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Nr 34. 1984 grudzień 4, Katowice – Plan operacyjnego zabezpieczenia instalacji
podsłuchu pokojowego do sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Wir”,
sygnowany przez naczelnika Wydziału „T” ppłk. Stefana Kuchtę i naczelnika
Wydziału III-1 WUSW w Katowicach por. Zygmunta Kłaptocza, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 35. 1984 grudzień 5, Katowice – Plan tajnego przeszukania pomieszczeń służbowych zajmowanych przez ﬁgurantkę sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Wir” Barbarę Kowalczyk, sygnowany przez naczelnika Wydziału „T” ppłk.
Stefana Kuchtę i naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach por. Zygmunta
Kłaptocza, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk.
Edwarda Kasperskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 36. 1984 grudzień 7, Katowice – Komunikat z obserwacji ﬁgurantów „Karola”
i „Karoliny” przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 1984 r. w godz. 7.30–11.30, sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału „B” WUSW w Katowicach kpt. Juliana
Hylę, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 37. 1985 styczeń 4, Katowice – Notatka służbowa z rozmowy z TW pseudonim „Stefan”, sporządzona przez kierownika Sekcji III Wydziału III-1 WUSW
w Katowicach, starszego chorążego Janusza Umińskiego, tajne . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 38. 1985 luty 12, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW
w Katowicach por. Zygmunta Kłaptocza do naczelnika Wydziału III-1 WUSW
w Krakowie w sprawie Sławomira Bugajskiego, ﬁguranta SOR kryptonim
„Kawalarz”, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 39. 1985 luty 14, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Feliks”
z dnia 8 lutego 1985 r., tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 40. 1985 luty 15, Wrocław – Pismo zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB
płk. Czesława Błażejewskiego do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk.
Jerzego Birnbacha w sprawie współpracy w celu likwidacji SW, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 41. 1985 luty 19, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Franek”
z dnia 19 lutego 1985 r. opracowany w WUSW w Rzeszowie przez por. Aleksandra
Bogusza, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 42. 1985 luty 25, Jelenia Góra – Wniosek funkcjonariusza WUSW w Jeleniej
Górze por. Kazimierza Prosyniaka do zastępcy szefa WUSW w Jeleniej Górze ds.
SB w sprawie uchylenia postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę w stosunku do Chrystoforosza Tulasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 43. 1985 marzec 6, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca SOR kryptonim
„Poligraf” sporządzona przez zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie
kpt. Andrzeja Czerwińskiego, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 44. 1985 marzec 14, Katowice – Uzupełnienie meldunku operacyjnego Wydziału
III WUSW w Katowicach w SOR kryptonim „Podżegacze”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 45. 1985 kwiecień 29, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW
w Katowicach por. Zygmunta Kłaptocza do naczelnika Wydziału V-1 WUSW
w Katowicach w sprawie Sławomira Bugajskiego, ﬁguranta SOR kryptonim
„Kawalarz”, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nr 46. 1985 maj, Katowice – Informacja na temat powstania i działalności
Solidarności Walczącej, szczególnie na terenie woj. katowickiego, sygnowana przez
zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Jerzego Birnbacha, skierowana
do naczelników Wydziałów/zastępców szefa R/MUSW ds. SB, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 47. 1985 czerwiec 4, Rzeszów – Koncepcja ofensywnego wykorzystania TW
pseudonim „Artur” do rozpracowania oddziału Solidarności Walczącej w Rzeszowie,
opracowana przez inspektora Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppor.
Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 48. 1985 czerwiec 19, Poznań – Informacja naczelnika Wydziału III WUSW
w Poznaniu mjr. Edmunda Sosińskiego w sprawie wyników rewizji przeprowadzonej u Macieja Frankiewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 49. 1985 lipiec 9, Wrocław – Uzasadnienie do wniosku w sprawie przedłużenia
okresu eksploatacji instalacji PP w obiekcie kryptonim „Tarantula-Olimp”, sygnowane przez p.o. zastępcę naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu, por.
Wojciecha Trzmielewskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 50. 1985 lipiec 15, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu
III MSW płk. Wacława Króla do naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu
ppłk. Józefa Nowickiego w sprawie Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność
Walcząca”, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 51. 1985 lipiec 24, [Wrocław] – Szyfrogram nr 3625 od zastępcy szefa WUSW
we Wrocławiu ds. SB płk. Czesława Błażejewskiego do zastępców szefów W/SUSW
ds. SB w sprawie planowanego we Wrocławiu spotkania przedstawicieli SW, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 52. 1985 lipiec 30, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Lesio”
z dnia 19 lipca 1985 r. opracowany przez por. Aleksandra Bogusza, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 53. 1985 sierpień 12, Rzeszów – Plan działań operacyjnych zmierzających do
ograniczenia działań oddziału SW w Rzeszowie i niedopuszczenia do zakłócenia
przez tę strukturę kampanii wyborczej oraz wyborów do Sejmu PRL w dniu 13 października 1985 r., sygnowany przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie
ppłk. Stanisława Śledzionę, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie
ds. SB płk. Jana Czajkę, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 54. 1985 sierpień 17, Warszawa – Decyzja szefa SB MSW podsekretarza stanu
gen. Władysława Ciastonia w sprawie wyznaczenia Departamentu III MSW jako
odpowiedzialnego za koordynację działań operacyjnych skierowanych przeciwko
SW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 55. 1985 sierpień 28, Rzeszów – Analiza funkcjonowania oddziału Solidarności
Walczącej w Rzeszowie, sygnowana przez naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie, ppłk. Stanisława Śledzionę, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . .
Nr 56. 1985 sierpień [przed 31], Warszawa – Wytyczne na temat organizacji działań
operacyjnych mających na celu pełne rozpoznanie i zlikwidowanie SW, opracowane w MSW, sygnowane przez zastępcę szefa SB MSW, dyrektora Departamentu III
gen. Henryka Dankowskiego, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 57. 1985 wrzesień 6, Wschowa – Pismo zastępcy szefa RUSW we Wschowie
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ds. SB por. Andrzeja Mazura do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach
w sprawie działalności Solidarności Walczącej na terenie Wschowy, tajne . . . . . . .
Nr 58. 1985 wrzesień 9, Katowice – Notatka służbowa dotycząca SW, sporządzona
w WUSW w Katowicach przez młodszego chorążego Jarosława Borgusa, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 59. 1985 wrzesień 9, Rzeszów – Wykaz ustalonych kontaktów organizacyjnych
SW z terenu woj. rzeszowskiego na teren Wrocławia i innych województw opracowany w WUSW w Rzeszowie, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 60. 1985 wrzesień, Katowice – Wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych do rozpracowania SW sporządzony w WUSW w Katowicach, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 61. 1985 październik 17, Katowice – Informacja od TW pseudonim „BR” opracowana w WUSW w Katowicach przez młodszego chorążego Jarosława Borgusa,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 62. 1985 październik 29, Rzeszów – Notatka służbowa z rozmowy ostrzegawczej z ﬁgurantem SOR kryptonim „Poligraf” Andrzejem Kucharskim, sporządzona
w WUSW w Rzeszowie przez ppor. Janusza Tyrakowskiego, tajne . . . . . . . . . . . . .
Nr 63. 1985 listopad 28, Wrocław – Meldunek nr 169 o założeniu SOR kryptonim
„Kleks” sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr.
Witolda Filipajtisa, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 64. 1985 grudzień 16, Rzeszów – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie ppłk. Stanisława Śledziony do naczelnika Wydziału II Departamentu
III MSW w sprawie zrealizowanych działań operacyjnych zmierzających do likwidacji oddziału SW w Rzeszowie, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 65. 1985 grudzień 30, Wrocław – Pismo zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu
ds. SB płk. Czesława Błażejewskiego do zastępcy szefa WUSW w Koninie ds. SB
w sprawie współpracy celem likwidacji Solidarności Walczącej, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 66. [1985], Wrocław – Uzasadnienie do wniosku w sprawie przedłużenia okresu
eksploatacji instalacji PP kryptonim „Książka”, sygnowane przez p.o. zastępcę naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu, por. Wojciecha Trzmielewskiego,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 67. 1986 styczeń 3, Warszawa – Notatka służbowa określająca cele prowadzenia sprawy kontrolnej kryptonim „Ośmiornica” sporządzona w Wydziale II Biura
Studiów SB MSW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 68. 1986 styczeń 3, Warszawa – Pismo zastępcy szefa SB MSW gen. Czesława
Wiejaka do zastępcy szefa WUSW w Koninie ds. SB w sprawie koordynacji przez
Biuro Studiów SB MSW wszystkich przedsięwzięć operacyjnych związanych z SW,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 69. 1986 styczeń 14, Wrocław – Meldunek uzupełniający nr 19 do SOR kryptonim „Tarantula” sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
mjr. Witolda Filipajtisa, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 70. 1986 styczeń 28, Rzeszów – Plan działań operacyjnych zmierzających do
pogłębienia rozpracowania i likwidacji oddziału SW w Rzeszowie, sygnowany przez
zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego,
10
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174

zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajkę,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 71. 1986 styczeń 28, Wrocław – Meldunek nr 30 o założeniu SOR kryptonim
„Krety” sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
mjr. Zbigniewa Brożka, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 72. 1986 styczeń 30, Warszawa – Ramowy plan przedsięwzięć operacyjnych
w sprawie rozpracowania i zlikwidowania SW, opracowany w Biurze Studiów SB
MSW i WUSW Wrocław, zatwierdzony przez szefa SB, podsekretarza stanu gen.
Władysława Ciastonia, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 73. 1986 luty 1, Warszawa – Plan wyjazdu służbowego do WUSW we Wrocławiu,
Katowicach i Krakowie, zatwierdzony przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 74. 1986 luty 11, Legnica – Plan działań operacyjnych w zakresie rozpoznania
struktury konspiracyjnej SW opracowany w WUSW w Legnicy, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 75. 1986 luty 20, Katowice – Plan działań operacyjnych w SOR kryptonim
„Ośmiornica”, sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach
ppłk. Janusza Wieniewskiego, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Edwarda Kasperskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . .
Nr 76. 1986 luty 23, Katowice – Plan likwidacji struktury SW, sygnowany przez
naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach ppłk. Janusza Wieniewskiego, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 77. 1986 marzec 6, Katowice – Zarządzenie nr OB/86 szefa WUSW w Katowicach
ds. SB gen. Ryszarda Szustera w sprawie powołania grupy operacyjnej w celu
likwidacji organizacji SW Oddział Katowice, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 78. 1986 marzec 10, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Koninie ds. SB w sprawie przekazania charakterystyki osób prowadzących działalność konspiracyjną
w ramach SW, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 79. 1986 marzec 13, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 97 do SOR kryptonim „Kleks”, sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr.
Witolda Filipajtisa, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 80. 1986 marzec 16, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 125 do SOR kryptonim „Agora”, sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
mjr. Witolda Filipajtisa, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 81. 1986 marzec 21, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 130 do SOR kryptonim „Agora”, sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
mjr. Witolda Filipajtisa, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 82. 1986 marzec 22, Rzeszów – Protokół ze spotkania roboczego w sprawie
uaktywnienia rozpracowania struktury konspiracyjnej SW spisany przez starszego
inspektora Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppor. Janusza Tyrakowskiego, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 83. 1986 marzec 25, Rzeszów – Informacja na temat kierownictwa i kontaktów
organizacyjnych SW Oddział Rzeszów opracowana dla zastępcy dyrektora Biura
Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . .
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Nr 84. 1986 kwiecień 1, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 136 do SOR kryptonim „Logos”, sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
mjr. Witolda Filipajtisa, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 85. 1986 kwiecień 10, Wrocław – Meldunek uzupełniający nr 152 do SOR kryptonim „Sowa”, sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
mjr. Witolda Filipajtisa, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 86. 1986 kwiecień 18, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca badań i prób
konwertora uzyskanego operacyjnie przez Wydział V WUSW w Rzeszowie, sporządzona przez zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja
Czerwińskiego, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 87. 1986 kwiecień 19, Rzeszów – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie mjr. Józefa Gaja do zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia w sprawie planowanych przedsięwzięć operacyjnych wobec
SW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 88. 1986 kwiecień 29, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim
„Apollo” z dnia 28 kwietnia 1986 r. opracowany przez chorążego Bogusława
Brzuszka, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 89. [1986 po kwietniu, Warszawa] – Informacja na temat działalności
Międzynarodówki Oporu, z którą nawiązała współpracę SW, opracowana w MSW,
tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 90. 1986 maj 11, Katowice – Informacja w sprawie kolportażu wydawnictw SW
na terenie woj. katowickiego opracowana przez starszego inspektora Wydziału III
WUSW w Katowicach por. Marka Senderowicza, tajne specjalnego znaczenia. . . .
Nr 91. 1986 maj 13, Warszawa – Plan działań operacyjnych zmierzających do
ewentualnego ujęcia Kornela Morawieckiego w dniach 13–19 maja 1986 r., sygnowany przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia,
zatwierdzony przez zastępcę szefa SB MSW, dyrektora Departamentu III gen.
Henryka Dankowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 92. 1986 maj 16, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca badań konwertora
sporządzona przez kierownika Sekcji I-a Wydziału „T” WUSW w Rzeszowie kpt.
Włodzimierza Beresia, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 93. 1986 maj 16, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 220 do SOR kryptonim
„Agora”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
mjr. Zbigniewa Brożka, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 94. 1986 maj 19, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 228 do SOR kryptonim
„Agora”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 95. 1986 maj 26, Rzeszów – Koncepcja działań operacyjnych zmierzających do
likwidacji punktu poligraﬁcznego będącego w dyspozycji byłych działaczy NSZZ
„Solidarność” RI regionu rzeszowskiego, opracowana przez funkcjonariusza WUSW
w Rzeszowie ppor. Janusza Tyrakowskiego, sygnowana przez naczelnika Wydziału
V WUSW w Rzeszowie mjr. Józefa Gaja, zatwierdzona przez zastępcę szefa WUSW
w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajkę, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . .
Nr 96. 1986 maj 27, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca pobytu działaczy
rzeszowskiego oddziału SW we Wrocławiu w dniu 17 maja 1986 r., sporządzona na
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podstawie uzupełnionej relacji TW pseudonim „Lesio” przez starszego inspektora
Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppor. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 97. 1986 maj 27, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 232 do SOR kryptonim
„Agora”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 98. 1986 czerwiec 5, Katowice – Szyfrogram nr 23 235/144 od zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępców szefów W/SUSW
ds. SB w sprawie koordynacji przez Biuro Studiów SB MSW działań operacyjnych
mających na celu likwidację SW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 99. 1986 czerwiec 5, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
w sprawie nadsyłania informacji o aktualnym stanie rozpoznania struktur SW, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 100. 1986 czerwiec 7, Katowice – Plan działań operacyjnych w SOR kryptonim „Ośmiornica”, sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach mjr. Edwarda Cichopka, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW
w Katowicach ds. SB płk. Jerzego Birnbacha, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . .
Nr 101. 1986 czerwiec 9, Warszawa – Plan koordynacji działań w ramach SOR
kryptonim „Ośmiornica”, sygnowany przez zastępcę dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia, zatwierdzony przez podsekretarza stanu gen.
Władysława Ciastonia, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 102. [1986 po 26 czerwca, Rzeszów] – Uzupełnienie informacji w SOR kryptonim
„Pięść”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie
kpt. Andrzeja Czerwińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 103. 1986 czerwiec 27, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 297 do SOR
kryptonim „Agora”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we
Wrocławiu mjr. Zbigniewa Brożka, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 104. 1986 czerwiec 30, Katowice – Plan przedsięwzięć operacyjnych w ramach
SOR kryptonim „Podżegacze”, opracowany przez starszego inspektora Wydziału
III WUSW w Katowicach por. Marka Senderowicza, sygnowany przez zastępcę
naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia . . . . .
Nr 105. 1986 czerwiec, Warszawa – Informacja dotycząca Solidarności Walczącej,
opracowana w MSW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 106. [1986 po czerwcu, Warszawa] – Informacja na temat działalności podziemnej organizacji Solidarność Walcząca i jej ekspozytury w RFN, opracowana
w MSW, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 107. 1986 lipiec 4, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 306 do SOR kryptonim
„Sowa”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 108. 1986 lipiec 5, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 311 do SOR kryptonim
„Sowa”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 109. 1986 lipiec 10, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk.
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Jerzego Birnbacha w sprawie przekazywania do Wydziału II Biura Studiów SB
MSW wydawnictw sygnowanych przez SW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 110. 1986 lipiec 12, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
płk. Jerzego Birnbacha w sprawie przesłania taśmy z nagraniem głosu Kornela
Morawieckiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 111. 1986 lipiec 15, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 329 do SOR kryptonim
„Sowa”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu
por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 112. 1986 lipiec 24, Wrocław – Notatka służbowa dotycząca poligraﬁi SW sporządzona przez kierownika Zespołu ds. Operacyjno-Śledczych Grupy Operacyjnej
Wydziału III WUSW we Wrocławiu ppor. Andrzeja Surmińskiego, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 113. 1986 lipiec 26, [Wrocław] – Analiza sytuacji operacyjnej w sprawach operacyjnego rozpracowania kryptonim „Sowa” i „Koło” sygnowana przez kierownika
Zespołu ds. Operacyjno-Śledczych Grupy Operacyjnej Wydziału III WUSW we
Wrocławiu ppor. Andrzeja Surmińskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . .
Nr 114. 1986 sierpień 8, Opole – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW
MO w Opolu por. Henryka Czajkowskiego do naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach w sprawie prowadzonych działań operacyjnych zmierzających do
ujęcia Kornela Morawieckiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 115. 1986 sierpień 12, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 346 do SOR
kryptonim „Krety”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we
Wrocławiu mjr. Zbigniewa Brożka, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 116. 1986 sierpień 30, Wrocław – Meldunek nr 365 o założeniu SOR kryptonim „Piskorz”, sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we
Wrocławiu por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . .
Nr 117. 1986 wrzesień 17, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 377 do SOR
kryptonim „Logos”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we
Wrocławiu por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . .
Nr 118. 1986 wrzesień 26, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 391 do SOR
kryptonim „Agora”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we
Wrocławiu por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . .
Nr 119. [1986 po 30 września, Warszawa] – Charakterystyka członków kierownictwa Solidarności Walczącej opracowana w MSW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 120. 1986 październik 28, Katowice – Notatka służbowa w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Leszek” sporządzona przez kierownika Sekcji V
Wydziału V-2 WUSW w Katowicach por. Kazimierza Plutę, tajne . . . . . . . . . . . . .
Nr 121. 1986 listopad 3, Katowice – Notatka służbowa w sprawie obserwacji grobu
Jadwigi Chmielowskiej w Sosnowcu sporządzona w WUSW w Katowicach przez
por. W. Wolińskiego, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 122. 1986 listopad 7, Wrocław – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW we
Wrocławiu do naczelnika Wydziału V-2 WUSW w Katowicach w sprawie poszukiwanego listem gończym Lesława Frączka, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . .
Nr 123. 1986 listopad 13, Katowice – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V-2
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WUSW w Katowicach kpt. Mieczysława Mokrosa do naczelnika Wydziału III-1
WUSW we Wrocławiu w sprawie ﬁguranta SOR kryptonim „Leszek”, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 124. 1986 listopad 21, Katowice – Komunikat zastępcy naczelnika Wydziału „B”
WUSW w Katowicach kpt. Zygmunta Pabiasza z obserwacji ﬁguranta pseudonim
„Siłacz”, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 125. 1986 grudzień 10, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
w sprawie intensyﬁkacji działań podejmowanych celem rozbicia SW, tajne . . . . . .
Nr 126. 1986 grudzień 12, Poznań – Wyciąg z informacji na temat rewizji i zatrzymania Macieja Frankiewicza sporządzony dla naczelnika Wydziału III WUSW
w Poznaniu, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 127. 1986 grudzień 29, Rzeszów – Informacja na temat rozpracowania i działań operacyjnych wobec oddziału SW w Rzeszowie sygnowana przez naczelnika
Wydziału V WUSW w Rzeszowie mjr. Józefa Gaja, tajne specjalnego znaczenia . .
Nr 128. 1986 grudzień 31, Katowice – Informacja na temat działań operacyjnych
prowadzonych przeciwko Solidarności Walczącej przez WUSW w Katowicach,
sygnowana przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach kpt. Stanisława
Samka, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 129. 1986 grudzień, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
w sprawie odprawy roboczo-szkoleniowej funkcjonariuszy SB dotyczącej kierunków i metod rozpracowania SW, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 130. 1986, Konin – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW w Koninie kpt.
Henryka Nowaczewskiego do naczelnika Wydziału II Biura Studiów SB MSW. . .
Nr 131. 1987 styczeń 22, Wrocław – Meldunek uzupełniający nr 45 w SOR kryptonim „Książka”, sygnowany przez p.o. zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we
Wrocławiu kpt. A. Beksę, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 132. 1987 styczeń 23, Warszawa – Informacja dotycząca SW opracowana
w MSW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 133. 1987 styczeń 27, Warszawa – Pismo dyrektora Biura Śledczego MSW płk.
Jerzego Karpacza do zastępcy szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajki,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 134. [1987 styczeń, Warszawa] – Charakterystyka Kornela Morawieckiego
opracowana w MSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 135. 1987 luty 6, Katowice – Notatka służbowa dotycząca wyjazdu służbowego do WUSW we Wrocławiu w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim
„Leszek” sporządzona przez młodszego inspektora Sekcji II Wydziału III WUSW
w Katowicach plut. Mirosława Gabrysiaka, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . .
Nr 136. 1987 luty [przed 9], Wrocław – Plan rozpracowania i likwidacji organizacji SW opracowany w WUSW we Wrocławiu, zatwierdzony przez pierwszego
zastępcę ministra spraw wewnętrznych gen. Władysława Pożogę, tajne specjalnego
znaczenia (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 137. 1987 luty 13, Warszawa – Pismo szefa Zarządu II Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego gen. Romana Misztala do szefa Departamentu I MSW gen.
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Zdzisława Sarewicza w sprawie dekryptażu listów, do rąk własnych, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 138. 1987 luty 18, Katowice – Analiza SOR kryptonim „Kawalarz” przygotowana przez kpt. Wiesława Flaka, zatwierdzona przez zastępcę naczelnika Wydziału
Śledczego WUSW w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 139. 1987 marzec 4, Katowice – Pismo zastępcy szefa WUSW w Katowicach
ds. SB mjr. Zdzisława Magdziarza do dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Jerzego
Karpacza, dotyczące spraw operacyjnych prowadzonych na terenie woj. katowickiego wobec osób związanych z SW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . .
Nr 140. 1987 marzec 5, Warszawa – Szyfrogram nr 3842/48 w sprawie przygotowań
do akcji kryptonim „Brzoza III” od podsekretarza stanu gen. Henryka Dankowskiego
do zastępcy szefa WUSW ds. SB, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 141. 1987 marzec 11, Toruń – Plan działań operacyjno-śledczych dotyczących
ujawniania struktur SW w Toruniu w ramach akcji „Brzoza III”, sygnowany przez
naczelnika Wydziału III WUSW w Toruniu mjr. Bogdana Ścisłka, zatwierdzony
przez zastępcę szefa WUSW w Toruniu ds. SB płk. Zygmunta Grochowskiego,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 142. 1987 marzec 11, Toruń – Plan przedsięwzięć operacyjno-śledczych dotyczących ujawnienia struktury Solidarność Walcząca w ramach akcji „Brzoza III”,
sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW w Toruniu mjr. Bogdana Ścisłka,
zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Toruniu ds. SB płk. Zygmunta
Grochowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 143. 1987 marzec 11, Toruń – Wykaz osób zaangażowanych w działalność
Solidarności Walczącej na terenie Torunia (załącznik do planu przedsięwzięć operacyjno-śledczych dotyczących ujawniania struktur SW w Toruniu w ramach akcji
„Brzoza III”), sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW w Toruniu mjr.
Bogdana Ścisłka, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 144. 1987 marzec 11, Warszawa – Notatka sporządzona w MSW przez płk.
Henryka Wróblewicza na temat Jarosława Józefa Pawlaka, zakonspirowanegoprzedstawiciela SW w Norwegii, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 145. 1987 marzec 16, Warszawa – Taktyka i zasady rozmów z członkami SW
w ramach akcji kryptonim „Brzoza III”, opracowane w MSW, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 146. 1987 marzec 20, Warszawa – Notatka służbowa dotycząca sytuacji
operacyjnej w rejonie Kępna i Namysłowa w związku z podejrzeniem ukrywania się w tych rejonach Kornela Morawieckiego, sporządzona przez naczelnika
Wydziału II Biura Studiów SB MSW płk. Czesława Szewczyka, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 147. 1987 marzec 21, Gdańsk – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW
w Gdańsku mjr. Leona Stańczyka do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach
kpt. Stanisława Samka w sprawie identyﬁkacji kobiety imieniem Barbara, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 148. 1987 marzec 23, [Warszawa] – Szyfrogram nr 5333/74 od naczelnika
Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW płk. Wiesława Kalisza do naczelników
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Wydziałów Śledczych W/SUSW w sprawie przeprowadzenia działań określonych
kryptonimem „Brzoza III” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 149. 1987 marzec 24, Toruń – Uzupełnienie do planu działań operacyjnych
z dnia 11 marca 1987 r., sygnowane przez zastępcę szefa RUSW w Toruniu ds.
SB kpt. Grzegorza Lewandowskiego, zatwierdzone przez zastępcę szefa WUSW
w Toruniu ds. SB płk. Zygmunta Grochowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . .
Nr 150. 1987 marzec 26, Wrocław – Plan kombinacji operacyjnej zmierzającej
do nawiązania bezpośrednich kontaktów przez osobowe źródła informacji uplasowane w kierownictwie oddziału SW Rzeszów z członkami kierownictwa SW we
Wrocławiu, sygnowany przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie mjr.
Józefa Gaja, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk.
Jana Czajkę i zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 151. 1987 kwiecień 9, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach kpt. Stanisława Samka do naczelnika Wydziału III WUSW w Gdańsku
mjr. Leona Stańczyka w sprawie identyﬁkacji ﬁgurantki kryptonim „Wir” Barbary
Kowalczyk, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 152. 1987 kwiecień 16, Warszawa – Notatka dotycząca przedstawicieli
i współpracowników Solidarności Walczącej za granicą ustalonych na podstawie
materiałów dostarczonych przez agenta ps. „Diodor”, sporządzona w MSW, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 153. 1987 kwiecień 24, [Toruń] – Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW
w Toruniu ppłk. Eugeniusza Gawrońskiego do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego
MSW w sprawie wyników realizacji akcji kryptonim „Brzoza III”, tajne . . . . . . . .
Nr 154. 1987 kwiecień 25, Katowice – Wniosek o włączenie SOR kryptonim
„Terroryści” do SOR kryptonim „Podżegacze”, sygnowany przez naczelnika
Wydziału III WUSW w Katowicach, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW
w Katowicach ds. SB mjr. Zdzisława Magdziarza, tajne specjalnego znaczenia . . .
Nr 155. 1987 kwiecień 27, Gdańsk – Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW
w Gdańsku do naczelnika Wydziału Śledczego WUSW we Wrocławiu w sprawie
przekazania protokołów z przeszukań 15 osób w ramach realizacji działań określonych kryptonimem „Brzoza III”, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 156. [1987 po czerwcu, Warszawa] – Uwagi o Zasadach ideowych i programie
Solidarności Walczącej, opracowane w MSW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 157. 1987 lipiec 6, Warszawa – Pismo dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Adam Malika do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB w sprawie przesłania
informacji na temat działalności SW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . .
Nr 158. 1987 lipiec 7, Warszawa – Notatka służbowa na temat przygotowań działaczy SW do prowadzenia „działalności terrorystycznej” w Polsce i ich kontaktów
z zachodnimi ośrodkami dywersji, sporządzona przez dyrektora Departamentu
I MSW gen. Zdzisława Sarewicza, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 159. 1987 lipiec [przed 14], Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach mjr. Stanisława Samka w sprawie rozpoznania osób, z którymi studiowała Jadwiga Chmielowska, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 160. 1987 lipiec 31, Katowice – Wniosek inspektora Sekcji II Wydziału III
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WUSW w Katowicach plut. Mirosława Gabrysiaka o wszczęcie SOR kryptonim
„Ośmiornica”, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB
płk. Edmunda Matysa, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 161. 1987 sierpień 20, Warszawa – Plan czynności operacyjnych w sprawie
kryptonim „Rafo” sygnowany przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW
płk. Stanisława Stępnia i zastępcę dyrektora Departamentu I MSW płk. Bronisława
Zycha, zatwierdzony przez pierwszego zastępcę ministra spraw wewnętrznych gen.
Władysława Pożogę, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 162. 1987 sierpień 21, Warszawa – Notatka informacyjna na temat kontaktów
Solidarności Walczącej w Europie Zachodniej i USA sporządzona w MSW, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 163. 1987 sierpień 21, Warszawa – Notatka informacyjna na temat treści instrukcji dla podziemnego ruchu oporu nagranej na kasety magnetofonowe przekazane
kierownictwu SW przez Andrzeja Wirgę, sporządzona w MSW, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 164. 1987 sierpień 21, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB
płk. Czesława Błażejewskiego w sprawie ukrywającego się na terenie Wrocławia
Andrzeja Kołodzieja, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 165. 1987 wrzesień 10, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim
„Saroń” z dnia 8 września 1987 r., sygnowany przez kierownika Sekcji III Wydziału
V WUSW w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia
Nr 166. 1987 wrzesień 25, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim
„Bałtyk” z dnia 25 września 1987 r., sygnowany przez kierownika Sekcji III
Wydziału V WUSW w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 167. 1987 październik 6, Warszawa – Notatka na temat kontaktów i ﬁnansowania nielegalnych struktur w kraju (w tym Solidarności Walczącej) przez zachodnie
ośrodki dywersji i instytucje amerykańskie, opracowana w MSW . . . . . . . . . . . . . .
Nr 168. 1987 październik 13, Katowice – Uzupełnienie meldunku nr 650
w SOR kryptonim „Leszek”, sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 169. 1987 listopad 9, Wrocław – Notatka służbowa w sprawie zatrzymania
Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej sporządzona przez por. Piotra
Frodymę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 170. 1987 listopad 10, Rzeszów – Uzupełnienie planu działań operacyjnych
w SOR „Ośmiornica”, zmierzających do ograniczenia inicjatyw struktury konspiracyjnej SW w Rzeszowie w związku ze zbliżającym się referendum, sygnowane
przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie mjr. Józefa Gaja, zatwierdzone
przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajkę, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 171. 1987 listopad 10, Wrocław – Szyfrogram od zastępcy szefa WUSW we
Wrocławiu ds. SB ppłk. Janusza Koronowskiego do pierwszego wiceministra
spraw wewnętrznych gen. Władysława Pożogi w sprawie zatrzymania Kornela
Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nr 172. 1987 listopad 11, Rzeszów – Informacja sporządzona w oparciu o relację
TW pseudonim „Elżbieta” z dnia 9 listopada 1987 r., utrwaloną na taśmie magnetofonowej, sygnowana przez kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie
por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 173. 1987 listopad 11, Wrocław – Protokół przesłuchania świadka Jerzego
Sokólskiego, funkcjonariusza WUSW we Wrocławiu, przez Witolda Łaszczyńskiego, funkcjonariusza WUSW we Wrocławiu, w sprawie zatrzymania Kornela
Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 174. 1987 listopad 11, Wrocław – Notatka służbowa na temat identyﬁkacji
zatrzymanego Kornela Morawieckiego sporządzona przez starszego inspektora
RUSW w Środzie Śląskiej ppor. Andrzeja Olejnika, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 175. 1987 listopad 14, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
w sprawie aresztowania Kornela Morawieckiego i wykorzystania tego faktu w celu
rozbicia struktur SW, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 176. 1987 listopad 16, Rzeszów – Wyciąg z informacji TW pseudonim „Tysiąc”
z dnia 15 listopada 1987 r., opracowany w WUSW w Rzeszowie, sygnowany przez
funkcjonariusza WUSW w Rzeszowie chor. Bogusława Brzuszka, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 177. 1987 listopad 19, Wrocław – Zarządzenie zastępcy prokuratora rejonowego
dla dzielnicy Wrocław Śródmieście Andrzeja Kaucza w sprawie odmowy zezwolenia
na porozumienie się adwokata Stanisława Afendy z Hanną Łukowską-Karniej . . . .
Nr 178. 1987 listopad 27, Warszawa – Notatka dotycząca Bogdana Ludkowskiego,
skrzynki kontakowej dla SW, sporządzona przez młodszego inspektora Wydziału
XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . .
Nr 179. 1987 grudzień 8, Wrocław – Postanowienie zastępcy prokuratora rejonowego dla dzielnicy Wrocław Śródmieście Andrzeja Kaucza o pozostawieniu bez
uwzględnienia wniosku adwokata Stanisława Afendy o uchylenie aresztu tymczasowego wobec Hanny Łukowskiej-Karniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 180. 1987 grudzień 8, Wrocław – Postanowienie zastępcy prokuratora rejonowego dla dzielnicy Wrocław Śródmieście Andrzeja Kaucza o przedłużeniu okresu
trwania dochodzenia w sprawie przeciwko Hannie Łukowskiej-Karniej . . . . . . . . .
Nr 181. 1988 styczeń 8, Wrocław – Szyfrogram nr 62 od zastępcy szefa WUSW
we Wrocławiu ds. SB płk. Janusza Koronowskiego do dyrektorów Biura Studiów
MSW, Biura Śledczego MSW i Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW
o wniesieniu wniosku o ukaranie w trybie przyspieszonym Hanny Łukowskiej-Karniej, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 182. 1988 styczeń 13, Katowice – Szyfrogram nr 067/275 od naczelnika Wydziału
III WUSW w Katowicach mjr. Stanisława Samka do zastępcy szefa M/RUSW ds.
SB w sprawie opracowania kompleksowego planu działań operacyjnych wobec
struktur SW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 183. 1988 styczeń 28, Wrocław – Szyfrogram nr 324 od zastępcy szefa WUSW
we Wrocławiu ds. SB płk. Janusza Koronowskiego do dyrektorów Biura Studiów
MSW, Biura Śledczego MSW i Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW
o przebiegu rozprawy sądowej przeciwko Hannie Łukowskiej-Karniej, tajne . . . . .
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Nr 184. 1988 luty 1, Warszawa – Notatka dotycząca Ewy Zając, sporządzona
w MSW przez ppłk. Jana Lareckiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . .
Nr 185. 1988 luty 2, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk.
Jerzego Birnbacha w sprawie oceny prowadzenia SOR kryptonim „Ośmiornica”,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 186. 1988 luty 2, Wrocław – Pismo kierownika Inspektoratu 2 WUSW we
Wrocławiu mjr. Zdzisława Kuliczkowskiego do naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Leszek”, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 187. 1988 luty 6, [Wrocław] – Szyfrogram nr 490 od zastępcy szefa WUSW
we Wrocławiu ds. SB płk. Stanisława Biernackiego do zastępcy szefa WUSW
w Katowicach ds. SB, w sprawie czasowego objęcia funkcji przewodniczącego SW
przez Jadwigę Chmielowską, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 188. 1988 luty 19, Warszawa – Notatka dotycząca Zbigniewa Bełza, sporządzona przez młodszego inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 189. 1988 luty 24, Wrocław – Plan współdziałania w sprawie operacyjnego
rozpracowania kryptonim „Dostawca”, sygnowany przez naczelnika Wydziału III
WUSW w Katowicach mjr. Stanisława Samka, kierownika Inspektoratu 2 WUSW
we Wrocławiu mjr. Zdzisława Kuliczkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału
III-1 WUSW we Wrocławiu mjr. Jana Granicznego i specjalistę Wydziału II Biura
Studiów SB MSW ppłk. Adama Stylińskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . .
Nr 190. 1988 marzec 4, Warszawa – Notatka urzędowa na temat SW opracowana
w MSW przez starszego specjalistę płk. Henryka Wróblewicza . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 191. 1988 marzec 8, [Wrocław] – Szyfrogram nr 907 od kierownika Inspektoratu
2 WUSW we Wrocławiu mjr. Zdzisława Kuliczkowskiego do naczelnika Wydziału
III WUSW w Katowicach w sprawie powierzenia przez Radę SW czasowego
kierowania pracami Komitetu Wykonawczego SW Jadwidze Chmielowskiej, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 192. 1988 marzec 22, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Biura Studiów
SB MSW płk. Czesława Szewczyka do kierownika Inspektoratu 2 WUSW
w Gdańsku ppłk. Zbigniewa Pawlickiego w sprawie poszukiwanej listem gończym
Jadwigi Chmielowskiej, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 193. 1988 kwiecień 5, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Biura
Studiów SB MSW płk. Czesława Szewczyka do naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach na temat działalności SW na terenie woj. katowickiego i jej kontaktów z zagranicą, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 194. 1988 kwiecień 12, Rzeszów – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie ppłk. Józefa Gaja do naczelnika Wydziału III WUSW w Rzeszowie
w sprawie współpracy pomiędzy SW Oddział Rzeszów a KPN, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 195. 1988 maj 3, Warszawa – Notatka dotycząca zagranicznych przedstawicielstw
Solidarności Walczącej sporządzona przez inspektora Wydziału XI Departamentu
I MSW ppor. S. Futymę, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nr 196. 1988 maj 5, Kielce – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW
w Kielcach mjr. Andrzeja Olszewskiego do naczelnika Wydziału V WUSW
w Koninie w sprawie ﬁgurantki SOR „Ośmiornica” Alicji Twarowskiej, tajne . . . .
Nr 197. 1988 maj 9, Warszawa – Szyfrogram nr 4546 od zastępcy dyrektora
Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW ds. SB
w sprawie całodobowej eksploatacji PT ﬁgurantów SOR „Ośmiornica” mających
powiązania z kierownictwem SW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 198. 1988 maj 21, Katowice – Wniosek o zarejestrowanie zabezpieczenia osoby
do SOR „Ośmiornica”, sporządzony przez ppor. Andrzeja Trząskiego, inspektora
Wydziału III Sekcji II WUSW w Katowicach, zatwierdzony przez naczelnika
Wydziału III WUSW w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . .
Nr 199. 1988 maj 24, Londyn – Raport rezydenta Departamentu I MSW pseudonim
„Brig” ze spotkania z kontaktem operacyjnym pseudonim „Rewo”, tajne (fragment). .
Nr 200. 1988 maj 25, Warszawa – Plan rozpracowania, paraliżowania i likwidacji
działalności nielegalnej organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca w ramach
SOR „Ośmiornica”, sygnowany przez dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Adama Malika, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 201. 1988 czerwiec 1, Krosno – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Krośnie kpt. Mariana Sanockiego do naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie
w sprawie informacji uzyskanych w wyniku realizacji SOR kryptonim „Sekta”,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 202. 1988 czerwiec 4, Warszawa – Pismo dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Adama Malika do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB w sprawie opracowania nowego planu przedsięwzięć operacyjnych w SOR „Ośmiornica”, tajne . . . .
Nr 203. 1988 czerwiec [po 16], Katowice – Plan działań wobec organizacji SW
Oddział Katowice, sygnowany przez kierownika Sekcji II Wydziału III WUSW
w Katowicach por. Mirosława Ryszkę, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW
w Katowicach ds. SB płk. Edmunda Matysa, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . .
Nr 204. 1988 czerwiec [przed 28], Wrocław – Plan przedsięwzięć operacyjnych
w sprawie operacyjnej kryptonim „Ośmiornica”, opracowany w WUSW we
Wrocławiu, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB płk.
Stanisława Biernackiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 205. 1988 czerwiec 29, Wrocław – Pismo zastępcy kierownika Inspektoratu 2
WUSW we Wrocławiu kpt. Lecha Krymuzy do naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie w sprawie spotkań przedstawicieli SW Wrocław i SW Rzeszów, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 206. 1988 lipiec 7, Rzeszów – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego do kierownika Inspektoratu 2 WUSW
we Wrocławiu dotyczące spotkania kierownictwa SW Wrocław i SW Rzeszów,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 207. 1988 lipiec 13, Rzeszów – Plan przedsięwzięć operacyjnych w kombinacji
operacyjnej kryptonim „Kamfora” sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału
V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego, zatwierdzony przez szefa
WUSW w Rzeszowie płk. Józefa Kierata i zastępcę dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nr 208. 1988 lipiec 27, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej
MO płk. Z. Jabłońskiego dotyczące sposobu prowadzenia sprawy poszukiwawczej
Jadwigi Chmielowskiej, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 209. 1988 sierpień 5, Katowice – Uzupełnienie meldunku operacyjnego nr 393
w SOR kryptonim „Podżegacze”, sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 210. 1988 sierpień 8, Katowice – Plan działań wobec Jadwigi Chmielowskiej,
ﬁgurantki SOR kryptonim „Ośmiornica”, opracowany przez starszego inspektora
Sekcji II Wydziału III WUSW w Katowicach por. Andrzeja Trząskiego, zatwierdzony przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 211. 1988 sierpień 11, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds.
SB płk. Edmunda Matysa w sprawie działań przeciwko Jadwidze Chmielowskiej
prowadzonych w ramach SOR „Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia. . . . . . .
Nr 212. 1988 sierpień 19, Rzeszów – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego do zastępcy dyrektora Departamentu III
MSW płk. Wacława Króla i naczelnika Wydziału III WUSW w Krakowie w sprawie udziału przedstawicieli SW w międzynarodowej konferencji praw człowieka
w Krakowie, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 213. 1988 wrzesień 7, Szczecin – Charakterystyka ﬁgurantów sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Hindus” nr ewidencyjny 38 743, opracowana przez
naczelnika Sekcji XI Wydziału III WUSW w Szczecinie kpt. Waldemara Daniluka,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 214. 1988 wrzesień 29, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca kombinacji
operacyjnej kryptonim „Kamfora” opracowana przez starszego inspektora Biura
Studiów SB MSW kpt. Zbigniewa Kocyka i kierownika Sekcji III Wydziału V
WUSW w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia . .
Nr 215. 1988 październik 10, Rzeszów – Informacja ze słów TW pseudonim
„Elżbieta”, opracowana przez kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW
w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . .
Nr 216. 1988 październik 13, Rzeszów – Informacja ze słów TW pseudonim
„Elżbieta”, opracowana przez kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW
w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . .
Nr 217. 1988 październik 15, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach w sprawie nadesłania aktualnych zdjęć działaczy SW, tajne specjalnego znaczenia. . . . . .
Nr 218. 1988 październik 17, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
płk. Edmunda Matysa w sprawie oceny realizacji działań operacyjnych w ramach
SOR „Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 219. 1988 październik 24, Warszawa – Uzupełnienie do planu rozpracowania
Solidarności Walczącej w ramach SOR „Ośmiornica” z dnia 25 maja 1988 r. sygnowane przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia,
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zatwierdzone przez podsekretarza stanu MSW, szefa Służby Bezpieczeństwa gen.
Henryka Dankowskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 220. 1988 październik 26, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB
w sprawie przesłania uzupełnienia do planu rozpracowania Solidarności Walczącej
w ramach SOR „Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 221. 1988 listopad 5, Warszawa – Notatka dotycząca Ewy Zając, sporządzona
przez inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 222. 1988 listopad 5, Warszawa – Zasady ideowe i program Solidarności
Walczącej, strategiczne cele organizacji, ocena i uwagi, opracowane przez Biuro
Studiów SB MSW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 223. 1988 listopad 11, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach mjr. Stanisława Samka do zastępcy szefa MUSW w Chorzowie ds.
SB w sprawie kontaktów ﬁgurantki SOR „Ośmiornica” Anny Gorgoń, tajne . . . . .
Nr 224. 1988 listopad 12, Warszawa – Analiza działalności Solidarności Walczącej
w 1988 r. opracowana w Biurze Studiów SB MSW, tajne specjalnego znaczenia . .
Nr 225. 1988 listopad 24, Rzeszów – Informacja dla naczelnika Wydziału II Biura
Studiów SB MSW płk. Czesława Szewczyka na temat sytuacji w oddziale SW
Rzeszów, sygnowana przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppłk.
Józefa Gaja, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 226. 1988 listopad 29, Poznań – Informacja na temat taktyki i metod działania
SW, opracowana w WUSW w Poznaniu, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . .
Nr 227. 1988 grudzień 22, Katowice – Komunikat nr 7 z prowadzonego podsłuchu
telefonicznego ﬁgurantki SOR „Ośmiornica” sporządzony przez młodszego inspektora Sekcji II Wydziału III WUSW w Katowicach młodszego chorążego Marka
Stosio, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 228. 1988 grudzień 22, Warszawa – Ocena działalności opozycyjnych struktur
w Polsce opracowana w Biurze Studiów SB MSW, tajne specjalnego znaczenia . .
Nr 229. 1989 styczeń 11, Warszawa – Notatka dotycząca Kazimierza Michalczyka,
sporządzona przez inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 230. 1989 styczeń 12, Katowice – Pismo kierownika Inspektoratu 2 WUSW
w Katowicach ppłk. Lucjana Janusa do zastępcy szefa MUSW w Pszczynie ds. SB
w sprawie kontaktów ﬁgurantki SOR „Ośmiornica” Anny Gorgoń, tajne . . . . . . . .
Nr 231. 1989 styczeń 25, Warszawa – Informacja o reakcjach kierownictwa
Solidarności Walczącej i wypowiedziach niektórych jej działaczy na temat X
Plenum KC PZPR, Okrągłego Stołu, wyborów do Sejmu i stanowiska Lecha Wałęsy,
opracowana w Wydziale II Biura Studiów SB MSW, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 232. [1989 po styczniu, Warszawa] – Aktyw Solidarności Walczącej, wykaz
opracowany przez zastępcę kierownika Inspektoratu 2 WUSW we Wrocławiu kpt.
Lecha Krymuzę, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 233. [1989, po styczniu, Warszawa] – Schemat struktury Solidarności Walczącej
opracowany w MSW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 234. 1989 luty 7, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW

