencji (adiunkt Kliniki 

Neurochirurgii),
–  Jan Kotarski – członek (II Klinika Ginekologiczno-Położnicza),
–  Janusz Kudlicki – członek (adiunkt Kliniki Kardiologii),
–  Regina Mańko – wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej (a di unkt 

na Wydziale Farmaceutycznym, Zakład Chemii Nieorganicznej),
–  Maryla Michalczyk – członkini (pracownik administracji Akade-

mii Medycznej), 
–  Andrzej Nowakowski – członek (adiunkt Kliniki Chorób We-

wnętrznych),
–  Stanisław Popławski – członek (Zakład Mikrobiologii),
–  Ewa Pleszczyńska – członkini (Zakład Mikrobiologii),
–  Waldemar Rumiński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
–  Marek Sękowski – członek (Studium Języków Obcych Akademii 

Medycznej),
–  Lucyna Smyk – członkini (Biblioteka Akademii Medycznej),
–  Leszek Szczepański – przewodniczący Podkomisji Organizacyjnej,
–  Anna Tereszkiewicz – członkini (Zakład Pielęgniarstwa Kliniczne-

go),
–  Maria Tuszkiewicz – członkini (prof. Katedry Mikrobiologii Lekar-

skiej),
–  Irena Urban – członkini (Zakład Fizjologii Człowieka),
–  Teresa Wawrzynowicz – delegatka Komisji Zakładowej NSZZ „So-

lidarność” Akademii Medycznej do Komisji Porozumiewawczej 
Lubelskiego Ośrodka Naukowego (Wydział Farmacji, doc. Zakła-
du Chemii Nieorganicznej),
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–  Zbigniew Wujec – sekretarz Komisji Zakładowej (mgr matematy-
ki, Zakład Epidemiologii),

–  Marta Zacharczuk – delegat do Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej Akademii Medycznych w Warszawie (Zakład Radiologii Ogól-
nej), 

–  Zbigniew Zagórski – członek (doc. Kliniki Okulistycznej),
–  Stanisław Zaręba – członek (adiunkt na Wydziale Farmacji, Za-

kład Chemii Leków),
–  Zofia Zinkiewicz – członkini (adiunkt Kliniki Pediatrii).
Z tego składu internowane zostały dwie osoby: dr Andrzej Jóźwia-

kowski (przewodniczący Komisji) oraz dr farmacji Regina Mańko (wice-
przewodnicząca).

Niewiele wiadomo o pierwszych dniach stanu wojennego w PSK 
nr 1. Przewodniczący Komisji Zakładowej, dr Witold Fijałkowski, w kry-
tycznych dniach znajdował się daleko poza Lublinem. Po powrocie był 
przesłuchiwany przez SB, ale wobec udokumentowanego alibi nie został 
zatrzymany.

W PSK nr 4 przewodnicząca Komisji Zakładowej, Helena Saczewa, 
wykazała się prawdziwie kobiecą intuicją. Według niej sobota 13 grudnia 
nie była spokojna. Krążyły wieści o zwiększonych ruchach milicji, ZOMO 
i wojska: 

Miałam pewien niepokój – opowiada pani Helena – i na wszelki wypadek 
wraz z Piotrem Sady z działu technicznego zaczęliśmy pakować ważniejsze 
dokumenty, kartotekę i bibliotekę książek, głównie wydanych w drugim obie-
gu, będących własnością naszej Komisji Zakładowej.

W dniu 14 grudnia, w niedzielę, do pracy przyszli tylko lekarze i pie-
lęgniarki dyżurne oraz niezbędny personel pomocniczy – nie było mowy o 
strajku. Wszyscy byli pod wrażeniem „wojny” i myśli: „Wejdą? Nie wejdą?”. 
Kościoły były pełne ludzi, panował nastrój niepewności i przygnębienia. Było 
bardzo zimno. 

W poniedziałek 15 grudnia przyszłam do pracy znacznie wcześniej i wi-
dząc czterech zziębniętych zomowców w czapkach uszatkach przy wejściu 
głównym szpitala, zdecydowałam się skorzystać z wejścia, które znajdowało 
się w tylnej części szpitala i prowadziło do działu technicznego. Jako pra-
cownica tego działu miałam swoje klucze i bez trudu weszłam do szpitala. 
Z pomocą kolegi przenieśliśmy spakowane wcześniej pudła z dokumentami 
i książki do przyległej ubikacji dla personelu i zamknęliśmy ją na klucz. Udało 
się je uratować. W niedługim czasie lokal Komisji Zakładowej został zrewi-
dowany i zaplombowany przez funkcjonariuszy SB. Zdjęto też z drzwi wej-
ściowych mosiężną tabliczkę z dużym napisem „NSZZ Solidarność”. Po holu 
głównym i korytarzach przechadzali się zomowcy i jacyś cywile.
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Pani Helena Saczewa nie została internowana, była natomiast bacz-
nie inwigilowana, miała swój „cień” – Marka Bednarczyka, pracownika 
SB, który ją kilkakrotnie przesłuchiwał i namawiał do współpracy, stosując 
jednocześnie perfidne metody szantażu i próby kompromitacji, stwarza-
jąc sytuacje mogące sugerować środowisku „Solidarności”, że pani Hele-
na jest tajnym współpracownikiem SB. Jedno z przesłuchań, 5 kwietnia 
1982 r., trwało bardzo długo – 6–7 godzin, a poprzedzone zostało wezwa-
niem. Pani Helena Saczewa poszła na nie z przypiętą plakietką „Solidar-
ności”. Była pytana o przekonania, powiązania, znajomości i również o to, 
dlaczego nosi plakietkę. Odpowiedziała: „Gdyż związek nie został rozwią-
zany, lecz zawieszony w działaniach”. Wypytywano ją o nastroje wśród 
współpracowników, o kontakty z ludźmi ze Świdnika, czy ma znajomych 
w Gdańsku. W przeddzień przesłuchania otrzymała od ks. Mieczysława 
Brzozowskiego radę: „Mówić dużo i nie na temat”. Tak też robiła.

Postawę członków „Solidarności” od początku stanu wojennego ce-
chowały duża jednomyślność i wzajemne zaufanie, brak podejrzliwości w 
sprawach finansowych i życzliwość. Nie bez znaczenia było wyczuwalne, 
ciche poparcie rektora Andrzeja Jaklińskiego i prorektor Teresy Widom-
skiej-Czekajskiej. 

Składki nie miały charakteru obowiązkowego. Były doraźne, na 
określony cel pomocowy. Nie prowadzono dokumentacji ze względów 
oczywistych. Panowała wiara w ludzką uczciwość. Przykładowo: za kol-
portaż biuletynu „Solidarności” aresztowana została Elżbieta Sidor, pra-
cownica laboratorium centralnego w PSK nr 4. Następnie usunięto ją z 
pracy pod fałszywym zarzutem manka w dziale przez nią prowadzonym – 
została pozbawiona środków do życia. Postanowiono jej pomóc, wykłada-
jąc szarą kopertę na parapet w dziale technicznym i informując członków 
„Solidarności” o celu zrzutki. Zebrana suma znacznie przekroczyła wyso-
kość rzekomego manka. Podobnie hojne były zbiórki pieniędzy na pomoc 
represjonowanym i internowanym, czy też powodzianom z rejonu Płocka.

W późniejszych miesiącach stanu wojennego, zwłaszcza w maju 
1982 r., władze wzmogły represje. W święto 3 Maja bardzo wielu ludzi, w 
tym młodzież, wychodząc z katedry po mszy, stanęło oko w oko z kordo-
nem uzbrojonej milicji. Według świadków wiele osób miało z sobą żonkile, 
które miały zostać złożone pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja. Niektórzy 
wetknęli kwiaty w lufy milicyjnych karabinów. Kordon ustąpił i przepuścił 
manifestantów udających się na plac Litewski. Zebrała się cała masa lu-
dzi, choć przecież obowiązywał zakaz zgromadzeń ulicznych. Milicja ostro 
interweniowała, legitymowała, sypała mandatami i bardzo wiele osób za-
trzymano. „Sztandar Ludu” z 7 maja 1982 r. donosił: 
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W ciągu kilku godzin, a więc jeszcze tego samego dnia, stanęli oni przed 
kolegium ds. wykroczeń, które rozpatrywało sprawy w trybie przyśpieszo-
nym. 40 obwinionych za nierespektowanie przepisów wynikających ze stanu 
wojennego ukarano grzywnami w wysokości od 3,5 tys. do 5 tys. zł. 

I dalej: 

Jak poinformowano wczoraj na konferencji prasowej w KW MO, ogółem 
zatrzymano 178 osób, wśród których było 57 studentów głównie UMCS i KUL 
oraz 52 uczniów lubelskich szkół. [...] W czasie konferencji poinformowano 
także o wszczęciu 4 postępowań przygotowawczych przeciwko niektórym z 
organizatorów nielegalnych zgromadzeń5. 

Członek Komisji Zakładowej Akademii Medycznej, dr Stanisław Po-
pławski, został zatrzymany i ukarany przez kolegium mandatem 3,5 tys. 
zł. Natychmiast nastąpiła „zrzutka wyrównująca”.

W Akademii Medycznej nie było podziemnej komisji zakładowej. Od 
początku zależało członkom na pełnej jawności działań i z tego względu 
w stanie wojennym Komisja Zakładowa nie wyłoniła przywódcy, lecz sku-
piła się wokół seniorki Komisji, prof. Marii Tuszkiewicz, która jako jedy-
na w tym gronie miała doświadczenie konspiracyjne jeszcze z lat wojny, 
z okupowanego Lwowa, a była osobą wielkiego ducha i odwagi. Bardzo 
czynni byli: doc. Teresa Wawrzynowicz, Stanisław Kamiński, Janusz Du-
bejko, Janusz Kudlicki, a zwłaszcza Zbigniew Wujec. Można właściwie 
powiedzieć, że nikt z członków nie zawiódł i nie uchylał się od wspólnych 
działań. W pierwszych dniach stanu wojennego były to przede wszystkim 
odwiedziny rodzin osób internowanych, aby podnieść je na duchu, okazać 
zainteresowanie i rozpoznać ewentualne potrzeby. Wśród innych działań 
znalazły się:

–  zbiórka pieniędzy i przekazywanie ich rodzinom potrzebującym;
–  wewnątrzzwiązkowa wymiana ubrań zimowych i obuwia, z któ-

rych starsze i większe dzieci wyrosły – przekazanie ich rodzicom 
mającym młodsze potomstwo; był to rodzaj giełdy wymiennej, 
działanie uzasadnione dużymi brakami w zaopatrzeniu sklepów, 
zwłaszcza w ubiory dziecięce (jako nieopłacalne w produkcji);

–  kolportaż (czasami przedruk) ulotek i biuletynów związkowych;
–  segregacja i rozdział darów z zagranicy;

5 [b.a.], Rozprawy w trybie przyspieszonym przeciwko uczestnikom nielegalnych zgrupowań, 
„Sztandar Ludu”, 1982, nr z 7 maja.
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–  służenie transportem samochodowym, np. Stanisław Kamiński, 
Marek Matuszewski, Marcin Misztal, Paweł Drwal i inni;

–  porządkowanie i segregacja ogromnej liczby różnych leków przy-
syłanych z Republiki Federalnej Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej 
Brytanii, Belgii – kierowanych do lubelskiej Kurii Biskupiej, do 
szpitali, do KUL, do zgromadzeń zakonnych, a nawet znajomych 
osób prywatnych.

Ważną i ogromnie potrzebną sprawą było zorganizowanie punktu ap-
tecznego leków zagranicznych, wydawanych bezpłatnie, ale na receptę. 
Punkt ten powstał dzięki Kurii Biskupiej, w której darami z polecenia ks. 
bpa Bolesława Pylaka dysponowali ks. Mieczysław Bochyński i ks. Ryszard 
Lis. Zapotrzebowanie na leki dla internowanych zgłaszali ks. Mieczysław 
Brzozowski i ks. Wacław Oszajca, a paczki z posegregowanymi odpowied-
nio lekami przygotowywała mgr farmacji Sabina Kowal. Ona również wie-
lokrotnie przywoziła potrzebne leki z punktu w kościele św. Marcina w 
Warszawie. Identycznie, choć zupełnie niezależnie od siebie, działali, prze-
wożąc leki, Elżbieta i Andrzej Teske z UMCS. Wiele czasu na segregację i 
ekspedycję leków poświęcili również doc. Lucjan Kurylcio i jego żona, dr 
Stefania Janik.

Punkt apteczny bezpłatnego wydawania leków dla wszystkich po-
trzebujących zorganizowano w domu parafialnym kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przy ul. Kunickiego 128/130. Proboszcz parafii, ks. Sta-
nisław Rojek, udostępnił w tym celu dwa pokoje, a mgr Wojciech Szostak 
postarał się o niezbędne do ułożenia leków półki. Prof. Maria Tuszkiewicz, 
władająca kilkoma językami, tłumaczyła ulotki dotyczące stosowania le-
ków, a doc. Teresa Wawrzynowicz, mgr Sabina Kowal, mgr Irena Jurkow-
ska, mgr Regina Ślusarska, doc. Stanisław Zaręba, mgr Anna Zaręba, mgr 
Teresa Tudruj, mgr Wojciech Szostak i mgr Zofia Jedziniak podjęli trud 
prowadzenia „solidarnościowej” apteki. Księża ogłosili z ambon o otwar-
ciu punktu rozdawnictwa leków i godzinach jego działania. Punkt czynny 
był w dni powszednie od godziny 16.00 do 20.00, praktycznie jednak czę-
sto do godziny 21.00 lub 22.00, zależnie od oczekujących w kolejce, a ludzi 
zgłaszało się bardzo wielu. Jak zwykle w kolejkach, zdarzały się nieporo-
zumienia i kłótnie, ale dzięki księżom Stanisławowi Dziwulskiemu, Jano-
wi Mazurowi i Januszowi Bogdańskiemu były one skutecznie łagodzone. 

Ta prowizoryczna apteka stanu wojennego, stale inwigilowana przez 
SB, działała do późnej jesieni 1982 r., tzn. do czasu jawnej interwencji SB, 
w następstwie której i pod pretekstem wymogów sanitarnych Sanepidu 
przejęta została przez Cefarm i znalazła się w odległej od centrum aptece 
przy ul. Koryznowej. Przedtem jednak za zgodą ks. Bogdańskiego bardziej 
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cenne i poszukiwane leki zostały przez mgr Sabinę Kowal i Reginę Mańko 
(zwolnioną przed paroma miesiącami z internowania w Gołdapi) ukryte w 
piwnicy, a stąd za zgodą ks. Mitury przeniesione do kościoła św. Jadwigi na 
Czechowie. Znowu powtórzył się proces instalowania punktu aptecznego 
z udziałem prof. Marii Tuszkiewicz, małżeństwa Sabiny i Bronisława Ko-
walów i doc. Teresy Wawrzynowicz. Dużą pomoc w organizowaniu punk-
tu wniósł p. Stanisław Dąbrowski, również jako łącznik między księżmi 
Mieczysławem Brzozowskim i Wacławem Oszajcą. Punkt apteczny przy 
kościele św. Jadwigi miał już znacznie mniejszy zakres działania, ograni-
czony dodatkowo czujnym okiem SB. 

Podobny, duży punkt bezpłatnego rozdawania leków z darów zagra-
nicznych znajdował się u ojców kapucynów na Poczekajce, gdzie działała 
od 1982 r. mgr farm. Regina Rotkiewicz-Niezabitowska oraz mgr Celina 
Kania i mgr Zofia Kownacka. 

W PSK nr 4 Komisja Zakładowa przyjmowała transporty leków i sprzę-
tu z Wiesbaden i Frankfurtu nad Menem, niestrudzenie przywożone przez 
Paula Janczewskiego, męczące nie tyle z powodu dystansu i zimowych 
warunków podróży, ile wskutek długotrwałych rewizji i nieuzasadnionego 
przetrzymywania na granicy – jakby celowo dla nękania konwojentów i 
wydatnego zwiększania kosztów wynajmu tirów. Niektóre narzędzia były 
mało przydatne, np. strzykawki wielokrotnego użytku, ale były też bar-
dzo cenne, np. cztery sprawne sztuczne nerki marki Cobe Centry, każda 
warta kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zawdzięczaliśmy je Klinice Nefrologii 
w Wiesbaden i drowi Reinchardowi Gnauckowi, którego poznałem dzięki 
„Solidarności”.

W PSK nr 4 segregacją leków zajmowali się: dr Jerzy Kurczab, doc. 
Lucjan Kurylcio, dr Andrzej Olejowski, dr Andrzej Jach i inni.

Nie można pominąć działalności wiceprzewodniczącej Komisji Zakła-
dowej Akademii Medycznej, mgr Reginy Mańko, która po wyjściu z wię-
zienia w Gołdapi była bardzo czynna w niesieniu pomocy. Jej staraniem 
przy kościele św. Mikołaja na ul. Krzywej zorganizowano przyjmowanie 
transportów odzieży przysyłanej z USA przez ks. Ryszarda Hermanowicza. 
Sobie wiadomymi kanałami zdobywała adresy potrzebujących pomocy 
rodzin poszkodowanych działaczy „Solidarności”. W sortowaniu darów i 
przygotowywaniu paczek pomagali przyjaciele Reginy z Zakładu Chemii 
Nieorganicznej Akademii Medycznej, m.in. doc. Teresa Wawrzynowicz i dr 
Anna Flieger. Po wyemigrowaniu do Stanów Zjednoczonych organizowała 
w Filadelfii wraz z ks. Ryszardem Hermanowiczem pomoc Polonii ame-
rykańskiej dla kraju w postaci paczek z ubraniami i butami, nie tylko dla 
rodzin „solidarnościowych”, lecz wg kryterium „kto bardziej potrzebuje”. 
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Pracując nad zapewnieniem pomocy materialnej, nie zapominano 
o sprawach duchowych. Trudno przecenić rolę powstałego w stanie wo-
jennym Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Dla udokumentowania zacytuję 
fragment książki opublikowanej przez Wydawnictwo Archidiecezji Lubel-
skiej w 1998 r. pt. W służbie kościołowi lubelskiemu 1975–1997. Ks. Tadeusz 
Pajurek pisze: 

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. na dwóch spotka-
niach najpierw kilku, a następnie kilkunastu członków Komisji Zakładowych 
NSZZ „Solidarność” PSK nr 1 i nr 4, szpitala PKP oraz Akademii Medycznej 
uznało, iż oprócz kontynuowania dalszej działalności związkowej, należy sko-
rzystać z inspiracji ks. J. Rzeźnika i powołać specjalistyczne duszpasterstwo 
Służby Zdrowia. Już na początku ustalono, że celem jego działalności będzie 
troska o dobro duchowe i postawę katolicką pracowników Służby Zdrowia. 
[...] Następnie ustalono, że owe cele duszpasterstwa będą realizowane po-
przez dokształcanie w zakresie społecznej nauki Kościoła, historii, etyki. [...] 