515

518

519

520

526
527

536
538

540
541

549

550

551

552
560

23

płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW ds. SB w sprawie regionalizacji
struktur SW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 235. 1989 marzec 22, Warszawa – Informacja dotycząca Solidarności Walczącej
opracowana w MSW, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 236. 1989 kwiecień 24, Katowice – Notatka służbowa na temat działalności
ﬁgurantki SOR kryptonim „Ośmiornica” Anny Gorgoń, sporządzona przez inspektora Sekcji II Inspektoratu 2 WUSW w Katowicach młodszego chorążego Marka
Stosio, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 237. 1989 kwiecień 29, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Legnicy ds. SB
płk. Bogdana Garusa w sprawie tworzenia tajnych struktur SW na terenie woj.
legnickiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 238. [1989 przed 4 maja] – Wykaz pytań na temat rozwoju sytuacji w PRL opracowany przez stronę niemiecką dla wysłannika SW (załącznik do informacji na temat
niektórych aspektów działalności Solidarności Walczącej z dnia 4 maja 1989 r.), tajne
Nr 239. 1989 maj 4, Warszawa – Informacja na temat niektórych aspektów działalności Solidarności Walczącej, opracowana przez specjalistę Wydziału II Biura
Studiów SB MSW mjr. S. Kawalca, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 240. 1989 maj 4, Wrocław – Notatka służbowa w sprawie przebiegu zakłóceń
porządku publicznego we Wrocławiu w dniu 1 maja 1989 r., sporządzona w WUSW
we Wrocławiu, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 241. 1989 maj 15, Legnica – Aneks do planu przedsięwzięć operacyjnych do
SOR kryptonim „Ośmiornica”, sygnowany przez kpt. Zbigniewa Mackiewicza,
funkcjonariusza WUSW w Legnicy, zatwierdzony przez ppłk. Wacława Beneckiego,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 242. 1989 czerwiec 17, [Warszawa] – Szyfrogram nr 9911 od zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW
w Katowicach ds. SB w sprawie materiałów operacyjnych dotyczących Jadwigi
Chmielowskiej, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 243. 1989 czerwiec 19, Warszawa – Informacja dotycząca częściowej tolerancji
SW w zakresie taktyki i programu działania po zakończonych wyborach, opracowana w Biurze Studiów SB MSW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 244. 1989 czerwiec 22, Katowice – Szyfrogram nr 22 kierownika Inspektoratu
2 WUSW w Katowicach ppłk. Lucjana Janusa do naczelnika Wydziału II Biura
Studiów SB MSW w sprawie manifestacji zorganizowanej przez katowicki oddział
SW na rynku w Katowicach, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 245. 1989 czerwiec 28, Poznań – Informacja kierownika Inspektoratu 2 WUSW
w Poznaniu dla naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu w sprawie manifestacji
zorganizowanej przez SW w rocznicę wydarzeń Czerwca ‘56, tajne . . . . . . . . . . . .
Nr 246. 1989 czerwiec 30, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępców szefa WUSW ds. SB w sprawie
dostarczania informacji na temat działalności SW, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 247. 1989 lipiec 20, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB
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ppłk. Zbigniewa Pawlickiego w sprawie taktyki działania SW, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 248. 1989 lipiec 24, Katowice – Analiza aktualnej działalności i planów organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca Oddział Katowice opracowana w WUSW
w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 249. 1989 lipiec 24, Rzeszów – Analiza sił, działalności i planów rzeszowskiego
oddziału SW sygnowana przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB ppłk.
Witolda Górskiego i zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt.
Andrzeja Czerwińskiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 250. 1989 lipiec 27, Konin – Plan działań w sprawie operacyjnego sprawdzenia
kryptonim „Ośmiornica”, sygnowany przez kierownika Sekcji III WUSW w Koninie
kpt. Waldemara Muszałkiewicza, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 251. 1989 sierpień 21, Konin – Pismo szefa WUSW w Koninie ds. SB płk.
Zenona Jakubowskiego do dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Adama Malika
na temat działalności SW na terenie Konina, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . .
Nr 252. 1989 sierpień 24, Katowice – Notatka służbowa dotycząca dokumentu PT
nr 31 z dnia 22 sierpnia 1989 r., sporządzona przez młodszego inspektora Sekcji
II Wydziału III WUSW w Katowicach, młodszego chorążego Marka Stosio, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 253. 1989 sierpień 24, Warszawa – Informacja dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego,
Mieczysława Rakowskiego, gen. Władysława Pożogi i gen. Henryka Dankowskiego,
sygnowana przez dyrektora Departamentu I MSW gen. Zdzisława Sarewicza,
w sprawie zamiaru wywołania przez SW strajku w energetyce, tajne . . . . . . . . . . .
Nr 254. 1989 sierpień 31, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów
SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
w sprawie nowej taktyki i kierunków działań SW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 255. 1989 wrzesień 5, Warszawa – Notatka służbowa w sprawie listu otwartego Kornela Morawieckiego do premiera Tadeusza Mazowieckiego, sporządzona
w Biurze Studiów SB MSW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 256. 1989 wrzesień 7, Warszawa – Szyfrogram nr 12 086 od zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW
w Katowicach ds. SB w sprawie zabezpieczenia operacyjnego spotkania w Domu
Kultury Kopalni „Grodziec” z udziałem przedstawicieli SW, tajne . . . . . . . . . . . . .
Nr 257. 1989 październik 11, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu
Studiów i Analiz SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępców szefa WUSW
ds. SB w sprawie „obozu treningowego” organizowanego przez kierownictwo
Solidarności Walczącej, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 258. 1989 październik 12, Poznań – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V
WUSW w Poznaniu do kierownika Inspektoratu 2 WUSW w Poznaniu w sprawie zainteresowania działaczy SW zakupem broni i materiałów wybuchowych, tajne . . .
Nr 259. 1989 październik 30, Katowice – Analiza aktualnej działalności i planów
organizacji pod nazwą SW Oddział Katowice, opracowana w WUSW w Katowicach,
tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 260. 1989 listopad 8, Warszawa – Szyfrogram od zastępcy szefa SB MSW gen.
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Czesława Wiejaka do zastępców szefa W/SUSW ds. SB w sprawie zebrania i przekazania informacji na temat działających nielegalnie organizacji i grup o charakterze
politycznym, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 261. 1989 listopad 9, Wrocław – Pismo zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds.
SB płk. Zbigniewa Pawlickiego do dyrektora Departamentu Studiów i Analiz MSW
płk. Adama Malika w sprawie przekazania przez Annę Kowal Andrzejowi Wirdze
dwóch oświadczeń Kornela Morawieckiego, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . .
Nr 262. 1989 listopad 10, Warszawa – Informacja na temat ﬁnansów Solidarności
Walczącej w latach 1988–1989 opracowana w MSW, tajne specjalnego znaczenia. . .
Nr 263. 1989 listopad 14, Rzeszów – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie ppłk. Józefa Gaja do naczelnika Wydziału Ochrony Konstytucyjnego
Porządku Państwa WUSW w Rzeszowie na temat struktury i działalności SW
Oddział Rzeszów, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 264. 1989 listopad 14, Warszawa – Informacja na temat założeń programowych
i działalności SW opracowana w MSW, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 265. 1989 listopad 15, Poznań – Informacja dotycząca organizacji i grup działających poza układem parlamentarnym i OKP opracowana w WUSW w Poznaniu,
tajne (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 266. 1989 listopad 15, Szczecin – Informacja operacyjna od TW pseudonim
„Opal” opracowana przez kierownika Sekcji XI Wydziału III WUSW w Szczecinie
kpt. Waldemara Daniluka, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 267. 1989 listopad 16, Toruń – Pismo zastępcy szefa WUSW w Toruniu ds. SB
płk. Zygmunta Grochowskiego do zastępcy szefa SB MSW gen. Czesława Wiejaka
w sprawie nielegalnych organizacji działających na terenie woj. toruńskiego, tajne
specjalnego znaczenia (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 268. 1989 listopad 17, Szczecin – Informacja od TW pseudonim „Jankowski”
odtworzona z taśmy magnetofonowej, opracowana przez starszego inspektora Sekcji
II Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa w WUSW w Szczecinie
starszego chorążego Witolda Biskupskiego, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 269. 1989 listopad 18, Warszawa – Informacja na temat przejawów radykalizowania się opozycji pozaparlamentarnej opracowana w Departamencie Studiów
i Analiz MSW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 270. 1989 listopad 28, Wrocław – Szyfrogram od naczelnika Wydziału Studiów
i Analiz WUSW we Wrocławiu ppłk. Stanisława Wersa do naczelnika Wydziału
IV Departamentu Studiów i Analiz MSW w sprawie tekstu teleksu z wytycznymi
dla dyrektorów centralnych programów radia i telewizji w związku z rocznicą
wprowadzenia stanu wojennego, który znalazł się w posiadaniu Anny Kowal, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 271. 1989 grudzień 5, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu
Studiów i Analiz MSW ppłk. Andrzeja Kuczy do naczelnika Wydziału Studiów
i Analiz WUSW w Katowicach informujące o wynikach działań operacyjnych
prowadzonych w ramach SOR „Ośmiornica”, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 272. 1989 grudzień 8, Konin – Pismo naczelnika Wydziału Ochrony Gospodarki
WUSW w Koninie mjr. Henryka Nowaczewskiego do naczelnika Wydziału Studiów
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i Analiz WUSW w Koninie kpt. Jana Michalskiego w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 273. 1989 grudzień 11, Warszawa – Informacja na temat genezy powstania,
struktur, celów i metod działania Solidarności Walczącej opracowana w MSW, tajne
specjalnego znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 274. 1989 grudzień 12, Szczecin – Plan przedsięwzięć sztabu WUSW w Szczecinie i jednostek mu podległych w dniu 13 grudnia 1989 r., sygnowany przez naczelnika Wydziału Specjalnego WUSW w Szczecinie ppłk. F. Statnika, tajne . . . . .
Nr 275. 1989 grudzień 13, Szczecin – Komunikat nr 1 dla naczelnika Wydziału
Studiów i Analiz WUSW w Szczecinie ppłk. Jana Dominy z przeprowadzonej
w dniu 13 grudnia 1989 r. obserwacji manifestacji Federacji Młodzieży Walczącej
i Solidarności Walczącej, sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału „B”
WUSW w Szczecinie mjr. Krzysztofa Gumińskiego, tajne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 276. 1989 grudzień 14, Katowice – Informacja dotycząca przebiegu manifestacji zorganizowanej w dniu 13 grudnia 1989 r. między innymi przez Solidarność
Walczącą, opracowana przez funkcjonariusza WUSW w Katowicach ppłk. Lucjana
Janusa, tajne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 277. 1989 grudzień 14, Stargard – Informacja od TW pseudonim „Opal” opracowana w RUSW w Stargardzie przez por. Zb. Wróblewskiego, tajne specjalnego
znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr 278. 1989 grudzień 15, Wrocław – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Studiów
i Analiz WUSW we Wrocławiu kpt. Antoniego Ciurusia do naczelnika Wydziału IV
Departamentu Studiów i Analiz MSW w sprawie ujawnionych przedstawicieli SW
na terenie Szczecina i utworzenia pododdziału SW w Wałbrzychu, tajne . . . . . . . .
Nr 279. 1989 grudzień 22, [Poznań] – Szyfrogram nr 3765 od naczelnika Wydziału
Studiów i Analiz WUSW w Poznaniu ppłk. Włodzimierza Sawczaka do naczelnika
Wydziału I Departamentu Studiów i Analiz MSW w sprawie wiecu protestacyjnego
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WSTĘP
Solidarność Walcząca (SW) była jedną z najważniejszych struktur podziemia dekady
lat osiemdziesiątych. Charakteryzował ją z jednej strony jednoznaczny program (mający
na celu obalenie komunistycznej dyktatury) i poszukiwanie skutecznych metod jego
realizacji, a z drugiej ścisłe przestrzeganie reguł konspiracji1. Nic więc dziwnego, iż
organizacja szybko znalazła się na celowniku komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, z czasem stając się głównym obiektem działań podejmowanych przez Służbę
Bezpieczeństwa i inne struktury państwa komunistycznego.
Niestety badanie tych działań w dużym stopniu utrudnia stan zachowania materiałów
archiwalnych. Praktycznie całkowicie zostały zniszczone dwa największe i najważniejsze dla tej problematyki zespoły akt – dokumentacja działań Biura Studiów Służby
Bezpieczeństwa MSW, które od początku 1986 r. przejęło koordynację rozpracowania
SW, a także akta wrocławskiej SB, na której spoczywał główny ciężar prowadzonych
działań operacyjnych. Nie zachowały się również materiały z rozpracowania gdańskiego
oddziału SW, w dużym stopniu zniszczone są materiały dotyczące ośrodka poznańskiego.
Zniszczenia uniknęły archiwalia rzeszowskie oraz w dużym stopniu katowickie.
Z tego względu stały się one podstawą niniejszego wyboru, aczkolwiek uzupełniają je
również dokumenty pochodzące z innych ośrodków. Zachowane dokumenty pozwalają
na odtworzenie podstawowych metod rozpracowania Solidarności Walczącej, a także na
ocenę skuteczności działań podejmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa.
***
Solidarność Walcząca powstała we Wrocławiu w czerwcu 1982 r. Początkowo nie
posiadała ścisłej struktury organizacyjnej, która wykształciła się w okresie kolejnych
miesięcy. Jak się wydaje, Służba Bezpieczeństwa nie od razu zorientowała się, iż w łonie
dolnośląskiego Regionalnego Komitetu Strajkowego doszło do rozłamu i ukształtowania
się nowej struktury. Stanowi to kolejny dowód na potwierdzenie tezy, iż do lata 1982 r.
SB nie posiadała dobrego rozpoznania wrocławskiego podziemia2.
W momencie wyodrębnienia się SW aparat bezpieczeństwa prowadził w odniesieniu do
jej lidera – Kornela Morawieckiego – sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie
„Harcerz”. Była ona związana z jego zaangażowaniem w wydawanie czołowego niezależnego
periodyku we Wrocławiu – „Biuletynu Dolnośląskiego”. SOR „Harcerz” obejmowała więc
1

Historia Solidarności Walczącej zostanie bliżej przedstawiona we wstępie do drugiego tomu niniejszego wydawnictwa.
2
Por. Ł. Kamiński, P. Piotrowski, Podziemie wrocławskie w oczach Służby Bezpieczeństwa, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2002, nr 2, s. 277.
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prawdopodobnie (akta nie zachowały się) także przynajmniej część osób współtworzących
Solidarność Walczącą (większość współpracowników „Biuletynu Dolnośląskiego” weszła
w skład nowej grupy). Wkrótce SOR „Harcerz” przekształcono w SOR „Tarantula” i pod
tym kryptonimem rozpracowywano lidera SW przez najbliższe lata.
Równolegle prowadzono w tym czasie co najmniej kilka spraw operacyjnych przeciwko osobom zaangażowanym w SW, najprawdopodobniej, przynajmniej początkowo, bez wiedzy o ich udziale w tym nurcie konspiracji (por. dok. nr 7). Przykładowo
Zbigniew Oziewicz rozpracowywany był w ramach SOR „Agora”, Hanna Łukowska-Karniej – SOR „Książka”, Michał Gabryel – SOR „Kanał” (wcześniej SOS „Alpinista”),
Romuald Lazarowicz – SOR „Tandem”. Z uwagi na prawie całkowite zniszczenie materiałów archiwalnych bardzo trudno jest jednak opisać pierwsze kilkanaście miesięcy
rozpracowania wrocławskiej centrali SW.
Ze względu na fakt, iż większość czołowych działaczy organizacji w tym okresie wywodziła się z Politechniki Wrocławskiej, pracę operacyjną koordynował Wydział III-1
Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu. Była to struktura Służby Bezpieczeństwa
bezpośrednio odpowiedzialna za inwigilację uczelni. Niektóre operacje były prowadzone
jednak przez inne komórki SB (np. SOR „Kanał” była realizowana przez Wydział II KW
MO we Wrocławiu). W Wydziale III-1 powołano nieformalny czteroosobowy zespół,
który koordynował działania zmierzające do zatrzymania Morawieckiego i rozbicia
SW.
Do zmiany dotychczasowego trybu rozpracowania SW przyczyniło się wewnętrzne
zamieszanie we wrocławskiej bezpiece, jakie nastąpiło pod koniec lata 1983 r. Ze względu na podejrzenie współpracy z podziemiem zwolniono z pracy grupę funkcjonariuszy,
rozwiązano także działającą od 1980 r. grupę operacyjną „Poligon”. Zarówno sposób
przeprowadzenia tej akcji (zwolnienia z pracy, przesunięcia do innych pionów, brak jakichkolwiek represji sądowych), jak i fakt, iż wśród zwolnionych znaleźli się w większości funkcjonariusze nieposiadający w rzeczywistości kontaktów z opozycją, wskazuje, iż
operację tę przeprowadzono niejako „na oślep”. Argumentem przemawiającym na rzecz
hipotezy o istnieniu dużej grupy współpracowników podziemia w łonie samej bezpieki
był zapewne między innymi brak większych sukcesów w walce z SW, a także skuteczne
prowadzenie działań kontrwywiadowczych przez tę organizację. Opierały się one jednak
w tym okresie przede wszystkim na systematycznym nasłuchu radiostacji MO i SB3.
Wśród zwolnionych z pracy znalazł się także zastępca naczelnika Wydziału III-1,
por. Marian Pietrzyk. Rolę koordynatora przejął jego bezpośredni przełożony, ppłk
Józef Nowicki. Jak wskazuje sygnowany przez niego plan działań operacyjnych w SOR
„Tarantula” (dok. nr 13), próby określenia składu osobowego kierownictwa SW opierano
w owym czasie na założeniu (skądinąd logicznym), iż wywodzi się ono z trzech kręgów
osób związanych uprzednio z Morawieckim – najbliższej rodziny, środowiska miejsca
pracy oraz współpracowników „Biuletynu Dolnośląskiego”. Ustalono w ten sposób dość
precyzyjnie grupę osób zaangażowanych w SW. Były to jednak ustalenia daleko niepełne,
ponadto błędnie przypisywano niektórym osobom pełnienie funkcji kierowniczych. Taki
stan wiedzy SB wskazuje, iż po ponad roku rozpracowania organizacji nie odniesiono
żadnych sukcesów i nie posiadano realnych ustaleń pochodzących z pracy operacyjnej.
3
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P. Serwadczak, Kulisy kontrwywiadu „Solidarności Walczącej”, „Biuletyn IPN” 2007, nr 5–6, s. 44–56.