Realizując te plany od 1982 r. dwa razy w miesiącu w ustalonej sali kate-
chetycznej urządzano spotkania połączone z wykładami. Cykle wykładowe z 
zakresu społecznego nauczania Kościoła prowadził ks. prof. W. Piwowarski, z 
etyki katolickiej – ks. prof. T. Styczeń i ks. prof. A. Szostek, a z historii współ-
czesnej – prof. Z. Łupina, mec. Siła-Nowicki, prof. T. Strzembosz. [...] Raz w 
miesiącu organizowano mszę św. za Ojczyznę, po której odbywały się występy 
artystów scen polskich: Hanny Skarżanki, Mieczysława Voita, Anny Nehre-
beckiej i Krzysztofa Kolbergera. W związku z tą działalnością wielokrotnie ks. 
J. Rzeźnik i dr S. Kamiński byli nachodzeni lub wzywani przez kpt. Brzóskę 
ze Służby Bezpieczeństwa. 

[...]
Szczególną pomocą i wsparciem duchowemu opiekunowi środowiska – 

ks. J. Rzeźnikowi służyli m.in. lekarze – B. Chorągiewicz, L. Kowalczyk, H. 
Gulanowska, J. Dubejko, S. Kamiński. W 1987 r. nominację na duszpasterza 
Służby Zdrowia Diecezji Lubelskiej otrzymał ks. T. Pajurek [...]. Aktualnie [w 
1998 r. – przyp. A. J.] duszpasterstwo Służby Zdrowia, skupiające kilkaset 
osób, korzysta z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz jego zaplecza 
katechetycznego przy ul. Staszica w Lublinie6. 

Najważniejszą i bardzo trudną rolą służby zdrowia w stanie wojen-
nym było udzielanie osobom represjonowanym i ukrywającym się takiej 
pomocy, która nie byłaby sprzeczna z etyką, a równocześnie skuteczna. 

6 ks. T. P a j u r e k, Duszpasterstwo Służby Zdrowia, [w:] W służbie Kościołowi lubelskiemu 
1975–1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, praca 
zbiorowa pod red. ks. D. Pietrusińskiego, Lublin 1998, s. 124–125.
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U wielu osób pozornie zdrowych w trudnych okresach życia, a do takich 
na pewno zaliczał się stan wojenny, nasilają się objawy chorób ukrytych 
lub nieleczonych. Stres, będący wynikiem ciężkich przeżyć nerwowych, 
lęku, długotrwałego napięcia psychicznego, niepokoju o bliskich, bólu, 
zimna i innych negatywnych bodźców, może stwarzać śmiertelne zagroże-
nia. Wiele z wymienionych czynników było udziałem represjonowanych. 
Z pomocą tym ludziom przyszli nie tylko neurolodzy i psychiatrzy, ale 
również lekarze Kliniki Kardiologicznej i I Kliniki Chirurgii Ogólnej oraz 
niektórych oddziałów szpitalnych. W początkowym okresie stanu wojen-
nego, ze względu na brak łączności telefonicznej i minimalizację trans-
portu chorych przez Pogotowie Ratunkowe, w szpitalach było dość dużo 
wolnych łóżek; leczyli się ci, którzy mieszkali bliżej lub mieli własny trans-
port. Zgłaszało się więc wielu działaczy „Solidarności” z dolegliwościami 
kardiologicznymi, ale też ludzie chorzy z obozu władzy lub sympatycy tzw. 
porządku. Najważniejszą zasadą etyki lekarskiej było, jest i, mam nadzieję, 
będzie niesienie pomocy choremu niezależnie od jego poglądów, religii, 
rasy i zamożności – tej reguły przestrzegano. Przykładem równego statusu 
wobec cierpienia może być m.in. sytuacja zaistniała w Klinice Kardiolo-
gicznej, gdzie na jednej sali leżeli: redaktor lokalnej gazety, sekretarz jed-
nego z działów KW PZPR i znany z mszy za ojczyznę ksiądz. 

Na ogół leczyli się zwykli chorzy, ale byli wśród nich również czynni 
działacze „Solidarności”, niektórzy na obserwacji, m.in. pracownicy FSC, 
WSK Świdnik, LZNS i uczelni lubelskich, działacze komisji zakładowych z 
Lublina i innych miejscowości Chełmszczyzny i Zamojszczyzny. Nie będę 
ich wymieniał, choćby ze względu na tajemnicę lekarską, wyliczę nato-
miast lekarzy i pielęgniarki, którzy wykazali się nie tylko kompetencją za-
wodową, ale i wrażliwością obywatelską. Byli to: Roman Waseńczuk, Ja-
nusz Dubejko, Waldemar Rumiński, Ryszard Grzywna, Stanisława Kędra, 
Janusz Kudlicki, Jerzy Przegaliński. Wielka dbałość o chorych cechowała 
siostrę oddziałową Zofię Adamczuk oraz Czesławę Gałko i Zofię Gilewską 
– w lutym 1982 r. jedna z nich była przesłuchiwana przez SB.

Chorymi chirurgicznymi zajmowali się lekarze I Kliniki Chirurgii 
Ogólnej, Chirurgii Naczyń, Oddziału Chirurgii Szpitala Kolejowego; wśród 
nich m.in.: Jerzy Kurczab, Andrzej Jóźwiakowski, Andrzej Olejowski, An-
drzej Jach, Franciszek Brakowiecki, Mirosław Litwin oraz lekarze z Lubli-
na i innych miejscowości, którzy działali bezimiennie.

Nieocenioną pomoc nieśli lekarze Zakładu Medycyny Sądowej Akade-
mii Medycznej, do których kierowani byli poszkodowani, pobici członko-
wie lub sympatycy „Solidarności”. Doc. Zofia Tomaszewska relacjonowała 
m.in. przypadek Janusza Krupskiego, którego tzw. nieznani sprawcy oblali 
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jakimś stężonym płynem, powodując rozległe oparzenie skóry z martwicą 
na plecach, barku i bocznej powierzchni szyi. Było to w tragicznym okresie 
społecznego wstrząsu wywołanego zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki. Po 
zbadaniu i opisaniu oparzeń, wymagających dłuższego leczenia, na pewno 
powyżej 7 dni (urazy, których leczenie trwa więcej niż 7 dni, uznaje się w 
orzecznictwie lekarskim za ciężkie), pani docent wydała świadectwo le-
karskie na firmowym druku, wpisała badanego do odpowiedniego rejestru, 
sekretariat Zakładu pobrał należną opłatę, wydano kwit. Po dwóch dniach 
zgłosili się dwaj funkcjonariusze SB z oskarżeniem: „Pani docent wydaje 
lewe orzeczenia lekarskie”. Sprawdzono wpisy, wszystko było zgodne z wy-
mogami urzędowymi. Zakład Medycyny Sądowej w okresie pierwszych ty-
godni stanu wojennego przeżywał ciężkie dni; prokuratorzy zgłaszali dużo 
zastrzeżeń co do treści orzeczeń. W sumie do Zakładu trafiło kilkunastu 
poszkodowanych twierdzących, że zostali pobici w różnych okolicznościach 
przez MO, ZOMO lub nieznanych sprawców. Badanie sądowo-lekarskie wy-
kazywało często „liczne równoległe lub krzyżujące się ślady uderzeń obłym 
narzędziem7 nieraz ciężkie i wielokrotne, na plecach, pośladkach, czasami 
na głowie”. Prokuratorzy mieli uwagi, że tych opisów jest za dużo.

Nie wszystkich zgłaszających się do chirurgów rejestrowano, gdyż 
wielu z nich nie chciało ujawnić swojego nazwiska i adresu. Po wyjściu z 
internowania przebadałem co najmniej 5–7 poszkodowanych, skierowa-
nych do mnie przez zaufane osoby w dniach ostrego dyżuru; prosili o po-
radę lub leczenie ambulatoryjne bez wpisywania do księgi zgłoszeń.

Wielką zasługą kierownika Katedry Medycyny Sądowej, a równocze-
śnie rektora Akademii Medycznej, prof. Andrzeja Jaklińskiego, i doc. Te-
resy Widomskiej-Czekajskiej, prorektora ds. klinicznych, było umiejętne 
rozegranie sprawy około 20 studentów – zarówno członków Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów (NZS), jak i niezrzeszonych – którzy zostali zatrzy-
mani podczas demonstracji trzeciomajowej pod pomnikiem Konstytucji 
na placu Litewskim. Władze partyjne i SB zażądały za pośrednictwem I 
sekretarza PZPR Akademii Medycznej, prof. Jerzego Iskierki, relegowania 
studentów z uczelni. Rektorzy wpadli na pomysł utworzenia komisji dys-
cyplinarnej pod przewodnictwem komisarza stanu wojennego, którym w 
Akademii Medycznej był szef Studium Wojskowego płk Dudziński. Człon-
kami komisji byli doc. Roman Mądro i dr Andrzej Tomaszewski. Dzięki ich 
pracy studentom udzielono tylko nagany i nikt z nich nie został relego-
wany. Zastanawiający jest fakt, że po pewnym czasie prof. Jerzy Iskierko 

7 Obłe narzędzie to pałka szturmowa z twardej gumy używana przez MO i ZOMO (dłu-
gość około 70 cm, średnica 3–4 cm).
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w rozmowie z rektorem Jaklińskim powiedział: „Jakie to szczęście, że te 
chmury nad nami się rozeszły”. Przyjęte rozwiązanie spotkało się z uzna-
niem środowiska akademickiego. 

Warto również wspomnieć o bardzo dobrej współpracy Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej z Niezależnym Zrzesze-
niem Studentów tejże uczelni i z jego przewodniczącym Markiem Ujdą. 
Wyrazem tego współdziałania było wspólne zebranie informacyjne w auli 
dawnego Collegium Maius w burzliwych dniach listopada 1980 r., jak 
również udział członków Komisji Zakładowej (Stanisława Zaręby, Ireny 
Urban, Marty Zacharczuk, Andrzeja Jóźwiakowskiego i Zbigniewa Wuj-
ca) w strajku studenckim. Studencki Komitet Strajkowy reprezentowa-
li: Marek Ujda, Jerzy Broszkiewicz, Joanna Jakowicka oraz bracia Grze-
gorz i Jacek Kopaczowie. Jednym z najbardziej aktywnych studentów był 
Krzysztof Wróblewski, późniejszy asystent Zakładu Medycyny Sądowej, 
niestrudzony w kolportażu podziemnego słowa drukowanego. Areszto-
wany 9 grudnia 1985 r., oskarżony o rozpowszechnianie nieprawdziwych 
wiadomości, przebywał w areszcie śledczym w Lublinie do 31 lipca 1986 r. 
Objęty został amnestią z dnia 17 lipca 1986 r.

Komisja Zakładowa Akademii Medycznej współdziałała z Komisją Za-
kładową Wojewódzkiego Szpitala Onkologicznego, której przewodniczył 
mgr Jacek Dmitruk. Oto jego relacja: 

Do NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Onkologicznym należało w 1981 roku 
82,5% wszystkich pracowników. Chcieliśmy zmian, w zakładzie pracy i w 
kraju, protestowaliśmy i popieraliśmy protesty ogólnokrajowe. Wiele rzeczy 
udało się nam wspólnie zrobić, na wiele było jeszcze za wcześnie, biorąc pod 
uwagę ówczesną sytuację społeczno-polityczną i gospodarczą. 

Gablota „Solidarności” w głównym holu Szpitala była miejscem, przed 
którym zawsze było pełno ludzi, pacjentów i pracowników. Stan wojenny do-
tknął nas wszystkich, a przede wszystkim członków Związku. W mojej pa-
mięci na zawsze pozostanie szczególnie dzień 16 grudnia, kiedy wiadomo 
było, że podczas pacyfikacji strajku w kopalni „Wujek” zginęli górnicy. Roz-
pacz, załamania, powrót do beznadziei i wydawało się wtedy – do sytuacji bez 
wyjścia. Na apel Komisji Zakładowej o określonej porze pracownicy Szpitala 
(znakomita większość) przerwali pracę, wyszli w milczeniu na główny hol 
szpitalny i w ciszy stali zrozpaczeni. W gablocie w tymże holu zawisł czarny 
krzyż i zapłonęły znicze. Krzyż i znicze były na swoim miejscu przez parę dni. 
Stan wojenny uniemożliwił dalszą działalność Komisji Zakładowej i Związku, 
ale nie zgasił ducha. Dokumenty z naszej działalności podjęli się przechować 
dr Kondratowicz-Kucewicz, dr Boguszewska [...].

Przejęto pieniądze członków Związku na kontach bankowych i nigdy ich 
nie oddano, odebrano nam pieczątki i inne atrybuty naszej działalności. Po-
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mimo to duża liczba członków Związku była zaangażowana w różnych struk-
turach nieformalnych. „Solidarność” odcisnęła swoje piętno w sercach ludzi, 
a tego wyrwać się nie dało. Uzewnętrzniało się to poprzez zbiórki dla ofiar 
stanu wojennego, pomoc materialną dla pracowników i internowanych. Po-
magaliśmy w drukowaniu i roznoszeniu biuletynów informacyjnych i innych 
„bibuł”. Zakładaliśmy podziemne struktury służby zdrowia razem z drem Fi-
jałkowskim, B. Chorągiewiczem, mgrem A. Woytowiczem i innymi osobami. 
Spotykaliśmy się w porze dziennika telewizyjnego na słynnych spacerach po 
Krakowskim Przedmieściu, na mszach św. i innych uroczystościach (E. Gaz-
da, B. Tomaszewska, T. Słuchocka i wiele, wiele innych osób). W chwilach 
zagrożenia zawsze mogliśmy liczyć na ochronę osób z działu technicznego, 
J. Stolarczyka, J. Krupy i innych. Ducha nie gasiliśmy i mimo powstania in-
nych związków zawodowych w Szpitalu robiliśmy, co było naszej mocy, aby 
pomagać ludziom i godnie uczestniczyć we wszystkich sprawach na rzecz 
zmieniania wojennej rzeczywistości i sądzę, że przetrwaliśmy z honorem. 
Uczestniczyliśmy emocjonalnie we wszystkich wydarzeniach ogólnokrajo-
wych i światowych (wizyty Ojca św. i zamach na Niego, przyznanie Nagrody 
Nobla Lechowi Wałęsie, tragiczna śmierć ks. Jerzego Popiełuszki...).

Kiedy najpierw zelżał, a później wygasł stan wojenny i gdy odwróciło 
się koło historii, ponownie podjęliśmy działalność legalną. Zmieniły się re-
alia społeczno-polityczne, wydatnie ubyło członków „Solidarności”, szpital 
przyjął nazwę Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Problemy ludzkie jednak 
pozostały i zgodnie z ideą „Solidarności” należało je rozwiązywać. Komisja 
Zakładowa brała i bierze czynny udział we wszystkich sprawach dotyczących 
pracowników na szczeblu zakładu pracy, regionu czy kraju. W pamięci naszej 
pozostanie na zawsze hart ducha i determinacja, z jaką podjął się głodówki w 
siedzibie Ministerstwa Zdrowia w naszej wspólnej sprawie (reforma i płace w 
ochronie zdrowia) Józef Krupa. Staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie 
można pomóc drugiemu człowiekowi. Zmieniły się czasy i warunki, w jakich 
żyjemy, wierzymy jednak, że Solidarność ludzi będzie zawsze potrzebna, za-
równo jako forma organizacyjna – Związek, jak i konfederacja serc. 

Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Okrę-
gowego Szpitala Kolejowego w Lublinie przy ul. Kruczkowskiego 21 był 
dr Edmund Fijołek. Współpracowali z nim w Komisji: dr Witold Basiń-
ski, dr Jerzy Monies, dr Jolanta Wieczorkiewicz oraz mgr Marta Kopik. 
Strajku w Okręgowym Szpitalu Kolejowym (OSK) nie było z przyczyn, 
które omówiono wcześniej. Dr Edmund Fijołek został zatrzymany przez 
SB przed 1 maja 1982 r. na 48 godzin. Wziął mimo to udział w uroczysto-
ściach uczczenia rocznicy Konstytucji 3 Maja na placu Litewskim. 4 maja 
został aresztowany i po dokładnej rewizji w mieszkaniu przewieziony do 
więzienia przy ul. Południowej w Lublinie. W czasie rewizji niczego nie 
znaleziono, gdyż w ostatniej chwili kilka biuletynów udało się wsunąć pod 
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poduszkę małego dziecka. Z internowania został zwolniony 22 lipca (jakby 
chciano mu przypomnieć ważność święta „wyzwolenia”).