W tym też okresie po raz pierwszy do działań skierowanych przeciwko Solidarności
Walczącej na szerszą skalę włączają się struktury centrali MSW. Departament I (wywiad)
wspierał wrocławski Wydział II w sprawie „Kanał” (zob. niżej). Departament III z kolei
skierował do Wrocławia doświadczonego oﬁcera, ppłk. Mariana Kieszkowskiego, aby
ten skontrolował sposób prowadzenia rozpracowania SW (dok. nr 14). Wybór tego a nie
innego funkcjonariusza podyktowany był zapewne faktem, iż od lat był on oﬁcerem
prowadzącym tajnego współpracownika o pseudonimie „Aleksander Hołyński”. Było
to, zwłaszcza przed Sierpniem ’80, jedno z cenniejszych źródeł bezpieki w kręgach
wrocławskiej opozycji, a ponadto TW ten pracował na Politechnice Wrocławskiej. Jak
się jednak wydaje, nie odegrał on istotnej roli w inwigilacji SW, ponieważ nie miał
znajomości w tym kręgu osób.
W rezultacie wizyty Kieszkowskiego ustalono, iż wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia względem SW konsultowane będą z Wydziałem III Departamentu III MSW4.
Prawdziwy przełom w działaniach operacyjnych przyniosło jednak nie wsparcie centrali
bezpieki (aczkolwiek dzięki działaniom wywiadu ustalono nazwisko i ważną rolę, jaką
odgrywał w organizacji Paweł Falicki), lecz aresztowanie 14 grudnia 1983 r. jednego
z działaczy SW, Kazimierza Klementowskiego. Stworzył on i kierował dolnośląską siatką druku i kolportażu pism organizacji, posiadał sporą wiedzę o jej strukturze, znał wiele
nazwisk i konspiracyjnych adresów. Zachowana dokumentacja nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wpadka Klementowskiego była efektem działań operacyjnych SB,
czy nastąpiła przypadkowo. W wyniku zastosowanych wobec niego metod prowadzenia
śledztwa – z jednej strony umiejętnego prowadzenia przesłuchań i wydobywania zeznań
fragment po fragmencie, a z drugiej bicia, zastraszania, szantażowania czy osadzania
w całkowitej izolacji i ciemności, uzyskano od Klementowskiego szereg niezwykle
cennych informacji. Doprowadziły one do kolejnych aresztowań, łącznie za kratami
znalazło się ok. 40 osób, znacznie większa była liczba zatrzymań i rewizji. W efekcie
SB pozyskała dość szeroką wiedzę na temat struktury organizacji, roli poszczególnych
osób i metod działania SW. Nie zdołano jednak osiągnąć podstawowego celu – nie
ujęto Kornela Morawieckiego, nie sparaliżowano także druku i kolportażu pism czy
też nadawania audycji radiowych. Największą klęską bezpieki pozostaje jednak fakt, iż
po zwolnieniu aresztowanych na mocy amnestii z lipca 1984 r. (wcześniej przeciw 34
osobom skierowano do sądu akty oskarżenia) większość z nich ponownie włączyła się
w konspiracyjną działalność, aczkolwiek często w innej roli niż uprzednio. Stało się tak
mimo objęcia ich permanentną inwigilacją.
Od jesieni 1982 r. komórki Solidarności Walczącej zaczęły powstawać także poza
Dolnym Śląskiem – do końca 1984 r. utworzono oddziały m.in. w Katowicach, Lublinie,
Poznaniu, Gdańsku i Rzeszowie. Jak się wydaje, w większości przypadków działania
operacyjne Służby Bezpieczeństwa również wobec tych struktur nie przynosiły większych sukcesów. Wynikało to zarówno z braku informacji mogących powiązać daną
działalność z konkretnymi osobami, jak i z prowadzenia niezależnych od siebie operacji
przez różne piony lokalnej Służby Bezpieczeństwa. Przykładowo w Katowicach zało4

Z treści dokumentów nr 17 i 20 wynika, iż do roli koordynatora poczynań wobec SW aspirował także Wydział
II Departamentu III MSW. Dok. nr 22 z kolei wskazuje, iż próby wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi
WUSW podejmowane były także „oddolnie”.
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żono łącznie kilkanaście spraw operacyjnych – zarówno na poszczególne osoby, jak
i na redakcje pism czy siatki kolporterskie5. Nie potraﬁono przy tym powiązać np. faktu
ukazania się pisma SW z równocześnie rozpracowywanymi osobami, które w rzeczywistości odpowiadały za jego wydawanie. Wynikało to po części ze ścisłego przestrzegania
reguł konspiracji przez działaczy organizacji (podsłuch, kontrola korespondencji czy
obserwacja nie dawały rezultatów), a po części z początkowego braku koordynacji
prowadzonych przez SB działań. W Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych
w Katowicach poszczególne sprawy operacyjne były prowadzone zarówno przez Wydział
III, jak i Wydziały III-1, V-1 i V-26. Dopiero w marcu 1986 r. powołano specjalną grupę
operacyjną, złożoną z funkcjonariuszy dwu pierwszych komórek. Jej zadaniem miała
być koordynacja prowadzonych działań (dok. nr 77).
Największym sukcesem bezpieki w rozpracowaniu Solidarności Walczącej było niewątpliwie przejęcie operacyjnej kontroli nad rzeszowskim oddziałem tej organizacji. Jego
liderów (Antoni Kopaczewski, Andrzej Kucharski, Janusz Szkutnik) otoczono kilkunastoma
tajnymi współpracownikami7. W efekcie praktycznie całkowicie rozpracowano strukturę
organizacji, bezpieka kontrolowała większość poczynań oddziału (niektóre też inspirowała),
w tym newralgiczne piony druku i kolportażu. Zaogniano konﬂikt między liderami, a także
aresztowano kilka osób (m.in. prowadzących niekontrolowany przez SB punkt poligraﬁczny)8. Nie podejmowano jednak działań zmierzających do likwidacji całej grupy. Wynikało to
z faktu, iż z przejęciem kontroli nad oddziałem rzeszowskim wiązano nadzieje na dotarcie do
wrocławskiej centrali organizacji (wcześniej próbowano to osiągnąć za pomocą powołanego
przez bezpiekę oddziału w Pile). Umożliwić to miało aresztowanie Kornela Morawieckiego.
Po kilku nieudanych jednorazowych akcjach, gdy tajnym współpracownikom nie udało
się spotkać z liderem SW, przystąpiono do realizacji długofalowej kombinacji operacyjnej
o kryptonimie „Kamfora”. Jej celem było przejęcie przywództwa rzeszowskiej struktury
przez tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Elżbieta” (wcześniej „88” i „Lesio”),
jego uwiarygodnienie wobec liderów organizacji (w tym celu zorganizowano nawet kontrolowany przez SB i KGB kanał przerzutu literatury do ZSRS) i wprowadzenie go do
kierownictwa SW. O tym, jaką rangę miała ta operacja, świadczy między innymi fakt, iż
„Elżbietę” zamierzano, używając resortowego języka, „ukadrowić”, a więc przyjąć do pracy
w SB na niejawnym etacie (dok. nr 207). Realizację „Kamfory” przerwały decyzje z 1990 r.
o rezygnacji z rozpracowywania SW.
Agenta udało się także najprawdopodobniej wprowadzić w szeregi poznańskiego
oddziału organizacji. Zdaniem jego działaczy przyczynił się on do aresztowań, jakie
nastąpiły w 1985 r. Obecny stan badań nie pozwala na ostateczną weryﬁkację tej hipotezy9.
5
M.in. pod kryptonimem „Kawalarz” rozpracowywano Sławomira Bugajskiego, „Elektra” – Jadwigę Chmielowską,
„Leszek” – Lesława Frączka, „Wir” – Barbarę Kowalczyk, „Aga” – Annę Gorgoń, „Matematyk” – Włodzimierza
Lesisza, „Pomocnik” – Marka Szopę, „Ostrożny” – Rafała Dytry, „Alpinista” – Wojciecha Dzika. W związku z kolportażem pism SW założono dwie sprawy – „Podżegacze” i „Terroryści”, działacze SW byli także rozpracowywani
w ramach kolejnych operacji o kryptonimach „Akademik”, „Akwarium”, „Zespół”.
6
AIPN Ka, 079/11, t. 1–7.
7
AIPN Rz, 044/1106, t. 1–5; 00102/1367, t. 1–2; 00138/5552; 00211/55; 00211/61.
8
D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980–1989, Warszawa 2005, s. 342,
344–346, 351, 353.
9
Zob. relacja M. Frankiewicza, umieszczona na stronie www.sw.poznan.pl.
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Sukcesy z pierwszej połowy 1984 r. zapewne chwilowo odwróciły uwagę kierownictwa MSW od kwestii rozpracowania Solidarności Walczącej. Dopiero po roku zdano
sobie sprawę, iż organizacja nie tylko nie została rozbita, ale wręcz rozszerza swoją
działalność na nowe tereny. W efekcie po raz pierwszy podjęto na najwyższym szczeblu
decyzję o koordynacji akcji skierowanych przeciwko Solidarności Walczącej. 17 sierpnia
1985 r. szef Służby Bezpieczeństwa, gen. Władysław Ciastoń, wydał decyzję określającą zasady koordynacji działań prowadzonych wobec SW (dok. nr 54). Na szczeblu
ogólnopolskim funkcję koordynatora miał spełniać Departament III MSW, na szczeblu
województw zaś Wydziały III poszczególnych WUSW. Wszystkie struktury MSW
zostały zobowiązane do przekazania im posiadanych informacji na temat SW. Ponadto
Departament III oraz WUSW we Wrocławiu zostały obarczone odpowiedzialnością za
wszelkie działania zmierzające do schwytania Kornela Morawieckiego.
Realizując powierzone im zadania, funkcjonariusze Departamentu III przygotowali
wytyczne dla jednostek terenowych w sprawie „rozpoznania i likwidacji” Solidarności
Walczącej (dok. nr 56). Wydziałom III poszczególnych WUSW polecono opracowanie i przedstawienie centrali analizy stanu rozpracowania SW oraz planu dalszych
przedsięwzięć, a także wykazu rozpoznanych kontaktów działaczy z własnego terenu
z Wrocławiem i wykazu osobowych źródeł informacji, które mogłyby zostać „ofensywnie wykorzystane” w tej sprawie.
Najwyraźniej jednak przyjęte rozwiązanie okazało się nieefektywne lub niewystarczające. W związku z tym z początkiem 1986 r. centralne rozpracowanie SW zostało
powierzone Biuru Studiów SB MSW, elitarnej jednostce aparatu bezpieczeństwa, powołanej w 1982 r. do walki z kierowniczymi organami podziemia. Co ciekawe, przejęte
przy tej okazji z Departamentu III materiały określono jako „szczątkowe” (dok. nr 67).
Świadczyć to może o tym, iż wspomniane wyżej wytyczne nie zostały zrealizowane
przez jednostki terenowe SB. Biuro Studiów (po połączeniu z Departamentem IV przemianowane jesienią 1989 r. na Departament Studiów i Analiz) do końca koordynowało
działania wobec SW. Prowadzonej sprawie nadano kryptonim „Ośmiornica”, sugerowano również, aby tę samą nazwę nadać operacjom prowadzonym w poszczególnych
WUSW, co jednak następowało stopniowo aż do 1988 r.
30 stycznia 1986 r. gen. Ciastoń podpisał przygotowany w Biurze Studiów i wrocławskim WUSW „ramowy plan” dalszych przedsięwzięć operacyjnych (dok. 72). Za
podstawowy cel uznano ujęcie Morawieckiego i innych członków kierownictwa organizacji oraz zlikwidowanie istniejących struktur, a w przypadku prób ich odbudowy przejęcie kontroli nad nowymi grupami. Osiągnięcie pierwszego celu powierzono WUSW
we Wrocławiu, któremu z kolei swoje „możliwości operacyjne” w tej sprawie podporządkować miały wszystkie pozostałe WUSW. Jednostkom terenowym polecono także
przygotowanie planów utworzenia kontrolowanych przez SB grup konspiracyjnych,
które z czasem mogłyby skontaktować się z Morawieckim, ułatwiając jego zatrzymanie.
Zakładano, iż dzięki przygotowanym zawczasu planom likwidacji struktur terenowych
SW w przyszłości będzie możliwe przeprowadzenie skoordynowanego, jednorazowego
uderzenia w organizację, które zakończyłoby się zaprzestaniem przez nią działalności
(ustalono nawet hasło do realizacji tego zadania – „Sowa”). Wśród innych poleceń
dla Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych zwraca uwagę nakaz wytypowania
najlepszej agentury i podporządkowania jej „przedsięwzięciom podejmowanym przez
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Biuro Studiów SB MSW i WUSW we Wrocławiu”. Utrzymano zasadę koordynacji
poczynań na szczeblu województw przez lokalne Wydziały III.
W związku z nową rolą Biura Studiów rozpracowanie SW na poziomie województw
stopniowo przejmowały jego terenowe odpowiedniki, czyli Inspektoraty 2. Zwykle do
systematycznie tworzonych w najważniejszych WUSW komórek wraz z aktami sprawy
przechodzili prowadzący je funkcjonariusze.
Zmiana jednostki koordynującej, aczkolwiek zapewne wpłynęła na poprawę pracy
operacyjnej prowadzonej w poszczególnych województwach (nie bez oporów – por.
dok. nr 101), a także umożliwiła prowadzenie ogólnopolskich operacji, nie zmieniła
zasadniczo metod rozpracowania SW. Opierały się one przede wszystkim na masowym
stosowaniu techniki operacyjnej (podsłuchy telefoniczne i pokojowe10, obserwacja,
kontrola korespondencji). Podobną inwigilacją obejmowano także rodziny i znajomych
(częstokroć dalekich) członków kierownictwa organizacji. Akcje te nie przynosiły
jednak znaczących rezultatów, podobnie jak działania agenturalne. Te ostatnie polegały
z jednej strony na próbach docierania agentury SB do struktur SW, a z drugiej na wykorzystywaniu osobowych źródeł informacji do kontroli działaczy Solidarności Walczącej
w miejscu pracy lub zamieszkania. Jak się wydaje, poza opisanym wyżej przykładem
oddziału rzeszowskiego, SB nie udało się wprowadzić tajnych współpracowników
w kierownicze kręgi organizacji ani też zwerbować osób z tego grona.
Na podstawie zachowanej dokumentacji można zaryzykować tezę, iż Służba
Bezpieczeństwa w toku nasilonej pracy operacyjnej nie uzyskała cenniejszych danych
na temat struktury organizacji, jej składu personalnego itp. Najistotniejsze informacje
na ten temat pozyskano w efekcie załamania się w śledztwie dwu działaczy podziemia
wrocławskiego. Sprawę aresztowania Kazimierza Klementowskiego opisano powyżej,
drugie tego typu wydarzenie miało miejsce w lipcu 1986 r., po uwięzieniu kilku działaczy
SW, z których jeden wyjawił SB posiadane informacje. W efekcie wyznań tego działacza
ustalono (bądź potwierdzono) wiele danych dotyczących struktury, zaangażowanych
osób, wykorzystywanych mieszkań itp. (dok. nr 111, 112, 113). Pewne efekty przyniosła
także opisana poniżej działalność zmierzająca do objęcia kontrolą kanałów przerzutowych na Zachód, przede wszystkim dzięki przejęciu części korespondencji SW.
Żmudna praca polegająca na obserwowaniu i/lub podsłuchiwaniu dziesiątków miejsc
przyniosła efekt 9 listopada 1987 r. W jednym ze „spalonych” mieszkań pojawił się
Kornel Morawiecki z Hanną Łukowską-Karniej, co spowodowało natychmiastową reakcję SB i aresztowanie przywódcy SW. Jak widać, działania operacyjne przynosiły efekt
przede wszystkim w przypadku złamania przez działaczy organizacji reguł konspiracji.
Pewna część działań nie tylko nie przynosiła istotniejszych efektów, ale była wręcz
niecelowa lub oparta na błędnych przesłankach. Inwigilacji poddano, przy użyciu znacznych sił i środków, wiele osób, które podejrzewano o zaangażowanie w SW, podczas
gdy w rzeczywistości nie prowadziły one takiej działalności. Dobrym przykładem takiej
operacji jest SOR „Ośmiornica”, prowadzona w latach 1987–1989 przez Rejonowy
10

Dla zobrazowania skali stosowania techniki operacyjnej wystarczy wspomnieć, iż tylko w ramach SOR
„Tarantula” w 1986 r. stosowano 30 podsłuchów telefonicznych i 11 podsłuchów pokojowych (a była to tylko jedna
ze spraw prowadzonych przeciw SW we Wrocławiu). Dla porównania, w rozpracowaniu RKS użyto w tym samym
czasie odpowiednio 10 i 6 podsłuchów poszczególnych typów. P. Piotrowski, Wrocławska opozycja w 1986 r.
w materiałach Służby Bezpieczeństwa, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2, s. 327–328.
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Urząd Spraw Wewnętrznych w Kępnie11. Oparta ona była na jednostkowej informacji
Biura Studiów, iż latem 1986 r. Kornel Morawiecki rzekomo regularnie miał pojawiać
się w autobusach PKS kursujących na linii Brzeg–Namysłów, by następnie, jak przypuszczano, przesiadać się na kolejny, jadący do Kępna. Wyciągnięto z tego wniosek,
iż być może lider SW ukrywa się w tym mieście lub okolicy. W efekcie trwającemu do
jesieni 1989 r. rozpracowaniu poddano kilkanaście osób. Byli wśród nich zarówno aktywni działacze „Solidarności” i „Solidarności” RI, jak i inne osoby posiadające bliższe
kontakty z Wrocławiem. Prowadzonej przy użyciu agentury, podsłuchów, obserwacji,
kontroli korespondencji itp. (a nieprzynoszącej przy tym żadnych efektów) operacji nie
przerwano nawet po aresztowaniu lidera SW. Co więcej, funkcjonariusze kępińskiej
bezpieki dowiedzieli się o tym fakcie dopiero w kwietniu 1988 roku... z prasy12.
Aczkolwiek gros poczynań operacyjnych wobec SW prowadziły, w zależności od województwa, Wydziały III, III-1 lub V (czasem V-1 i V-2), a później także Inspektoraty 2,
to jednak w rozpracowanie organizacji były zaangażowane w różnym stopniu praktycznie wszystkie piony bezpieki. Przykładowo, po schwytaniu Kornela Morawieckiego
dziękowano tym, „którzy bezpośrednio przyczynili się do likwidacji tego zagrożenia,
a mianowicie całemu zespołowi Inspektoratu 2, kolektywom wydziałów »T« i »B« oraz
wydziałów liniowych II, III, III-1, V i V-1, którzy wykonywali ciążące na nich obowiązki, nie szczędząc wysiłku i nie licząc się z godzinami pracy”13.
Najmniej znane, a przez to warte nieco szerszego opisu są działania podejmowane
wobec Solidarności Walczącej przez Departament I MSW, a więc wywiad cywilny.
Zajmował się tym Wydział XI tego departamentu, utworzony w listopadzie 1977 r. na
bazie dawnego Wydziału VIII. W odniesieniu do tej jednostki stosowano także, dla
większego kamuﬂażu, określenie „pion »E«”. Zadaniem tej struktury była walka z „dywersją ideologiczną”, w tym z takimi ośrodkami jak paryska „Kultura” czy „Aneks”.
Wkrótce jednak zaczęto także prowadzić operacje skierowane przeciwko środowiskom
opozycyjnym w kraju.
W końcu października 1981 r. kierownictwo Wydziału XI postanowiło objąć kontrolą
działalność przedstawicieli NSZZ „Solidarność” na Zachodzie. W związku z tym założono rozpracowanie obiektowe (RO) o kryptonimie „Węże”. Po wprowadzeniu stanu
wojennego działalność operacyjna na tym odcinku znacznie rozszerzyła się w związku
z powstaniem licznych struktur organizujących pomoc dla represjonowanych, a wkrótce
także dla podziemnej „Solidarności”. Już pod koniec stycznia w ramach RO „Węże”
stworzono „podsprawy” o kryptonimach „Żmija”, „Boa”, „Zaskroniec”, „Traszka”,
„Kobry”, Pytony”, „Manda”, „Mamby” i „Anakondy”. Z punktu widzenia przyszłego
rozpracowania Solidarności Walczącej szczególnie ważna była operacja o kryptonimie
„Kobry”, w ramach której rozpracowywano struktury emigracyjne na terenie Szwecji,
na czele z grupą działaczy skupionych wokół Józefa Lebenbauma, Mariana Kalety
i Mirosława Ancypo, którzy w 1983 r. powołali w Lund Niezależną Agencję Polską.
Z czasem stała się ona jednym z najważniejszych punktów przerzutu sprzętu i materiałów dla SW.
11
Analogiczną sprawę prowadzono także w Namysłowie, w toku dotychczasowych badań nie odnaleziono jednak
jej dokumentacji.
12
AIPN Łd, 0043/725. Zob. też dok. nr 146.
13
AIPN Wr, 054/1633, Ocena pracy Służby Bezpieczeństwa WUSW we Wrocławiu za 1987 r., 27 I 1988 r., k. 4.
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U progu dekady lat osiemdziesiątych, w wyniku reorganizacji MSW, powołano
Służbę Wywiadu i Kontrwywiadu, w ramach której skupiono m.in. Departament I
i Departament II (kontrwywiad) ministerstwa. Obie te struktury zajmowały się (na
zasadzie wyłączności) rozpracowaniem kanałów przerzutowych dla solidarnościowego
podziemia. Z zasady kontrwywiad obejmował kontrolą działania na terenie kraju, wywiad zaś za granicą, aczkolwiek niekiedy operowano także na terytorium PRL.
Pierwszą znaną operacją dotyczącą wrocławskiego podziemia jest operacja o kryptonimie „Kotwica”, prowadzona przez Wydział II KW MO/WUSW we Wrocławiu.
Dotyczyła ona kanału przerzutowego zorganizowanego przez Regionalny Komitet
Strajkowy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i wykorzystującego pracowników przedsiębiorstwa „Żegluga na Odrze”. Po aresztowaniu w kwietniu 1983 r. trzeciego przywódcy
RKS, Józefa Piniora, ta droga łączności z Zachodem znalazła się pod częściową kontrolą
Solidarności Walczącej. Jej działacze przez dłuższy czas nie zdawali sobie jednak sprawy, iż rzekoma konspiracja wśród marynarzy była całkowicie spenetrowana przez SB,
która posiadała w tym samym czasie aż 34 tajnych współpracowników na terenie przedsiębiorstwa14. Dopiero na przełomie 1986 i 1987 r., gdy z Zachodu stopniowo napływały
niepokojące sygnały, zaczęto zdawać sobie sprawę z głębokości inﬁltracji.
Ważny kanał łączności, wykorzystywany także przez SW, zorganizował mieszkający
w Holandii Jan Minkiewicz. Korzystał on z pomocy zawodowego kierowcy, Holendra
F.N. Najprawdopodobniej został on wkrótce zwerbowany przez SB i doprowadził do
ujawnienia nazwisk około 50 działaczy zajmujących się na terenie kraju odbiorem
przewożonych materiałów15. Wśród nich znajdowali się działacze SW, w tym członek
Rady organizacji, Michał Gabryel. Od października 1982 r. był on rozpracowywany
przez wrocławski Wydział II w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia „Alpinista”,
w czerwcu 1983 r. przekształconej w SOR „Kanał”. Od listopada 1984 r. włączono do
niej także innego członka Rady, Pawła Falickiego, a później kolejnych działaczy SW
(dok. nr 232). Z zachowanej szczątkowej dokumentacji wynika (dok. nr 18, 72), iż
ważną rolę w tej operacji odgrywał Departament I MSW.
W listopadzie 1984 r. Wydział XI Departamentu I rozpoczął kolejne RO o kryptonimie „Canal”, dotyczące kontaktów wrocławskiego podziemia z Zachodem (zakończono
je we wrześniu 1989 r.). Zbieżność kryptonimów z operacją „Kanał” zapewne nie jest
przypadkowa. Niestety, brak jakiejkolwiek dokumentacji sprawy nie pozwala na weryﬁkację tej tezy. W tym samym czasie (przełom 1984 i 1985 r.) założono podobne rozpracowania dotyczące podziemia poznańskiego („Maltan”), warszawskiego („Bródno”)
i krakowskiego („Wawel”), kilka miesięcy wcześniej zaś – gdańskiego („Zakopane”).
Być może w toku realizacji wspomnianych wyżej operacji wywiad uświadomił sobie
miejsce Solidarności Walczącej na podziemnej mapie Polski. Wrażenie to niewątpliwie wzmocniła rola, jaką SW odegrała w dekonspiracji agentów ps. „Yon” i „Panna”
(Andrzej i Jolanta Gontarczykowie), umieszczonych przez Departament I w otoczeniu ks.
Franciszka Blachnickiego w ramach operacji o kryptonimie „Baxis”16. Z tych lub innych
przyczyn zdecydowano się na bezprecedensowe posunięcie – podjęcie rozpracowania
14
15
16

AIPN Wr, 059/4608.
Notatka służbowa, XI 1986 [w:] H. Piecuch, Byłem gorylem Jaruzelskiego, Warszawa 1993, b.p.
AIPN, Mf 01591/257; A. Grajewski, Osaczanie, „Gość Niedzielny” 2006, nr 9.
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przez wywiad organizacji działającej na terenie kraju17. W marcu 1987 r. rozpoczęto
RO „Fedora”, w ramach którego skupiono działania skierowane przeciw SW18. Ponadto
w sierpniu tego roku kolejnym RO, o kryptonimie „Rafo”, objęto gdańską strukturę
SW19. Niestety, większość materiałów z tych spraw uległa zniszczeniu, przy czym akta
„Fedory” wybrakowano już po likwidacji SB, ponieważ sprawy tej nie zamknięto do
lipca 1990 r. Wybór z ocalałych dokumentów publikowany jest w niniejszym tomie. Przy
ich lekturze warto pamiętać, iż ich dobór (większość oskarża SW o terroryzm) związany
jest ze stanem, w jakim akta pozostawili funkcjonariusze wywiadu, a ich decyzje co do
zniszczenia lub nie poszczególnych dokumentów z pewnością nie były przypadkowe.
Operacje skierowane przeciwko Solidarności Walczącej prowadziły nie tylko
wszystkie piony „cywilnej” bezpieki. W dużym stopniu zaangażowane były także struktury wojskowe, z Wojskową Służbą Wewnętrzną na czele. WSW prowadziła zarówno
rozpracowanie poszczególnych osób (dok. nr 13), jak i szerzej zakrojone operacje, np.
o kryptonimach „Werbownik” i „Lancet”20. Wiele usług oddali SB funkcjonariusze
Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza (dok. nr 28, 101, 200). Jak wskazuje dokument nr
137, przynajmniej incydentalnie wykorzystywano także możliwości Zarządu II Sztabu
Generalnego (wywiad wojskowy). Kwestia udziału tych struktur w rozpracowaniu SW
wymaga dalszych, pogłębionych badań.
Odrębnym zagadnieniem pozostaje również kwestia działań operacyjnych, podejmowanych wobec Solidarności Walczącej przez służby innych państw bloku wschodniego,
przede wszystkim czechosłowacką StB21, wschodnioniemiecką Stasi22 oraz sowieckie
KGB23. Kwestia ta wykracza poza ramy niniejszego szkicu, aczkolwiek warto zauważyć,
iż wzmianki o tego typu działaniach znajdują się także w publikowanym wyborze (dok.
nr 224). Do chwili obecnej jedyną dobrze poznaną tego typu operacją jest prowadzona
przez Stasi sprawa operacyjna pod kryptonimem „Sycylia”, realizowana od 1987 r. we
współpracy z Biurem Studiów MSW. Opierała się ona na działalności wschodnioniemieckiego agenta o pseudonimie „Dr. Schreiber”, który miał dobry kontakt z darzącym
go zaufaniem działaczem SW z Poznania – Zenonem Misterskim. Odpowiadał on za
zorganizowanie nowego kanału przerzutowego na Zachód, co postanowiono wykorzystać dla uwiarygodnienia „Schreibera”. Przez dłuższy czas wschodnioniemiecki agent,
ku rozczarowaniu Stasi i SB, nie zdołał dotrzeć do kierownictwa poznańskiej SW,
a tym bardziej do wrocławskiej centrali. Ostatni plan działania w tej sprawie opracowano 23 listopada 1989 r., a więc już po upadku muru berlińskiego, o wcześniejszym
powstaniu rządu Mazowieckiego nie wspominając! Przewidywał on powołanie przez
„Dr. Schreibera” nowego ugrupowania opozycyjnego w NRD, które zaproponowałoby
SW współpracę. Realizację tego planu przerwało zajęcie przez obywateli NRD siedzib
Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, co zakończyło działalność Stasi24.
17

Jedynym znanym przypadkiem podobnej operacji było rozpracowanie Klubów Myśli Robotniczej „Baza”.
AIPN, 02203/100.
19
AIPN, Mf 01592/631.
20
P. Piotrowski, „Solidarność Walcząca” w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa, „Biuletyn IPN” 2005, nr
7–8, s. 87.
21
Státní Bezpečnost – Bezpieczeństwo Państwowe.
22
Ministerium für Staatssicherheit – Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego.
23
Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopastnosti – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego.
24
W. Sawicki, Raport Kiszczaka dla Moskwy, czyli czego nie powiedział minister Widacki, Kraków 2002, s. 138–142.
18
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Latem 1986 r. Służba Bezpieczeństwa zmieniła podejście do działalności opozycyjnej.
Na skutek lipcowej amnestii zwolniono większość więźniów politycznych, zachęcano
do podjęcia jawnej działalności w ramach obowiązującego porządku25. Jednocześnie
znowelizowano kodeks wykroczeń, wprowadzając zapis, który pozwalał na orzekanie
konﬁskaty „narzędzia przestępstwa”, czyli np. samochodu, którym przewożono „bibułę”. Liczono, iż tego typu dokuczliwe działania, połączone z systematycznym nękaniem
(zatrzymania, rewizje) prowadzonym m.in. w toku ogólnopolskich akcji „Brzoza”,
zniechęcą większość działaczy do dalszej konspiracji.
O ile pierwsze dwie operacje o kryptonimie „Brzoza” skierowane były przeciwko
osobom zaangażowanym w różne inicjatywy opozycyjne, o tyle trzecia z nich wymierzona była już wyłącznie w SW. W jej toku w całym kraju zatrzymano, przesłuchano
i przeprowadzono rewizje u kilkuset osób, podejrzewanych o zaangażowanie na rzecz
organizacji26. Zamierzano skłonić przynajmniej część z nich do rezygnacji z dalszej
działalności. Środkiem wiodącym do tego celu miała być umiejętnie przeprowadzona
rozmowa, pierwszym zaś krokiem wywołanie u przesłuchiwanego wrażenia, iż SB
posiada pełne informacje o jego działalności. Następnie planowano zaapelować do
przesłuchiwanego o zaprzestanie aktywności, wspierając ten apel wizją resortu spraw
wewnętrznych, który rzekomo miał działać „na rzecz pojednania narodowego, zamknięcia etapu podziałów i antagonizmów społecznych” (dok. nr 145). Zamiarów jednak ewidentnie nie zrealizowano. W jednym z dokumentów, obok wzmianki o niepowodzeniu
„rozmów proﬁlaktyczno-ostrzegawczych” z działaczami SW, otwarcie stwierdzano, iż
„Rozmówcy wykazali zdecydowaną wolę walki z komunizmem i panującym ustrojem
bez względu na konsekwencje. Wielu z nich przyjęło postawę agresywną i prowokującą”
(dok. nr 200).
Zarówno nowe formy represji, akcja „Brzoza”, jak i aresztowanie liderów organizacji (Kornel Morawiecki, następnie Andrzej Kołodziej) nie przyniosły spodziewanych
przez bezpiekę efektów. W resortowych dokumentach ze zdumieniem zauważano, iż
działalność SW nie zamiera. W jednym z nich czytamy: „Mimo iż akcje uderzeniowe
w poligraﬁę SW inicjowane przez B[iuro] S[tudiów] SB MSW (np. trzy akcje »Brzoza«)
przyczyniły się do likwidacji wielu drukarni, punktów składowania i kolportażu nielegalnej literatury, a także do zakwestionowania licznych urządzeń, materiałów i wyprodukowanych wydawnictw, to jednak baza poligraﬁczna SW, działająca w ramach tzw.
Agencji Informacyjnej, utrzymuje zdolność ciągłego odradzania się” (dok. nr 235).
W tej sytuacji utrzymano dotychczasowe metody rozpracowania organizacji.
W pochodzącym z maja 1988 r. kolejnym planie „rozpracowania, paraliżowania
i likwidacji SW” wśród głównych kierunków działania wymieniano „systematyczne
uderzenia” w strukturę organizacji, a przede wszystkim w jej kierownictwo, likwidację ustalonych drukarni, kontrolę kanałów przerzutowych z Zachodu. Ponadto
zamierzano doprowadzić do podziału w gronie liderów SW, a także osłabienia wio25

Oczywiście miała ona swoje granice. O ile np. zezwolono na legalny druk dotychczas bezdebitowej „Res Publiki”
czy też tolerowano istnienie jawnych ciał kierowniczych „Solidarności” w niektórych regionach i w skali kraju,
o tyle z całą mocą przeciwstawiono się próbom reaktywacji jawnej działalności związkowej w zakładach pracy.
26
Wiele z nich w rzeczywistości miało z SW niewiele wspólnego. Analiza zachowanych dokumentów (np. dok. nr
141) wskazuje, iż wobec braku wiedzy o rzeczywistej strukturze poszczególnych oddziałów SW, traktowano jako
członków organizacji wszystkich aktywniejszych działaczy podziemia.
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dącej pozycji niektórych oddziałów (dok. nr 200). Zamierzano także zaktywizować
proces pozyskiwania nowych agentów i próby doprowadzenia do penetracji przez
nich kierownictwa SW. Latem 1988 r. przeprowadzono liczne operacje o charakterze
dezinformacyjnym i dezintegracyjnym.
Przemiany zachodzące w PRL od jesieni 1988 r. (rozmowy w Magdalence, negocjacje
Okrągłego Stołu, częściowo wolne wybory z czerwca 1989 r.) nie przyniosły żadnych
zmian w podejściu SB do Solidarności Walczącej. Wprost przeciwnie – w instrukcji
z 30 czerwca 1989 r. uznano, iż istnieje „duży stopień zagrożenia działalnością SW”,
w związku z czym polecono zarówno „aktywnie, systematycznie rozpoznawać” zamiary
organizacji, jak i „ograniczać zasięg i skuteczność jej walki z ustrojem konstytucyjnym
i władzami państwa” (dok. nr 246). Dwa miesiące później Biuro Studiów zaleciło jednostkom terenowym m.in. wprowadzanie agentury w szeregi organizacji, rozpracowywanie
jej jawnych przedstawicieli, wykrywanie kanałów łączności z Zachodem (dok. nr 254).
W kolejnych miesiącach, mimo powstania pierwszego niekomunistycznego rządu,
a także przekształceń organizacyjnych aparatu bezpieczeństwa, działania operacyjne
wobec Solidarności Walczącej kontynuowano bez żadnych zmian w zakresie stosowanych metod i środków. Jeszcze w styczniu 1990 r. wszczynano nowe sprawy operacyjne
przeciwko działaczom SW (dok. nr 284). Niespodziewanie 27 lutego tego roku zastępca
dyrektora Departamentu Studiów i Analiz MSW, płk Adam Malik, nakazał „zawieszenie” dalszych działań wobec SW i złożenie spraw w archiwum. Argumentował to
tym, iż nastąpiła zmiana taktyki postępowania SW, która nie nosi już „cech przemocy”.
Zarządzenie to wysłano do 20 WUSW, w których wówczas prowadzono działania operacyjne w stosunku do Solidarności Walczącej (dok. nr 291). W kolejnych tygodniach
stopniowo kończono poszczególne SOR. Co ciekawe, wrocławską „Ośmiornicę” zamknięto dopiero 15 maja 1990 r. po przyjęciu już przez Sejm ustawy o likwidacji SB.
Szefowie bezpieki – gen. Czesław Kiszczak i gen. Władysław Pożoga – w wydanych
po 1989 r. książkach usiłowali (wiedząc, iż większość dokumentów uległa zniszczeniu, a reszta długo nie ujrzy światła dziennego) przekonać czytelników, iż Solidarność
Walcząca była całkowicie rozpracowana przez SB. W myśl pierwszej z tych publikacji
organizacja miała być „bardzo mocno spenetrowana przez SB”, której funkcjonariusze
mieli rzekomo „pozakładać mnóstwo oddziałów terenowych” Solidarności Walczącej.
Dziś na szczęście możemy te stwierdzenia skonfrontować z zachowanymi dokumentami.
Podobnej weryﬁkacji doczekały się w końcu wynurzenia gen. Pożogi, który twierdził,
iż wywiad, poprzez „doskonałego agenta” (ps. „Diodor”), kontrolował działalność SW,
dzięki czemu „nic złego stać się nie mogło”. Zapomniał jednak dodać (a najprawdopodobniej w ogóle nie wiedział), iż agent ten został zdemaskowany przez kontrwywiad
SW, gdy po jednej z rozmów z Andrzejem Zarachem udał się na spotkanie z oﬁcerem
prowadzącym27.
Tego typu wynurzenia nie mogą być zinterpretowane inaczej, niż tylko jako efekt
frustracji szefów bezpieki, wypływającej z ewidentnej klęski, jaką ponieśli przy rozpracowaniu Solidarności Walczącej. Okazało się, iż ogromny aparat ucisku był praktycznie
27

W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 274; H. Piecuch, „Wojciech
Jaruzelski tego nigdy nie powie”. Mówi były szef wywiadu i kontrwywiadu, pierwszy zastępca Ministra Spraw
Wewnętrznych generał dywizji Władysław Pożoga, Warszawa 1992, s. 266.