W szpitalu kolejowym leczonych było kilku poszkodowanych człon-
ków Związku. Teodor Basak przebywał na oddziale neurologii prowadzo-
nym przez dra Stanisława Żelaznego, na urologii leczył się działacz „So-
lidarności” ze Śląska, a także uczeń wymagający operacji chirurgicznej, 
przyjęty przez dra Mirosława Litwina. Na chirurgii był też chory uderzony 
w szyję pałką milicyjną. Brak jest danych o poczynaniach poszczególnych 
placówek ambulatoryjnych kolejowej służby zdrowia w początkowym 
okresie stanu wojennego. Protesty były, ale szybko je wygaszono.

Na zakończenie i dla egzemplifikacji należy opisać pierwsze dni stanu 
wojennego w ambulatoryjnych placówkach służby zdrowia, tzw. zakładach 
opieki zdrowotnej (ZOZ). Tu rozrzut terytorialny gabinetów lekarskich 
i przychodni różnych specjalności był największy. Jednym z dużych ZOZ-
-ów był Specjalistyczny Przemysłowy Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ), 
który miał siedzibę przy ul. Staszica 22. Do tego ZOZ-u należały duże za-
kłady przemysłowe, np. FSC, LZNS, PTSŁ (Przedsiębiorstwo Transportu 
Samochodowego Łączności) oraz liczne mniejsze. Sam SPZOZ miał około 
35 przychodni i w większości z nich koła „solidarnościowe”. W sumie za-
trudniał około 3000 osób, ponad 60% z nich należało do „Solidarności”. 

Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w SPZOZ 
był mgr Andrzej Czajkowski, kierownik laboratorium analitycznego w 
przychodni przyzakładowej FSC. W nocy z 13 na 14 grudnia 1981 r. dyżu-
rował w banku krwi przy ul. Staszica, nie obserwował żadnych zewnętrz-
nych przejawów strajku w PSK nr 1. Rano w niedzielę 14 grudnia udał się 
do dra Marka Matuszewskiego, a z nim do dra Michała Czermińskiego i 
podjechali w okolicę placu Katedralnego. W pobliżu siedziby Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” przy ul. Królewskiej było dużo milicji. Ludzie 
wychodzący z katedry i kościoła oo. Jezuitów byli przygnębieni. Wspo-
mnianie powyżej działacze ponownie udali się do pomieszczeń Komisji 
Zakładowej, aby zabrać ważniejsze dokumenty związkowe. Na drugi dzień 
dr Michał Czermiński ukrył je i przechował u swojej mamy; po latach i po 
reaktywacji Związku przekazał dokumenty do archiwum Zarządu Regionu 
Środkowo-Wschodniego w Lublinie.

Do najbardziej czynnych w pracy podziemnej w SPZOZ w stanie wo-
jennym trzeba zaliczyć mgra Leszka Kamińskiego, psychologa. Podobnie 
jak jego brat Stanisław z Akademii Medycznej, był bardzo zaangażowany, 
zbierał składki, kolportował „Biuletyn”, wraz z bratem organizował nie-
formalne spotkania z ciekawymi prelegentami. Był inwigilowany w związ-
ku z kontynuacją działalności „solidarnościowej”; zmarł w pracy z powodu 
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zawału serca. Warto w tym miejscu przywołać jeszcze nazwiska innych 
ofiarnie zaangażowanych działaczy Związku: mgra Andrzeja Czajkowskie-
go, Elżbiety Skrynickiej, dra Wiesława Lubczyńskiego, dra Michała Czer-
mińskiego, Ziemowita Szymkiewicza, organizatora zimowiska dla dzieci, 
dr Danuty Szczerbik, wspierającej wydatnie prześladowanych robotników 
LZNS, dra Michała Malca, pomagającego robotnikom FSC, dr Boruchowej 
z przychodni przy ul. Strażackiej, Heleny Pietraszkiewicz, członkini Ko-
misji Zakładowej. Należy też wspomnieć o pomocy lekarskiej udzielanej 
ludziom „Solidarności” przez dr Elżbietę Szymankową z ZOZ-u akademic-
kiego oraz lekarzy sanatorium w Nałęczowie. Należeli do nich: dr Bogdań-
ska, dr Halina Czernicka i dr Staśkiewicz.

Na zakończenie kilka zdań pragnę poświęcić drowi Markowi Ma-
tuszewskiemu. Pracował jako kierownik przychodni dla pracowników 
Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności (PTSŁ). Dla 
władz stanu wojennego stanowił osobę podejrzaną, gdyż 15 grudnia w 
gronie współpracowników wypowiedział się o potrzebie kontynuacji do-
tychczasowych działań. 17 grudnia 1981 r. został zabrany z pracy przez SB 
i przewieziony do Komendy MO przy ul. Narutowicza 73. Przesłuchiwany 
był przez por. SB Oleszka; grożono mu wyrzuceniem z pracy. Po kilkuna-
stu godzinach został zwolniony. Później był jeszcze dwukrotnie przesłu-
chiwany – w lutym i marcu 1982 r. 12 maja 1982 r., podczas pracy, został 
aresztowany i osadzony w więzieniu przy ul. Południowej; w uzasadnie-
niu decyzji o internowaniu (nr 187) podano: ,,Kontynuacja działalności w 
zdelegalizowanej NSZZ «Solidarność»”. Do jego internowania z pewnością 
przyczynił się udział w akcji złożenia kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 
3 Maja. Wyszedł z więzienia 16 czerwca 1982 r. Dr Matuszewski został od-
sunięty od kierowania przychodnią w PTSŁ, a następnie zwolniony z pra-
cy. Później otrzymał zatrudnienie w poradni gastrologicznej SPZOZ przy 
ul. Nałęczowskiej na stanowisku zwykłego asystenta.

Dokładniejsze odtworzenie po 25 latach pełnej działalności podziem-
nej Związku „Solidarność” w ciągu 7 lat – od wprowadzenia stanu wojen-
nego do relegalizacji Związku – jest niemożliwe bez profesjonalnego wnik-
nięcia w dokumentację tego okresu, bardzo zresztą z oczywistych przyczyn 
niepełną. Można się tylko pokusić o ocalenie tych obrazów rzeczywistych, 
a już minionych, które zaważyły na losach wielu ludzi i zmieniły niejedno 
życie.





Stąd ruszyła lawina... Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989
 

red. P. P. Gach, Lublin 2006

Andrzej Pleszczyński

„Informator NSZZ «Solidarność» Region 
Środkowo-Wschodni” 1982–1989. 

Relacja świadka

Od lutego 1982 r. do kwietnia 1989 r. byłem redaktorem podziemnego „In-
formatora NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”.

*

Na wstępie kilka wyjaśnień. 
Nie będę mówić na zapowiedziany w programie Sympozjum1 temat: 

„Regionalna podziemna prasa”, gdyż – o czym uprzedziłem organizato-
rów – nie czuję się w pełni kompetentny, aby temat ten podjąć. Nie mam 
wystarczającej wiedzy, aby mówić o świdnickim „Grocie”, o „Solidarności 
Nauczycielskiej”, „Solidarności Ziemi Puławskiej”, „Solidarności Walczą-
cej”, „Kontrapunkcie”, o biuletynach kolejarzy, FSC i innych zakładów 
pracy, biuletynach chłopskich, studenckich i wielu innych ukazujących się 
w naszym regionie, mniej czy bardziej regularnie, czasopismach inspiro-
wanych ideami NSZZ „Solidarność”. Byłoby dla mnie rzeczą pasjonującą, 
gdybym mógł posłuchać czy poczytać o nich. Kompetentnie mogę mówić 
wyłącznie o „Informatorze”.

1 Zob. P. P. Gach, Przedmowa.



498 ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI

Jednak nawet względem „Informatora” czuję się uprawniony do zre-
lacjonowania tylko zagadnień dotyczących pracy redakcji. Druk, kolpor-
taż, kanały informacyjne – a więc dziedziny zapewne najciekawsze dla 
słuchaczy, a także najbardziej niebezpieczne – to tematy znane mi tylko 
powierzchownie. W tamtych latach usiłowaliśmy przestrzegać zasad kon-
spiracji i staraliśmy się nie wiedzieć rzeczy niepotrzebnych. O niektórych 
faktach dowiedziałem się dopiero później, choćby z bardzo ciekawej pracy 
pani Ewy Peciak2.

Osobą, która powinna tu stać przed Państwem i opowiadać o „Infor-
matorze”, o podziemnych drukarniach, kolportażu, książkach i czasopi-
smach, jest bez wątpienia Jan Magierski. Myślę, że nikt nie zdaje sobie do 
końca sprawy z roli, jaką Jan odgrywał w lubelskim podziemiu wydawni-
czym, a on sam jest w swoich relacjach bardzo powściągliwy. Szkoda, że 
nie mógł tutaj wystąpić.

I jeszcze jedno. Od wydania ostatniego numeru „Informatora” minę-
ło już ponad 16 lat, od pierwszego – ponad 23. Mimo że „Informator” był 
w tamtym okresie treścią mojego życia, wielu rzeczy już nie pamiętam, 
niektóre zapamiętałem inaczej niż moi koledzy; najtrudniej przychodzi mi 
precyzyjne odtworzenie dat albo zinterpretowanie zaszyfrowanych nota-
tek dotyczących np. finansów redakcji.

Moja relacja będzie się opierać przede wszystkim na pamięci. Nie 
przeczytałem ponownie tych 170 numerów „Informatora”, które redago-
wałem. Może gdybym przeczytał, o niektórych sprawach opowiedziałbym 
inaczej? W każdym razie będzie to być może subiektywna, wybiórcza i z 
konieczności bardzo krótka „relacja świadka wydarzeń”.

*

„Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” zaczął się 
ukazywać już w pierwszych dniach stanu wojennego. Stworzyli go stu-
denci (czy też młodzi absolwenci) UMCS: Krzysztof Hariasz, Arkadiusz 
Kutkowski, Wiesław Ruchlicki i Emil Warda. Pismo nie miało formalnych 
powiązań z NSZZ „Solidarność”, a jego twórcy nie byli nawet członkami 
Związku. Do 15 lutego 1982 r., kiedy to zostali przypadkowo, bez związku 
z działalnością wydawniczą aresztowani, udało im się wydać 10 numerów. 
Następny numer – 11, z datą 23 lutego – wydała już nowa redakcja, której 
byłem członkiem.

2 E. K u s z y k- P e c i a k, Niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1983–1989, Lublin 
2003 (praca magisterska, UMCS, mps).
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Jak do tego doszło? Od początku stanu wojennego razem z Krzyszto-
fem Grudniem i Janem Magierskim, którzy – podobnie jak ja – byli pra-
cownikami Akademii Rolniczej, myśleliśmy o podziemnej działalności wy-
dawniczej. Było to dość naturalne, gdyż Jan miał w tej dziedzinie doświad-
czenia jeszcze z lat siedemdziesiątych, a Krzysiek i ja byliśmy w roku 1981 
redaktorami oficjalnego biuletynu „Solidarności” na Akademii Rolniczej. 
Początkowo myśleliśmy o wydawnictwie książkowym, potem – na prośbę 
organizujących się w podziemiu działaczy związkowych – zaczęliśmy przy-
gotowywać się do wydawania biuletynu Tymczasowego Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”. I wtedy dowiedzieliśmy się o aresztowaniu twórców 
„Informatora”. Uważaliśmy, że trzeba dać im alibi i wydać następny nu-
mer. Ukazał się on w osiem dni po poprzednim i wydrukowany został na 
tym samym powielaczu, a nawet w tym samym lokalu. Było to dość ryzy-
kowne, bo przecież nie wiedzieliśmy, jakie informacje dotarły już do SB.

Od tej pory redakcję „Informatora” tworzyło czworo pracowników 
Akademii Rolniczej: Wanda Baj, Ewa Różycka, Krzysztof Grudzień i ja. Z 
tej grupy do końca wydawania „Informatora” w redakcji pozostałem tylko 
ja, zaś sukcesywnie wchodziły do niej nowe osoby: Grażyna Ziółkowska 
(także z Akademii Rolniczej), moja żona Barbara (w tamtych latach pra-
cownik Politechniki Lubelskiej) i Józef Krzyżanowski (Instytut Medycyny 
Wsi), który pojawił się u nas jako przedstawiciel Tymczasowego Zarządu 
Regionu, a później został członkiem redakcji.

Po napisaniu i zredagowaniu tekstów przeznaczonych do numeru 
członkowie redakcji przygotowywali matryce białkowe (zwykle dwa kom-
plety), a w późniejszym czasie po prostu maszynopis, który odbierał od 
nas Jan Magierski. On był jedynym pośrednikiem pomiędzy redakcją a 
dalszymi etapami procesu technologicznego, tzn. drukiem i kolportażem. 
Wprawdzie niektórzy z nas także nawiązywali kontakty z ludźmi na tych 
etapach produkcji, ale w gruncie rzeczy było to złamaniem zasad konspira-
cji, które usiłowaliśmy sobie narzucić. Dopiero w lecie 1988 r. konspiracja 
bardzo się rozluźniła. Wtedy kontaktowaliśmy się bezpośrednio z Wojcie-
chem Guzem, który był drukarzem, a także na kilka miesięcy przejął inne 
obowiązki Jana.

Wspomniałem już wcześniej o kluczowej roli, jaką w podziemnym ru-
chu wydawniczym odegrał Jan Magierski. Tylko on znał strukturę całości. 
On odbierał matryce lub makietę od redakcji, on przeprowadzał dalszą 
obróbkę techniczną, przez wiele lat sam drukował, miał także kontakty z 
innymi drukarzami. Na własnych plecach nosił do drukarni papier, a po-
tem wynosił cały nakład i przekazywał go kolporterom. Razem z innymi 
pismami, w których produkcję był zaangażowany, ulotkami itp. dawało to 
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kilkanaście ton papieru przeniesionych w ciągu roku. O tym wszystkim, 
a szczególnie o druku i kolportażu, mógłby sam najwięcej opowiedzieć. 
Zainteresowanych działalnością Jana Magierskiego odsyłam też do, cyto-
wanej już wcześniej, pracy pani Ewy Peciak.

SB nigdy nie wpadła na trop redakcji, zresztą to nie my byliśmy naj-
smakowitszym kąskiem. Z pewnością esbekom zależało przede wszystkim 
na drukarniach, ale i tu nie było żadnej wpadki. Najbardziej narażeni na 
dekonspirację byli oczywiście ludzie działający w kolportażu. W 1985 r. 
złapano „hurtowych” kolporterów „Informatora”: Wacława Wasilewskie-
go (UMCS) i Franciszka Bujaka (Instytut Medycyny Wsi). Obaj zostali 
skazani i przesiedzieli w więzieniu półtora roku, Wasilewski dodatkowo 
stracił samochód (o ile wiem, Związek mu ten samochód odkupił). Z osób 
bliżej związanych z redakcją kilka miesięcy w więzieniu spędziła w 1983 r. 
Jadwiga (Ewa) Stobnicka, pracownik Akademii Rolniczej, która udostęp-
niała nam mieszkanie na przygotowywanie makiety i przechowywanie 
materiałów. Rewizja u niej miała miejsce raczej przypadkowo i na szczęście 
tego dnia były w mieszkaniu tylko czyste matryce i elektroniczna maszyna 
IBM bez głowic, więc nie można było tych materiałów połączyć z „Infor-
matorem”. Głowice te mam do dzisiaj.

Osób, które udostępniały swoje mieszkania na spotkania, drukarnie, 
przechowywanie „trefnych” materiałów, były dziesiątki. Nazwiska niektó-
rych z nich znamy, innych nie. Większość z nich nie doczekała się żadnego 
uznania ani podziękowania, ale też zapewne tego nie oczekiwali...

*

Parę słów o treści „Informatora”. Chcieliśmy być pismem przede wszyst-
kim informacyjnym, publikować informacje o osobach uwięzionych i re-
presjonowanych z naszego Regionu oraz wiadomości dotyczące protestów, 
manifestacji i innych form działalności niezależnej. Chcieliśmy być źró-
dłem informacji nie tylko dla czytelników w regionie, ale i dla „świata”, 
co udawało się o tyle, że nieraz z satysfakcją słuchaliśmy cytatów z „Infor-
matora” na antenie RWE. Chcieliśmy, żeby te informacje były rzetelne, nie 
zamierzaliśmy uprawiać „propagandy sukcesu”. Oczywiste jest jednak, że 
w tamtych warunkach mogliśmy się opierać tylko na zaufaniu do naszych 
informatorów i na własnym wyczuciu. Największe wątpliwości ogarniały 
mnie zawsze przy publikowaniu informacji o „kolaborantach”, o tych, któ-
rzy wysługiwali się partii i zwalczali „Solidarność”. Robiliśmy to rzadko, 
ale jeszcze dziś (może nawet dziś częściej) zastanawiam się, czy nie wyrzą-
dziliśmy komuś strasznej krzywdy.
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Informacje uzyskiwaliśmy różnymi drogami. Zdobywaliśmy je sami, 
napływały też do nas „powrotną” drogą przez kolportaż. W ciągu kilku 
miesięcy roku 1982 uczestniczyłem w spotkaniach Komitetu Założyciel-
skiego Regionalnej Komisji Koordynacyjnej (RKK), skąd otrzymywałem 
informacje od władz Regionu i z zakładów pracy. Potem bardzo dobry ser-
wis informacyjny przygotowywała Anna Truskolaska, pracownik Bibliote-
ki KUL, z którą byłem w stałym kontakcie aż do końca działalności „Infor-
matora” i której „Informator” bardzo wiele zawdzięcza. Przez pewien czas 
korzystaliśmy też z opracowań przygotowywanych przez zespół „Wikare-
go” – Radosława Drwala z UMCS.