39

bezradny wobec dobrze zorganizowanej, ściśle przestrzegającej reguł konspiracji, ale
jednak mimo wszystko złożonej z amatorów organizacji.
***
Zamieszczony w niniejszym tomie wybór dokumentów Służby Bezpieczeństwa, ze
względu na skalę zniszczeń materiałów archiwalnych, z pewnością nie może być uznany
za reprezentatywny dla działań prowadzonych przez SB wobec Solidarności Walczącej.
Autorzy edycji dołożyli jednak wszystkich starań, aby spośród ocalałych akt wybrać do
publikacji te źródła, które pozwolą czytelnikowi wyrobić sobie zdanie o skali prowadzonych działań oraz stosowanych metodach i technikach pracy operacyjnej. Jak się wydaje,
udało się również zamieścić praktycznie wszystkie akty normatywne kierownictwa SB,
regulujące kwestię rozpracowania SW.
Dokumenty zaopatrzono w przypisy rzeczowe i osobowe. Te ostatnie z pewnością nie
są pełne, przede wszystkim ze względu na fakt praktycznego braku szerszych badań nad
dziejami Solidarności Walczącej, a także z uwagi na wysoki stopień zakonspirowania
wielu struktur organizacji, skutkujący dziś brakiem informacji o roli poszczególnych
osób. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja przyczyni się choć w niewielkim stopniu
do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Zaangażowanie w SW przybierać mogło dwojaki
charakter – pełnego członkostwa (po złożeniu przysięgi) lub aktywnego uczestnictwa
bez zaprzysiężenia. Ponieważ na obecnym etapie badań nie jest możliwe pełne rozróżnienie tych dwu kategorii, w przypisach osobowych zdecydowano się na użycie jednolitej formuły „działacz/działaczka”. W przypadku luźniejszego kontaktu zastosowano
określenie „współpracownik/współpracowniczka”. W miarę możności podane zostały
pseudonimy organizacyjne i publicystyczne poszczególnych osób; w przypadku pseudonimów przechodnich podano je przy wszystkich używających ich osobach.
W toku edycji tekstu pominięto treść pieczęci, adnotacje kancelaryjne (np. sygnatury
pism). Poprawiono oczywiste błędy literowe, interpunkcję oraz błędy ortograﬁczne.
Pominięto, oznaczając [...] adresy osób prywatnych.
W drugim tomie niniejszego wydawnictwa zostaną przedstawione dokumenty
własne Solidarności Walczącej – oświadczenia i deklaracje, dokumenty programowe,
korespondencja organizacyjna itp.
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Nr 1
1982 czerwiec 22, Wrocław – Uzasadnienie postanowienia o wszczęciu dochodzenia
w sprawie demonstracji ulicznych w dniu 13 czerwca 1982 r. we Wrocławiu, sygnowane
przez funkcjonariusza KW MO we Wrocławiu kpt. Zbigniewa Bodnara1

W dniu 13 czerwca 1982 roku we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej, pl. Pereca
i przyległych ulicacha wystąpiły zakłócenia porządku i bezpieczeństwa. Wystąpienia te
spowodowały powstanie agresywnych grup młodzieży, których uczestnicy atakowali
służby porządkowe MO. Budowano barykady, rozpalano ogniska oraz w różny sposób
zakłócano porządek i ruch w tym rejonie m[iasta] Wrocławia. Manifestacje, jak określano je w rozpowszechnianym materiale propagandowym przez RKS NSZZ „Solidarność”, zostały zainspirowane i zorganizowane przez RKS NSZZ „Solidarność”2, jako
wyraz poparcia „Solidarności” i jako akcja protestacyjna przeciwko wprowadzonemu
stanowi wojennemu w kraju. Uczestnicy wystąpień oraz funkcjonariusze MO doznali
obrażeń ciała, uszkodzeniu uległ sprzęt będący w dyspozycji organów porządkowych
oraz mienie społeczne zlokalizowane w tym rejonie. Wydarzenia, jakie zaistniały, określa się jako czyny przestępcze wyczerpujące znamiona przestępstwa wskazanego we
wstępie postanowienia3 i z powyższych względów wszczęcie dochodzenia jest zasadne.

Źródło: AIPN Wr, 23/359, t. III, k. 280–281, mps na drukowanym formularzu.

a

W dokumencie przyległych ulic.
Zbigniew Bodnar – bliższych danych nie ustalono.
2
Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk powstał 13 XII 1981 r. na podstawie statutu
związku i działał w konspiracji do III 1990 r. Kolejnymi przewodniczącymi RKS byli: Władysław Frasyniuk, Piotr
Bednarz, Józef Pinior, Marek Muszyński, Eugeniusz Szumiejko i Tomasz Wójcik. Organem prasowym RKS było
„Z dnia na dzień”. Wydawano i wspierano także szereg innych pism. Przy RKS działało Radio „Solidarność”, organizowano pomoc dla represjonowanych i prowadzono różnorodne akcje protestacyjne.
3
Art. 46 ust. 2 i 6 Dekretu o stanie wojennym.
1
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Nr 2
1982 czerwiec 30, Wrocław – Uzupełnienie charakterystyki kontrwywiadowczej województwa wrocławskiego za okres 1–30 czerwca 1982 r. opracowane w KW MO we Wrocławiu, tajne specjalnego znaczenia (fragmenty)

[...]
Od połowy czerwca br. rozpoczęto wydawanie i kolportaż nowego nielegalnego wydawnictwa p[od] n[azwą] „Solidarność Walcząca”1, które sygnowane jest jako pismo
Solidarności Podziemnej Dolny Śląsk. Pierwsze numery „Solidarności Walczącej” konspiracyjnie rozprowadzane były w „Dolmelu” (17 VI) i w „Fadromie” (18 VI).
[...]
Zagrożenia polityczne
W m[iesią]cu czerwcu br. odnotowano wzrost kolportażu nielegalnych wydawnictw
w środowisku akademickim, [wśród] młodzieży szkolnej oraz na terenie miasta.
Kolportaż ulotek „Z dnia na dzień”2 oraz nowo powstałego pisma „Solidarność Walcząca” wzmógł się w przeddzień wydarzeń w dniach 13, 16 i 28 czerwca br. Praktycznie
kolportowano w[yżej] w[ymienione] wydawnictwa we wszystkich uczelniach i zakładach.
Szczególne nasilenie akcji ulotkowej nastąpiło w okresie poprzedzającym 13 czerwca br., wzywano do uczczenia półrocza wprowadzenia stanu wojennego poprzez składanie kwiatów w miejscach „zrywu robotniczego”, wykonywanie haseł „Solidarności”
na murach itp. oraz do wzięcia udziału w mszach w intencji „Ojczyzny, oﬁar wojny
oraz więzionych, internowanych, ukrywających się i pozbawionych pracy”. Msza w tej
intencji odbyła się w dniu 13 czerwca br. w godzinach popołudniowych w kościele przy
ul. Przodowników Pracy3 i odprawił ją ks. A[dam] Wiktor4. W nabożeństwie wzięło
udział około 3 tys. wiernych, z których część przybyła z kwiatami i znaczkami „Solidarności”. Po mszy część zebranych, około 1500 osób, udała się zgodnie z apelem Solidarności Walczącej zawartym w ulotkach – w kilkuosobowych grupach pod Zajezdnię
MPK przy ul. Grabiszyńskiej celem złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajki
z sierpnia 1980 r. i powstanie „Solidarności”. Część osób po złożeniu kwiatów roze1
„Solidarność Walcząca” – pismo organizacji Solidarność Walcząca. Ukazywało się od VI 1982 do 1990 r., wydano 231 numerów. W różnych okresach pismo redagowali: Kornel Morawiecki, Paweł Falicki, Zbigniew Jagiełło,
Andrzej Kisielewicz, Maria Kisielewicz-Peisert, Maria Koziebrodzka, Romuald Lazarowicz, Hanna Łukowska-Karniej, Andrzej Myc, Wojciech Myślecki, Zbigniew Oziewicz, Jan Pawłowski, Jerzy Peisert, Stanisław Piskorz,
Radosław Rozpędowski, Jacek Świat i Andrzej Zarach. Pismo drukowane było we Wrocławiu i w oddziałach SW,
nakład wynosił ok. 20 tys. egzemplarzy.
2
„Z dnia na dzień” – pismo NSZZ „Solidarność”. Ukazywało się od 6 II 1981 r., początkowo jako organ MKZ,
następnie Zarządu Regionu Dolny Śląsk, od 13 XII 1981 r. – RKS. Do 1990 r. wydano 543 numery pisma, z czego
394 w podziemiu, nakład sięgał 40 tys. egzemplarzy. Pismo w różnych okresach redagowało wiele osób, m.in.
Romuald Lazarowicz, Krzysztof Turkowski, Henryk Zieliński, Józef Pinior, Leszek Budrewicz, Marek Muszyński,
Tomasz Archemowicz, Eugeniusz Szumiejko.
3
Obecnie ul. gen. Józefa Hallera.
4
Adam Wiktor (1945–1999) – duchowny katolicki, jezuita, kapelan „Solidarności”, współpracownik opozycji,
autor kazań patriotycznych.
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szła się spokojnie do domów. Na miejscu pozostała około 500-osobowa grupa, głównie
młodych [ludzi] zachowujących się demonstracyjnie i prowokująco, co spowodowało
interwencję sił porządkowych, które częściowo zaprowadziły spokój.
W godzinach popołudniowych tego samego dnia w katedrze wrocławskiej została
odprawiona msza w intencji Ojczyzny – także zapowiadana przez ulotki – podczas której kazanie wygłosił ks. Mirosław Drzewiecki5.
W wystąpieniu tym, wygłoszonym w sposób emocjonalny, potępił stan wojenny
i nazwał go prymitywnym złem. Skrytykował aktualnie prowadzoną przez MO akcję
porządkową w rejonie ul. Grabiszyńskiej, określając ją jako brutalną i dotykającą niewinnych ludzi. Na zakończenie stwierdził, że „po 6 miesiącach panowania stanu wojskowo-milicyjnego naród żąda spokoju”6. W nabożeństwie uczestniczyło około 7 tys.
osób, w większości ludzi młodych. W czasie trwania mszy przed katedrą kolportowano
ulotki i biuletyn strajkowy „Z dnia na dzień” oraz wywieszono ﬂagę „Solidarności”.
Po zakończeniu nabożeństwa około 3-tysięczna grupa młodzieży wzięła udział w 20minutowym zgromadzeniu, wznosząc okrzyki „Precz z juntą”, „Chcemy wolności”,
„[Żądamy] zwolnienia internowanych”, skandowano „Wałęsa, Wałęsa”7. Odśpiewano
też hymn, „Rotę” i „Żeby Polska była Polską”. Po wiecu tłum rozszedł się, a niewielkie
grupy udały się w rejon Zajezdni MPK przy ul. Grabiszyńskiej i pl. Pereca, gdzie trwały
już zajścia uliczne. W rejonie tym zgromadził się tłum około 1500 osób, który wzniósł
trzy barykady z kubłów na śmieci, rozpalił ogniska itp.
Siły porządkowe zaprowadziły spokój w tym rejonie dopiero o godz. 2.30. W czasie zaprowadzania porządku zatrzymano 135 osób, głównie ludzi młodych (studentów,
uczniów).
Kolejnym otwartym wystąpieniem protestacyjnym groziło rozpropagowane przez
redakcję „Solidarności Walczącej” nabożeństwo w intencji poległych w pierwszych
dniach stanu wojennego górników w kopalni „Wujek” – które miało się odbyć w dniu
16 czerwca o godz. 19.00 w kościele przy pl. Dzierżyńskiego8.
Po skończonym nabożeństwie przed wejściem głównym do kościoła, jak i na pl.
Dzierżyńskiego zaczęły gromadzić się kilkunastoosobowe grupy młodych ludzi, które
formowały milczący pochód i zaczęły demonstracyjnie maszerować wokół placu, nawołując do udziału w nim postronne osoby znajdujące się w tym rejonie. Przebiegało to wg
zaleceń „Solidarności Walczącej” na wzór tzw. demonstracji gliwickiej.
W związku z posiadanym wcześniej rozpoznaniem operacyjnym, użyto wcześniej
przygotowane siły porządkowe i zaprowadzono spokój. W akcji tej zatrzymano 79 osób,
głównie ludzi młodych (studentów i uczniów).

5

Mirosław Drzewiecki (ur. 1940) – duchowny katolicki, poeta. Współpracownik środowisk opozycyjnych, duszpasterz akademicki, autor patriotycznych kazań wygłaszanych w katedrze wrocławskiej w stanie wojennym.
6
Zob. M. Drzewiecki, Ku wolności: kazania z lat 1982–1990. Wybór, Wrocław 1991.
7
Lech Wałęsa (ur. 1943) – elektryk, działacz opozycyjny. Działacz WZZ, od 1979 r. członek redakcji „Robotnika
Wybrzeża”, w 1980 r. przewodniczący KKP, od 1981 r. przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego oraz Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, od 1987 r. przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej, 1988–1990 na czele
Komitetu Obywatelskiego, 1990–1995 prezydent RP.
8
Obecnie pl. Dominikański.
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W związku z rocznicą wypadków w Poznaniu w 1956 r.9 i wydarzeńa w Radomiu
i Ursusie w 1976 r.10 ekstremalni działacze b[yłej] „Solidarności”, poprzez kolejną akcję
ulotkową i nowy numer „Solidarności Walczącej”, rozpropagowali manifestację uliczną
w rejonie pl. Pereca i ul. Grabiszyńskiej w dniu 28 czerwca br. o godz. 15.00, czcząc
rocznicę tych wydarzeń. Redakcja „Solidarności Walczącej” i tym razem podała dokładny scenariusz manifestacji, między innymi z kwiatów planowano ułożyć kształt krzyża. W rejonie tym, podanym przez nielegalne ulotki, po godz. 15.00 zaczął gromadzić
się tłum, głównie młodzieży, w ilości ponad 500 osób. Ukryte siły porządkowe po wezwaniu do rozejścia się przystąpiły do legitymowania i zatrzymywania osób, które nie
podporządkowały się wezwaniu. Łącznie zatrzymano 257 osób, głównie ludzi młodych
(studenci i uczniowie).
Wydarzenia, o których mowa, w dniach 13, 16 i 28 czerwca br. głównie rzutowały
na sytuację społeczno-polityczną w mieście i województwie. Ekstremie „Solidarności”
udało się częściowo wciągnąć do awantury ludzi młodych, głównie studentów i uczniów. Znamienny jest fakt, że w zajściach nie brali udziału pracownicy znaczących zakładów przemysłowych. Sporadycznie przypadki zatrzymań dotyczyły ludzi młodych,
pracowników mniejszych zakładów przemysłowych. Wydarzenia, jakie miały miejsce
w dniach 13, 16, i 28 bm., jeszcze raz potwierdziły ścisły związek ekstremy „Solidarności” z częścią kleru.
W związku z wydarzeniami we Wrocławiu zatrzymano ogółem 471 osób, w tym
98 studentów, 63 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 14 nauczycieli akademickich,
pozostałe osoby prezentowały różne zawody i dziedziny życia, nie wyróżniając się.
W stosunku do 170 uczestników zajść wystąpiono z wnioskami do kolegium ds. wykroczeń, które w przyspieszonym trybie rozpatrzyło wnioski i ukarało grzywnami w rozpiętości 2000–20 000 zł na łączną sumę 1 484 100 zł.
Spośród zatrzymanych 4 osoby aresztowano za czynną napaść na funkcjonariuszy
MO zaprowadzających porządek (Zbigniew Piechota11, W[aldemar] Pazała12, M[arian]
Ciaciura13, J[anusz] Żak14) i wszczęto sprawy w trybie doraźnym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna, oraz 4 osoby internowano.
Sporządzono listy studentów i uczniów, którzy brali udział w zajściach, i przekazano
do W[ojewódzkiego] K[uratorium] O[światy] celem wyciągnięcia wniosków dyscyplinarnych. Niektórych uczniów (12) usunięto ze szkół. Ze zwolnionymi po zatrzymaniu
a

W dokumencie wydarzeniami.
28 VI 1956 r. w Poznaniu doszło do strajku i manifestacji, która po kilku godzinach przerodziła się w zbrojne
powstanie, krwawo stłumione przez jednostki WP.
10
Po ogłoszeniu w dniu 24 VI 1976 r. zapowiedzi radykalnej podwyżki cen, w wielu zakładach pracy wybuchły
strajki, w Płocku, Radomiu i Ursusie doszło zaś do manifestacji ulicznych. Wobec brutalnych represji środowiska opozycyjne rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję solidarnościową, która we wrześniu 1976 r. doprowadziła do
powstania Komitetu Obrony Robotników (KOR).
11
Zbigniew Piechota (ur. 1952) – aresztowany w czasie demonstracji 13 VI 1982 r., skazany na 3 lata więzienia,
zwolniony w II 1984 r.
12
Waldemar Pazała (ur. 1958) – wówczas kierowca.
13
Marian Ciaciura (ur. 1938) – biolog. Wówczas pracownik Akademii Medycznej we Wrocławiu, aresztowany
w czasie demonstracji 13 VI 1982 r., zwolniony w VII 1982 r., do procesu sądowego nie doszło ze względu na stan
jego zdrowia.
14
Janusz Żak (ur. 1963) – wówczas pomocnik maszynisty. Aresztowany 29 VI 1982 r., we IX 1982 r. skazany na 1,5
roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata.
9
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przeprowadzono około 300 rozmów dyscyplinujących, a nieletnich przekazywano rodzicom, informując o ich zachowaniu się.
Prokurator wojskowy Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu dnia 21 VI skierował sprawę p[rzeciw]ko ks. M[irosławowi] Drzewieckiemu do Sądu Śląskiego Okręgu
Wojskowego z aktem oskarżenia za przestępstwo rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny (art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 XII
1981 r.). Z uwagi na zły stan zdrowia ks. M[irosława] Drzewieckiego odpowiadał [on]
będzie z wolnej stopy w trybie zwykłym. Na posiedzeniu W[ojewódzkiego] K[omitetu]
O[brony] postanowiono, że prokuratorzy: wojskowy i wojewódzki opracują tryb nadzoru nad ks. M[irosławem] Drzewieckim.
W związku z zamieszkami ulicznymi we Wrocławiu w dniu 18 czerwca br. wojewoda wrocławski J[anusz] Owczarek15 przeprowadził rozmowę z abpem H[enrykiem]
Gulbinowiczem16, w czasie której przedstawił stanowisko władz wobec tych wydarzeń,
a zwłaszcza ich powiązań z nabożeństwami kościelnymi. W odpowiedzi ordynariusz
krytycznie ocenił informacje prasowe na ten temat, uznając je za nieobiektywne i jednostronne.
Z operacyjnych danych wynika, że incydenty zostały w sposób jednoznaczny ocenione przez duchowieństwo wrocławskie – dominowało jednak przekonanie, że ich
gwałtowny przebieg został sprowokowany przez oddziały ZOMO, które pierwsze zaatakowały demonstrantów podczas składania kwiatów w dniu 13 czerwca br. Akcję MO
określono jako brutalną, bez dobrego rozeznania sytuacji, co uderzyło w przypadkowych
przechodniów i mieszkańców okolicznych domów. Same wydarzenia uznane zostały za
niepotrzebne i nieprzemyślane, gdyż spowodowały jedynie wzrost rygorów stanu wojennego i naraziły młodzież na represje władz.
Wśród księży kolportuje się opinię, że wydarzenia te to prowokacja władz mająca
dostarczyć argumentów za przedłużeniem stanu wojennego i niedopuszczeniem do wizyty papieża w Polsce.
Zajścia uliczne, które miały miejsce we Wrocławiu, w większości przez ludzi starszych [zostały] ocenione krytycznie. Natomiast młodzi ludzie z różnych dziedzin wypowiadają się pozytywnie o tej akcji i podziemiu „Solidarności”.
Źródło: AIPN Wr, 053/2127, k. 116, 121–125, mps.

15

Janusz Owczarek (ur. 1932) – prawnik, działacz partyjny i państwowy. 1975–1979 wojewoda legnicki, 1979–
–1990 wojewoda wrocławski.
16
Henryk Gulbinowicz (ur. 1923) – duchowny katolicki. 1976–2004 metropolita wrocławski, od 1985 r. kardynał,
aktywnie wspierał środowiska opozycyjne we Wrocławiu.
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Nr 3
1982 sierpień 5, Wrocław – Uzupełnienie charakterystyki kontrwywiadowczej województwa wrocławskiego za okres 1–31 lipca 1982 r. opracowane w KW MO we Wrocławiu,
tajne specjalnego znaczenia (fragmenty)

Zagrożenia polityczne
[...]
Z uzyskanych informacji operacyjnych wynika, że w nielegalnym Regionalnym Komitecie Strajkowym doszło do rozłamu. Wyłoniła się grupa umiarkowanych na czele
z Władysławem Frasyniukiem1, popierana przez hierarchię kościelną. Grupa ta zalecała
unikanie awantur politycznych, a nawet dążenie do kompromisu z władzą. W ulotce
„Z dnia na dzień” z datą 2–4 VII br. zamieszczono apel do społeczeństwa Tymczasowej
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”2 o zawieszenie w lipcu strajków i masowych demonstracji ulicznych, z zastrzeżeniem możliwości zorganizowania strajku generalnego w przyszłości. Jednym z sygnatariuszy tego apelu był Wł[adysław] Frasyniuk.
Druga grupa – skupiona wokół Kornelaa Morawieckiego3 i pisma „Solidarność Walcząca” – sprzeciwiała się kompromisowi i wbrew wyżej opisanemu stanowisku TKK
nawoływała do manifestacji przed 13 i 22 lipca br.
W numerze 5 „Solidarności Walczącej” z dnia 11 lipca br. zamieszczono wezwanie
do zaprotestowania przeciwko stanowi wojennemu poprzez spotkania w siedmiu wyznaczonych punktach miasta w porze emisji dziennika TV. Do spotkań tych nie doszło.
Jedynie po wieczornej mszy w dniu 13 VII br. w intencji Ojczyzny przed katedrą odbyła
się nielegalna demonstracja z udziałem około 1700 osób, przeważnie młodzieży. Kolportowano ulotki i wznoszono okrzyki potępiające władzę i stan wojenny oraz apologetyzujące NSZZ „Solidarność” i jego przywódców. Demonstranci odśpiewali hymn
a

W dokumencie Karola.
Władysław Frasyniuk, ps. „Szymon” (ur. 1954) – kierowca, działacz opozycyjny, polityk. W Sierpniu ’80 w MKS,
członek, a od III 1981 r. przewodniczący prezydium MKZ, przewodniczący ZR Dolny Śląsk, w stanie wojennym
przewodniczący RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, w X 1982 r. aresztowany, w XI 1982 r. skazany na 6 lat
więzienia, zwolniony w VII 1984 r. na podstawie amnestii, w VIII 1984 r. skazany na 2 miesiące aresztu, w II 1985 r.
ponownie aresztowany, w VI 1985 r. skazany na 3,5 roku więzienia, zwolniony we IX 1986 r. na podstawie amnestii,
od IX 1986 r. w Tymczasowej Radzie NSZZ „Solidarność”, od X 1987 r. w KKW, w XII 1987 r. powołał RKW,
uczestnik obrad Okrągłego Stołu. 1991–2001 poseł.
2
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” – kierownicza struktura podziemia powołana 22 IV
1982 r. przez Zbigniewa Bujaka, Władysława Hardka, Władysława Frasyniuka i Bogdana Lisa, do których dołączył Eugeniusz Szumiejko. W skład TKK w kolejnych latach wchodzili przedstawiciele regionów podziemnej
„Solidarności”: Piotr Bednarz, Bogdan Borusewicz, Jerzy Dłużniewski, Krzysztof Dowgiałło, Jan Andrzej Górny,
Tadeusz Jedynak, Lech Kaczyński, Wiktor Kulerski, Andrzej Milczanowski, Marek Muszyński, Janusz Pałubicki,
Józef Pinior, Antoni Stawikowski. TKK koordynowała zagraniczne kontakty związku i podejmowała strategiczne
decyzje. Przestała istnieć z chwilą powołania Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w X 1987 r.
3
Kornel Morawiecki, ps. „Andrzej”, „Stanisław”, „Zdzichu”, „K.M.”, „K.” (ur. 1941) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, w Grudniu ’70 kolportował ulotki, 1979–1980 działacz KSS Ziemi Dolnośląskiej, 1979–
–1990 redaktor „Biuletynu Dolnośląskiego”, działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. współautor gazety plakatowej
„Nasze Słowo”, delegat na I KZD, w latach 80. ukrywał się, w 1982 r. członek Regionalnego Komitetu Strajkowego
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz członek redakcji „Z dnia na dzień”, w 1982 r. założyciel SW, 1982–1990 jej
przewodniczący, redaktor „Solidarności Walczącej”, w XI 1987 r. aresztowany, 30 IV 1988 r. podstępem zmuszony
do wyjazdu za granicę, w VIII 1988 r. powrócił nielegalnie do kraju.
1
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narodowy oraz kilka pieśni patriotycznych. Po trwającym około 30 minut zebraniu zebrani powoli rozeszli się bez interwencji służb porządkowych. Należy nadmienić, że
w wyniku wcześniej przeprowadzonej rozmowy operacyjnej kazanie wygłoszone przez
ks. A[ndrzeja] Oramusa4 miało charakter religijno-patriotyczny i nie zawierało akcentów
podburzających.
Przed zbliżającym się świętem 22 lipca ponownie w ulotkach Solidarności Walczącej
z datą 18 lipca br. oraz w audycji nielegalnej radiostacji ukazał się apel do mieszkańców
Wrocławia z wezwaniem na „wiec pokoju” w dniu 22 lipca o godz. 17.00 na pl. Grunwaldzkim. Wymieniono hasła wiecu:
„Rozbroić Związek Radziecki”.
„Rozbroić Stany Zjednoczone”.
„Odwołać stan wojenny w Polsce”.
„Każdy żołnierz do swojej ojczyzny”.
Scenariusz wiecu przewidywał złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych
lwowskich profesorów5 oraz udanie się do kościołów na modlitwy o pokój.
Apel ten nie wzbudził większego zainteresowania mieszkańców Wrocławia ani społeczności akademickiej w szczególności.
W dniu 22 lipca o godz. 17.00 zebrało się pod pomnikiem około 80 osób, niektóre
z nich składały kwiaty. Z uwagi na gromadzących się gapiów (około 300) siły porządkowe wezwały do rozejścia się i przystąpiły do legitymowania.
O godz. 17.45 w rejonie placu Grunwaldzkiego zapanował spokój.
Mając na uwadze możliwości wykorzystania nabożeństw religijnych w dniu 22 lipca
br. przez elementy ekstremalne do zorganizowania wrogich manifestacji politycznych,
zainspirowano lokalne władze administracyjne do przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami kurii, w tym między innymi z bp. A[damem] Dyczkowskim6. Duchowni
złożyli deklarację, że wystąpią podczas nabożeństwa z apelami do wiernych o zachowanie spokoju i niewłączanie się w ewentualne próby zorganizowania manifestacji przed
obiektami sakralnymi.
[...]
W m[iesią]cu lipcu br. podjęto aktywne działania operacyjne mające na celu przerwanie i likwidację propagandy prowadzonej drogą radiową przez Solidarność Walczącą. W dniu 25 lipca br. w wyniku ścisłego współdziałania z RKW7 zlokalizowano,
a następnie przejęto przy ul. Grabiszyńskiej urządzenie nadawcze emitujące program
Solidarności Walczącej. W ramach sprawy oper[acyjnego] rozpracowania krypt[onim]
„Pasmo” prowadzone są aktywne działania nad ustaleniem i zlikwidowaniem innych
nielegalnie działających nadajników.
Źródło: AIPN Wr, 053/2127, k. 153–155, 158, mps.
4

Andrzej Oramus – duchowny katolicki.
Chodzi o pomnik przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu, upamiętniający kaźń 40 profesorów uczelni lwowskich
i członków ich rodzin, rozstrzelanych przez Niemców w lipcu 1941 r.
6
Adam Dyczkowski (ur. 1932) – duchowny katolicki. Duszpasterz akademicki, 1978–1992 biskup pomocniczy
wrocławski, 1992–1993 biskup pomocniczy diecezji legnickiej, od 1993 r. ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
7
Chodzi o Biuro Radiokontrwywiadu MSW.
5
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Nr 4
1982 sierpień 24, Wrocław – Protokół przesłuchania świadka Bogumiła Zaleskiego1,
sygnowany przez funkcjonariusza KW MO we Wrocławiu, inspektora Stanisława Siszczaka2