Poza informacjami publikowaliśmy oczywiście komunikaty i opraco-
wania regionalnych i krajowych władz Związku, a także teksty publicy-
styczne. Te ostatnie były najczęściej dziełami zbiorowymi redakcji. Mieli-
śmy także stale z nami współpracujących autorów. Jednym z nich był Zdzi-
sław Kowalski z UMCS, podpisujący się BB (co podobno miało oznaczać: 
„Bij Bolszewika”). Przez pewien czas pisywał dla nas ks. Wacław Oszajca, 
sygnujący swoje artykuły kryptonimem JaNad (skrót jego pseudonimu li-
terackiego: Jakub Nadbystrzycki). Opublikował cykl pt. Pojęcia podstawowe, 
w którym omawiał takie tematy, jak miłość nieprzyjaciół, przebaczenie, 
praca, kompromis. W późniejszym okresie Wacław Biały, jako „Wicenty”, 
pisywał recenzje z niezależnych produkcji wideo. W „Informatorze” za-
mieszczaliśmy także krótkie teksty o wydarzeniach historycznych, o sytu-
acji w innych krajach i o sprawach, o których rzetelnej informacji nie moż-
na było znaleźć w oficjalnej prasie, jak np. o przebiegu i konsekwencjach 
katastrofy w Czernobylu.

Istotnym elementem pisma była też tradycyjna stopka: „Drukarnia 
im. ...” i tu pojawiało się nazwisko uwięzionego, postaci historycznej, or-
ganizacji, kogoś zasłużonego dla Polski, „Solidarności” czy wolności na 
świecie. Ta sama nazwa nie mogła się dwa razy powtórzyć. Ostatni numer 
„Informatora” został wydrukowany w „Drukarni im. Tadeusza Mazowiec-
kiego”. Czyżbyśmy mieli zdolności jasnowidzenia...

*

Teraz parę słów o relacjach między „Informatorem” a podziemnymi wła-
dzami Związku. Otóż nigdy nie uważaliśmy się za oficjalny organ Związku. 
Działaliśmy na własną odpowiedzialność i według własnych koncepcji, ale 
oczywiście chcieliśmy być wobec „Solidarności” i jej władz regionalnych 
bezwzględnie lojalni. Zamieszczaliśmy wszelkie oświadczenia i doku-
menty przekazane nam do publikacji. W numerze 56 (z 11 marca 1983 r.) 
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ukazał się wywiad z przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu, 
ukrytym pod pseudonimem Jacek Świdnicki, a w numerze 146 (z 20 li-
stopada 1987 r.) rozmowa z występującym jawnie członkiem Krajowej 
Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, Stanisławem Węglarzem.

Były także drobne konflikty. W początkach 1988 r. jeden ze znanych 
działaczy Związku przekazał nam do opublikowania, pod nazwiskiem, 
swoje krótkie oświadczenie. Jego treść zasmuciła nas, ale oświadczenie 
opublikowaliśmy. Tak się pechowo złożyło, że pomiędzy redakcją a dru-
karnią makietę zobaczył inny działacz i uznawszy, że oświadczenie szkodzi 
Związkowi, przekonał Jana Magierskiego, że należy je wyciąć. Pamiętam 
swoją wściekłość. Postawiliśmy na swoim. Dotarłem do autora tekstu, 
przeprosiłem go osobiście i opublikowaliśmy oświadczenie w późniejszym 
numerze wraz z przeprosinami redakcji, chociaż ta w tym przypadku zu-
pełnie nie zawiniła...

Krąży także mit o „strajku «Informatora»”. Idzie tu o dłuższą przerwę 
w wydawaniu pisma w początkach 1986 r., co istotnie spowodowane było 
decyzją redakcji (zawsze zależało nam na tym, żeby „Informator” wycho-
dził jak najczęściej i w jak największej objętości). Zrobiliśmy tak dlatego, 
że był to czas, kiedy – według naszej oceny – Jan Magierski (o którego klu-
czowej roli już mówiłem) gonił ostatkiem sił, a nie mógł uzyskać pomocy 
od struktur związkowych. Jednak zadziałała tu także jeszcze jedna przy-
czyna. Zawsze czuliśmy się po trochu uzurpatorami. Byliśmy matematy-
kami czy inżynierami i uważaliśmy, że pismo powinno być redagowane nie 
przez nas, a przez związanych z „Solidarnością” dziennikarzy czy przed-
stawicieli profesji humanistycznych. Nigdy nie uważaliśmy, że robimy to 
dobrze i postanowiliśmy sprawdzić, czy jeśli zaprzestaniemy działalności, 
znajdzie się ktoś inny, by ją na nowo podjąć. Po prawie trzech miesiącach 
wznowiliśmy pracę... Oczywiście, ta kilkumiesięczna przerwa to nie był 
żaden strajk, tylko próba znalezienia lepszych rozwiązań.

*

O „Informatorze” mógłbym mówić godzinami – przez ponad siedem lat 
był treścią mojego życia. Nie do mnie należy ocena naszej pracy. Tymcza-
sowy Zarząd Regionu w oświadczeniu opublikowanym w ostatnim nu-
merze „Informatora” napisał: „Pismo towarzyszyło naszemu Związkowi 
przez cały okres nielegalności, a nawet więcej, współtworzyło Związek 
w naszym regionie”. Myślę, że to jest właśnie największa zasługa „Infor-
matora”: że przez cały czas był. A był przede wszystkim dzięki tym, którzy 
rozpoczęli jego wydawanie już w grudniu 1981, a także dzięki drukarzom, 
kolporterom, bardzo wielu znanym i nieznanym współpracownikom.
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Ukazało się 180 numerów „Informatora” w nakładzie od 1500 do 
ośmiu, a może i dziesięciu tysięcy egzemplarzy. Ostatni numer zawiera 
m.in. rozmowę z przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Lubelszczy-
zny, prof. Jerzym Kłoczowskim, i listę naszych kandydatów w wyborach 
4 czerwca 1989 r. Natomiast ostatni tekst redakcyjny pt. Zwycięstwo nad siłą 
pozwolę sobie zacytować w całości:

17 kwietnia 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie wpisał do reje-
stru związków zawodowych Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Soli-
darność”, jako związek ogólnokrajowy z siedzibą w Gdańsku. Ta sama władza, 
która 13 grudnia 1981 r. podjęła działania zmierzające do fizycznej likwidacji 
naszego Związku, oficjalnie dziś przyznała, że się to jej nie udało, więcej: że bez 
istnienia „Solidarności” nie można skutecznie kierować sprawami kraju.

Odzyskanie możliwości legalnego działania przez „Solidarność” to olbrzy-
mi sukces. Jest on następstwem odważnej decyzji przystąpienia do rozmów 
przy „okrągłym stole”. U jego podstawy leży jednak wierność i działanie setek 
i tysięcy ludzi, dla których „Solidarność” była nie tylko związkiem zawodo-
wym, ale czymś więcej – ideą. Ta idea mówiła, że można i należy rozwiązywać 
trudne problemy polityczne i społeczne w duchu międzyludzkiej solidarności, 
że jest możliwe, by życie w systemie anty-ludzkim stawało się bardziej ludz-
kie. Idea ta wreszcie niosła nadzieję, że do przemian dojdzie w następstwie 
trudnej walki, ale bez użycia przemocy. I ta idea okazała się zwycięska w 
konfrontacji z siłą.

Tej idei służyli członkowie i sympatycy Związku, płacąc ogromną cenę 
prześladowań, cierpienia fizycznego i psychicznego, utraty pracy, dorobku, 
wolności, zdrowia, a nawet życia. Dzięki ich służbie i cierpieniu „Solidar-
ność” trwała, a w miarę upływu lat coraz bardziej oczywista stawała się praw-
da słów Lecha Wałęsy, że bez porozumienia z „Solidarnością” żadnych proble-
mów w Polsce rozwiązać się nie da.

Dziś, zajęci licznymi i ważnymi sprawami związanymi z wyborami do Sej-
mu i Senatu, z organizacją „Solidarności”, zaaferowani wydarzeniami, które 
niebawem nastąpią, nie mamy jakby czasu cieszyć się osiągnięciem, jakim 
jest relegalizacja. Traktujemy ją zresztą jak coś oczywistego. Trzeba jednak 
pamiętać, że to, co dziś jest oczywistością, wymagało wytrwałości, uporu, 
ofiar i niezwykłej konsekwencji w działaniu. Legalności Związku nikt nam 
przecież nie podarował, a wytrwałość, ofiarność i konsekwencja w działaniu 
będą nam nadal bardzo potrzebne.

16 lat po tych dniach, chciałbym powiedzieć od siebie, że mimo iż 
drogi wielu z nas się rozeszły, że mamy różne poglądy na wiele spraw, tej 
„wytrwałości, ofiarności i konsekwencji w działaniu” większości z nas i 
później nie zabrakło. I że – mimo wszystko – możemy być dumni z Polski, 
którą wywalczyła „Solidarność”, a do której może swoją cegiełkę dołożył 
także „Informator”.





Abramowska Maria  301
Adamczuk Jerzy  fot. 22
Adamczuk Zbigniew  312
Adamczuk Zofia  490
Adamczyk J.  196
Adamczyk Jerzy s. Jana  302, 312
Adamczyk Jerzy s. Stanisława  312
Adamczyk Wiktor  247
Adamski Adam  168, 223
Adrian Sławomir  227
Albiniak Sławomir  202
„Aldona” zob. Winiarska Danuta
Andrjanow Janusz  312
Andrzejewski Mirosław  312
Andrzejkiewicz Jan  145, 295
Anikiej Halina  454, 462, 473
Antoniewicz E.  340
Anulewicz Józef  222
Arkuszewski Wojciech  226
Augustowski Krzysztof  140, 142, 192–198, 

265
Augustowski P.  341
Augustyniak Alicja  270, 321
Autor Jan zob. Łupina Zygmunt
Awramczyk Józef  357, 360

Baca Aleksander  366, 368
Bachanek Kazimierz  334
Bachur Aleksander  302, 312, 340
Baez Joan  428
Bagińska Krystyna   223
Bagiński Dobrosław  223
Baj Marian  169

Baj Wanda  223, 391, 499
Bakalarz J.  410
Bakała Adam  302
Bäker Roman  269, 322
Baran Bronisława  302
Barańska Ewa  387
Barcikowski Kazimierz  271, 273
Barczewski Zdzisław  334, 341
Bargiełowski  430
Bargiełowski Marek  479
Barnaś A.  197
Barszczewska Grażyna  171
Bartczak Jan  25, 139, 142, 148, 150, 

166, 186, 194, 208, 211, 212, 232, 
237, 239, 241, 242, 258, 260, 261, 
295, 302, 324, 327, 370, 434, 435, 
fot. 11

Bartczak Jan  213, 233, 261, 262, 447
Bartkiewicz Danuta  302
Bartkiewicz Zofia  77, 79, 110, 121, 126, 

127, 218, 293, 436
Bartkowiak Marek  168
Bartkowski Stefan  431
Bartmiński Florian  452
Bartmiński Jerzy   41, 192–194, 196, 

197, 208, 209, 211–215, 226, 239, 
240, 241, 247, 302, 312, 324, 327, 
388, 452, 455, 468

Bartmiński Jerzy  134, 199, 214–216, 243, 
250, 262, 263, 267, 324, 389, 447, 
452, 464, 465, 468, 473

Bartmiński Maciej  375
Bartmiński Wojciech  176

Indeks osób∗

∗ Kursywą oznaczono nazwiska autorów prac przywołanych w przypisach i bibliografiach.



506 INDEKS OSÓB

Bartnik Czesław  243
Bartnikowie  334
Bartoń Mieczysław  335
Bartosik Zygmunt  146
Bartosiński Andrzej  442
Bartoszcze Michał  150
Bartoszek Lucjan Jan  293
Bartoś Aleksy  168, 211
Baryła Andrzej  300
Basak Teodor  212, 239, 240, 302, 312, 

494
Basiński Witold  493
Bator Krzysztof  302
Baumgard Piotr  150
Bazel Anna  100 
Bazydło Janusz  29, 38, 47, 100, 193, 

194, 196, 302, 312
Bazydło Janusz  29, 67
Bąbel Arkadiusz  302, 313
Bączkowski Andrzej  193, 194, 302
Bąkała Adam  167, 211, 212, 239, 241, 

312
Bednarczuk Przemysław  313
Bednarczyk Marek  485
Bednarczyk Tadeusz  228
Bednarski T.  341
Bednarz Zenon  170
Bedyński Mariusz  381
Beguła J.  341
Belczyk Joanna  457, 458, 463
Belczyk Joanna  458, 463, 469, 471
Bender Ryszard  194, 412
Benginow Andrzej  313
Benginow Zbigniew  313
Benicki Zenon  341, 399
Benicki Zenon  400, 401
Berbeć Apoloniusz  221, 302, 312, fot. 

22
Bereda Andrzej  335
Bereś Witold  339, 448
Bereza Tadeusz  368
Berzyńska Maria  351
Białkowski Janusz  313
Białopiotrowicz Tomasz  193, 221

Białopiotrowicz Tomasz  193, 263
Biały Marek Piotr  302, 312
Biały Wacław  221, 335, 344, 431, 465, 

501
Bieganowski Andrzej  377
Biela Adam  194
Bielak Marian  367, 368
Bielecka-Hołda Małgorzata  431, 447
Bieliński Czesław  168
Bieliński Franciszek  313
Bieniaszkiewicz Ireneusz  425
Bieńkowski Józef  32
Biernacki Zdzisław  313
Biernat Józef  302, 312
Bierut Bolesław  7
Biłgoraj Ryszard  400
Biniszewski Wiesław  298
Binkiewicz M.  344
Binkiewicz Maryla  141
Binkiewicz Zenon  225
Bisek Tadeusz  302, 312
Blachnicki Franciszek  254, 371
Blajerski Ryszard  196
Blajerski Włodzimierz  133, 211–213, 

239, 240, 241, 258, 261, 264, 290, 
324, 327, 334, 335, 341, 347, 357, 
360, 378, 434, 436

Blajerski Włodzimierz  261, 263, 324, 347, 
357, 360, 432, 447

Błasiak Wojciech  108, 110
Bobrowski T.  379
Bobryk Witold  313
Bobrzyński Michał   174, 175, 376
Bochenek Grzegorz  254
Bochra Jan  128, 203, 292, 302, 312,  

fot. 1, 22
Bochyński Mieczysław  367, 455, 462, 

487
Bocian Zofia  221
Boczek Mieczysław  295
Bodys Stanisław  302, 335, 380
Bogaczyk Wojciech  375, 412
Bogdańska  495
Bogdański Janusz  487



507INDEKS OSÓB

Bogucka Elżbieta  171
Boguszewska  492
Bojarski Janusz  302, 312
Bojko Bronisław  168
Bolesławski Wacław  335
Bolibok Jacenty  170
Bomba T.  377
Bondos Alfred  212, 222, 228, 239, 241, 

290, 301, 327, 328, 334, 335, 340, 
344, 380, 398, 454, 460, 465, 473

Bondos Alfred  339, 447
Bondyra Józef  313, 442
Bondyra Teresa  419
Boniecki Adam  38
Bończarowski Piotr  222
Borkowski Józef  313
Borkowski Krzysztof  335
Borkowski Zenon  313
Bornus Aleksy  300
Borny Waldemar  211
Borowczyk Krystyna  158, 265
Borowicz Andrzej  302, 313, fot. 22
Borowiecka  197
Borowski A. 451, 473
Borowski Adam  270, 322
Borowski Adolf  167
Borowy Barbara  359
Borowy Zbigniew  313, 359
Bortnowska Halina  456
Bortnowski Stanisław  198
Boruchowa  495
Borucka Alina  224
Borucka Maria  228
Borucki Stanisław  172, 173, 224, 313
Borusewicz Bogdan  31, 44
Borys Andrzej  441
Borys Cecylia  343
Bracha B.  379
Bradel Zdzisław  38, 193–195, 221, 226, 

302, 357, 360
Brakowiecki Franciszek  490
Branica Piotr  222, 293, 303
Braun-Gałkowska Maria zob. Gałkow-

ska Maria

Breżniew Leonid  31, 229, 265
Bronikowska Izabella  152, 303
Bronikowska Izabella  152, 153, 263
Broszkiewicz Jerzy  492
Bryczkowski Marian Mieczysław  300
Bryksy M.  376
Brzeziński Edward  303
Brzeziński Ryszard  312
Brzeziński Zbigniew  18
Brzozowski Mieczysław  45, 158, 219, 

250, 265, 267, 291, 363, 366, 379, 
387, 388, 410, 411, 455, 458, 485, 
487, 488

Brzozowski Piotr  452, 473
Brzóska kpt.  489
Brzóska Lech   211
Brzózka Robert Janusz  335
Brzuszkiewicz Jacek  27, 67, 91, 92, 110
Buczkowski Zdzisław  313
Budionny Siemion Michajłowicz  413, 

441
Bujak Franciszek  335, 392, 500
Bujak Zbigniew  400, 444
Bukowiński Władysław  38, 167
Burda Andrzej  44, 47
Burdzanowski Andrzej  419
Burek P.  193
Busłowicz Janusz  313

Capała Halina  465
Capała Halina  469, 471
Carter Jimmi  40
Cebula Lucjan  335
Cegielski Hipolit  73
Cenckiewicz Sławomir  270
Cenckiewicz Sławomir  270, 322
Ceranka Krystyna  169
Chachorowski  289
Chęckiewicz Mieczysław  170
Chilewski Stanisław  167, 211, 313
Chlebowicz Ryszard  133
Chlipalska-Tomera Alicja zob. Tomera 

Alicja
Chłopek Barbara  303



508 INDEKS OSÓB

Chochorowski A.  377
Chodacki Marian  284
Chodkiewicz Franciszek  312
Chodyńska Maria  225 
Choina Krzysztof  303
Choina Krzysztof  345
Chojecki Ryszard  225
Chojenta W.  341
Chojnacki Eryk  38, 48, 68, 75, 77, 80–84, 

86, 91, 92, 108, 110, 122, 128, 129, 
131, 135, 265, 375, 477

Chojnacki Jan  313
Cholewa Antoni  303
Cholewiński Zdzisław  200
Chołota Jan  313
Choma-Jusińska Małgorzata  32, 44, 45, 47, 

68, 118, 265
Chonalewska Małgorzata  227
Chorągiewicz B.  489, 493
Choroszy Eliasz  154
Chruścicki Jerzy  335
Chruściel Zdzisław  483
Chruściewicz Elżbieta  223
Chrzanowski Aleksander  128, 212, 239, 

240, 292
Chrzanowski Kazimierz  327, 354
Chrzanowski Krzysztof  227
Chrzanowski Wiesław  44, 427
Chudy Wojciech  199, 226
Chudy Wojciech 75, 76, 78, 80, 82–89, 91, 

92, 97, 104, 106, 110, 115, 263
Chudzicki Jan  373
Chwalibóg Maria  430, 479
Chybowska Ewa  211
Cichocki Adam  36, 43, 118, 233, 303, 

313, 327, 334, 335, 362, 417, 428, 
429

Cichocki Adam  36, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 
67, 118, 120, 233, 262, 428, 447

Cichocki Jerzy  296
Cichocki Wiesław  335
Ciebień Mieczysław  64, 68
Ciężki Lech  303, 335, 341

Ciostek Andrzej  225, 303, 313
Ciota Barbara  425
Ciota Henryk  146
Cisło Wiktor  211, 212
Ciżmiński Zdzisław  366, 368
Cox Pat  5
Cybulski Jerzy  313
Cymbała Dariusz  313
Cyra Eugeniusz  104
Cywiński Bohdan  44
Czajewski Witold  159
Czajka Janusz  297
Czajka Wacław  151, 152, 154, 247, 250, 

370
Czajkowska J.  321
Czajkowski Andrzej  494, 495
Czakon Wacław  335
Czapski Piotr  313
Czarnota Barbara  168
Czechoński Stanisław  442
Czechowski Stanisław  313
Czekaj Hanna  221, 303
Czekaj Mieczysław  425
Czermiński Michał  494, 495
Czernicka Halina  495
Czerw Krystyna  151
Czerwiński Krzysztof  454, 462, 463, 

474
Czerwiński Zbigniew  363
Czeżyk Ignacy  152, 154, 211, 212, 239, 

241, 303, 313, 330, 358, 377, 379, 
380, 411, 412, 457, 466, fot. 22

Czeżyk Ignacy  347
Czogała Jan  76, 79, 118, 339
Czop Antoni  168, 169, 212, 299, 303, 

313, 400, fot. 22
Czop Antoni  99, 110, 212, 239, 240
Czuma Andrzej  36
Czuma Ignacy  26
Czuma Łukasz  194
Czuryło Lucjan  170
Czwórnóg Włodzimierz  227
Czyżkowski Czesław  313



509INDEKS OSÓB

Ćwik Franciszek  224, 313
Ćwik Marian  313
Ćwik Piotr  172 
Ćwik Zbigniew  442
Ćwikła Bolesław  128, 141, 186, 187, 

239, 292
Ćwikłowie (małżeństwo Ćwikłów)  141
Ćwirta Józef  300

Dacko Maria  221
Dałkowska Ewa  381, 429, 430, 479
Daniel Stanisław  85, 123, 124, 128, 

186, 211, 212, 239, 241, 242, 281, 
292, 303, 313, fot. 1

Danilkiewicz Wit Cezary  228
Daniszewski Tadeusz  313
Dąbrowski Czesław  214, 388
Dąbrowski Czesław  263
Dąbrowski Jan  296
Dąbrowski Marcin  11, 27, 29–34, 39–41, 

44–49, 51–68, 72–75, 77, 78, 80–111, 
113–129, 132, 134, 141, 157, 167, 171, 
172, 186, 188, 208, 210, 219, 222, 
229–231, 241, 265, 266, 339, 381, 385, 
403, 448, 470, 472

Dąbrowski Stanisław  388, 488
Dąbrowski Teodor  295, 303, 313
Dąbrowski Wiesław  294
Dec Franciszek  168, 293, 303, 313
Dekiel Waldemar  227
Demecki Władysław  172, 212
Deptuła Tomasz  176, 377
Derdej Stanisław  100
Derechowski Wojciech  228
Dębicki Stanisław  223
Dmitruk Jacek  476, 492
Dmochowska Aleksandra  479
Dmuch Władysław  314
Dobosz Stanisław  91
Dobruk Franciszek  314
Dokurno B.  321
Dolina Wiesław  425
Dołbowie  334
Dołęgowski Jan  313

Domański Henryk  224
Domański Ryszard  420
Domaradzka Danuta  335
Domińczyk Józef  314
Domżał J.  223
Doroś Jan  303, 313
Draguła Robert  126, 157, 222, 266
Draus Jan  270, 321
Drawicz Andrzej  431, 479
Drążkiewicz Jerzy  71 
Drob Janusz  226
Drozdek Michał  227
Drozdowski Jan  313, 442
Drwal Paweł  347, 487
Drwal Radosław  194, 223, 226, 303, 

313, 393, 501
Drygiel Edmund  313
Dubejko Janusz  476, 480, 483, 486, 

489, 490
Dubiel H.  371
Duda I.  233
Dudek Antoni  26–28, 68, 71, 111
Dudek Antoni  269, 270, 322, 344, 378, 

403, 433, 448, 452, 473
Dudek Jan  303
Dudek Stefan  313
Dudek Zdzisław  303, 313
Dudkowski Jerzy  223
Dudziak Józef  281, 289, 292, 348
Dudzik Kazimierz  172
Dudzik Mirosław  172, 212, 239, 241
Dudziński płk  491
Duma Lucyna  154, 247
Dumała Andrzej  223
Dybciak Dariusz  227, 393
Dzido Bogusław  313
Dziduch Józef  415
Dziewa Ryszard  300
Dzięga Włodzimierz  171
Dzięgielewski Andrzej  313
Dziuba Krzysztof  335
Dziura Julian  27, 123, 139, 196, 211, 

232, 261, 293, 303, 313, 330, 364, 
407, 433, 437



510 INDEKS OSÓB

Dziura Julian  27, 67, 85, 110, 111, 123–125, 
139, 186, 208, 211, 213, 230–233, 
260, 261, 263, 324, 448

Dziwulski Stanisław  487

Eisler Jerzy  428
Eisler Jerzy  282, 322
„Ela” zob. Teske Elżbieta

Faber Antoni  221
Fabian Halina  168
Fabin Władysława  303
Fert Józef  314
Fiedosiuk Ireneusz  117, 119, 121, 124, 126– 

128, 132, 157, 172, 183, 198, 213, 
219, 222, 237, 266

Figiel Zbigniew  91, 303
Fijałkowski Witold  476, 484, 493
Fijołek Edmund  304, 476, 493
Fijołek Leszek  398
Fijołek Maria  300
Fila Józef Grzegorz  299
Filarska Barbara  393
Filip Stanisław  296
Filipiak Zbigniew  335
Filipkowska Hanna  226
Filipowicz Stanisław  314
Filo Jerzy  294
Firosz Adam  464
First Henryk  228
Fleszar Andrzej  314
Flieger Anna  488
Flis Jan  289
Fornal Florian  367
Foryś Jerzy Zdzisław  295
Fotek Henryk  314
Franczak Józef (ps. „Lalek”, „Laluś”)  

7, 23, 24, 69
Frankowski Edward  429
Frąc Józef  314
Frączek Anna  175, 379
Frączek Stanisław  211
Frąk Paweł  335
Frelak Stefan  314

Friszke Andrzej  28, 32, 33, 35, 36, 38, 43, 
44, 47, 68

Frydrychowski Zdzisław  169
Fusiak Paweł  314
Fuszara Marian  187, 335, 341

Gabron Józef  167, 212, 239, 240, 304, 
314

Gach Piotr Paweł  269, 290, 291, 308, 
312, 315

Gach Piotr Paweł  12, 13, 15, 23, 71, 108, 
111, 113, 263, 323, 448, 451, 460, 
473, 475, 497

Gaczewski Leszek  335
Gadzalanka-Bojarowa Anna  37
Galek Adam 455
Gałan Eugeniusz  314
Gałązka Ryszard  314
Gałko Czesława  490
Gałkowska Maria  214, 388
Gałkowski Jerzy  193, 194, 197, 243
Gałkowski Marian  304
Gandhi Mohandas (zw. Mahatmą)  20
Gańko Tadeusz  314
Gapiński Juliusz  304
Garbalska Anna  247
Garbiec Eugeniusz  51, 74, 76, 187, 188
Garczyński Czesław  297
Gawroński Jaś  15
Gawrylak Marek  382
Gawrysiakowa Janina  134, 266
Gawryszczak Piotr  24, 69
Gazda E.  493
Gazi Maria  151
Gąsienica Andrzej  314
Gąsior Andrzej  297
Gdula Andrzej  296
Geresz Jerzy  314
Gębala Janusz  401
Gębura Krzysztof  304, 314
Gęca Kazimierz  298
Gibka S.  18
Gibki A. 463, 473
Gierek Edward  30, 31, 34, 39, 49, 72, 96



511INDEKS OSÓB

Giermek Bogdan  100, 144, 228, 335
Gieroba Józef  335
Gilewicz Krzysztof  223
Gilewska Zofia  490
Giszczak Jacek  221
Giza Jan  478
Glemp Józef  385
Glinczewska Maria  169
Gliwa Edward  314, 442
Gładysz Waldemar  297, 304, 314
Głażewscy Stanisława i Zdzisław  229, 

264
Głażewski Stanisław  171, 304, 358
Głowacka Maria  453–455, 461, 462, 

464, 473
Głowacz Adam  293
Główczyk Władysław  92
Głuchowski Sławomir  169, 223
Głuszczak Mirosław  223
Gmitruk Stefan  225
Gmurkowski Zenon  170
Gnauck Reinchard  488
Golec S.  341
Goławski Andrzej  314
Goławski Krzysztof  314
Goławski Zygmunt  314
Gołąb G.  18
Gołda Ryszard  366
Gomółka Maria  169
Gomułkiewicz Piotr  270, 322
Gontarz Henryk  211, 304, 335, 340, 

344, 397, 398, 399
Gontarz Henryk  339, 447
Gorbaczow Michaił S.  18
Gordecki Jerzy  335
Gorgol Tadeusz  296
Góra Krzysztof  314
Górecka Zofia  171, 335
Górecki Władysław  295
Górka Bogumiła  398
Górnicki Jarosław  223
Górska Magdalena  33
Górski Klemens  322
Górski Roman  224, 314

Góźdź Zbigniew  300
Grabarczuk Witold  196, 334
Grabarczyk Kazimiera  380
Grabska Stanisława  456
Grafczyński Przemko Maria  224, 228, 

314
Grajewski  434
Graniczka Leszek  335, 340
„Grażyna”  453
Gregorowicz Grzegorz  223
Gregorowicz Jerzy  128, 169, 211, 292, 

304, 314, 400, fot. 22
Greguła Aleksander  304
Grejbus Marek  314
Grochecki Stanisław  304
Gromadzki Mirosław  296
Grudzień Krzysztof  223, 391, 499
Grudzień Wiktor Tomasz  391
Grudzień Wiktor Tomasz  391, 448
Gruszczyński Lucjan  371
Gryta W.  226
Grzegorczyk Antoni  123, 126, 171, 212, 

239, 241, 293, 304, 314
Grzegorczyk Sławomir  312
Grzelak Roman  304
Grzeszczyk Beata  223
Grześkowiak Alicja  271, 322
Grzyb Stefan Władysław  fot. 28
Grzywna Ryszard  480, 490
Gulanowska H.  489
Gut V.  24, 69
Guz Wojciech  227, 391, 393, 499
Guz Wojciech  392, 448
Gwiazdowski R.  341
Gwiazdowski T.  341

Haczewscy  426
Haczewska Barbara  154, 194, 211, 212, 

239, 245, 247, 344, 397
Haczewski Ireneusz  334, 335, 388, 397, 

398, 399
Haczewski Ireneusz  399, 447
Hader Władysław  281
Hajruch Jadwiga  304



512 INDEKS OSÓB

„Halina”  453
Hall Aleksander  44, 428
Hamulewicz Marek  295
„Hanka” zob. Zagojska Kazimiera
Haponiuk Mirosław  77, 110, 223, 227
Harasim Józef  172, 173, 212, 213, 314
Hariasz Jadwiga  304
Hariasz Krzysztof  223, 314, 348, 373, 

391, 498
Harkot Jan  173
Hauke-Ligowski Aleksander  44
Helski Stanisław  150
Hempel Jadwiga  247, 250
Hempel Stefan  225
Hennel Wacław  399, 400
Hennel Wacław  400, 401
Hennelowa Józefa  456
Herda Bogusław  314
Herman Zbigniew  314
Hermanowicz Ryszard  488
Hermaszewski Mirosław  40
Holc Roman  314
Holoubek Gustaw  381, 430, 479
Holzer Jerzy  199
Holzer Jerzy  35, 38, 69, 72, 73, 111, 

127, 128, 132, 135, 160, 161, 182, 
203, 207, 266

Hołda Zbigniew  133, 197, 223, 242, 
304, 314, 464

Hołda Zbigniew  216, 262
Hołdowie  426
Hołubowicz Emilia 452, 473
Honory Zdzisław  202
Hoszowski Andrzej  221
Hryniewicz Jan  32, 68, 69, 157, 209, 

219, 366, 385, 402, 403, fot. 20
Huk Roman  227
Hulewicz Anna  227
Hulpowski Szulc Stanisław  335
Hupałowski Tadeusz  280
Huszcza Jan  314

Ilczuk  143
Imbierowicz K.  221

Iracka E.  221
Iskierko Jerzy  491
Iwanicki Aleksander (ps. „Achilles”)  

24
Iwaszko Janusz Józef  91, 110, 115, 120, 

165, 211, 213, 294, 304, 314, 329
Iwaszko Kazimierz  327
Iżewski Władysław  301, 304, 314

J. P. P.  470, 472
Jabłońska Maria  304
Jabłońska-Deptuła Ewa  192–194, 214, 

215, 263, 266, 388, 425, 428, 481
Jabłońska-Deptuła Ewa  134, 158, 214, 

215, 263, 266
Jabłoński Henryk  273
Jabłoński Krzysztof  144, 304, 315
Jabłoński Ryszard  173
Jach Andrzej  488, 490
Jachman Włodzimierz  226, 304, 314
„Jacek”  453
Jackiewicz Andrzej  171
Jackson Waldemar  304, 314
Jacuszek Bogdan  293
Jadczak Stanisław  87, 100, 101, 104, 105, 

110
Jadczak-Nowacka Małgorzata  221
„Jadzia” zob. Głowacka Maria
Jagielski Mieczysław 100, 107, 138, 

139
„Jagoda”  398
Jagowdzik Kazimierz  244
Jagusiewicz Marian  167, 265, 315, 359, 

442
Jagusiewicz Marian  135, 266
Jakliński Andrzej  485, 491, 492
Jakowicka Joanna  492
Jakowicki Jerzy  200
Jakson Waldemar  100, 221, fot. 22
Jakubowski Cezary  176
Jakubowski Ryszard  200
Jamrożek Zdzisław  35, 43
Jan Paweł II  5, 11, 15–21, 38, 41–43, 

152, 178, 210, 212, 220, 243, 355, 
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361, 400, 402, 415, 417, 422, 428, 
434, 441, 444, 445, 493, fot. 27

Jan Paweł II  389, 447, 463, 465, 471
Jancarz K.  428
Janczewski Paul  488
Janicki Sławomir  193, 195, 196, 199, 

305, 314, 396, 431
Janicki Sławomir  196, 262
Janik Stefania  487
Janiszek Jerzy  169, 314
Janiszewski Michał  273
Jankiewicz Marcin  214, 388
Jankowski Henryk  407
Jankowski Jacek  170
Jankowski Ryszard  128, 148, 149, 159, 

211, 213, 221, 305, 314, 324, 327, 
335, 433, fot. 1

Jankowski Stanisław 479
Januszewska Anna  151
Jara Ryszard  315
Jaroszewicz Piotr  31, 32, 34
Jaroszuk Mikołaj  169, 211, 212, 239
Jaruzel Witold  172, 315
Jaruzelski Wojciech  158, 204, 234, 271, 

273, 274, 352, 356, 375, 397, 405
Jasina Wiesław  173
Jastrzębska Halina  170
Jastrzębski Aleksander  299
Jastrzębski Jerzy  172
Jaszczuk Marian  314
Jaszczura Robert  227
Jaszczyk Bożena  223
Jaworski Edward  172
Jaworski Jerzy  305
Jedliczka Anna  465
Jedynak Andrzej  72
Jedziniak Zofia  487
Jesionek Tadeusz  315
Jeżyna K.  371
Jędruszewski Zbigniew  139, 170, 186, 

211, 212, 239, 242, 265, 292, 301, 
327

Jędrych Marek  223, 227
Jędrych Marek  462, 473

Jędrzejek Jerzy  193
Jodłowski Antoni  296
John Wojciech  227
Jonak Marian  315
Joniec Jan  335
Józefczuk Grzegorz  223
Józiak Irena  297
Jóźwiakowski Andrzej  134, 139, 141, 

188, 197, 211, 213, 239, 241, 265, 
305, 314, 327, 329, 330, 475, 483, 
484, 490, 492

Jóźwiakowski Andrzej  12, 328, 340, 365, 
447, 448

Jóźwiakowski Jerzy  315
Jóźwik Zbigniew  463, 473
Juda Wiktor  331, 333
Jurak Krzysztof  293
Jurczak Jan  421
Jurczuk Edmund  315
Jurczyk Marian  255
Jurek Robert  227
Jurkiewicz Stanisław  315
Jurkowska Barbara  193, 214
Jurkowska Bronisława  226, 263, 388, 