Od wielu lat pełnię funkcję okręgowego inspektora Państwowej Inspekcji Radiowej
we Wrocławiu. Do obowiązków tej instytucji należy techniczna kontrola emisji radiowych, m[iędzy] innymi kontrolujemy emisję radiową UKF-u. Dodaję, że bez względu na
stan wojenny, jaki został dnia 12 grudnia 1981 r. ogłoszony w kraju, Państwowa Inspekcja Radiowa stale w obowiązku ma bieżącą kontrolę emisji radiowej. Po raz pierwszy
urządzenia nasze ujawniły nielegalną radiostację Radia Solidarność Walcząca w dniu
11 lipca 1982 r.3, bynajmniej z treści emitowanej audycji wynikało, że emisję prowadzi radiostacja Solidarność Walcząca. Była to emisja bardzo słabo słyszalna, w treści
mało zrozumiała. Audycja emitowana była w porze wieczornej od godz. 21.00 do 21.20.
Nadawana była z jednego miejsca w południowej części miasta. Bliższego miejsca nie
zdołano ustalić. Z emisji tej audycji posiadamy nagranie, o fakcie tej emisji została powiadomiona KW MO Wrocław. Zaznaczam, że emitowanie takich audycji jest nielegalne – bezprawne, gdyż tylko minister łączności może wyrazić zgodę za pośrednictwem
Państwowej Inspekcji Radiowej na emitowanie audycji, np. przez radiostację wyżej wymienioną. W wypadku gdy takiej zgody nie ma, emitowanie audycji jest zabronione,
o czym wyżej zeznałem. Od tego czasu, tj. od 11 lipca br., przez radiostację Solidarność
Walcząca jest emitowana audycja zawsze w niedzielę o godz. 21.00, z wyjątkiem pierwszej połowy sierpnia 1982 r., tj. mnie nie jest wiadome, by w okresie tym emisje były
emitowane. Według urządzeń naszych, audycje te musiały być emitowane z punktów
wysokich, np. budynków wysokich, tzw. wieżowców. Wiadomym mi jest o ujawnieniu
przez KW MO Wrocław radiostacji Radia Solidarność Walcząca w dniu 25 VII 1982 r.
we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. Urządzenia tego ja nie widziałem, więc trudno
mi się w tym przedmiocie wypowiadaća. Wcześniej emitowana była audycja również
z tamtego rejonu, tj. gdzieś z rejonu ulic Grabiszyńska i Stalowa bądź Spiżowa, i było
to dnia 18 lipca 1982 r.
Odnośnie treści samych audycji: jest mi znana treść tych audycji – w postaci nagrania na taśmy magnetofonowe została każdorazowo przesłana do KW MO Wrocław.
Do moich obowiązków nie należy analizowanie treści audycji, mogę jedynie osobiście
wypowiedzieć się w tym przedmiocie. Uważam, że treść tych audycji jest wyraźnie
oburzająca, gdyż nawiązuje do anarchii i siania zamętu w społeczeństwie, podziemne
struktury związku NSZZ „Solidarność” nawołują społeczeństwo do wystąpień ulicznych
przeciwko obecnej władzy i ustrojowi.
Dodaję, że ostatnio była taka audycja emitowana w dniu 22 VIII 1982 r., była najbardziej wyraźna i słyszalna. Twierdzę, że była ona na bieżąco obsługiwana, gdyż podczas
a
1
2
3

Wyraz dopisany odręcznie.
Bogumił Zaleski (ur. 1923) – inżynier, wówczas okręgowy inspektor Państwowej Inspekcji Radiowej.
Stanisław Siszczak – bliższych danych nie ustalono.
Pierwsza audycja Radia Solidarność Walcząca została nadana we Wrocławiu 27 VI 1982 r.
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emisji wiele razy była przestrajana, tzn. kanał nadawczy był zmieniany, począwszy od
69,0 MHz do 67,9 MHz. Zmiana taka wskazuje, że na bieżąco ktoś tym kierował, mogło
to być nawet zdalnie sterowane, co przy obecnej technice jest możliwe.
Według naszego rozeznania audycja ta była emitowana z rejonu placu Staszica, oczywiście w dużym przybliżeniu. Urządzenia nasze, jakimi dysponujemy, nie są w stanie
bliżej wskazać źródła emisji. Nie są też w stanie wskazać, czy audycje są nadawane
z jednego urządzenia, tzn. z tego samego sprzętu, wiadomo jest tylko, że są zawsze nadawane w paśmie pomiędzy 67,0 a 71,0 MHz. Trudno też zorientować się, z jakiego typu
urządzenia audycje są emitowane. Są to 10-minutowe emisje. Uważam, że ostatnia emisja w[yżej] w[ymienionej] audycji była nagrana na taśmę magnetofonową i puszczona
w eter, sądzę po tym, gdyż treść audycji płynęła przez cały okres i nie była przerywana,
natomiast następowało przestrajanie nadajnika, co wyżej już zeznałem.
Dodaję również i to, że najpierw w eterze pojawiła się audycja, z treści której wynikało, że nadaje ją Radio Solidarność Walcząca, m.in. pierwsze audycje, później głoszono, że audycje nadaje Radio Solidarność Wrocław4, zaś ostatnia znowuż Radio Solidarność Walcząca, trudno mi się tutaj wypowiedzieć, czy emisją zajmuje się jedna grupa
czy wiele grup.
Z racji zajmowanego stanowiska każdorazowo audycje tego typu, czyli puszczane
w eterze na dziko, są [przeze mnie] ujawniane i będą przekazywane przez podległą mi
placówkę do odpowiednich organów.
Nadmienić mogę, że tego rodzaju emisje mogą być puszczone w eter zarówno przez
wyspecjalizowanych fachowców, jak i poduczonych w tym zakresie tzw. samoukówhobbystów. Kto personalnie emituje wymienione przeze mnie audycje, tego nie wiem.
Dodam jeszcze, że do obowiązków naszych nie należy ustalenie, w jakim zasięgu audycje te są słyszalne, tylko że w eterze pojawiła się wspomniana radiostacja. Prostuję tu,
nie chodzi o to, że nie należy to do naszych obowiązków, tylko że nie jesteśmy w stanie
w okresie kilkuminutowej emisji stwierdzić zasięgu audycji. Natomiast z ostatniej emisji
(22 VIII) mogę stwierdzić, że audycja ta mogła być słyszalna w całym mieście, gdyż
jakościowo była najbardziej z dotychczasowych słyszalna. To wszystko, co wiadomo
mi w tej sprawie. Protokół osobiście czytałem i jako zgodny z tym, co zeznałem, podpisuję.
24 VIII 1982 r. [godz.] 15.35.
Źródło: AIPN Wr, 23/359, t. II, k. 170–171, mps.

4

Wrocławskie Radio Solidarność, stworzone w ramach RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, pierwszą audycję
wyemitowało 29 VIII 1982 r., wszystkie poprzednie audycje nadało Radio Solidarność Walcząca.
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Nr 5
1982 wrzesień 4, Wrocław – Uzupełnienie charakterystyki kontrwywiadowczej województwa wrocławskiego za okres 1–31 sierpnia 1982 r., opracowane w KW MO we
Wrocławiu, tajne specjalnego znaczenia (fragmenty)

[...]
W m[iesią]cu sierpniu br. w większości obiektów przemysłowych i instytucji notowano przejawy kontynuowania nielegalnej działalności NSZZ „Solidarność”, głównie w formie kolportażu ulotek o treściach prosolidarnościowych oraz różnego rodzaju
wrogich antysocjalistycznych wydawnictw sygnowanych przez wrogie podziemie RKS
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk na czele.
Kolportaż ulotek występował w dwóch formach. Ulotki hasłowe o treści prosolidarnościowej rozrzucano na terenie zakładów w większych ilościach w miejscach ogólnie
dostępnych. Natomiast wydawane konspiracyjne pisma RKS-u „Z dnia na dzień”, „Wiadomości Bieżące”1, „Solidarność Walcząca” oraz tzw. gazetki zakładowe rozprowadzane były w sposób utajniony wśród zaufanych osób.
Odnotowano na przestrzeni omawianego czasu 60 faktów kolportażu w ponad 50 większych zakładach pracy, gdzie zabezpieczono ponad 5000 egz[emplarzy] ulotek, w większości hasłowych w rodzaju „Solidarność zwycięży”, „Solidarność żyje i walczy” itp.
[...]
W dniu 13 VIII br. (w kolejną miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego) zgodnie
z apelami podziemia „Solidarności” demonstracje uliczne miały się odbyć w 3 punktach
Wrocławia. Ostatecznie jednak, jedynie po zakończeniu mszy w katedrze wrocławskiej,
około godz. 18.30 przed głównym wejściem do katedry zebrał się tłum około 1500 osób,
który okrzykami przeciwko organom porządkowym, rozrzucaniem ulotek i skandowaniem prosolidarnościowych haseł usiłował przyciągnąć wiernych wychodzących z nabożeństwa do manifestacji. Po kilkakrotnym wezwaniu do rozejścia się siły porządkowe
rozproszyły zebranych i przywróciły spokój w rejonie Katedry. Zatrzymano 43 najbardziej aktywnych uczestników zgromadzenia, w tym 5 kolporterów ulotek.
Po nieudanych manifestacjach w dniu 13 sierpnia br. podziemie „Solidarności” nasiliło akcję propagandową mającą na celu przygotowanie na większą skalę tzw. marszów
pokoju dla uczczenia 2. rocznicy powstania „Solidarności”. Celowała w tych propagandowo-organizacyjnych zabiegach Solidarność Walcząca, której przywódcą jest K[ornel]
Morawiecki. W numerze 11 z dnia 22 VIII br., w całości poświęconym kwestii demonstracji, nawoływano do masowego udziału, grupowych wyjść z zakładów i zademonstrowania w ten sposób swego poparcia dla związku.
Zgodnie z planami ekstremy „Solidarności”, uczczenie 2. rocznicy powstania związku w dniu 31 sierpnia br. miało się rozpocząć od zbiórki uczestników na pl. Czerwonym2
1
„Wiadomości Bieżące” – pismo niezależne, ukazywało się od XII 1981 do 1989 r. (łącznie 242 numery), od
połowy 1982 r. związane z SW. W skład pierwszej redakcji wchodzili: Andrzej Oryński, Leszek Wierzejski,
Barbara Sarapuk, Jerzy Skrzypiński, Zbigniew Karski. Po ich aresztowaniu pismo redagowali Antoni i Tadeusz
Lenkiewiczowie. Od końca 1985 r. pismo przejęła ponownie część pierwszej redakcji.
2
Obecnie pl. Solidarności.
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(pierwsza siedziba związku), a następnie przemarsz ulicami miasta do ostatniej siedziby
na ul. Mazowiecką. Nie udał się już pierwszy etap, gdyż nie było grupowanych wyjść
załóg z zakładów pracy. Inicjatywa ta nie znalazła poparcia wśród załóg robotniczych
– gdyż ogromna większość zatrudnionych na pierwszej zmianie po pracy udała się do
domów.
Około godz. 15.15 na pl. Czerwonym zebrało się około 1500 osób, głównie ludzi
młodych. Zachowywali się oni niezwykle agresywnie wobec sił porządkowych. Wznoszono okrzyki prosolidarnościowe, a pod adresem funkcjonariuszy MO i żołnierzy WP
obelżywe wyzwiska w rodzaju „gestapo”, „mordercy” itp. Budowano barykady, usiłowano podpalić radiowóz MO, w tramwaju pobito funkcjonariusza MO i zabrano mu broń.
Siły MO zabezpieczające ten rejon systematycznie obrzucano kamieniami i butelkami
z benzyną. Tłum przesuwał się stopniowo w kierunku ul. Mazowieckiej, systematycznie
powiększając się. W rejonie ul. Mazowieckiej liczył około 10 tys. ludzi, głównie młodych. Na trasie przemarszu tłum w dalszym ciągu zachowywał się bardzo agresywnie,
pod adresem głównie sił porządkowych, niszcząc po drodze mienie komunalne. Straty,
jakie poniosło miasto, szacuje się na ponad 4,5 mln złotych. Od ul. Mazowieckiej tłum
rozszedł się wielokierunkowo w różne rejony miasta, gdzie powstały nowe ogniska demonstracji. Według szacunkowych danych we wszystkich miejscach nielegalnych zgromadzeń we Wrocławiu uczestniczyło około 22 tys. osób.
Poczynając od miejsca zbiórki na pl. Czerwonym, siły porządkowe rozpraszały demonstrantów na mniejsze grupy, eliminując z nich najbardziej aktywnych. Grupy te jednak bardzo szybko dołączały do tłumu bądź tworzyły nowe ogniska demonstracji, co
stwarzało konieczność przemieszczania sił porządkowych. Dopiero o godz. 1.00 dnia
1 września br. przywrócono porządek w mieście. Do akcji przywracania porządku wykorzystano około 4 tys. funkcjonariuszy MO i WP. W rejonie ul. Legnickiej i Braniborskiej
funkc[jonariusze] ZOMO i WP, atakowani w sposób wyjątkowo agresywny i brutalny,
bez rozkazu oddali strzały ostrzegawcze w góręa. Przy zbiegu ulic Nowotki3, Kazimierza
Wielkiego i Ruskiej padły strzały z tłumu.
W wyniku użycia broni palnej obrażeń ciała doznało 7 osób, z których K[azimierz]
Michalczyk4 zmarł w dniu 2 bm. Obrażeń doznało 37 funkcjonariuszy MO i żołnierzy
WP, z których 17 pozostaje na leczeniu szpitalnym.
W trakcie działań zatrzymano 655 osób, z których 6 aresztowano, a 165 internowano. Do kolegiów ds. wykroczeń przekazano 408 wniosków o ukaranie. Kolegia wydały
w tych sprawach następujące orzeczenia:
– grzywna do 5 tys. zł
– 62 osoby,
– [grzywna] do 10 tys. zł
– 139 [osób],
– [grzywna] do 15 tys. zł
– 79 [osób],
– [grzywna] do 20 tys. zł
– 70 [osób],
– areszt zasadniczy
– 23 [osoby].
Oskarżyciele publiczni złożyli 350 odwołań.

a

Wyraz dopisany odręcznie.
Obecnie ul. Krupnicza.
4
Kazimierz Michalczyk (1955–1982) – tokarz, zamordowany w trakcie pacyﬁkacji manifestacji 31 VIII 1982 r. we
Wrocławiu.
3
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Dane dotyczące zatrzymanych uczestników zajść:
– robotnicy dużych zakładów
– 178 osób,
– pozostali robotnicy
– 199 [osób],
– inteligencja i pracownicy umysłowi – 91 [osób],
– studenci
– 55 [osób],
– uczniowie
– 44 [osoby],
– chłopi
– 1 [osoba],
– pozostali – niepracujący
– 77 [osób].
Wiek zatrzymanych:
– do 17 lat
– 18 do 25 lat
– 26 do 35 lat
– 36 do 45 lat
– ponad 45 lat

– 28 osób,
– 337 [osób],
– 195 [osób],
– 41 [osób],
– 44 [osoby].

Przynależność organizacyjna:
– NSZZ „Solidarność”
– PZPR
– ZSL
– NZS5
– bez przynależności

– 63 osoby,
– 7 [osób],
– 3 [osoby],
– 4 [osoby],
– 527 [osób].

Prokuratura Wojskowa we Wrocławiu wszczęła śledztwa w sprawie zajść ulicznych
we Wrocławiu w dniu 31 sierpnia br. oraz w sprawie przypadków użycia broni palnej
w czasie zajść.
W m[iesią]cu sierpniu br. kontynuowały nadawanie audycji radiostacje „Solidarności”. Słyszalność audycji bardzo słaba. W dniu 29 VIII br. zmieniono czas nadawania
i pasmo radiowe. W audycji tej apelowano do wzięcia licznego udziału w manifestacjach
ulicznych w dniu 31 sierpnia br. W czasie wydarzeń w dniu 31 sierpnia br. radiostacja
weszła w eter, dwukrotnie nadając relacje z przebiegu manifestacji.
[...]

Źródło: AIPN Wr, 053/2127, k. 170, 174–177, mps.

5
Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) – powstało jesienią 1980 r., zalegalizowane po strajku studentów łódzkich w II 1981 r. NZS został zdelegalizowany 6 I 1982 r., jego działacze aktywnie włączyli się w budowę struktur
podziemnych. Od połowy lat 80. rozpoczął się proces stopniowej odbudowy ogólnopolskich struktur.
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Nr 6
1982 październik 6, Wrocław – Uzupełnienie charakterystyki kontrwywiadowczej województwa wrocławskiego za okres 1–30 września 1982 r., opracowane w KW MO we
Wrocławiu, tajne specjalnego znaczenia (fragment)

[...]
We wrześniu czterokrotnie weszła w eter nielegalna radiostacja Solidarności Walczącej. Emisje programowe tej radiostacji były skutecznie zagłuszane. Zgodnie z ulotkowymi zapowiedziami w dniu 28 IX br. o godz. 21.35 weszła w eter na falach UKF
nielegalna radiostacja „Solidarność Wrocław”. Pierwsza emisja tej radiostacji miała
miejsce w dniu 29 VIII br. Program był emitowany przez 14 minut w paśmie 68,8 MH
i był dobrze słyszany na obszarze całego miasta. Treść audycji zawierała zdecydowanie
wrogie akcenty i nawiązywała głównie do wydarzeń z dnia 31 VIII 1982 r. Apelowano
o uczczenie oﬁar zajść we Wrocławiu i Lubinie1 minutą ciszy w dniu 30 IX br. o godz.
12.00 oraz włożenie strojów żałobnych. Ponadto zaapelowano o obecność 30 IX br.
o godz. 15.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim obok grobu Michalczyka.
Działania prowadzone przez Biuro RKW oraz radiolokację wojskową nie doprowadziły do zlokalizowania miejsca nadawania wrogiej radiostacji.
[...]

Źródło: AIPN Wr, 053/2127, k. 197–198, mps.

1

W wyniku użycia broni palnej podczas pacyﬁkacji manifestacji 31 VIII 1982 r. w Lubinie zginęli: Michał
Adamowicz, Mieczysław Poźniak i Andrzej Trajkowski.
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Nr 7
1983 marzec 22, Wrocław – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału II KW MO we Wrocławiu kpt. Romualda Kulikowskiego1 do naczelnika Wydziału III-1 KW MO w Katowicach
w sprawie ﬁguranta2 SOR „Agora” Zbigniewa Oziewicza3, tajne specjalnego znaczenia

W odpowiedzi na Wasze pismo CB-III-1-0588/83 z dnia 16 III 1983 r. dotyczące
pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Zbigniewa Oziewicza informuję, że wymieniony jest ﬁgurantem prowadzonej przez nas sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt[onim] „Agora”.
W toku prowadzenia sprawy uzyskaliśmy szereg informacji świadczących, iż ﬁgurant był i jest aktywnym działaczem byłego NSZZ „Solidarność”. Od chwili wprowadzenia stanu wojennego utrzymuje kontakty z działającymi w podziemiu, w ramach tzw.
Regionalnego Komitetu Strajkowego, działaczami opozycyjnymi.
Za prowadzoną działalność antysocjalistyczną był internowany w ośrodku odosobnienia w Grodkowie.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o każdorazowe objęcie pełną kontrolą
operacyjną pobytów Z[bigniewa] Oziewicza na Waszym terenie i przekazywanie nam
uzyskiwanych z niej materiałów.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 69, mps.

1
Romuald Kulikowski (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1969 r., 1969–1986
w Wydziale II KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1975–1981 kierownik sekcji, a 1981–1986 zastępca naczelnika
tego wydziału, 1986–1989 zastępca, a 1989–1990 naczelnik Wydziału „C” WUSW we Wrocławiu, zwolniony ze
służby.
2
Figurant – w slangu SB: osoba rozpracowywana.
3
Zbigniew Oziewicz, ps. „Antoni” (ur. 1941) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, współpracownik RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, działacz SW, członek Rady,
w II 1984 r. aresztowany, zwolniony w VIII 1984 r. na mocy amnestii.
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Nr 8
1983 czerwiec 15, Gliwice – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Maj” z dnia 7 czerwca 1983 r. opracowany w RUSW w Gliwicach, sygnowany przez kpt. R. Drosia1, tajne

W Gliwicach powstaje nowa podziemna struktura Solidarność Walcząca. Propozycja
jej utworzenia wyszła od Winiarskiego2, przywiózł ją z Wrocławia. Obecnie jest ona
w stadium organizacji i tworzenia.
Organizację tworzy Stanisław Winiarski, pomaga mu w tym Marek Fraszkowski3,
Wróblewski4, Siemaszko5, Fraszkowska6 i dwóch N.N. mężczyzn.
Struktura ta ma oderwać się od obecnie istniejącej Solidarności podziemnej. Zgodę na oderwanie się od delegatury gliwickiej RKW wydał Grzegorz Długi7. Rozmowy
z nim podjęte zostały w kwietniu. Decyzję Długi wydał około 20 maja.
Celem nowej organizacji jest: dywersja, sabotaż, terror psychiczny i ﬁzyczny, ataki bezpośrednie na funkcjonariuszy MO, SB i WP, zdobycie broni, materiałów wybuchowych i innych akcesoriów potrzebnych do realizacji celu. Obecnie nawiązano kontakt z oﬁcerem WP, który po dłuższych dyskusjach i nakłanianiu go obiecał dostarczyć
broń i inne wojskowe materiały za obcą walutę. Oﬁcer ten zatrudniony jest w szpitalu
wojskowym, ma drugą żonę, z którą ma dziecko, obecnie wniósł o rozwód, jest ona
pielęgniarką, [on] mieszka na Zubrzyckiego, jest kierownikiem przychodni w szpitalu
wojskowym, pracuje na pół etatu w więziennictwie (ma bezpośredni kontakt – dostęp
do Goliasza8 aresztowanego za rozbicie mieszkania prac[ownika] SB w Gliwicach, któremu przez niego udzielana jest pomoc), w wieku ok. 50 lat, stopniu ppłk., śr[edniego]
wzrostu, ciemny blondyn, łysawy (serek przez głowę).

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 402, mps.

1

R. Droś – bliższych danych nie ustalono.
Stanisław Winiarski (ur. 1917) – prawnik.
3
Prawdop. Maciej Borowski (ur. 1962) – wówczas student Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
4
Edward Wróblewski (ur. 1949) – piekarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek KZ
w przedsiębiorstwie „Famont” w Gliwicach, w stanie wojennym internowany, od 1982 r. członek redakcji
„Manifestacji Gliwickiej”, współpracownik SW.
5
Zbigniew Siemaszko (ur. 1942) – inżynier metalurg, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, działacz KPN, w stanie wojennym ukrywał się, dwukrotnie zatrzymany i internowany, działacz SW.
6
Janina Fraszkowska (ur. 1937) – księgowa, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”, przewodnicząca KZ DOKP w Gliwicach, działaczka delegatury RKW w Gliwicach, działaczka KPN.
7
Grzegorz Długi (ur. 1955) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym
internowany, a następnie aresztowany w I 1982 r., współtwórca RKW, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych,
aresztowany w X 1982 r., w V 1983 r., uniewinniony. 1991–1995 konsul RP w Chicago, 1995–1997 konsul generalny w Waszyngtonie.
8
Goliasz – bliższych danych nie ustalono.
2
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Nr 9
1983 czerwiec 15, Wrocław – Notatka służbowa uzasadniająca potrzebę instalacji PP1
w miejscu pracy ﬁguranta SOR kryptonim „Tarus” Adama Weissa2, sporządzona przez
naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu ppłk. Józefa Nowickiego3, tajne specjalnego znaczenia

W prowadzonym rozpracowaniu kryptonim „Tarantula” uzyskano informację, iż
z Kornelem Morawieckim, przywódcą nielegalnego ugrupowania o nazwie Solidarność
Walcząca, utrzymuje kontakt Weiss Adam, syn Zbigniewa i Romualdy, ur. 2 III 1956 r.
we Wrocławiu, zatrudniony jako doktorant w Instytucie Technologii Budowy Maszyn
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ul. Łukasiewicza 3/5, budynek B-4, pok[ój] 172a.
Z dokonanego rozpoznania wynika, iż Adam Weiss w miejscu pracy odwiedzany jest
systematycznie przez osoby spoza instytutu i spoza uczelni, z którymi prowadzi rozmowy, starając się zachować konspirację. W pokoju, w którym pracuje, często przebywa
bez współpracowników i dlatego bez skrępowania może odbywać spotkania organizacyjne.
Wykonanie PP w miejscu pracy ﬁguranta pozwoli na ustalenie treści prowadzonych
przez niego rozmów, uzyskanie wyprzedzających informacji o miejscu i czasie planowanych spotkań z K[ornelem] Morawieckim, wyjaśnienie roli, jaką odgrywa w nielegalnych strukturach, i rozpoznanie dalszych osób tkwiących w tych strukturach.

Źródło: AIPN, 01232/25/5, k. 132, mps.

1

PP – podsłuch pokojowy (pomieszczeń).
Adam Weiss (ur. 1956) – inżynier mechanik, działacz opozycyjny. Działacz SW.
3
Józef Nowicki (ur. 1936) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1960 r., 1960–1961
w Referacie ds. Bezpieczeństwa KP MO w Górze Śląskiej, 1961–1982 w Wydziale II KW MO we Wrocławiu,
1974–1975 kierownik grupy, 1975–1976 kierownik sekcji, 1976–1982 zastępca naczelnika tego wydziału, w 1975 r.
zastępca naczelnika Wydziału II KW MO w Legnicy, 1982–1989 nalczelnik Wydziału III-1 KW MO/WUSW we
Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
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Nr 10
1983 sierpień 20, Jelenia Góra – Plan czynności śledczych do sprawy RSD-21/83 w sprawie „podejmowania działalności mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”,
sporządzony przez funkcjonariuszy WUSW w Jeleniej Górze por. Edwarda Przebieracza1
i ppor. Jerzego Błaszczyka2, zatwierdzony przez naczelnika Wydziału Śledczego KW MO
w Jeleniej Górze

I. Charakterystyka posiadanych materiałów
W dniu 18 sierpnia 1983 roku tut[ejszy] Wydział Śledczy wszczął postępowanie
przygotowawcze w sprawie podejmowania przez N.N. osoby działalności mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy poprzez kolportaż ulotek pod tytułem „Myśl”3,
sygnowanych przez Solidarność Walczącą Oddział Jelenia Góra. Powyższe ulotki były
kolportowane na terenie jeleniogórskich zakładów pracy. Między innymi były kolportowane w „Fampie”4, Zrembie5 i „Celwiskozie”6. W dniu 20 VIII 1983 roku tut[ejszy]
Wydział przesłuchał w charakterze świadków: Aleksandrę Annę Fudała7 i Andrzeja Talara8. Z zeznań w[yżej] w[ymienionych] wynika, że sprawcą kolportażu tych ulotek,
a także ewentualnym producentem, jest osobnik o rysopisie: mężczyzna o imieniu Krzysiek, mający brodę, bokobrody i wąsy. W wyniku dokonanego przeszukania pomieszczeń mieszkalnych ob[ywatela] Andrzeja Talara znaleziono i zabezpieczono szereg materiałów świadczących o przestępczej działalności w[yżej] w[ymienionego] Krzyśka. Na
podstawie posiadanych informacji wytypowano jako sprawcę w[yżej] w[ymienionych]
czynów ob[ywatela] Chrystoforosza Tulasza9. W związku z powyższym podjęto decyzję
przeprowadzenia przeszukania pomieszczeń mieszkalnych ob[ywatela] Tulasza i dokonania jego zatrzymania.
II. Czynności do wykonania
1. W związku z przeprowadzonym przeszukaniem pomieszczeń mieszkalnych
ob[ywatela] Talara i znalezieniem dowodów przestępczej działalności Krzyśka sporządzić wykaz dowodów rzeczowych oraz wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie powyższego przeszukania z uwagi na to, iż zostało ono przeprowadzone na podstawie legitymacji służbowej MO.
Wykona: por. E[dward] Przebieracz, ppor. J[erzy] Błaszczyk.
1

Edward Przebieracz – bliższych danych nie ustalono.
Jerzy Błaszczyk – bliższych danych nie ustalono.
3
„Myśl” – pismo oddziału SW w Jeleniej Górze, ukazywało się w 1983 r., wydano 3 numery, pismo redagował
m.in. Chrystoforosz Tulasz.
4
Fabryka Maszyn Papierniczych „Fampa” w Jeleniej Górze.
5
Zakłady Mechaniczno-Odlewnicze „Zremb” w Jeleniej Górze.
6
Zakłady Celulozy i Włókien Sztucznych „Celwiskoza” w Jeleniej Górze.
7
Anna Aleksandra Fudała (ur. 1960) – kelnerka.
8
Andrzej Talar (ur. 1958) – kierowca, działacz opozycyjny. W 1980 r. członek redakcji „Demokracji Związkowej”,
wyemigrował.
9
Chrystoforosz Tulasz (1953–1993) – monter, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ w zakładach „Predom-Service”, wiceprzewodniczący MKZ w Jeleniej Górze, działacz KPN, we IX 1981 r.
aresztowany, w stanie wojennym internowany, w 1983 r. współzałożyciel Rady SW Oddział Jelenia Góra, we IX
1983 r. aresztowany, w II 1984 r. skazany na 1,5 roku więzienia, w 1989 r. wyemigrował do USA.
2
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2. Sporządzić dokumentację fotograﬁczną związaną ze znalezieniem i zabezpieczeniem przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.
Wykona: ppor. J[erzy] Błaszczyk.
3. Z zakwestionowanych dowodów przestępczej działalności poddać wstępnej ocenie przez biegłego z Wydziału Kryminalistyki tut[ejszego] WUSW teksty pisane ręcznie
celem uprawdopodobnienia autorstwa.
Wykona: por. Edward Przebieracz, ppor. Jerzy Błaszczyk.
4. Dysponując wstępną opinią biegłego oraz innymi materiałami wskazującymi na
prowadzenie przestępczej działalności przez ob[ywatela] Tulasza, dokonać zatrzymania
w[yżej] w[ymienionego] i przeprowadzenia przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń mieszkalnych.
Wykona: por. Edward Przebieracz, ppor. Jerzy Błaszczyk.
5. Kompletować pełną dokumentację materiału dowodowego i porównawczego,
a następnie w sposób procesowy przekazać do Wydziału Kryminalistyki Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze celem przeprowadzenia stosownych
badań i wydania wiarygodnej opinii.
Wykona: por. Edward Przebieracz, ppor. Jerzy Błaszczyk.
W przypadku wystąpienia innych, nieprzewidzianych planem czynności wypracować plan dodatkowy – uzupełniający.
a
Przesłuchać ob[ywatelkę] Tamarę Łuczycką10 w charakterze świadka z uprzedzeniem art. 166 kpka.

Źródło: AIPN Wr, 026/73, k. 32–33, mps.

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Tamara Bałwas-Łuczycka (ur. 1960) – działaczka SW, aresztowana w XI 1983 r., zwolniona w XII 1983 r.,
w III 1984 r. skazana na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata.
10
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Nr 11
1983 sierpień 22, Jelenia Góra – Szyfrogram od zastępcy komendanta wojewódzkiego
MO w Jeleniej Górze ds. SB płk. Władysława Zioło1 do dyrektorów Departamentów III
i V MSW oraz dyrektora Biura Śledczego MSW dotyczący Chrystoforosza Tulasza

W dniu 20 VIII 1983 r. o godz. 1.20 obywatel T.A. powiadomił telefonicznie dyżurnego RUSW Jelenia Góra, iż w mieszkaniu jego, poprzez jego znajomą, złożone zostały
w torbach materiały, które służą do popełnienia przestępstwa, oraz druki i ulotki. Po
materiały te ma się zgłosić ktoś, kto poda hasło „Krzysztof”. Po wstępnym zapoznaniu
się z zawartością toreb w mieszkaniu informującego pozostawiono funkcjonariuszy na
zasadzce, którzy pozostawali tam do godziny 14.00. Ponieważ efekt zasadzki do tej godziny nie został osiągnięty, a dalsze jej prowadzenie uznano za niemożliwe i niecelowe,
przystąpiono do formalnego procesowego zabezpieczenia tych materiałów.
Wśród zabezpieczonych materiałów znajdowało się:
1. Maszyna do pisania m[ark]ki „Łucznik”.
2. 1 egz[emplarz] biuletynu pt. „Myśl” (8 stron oraz luźne kartki innych egzemplarzy) redagowanego przez Solidarność Walczącą Oddział Jelenia Góra. Biuletyn ten
prawdopodobnie miał osiągnąć nakład 3 tysięcy egz[emplarzy], dotychczas przejęto operacyjnie około 150 egz[emplarzy]. Stwierdzono ponadto, że pojedyncze egz[emplarze]
tego biuletynu były kolportowane w zakładach pracy Jeleniej Góry i na fakty te w dniu
18 VIII wszczęto sprawę – postępowanie karne z art. 282a § 1 nr RSD 21/83. W treści
biuletyn nawołuje do organizowania manifestacji w dniu 31 sierpnia, a w art[ykule]
wyjaśniającym formy i cel działania Solidarności Walczącej jednoznacznie stwierdza, iż
ostatecznym celem jest obalenie ustroju socjalistycznego w PRL.
3. Dwa komplety ramek służących do produkcji ulotek.
4. Matryca formatu A-4 z naniesionym maszynowo 4 razy tekstem apelu do społeczeństwa, w którym przypominana jest rocznica 31 sierpnia oraz zawarty apel o manifestację w tym dniu.
Ponadto farba drukarska, papier, pojedyncze egz[emplarze] ulotek oraz odręczne
teksty, których treść wskazuje, iż były one lub będą wykorzystywane do produkcji biuletynu pod nazwą „Myśl” lub ulotek.
Wstępna ocena materiałów, a szczególnie tekstów odręcznych, wskazuje, iż mógł
wykonać je znany już uprzednio Służbie Bezpieczeństwa obywatel Chrystoforosz Tulasz, były aktywny działacz KPN2, były internowany, który w dniu 19 VIII br. w Sądzie Wojewódzkim w Jeleniej Górze, na toczącej się przeciwko niemu rozprawie, złożył
oświadczenie o odstąpieniu od przestępczej działalności, wobec czego sąd zastosował
wobec niego akt abolicji.
1

Władysław Zioło – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1981–1990 zastępca komendanta wojewódzkiego
MO/szefa WUSW w Jeleniej Górze ds. SB.
2
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – opozycyjna partia polityczna, założona 1 IX 1979 r. z inicjatywy
Leszka Moczulskiego. Rozwój organizacyjny przypada na lata 1979–1981 i okres po 1984 r. Wydawała liczne pisma, w tym „Drogę” i „Gazetę Polską”.
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Po procesowym przyjęciu materiałów od obywatela T.A. oraz wobec sygnałów
o tym, że mieszkanie obywatela T.A. było obserwowane w czasie gdy znajdowały się
tam materiały, uzasadnione było przypuszczenie, że obywatel Tulasz będzie się ukrywał.
Mimo tego przed mieszkaniem obyw[atela] Tulasza założono punkt obserwacyjny na
wypadek, gdyby się tam zgłosił.
W dniu 21 VIII o godz. 14.45 z punktu obserwacyjnego zasygnalizowano, że
obyw[atel] Tulasz wszedł do domu i znajduje się w mieszkaniu. Po zorganizowaniu
grupy operacyjno-śledczej o godz. 15.15, po otoczeniu budynku siłami MO, dokonano
wejścia do budynku, a następnie do mieszkania obywatela Tulasza. W mieszkaniu nie
zastano go, nie zastano go również w mieszkaniu jego matki piętro niżej, ponieważ podczas wchodzenia drzwi wejściowe na klatce schodowej były zamknięte, a próba wejścia
trwała kilkanaście minut (nikt z lokatorów nie reagował na dzwonki), istniało przypuszczenie, że Tulasz przebywa w innym mieszkaniu, wobec czego dokonano oględzin pozostałych mieszkań na całej klatce schodowej. W efekcie poszukiwanego nie ujawniono.
Sprawą tą były i są zainteresowane Departament III i V oraz Biuro Śledcze MSW.
W tej sytuacji proponuję rozważenie celowości odpowiedniego propagandowego wykorzystania uzyskanych materiałów. Nadmieniam, że we własnym zakresie nie jesteśmy
w stanie podjąć takiej decyzji, gdyż centrala Solidarności Walczącej znajduje się we
Wrocławiu i jest kierowana przez Kornela Morawieckiego.
a
Jednocześnie uprzejmie informuję, że wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Jeleniej
Górze w dalszym ciągu dokumentujemy procesowo udział Ch[rystoforosza] Tulasza
w produkcji i kolportażu wspomnianego biuletynu „Myśl” oraz wszczęliśmy poszukiwania wymienionegoa.3

Źródło: AIPN Wr, 026/73, k. 36, mps.