389
Jurkowska Irena  487

Kacperek Barbara  478
Kaczan Mirosław  335, 358
Kaczanowski Mirosław  171, 212, 305, 

315
Kaczmarczyk Tadeusz  316
Kaczmarek Wiesław  316
Kaczor Józef  389, 431, 453–456, 461, 

462, 464, 465, 467, 469, 473, 481
Kaczor Józef  12, 100, 111, 123, 266, 451, 

453–456, 458, 459, 461, 463–466, 
469, 471–473

Kaczor Sławomir  171
Kaczorowska Maria  227
Kaczorowski Andrzej W.  36, 38, 149, 266
Kaczorowski Krzysztof  223, 227
Kaczyńska Bogusława  196, 223
Kaczyński Andrzej  226
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Kaimowie  430
Kalbarczyk Janusz  295
Kalbarczyk Tadeusz  315
Kalicki Józef  295
Kalinowski Zbigniew  222
Kaliński Waldemar  316
Kaliński Zdzisław  316
Kalita Lucjan  301, 305, 315
Kałabuń Marek  316
Kałwa Piotr  32
Kamiński Emilian  429, 479
Kamiński Henryk  281
Kamiński Leszek  494
Kamiński Stanisław  476, 483, 486, 487, 

489, 494
Kamiński Wiesław  139, 143, 208, 212, 

239, 241, 305, 315, 464
Kamiński Wiesław  127, 133, 139, 143, 

266
Kamiński Zbigniew  222
Kamiński Zygmunt  35, 150, 158, 218, 

219, 334, 434
Kamola Krystyna  399
Kania Celina 488
Kania Franciszek  336
Kania J.  342
Kania Stanisław  72
Kaniewska Maria  470, 472
Kańkowska Z.  221
Kapica Czesław  168
Kaproń Franciszek  336
Kaproń Maria  298
Karczmarczyk Bolesław  398
Karczmarczyk Tadeusz  328
Karczmarczyk Waldemar  398
Karkosz Ryszard  316
„Karol”  453
Karolewicz Grażyna 26, 69
Karp Mieczysława  305
Karpik Stanisław  315
Karpiński Jakub  327, 448, 356
Karpiński Janusz  139, 211–214, 239, 

241, 250, 258, 301, 305, 315, 327
Karpowicz Marek  315
Karpuś Piotr  48, 49, 68

Karski Jerzy  477
Karwacki Zygmunt  469–471
Karwowski Zygmunt  79, 124, 126, 127, 

222, 293, 305, 358
Kasperek Mirosław  336
Kasprzak Michał  91, 123, 141, 294
Kasprzak Michał  92
Kaszczuk Bronisław  316
Kaszowski Stanisław  91
Kata Jerzy  222
Kawęcki Lech  222
Kawiak Marek  167
Kawucha Krzysztof  316
Kazanecki Henryk  447
Kazimierczak Jan  336
Kąkol Henryk  316, 328, 367, 368, 413, 

419, 442
Kąkol Henryk  419, 447
Kersten Adam  143, 194, 199, 200, 256
Kęcik (robotnik magazynowy WSK PZL-

-Świdnik, imię nie ustalone)  77
Kęcik Wiesław  115
Kędra Stanisław 490
Kędzierski J.  271, 322
Kępski Józef  124, 126, 305, 336, 340
Kęszycki Zygmunt  227
Kęzik Wiesław  315
Kielasiński Marek  424
Kietliński Marek  270, 322
Kijek Tadeusz  305, 315
Kiljan Wiesław  298
Kimak Ryszard  336, 380
King Martin Luther  20
Kipta Ewa  194, 221, 443
Kiryluk Bogusław  169
Kisielewski Jan  170
Kister Anna Grażyna  24, 69
Kiszczak Czesław  234, 271, 273–275, 

280, 325, 339, 397, 445
Kiszczak Czesław  339, 372, 448
Kiszczak Jadwiga  453–455, 458, 461, 

465, 473
Kiszczak Małgorzata 452–455, 458, 465, 

470, 473
Kita Zenobia zob. Kitówna Zenobia 
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Kitówna Zenobia  151, 154, 159, 247, 
305, 370, 404, 422

Kitówna Zenobia  151, 152, 154, 262, 428, 
447

Klejzik Hanna  171
Klimkiewicz Jan  171
Kloc Stanisław  222
Kloz Mieczysław Franciszek  296
Kłoczowski Jerzy  192–194, 199, 428, 

503, fot. 11
Kłopotowski Krzysztof  431, 479
Kłoskowski Janusz  228
Kłoskowski Z.  193
Kmieciak Stefan  295, 305, 315
Kmieć Kazimierz  454, 462, 473
Knap Andrzej  316
Knap Stefan  315
Knapik Krystyna  171
Knapik Stanisław  316
Kniotek Grażyna  228
Knitter Wiesław  305, 315
Kobyłko Zbigniew  305, 315
Koc Mieczysław  79
Kochanowski Jan  219
Kochanowski Ludwik  170, 211
Kociubiński Zdzisław  172, 316
Kocjan Jerzy  315
Kocuń Dariusz  411
Koczkodal Ryszard  230, 305, 315, 336
Koczwarski Andrzej  281
Kogucik Zdzisław  225
Koj Leon  192, 193, 204
Kokosiński Marek  316
Kolbe Maksymilian  370, 434
Kolberger Krzysztof  365, 381, 479, 489
Koleniec W.  341
Kołątaj Barbara  151
Kołdyś Jerzy   297
Kołodziejczyk Jerzy  211, 212, 239, 241
Kołtunowska Elżbieta  389
Kołysińska Leokadia  294
Komenda Krzysztof  336
Komorowska D.  224
Komsta Halina  171, 336, 358

Komsta Henryk  370
Komza Henryk  435
Konarzewski Hubert  247
Konderak Adam  29
Konderak Adam  176, 198, 202, 221, 222, 

224, 232, 250, 266
Kondrak Janusz  223
Kondratowicz-Kucewicz  492
Konon Henryk  168
Konopnicka Maria  219
Kooten van Gerard  72, 111
Kopacz Ewa  476, 478, 481
Kopacz Grzegorz  492
Kopacz Jacek  492
Kopeć Aleksander  72, 76, 165
Koper Stanisław  315
Koper Zenon  305
Kopik Marta  493
Kopiński Jarosław  24, 69
Kopka Bogusław  270, 322
Kopycińska Maria  223
Koralik Wojciech  305
Korczak Janusz  458
Korczak Tadeusz  461
Kordaszewska E. 463, 473
Korga Krzysztof  223
Kornacki Lech  478
Kornacki Lucjan  315
Korolczuk Eugeniusz  243
Korona Krzysztof  336
Korpysz Elżbieta  169
Korzeń T.  226
Kosiarski Zbigniew  301
Kostrzewa Jan  211
Koszewska Franciszka  169
Kościk Ryszard  366, 379, 411
Kotarski Jan  483
Koter M.  222, 228, 266
Kotko M.  168
Kotlęga Władysław  305, 315
Kowal Andrzej  305, 315
Kowal Bronisław  488
Kowal Sabina  487, 488
Kowalczyk Andrzej  221
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Kowalczyk Janusz  297
Kowalczyk L.  489
Kowalczyk Ryszard  316
Kowalczyk Stanisław  211, 305, 315
Kowalczyk Zofia  169
Kowalicki Stefan  212
Kowalik Bronisław  299
Kowalik Wojciech  223
Kowalscy Ewa i Bronisław  221
Kowalski Bronisław  141, 292, 301, 306, 315
Kowalski Marek  91
Kowalski Zdzisław 501
Kownacka Zofia  488
Kozaczyński Adam  172, 316, 331, 336, 

408, 424, 436
Kozaczyński Adam  328, 332, 447
Kozak Jan  211, 213, 306, 315, 327, 396, 

398, 465
Kozak Jerzy  336
Kozak Zbigniew  298
Koziara Józefa  478
Kozicki Zygmunt  306, 315
Kozioł Teresa  225
Kozłowska Alina  388
Kozłowski G. Sławomir  196, 197, 200, 243, 

258
Kozłowski G. Sławomir  68
Kozłowski Gabriel  315
Kozłowski Jan  47, 147
Kozłowski Józef  300
Kozłowski Sławomir  306, 315, 336, 

388, 454, 474
Kozyra Marian  35, 146, 156, 159, 366
Krajka Kazimierz  247
Kras J.  156
Krasiński Janusz  225
Krasowska Halina  141
Kraszewski T.  176, 264
Kraszewski Zdzisław  379
Krawczyk Aleksander  169, 315
Krawczyk Krystian  316
Krąpiec Mieczysław Albert o  120, 387
Król Ewa  227
Król Marian  8, 441

Król Nela  227
Królik Stanisław Jan  221, 232, 344
Królikowski B.  227
Królikowski Maciej  176
Kruk Tadeusz  306, 315
Kruk Władysław  100
Krukowski Janusz  169
Krukowski Józef  25, 69
Krupa Józef  493
Krupka Stanisław  fot. 22
Krupski Janusz  31, 38, 306, 490
Krupski Janusz  270, 322
Kruszyński Krzysztof  296
Krzemiński Stanisław  91
Krzyszczak A.  341
Krzyszczak Wiesław  128, 292
Krzysztoń Antonina 479
Krzyż Jan  430
Krzyżanek Ryszard  306, 316, 340, 358, 

402
Krzyżanowski Józef  196, 211, 258, 347, 

357, 360, 391, 499
Krzyżanowski Józef  347, 357, 360, 447
Książek Z.  341
Księski Zenon  222
Kuba Andrzej  171
Kubański Janusz  316
Kubiak Marek  316
Kublikowski Jerzy  315
Kuc Tomasz  377
Kucharski Andrzej  306
Kucharuk Jerzy  315
Kucharuk S.  346
Kucyk Irena  336
Kucyk Marian  171
Kuczyński (dyrektor Zjednoczenia Prze-

mysłu Lotniczego i Samolotowe-
go)  79

Kuczyński Stanisław  336
Kuczyński Waldemar  72
Kuć Ryszard  124, 126, 128, 132, 186, 

211–213, 239, 240, 281, 292, 306, 
315, 327, fot. 22

Kudelska Bożenna  171, 344
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Kudlicki Janusz  430, 480, 481, 483, 
486, 490

Kudrawiec Andrzej  224
Kudyk Jerzy  316
Kudyk Wiesław  292
Kudyk Zdzisław  30, 68, 124, 127, 128, 

132, 133, 171, 260, 265, 306, 315, 
358

Kukaj Adam  316
Kukliński Ryszard  339, 448, 449
Kuks Henryk  316
Kukułowicz Romuald  243, fot. 11
Kulpińska J.  71, 97, 111
Kułaj Jan  150
Kułakowski Jan  232
Kuna Marek  141, 223
Kunicka Waleria  221
Kura Jan  316
Kurczab Jerzy  476, 488, 490
Kurek Ewa  36, 38, 149, 266
Kurek Jan  316
Kuroń Danuta zob. Winiarska Danuta
Kuroń Jacek  36, 47, 90, 131, 479
Kurowski Piotr  196, 366, 452, 455
Kurowski Stefan  197
Kursa Zbigniew  358
Kuryjak Zygmunt  315
Kurylcio Lucjan  487, 488
Kurzępa Antoni  316
Kurzępa Piotr  328, 329
Kurzępa Piotr  329, 447
Kusy Marek  477, 478
Kusyk-Peciak Ewa  393 498, 500
Kusyk-Peciak Ewa  390–393, 448
Kuśmierczyk Ryszard  222
Kuśmierek Józef  49, 68
Kuśmierski Stefan  170
Kuśmierszyk Ryszard  294, 306, 315
Kutkowski Arkadiusz  306, 316, 348, 

391, 393, 498
Kuzia Zbigniew  364, 367, 407, 427, 444, 

467
Kuźma Andrzej  193, 211
Kwiatkowska Teresa 478
Kwieciński Janusz  316

Laskowska Elżbieta  399
Ledwójcik Mirosława  425
Lekan Katarzyna  228
Leks Aleksandra  306
Lemańscy  334
Lenartowicz Jerzy  379
Lenartowicz Józef  379
Leńczuk Michał  316
„Leon”  456, 471
Lesisz Zbigniew  223
Lesicz Zbigniew  124, 133, 171, 178, 184, 

258, 260, 266
Leszcz Jan  296
Leszczuk L.  226
Leszczyńska Elżbieta  399
Leśko Zbigniew  123, 294
Leśniewski Kazimierz  196
Lewandowska Jolanta  226
Lewandowska Katarzyna  91, 110
Lewczuk Janusz  316
Lewczuk Roman  316
Lewicka-Banaszak E.  108, 110
Leziak Jerzy  225, 336
Libera Józef  168
Lipczak Jan  316
Lipczewski Seweryn  316
Lipert Cezary  316
Lipidalski M.  227
Lipiec Wiesław  221, 226, 336, 344
Lipiński Alfred  169
Lipka-Chudzik Józef  169, 316
Lipko Wiesław  334, 336, 367, 413, 436
Lipski J.  370
Lipski J. J.  428
Lis  400
Lis Ryszard  487
Lisek Henryk  372, 373
Lisek Jan  168, 169
Lisica Edmund Franciszek  336
Listoś Stanisław  373
Listowski Cezary  221, 224, 226, 344, 

392, 398
Litwin Mirosław  490, 494
Lityński Jan  115
Lubczyński Wiesław  495
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Lubiarz Piotr  476
Lubowski Zbigniew  336
Lusawa S.  341
Lutostańska Eugenia  454, 473, 480

Łaba Mieczysław  316
Ładysz Bernard  381
Łagowski Jerzy  336
Łaniewska Katarzyna  479
Łapanowski Józef  336
Łapiński Witalis  316
Łapiński Witold  306
Łaszanowski Andrzej  294
Łatyński Maciej  69
Ławicki Roman  294
Łazan Krystyna  428
Łazarz Mieczysław  99, 110, 139, 294, 

306, 316, 332, 428
Łazarz Mieczysław  30, 68, 168, 266
Łączka Ryszard  317
Łobacz Władysław  316
Łoboda Stefan  301
Łoboda Waldemar  306, 316
Łodyga Jan  171, 223, 306, 316, 336, 

358
Łodyga Janusz  399
Łomoć Józef  168, 300, 306, 316, 317
Łopacki Kazimierz  170
Łoś Marek  221
Łoziński Marcel  479
Łuczak Eugeniusz  317
Łuczak Mirosław  336
Łuczko Stanisław  317
Łuczywo Helena  114
Łuć Janusz  170
Łukasiewicz Jacenty  316
Łukaszczuk Andrzej  317
Łupina Zygmunt  139, 141, 142, 154, 

166, 192–195, 199, 208, 212, 239, 
241, 265, 306, 316, 323, 329, 330, 
332, 353, 357, 377, 404, 405, 410– 
413, 416, 425–428, 436, 443, 444, 
464, 466, 467, 489, fot. 22

Łupina Zygmunt  12, 154, 168, 177, 192, 
193, 241, 243, 245–250, 265, 331, 
447

Łupinowie  426

Mach Marian Andrzej  167, 317, 442
Machalica Piotr  479
Machnik Stanisław  336, 357, 418
Machnik Stanisław  357, 447
Machoń Cz.  193
Maciaszczyk Lila  154
Mackiewicz Józef  393
Maćkowski Marek  381
Madała Tadeusz  224
Madej Bogdan  38
Madej Krzysztof  270, 322, 452, 473
Magier D.  266
Magierska Sabina  141, 306, 480
Magierski Jan  391–393, 498–500, 502
Magierski Jan  392, 393, 448, 457, 473, 481
Majchrzak Grzegorz  270, 322
Majdański Stanisław  336, 442
Makenson Robert  165, 211, 213, 306, 

317
Maksymowicz Henryk  317
Malec Jolanta  223
Malec Michał  495
Malicki Lech  306
Malicki Leszek  317
Malinowska Maryla  221
Malinowski Jacek  307
Malinowski Jerzy  307, 317, 329
Małagocki Krzysztof  221, 307, 317, fot. 

22
Małecka Mirosława  170, 211
„Małgosia” zob. Kiszczak Małgorzata
Małkowski Andrzej  376
Małkowski Stanisław  38
Małocha Stanisław  295
Małysz Andrzej  168
Małysz Stanisław  317
Małyszek Jerzy  307
Maniakowska H.  321
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Mańka Tadeusz  396, 437, 443
Mańko Maria  398
Mańko Reginia  224, 307, 483, 484, 488
Mańko Tadeusz  412
Mańkowska Maria  223
Mańkowski Zygmunt  25, 69
Marciniak Jan  298
Marciniak Janina  454, 462, 464, 474
Marciniak Piotr  72, 108, 110, 111
Marcola Emilian  317
Marcola Stanisław  172
Marczewska Elżbieta  375
Marie Jean  460
Markiewicz Józef  295
Marks Karol  16
Marszałkowski Tomasz  27, 68
Martinka Teresa  211, 258, 465
Martyniuk Józef  172
Masiak Bogdan Ludwik  139, 170, 211, 

258, 260, 294, 307, 317
Masłowski Jerzy  194
Matejczuk Stanisław  227, 336
Mathiasz Andrzej  336
Matosek M.  18
Matras Marek  336
Matraszek Bogumiła  223
Matus Roman  317
Matusewicz Janusz  223
Matuszewski Andrzej  307
Matuszewski Marek  307, 476, 487, 494, 

495
Matuszewski Marian  170
Matyja Elżbieta  31, 33, 36
Matyjaszek Ewa  307
Maziarczyk Waldemar  224
Mazur Jan  330, 421, 487
Mazur Janina  298
Mazur Maria  478
Mazur Mieczysław  299
Mazur Stanisław  211, 307
Mazur Tadeusz  358
Mazur Zdzisław  79, 225
Mazurek Janusz  307, 337, 388, 422, 

424
Mazurek Ryszard  317

Mazurek Tadeusz  317, 337
Mazurek Włodzimierz  293, 307, 317, 

340
Mazurek Zbigniew  317
Mazurkiewicz Zbigniew  170
Mądro Roman  491
Meksuła Wiesław  299
Meszyńska Anna  337
Metko Mirosław  297
Miąc Jerzy  337
Michalczuk Andrzej  221
Michalczyk Józef  337
Michalczyk Maryla  483
Michalkiewicz Krzysztof  226
Michalska Barbara  476, 478
Michalski Józef  345
Michalski Stanisław  172, 337
Michaluk Witold  211, 213, 307
Michałkiewicz Krzysztof  337, 344
Michałowski Marek  307, 317
Michałowski Tadeusz  337
Michocka Danuta  151
Mickiewicz Adam  178, 219, 223
Mickiewicz Tomasz  228
Mieczkowski Antoni  32, 69
Miedzwiecka Marta  176
Mielniczuk Stanisław  317
Miernicki Krzysztof  337
Miernowscy  426, 429–431, 478–480
Miernowska Barbara  476, 478, 481
Miernowski Andrzej  396, 430, 478, 

479, 481
Miernowski Jacek  478
Miernowski Jerzy  385, 478
Miernowski Tomasz  431
Mierzwiński (wiceprezydent Lublina)  217
Mikołajska Halina  377, 479
Mikos Edmund  296
Mikus Bogdan  167, 436
Mikus Bogusław  139
Mikus Krzysztof  317
Mikusek Bogusława  167
Milewski  271
Miłaczewski Daniel  307, 317
Miłaczewski Mieczysław  372, 373
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Miłczak Maria  337
Miłek Ryszard  228
Miłkowski Stanisław  317
Miłkowski Waldemar Antoni  299
Miłosz Czesław  198, 216, fot. 11
Miodowicz Alfred  466
Misiec Mirosław  317
Misiewicz Waleria  221
Miszczak Jarosław  307, 317
Miszczak Marek  381, fot. 22
Misztal Marcin  487
Mitura Grażyna  299
Mitura  488
Miturska Helena  370
Mizikowski Jan  317
Młynarczyk Ryszard  170
Moczulski Leszek  36, 155, 368
Modzelewski W.  72, 108, 110, 111
Mokszanowski Robert  299
Monies Jerzy  493
„Monika”  453
Morawiecki Kornel  393
Morcinek Wojciech  337
Murat Krystyna  211–213, 223, 239–241, 

307, 327
Musiej Sławomir  317
Muszyński Jacek  168
Muszyński Jerzy  317
Muszyński Roman  317

Nadolski Mieczysław  317
Nagórski Przemysław  362, 364
Nakonieczny Jan  124, 127, 128, 171, 

194, 197, 292, 327, 358
Nalepa Józef  293
Nalewajek Ryszard  297
Naręgowski Bernard  281
Nastaj Stanisław  307
Nastula Andrzej  307, 317
Nawrocki Zbigniew  270, 321
Nehrebecka Anna  365, 430, 479, 489
Newlacil Ewa  172
Niedzielski Donald  299
Niedźwiadek Włodzimierz  222

Niedźwiadek Zbigniew  454, 473
Niedźwiedź Henryk  317
Nieoczym Zbigniew  317
Niesyn Michał  131, 148, 300, 307, 317
Niewczas Andrzej  221, 226, 398
Niewczas Andrzej  75, 76, 78, 80–89, 91, 93, 

94, 97, 100, 101, 104–106, 111
Niewiadomski Wojciech  224
Niezbecki W.  341
Niezgoda Czesław  91, 110, 114, 115, 

120, 123, 125, 127, 128, 132, 134, 
135, 145, 146, 186, 192, 208, 211, 
281, 292, 307, 317, fot. 1, 4

Niezgoda Czesław  92
Niezgoda E.  372
Niezgoda Zbigniew  176
Nitendal Lucjan  317
Noskiewicz Marek  301
Noszczak Jan  364, 418
Nowacki Paweł  100, 226
Nowak Adam  308, 317
Nowak B.  344
Nowak M.  463, 473
Nowak Urszula  168
Nowakowski Andrzej  483
Nowicki A.  197

Obrycki Jan  454, 473
Och Robert  378
Ochowski Stefan  297
Oczak Aleksander  346, 447
Ogorzałek Edward  318
Okoń Jan  341, 399, 400
Oksytiuk Janusz  318
Olajossy Marcin  476
Olcha Roman  79, 126
Olejniczak J.  221
Olejowski Andrzej  488, 490
Oleksiński Wojciech  227
Olesiejuk Marian  169
Oleszczak Jan  295
Oleszczyński Roman  318
Oleszek  495
Oleszek Adam  358
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Olewiński Janusz  317
Oliwa Włodzimierz  280
Olszewska Blanka  430
Olszowki  271
Olszowy Henryk  170
Olszówka Zygmunt  337
Oniskowie  334
Onyszkiewicz Agnieszka  100
Onyszkiewicz Wojciech  90, 100, 127
Opoka Jerzy  308
Opozda Piotr  43, 143, 144, 308, 318, 

327, 337, 348
Oroń Stanisław  295
Orpik Janusz  298
Oruba Tadeusz  233, 460
Osiniak Stanisław  212, 239, 373
Osterwa Juliusz  219
Ostrokólska Krystyna  152
Ostrokólski Ireneusz  221, 229, 230, 

308, 317, 331, 333, fot. 22
Ostrowska Janina  151
Oszajca Wacław  347, 363, 368, 370, 

374, 387, 413, 415, 428, 454, 460, 
462, 463, 474, 487, 488, 501

Otulska G.  226
Owczarski Edward  337
Owczarz Andrzej  337
Ozga Wiesław  317

Pachuta Eugeniusz  293
Paczkowski Andrzej  71, 109, 111
Paczkowski Edward  301, 308, 318
Paczuski Krzysztof  226
Paga Lesław  196, 212, 239–241, 258, 

308, 318, 357
Pajdzińska Anna  223
Pajurek Tadeusz  334, 370, 462, 463, 489
Pajurek Tadeusz  334, 448, 489
Pakała Ryszard  230
Pakuła Henryk Wojciech  293
Pakuła Ryszard  211, 433
Paliga Grażyna  227
Palinka Jan  318
Palonka-Czwal Anna  425

Pałaszewski Tadeusz  308
Pałuszyński Zdzisław  308, 318
Panas Władysław  226
Pankiewicz Stanisław  318
Parafianowicz Teofil  294, 308, 318
Pasiecznik Marek  318
Pasierbiak Roland  297, 308, 318
Pastusiak Henryk  299
Pastuszak Marian  224
Pastuszka Jan  337
Pastuszko Wiesław  168, 294, 327, 341
Paszkiewicz Jan  318
Paszko Adam  176
Paszkowski Jerzy  222
Patyra Andrzej  337
Patyra Irena  146
Pawelec Henryk  318
Paweł VI  39
Pawłowicz Janina  442
Pazur Stefan  211, 308, 318
Peciak Andrzej  390
Peciak Ewa zob. Kuszyk-Peciak Ewa
Pelc Andrzej  318
Perzak Andrzej  68, 308, 318, fot. 22
Perzyna Zbigniew  226
Pędich Rafał  170
Pędzik Elżbieta  297
Pędzioł Adam  227
Pęk Edmund  308, 318
Pęk S.  341
Pękala Sławomir  172
Pęzioł Adam  308
Pęzioł Jan  368
Piekart Ryszard  318
Pieniążek Andrzej  308
Pierzchała Kazimierz  308, 337
Pietras Marta  478
Pietraszek Ryszard  293
Pietraszkiewicz Helena  495
Pietrusiński D.  489
Pietruszewski Stanisław  172, 211, 334, 

337, 339, 340, 344, 370, 380, 435
Pietrzak Antoni  139, 301, 340
Pietrzak Leszek  24, 69
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Pietrzak Norbert  100
Pietrzycki Stefan  337
Pikola Andrzej  399
Pikuła Krystyna  172, 337
Pilipczuk-Kuźma Ewa  345, 447
Piłat Andrzej  298
Piłka Marian  31, 33, 36, 37, 43, 69, 194, 

318, 327
Piłsudski Józef  179, 251, 366, 380, 408, 

411, 413
Pinior Józef  403, 437
Pińkowski Józef  72
„Piotr”  453
Piotrowski  280
Piotrowski Czesław  280
Piotrowski Grzegorz  227
Piotrowski Mirosław  212, 264, 270, 322
Piotrowski Paweł  270, 322
Piszczatowski Andrzej  429, 430, 479
Piwowarski W.  489
Pleskaczyński  377
Pleszczyńska Barbara  391, 499
Pleszczyńska Ewa  483
Pleszczyński Andrzej  223, 391, 497
Pleszczyński Andrzej  13
Pleszczyński Jan  99, 110, 470, 472
Pluta Andrzej  100
Pluta Marian  298
Podgórska Teresa  193
Podlewski Czesław  167
Podpłoński Stanisław  380
Pol Anna  211, 344
Polański Tarnawa Jerzy  318, 337
Poleszak S.  24, 69
Polichna Helena  173, 212, 224
Polonis Elżbieta  224
Pomorska Alicja  200
Pomorski Jan  202, 226
Pomorski Jan  50, 69, 73, 111, 201, 264
Poniatowski Marek  141, 142, 193–195, 

347, 357, 386
Popek Artur  223
Popek Leon  194
Popiel Karol  26

Popiełuszko Jerzy  361, 364, 373, 378, 
380, 389, 400, 407,   410, 413, 415, 
491, 493

Popkiewicz Eugeniusz  222, 340
Popławski Stanisław  483, 486
Popłonkowski Józef  226
Portka Jan  308
Portka Józef  30
Potapczuk Jadwiga  308
Poterek Jan  318, 372
Poterek Janusz  308
Potępa Bogusław  308, 318
Powęska H.  168
Powszedniak Alicja  169
Późniak Elżbieta  308
Prężyna Władysław  200
Proficz Władysław  296
Prokop Krzysztof  309, 318
Prost Edmund  200
Protz Krzysztof  144, 309, 318
Prócnal Mieczysław  337
Prus Zbigniew  230
Pruszkowski Andrzej  5, fot. 28
Przeciechowska Irena  425
Przeciechowski Tadeusz  200
Przeciechowski Tomasz  133, 194, 347
Przeciechowski Tomasz  423, 447
Przedklasowie Urszula i Ryszard  360
Przegaliński Jerzy  490
Przybylski Andrzej  413
Przychodzki Jan  169
Przytuła Agnieszka  25, 69
Przytuła Józef  318
Przytuła Stanisław  318
Pszczoła Daniel  225
Puczek Zbigniew  77, 79, 124, 126, 127, 

206, 211, 212, 222, 239, 241, 293, 
309, 318

Puczek Zbigniew  75, 77, 80, 110
Pyć Stanisław  309, 318
Pylak Bolesław  32, 42, 120, 155, 156, 

159, 208, 220, 330, 376, 407, 411, 
412, 444, 454, 455, 462, 466, 474, 
487, 489
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Pyrtak Tadeusz  318, fot. 22
Pyśniak Bogdan  170
Pytliński Jerzy  295

Rachwald Jerzy  224, 318
Raczyński Ryszard  318
Radek Janusz  380
Radek Urszula  346, 358
Radliński Władysław  318
Radomski Mirosław  337
Radzik Stanisław  295
Ragan Dorota  309
Rajpert J.  342
Rakowski Mieczysław  271, 441
Rapnicki Marek  226
Reagan Ronald  18, 356, 445
Rebeta Jerzy  133
Rebeta Jerzy  108, 111, 113, 264
Redka Marek  337
Reniger Henryk  200
Reszkowska Maria Antonina  299
Reutt Jan  225, 309
Rękas Krystyna  337
Robak Kazimiera  309
Robak Kazimierz  296
Robak Waldemar  225, 337
Roczon Stefan  300, 309, 318
Rogoźnicki Tadeusz  318
Rojek Stanisław  487
Roliński Jacek  480
Roman Jerzy  318
Romanowska Jolanta  227
Romańczuk Franciszek  337
Romaszewski Zbigniew  422
Rorat Krzysztof  261, 267
Rosiak Piotr  91, 295
Rosik Leszek  172, 318
Rosły Czesław  170
Roszkowski Wojciech  38, 69, 72, 111, 271, 

322
Rotkiewicz-Niezabitowska Regina  488
Rozwód Marian  296
Rożek Janusz  7, 36, 37, 44, 45, 69, 131, 

145, 146, 148–150, 202, 251, 266, 
300, 309, 318, 337, 368, 372, 373, 439

Rożek Janusz  38, 67
Rożek Marek  300
Różycka Ewa  223, 391, 499
Różycka Ewa  457, 473, 481
Różycka Małgorzata  465, 469
Różycka Zofia  359
Różycki Janusz  166, 211, 212, 239, 240, 

318, 359
Różycki Waldemar  309, 318
Ruchlicki Wiesław  227, 309, 318, 348, 

373, 391, 498
Rudas Arkadiusz Aleksander  300
Rudnicki Krzysztof  223
Rudzki Henryk  172, 318
Ruks Andrzej  309
Rumiński Mieczysław  170
Rumiński Waldemar  476, 483, 490
Rybak Rudolf  231
Rybicki Marek  212
Rychard Andrzej  71, 111
Ryczan K.  428
Ryczek Grzegorz  162
Ryczek Grzegorz  162, 262
Ryczkowski Jerzy  318
Rygalika Eustachiusz  294
Ryl Mirosław  318
Rymarz Ferdynand  425
Rynio Alina  134, 266
Rzeźnik Janusz  365, 370, 458, 489
Rzucidło Krzysztof  312

Saczewa Helena  476, 484, 485
Sadurska A.  264
Sady Piotr  484
Sagan Franciszek  152
Samolińska Anna  100
Samoliński Wojciech  38, 194, 202, 221, 

301, 309, 319, 329, 330, 396, 398, 
399, 425, fot. 22

Samoliński Wojciech  100
Samuła Henryk  296
Samuła Włodzimierz  296
Saniewski  337
Saniewski Jerzy  223, 260
Sarnicki Radosław  177, 319, 332
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Sawa Ryszard  319
Sawicki Krzysztof  221
Sągolewski Tadeusz  225
Schears David  114
Schodziński Stanisław  442
Sekuła Julian  233, 234
Semczuk Stefan  425
Serafin J.  222
Sereda Marian  319
Setnik Ryszard  440
Sękowska Zofia  200, 214, 388
Sękowski Bogdan  319
Sękowski Marek  223, 224, 483
Sękowski Zygmunt  297
Siadkowski Wiesław  169
Sidor Barbara  309
Sidor Elżbieta  337, 485
Sidor Jan  465
Sidor Jan  465, 469, 471
Sidor Jerzy  309, 319
Sidorowicz Jan  211, 258, 309, 319, 

344
Sieczkowski Czesław  319
Sielewicz Jan  281
Sierakowski Zygmunt  479
Siewierski Janusz  319
Sikora Stanisław  295, 309, 319, fot. 22
Siliwon Włodzimierz  309
Siła-Nowicka A.  410
Siła-Nowicki Władysław  368, 427, 489
Sitkowski Wiesław  223
Siuda Stanisław  168
Siuśko Władysław  298
Siwicki Florian  271–273
Siwkiewicz T.  377
Siwko Andrzej  478
Skalski Jerzy  339
Skarżanka Ewa  413
Skarżanka Hanna  365, 479, 489
Skiba Alicja  338, 399
Skiba E.  221
Skiba Tadeusz  338, 358, 399
Skłodowski Antoni  309
Skoczylas Jan  300
Skoczylas Jerzy  339, 448

Skokowski Paweł  338
Skop Sławomir  309, 319, fot. 22
Skowron Janusz  227
Skrobek Włodzimierz  319
Skrok Grażyna  211
Skrok Jan  338
Skrynicka Elżbieta  495
Skrzeczkowski Ryszard  309
Skrzetuski Andrzej  162
Skrzetuski Andrzej  162, 264
Skrzydło Wiesław  353
Skrzyniarz Jan  309, 319
Skwarek Przemysław  299
Sławiński Remigiusz  477
Sławiński Sławomir  212
Sławiński Stanisław  457, 473
Sławiński vel Szwab Sławomir  319
Słomka Zbigniew  379
Słomka Zbigniew  380, 413
Słomkowski Antoni  26
Słotwiński Zdzisław  92, 217
Słowiński Jerzy  168, 310, 319
Słuchocka T.  493
Smalec Marian  128, 217, 293, 310, 319
Smetek Stanisław  297
Smolar Nina  322
Smoliński Artur  228
Smyk J.  338
Smyk Lucyna  483
Smyk Marian  319
Snarska Małgorzata  310
Sobczakowa Alina  151, 152
Sobczuk Leon  168
Sobiecki E.  341
Sobieraj Maciej  194, 221, 344
Sobolewski Antoni  170
Sobolewski Z.  164–166, 220, 267
Sobota Jan  168, 211
Sobota Paweł  169
Sobótka Bronisław  151
Sokołek Marian  293
Sokołowski Andrzej  139, 186, 193, 196, 

208, 212, 239, 240, 290, 327, 334, 
338–340, 357, 358, 366,   398, 399, 
441, 443
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Sokołowski Andrzej  139, 141, 186, 262, 
339, 344, 346, 357, 399, 447, 459

Sola Aleksander  399
Sola Aleksander  359, 399, 447
Sola Jan  399
Sola Mirosław  398, 399
Sola Tomasz  399
Solak Tadeusz  334
Solis Jan  372, 373
Solis Lech  170
Sołek Bronisław  310, 319, 402
Sołtys Marian  167, 319, 442
Sosnowski Wincenty  319
Soszka Stefan  389
Sowa Marek  310, 319
Splewiński Marek  319
Spólnicka Elżbieta  478
Sroka Bronisław  118, 120, 155
Stachowicz Marian  170
Stachyra Mieczysław  310
Stadnik Anastazja  477
Stanek Anna  226, 453–455, 461, 464, 