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
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Nr 12
1983 sierpień 26, Jelenia Góra – Wniosek funkcjonariusza WUSW w Jeleniej Górze
ppor. Jerzego Błaszczyka do prokuratora rejonowego w Jeleniej Górze o wydanie listu
gończego za Chrystoforoszem Tulaszem

Przedkładając akta dochodzenia RSD-21/83 w sprawie podejmowania działalności
mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy (art. 282a § 1 kk) na zasadzie art.
237 § 1 i 2 kpk,
wnoszę:
o wydanie w stosunku do ob[ywatela] Chrystoforosza Tulasza, s. Achileasza i Czesławy z d[omu] Popowicz, ur. 27 września 1953 r. w Jeleniej Górze:
1) postanowienia o tymczasowym aresztowaniu na zasadzie art. 217 § 1 pkt 1, 2, 4 kpk,
2) postanowienia o poszukiwaniu listem gończym.
Uzasadnienie
Z materiałów prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Jeleniej Górze dochodzenia, w sprawie podejmowania działalności mogącej wywołać niepokój publiczny lub
rozruchy, wynika poparty ekspertyzą grafologiczną wniosek, że autorem, producentem
oraz organizatorem kolportażu ulotek pt. „Myśl” na terenie Jeleniej Góry jest ob[ywatel]
Chrystoforosz Tulasz zam[ieszkały] w Jeleniej Górze przy ul. [...].
W dniu 21 sierpnia br. funkcjonariusze WUSW w Jeleniej Górze podjęli próbę zatrzymania wymienionego w celu wyjaśnienia okoliczności popełnienia przez niego przestępstwa oraz motywów, które nim kierowały. Próba ta nie przyniosła założonego skutku, podobnie jak i następne.
W związku z tym nasuwa się wniosek, że ob[ywatel] Ch[rystoforosz] Tulasz ukrywa
się przed organami Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, utrudniając w ten
sposób prowadzone postępowanie przygotowawcze. Nadto zachodzi obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub w inny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.
Istotne znaczenie ma fakt, że czyn, o którego popełnienie jest podejrzewany – co
znajduje potwierdzenie dowodowe – ob[ywatel] Chrystoforosz Tulasz, cechuje się
znacznym stopniem społecznego niebezpieczeństwa, w związku z czym celowym jest
poszukiwanie wymienionego na podstawie listu gończego.
Dane, które mogą ułatwić poszukiwanie podejrzewanego:
Rysopis: wzrost około 175 cm, postać szczupła, zapadnięte policzki, włosy – ciemny
blond, długie, proste, twarz pociągła, oczy – piwne, nos – średni, usta – średnie, uzębienie – posiada braki, broda – po bokach (na policzkach) słaba, u dołu pokaźna, trochę na
kształt koziej bródki. Ubiera się sportowo – sztruksy, wiatrówka, obuwie lekkie. Chodzi
lekko pochylony do przodu, nosząc często czarną torbę ze skaju, zapinaną na klapę, na
lewym ramieniu. Cera śniada.
Znaki szczególne: nie posiada.
Miejsce zamieszkania: Jelenia Góra, ul. [...].
Miejsce Pracy: Zakład Obsługi Technicznej „Predom-Serwis” w Miłkowie w charakterze kontrolera jakości.
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W załączeniu:
– fotograﬁa podejrzanego,
– akta dochodzeniowo-śledcze.

Źródło: AIPN Wr, 026/73, k. 49, mps.
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Nr 13
1983 październik 18, Wrocław – Plan przedsięwzięć do sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Tarantula” sygnowany przez naczelnika Wydziału III-1 WUSW we
Wrocławiu ppłk. Józefa Nowickiego, tajne specjalnego znaczenia

Plan przedsięwzięć do sprawy operacyjnego rozpracowania nr ew[idencyjny] 42 408
kryptonim „Tarantula” prowadzonej na: aMorawiecki Kornela, s. Michała i Jadwigi
Szumańskiej, ur. 3 V 1941 r. w Warszawie, zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], narodowość
i obywatelstwo polskie, żonaty, 4 dzieci, wykształcenie wyższe – dr ﬁzyki, zatrudniony
do grudnia 1981 r. w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, od 13 XII 1981 r.
ukrywa się, poszukiwany listem gończym.
W[yżej] w[ymieniony], jako działacz nielegalnego wrocławskiego Klubu KSS
„KOR”1 i współredaktor „Biuletynu Dolnośląskiego”, objęty jest rozpracowaniem od
1980 r.
Po sierpniu 1980 r. wspólnie z aJan[em] Maszkiewiczema2 przejął redagowanie i wydawanie „Biuletynu Dolnośląskiego”3, przy czym pismo zaczęło nosić cechy antyradzieckie i antypaństwowe. Do druku zaczął wykorzystywać urządzenia poligraﬁczne
znajdujące się w MKZ, a następnie Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”. „Biuletyn
Dolnośląski” zaczął rozpowszechniać przez kolporterów Zarządu Regionu.
W kolejnych numerach „Biuletynu Dolnośląskiego” w 1981 r. zamieszczał opracowania skierowane przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi,
a w biuletynie nr 7–8 z lipca–sierpnia 1981 r. opublikował odezwę tzw. Narodowego
Związku Pracy Solidarystów Rosyjskich (NTS)4 wzywającą do otwartej walki z socjalizmem.
W związku z powyższym Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście wszczęła
śledztwo i w dniu 29 IX 1981 r. skierowała przeciwko odpowiadającemu z wolnej stopy
K[ornelowi] aMorawieckiemua akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście. Odbyły się w tej sprawie cztery rozprawy, na których obrona i oskarżony ciągle

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Klub Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej – stworzony w maju 1979 r. przez wrocławskie środowisko sympatyków i współpracowników KSS KOR i działaczy TKN, zaprzestał działalności po powstaniu NSZZ
„Solidarność”. Jego organem prasowym był „Biuletyn Dolnośląski”.
2
Właśc. Jan Waszkiewicz, ps. „Optymista”, „W.J.”, „Józef Butrym”, „Józef B.”, „Ekspert” (ur. 1944) – matematyk, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, współpracownik KOR i KSS „KOR”, współzałożyciel Komitetu
Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej, od 1979 r. członek redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”, od 1980 r.
członek TKN, działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. w Prezydium ZR Dolny Śląsk, członek Prezydium KK,
w stanie wojennym współorganizował strajk w Stoczni Gdańskiej, aresztowany w grudniu 1981 r., 1982–1983
w szpitalu psychiatrycznym, 1983–1989 w niezależnej Radzie Edukacji Narodowej. 1998–2001 marszałek województwa dolnośląskiego. 1969–1971 tajny współpracownik SB.
3
„Biuletyn Dolnośląski” – niezależne pismo wydawane we Wrocławiu w latach 1979–1990, początkowo jako
organ KSS Ziemi Dolnośląskiej, od 1982 r. związane z SW, ukazało się 96 numerów; redagowali je m.in. Kornel
Morawiecki, Jan Waszkiewicz, Jerzy Łojek, Romuald Lazarowicz.
4
Narodno-Trudowoj Sojuz (Związek Narodowo-Robotniczy) – emigracyjna organizacja rosyjska założona w 1930 r.
Prowadziła aktywną działalność na terenie Związku Sowieckiego (m.in. poprzez kolportaż ulotek i broszur),
w dużym stopniu spenetrowana przez KGB.
1
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zgłaszali nowe wnioski dowodowe, zmierzające do przedłużenia procesu i przekształcenia sali sądowej w platformę agitacji antysocjalistycznej.
Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego Sąd Rejonowy przekazał sprawę Okręgowemu Sądowi Wojskowemu, który zawiesił ją ze względu na ukrywanie się K[ornela]
a
Morawieckiegoa.
Do grudnia 1981 r. w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” [Morawiecki] pełnił szereg funkcji.
Początkowo był członkiem Komisji Oddziałowej w Instytucie Matematyki, w którym
pracował, a od października 1981 r. członkiem Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”
Politechniki Wrocławskiej. Był delegatem na Konferencję Zarządu Regionu i I Krajowy
Zjazd w październiku 1981 r.
K[ornel] aMorawieckia zabiegał również o wpływy w dziale poligraﬁi Zarządu Regionu i na jesieni 1981 r. rozpoczął redagowanie serwisu informacyjnego „Z dnia na
dzień”. Publikował w nim niesprawdzone informacje o charakterze plotek, zawierające
znaczny ładunek sensacji, czym zyskiwał coraz większą popularność.
Po wprowadzeniu stanu wojennego odtworzył struktury ogniw poligraﬁczno-kolportażowych i kontynuował wydawanie serwisu „Z dnia na dzień”, sygnując go jako ulotkę
Regionalnego Komitetu Strajkowego.
Prezentowane przez niego w tym wydawnictwie koncepcje były od początku radykalne, nie w pełni akceptowane przez grupę aWładysława Frasyniukaa – przewodniczącego RKS.
W czerwcu 1982 r. doszło do nieporozumień między K[ornelem] aMorawieckima
a W[ładysławem] aFrasyniukiema, w rezultacie czego K[ornel] aMorawieckia utworzył
tzw. Porozumienie Solidarność Walcząca, skupiając wokół siebie część łączników, kolporterów i drukarzy. W okresie tym zaprzestał też kierowania redakcją serwisu RKS-u
„Z dnia na dzień” i przejął funkcję redaktora „Solidarności Walczącej”.
W piśmie tym podejmował próby sformułowania nowych zasad walki podziemia,
nawoływał do wystąpień ulicznych, zamieszczał artykuły wyszydzające ustrój PRL i naczelne organy oraz nawoływał do czynnego przeciwstawiania się władzy, organizowania
strajków i akcji protestacyjnych.
W związku z powyższym Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu K[ornela] aMorawieckiegoa, a w gazetach
ukazał się za nim list gończy.
W drugiej połowie 1982 r. K[ornel] Morawiecki wznowił wydawanie „Biuletynu Dolnośląskiego”, a podporządkowana Solidarności Walczącej Agencja Informacyjna rozpoczęła wydawanie pisma o nazwie „Biblioteka A[kademickiego] R[uchu] O[poru]”5, „Goniec Polski”6 oraz współdziałała przy wydawaniu „Wiadomości Bieżących”. Utworzył,
podobnie jak RKS, Radio Solidarność Walcząca, które nadało jedną audycję w 1982 r.
Według niepotwierdzonych informacji w 1982 r. K[ornel] aMorawieckia miał liczne
koncepcje utworzenia bojówek terrorystycznych i grup ochraniających go. Dotychczas
5
„Biblioteka Akademickiego Ruchu Oporu” – pismo Akademickiego Ruchu Oporu ukazujące się w latach 1982–
–1983 we Wrocławiu, redagowali je Mirosław Jasiński, Paweł Kasprzak, Adam Lipiński, Halina Wojnarska, wydano 6 numerów.
6
„Goniec Polski” – pismo Narodowej Organizacji Wyzwoleńczej „Lechia”, oddziału Ślask, ukazywało się w 1982 r.,
wydano 15 numerów.
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nie stwierdzono jednak faktów wskazujących na realizację w[yżej] w[ymienionych]
koncepcji. Faktem jest jednak, iż skupiał wokół siebie najbardziej zdeterminowanych
zwolenników walki z władzą.
Wg ocen niektórych członków Solidarności Walczącej, zatrzymanie K[ornela] aMorawieckiegoa mogłoby spowodować zaprzestanie działalności Solidarności Walczącej,
a co najmniej znacznie ją ograniczyć.
Na podstawie posiadanych informacji operacyjnych należy wnioskować, iż ﬁgurant
nie ujawni się w ramach amnestii.
W dotychczasowych działaniach operacyjnych w sprawie ujawniono trzy podstawowe grupy środowiskowe osób podejrzanych o możliwość kontaktów z ﬁgurantem:
1. Osoby związane z ﬁgurantem dotychczasową działalnością w „Biuletynie Dolnośląskim”, Klubie KSS „KOR” i NSZZ „Solidarność”:
a
Romuald Lazarowicza7, ﬁgurant kr[yptonim] „Tandem II”, ur. 1953 r., zam[ieszkały]
Wrocław, ul. [...], wykształcenie wyższe – ﬁlolog. Obecnie nie pracuje, ma rentę inwalidzką, były współredaktor „Biuletynu Dolnośląskiego”, ukrywający się w początkowym okresie stanu wojennego. Wg ostatnio uzyskanych informacji, ma prawdopodobnie bezpośredni kontakt z ukrywającym się K[ornelem] aMorawieckima.
a
Mariusz Lazarowicza8, ﬁgurant kr[yptonim] „Tandem I”, brat aRomualdaa, ur. 1956 r.,
zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], wykształcenie wyższe, mgr inż. ochrony środowiska.
Obecnie nigdzie nie pracuje. Wg posiadanych informacji zajmuje się organizacją druku
„Solidarności Walczącej”, wypłacaniem pieniędzy za działalność organizacyjną.
a
Krzysztof Gulbinowicza9, ﬁgurant kr[yptonim] „Topola I”, ur. 195...b, zam[ieszkały]
Wrocław, ul. [...], wykształcenie... Obecnie nigdzie nie pracuje. Utrzymuje ścisłe kontakty z cRomualdem Lazarowiczemc, podejrzany o organizowanie punktów druku i kolportażu. Utrzymuje ponadto kontakt organizacyjny z cAnną Morawieckąc10.
c
Stanisław Gulbinowiczc11, ﬁgurant kr[yptonim] „Topola II”, ur. 195…, zam[ieszkały]
Wrocław, ul. [...], wykształcenie... Obecnie nigdzie nie pracuje. Podejrzany o wspomaganie brata cKrzysztofac w nielegalnej działalności.
c
Zbigniew Sobolewskic12, ﬁgurant kr[yptonim] „Termofor”, ur. 19c33c, zam[ieszkały]
Wrocław, ul. [...], wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony jako zawiadowca na
b

Tu i dalej miejsca niewypełnione w dokumencie.
Fragment dopisany odręcznie.
7
Romuald Lazarowicz, ps. „Andrzej Żurawski”, „Bożena”, „Jan Ewaryst”, „Tom”, „Tomek” (ur. 1953) – bibliotekarz, działacz opozycyjny. 1980–1990 członek redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”, działacz NSZZ „Solidarność”,
w stanie wojennym ukrywał się, 1981–1982 redaktor naczelny „Z dnia na dzień”, od 1982 r. w SW, organizator
Radia Solidarność Walcząca, następnie Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej.
8
Mariusz Lazarowicz (ur. 1956) – inżynier ochrony środowiska, działacz opozycyjny. Współpracownik SW, łącznik. Obecnie we Francji.
9
Krzysztof Gulbinowicz, ps. „Młody Robotnik”, „Wacław Szczególny”, „Ziuk” (ur. 1956) – działacz opozycyjny.
Działacz SW, współzałożyciel Niezależnej Agencji Fotograﬁcznej „Dementi”, drukarz, kolporter, w 1981 r. członek
redakcji „Dokąd idziesz”, w 1982 r. członek redakcji „Pytań”, w 1985 r. członek redakcji pism „Sumienie” i „Zero”.
10
Anna Morawiecka (ur. 1960) – dziennikarka, córka Kornela Morawieckiego, działaczka opozycyjna. W stanie
wojennym do VI 1982 r. ukrywała się, członek redakcji „Z dnia na dzień”, współpracowniczka SW, członek redakcji
Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej.
11
Stanisław Gulbinowicz, ps. „Kowalik” – rzeźbiarz, działacz opozycyjny. Drukarz, kolporter, w 1982 r. członek
redakcji „Pytań”.
12
Zbigniew Sobolewski (ur. 1933) – kolejarz, działacz NSZZ „Solidarność”, współpracownik SW.
c–c
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stacji PKP Wrocław Gądów. Wg informacji ze źródeł operacyjnych, w okresie stanu wojennego miał systematyczny przez łącznika kontakt z K[ornelem] cMorawieckimc. Nadal
zaangażowany jest w Solidarność Walczącą w miejscu pracy.
c
Zbigniew Oziewiczc, ﬁgurant kr[yptonim] „Trampolina”, ur. 19c41c, zam[ieszkały]
Wrocław, ul. [...], wykształcenie wyższe – dr ﬁzyki, zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Z prowadzonego rozpracowania wynika, że
był jedną z najbardziej zaufanych osób K[ornela] cMorawieckiegoc. W okresie stanu
wojennego prawdopodobnie utrzymywał z nim osobisty kontakt. W 1982 r. m.in. podjął
próbę zorganizowania spotkania K[ornela] cMorawieckiegoc z jednym z byłych działaczy „Solidarności” kolejarzy.
c
Jerzy Myślińskic13 – zatrudniony: Zakłady Elektroniczne „Elwro”, ﬁgurant kwestionariusza ewidencyjnego Wydziału V tut[ejszego] WUSW krypt[onim] „Ponury”.
W okresie stanu wojennego utrzymywał kontakty z osobami prowadzącymi nielegalną
działalność w ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Aktualnie regularnie kolportuje „Solidarność Walczącą” na terenie zakładu pracy.
c
Czesław Jezierskic14, ﬁgurant kr[yptonim] „Turysta”, ur. c1939c, wykształcenie
c
wyższe, dr wych[owania] ﬁz[ycznego]c, zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...]. Zatrudniony
w szpitalu kolejowym. Wg posiadanych informacji ze źródeł operacyjnych, w okresie
stanu wojennego kontaktował się z K[ornelem] cMorawieckimc korespondencyjnie. Kilkakrotnie prowadzono z nim rozmowy pod kątem pozyskania z wynikiem negatywnym.
Stosowane do w[yżej] w[ymienionego] działania proﬁlaktyczne uniemożliwiły mu aktywną działalność w strukturach konspiracyjnych.
2. Środowisko osób związanych z kochanką ﬁguranta i jego byłym miejscem pracy,
tj. Politechniką Wrocławską:
c
Hanna Łukowska-Karniejc15, ﬁgurantka kr[yptonim] „Traszka”, ur. 1941 r., zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], wykształcenie wyższe – mgr historii. Zatrudniona w Bibliotece
Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Utrzymywała intymne i organizacyjne kontakty z ﬁgurantem. Poddana została działaniom represyjnym i nękającym, które
doprowadziły do postawienia w stan oskarżenia przed sądem. Było to powodem wyłączenia jej na długi okres z działalności. Aktualnie próbuje ponownie odnowić kontakty
z osobami podejrzanymi o działalność w Solidarności Walczącej.
c
Jan Waszkiewiczc, ﬁgurant krypt[onim] „Toczek”, ur. 1944 r., zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], wykształcenie wyższe – dr matematyki. Zatrudniony jako adiunkt w Ośrodku Badawczo-Prognostycznym Politechniki Wrocławskiej. Był jednym z najbliższych
współpracowników K[ornela] cMorawieckiegoc, wspólnie redagowali i wydawali „Biuletyn Dolnośląski”.
13

Jerzy Myśliński (ur. 1949) – technik, działacz opozycyjny. W stanie wojennym internowany, działacz SW, kolporter.
14
Czesław Jezierski (ur. 1939) – ﬁzjoterapeuta, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu, członek ZR Dolny Śląsk, delegat na I KZD, w stanie
wojennym dwukrotnie internowany, działacz SW, kolporter, współpracownik pism podziemnych.
15
Hanna Łukowska-Karniej, ps. „Joanna”, „Jo”, „Nina”, „Nel”, „Kama”, „H.” (ur. 1941) – historyk, bibliotekarka,
działaczka opozycyjna. Działaczka SW, członek Rady i Komitetu Wykonawczego, w stanie wojennym ukrywała się,
w VI 1984 r. aresztowana, zwolniona w VII 1984 r. na mocy amnestii, od IX 1985 r. ponownie ukrywała się, w XI
1987 r. aresztowana, w I 1988 r. skazana na 3 miesiące aresztu, zwolniona w IV 1988 r.
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Działał aktywnie w „Solidarności”, na I Krajowym Zjeździe wybrany został członkiem prezydium KKP. Po wprowadzeniu stanu wojennego, do marca 1983 r. przebywał
zgodnie z postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku w psychiatrycznym zakładzie zamkniętym. Po podjęciu w marcu 1983 r. pracy nawiązuje ponownie kontakty z osobami podejrzanymi o nielegalną działalność. Z uzyskanych w ostatnim okresie informacji
wynika, iż nadal angażuje się w redagowanie „Biuletynu Dolnośląskiego”. W numerze
z czerwca br. zamieścił artykuł poświęcony wizycie Jana Pawła II w naszym kraju.
c
Wojciech Winciorekc16, ﬁgurant krypt[onim] „Tramp”, ur. 1948 r., zam[ieszkały]
czas[owo] Wrocław, ul. [...], wykształcenie wyższe – mgr socjolog. Zatrudniony jako
starszy asystent w Zespole Badawczym nad Filozoﬁą Politechniki Wrocławskiej. Wymieniony miejsce zamieszkania udostępniał w latach 1980–1981 K[ornelowi] cMorawieckiemuc do drukowania „Biuletynu Dolnośląskiego”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował punkty druku i grupy kolporterów. Wg aktualnych informacji w dalszym
ciągu zaangażowany jest w działalność nielegalną.
c
Adam Weissc, ﬁgurant krypt[onim] „Tarus” – ur. 1956 r., zam[ieszkały] Wrocław, ul.
… Zatrudniony jako doktorant w Instytucie Technologii Budowy Maszyn. Wg informacji uzyskanych przez Wydział V-1 ma być współredaktorem „Solidarności Walczącej”.
Wskazują na to również ścisłe kontakty z cRomualdem Lazarowiczemc.
3. Środowisko osób związanych bezpośrednio z rodziną:
c
Anna Morawieckac – ﬁgurantka kr[yptonim] „Trzykrotka I”, ur. 1961 r., zam[ieszkała]
Wrocław, ul. [...], wykształcenie średnie ogólnokształcące, córka K[ornela] cMorawieckiegoc, zatrudniona od 1 X 1983 r. jako wychowawczyni w Domu Dzieci Upośledzonych prowadzonym przez „Caritas”. Podejrzana o aktywną działalność w ramach struktur Solidarności Walczącej i prawdopodobnie kontakty z ojcem. Przez niektóre osoby
podejrzane o działalność w Solidarności Walczącej jest traktowana z rezerwą z uwagi na
możliwość zdekonspirowania struktur, gdyż jak twierdzą, jest pod stałą kontrolą SB.
c
Jadwiga Morawieckac17 – ﬁgurantka kr[yptonim] „Trzykrotka II” – ur. 1930 r.,
zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], wykształcenie wyższe – mgr chemii, żona K[ornela]
c
Morawieckiegoc. Zatrudniona jako nauczycielka w Pomaturalnym Studium Medycznym. W dotychczasowym rozpracowaniu nie uzyskano jednoznacznych informacji
wskazujących na utrzymywanie kontaktu z mężem. Jest zorientowana w jego działalności oraz córki Anny, którą przestrzega przed nawiązywaniem nowych kontaktów, uważając, iż mogą to być osoby związane z SB.
c
Janusz Kowalc18 – ﬁgurant kr[yptonim] „Trociniak”, ur. 1961 r., zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], wykształcenie średnie ogólnokształcące. Zatrudniony w prywatnym zakładzie stolarskim. Wg posiadanych informacji zamierza zawrzeć związek małżeński z córką K[ornela] cMorawieckiego Annąc. Posiadanym samochodem kilkakrotnie dokonywał
przewozu materiałów propagandowych Solidarności Walczącej. Pozostaje w czynnym
zainteresowaniu W[ojskowej] S[łużby] W[ewnętrznej].
16

Wojciech Winciorek, ps. „Twardy” (ur. 1950) – socjolog, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, w stanie
wojennym organizatr struktur studenckich, działacz SW, związany z Biurem Zagranicznym SW.
17
Jadwiga Morawiecka (ur. 1930) – nauczycielka, żona Kornela Morawieckiego, współpracowała przy wydawaniu
„Biuletynu Dolnośląskiego”.
18
Janusz Kowal (ur. 1961) – współpracownik SW.
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Z analizy zebranych materiałów w toku rozpracowania w[yżej] wym[ienionych] osób
wynika, że do grona wymagających szczególnego zainteresowania przez SB, z uwagi na
podejrzenie o bezpośredni kontakt z ﬁgurantem lub sprawowanie kierowniczych funkcji w Solidarności Walczącej – należy zaliczyć: cRomualda Lazarowicza, Krzysztofa
Gulbinowicza, Zbigniewa Oziewicza, Wojciecha Winciorka, Adama Weissa, Annę Morawieckąc.
Działania operacyjne w prowadzonym rozpracowaniu zmierzać będą w kierunkach:
– pełnego rozpoznania struktur Solidarności Walczącej;
– ustalenia miejsc przechowywania materiałów i urządzeń poligraﬁcznych, druku
i punktów rozdziału tych materiałów do kolportażu;
– rozpoznania osób wymienionych w punktach 1–3 niniejszego planu w celu ustalenia ich powiązań z Solidarnością Walczącą i wyjścia na ukrywającego się K[ornela]
c
Morawieckiegoc i innych działaczy opozycyjnych;
– ustalenia dalszych osób zaangażowanych w tę działalność, jak:
a) łączników mających bezpośredni dostęp do ﬁguranta,
b) innych osób i sprawowanych przez nich funkcji;
– procesowego dokumentowania działalności poszczególnych osób i działań Solidarności Walczącej;
– zlikwidowania nielegalnych struktur Solidarności Walczącej i zatrzymania K[ornela] cMorawieckiegoc.
W celu realizacji w[yżej] wym[ienionych] kierunków przewiduje się dokonać następujące czynności operacyjne:
I. W stosunku do osób podejrzanych o utrzymywanie kontaktu z cKornelem Morawieckimc.
A) cRomuald Lazarowiczc
1. Przy pomocy TW „Gienek” zrealizować zaplanowaną uprzednio kombinację operacyjną, stwarzającą sytuację, w której TW może wejść w struktury kolportażowo-transportowe Solidarności Walczącej. TW będzie realizował zadania polegające na zdobyciu
pełnego zaufania cRomualda Lazarowiczac i osób z nim związanych.
Wykonuje: por. Włodzimierz Orator19 w terminie: na bieżąco.
2. TW „Gienek” podczas kontaktów z cRomualdem Lazarowiczemc będzie dążył do:
– rozpoznania struktur Solidarności Walczącej, sposobów kontaktowania, haseł;
– ustalania miejsc druku, magazynowania urządzeń i materiałów poligraﬁcznych;
– ustalania dalszych osób zaangażowanych w nielegalną działalność w ramach Solidarności Walczącej;
– z uwagi na osobistą znajomość z K[ornelem] cMorawieckimc, ustalania ewentualnego miejsca jego pobytu, wyglądu, dokumentów, którymi może się posługiwać.
Wykonuje: por. Włodzimierz Orator w terminie: na bieżąco.

19

Włodzimierz Orator (ur. 1947) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1978 r., 1978–1982
w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1982–1984 kierownik sekcji, 1984–1989 zastępca naczelnika Wydziału
III-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu, zwolniony ze służby.
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3. W miejscu zamieszkania cRomualda Lazarowiczac, tj. przy ul. [...] i ul. [...], zorganizować wspólnie z Wydziałem „B”20 zakryte punkty obserwacji.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski21 w terminie: 20 X 1983 r.
4. W przypadku posiadania informacji o zamiarach udania się cRomualda Lazarowic
cza na punkty kontaktowe lub miejsca przechowywania materiałów stosować obserwację przez Wydział „B”.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: 20 X 1983 r.
5. Ponownie rozważyć wspólnie z Wydziałem „T”22 możliwość wykonania instalacji
PP w miejscu przebywania cRomualda Lazarowiczac, tj. przy ul. [...] i ul. [...].
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: 15 X 1983 r.
6. Otrzymywane komunikaty PT23 poddawać analizie celem wyłaniania momentów
świadczących o wrogiej działalności ﬁguranta i jego kontaktach.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: na bieżąco.
7. Ustalone nowe kontakty ﬁguranta poddawać kontroli operacyjnej pod kątem:
– ustalenia ich ewentualnej roli w strukturach Solidarności Walczącej,
– wyłonienia osób do pozyskania operacyjnego, przede wszystkim w materiałach
obciążających i kompromitujących.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: na bieżąco.
B) cKrzysztof Gulbinowiczc
1. TW „Gienek”, wykorzystując wcześniejszą znajomość z cKrzysztofem Gulbinowiczemc, dążyć będzie do zacieśnienia z nim kontaktów, ustalenia powiązań z cRomualdem
Lazarowiczemc i innymi osobami tkwiącymi w strukturach konspiracyjnych i jego funkcji sprawowanych w Solidarności Walczącej.
Wykonuje: por. Włodzimierz Orator w terminie: 15 XI 1983 r.
2. Dokonać pozyskania w charakterze osobowego źródła informacji wytypowanego
kandydata „WJ” do kontroli ﬁguranta w miejscu zamieszkania.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: 30 X 1983 r.
3. Uzyskać mieszkanie znajdujące się bezpośrednio pod lokalem zajmowanym przez
ﬁguranta celem wykonania instalacji PP.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: 30 X 1983 r.
4. W uzasadnionych sytuacjach stosować obserwację przez Wydział „B” cKrzysztofa
Gulbinowiczac celem ustalenia:
– miejsc, w których mogą być przygotowywane do druku względnie przechowywane
materiały i urządzenia poligraﬁczne;
– łączników, kolporterów i innych osób zaangażowanych w Solidarność Walczącą.
Wchodzenie na adresy i spotkania Wydział „B” będzie dokumentował fotograﬁcznie.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: 30 X 1983 r.
20

Pion „B” Służby Bezpieczeństwa zajmował się prowadzeniem obserwacji.
Ryszard Warczygłowski (ur. 1948) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1971 r., od 1971 r.
w Wydziale „B” KW MO we Wrocławiu, od 1988 r. w Wydziale „T” WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony
ze służby.
22
Pion „T” Służby Bezpieczeństwa zajmował się stosowaniem techniki operacyjnej, w tym montażem podsłuchów.
23
PT – podsłuch telefoniczny.
21
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C) cZbigniew Oziewiczc
1. Poprzez TW „Włodarski” w dalszym ciągu kontrolować cZbigniewa Oziewiczac
pod kątem wyjścia na nowe osoby mogące mieć dotarcie do cKornela Morawieckiegoc.
Wykonuje: por. Władysław Trawczyński24 z Wydziału II w terminie: 30 XI 1983 r.
2. Wykorzystać możliwości KO „A” w miejscu usytuowania domku letniskowego
ﬁguranta do kontroli osób odwiedzających go.
Wykonuje: st[arszy] sierż. Henryk Kaliciak25 w terminie: na bieżąco.
3. Opracować wytypowanych sąsiadów, których mieszkanie bezpośrednio graniczy
z mieszkaniem ﬁguranta, celem ponownego zainstalowania techniki operacyjnej w jego
mieszkaniu.
Wykonuje: st[arszy] sierż. Henryk Kaliciak w terminie: 10 XI 1983 r.
4. Otrzymywane komunikaty PT poddawać analizie pod kątem wyłaniania momentów świadczących o wrogiej działalności ﬁguranta i jego kontaktach.
Wykonuje: st[arszy] sierż. Henryk Kaliciak w terminie: na bieżąco.
Aktualnie cZbigniew Oziewiczc przebywa na trzymiesięcznym stażu naukowym
w Instytucie Banacha w Warszawie, jego kontrolę zlecono Wydziałowi III Stołecznego
Urzędu Spraw Wewnętrznych.
Wykonuje: kpt. Czesław Grąz26 w terminie: 15 X 1983 r.
D) cWojciech Winciorekc
1. W związku z ostatnio uzyskanymi informacjami, iż ﬁgurant ponownie zaangażował się do wrogiej działalności, dokonać pozyskania wytypowanego z miejsca pracy
kandydata na TW „JW”.
Wykonuje: kpt. Stanisław Niessner27 w terminie: 30 X 1983 r.
2. Z uwagi [na to], że ﬁgurant sporadycznie przebywa w miejscu swojego zamieszkania, tj. w hotelu casystentac przy ul. Wróblewskiego, dokonać faktycznego ustalenia
miejsca jego pobytu na terenie m[iasta] Wrocławia i w przypadku stwierdzenia, że
mieszkanie jest wykorzystywane do celów organizacyjnych, wystąpić z wnioskiem o instalację PP.
Wykonuje: mł[odszy] chor. Andrzej Stępień28 w terminie: 30 X 1983 r.
3. Podjąć działania w kierunku wykonania w miejscu pracy na Politechnice Wrocławskiej instalacji PP celem ustalenia kontaktów, planów dalszej działalności organiza24

Władysław Trawczyński (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1971 r., 1971–
–1975 w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, w 1975 r. w Wydziale Paszportów KW MO w Legnicy, 1975–1981
w Wydziale III-A KW MO we Wrocławiu, 1981–1982 kierownik sekcji, 1982–1983 zastępca naczelnika Wydziału
II KW MO we Wrocławiu, w 1983 r. zastępca naczelnika Wydziału V KW MO we Wrocławiu, 1983–1989 zastępca
szefa DUSW Wrocław Krzyki ds. SB, 1989–1990 naczelnik Wydziału Ochrony Gospodarki WUSW we Wrocławiu,
zwolniony ze służby.
25
Henryk Kaliciak (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. W 1972 r. funkcjonariusz Wydziału
Kryminalnego KD MO, następnie w Wydziale III WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. w WSK WUSW we Wrocławiu,
w 1990 r. zwolniony ze służby.
26
Czesław Grąz (ur. 1941) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1963 r., pracował w Wydziale
III WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
27
Stanisław Niessner (ur. 1948) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., funkcjonariusz
KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW we
Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
28
Andrzej Stępień – bliższych danych nie ustalono.
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cyjnej i osób ze środowiska naukowego w niej tkwiących. Ze wstępnego rozpoznania
wynika, iż możliwości techniczne zastosowania PP istnieją.
Wykonuje: kpt. Stanisław Niessner w terminie: 10 XI 1983 r.
4. W przypadku uzyskania informacji, iż ﬁgurant podejmuje działania w ramach
struktur Solidarności Walczącej, stosować obserwację Wydziału „B”, przede wszystkim w celu ustalenia osób, za pośrednictwem których, ﬁgurant może kontaktować się
z K[ornelem] cMorawieckimc.
Wykonuje: mł[odszy] chor. Andrzej Stępień w terminie: 15 XI 1983 r.
E) cAdam Weissc
1. Dokonać pozyskania wytypowanego kandydata „AW” ze środowiska kolegów ze
szkoły i studiów, z którymi utrzymuje kontakt ﬁgurant, celem rozpracowania i ustalenia,
jaką rolę pełni on w nielegalnych strukturach.
Źródło to po sprawdzeniu otrzyma zadanie włączenia się w struktury Solidarności
Walczącej i dalszego rozpracowywania tej organizacji.
Wykonuje: por. Marek Mandecki29 w terminie: 10 XI 1983 r.
2. Dokonać pozyskania odpowiednio wytypowanej osoby z sąsiadów ﬁguranta celem
zapewniania dopływu informacji o utrzymywanych przez niego kontaktach i ewentualnym wykorzystaniu mieszkania do celów organizacyjnych.
Wykonuje: por. Marek Mandecki w terminie: 5 XI 1983 r.
3. Prowadzić w dalszym ciągu eksploatację techniki operacyjnej w miejscu pracy
ﬁguranta z uwagi na podejrzenie, że może on być odwiedzany przez osoby z nim współdziałające w opozycji lub łączników Solidarności Walczącej.
Wykonuje: por. Marek Mandecki w terminie: na bieżąco.
4. W uzasadnionych sytuacjach, wskazujących na plany kontaktowania się z osobami
mogącymi mieć bezpośredni kontakt z K[ornelem] cMorawieckimc, poddać go obserwacji Wydziału „B”.
Wykonuje: por. Marek Mandecki w terminie: w zależności od potrzeb.
F) cAnna Morawieckac
1. Pozyskać do współpracy kandydata na TW „WL” posiadającą naturalne możliwości kontrolowania cAnny i Jadwigi Morawieckichc ze względu na kilkuletnią znajomość
i odwiedzanie ich w domu i domku letniskowym. Z wymienioną nawiązano już dialog
operacyjny, na podstawie którego można wnosić, że wyrazi zgodę na współpracę.
Wykonuje: st[arszy] sierż. Henryk Kaliciak w terminie: 5 XI 1983 r.
2. W związku z podjęciem przez ﬁgurantkę pracy w Domu Dziecka prowadzonym
przez „Caritas”, w porozumieniu z Wydziałem IV, przygotować warunki do kontroli jej
w wymienionym obiekcie.
Wykonuje: por. Jan Bartnik30 w terminie: 25 X 1983 r.

29

Marek Mandecki (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1975 r., 1975–1989
w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa
WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
30
Jan Bartnik – bliższych danych nie ustalono.
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3. W odniesieniu do cJanusza Kowalac, narzeczonego ﬁgurantki, wykorzystać możliwości W[ojskowej] S[łużby] W[ewnętrznej] w kierunku ustalenia ewentualnych powiązań z ukrywającym się K[ornelem] cMorawieckimc.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: 15 XI 1983 r.
4. W zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej stosować obserwację Wydziału „B”
w celu naprowadzenia na miejsce ukrywania się K[ornela] cMorawieckiegoc.
Wykonuje: por. R[yszard] Warczygłowski w terminie: w zależności od potrzeb.
5. Analizować na bieżąco komunikaty PT i przepracowywać pod kątem ewentualnego pozyskania ustalone w ten sposób kontakty.
Wykonuje: por. Jan Bartnik w terminie: na bieżąco.
II. W stosunku do pozostałych osób mogących działać w Solidarności Walczącej i sytuacji stwarzających możliwości operacyjnego wniknięcia w struktury tej organizacji:
1. Realizować rozpoczętą z Departamentem I MSW kombinację operacyjną mającą
na celu dotarcie osobowego źródła informacji do ukrywającego się K[ornela] cMorawieckiegoc.
Realizuje: n[aczelni]k Wydziału III-1 ppłk mgr Józef Nowicki z Departamentem I.
2. Dla TW „Kaskader” będącego na kontakcie Wydziału III zostały zlecone odrębne
zadania odnośnie osób powiązanych z poligraﬁą Solidarności Walczącej, zmierzające
do rozpoznania punktów druku, sposobu zaopatrywania się w materiały poligraﬁczne,
miejsc składowania tych materiałów. Plan kombinacji operacyjnej i wynikające z niej
zadania dla TW „Kaskader” opracowane zostały oddzielnie.
Wykonuje: ppłk inż. Stanisław Juszkiewicz31, n[aczelni]k Wydziału III w terminie:
25 XI 1983 r.
3. W związku z otrzymaniem od ﬁguranta sprawy krypt[onim] „Klub”32 przez TW
„Ciepły” propozycji wejścia w struktury Solidarności Walczącej i złożenia przysięgi,
otrzymał on zadanie wyrażenia zgody na tę propozycję i, w zależności od rozwoju sytuacji, będzie realizować następujące przedsięwzięcia:
– rozpoznania roli ﬁguranta w strukturach Solidarności Walczącej;
– struktur tej organizacji i ustalania zaangażowania innych osób;
– ustalania punktów poligraﬁcznych, miejsc przechowywania materiałów drukarskich;
– uzyskiwania wyprzedzających informacji odnośnie wrogich inicjatyw Solidarności
Walczącej z okazji różnych okolicznościowych rocznic;
– ustalania miejsca ukrywania się K[ornela] cMorawieckiegoc.
Wykonuje: kpt. Stanisław Niessner w terminie: 30 X 1983 r.

31

Stanisław Juszkiewicz (1927–1986) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1949 r.,
1949–1950 w PUBP we Wrocławiu, 1950–1953 i 1954–1956 w Wydziale IV WUBP/WUdsBP we Wrocławiu,
1953–1954 w Wydziale IX WUBP we Wrocławiu, 1957–1969 w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1959–1969
kierownik grupy w tym wydziale, 1969–1972 zastępca naczelnika Wydziału Kontroli Ruchu Granicznego KW
MO we Wrocławiu, 1972–1975 zastępca naczelnika Wydziału „B” KW MO we Wrocławiu, 1975–1980 naczelnik Wydziału „C” KW MO we Wrocławiu, 1980–1985 naczelnik Wydziału III KW MO/WUSW we Wrocławiu,
1985–1986 kierownik Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy WUSW we Wrocławiu.
32
W ramach SOR „Klub” rozpracowywano Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu.
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4. Poprzez TW „Ciepły” wszechstronnie rozpoznać osobę cJerzego Sikoryc33 – pracownika Zakładów Badawczo-Projektowych „Cuprum”, od którego systematycznie
otrzymuje kolejne egzemplarze pisma „Solidarność Walcząca”. TW dążyć będzie do
ustalenia źródła, z którego cJerzy Sikorac otrzymuje pismo, i roli, jaką pełni w strukturach nielegalnych.
Wykonuje: kpt. Stanisław Niessner w terminie: 15 XI 1983 r.
5. Wykorzystać możliwości TW „Janek” do uzyskiwania wyprzedzających informacji
o zamiarach odbierania przez cJerzego Myślińskiegoc z punktów kontaktowych egzemplarzy „Solidarności Walczącej” przeznaczonej do kolportażu w Zakładach Elektronicznych „Elwro”. Wykorzystać w takich sytuacjach obserwację Wydziału „B” w celu ustalenia adresów skrytek (punktów kontaktowych) i osób spełniających rolę łączników.
Wykonuje: ppor. Zbigniew Madej34 z Wydziału V w terminie: 25 XI 1983 r.
6. Z uzyskanych informacji Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Oławie
wynika, że pracownik Jelczańskich Zakładów Samochodowych cJasonekc35 systematycznie od dłuższego czasu wchodzi w posiadanie najnowszych numerów „Solidarności Walczącej”. Jest on ponadto jednym z kolporterów nielegalnych wydawnictw na
terenie J[elczańskich] Z[akładów] S[amochodowych]. Ponadto otrzymał od działaczy
J[elczańskich] Z[akładów] S[amochodowych] propozycję napisania artykułu do wydawnictwa „Solidarność Walcząca”.
Należy stwierdzić, że cJasonekc może mieć bezpośrednie dotarcie do jednego z punktów kolportażu „Solidarności Walczącej” lub zaopatrywany jest przez osobę zaangażowaną w działalność tej organizacji.
W związku z powyższym planuje się:
a) TW „Wojtek” pozostającemu na kontakcie RUSW w Oławie zlecić zadania pogłębienia dotychczasowych kontaktów z cJasonkiemc celem zdobycia pełnego jego zaufania i uzyskania możliwości wejścia w nielegalne struktury na terenie J[elczańskich]
Z[akładów] S[amochodowych];
b) ponadto dla TW „Wojtek” opracowane będą odrębne zadania mające na celu:
– pełne rozpoznanie sieci kolporterów na terenie J[elczańskich] Z[akładów] S[amochodowych];
– ustalenie częstotliwości ukazywania się nielegalnych wydawnictw i ich tytułów;
– ustalenie powiązań nielegalnych struktur na terenie J[elczańskich] Z[akładów]
S[amochodowych] z Solidarnością Walczącą i K[ornelem] cMorawieckimc.
Uzyskiwane przez TW „Wojtek” informacje analizowane będą pod kątem zlecania
nowych przedsięwzięć dla RUSW w Oławie.
Wykonuje: por. Jan Roskosz36 w terminie: 15 XI 1983 r.

33

Jerzy Sikora – bliższych danych nie ustalono.
Zbigniew Madej (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1980 r. Od 1980
r. w Wydziale III „A” KW MO we Wrocławiu, następnie w Wydziale V WUSW, 1989–1990 kierownik sekcji
Inspekto-ratu 2 Wydziału Studiów i Analiz, w 1990 r. zwolniony ze służby.
35
Jasonek – bliższych danych nie ustalono.
36
Jan Roskosz (ur. 1945) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Początkowo w Wydziale Kryminalnym KM MO
we Wrocławiu, następnie w RUSW w Oławie, 1988–1990 zastępca komendanta miejskiego MO w Oławie, w 1990 r.
zwolniony ze służby.
34
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7. Rozpoznać osoby z najbliższego otoczenia cCzesława Jezierskiegoc w związku
z podjęciem w bieżącym roku dodatkowej pracy na pół etatu na Akademii Wychowania
Fizycznego, pod kątem zorganizowania osobowego źródła informacji i objęcia kontrolą
operacyjną ﬁguranta. W powyższej sprawie wykorzystać możliwości operacyjne Wydziału III.
Wykonuje: ppor. Alfred Gulbinowicz37 w terminie: 15 XI 1983 r.
8. Rozważyć ponownie możliwość zainstalowania PP w mieszkaniu cCzesława Jezierskiegoc. W tym celu podtrzymać kontakt operacyjny z mieszkającymi pod ﬁgurantem „KM” i „BM”.
Wykonuje: ppor. Alfred Gulbinowicz w terminie: 25 X 1983 r.
9. Opracować wszechstronnie N.N. mieszkającego obok cZbigniewa Sobolewskiegoc
i pozyskać jego mieszkanie, a następnie wystąpić z wnioskiem o ponowne zastosowanie
techniki w mieszkaniu ﬁguranta.
Wykonuje: st[arszy] kpr. Ryszard Jarmuszak38 w terminie: 15 XI 1983 r.
10. W związku z uzyskaniem jednoźródłowej informacji, iż cCezariusz Lesiszc39, student II roku Wydziału cBudownictwa Lądowegoc Politechniki Wrocławskiej, miał znać
miejsce pobytu K[ornela] cMorawieckiegoc, będzie on w dalszym ciągu aktywnie rozpracowywany w kierunku zebrania materiałów obciążających, umożliwiających jego
pozyskanie i wykorzystanie do rozpracowania struktur Solidarności Walczącej.
Wykonuje: por. Marek Mandecki w terminie: 25 XI 1983 r.
11. W związku z uzyskaniem informacji, iż ﬁgurant sprawy krypt[onim] „Toczek”,
jeden z najbliższych współpracowników K[ornela] cMorawieckiegoc z okresu sprzed stanu wojennego, aktywizuje się obecnie, podjęte zostaną następujące przedsięwzięcia:
– Pozyskać do współpracy kandydata na TW „TK” zatrudnionego wspólnie z ﬁgurantem w celu zapewnienia jego kontroli w miejscu pracy.
– Pozyskać do współpracy kandydata na TW „BG”, pracownika Ośrodka Badań Prognostycznych, w którym pracuje ﬁgurant, w celu kontroli osób go odwiedzających, przeprowadzenia PT, umożliwienia wchodzenia do jego pokoju.
– Wystąpić z wnioskiem o instalację PP w miejscu pracy ﬁguranta. Ze wstępnego
rozpoznania wynika, że możliwości takie istnieją.
Wykonuje: mł[odszy] chor. Andrzej Bolewski40 w terminie: 15 XI 1983 r.
12. Z prowadzonego rozpracowania wynika, iż cHanna Łukowska-Karniejc, była kochanka K[ornela] cMorawieckiegoc, ponownie nawiązuje kontakty z osobami podejrzanymi o działalność w nielegalnych strukturach.
W związku z tym planowane są następujące przedsięwzięcia:
– poprzez TW „Hala”, KO „HS” prowadzić systematyczną kontrolę ﬁgurantki
w miejscu pracy;
37

Alfred Gulbinowicz (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Funkcjonariusz w Wydziale III KW
MO/WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
38
Ryszard Jarmuszak (ur. 1955) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1983 r., od 1983 r.
w Wydziale III WUSW we Wrocławiu, następnie w Wydziale II, w 1990 r. zwolniony ze służby.
39
Cezariusz Lesisz, ps. „Jacuś” (ur. 1959) – inżynier, działacz opozycyjny. W stanie wojennym internowany, działacz SW, członek Rady, organizator druku. Obecnie w USA.
40
Andrzej Bolewski (ur. 1956) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1980 r., od 1980 r.
w Wydziale III KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku
Państwa WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
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– pozyskać właściciela mieszkania sąsiadującego z ﬁgurantką w celu stworzenia warunków do ponownego wykonania instalacji PP;
– prowadzić rozmowy z ustalonymi kontaktami ﬁgurantki pod kątem pozyskania
osób do jej rozpracowania.
Wykonuje: mł[odszy] chor. Roman Sajór41 w terminie: 15 XI 1983 r.
13. Z uzyskanych informacji z Wydziału III WUSW w Lesznie wynika, że cZdzisław Wiśniewskic42, student IV r[oku] cArcheologiic Uniwersytetu Wrocławskiego,
zam[ieszkały] we Wrocławiu przy ul. [...], jest zaangażowany w produkcję i kolportaż
nielegalnego pisma „Solidarność Walcząca – Ziemia Wschowska”43.
Wymienione pismo było kolportowane na terenie Wschowy (gdzie zamieszkuje na
stałe cZdzisław Wiśniewskic), Góry Śląskiej, Sławy i Leszna. W związku z powyższym
planuje się:
– dokonać pełnego rozpoznania cZdzisława Wiśniewskiegoc na terenie uczelni i miejsca czasowego zamieszkania;
– osobowym źródłom informacji c„Andrzej”, „Konrad”c, pozostającym na kontakcie
Sekcji III tut[ejszego] Wydziału III-1, zlecić zadania nawiązania kontaktu i ustalenia, czy
na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego jest on zaangażowany w nielegalną działalność;
– ustalić ewentualny krąg osób współdziałających ze cZdzisławem Wiśniewskimc
w ramach nielegalnych struktur Solidarności Walczącej Ziemia Wschowska i ich powiązań z Solidarnością Walczącą cKornela Morawieckiegoc;
– w przypadku zaistnienia sytuacji, z której wynikać będzie, że cZdzisław Wiśniewc
ski ma zamiar udać się na spotkanie typu organizacyjnego, stosować obserwację przez
Wydział „B”;
– przedsięwzięcia operacyjne w stosunku do cZdzisława Wiśniewskiegoc konsultować na bieżąco z Wydziałem III WUSW w Lesznie.
Wykonuje: por. Zdzisław Dymitko44, mł[odszy] chor. Henryk Kuczyński45 w terminie: 30 X 1983 r.
14. Prowadzić wymianę informacji i koordynować przedsięwzięcia na styku cKornel
Morawieckic – Regionalny Komitet Strajkowy z Grupą Operacyjno-Śledczą „Poligon”46
w Wydziale V-1.
Wykonuje: ppłk Józef Nowicki, n[aczelni]k Wydziału III-1, w terminie: w zależności
od potrzeb.
41

Roman Sajór (ur. 1955) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., w 1990 r. zwolniony
ze służby.
42
Zdzisław Wiśniewski (ur. 1961) – archeolog, działacz opozycyjny. W 1984 r. aresztowany, we Wrocławiu prowadził drukarnię pod nazwą. Niezależna Spółka Akcydensowa, drukującą na rzecz licznych ugrupowań podziemia.
Działacz SW, organizował komórki podziemia na terenie Góry, Leszna i Wschowy.
43
„Solidarność Walcząca” – pismo TZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Wschowskiej, ukazywało się w latach 1983–
–1984.
44
Zdzisław Dymitko (ur. 1955) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., od 1979 r.
w Wydziale III KW MO/WUSW, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW we
Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
45
Henryk Kuczyński (ur. 1953) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1976 r., funkcjonariusz
KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW we
Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
46
Grupa Operacyjno-Śledcza „Poligon” – utworzona w KW MO we IX 1980 r., zajmowała się rozpracowaniem
legalnej, a następnie podziemnej „Solidarności”. Na jej czele stał płk Anatol Pierścionek (1945–1986). Grupę rozwiązano jesienią 1983 r. ze względu na podejrzenie współpracy niektórych jej funkcjonariuszy z podziemiem.
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15. Wspólnie z Wydziałem Śledczym prowadzić na bieżąco analizę uzyskiwanych
w sprawie materiałów w aspekcie ich procesowego dokumentowania i wykorzystania.
Wykonuje: ppłk Józef Nowicki, n[aczelni]k Wydziału III-1, kpt. Stanisław Niessner
w terminie: na bieżąco.
Za koordynację i nadzór powyższego planu odpowiedzialny jest naczelnik Wydziału
III-1 ppłk Józef Nowicki.

Źródło: AIPN, 01232/25/5, k. 8–29, mps.
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Nr 14
1983 październik 21, Warszawa – Notatka służbowa z pobytu w WUSW we Wrocławiu
w celu zapoznania się z realizacją SOR „Tarantula”, sporządzona przez starszego inspektora Wydziału III Departamentu III MSW ppłk. Mariana Kieszkowskiego1, tajne specjalnego znaczenia

Zgodnie z otrzymanym poleceniem w dniu 17 i 18 października 1983 roku przebywałem służbowo w Wydziale III-1 Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych we
Wrocławiu celem zapoznania się ze sprawą K[ornela] Morawieckiego.
K[ornel] Morawiecki, jako ukrywający się b[yły] działacz NSZZ „Solidarność”, poszukiwany jest listem gończym. Wydział III-1 WUSW we Wrocławiu prowadzi na niego
sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Tarantula” nr ewid[encyjny] 42 408.
W sprawie stosowano wszystkie środki pracy operacyjnej łącznie z techniką. Mimo
dużego nakładu pracy nie doprowadziło to do ujęcia K[ornela] Morawieckiego, niemniej
wyłoniono parę perspektywicznych zaczepek, które stały się podmiotem działań operacyjnych. Jest to uwzględnione w planie przedsięwzięć sporządzonym w dniu 17 i 18 października 1983 r. (plan w załączeniu).
Do prowadzenia sprawy nie powołano formalnie grupy operacyjnej, lecz wyłączono
ze składu osobowego Wydziału III-1 4 pracowników operacyjnych, którzy wyłącznie
zajmują się sprawą K[ornela] Morawieckiego. Do pomocy tym pracownikom przydzielono dodatkowo 2 osoby, które organizują pracę operacyjną w sprawie na chronionych
przez siebie obiektach (kontakty i powiązania ﬁguranta w Politechnice Wrocławskiej).
Sprawa aktualnie znajduje się w bezpośrednim nadzorze naczelnika Wydziału III-1
ppłk. J[ózefa] Nowickiego, który koordynuje działania oraz osobiście realizuje kombinację operacyjną przy współudziale Dep[artamentu] I MSW, mającą na celu ustalenie
miejsca ukrywania się ﬁguranta.
Sprawa od strony dokumentacji realizacji zaplanowanych czynności nie nasuwa
zastrzeżeń, poza faktem, że ﬁgurant do chwili obecnej nie został zatrzymany. Należy
tu nadmienić, że sprawa prowadzona była pod bezpośrednim nadzorem z[astęp]cy naczelnika Wydziału III-1 por. Mariana Pietrzyka2, którego ostatnio zwolniono ze służby
w organach w trybie art. 7 Ustawy o służbie o organach MO w związku z prowadzonym
postępowaniem o przenikanie informacji stanowiących tajemnicę służbową w SB do
struktur podziemnych.
1

Marian Kieszkowski (ur. 1932) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1950 r., 1950–
–1952 słuchacz Szkoły Oﬁcerskiej MBP, 1952–1954 w Wydziale V WUBP w Warszawie, 1954–1956 w Wydziale
III WUBP/WUdsBP w Warszawie, 1957–1967 w Wydziale III KS MO, 1967–1974 w Wydziale IV Departamentu
III MSW, 1974–1978 i 1979–1987 w Wydziale III Departamentu III MSW, 1975–1978 oddelegowany do pracy
w ambasadzie PRL w Moskwie, w 1979 r. w Wydziale V Departamentu III MSW, 1987–1988 w Wydziale XII
Departamentu III MSW, 1988–1989 w Wydziale VIII Departamentu III MSW, zwolniony ze służby.
2
Marian Pietrzyk (ur. 1948) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1974 r., 1974–1982
w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1980–1982 kierownik sekcji w tym wydziale, 1982–1983 kierownik sekcji,
a następnie zastępca naczelnika Wydziału III-1 KW MO we Wrocławiu, zwolniony we IX 1983 r. pod zarzutem
współpracy z podziemiem, w 1990 r. zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa
WUSW we Wrocławiu, zwolniony ze służby.
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Obok z[astęp]cy naczelnika wydziału w tej samej sprawie został zwolniony ze służby
kierownik Sekcji Analityczno-Sprawozdawczej Wydz[iału] III-1 Stepowicz3 i 2 funkcjonariuszy MO.
W świetle znajdujących się materiałów w sprawie plan z 18 października 1983 r.
obejmuje możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia i kombinacje operacyjne zmierzające do zatrzymania ﬁguranta.
W dniu 18 października 1983 roku przekazałem naczelnikowi Wydziału III-1 informację od pozostającego na moim kontakcie TW „Al. Hołyński”4, której treść wskazuje na
możliwość powiązań ﬁguranta z osobami z Wydziału Mat[ematyczno]-Chem[icznego]
Uniwersytetu Wrocławskiego wyjeżdżającymi do Francji oraz na powiązania z klerem.
TW „Hołyński” w informacji wskazuje na środowiska, na których ﬁgurant może bazować, ukrywając się.
Należy nadmienić, że informacja wskazuje, iż w środowisku pracowników naukowych Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej ﬁgurant uchodzi za osobę powiązaną
z [a], co świadczy o tym, że w[yżej] w[ymienione] środowisko nie stanowi bazy jego
ukrywania się.
Dane zawarte w informacji TW „Hołyński” zaleciłem wszechstronnie sprawdzić i na
bazie ich sporządzić aneks do planu przedsięwzięć z dnia 18 października 1983 roku.
Z wypowiedzi naczelnika wydziału i zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu płk.
W[ojciecha] Kaniewicza5 wynika, że posiadają oni trudności z realizacją przedsięwzięć
przez miejscowy Wydział „B”. Zdaniem w[yżej] w[ymienionych] Wydział „B” we
Wrocławiu jest mały liczebnie i częściowo rozpoznany przez ugrupowania opozycyjne,
co utrudnia m.in. realizację zadań w sprawie K[ornela] Morawieckiego.
W odniesieniu do prowadzonego przez Wydział III-1 operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Tarantula” ustalono, że wszystkie znaczące w sprawie przedsięwzięcia i kombinacje operacyjne zmierzające do zatrzymania ﬁguranta będą konsultowane
z Wydziałem III Departamentu III MSW.

Źródło: AIPN, 01232/25/5, k. 7–9, mps.

a

Fragment nieczytelny.
Właśc. Jan Sterpowicz (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., 1973–1982
w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1982–1983 kierownik sekcji Wydziału III-1 we Wrocławiu, zwolniony ze
służby.
4
Stanisław Januszewski (ur. 1948) – historyk techniki, wykładowca PWr., tajny współpracownik SB ps.
„Aleksander Hołyński”, rozpracowywał m.in. wrocławskie środowiska opozycyjne i ROPCiO.
5
Właśc. Wojciech Raniewicz (ur. 1938) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1962 r., 1962–
–1963 w Wydziale IV KW MO w Gdańsku, 1963–1981 w Wydziale III KW MO w Gdańsku, 1970–1971 kierownik
grupy, 1971–1978 zastępca, a 1978–1981 naczelnik tego wydziału, 1981–1986 zastępca komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu ds. SB, 1986–1990 komendant Ośrodka Szkolenia MO we Wrocławiu, zwolniony ze
służby.
3
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Nr 15
1983 [po 28 października], Jelenia Góra – Telefonogram nr W-8139/83 od naczelnika
Wydziału Śledczego KW MO w Jeleniej Górze mjr. Wojciecha Kępy1 do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w sprawie prowadzonego dochodzenia przeciwko Andrzejowi
Walli2

Wydział Śledczy WUSW w Jeleniej Górze prowadził dochodzenie nr RSD-21/83
przeciwko Andrzejowi Walli, s. Józefa, podejrzanemu o podejmowanie działalności mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy poprzez namalowanie napisów o treści:
„Solidarność żyje” i „Breżniew3 gnije, Solidarność żyje”. Wymieniony przyznał się do
popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił motywy oraz okoliczności jego popełnienia. Nadto w trakcie przesłuchań dokładnie wyjaśnił kwestie związane z jego znajomością z Chrystoforoszem Tulaszem – podejrzanym do sprawy nr RSD-21/83 – oraz ich
wspólną działalnością polegającą na przygotowywaniu, produkowaniu oraz kolportażu
ulotek „Myśl” na terenie Jeleniej Góry. W związku z tym w dniu 25 października wydane zostało postanowienie o połączeniu dochodzeń nr RSD-21/83 i RSD-28/83 i nadaniu
im numeru RSD-21/83. W stosunku do Andrzeja Walli wydano postanowienie o uzupełnieniu zarzutów.
Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego
Wydział Śledczy WUSW w Jeleniej Górze, RSD-21/83, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze 1-Ds-1835/83:
[...]

Źródło: AIPN Wr, 026/73, k. 153, mps.