465, 469, 473
Stanek Anna  469, 470, 472
Stanisław Góra  367
Stanisław Szczepanowski (św. Stani-

sław ze Szczepanowa)  42
Staniszewski E.  343
Stankiewicz Martek  168
Stankiewicz Renata  468
Stankiewicz Renata  452, 453, 455, 456, 

458, 459, 465, 468, 473
Stanowski Adam  33, 47, 49, 134, 191– 

194, 196–199, 220, 226, 241, 243, 
265, 266, 360, 362, 370, 410, 412, 
425, 427429, 434, 435, 455, 480

Stanowski Adam  48, 69, 72, 111, 115, 139, 
267

Stanowski Krzysztof  174, 175, 338, 376, 
388

Stanowski Krzysztof  447
Stańczak Henryk  227
Starnawski Zbigniew  412
Starzak Andrzej  171

Stasicki Zenon  37
Stasz Kazimierz  211, 334, 338, 465
Staszkiewicz Zbigniew  460
Staśkiewicz  495
Staworko Janusz  221
Staworko Janusz  215, 264
Stebliński Franciszek  319
Stefaniak Elżbieta Zofia  228
Stefaniak Leszek  298
Stefaniak Zbigniew  50, 69, 72, 73, 77, 78, 

80, 82, 85, 88, 91, 92, 100, 111
Stefaniuk Barbara  425
Stefaniuk Krzysztof  347
Stefaniukowie  347, 426
Stefańczuk Tadeusz  338
Stelmach  334
Stepczyński Zenon  296
Stępień Adam  159
Stępień Lech  442
Stępień Mieczysław  76, 79
Stępniak Cz.  343
Stępniak Janusz  226, 368, 372, 373, 

419, 439
Stępniak Włodzimierz  310, 319
Stępniewicz Janusz  300
Stobnicka Jadwiga 500
Stobnicka-Różycka Ewa  338
Stolar Czesław  221, 223
Stolarczyk J.  493
Stopek Jan  310, 344
Stopka Józef  341, 380, 412
Strawa Stanisław  310
Strep Jan  27, 68
Strojnowska Bronisława  214, 215, 263, 

388
Strojnowska Zofia  176
Stropek Ryszard  319
Struczyk Roman  171
Strzałkowska Aleksandra  176
Strzałkowski Sylwester  176
Strzelecki Jan  44
Strzembosz Tomasz  489
Styczeń Tadeusz  200, 489
Sudzik Jerzy  338 
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Sułowski Zygmunt  194
Suseł Kazimierz  357, 358, 402
Susłow Michaił  273
Sutryk L.  365, 435
Swedra Tadeusz  173
Swieżawski Stefan  33
Sylwestrzak Anna  476, 478
Symotiuk Stanisław  319, 320
Symotiuk Stefan  197, 347
Szaciłowski Stefan  38, 310, 319
Szaciłowski Stefan  328, 448
Szacoń Marian  319
Szady Feliks  319
Szajewska Stefania  222
Szajowska Jolanta  227
Szaniawski J.  341
Szary Maciej  430, 479
Szczepanik Mieczysław  319
Szczepański Leszek  224, 483
Szczepkowski  430
Szczepkowski Andrzej  479
Szczerbik Danuta  495
Szczudłowski Piotr  143, 144, 310, 338
Szczurowski Waldemar  293
Szczygieł Jan  338
Szewczyk Maria  379
Szlafka J.  341
Szlendak Jarosław  310, 319
Szociński Ryszard  165
Szostak Wojciech  487
Szostek Andrzej  199, 489
Szpakowski Zdzisław  34, 197, 226, 294, 

410, 428
Szpatowicz Kazimierz  134, 267
Szponar Dariusz  169
Szpringer Andrzej  355, 439
Szpyra Leszek  319
Sztaba Henryk  310
Szuba Lucyna  167
Szukało Kazimierz  319
Szulakowski Janusz  226
Szumilas Adam  319
Szwaj Edward  172
Szwed Antoni  227

Szwed Franciszek  319
Szwemin Edward  247
Szyba Z.  227
Szyc Wiesław  219
Szymajda Janina  151, 310, 370, 422
Szymanderski J.  428
Szymankowa Elżbieta  495
Szymański Krzysztof  310
Szymczak Zdzisław  338
Szymkiewicz Jadwiga  454, 457, 461, 

465, 473
Szymkiewicz Ziemowit  454, 457, 461, 

465, 473, 495
Szymkiewicz Ziemowit  456, 457, 472
Szymkiewiczowie  454, 461, 462, 474
Szyszkowska Barbara  465
Szyszkowski Bogdan  169, 319

Śniadek Janusz  fot. 28
Ścierzyński H.  385
Śląski Andrzej  133, 425
Śliwiński Stanisław  319
Ślusarczyk Zbigniew  319
Ślusarska Regina  487
Śmiech Stanisław  319
Śmigielska Ewa  170
Śnitka Władysław  338
Świątkowski Henryk  338, 341
Świderski Leszek  310, 319, 402
Święch Jerzy  192, 193
Śwircz Aleksander  319
Świrgoń Tadeusz  319
Świtoń Kazimierz  210

Tarczyńska Teresa  299
Targas Marian  320
Targos Henryk  310
Telejko Mieczysław  320
Teleon S.  221
Tereszkiewicz Anna  483
Termena Janusz  297
Teske Andrzej  453, 487
Teske Elżbieta  196, 214, 386, 387, 453, 

464, 469, 487
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Teske Elżbieta  388, 448, 469, 472
Teterycz Andrzej  320
Tischner Józef  20, 38
Titkow Andrzej  479
Tkaczyk Dorota  224
Tkaczyk Marian  477
Tobiszewski M.  341
Tochman Ludwik  223
Tokarczuk Ignacy  115
Tomaszewska B. 493
Tomaszewska Zofia  476, 490
Tomaszewski Andrzej  224, 491
Tomera Alicja  211, 340, 343, 476–478
Tomera Piotr  100
Toporowski Jan  310, 320, 332, 340, 

341
Topyła Henryk  212
Tota Andrzej  310
Tracz Jan  300, 310, 320
Traczyk Piotr  320
Trąbka płk  461
Trąbka Ryszard  44, 332
Trąbka Tadeusz  298
Trembaczowski Andrzej  457
Trofimionko Bogdan  297
Troszkiewicz Wojciech  223
Truskolaska Anna  387, 388, 382, 393, 

395, 423, 501
Truskolaska Anna  388, 392, 448
Tudruj Teresa  487
Turkiewicz Paweł  310
Turowicz Jerzy  44
Turowicz Tomasz Stanisław  295
Turowski Henryk  368, 372
Turowski Jan  200
Turski R.  197
Turyk Marian  169
Tuszewska Z.  222
Tuszkiewicz Maria  476, 483, 486–488
Tuszkiewicz-Misztal Ewa  477
Tuwim Julian  219
Tym Witold  224
Tyszko Zdzisław  88, 294

Ujda Marek  492
Urban Irena  483, 492
Urban Jerzy  331
Urbanek Tadeusz  320
Ustinow Dmitrij  273
Uszyński Mirosław  471
Uziak Stanisław  462
Uziak Stanisław  463, 473

Villas Violetta  39
Voit Mieczysław  365, 489
Vrba [?] Jerzy  295

Wajda Andrzej  430, 479
Walentynowicz Anna 466
Wałęsa Lech  121, 124, 126, 136, 143, 

149, 183, 198, 209, 216, 217, 222, 
232, 375, 400, 405, 407, 410, 423, 
435, 436, 440, 441, 466, 493, fot. 
11

Wańkowicz Melchior  48, 67
Warda Emil  348, 373, 391, 498
Warda Józef  310, 320
Warda Józef Emil  227
Wardawy Bronisław  165, 311, 320, 333, 

338
Wardawy Bronisław  164, 166, 263, 265, 

326, 448
Wasak Tadeusz  223
Waseńczuk Roman  490
Wasilewski Jan Krzysztof  221, 226
Wasilewski Wacław  141, 338, 392, 500
Waszczuk Anna  242, 243, 264
Waszczuk-Listowska Anna  226
Waśniowski Ryszard  298
Watras Jerzy  320
Wawer Jan  223
Wawrzyk Czesław  139, 172
Wawrzyniewicz Adam  320
Wawrzynowicz Teresa  477, 483, 486–488
Wąchała Janusz  227
Weigel George  18
Weil Simone  38



528 INDEKS OSÓB

Weiser Benjamin  323, 324, 448
Wereszczak Janusz  172
Wesołowska Marta  75, 110
Wesołowski Bronisław  311, 320
Wesołowski J.  221
Wesołowski Waldemar  212, 239, 241, 

311, 320, fot. 22
Węglarz Stanisław  199, 211–213, 217, 

232, 239, 240, 311, 320, 324, 327, 
338, 357, 358, 380,   389, 396, 404, 
408, 412, 431, 436, 438, 440, 443, 
444, 465, 468, 502

Węglarz Stanisław  199, 258, 264, 324, 448
Węgliński Tadeusz  338
Wichorowski Ryszard  320, 328
Wichorowski Ryszard  328, 448
Widerlik Józef  30
Widomska-Czekajska Teresa  485, 491
Wieczorek Hildegarda  171
Wieczorkiewicz Jolanta  493
Wieleba Robert  294
Wielowiejski Andrzej  427
Wielowieyski A.  428
Wierzbicki Alfred Marek  368, 410
Wierzbicki Alfred Marek  11, 361, 448
Wierzejski Stanisław  320
Wietrzyk Maria  224
Więckowska Alina  169
„Wiktor”  398
Wilgat Tadeusz  200
Wilhelm Elżbieta  380
Wilk Andrzej  169
Wilk Mieczysław  311, 320, 341
Wilk Tadeusz  403, 405, 406
Wilkowski Eugeniusz  225, 226, 320, 368
Wilkowski Eugeniusz  167, 172, 267, 368, 

449
Winiarscy Danuta i Janusz  226
Winiarska Danuta  221, 344, 357, 402, 

431, 436, 453, 454, 456, 464, 466, 
471, 473

Winiarska Danuta  472
Winiarski Janusz  148, 344, 368, 465
„Wiśka” zob. Kiszczak Jadwiga

Wiśniewski Janusz  169
Wiśniewski Ludwik  31–33, 35, 36, 44, 

45, 47, 68, 118, 149, 159, 265, 393, 
fot. 9

Wiśniewski Zdzisław  223, 311
Wiśniowska Anna  360
Witer Stanisław  300
Wlaźlik Dariusz  381
„Władek”  453
Władyga Janusz  338
Władyga Józef  338
„Władysław”  398
Włoch Wanda  208, 230, 231
Włodarczyk E.  221
Włosek Stefan  373
Włoszek Edward  338
Wnuk Grzegorz  320
Wnuk R.  24, 26, 69
Wnuk Waldemar  225
Wocior Stanisław  311, 320, 340, 402
Wojciechowski Iwo  200
Wojciechowski Norbert  211, 213, 250, 

290, 327, 344, 347, fot. 19
Wojciechowski Norbert  448
Wojciechowski Zdzisław  364
Wojcieszczuk Jan  133, 242, 311, 320
Wojcik Marek  141
Wojnicki Zbysław  311
Wojnowska E.  221
Wojtacha Jadwiga  228
Wojtasiuk Jan  320
Wojtaś Elżbieta  97, 102, 111
Wojtiuk Stanisław  320
Wojtowicz Aleksandra  293
Wojtowicz Grażyna  151, 154, 247
Wojtowicz Grażyna  151, 152, 154
Wojtowicz Leszek  479
Wojtulewicz Teresa  247
Wojtyła Karol  7, 41
Wojtyra Henryk  222, 294, 311, 320
Wolicka Elżbieta  193, 226, 387
Wołczyk Grzegorz  221, 338, 396, 399, 

443
Wołoczko Jerzy  320
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Wołosz Stanisław  320
Woroch Stanisław  320
Woytowicz  493
Woźniak Ryszard  169
Woźniak Sławomir  320
Woźniak Władysław  170
Woźnica Janusz  167, 262, 334, 338, 359
Woźnica Janusz  168, 262, 334, 359, 448
Woźny Z.  341
Wójcicki Bogdan  338
Wójcik Cecylia  338
Wójcik Dariusz  338, 380, 412
Wójcik Ireneusz  312
Wójcik Jerzy  299
Wójcik Robert  228
Wójcik Ryszard  320
Wójcik W.  334
Wójtowicz Grażyna  370
Wójtowicz J.  341
Wójtowicz Stefania  169
Wójtowicz Zbigniew  223
Wójtowicz Zygmunt  297
Wronka Lech  154
Wrońska B.  321
Wroński J.  373
Wroński Michał  218, 296, 341
Wroński Stanisław M.  338
Wróbel Alfred  311
Wróblewski Krzysztof  228, 492
Wrzeszcz Maria  29, 68
Wujec Henryk  115
Wujec Zbigniew  430, 431, 477, 479–481, 

484, 486, 492
Wydra Alfred  223
Wysocki Włodzimierz  425
Wysok Grzegorz  311, 381
Wysokiński Zenon  148, 311
Wysota Florian  298
Wyszyński Stefan  11, 40, 117, 118, 160, 

180, 191, 210

Zabłotny Jan  301
Zaborowski Paweł  381
Zachara Tadeusz  226, 311, 321

Zacharczuk Marta  477, 484, 492
Zacharow Jerzy  320
Zadura Mariusz  176
Zagojska Kazimiera  433, 437, 453, 454, 

473
Zagórski Zbigniew  484
Zaguła Józef  338
Zając Jan  167, 168
Zając Stanisław  320
Zając Wojciech  172, 321
Zajączkowska Anna  465
Zajączkowski Wiesław  320
Zalewski Jerzy  320
Zalewski Stanisław  296
Zalewski Wiktor  173, 327
Załęcki Andrzej  399
Załuski Mirosław  224, 454, 462, 473
Zamościński Kazimierz  320, 442
Zapasiewicz Zbigniew  381, 430, 479
Zaranek Andrzej  311
Zaręba Anna  487
Zaręba Stanisław  484, 487, 492
Zaręba Szczepan  224
Zarzycka-Stańczyk Krystyna  393
Zawada Franciszek  338, 398
Zawadzki Krzysztof  425
Zawadzki Wacław  321, 341
Zbiniewicz Włodzimierz  221, 301, 311, 

321
„Zbyszek”  453
Zdybicki (major SB)  100
Zdybicki kpt.  461
„Zdzisław”  330, 332
Zernot Władysław  338
Zgorzelski Czesław  193
Zieleniewski Bogumiła  159
Zielińska Joanna  222
Zielińska Sylwia  25, 69
Zieliński A.  223
Zieliński Henryk  311, 320
Zieliński Longin  220
Zieliński Michał  223, 226
Zieliński Michał  68
Zieliński Ryszard  373
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Zieliński S.  340
Zieliński Tadeusz  301, 311, 320
Zieliński Zygmunt  24, 68, 69
Ziembiński Wojciech  210, 428
Ziemowit Pietraś Jacek  200
Zieniewicz M.  221
Zięba Krzysztof  227
Zima Edward  338
Zima Tadeusz  311, 321, 334, 338, 380, 402
Zinkiewicz Zofia  484
Ziółek Jan  194
Ziółek Jan  24, 68
Ziółkowska Grażyna  391, 499
Ziółkowski Adam  393
Złakowski Zenon  270, 322, 332, 449
Zondek L.  404
Zubowska Anna  399
Zubowski Zbigniew  338, 399
Zulauf Michał  221, 226
Zuń Henryk  398
Zwolak Stefan  320
Zwoliński Przemysław  221
Zwolski Edward  387

Zych Roman  321
„Zygmunt”  398
„Zygmunt” zob. Kaczor Józef
Zyśko Józef  168

Żbikowska Maria  71, 111
Żebrowska-Łupina Iwona  477
Żelazny Roman  225, 320
Żelazny Stanisław  494
Żmudziak Zbigniew  311, 320
Żołnierczyk Zbigniew  312
Żubr Andrzej  218
Żuk Andrzej  68, 196
Żukowski Tomasz  108, 111
Żurawicz Augustyn  311, 320
Żurawska Anna  33
Żurawska Joanna  478
Żurawska Małgorzata  100
Żurawski Krzysztof  100
Żurkowska Grażyna  298
Życiński Józef  470
Żywicka Alina  299
Żywicki Jerzy  141



Spis treści

Andrzej Pruszkowski
Od Lublina do Berlina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Marian Król
Lubelskie dziedzictwo „Solidarności” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Piotr Paweł Gach
Przedmowa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Ks. Alfred Marek Wierzbicki
Jan Paweł II a „Solidarność” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Marcin Dąbrowski
W komunistycznej rzeczywistości. Lubelszczyzna w latach 1944–1980 . . . . . .  23

Marcin Dąbrowski
Lubelski Lipiec 1980  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Marcin Dąbrowski
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w latach 1980–1981 . .  113

Piotr Paweł Gach
Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego przez władze 
komunistyczne w latach 1980–1981  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269

Zygmunt Łupina
NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w podziemiu. 
13 grudnia 1981 – 19 lutego 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323

Józef Kaczor
„Wakacje z Bogiem”. Podziemne kolonie „Solidarności” 1982–1989 . . . . . . . .  451

Andrzej Jóźwiakowski
„Solidarność” lubelskiej służby zdrowia w stanie wojennym   . . . . . . . . . . . . .  475



Andrzej Pleszczyński
„Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” 
1982–1989. Relacja świadka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  497

Indeks osób  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  505

532