1

Wojciech Kępa – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1978–1986 naczelnik Wydziału Śledczego KW MO/
WUSW w Jeleniej Górze.
2
Andrzej Walla (ur. 1954) – kierowca, działacz opozycyjny. W 1983 r. współzałożyciel Rady SW Oddział Jelenia
Góra, w X 1983 r. aresztowany, w II 1984 r. skazany na rok i dwa miesiące więzienia w zawieszeniu na 4 lata.
3
Leonid Breżniew (1906–1982) – polityk sowiecki, od 1964 r. I sekretarz, 1966–1982 sekretarz generalny KPZS.
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Nr 16
1983 grudzień 8, Gliwice – Informacja od TW pseudonim „Maj” opracowana przez
zastępcę szefa RUSW w Gliwicach ds. SB mjr. Kazimierza Goraja1, tajne

Źródło: TW ps[eudonim] „Maj”.
Przyjął: mjr mgr K[azimierz] Goraj.
Miejsce: m[ieszkanie] k[onspiracyjne]2 „Panorama”.
Data: 7 XII 1983 r.
Ukrywający się w Gliwicach osobnik o imieniu lub pseudonimie „Zdzisław” przyszedł w dniu 5 XII 1983 r. do mieszkania Siemaszki pomiędzy godz. 18.15–18.30. Przebywał do godz. 19.30. W domu zjadł obiad i wysłano żonę Zbigniewa Siemaszki po
zakupy artykułów spożywczych. Do domu Siemaszki przyniósł:
1. a„PIK”3 nr 9 z dnia 4 XII 1983 r. w ilości ok. 2–2500 szt.,
2. „PIK” nr 8 w ilości ok. 300–500 szt.,
3. „Solidarność Walczącą” w ilości ok. 500 szt.,
4. „Informator Solidarności Regionu Mazowsze”4 w ilości 500 szt.a
Z rozmowy, którą prowadzono, wynika, że posiada [on] trudności w uzyskaniu nowej maszyny do pisania i osoby, która mogłaby na tej maszynie pisać matryce. Na melinie, w której przebywa wraz z drugim ukrywającym się, ma piec węglowy [i] węgiel,
tak że może sobie sam przyrządzać posiłki. Z domu Siemaszki zabrał makaron, pasztet
i kurę w rosole w puszce. Dokonano tam również rozliczenia przekazanych poprzednio
materiałów w cenie 5 zł za jeden egzemplarz, tj. ok. 10 000 zł. Z mieszkania Siemaszki
w poniedziałek zabrał:
1. matryce do produkcji na sitodruku nowych kartek świątecznych przedstawiające żołnierza, Matkę Boską z Jezusem; matryce te rozrysowane były w kolorze żółtym,
czerwonym, zielonym i szarym, widnieje na nich napis „Solidarność Gliwice życzy wesołych świąt”,
2. projekt albumu do kopiowania [w] większej ilości,
3. rozpuszczalnik,
4. matrycę ulotki z karykaturą Urbana5,
5. czyste matryce produkcji duńskiej.
a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
Kazimierz Goraj (ur. 1940) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1962 r., 1979–1980 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO w Katowicach, 1980–1982 naczelnik Wydziału III KW MO w Katowicach,
1983–1990 zastępca komendanta miejskiego MO/szefa RUSW w Gliwicach ds. SB, zwolniony ze służby.
2
Mieszkanie konspiracyjne – lokal, którego właścicielem był resort spraw wewnętrznych, wykorzystywany
w celach operacyjnych.
3
„PIK” („Podziemny Informator Katowicki”) – pismo oddziału SW w Katowicach, ukazywało się w latach 1983–
–1985 oraz 1988–1990, wydano 47 numerów, redagował je m.in. Sławomir Bugajski.
4
Właśc. „Informacja »Solidarności« Region Mazowsze” – pismo ukazywało się w latach 1981–1984, wydano 200
numerów.
5
Jerzy Urban (ur. 1933) – dziennikarz, publicysta. 1981–1989 rzecznik prasowy rządu, 1989–1990 prezes
Radiokomitetu.
1
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W ostatnim okresie czasu zwerbowano do organizacji podziemnej Solidarność Walcząca młodego mężczyznę, który wyszedł z wojska w ostatnim okresie czasu, po odbyciu
zasadniczej służby wojskowej. Wymieniony był dwukrotnie w mieszkaniu Siemaszki, tj.
[na] „Andrzejki” i „Barbórkę” od godz. 17.00–17.30. Rysopis wymienionego – wzrost
ok. 175 cm, ciemny blondyn, czesany na bok, ubrany w kurtkę beżową z elanobawełny; zgodnie z tradycją wymieniony składał przysięgę przed kierownictwem Solidarności Walczącej na pistolet i krzyż. Od poniedziałku Zbigniew Siemaszko robi porządek
w mieszkaniu, kazał żonie część materiałów zanieść na melinę przy al. Szarych Szeregów, część ukrył w piwnicy, część dał Danucie Loret6. W dniu dzisiejszym poszedł
do Danuty Loret i Marka Cielińskiego7 uzgadniać działalność propagandowo-wizualną
przed 15 bm. Siemaszko obrał nowy pseudonim „ViS”.
Do Częstochowy w dniu 10 XII 1983 r. wyjeżdżają: Franciszek Treﬂer8 ps[eudonim]
„Hubert Siwy”, Krzysztof Gosiecki9, Marek Cieliński, Zbigniew Szołomicki10, Danuta
Loret. Na spotkaniu w kościele św. Krzyża w dniu dzisiejszym zapadną ustalenia, kto
pojedzie oraz czym i kto z kim pojedzie. Impreza w Częstochowie organizowana jest
w ramach pielgrzymki Duszpasterstwa Pracujących, z której w Częstochowie zainteresowani spotykają się o godz. 10.00 w sali rycerskiej. W Częstochowie mają być przedstawiciele podziemia wszystkich miast w kraju i kierownictwo TKK.
Siemaszko w rozmowie z dr. Kasperkiem11 z Kliniki Neurologicznej w Zabrzu
oświadczył mu, że w ostatnim okresie czasu aresztowany został jego kuzyn, znacząca
postać w działalności podziemnej, wobec którego stwierdził, że nie wytrzymał psychicznie na przesłuchaniu i zeznał, obciążając innych. Po aresztowaniu kuzyna dr. Kasperka
ten opróżnił mieszkanie i zwraca na siebie szczególną uwagę, kontrolując się. Materiały,
które do Siemaszki w dniu 5 bm. przyniósł „Zdzisław”, zabierali: Wróblewski Edward,
Marek Cieliński, Danuta Loret, ks. Siemiński12, Kasperek z Zabrza, dr Grudzińska13
z Kliniki Neurologicznej w Zabrzu, którą nazywają w Zabrzu pierwszą po Bogu w działalności podziemia.
Zadanie
Wziąć udział w dniu 8 XII 1983 r. w spotkaniu organizacyjnym w kościele św. Krzyża. Podjąć się roli łącznika w przekazywaniu i odbieraniu materiałów z meliny, w której
ukrywa się „Zdzisław”, do mieszkania Siemaszki lub na punkty kontaktowe, zgodnie
z omówioną legendą.
6

Danuta Loret – bliższych danych nie ustalono.
Marek Cieliński – działacz NSZZ „Solidarność”, członek redakcji „Gliwickiego Serwisu Informacyjnego”, w stanie wojennym internowany, szef delegatury RKW w Gliwicach.
8
Franciszek Treﬂer, ps. „Hubert Siwy” – bliższych danych nie ustalono.
9
Prawdop. Krzysztof Gosiecki (ur. 1939) – chemik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ w Instytucie Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Śląskiego, w stanie wojennym internowany,
przewodniczący TKZ, członek redakcji „Regionalnego Informatora Solidarności”, współpracownik RKW.
10
Zbigniew Szołomicki (ur. 1951) – chemik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący KZ w Instytucie Metali Nieżelaznych, w stanie wojennym internowany, kolporter, organizator pomocy dla
represjonowanych, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
11
Stefan Kasperek (ur. 1932) – lekarz neurolog, wówczas pracownik Śląskiej Akademii Medycznej.
12
Jan Siemiński (ur. 1933) – duchowny katolicki, redemptorysta, współpracownik opozycji, organizator
Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Gliwicach.
13
Barbara Grudzińska (1924–2006) – lekarz neurolog, wówczas pracownik Śląskiej Akademii Medycznej.
7
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Przedsięwzięcia
Informację włączyć do materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania „Balon”.
Sporządzić wyciągi i przekazać do wiadomości w pionach.
Uzupełnienie
Danuta Loret daje do powielenia i druku na powielarni w Instytucie, w którym pracuje, co drugi dzień materiały i matryce kobiecie o imieniu Krystyna.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 426, mps.

84

Nr 17
1983 grudzień 9, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW
płk. Wacława Króla1 do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach ppłk. Janusza
Wieniewskiego2 w sprawie wszczęcia sprawy operacyjnego rozpracowania przeciwko
Solidarności Walczącej, tajne

W załączeniu uprzejmie przesyłam kserokopie nr 1–6 nowo ujawnionego nielegalnego czasopisma p[od] n[azwą] „PIK. Podziemny Informator Katowicki. Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej Oddział Katowice”.
W związku z ujawnieniem kolejnego pisma sygnowanego przez nielegalną strukturę
p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca, której główne centrum kierownicze znajduje się
we Wrocławiu („szefem” jest dr Kornela Morawiecki, b[yły] adiunkt Politechniki Wrocławskiej – ﬁgurant Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu), polecam wszcząć sprawę
operacyjnego rozpracowania, której celem będzie zarówno ujawnienie składu redakcji,
miejsca druku, zasięgu kolportażu itp., jak przede wszystkim ujawnienie struktury Solidarności Walczącej.
Z uwagi na wyraźną – ze strony Solidarności Walczącej – tendencję rozrostu organizacyjnego i budowanie ogniw organizacyjnych na terenie szeregu województw proszę o bieżące informowanie, zwłaszcza w zakresie uzyskiwania danych operacyjnych,
o wzajemnych powiązaniach pomiędzy poszczególnymi województwami.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 458, mps.

a

W dokumencie Konrad.
Wacław Król (ur. 1938) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1962 r., 1962–1967 w Wydziale II Biura „C”, 1967–1976 w Wydziale I Departamentu III, 1971–1976 zastępca naczelnika tego Wydziału, 1976–
–1987 w Wydziale II Departamentu III, 1976–1979 zastępca, a 1979–1987 naczelnik tego Wydziału, 1987–1989
zastępca dyrektora Departamentu III, w 1989 r. dyrektor Zespołu w MSW, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Janusz Wieniewski (1941–1987) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1966 r., 1979–
–1982 zastępca, a 1982–1986 naczelnik Wydziału III KW MO w Katowicach, 1986–1987 zastępca szefa MUSW
w Świętochłowicach ds. SB.
1
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Nr 18
1983 grudzień 9, Wrocław – Informacja dotycząca aktualnego rozpracowania organizacji Solidarność Walcząca i jej przywódcy w sprawie kryptonim „Tarantula”, sygnowana
przez naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu ppłk. Józefa Nowickiegoa, tajne
specjalnego znaczenia

b

Kornel Morawieckib, s. Michała i Jadwigi Szumańskiej, ur. 3 V 1941 r. w Warszawie, zameldowany: Wrocław, ul. [...], narodowość i obywatelstwo polskie, żonaty,
4 dzieci, wykształcenie wyższe – dr ﬁzyki, zatrudniony: do grudnia 1981 r. w bInstytucie
Matematyki Politechniki Wrocławskiejb, od 13 XII 1981 r. ukrywa się, poszukiwany
listem gończym.
Wymieniony negatywną działalność polityczną prowadzi od końca lat 70. Początkowo w ramach Wrocławskiego Klubu Samoobrony Społecznej „KOR”1 i redakcji nielegalnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”, a następnie w byłym Niezależnym Samorządnym
Związku Zawodowym „Solidarność”, jako ekstremalny działacz struktur uczelnianych,
regionalnych i delegat na I Krajowy Zjazd Związku „Solidarność”. W dużym stopniu
opanował dział poligraﬁi Zarządu Regionu, w którym drukował nielegalnie „Biuletyn
Dolnośląski”. Ponadto w II połowie 1981 r. rozpoczął redagowanie serwisu informacyjnego „Z dnia na dzień” – pisma ZR NSZZ „Solidarność”. W powyższych pismach publikował niesprawdzone informacje o charakterze plotek zawierające znaczny ładunek sensacji, czym zyskiwał coraz większy rozgłos. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł
w struktury Regionalnego Komitetu Strajkowego, nadal koncentrując się na działalności
poligraﬁcznej i wydawniczej.
Prezentowane przez niego koncepcje były od początku radykalne, nie w pełni akceptowane przez grupę Władysława Frasyniuka – przewodniczącego RKS Dolny Śląsk.
W czerwcu 1982 r. doszło do nieporozumień między bK[ornelem] Morawieckimb
i W[ładysławem] Frasyniukiem, w rezultacie czego bK[ornel] Morawieckib utworzył organizację Solidarność Walcząca, skupiając wokół siebie część łączników, kolporterów
i drukarzy. W ramach organizacji utworzył tzw. Agencję Informacyjną, która obecnie
wydaje następujące pisma:
– „Solidarność Walcząca” – w bieżącym roku ukazało się 35 numerów,
– „BIS – Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej”2 – w bieżącym roku ukazały się 22 numery,
– „Biuletyn Dolnośląski” – w bieżącym roku ukazało się 9 numerów,
– „Biblioteka A[kademickiego] R[uchu] O[poru]” – w bieżącym roku ukazało się
6 numerów,
a

Zgodnie z rozdzielnikiem informacja była skierowana do Biura Studiów SB MSW i Wydziału III Departamentu III
MSW.
b–b
Fragment dopisany odręcznie.
1
Właśc. Klub Samoobrony Społecznej Ziemi Dolnośląskiej.
2
„BIS – Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej” – pismo oddziału wrocławskiego SW, ukazywało się
w latach 1983–1987, wydano 119 numerów, pismo redagowali Anna i Marek Bireccy oraz Andrzej Myc (posługujący się wspólnym pseudonimem „Antoni Krupisz”).
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– „Replika”3 – dotychczas ukazało się 20 numerów,
– „Punkt”4 – pierwszy numer ukazał się w listopadzie br.,
– 10 okolicznościowych ulotek z reguły wzywających do określonych zachowań
i manifestacji ulicznych.
W wydawnictwach powyższych zamieszcza szereg własnych artykułów.
Według niepotwierdzonych informacji w 1982 r. bK[ornel] Morawieckib miał liczne
koncepcje utworzenia bojówek terrorystycznych i grup ochraniających go. Dotychczas
nie stwierdzono jednak faktów wskazujących na realizację w[yżej] wym[ienionych]
koncepcji. Faktem jest jednak, iż skupił wokół siebie najbardziej zdeterminowanych
zwolenników walki o władzę.
Na podstawie posiadanych informacji operacyjnych należy wnioskować, iż ﬁgurant
nie ujawni się w ramach amnestii.
Z analizy całości rozpracowania wynika, że bK[ornel] Morawieckib do września 1983 r.
był informowany o naszych planach działania. W tej sytuacji w sprawie zmuszeni byliśmy w zasadzie budować od początku koncepcje rozpracowania i pozycje operacyjne.
Plan przedsięwzięć do sprawy został opracowany i zatwierdzony przez płk. W[ojciecha] Raniewicza, z[astęp]cę szefa WUSW we Wrocławiu, w październiku 1983 r.
i przesłany do Wydziału III Departamentu III MSW w Warszawie.
Nadrzędnym celem realizowanej sprawy jest całkowite rozpracowanie podziemnych
struktur Solidarności Walczącej oraz zatrzymanie jej przywódcy bK[ornela] Morawieckiegob. Realizując zakładane cele, objęto intensywnym rozpracowaniem operacyjnym
następujące osoby:
– bFalicki Pawełb5 – używający w konspiracji pseudonimu „Tomek”. W trakcie prowadzenia sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Kanał”, drogą kombinacji
operacyjnej realizowanej wspólnie z Departamentem I MSW, ustalono, że jest on jednym
z czołowych działaczy Solidarności Walczącej i prawdopodobnie pełni funkcję zastępcy bK[ornela] Morawieckiegob. „Tomek” z ramienia Solidarności Walczącej utrzymuje
kontakty z łącznikami ośrodków prosolidarnościowych na Zachodzie.
– bAraszewski Aleksanderb6 – w trakcie prowadzenia sprawy krypt[onim] „Viktoria”
ustalono, iż w jego mieszkaniu odbywają się okresowo spotkania osób z kierownictwa Solidarności Walczącej, w których sporadycznie ma uczestniczyć bK[ornel] Morawieckib.
– bAndrzej Kołeńskib7 – student IV r[oku] Papieskiego Fakultetu Teologicznego.
W swoim mieszkaniu organizuje spotkania osób zaangażowanych w poligraﬁę Solidarności Walczącej oraz przeprowadza wstępne rozmowy z kandydatami na drukarzy.
3

„Replika” – pismo związane z SW, ukazywało się w latach 1982–1987, wydano 53 numery, pismo redagowali: Paweł Falicki (redaktor naczelny), Wojciech Jankowski, Maciej Kałuszyński, Teresa Witkiewicz, Małgorzata
Ścięgosz, Jan Fiołek, Paweł Świtalski, Wojciech Winciorek, Tadeusz Romanowski.
4
Nie ustalono, o jakie pismo chodzi.
5
Paweł Falicki, ps. „APN-2”, „Chudy”, „Kaj”, „Piotr Kminkiewicz”, „P.K.”, „Tomasz Redkowski”, „Tomek”,
„Tumor”, „Wiktor Niepokorny” (ur. 1954) – matematyk, działacz opozycyjny. Działacz RKS, w 1982 r. członek
redakcji „Z dnia na dzień”, działacz SW, członek Rady, organizator przerzutów sprzętu. W II 1984 r. aresztowany,
zwolniony w VIII 1984 r. na mocy amnestii. W 1976 r. zarejestrowany przez Wydział IV KW MO we Wrocławiu
jako TW ps. „Barnaba”, po aresztowaniu wyrejestrowany ze względu na „dwulicowość”, nie odnaleziono dokumentacji tej sprawy.
6
Aleksander Araszewski – współpracownik SW.
7
Andrzej Kołeński – działacz SW, wówczas student IV roku Papieskiego Fakultetu Teologicznego.
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– bWojciech Winciorekb – wykształcenie wyższe – socjolog, zatrudniony w Zespole
Badawczym nad Filozoﬁą Politechniki Wrocławskiej. Swoje mieszkanie do wprowadzenia stanu wojennego udostępniał bK[ornelowi] Morawieckiemub do drukowania „Biuletynu Dolnośląskiego”, organizował po wprowadzeniu stanu wojennego punkty druku
i grupy kolporterów.
– bAdam Weissb, wykształcenie wyższe – doktorant w Instytucie Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Według informacji operacyjnych ma być współredaktorem pisma „Solidarność Walcząca”.
– bRomuald Lazarowiczb – wykształcenie wyższe – ﬁlolog, obecnie nie pracuje, ma
rentę inwalidzką, były współredaktor „Biuletynu Dolnośląskiego”, aktualnie zaangażowany jest w wydawanie jednego z pism Solidarności Walczącej.
– bKrzysztof Gulbinowiczb – wykształcenie średnie, nie pracuje, utrzymuje ścisłe
kontakty z bK[ornelem] Morawieckimb, zaangażowany w techniczne przygotowanie do
druku nielegalnych wydawnictw.
– bZbigniew Oziewiczb – dr ﬁzyki, zatrudniony w Instytucie Fizyki Uniwersytetu
Wrocławskiego, od kilkunastu lat zna się z bK[ornelem] Morawieckimb i w przeszłości
był jego najbardziej zaufaną osobą.
Jednym z głównych zagrożeń w ugrupowaniu Solidarność Walcząca jest tzw. Agencja Informacyjna, która do chwili obecnej wydaje 6 tytułów różnego rodzaju pisemek
oraz, okresowo, małego formatu ulotki.
W celu pełnego rozpoznania tzw. Agencji Informacyjnej, ustalenia miejsc druku,
przechowywania materiałów i urządzeń poligraﬁcznych, punktów rozdziału tych materiałów do kolportażu i w konsekwencji likwidacji powyższego zagrożenia, wprowadzono w ostatnim okresie w struktury poligraﬁczno-kolportażowe Solidarności Walczącej
czterech tajnych współpracowników:
– TW ps[eudonim] „Kaskader” – zdobył zaufanie w środowisku, odbiera materiały
z punktów kolportażowych, ma możliwość głębszego wniknięcia w struktury organizacji i rozpracowania roli poszczególnych osób i miejsc wykorzystywanych do celów
konspiracyjnych.
– TW ps[eudonim] „Radomski” – został zaakceptowany jako drukarz do „Solidarności
Walczącej”. Pozwoli mu to na rozpoznanie miejsc druku i przechowywania materiałów
poligraﬁcznych i ustalenie osób tkwiących w strukturach poligraﬁczno-kolportażowych.
– TW ps[eudonim] „Ciepły” – nawiązał kontakt z ﬁgurantem sprawy krypt[onim]
„Klub”. Otrzymał propozycję wykorzystania swojego mieszkania na punkt pisania matryc, a garażu na magazyn przechowywania papieru i farby drukarskiej. Wykorzystując
powyższe, będzie dążył do głębszego wniknięcia w organizację.
– TW ps[eudonim] „Gienek” – został zaakceptowany jako kolporter i otrzymał propozycję wykorzystania samochodu służbowego do przewozu materiałów propagandowych, organizowania papieru i farby we Wrocławiu i województwie.
Aktualne działania operacyjne w prowadzonych rozpracowaniach zmierzają do:
– Ustalenia miejsca pobytu bK[ornela] Morawieckiegob i jego zatrzymania.
– Pełnego rozpoznania tzw. Agencji Informacyjnej, osób z nią związanych i jej likwidacji.
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– Ustalenia dalszych osób zaangażowanych w Solidarność Walczącą – drukarzy,
kolporterów, łączników, aby poprzez ich aktywne rozpracowanie ustalać osoby mające
bezpośredni dostęp do ﬁguranta.
– Procesowego dokumentowania działalności poszczególnych osób i działań Solidarności Walczącej.
W najbliższym okresie będą realizowane następujące przedsięwzięcia operacyjne:
– Dalsze umacnianie pozycji operacyjnych wprowadzonych już do rozpracowań tajnych współpracowników oraz wprowadzenie nowych źródeł: TW ps[eudonim] „Derek”,
TW ps[eudonim] „Józek”, TW ps[eudonim] „Edyta”, TW ps[eudonim] „Konrad”.
– Pozyskanie następujących nowych TW, wywodzących się z kręgów Solidarności
Walczącej: Leszka O., Wojciecha A., Mariana S.
– Zainstalowanie PP w obiektach i mieszkaniach wykorzystywanych do odbywania
spotkań konspiracyjnych, w których może uczestniczyć bK[ornel] Morawieckib:
a) w mieszkaniu ﬁguranta krypt[onim] „Tomek”,
b) w miejscu zamieszkania i pracy bW[ojciecha] Winciorkab,
c) w miejscu zamieszkania bA[ndrzeja] Kołeńskiegob,
d) w miejscu zamieszkania TW ps[eudonim] „Ciepły”, gdzie w najbliższym okresie
ma być zorganizowany punkt pisania matryc, a tym samym będzie [ono] odwiedzane
przez osoby z tzw. Agencji Informacyjnej.
– Stałe współdziałanie z Wydziałami WUSW we Wrocławiu i innymi Wojewódzkimi
Urzędami Spraw Wewnętrznych, na terenie których oddziałuje Solidarność Walcząca
(Wałbrzych, Jelenia Góra, Opole, Gorzów Wielkopolski), w kierunku rozpracowania
osób zaangażowanych, w szczególności z zakładów przemysłowych, i uzyskiwania informacji mogących naprowadzić na ukrywającego się ﬁguranta.

Źródło: AIPN, 01232/25/5, k. 42–47, mps.
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Nr 19
1984 styczeń 4, Katowice – Plan przedsięwzięć operacyjnych w SOR kryptonim „Terroryści” opracowany przez starszego inspektora Wydziału V WUSW w Katowicach,
młodszego chorążego Wiesława Dobrzańskiego1, zatwierdzony przez kierownika Sekcji
III Wydziału V WUSW w Katowicach por. Adama Raczyńskiego2, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Terroryści” nr ewid[encyjny] KA
54 530 została założona w dniu 23 XI 1983 r. na podstawie informacji uzyskanych od
KS „WO” oraz TW ps[eudonim] „Romeo” i „Maj”, z których wynika, że w ostatnim
okresie czasu na terenie woj. katowickiego ukazują się nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Solidarność Walczącą Oddział Katowice. W dniu 15 XI 1983 r. na ul. 1 Maja
w Sosnowcu na przystanku tramwajowym KS „WO” ujawnił następujące wydawnictwa
bezdebitowe:
– Biuletyn informacyjny „PIK. Podziemny Informator Katowicki” nr 5–6 z dnia 20 X
1983 r. sygnowany przez Solidarność Walczącą Oddział Katowice. Poruszona jest w nim
sprawa przyznania Nagrody Nobla dla L[echa] Wałęsy, opisane w sposób tendencyjny
wystąpienie rzecznika prasowego rządu itp. Nakład 2 tysiące egzemplarzy wykonany
metodą powielaczową. Wydawca – Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej.
– Miesięcznik organizacji Solidarność Walcząca Oddział Katowice pt. „WiS – Wolni
i Solidarni”3 z dnia 10 VIII 1983 r., w którym poruszane są sprawy związane z 3. rocznicą porozumień sierpniowych, wydarzenia z sierpnia 1920 r. w Polsce itp. Jest to biuletyn
czterostronicowy wykonany metodą kserograﬁczną. Wydawca – Agencja Informacyjna
Solidarności Walczącej, nakład w ilości 1600 egz[emplarzy].
– Biuletyn „Solidarność Walcząca” – wydanie specjalne [z] 1983 r., w którym omówiono metody działania „Solidarności” oraz poruszono sprawy bieżące „Solidarności”.
Jest to biuletyn dwustronicowy, wykonany metodą kserograﬁczną.
Wymienione ulotki oraz biuletyny znajdowały się w kopertach formatu A-4, których
było kilka sztuk, i zostały zabrane przez oczekujących na tramwaj pasażerów. Jedna
koperta z wymienionymi ulotkami została przejęta przez KS „WO”.
Z informacji uzyskanych od TW ps[eudonim] „Romeo” nr ewid[encyjny] KA 52
953 wynika, że ﬁgurantka sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Walentyna” – [nr ewidencyjny] 53 445 – Anna Nikodem4, podejrzana o prowadzenie nielegalnej
1
Wiesław Dobrzański (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1975 r., początkowo
w KM MO w Gliwicach, następnie w Wydziale V WUSW w Katowicach, w 1989 r. w Wydziale Śledczym WUSW
w Katowicach, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Adam Raczyński (ur. 1951) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1975 r., 1975–1990
w Wydziale III A/V/Wydziale Ochrony Gospodarki KW MO/WUSW w Katowicach, 1989–1990 kierownik sekcji
w tym wydziale, w 1990 r. zwolniony ze służby.
3
„WiS” – pismo oddziału SW w Katowicach (od nr. 10 „WiS – Wolni i Solidarni”), ukazywało się w latach
1982–1990, wydano 35 numerów.
4
Anna Nikodem-Przekupień (ur. 1948) – działaczka NSZZ „Solidarność”, działaczka MKK NSZZ „Solidarność”
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, kolporterka, drukarz, w XII 1983 r. aresztowana, zwolniona w VII 1984 r. na mocy
amnestii.
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działalności, w dniu 14 X 1983 r. wręczyła D[anucie] Skorenko5 (rej[estrowana] do nr
KA 52 035), po 5 (pięć) egz[emplarzy] nielegalnych wydawnictw o tytułach: „Wolni
i Solidarni” oraz „Głos Śląsko-Dąbrowski”6.
Nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Solidarność Walczącą Oddział Katowice
zostały ujawnione również w dniu 10 XI 1983 r. podczas przeszukania mieszkania Nikodema Adama7 – byłego działacza KPN, rej[estrowanego] w sprawie „Walentyna” do nr
KA 54 469. W dniu 20 XI 1983 r. podczas przeszukania w miejscu pracy oraz [miejscu]
zamieszkania ob[ywatela] Kraśny Andrzej8 – rej[estrowany] do nr 54 571 w sprawie
operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Drukarz”, nr ewid[encyjny] 54 571, ujawniono m[iędzy] innymi nielegalne wydawnictwa, takie jak:
– „Solidarność Walcząca” z dnia 16–23 X 1983 r. – szt[uk] 1,
– „PIK” z dnia 18 VIII 1983 r. – szt[uk] 1,
– „WiS – Wolni i Solidarni” – listopad–grudzień 1982 r. – szt[uki] 2,
– miesięcznik „Wakat”9 – 1 szt[uka],
– pieczątka drewniana o treści „Solidarność Walcząca”.
Wymieniony wyjaśnił, że ulotki otrzymywał od pracownika zakładu, tj. ob[ywatela]
Skałecki Ryszard10, rej[estrowany] do nr 54 572, oraz Janas Tadeusz11, rej[estrowany]
do nr 54 573.
Z posiadanych informacji uzyskanych od TW ps[eudonim] „Maj” w miesiącu czerwcu wynika, że na terenie Gliwic miała powstać nielegalna, podziemna struktura Solidarność Walcząca, którą koordynować ma ob[ywatel] Długi Grzegorz – ﬁg[urant] sprawy
operacyjnego rozp[racowania] krypt[onim] „Asesor” – rej[estrowany] do nr 51 701.
Celem nowej organizacji ma być dywersja, sabotaż, terror psychiczny i ﬁzyczny, bezpośrednie ataki na funkcjonariuszy resortu MSW dla zdobycia broni.
II. Kierunki rozpracowania
1. Rozpoznanie składu osobowego kierownictwa nielegalnego ugrupowania wydającego i kolportującego powyższe nielegalne antysocjalistyczne ulotki i czasopisma.
5
Danuta Skorenko (1940–2000) – ﬁlozof, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”, przewodnicząca KZ PZU w Katowicach, w stanie wojennym ukrywała się, współtwórczyni i przewodnicząca MKK NSZZ
„Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zwolniona z pracy z przyczyn politycznych, członek redakcji „Ku
wolnej Polsce”, aresztowana w XII 1983 r., zwolniona w VII 1984 r. na mocy amnestii, aresztowana w X 1985 r.,
w IV 1986 r. skazana na 2,5 roku więzienia, we IX 1986 r. zwolniona na mocy amnestii, od 1987 r. współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, od 1988 r. przewodnicząca jej oddziału na terenie
Śląska.
6
„Głos Śląsko-Dąbrowski” – pismo NSZZ „Solidarność”, ukazywało się w latach 1982–1989, wydano 78 numerów.
7
Adam Nikodem (ur. 1946) – technik energetyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” i KPN, działacz Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, kolporter
prasy podziemnej, w XI 1983 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii.
8
Andrzej Kraśny (ur. 1954) – działacz NSZZ „Solidarność”, kolporter, współpracownik SW, w XI 1983 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii.
9
Właśc. „Vacat” – pismo społeczno-polityczne, ukazywało się w latach 1982–1989, wydano co najmniej 46 numerów.
10
Ryszard Skałecki (ur. 1949) – działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, współtwórca
struktur podziemnych w Tychach, współpracownik SW, kolporter wydawnictw podziemnych, w XI 1983 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych.
11
Tadeusz Janas (ur. 1947) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, współtwórca struktur podziemnych w Tychach, współpracownik SW, w XI 1983 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii,
działacz KPN.
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2. Ustalenie systemu łączności, punktów kontaktowych i zakonspirowanych melin
kolportażowych.
3. Zlokalizowanie środków technicznych służących do sporządzania nielegalnych
wydawnictw.
4. Ujawnienie dróg łączności, kurierów z innymi ośrodkami w kraju, a w szczególności z Wrocławiem, Warszawą i Krakowem.
5. Objęcie operacyjną kontrolą poczynań oraz zamierzeń wrogiej działalności kierownictwa nielegalnego antysocjalistycznego ugrupowania.
6. Procesowe dokumentowanie wrogiej, antysocjalistycznej i antypaństwowej działalności celem pociągnięcia winnych do odpowiedzialności karnej.
III. Przedsięwzięcia operacyjne
Dla realizacji założonych celów planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia
operacyjne:
1. W porozumieniu z mjr. Gorajem opracować kierunki zadań dla TW ps[eudonim]
„Maj”, zmierzające do ustalenia składu osobowego kierownictwa nielegalnego ugrupowania, kolportującego antypaństwowe wydawnictwa sygnowane przez Solidarność
Walczącą z terenu Gliwic.
Wykona do dnia…a
2. Wytypować, opracować i pozyskać osobowe źródło informacji wywodzące się
z kręgów osób związanych bezpośrednio z A[nną] Nikodem w celu ustalenia źródła
pochodzenia posiadanych przez nią nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez Solidarność Walczącą.
Wykona do dnia…
3. Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Wydziałem Śledczym w celu koordynowania
przedsięwzięć operacyjnych związanych z wynikami śledztwa dot[yczącymi] A[dama]
Nikodem i A[ndrzeja] Kraśny.
Wykona do dnia…
4. W porozumieniu z por. Harunkiem12 i kpr. Muszyńskim13 określić występujące
powiązania w prowadzonych przez nich sprawach w celu dotarcia do ośrodka dyspozycyjnego Solidarności Walczącej Oddział Katowice.
Wykona do dnia…
5. W porozumieniu z pracownikami Wydziałów V-1 i V-2 oraz Wydziału III-1 dokonywać na bieżąco analizy posiadanych materiałów w sprawie wydawnictw Solidarności
Walczącej w celu podjęcia wspólnych wniosków i opracowania planu działania.
Wykona…
W miarę uzyskiwania informacji operacyjno-śledczych powyższy plan będzie na bieżąco uzupełniany.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 77–79, mps.

a
12
13

Tu i dalej miejsca niewypełnione w dokumencie.
Harunk – bliższych danych nie ustalono.
Muszyński – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 20
1984 luty 2, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW płk.
Wacława Króla do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach w sprawie założenia
spraw operacyjnego rozpracowana na wydawnictwa Solidarności Walczącej, tajne specjalnego znaczenia

Na terenie Wrocławia postała w 1982 r. nielegalna organizacja o nazwie Solidarność
Walcząca.
Początkowo Solidarność Walcząca prowadziła działalność kolportażową tylko
na terenie woj. wrocławskiego i Dolnego Śląska. Aktualnie nastąpiło rozszerzenie tej
działalności na teren Polski południowej i Wielkopolski. Do zewnętrznych przejawów
działalności tej nielegalnej organizacji zaliczyć należy: wydawanie pism, wykonywanie
napisów na ścianach budynków, kolportaż ulotek i nawoływanie do manifestacji ulicznych.
Na terenie Waszego województwa ukazują się dwa pisma związane z tą organizacją:
– miesięcznik „Wolni i Solidarni”,
– „PIK” – pismo informacyjne Solidarności Walczącej.
W związku z tym proszę o spowodowanie założenia spraw operacyjnego rozpracowania z zagrożeniem: nielegalne czasopismo wydawane w kraju na w[yżej] w[ymienione]
pisma oraz objęcie aktywnym rozpracowaniem osób skupionych wokół tych pism.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 462, mps.
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Nr 21
1984 marzec 5, Katowice – Notatka służbowa starszego inspektora Sekcji III Wydziału II
WUSW w Katowicach kpt. Lucjana Tarnowskiego1 ze spotkania z TW pseudonim „Maciej”, tajne specjalnego znaczenia

Na spotkaniu w dniu 5 III 1984 r. z TW ps[eudonim] „Maciej” w Katowicach otrzymałem jeden egzemplarz biuletynu informacyjnego Solidarności Walczącej – „PIK”
nr 12 z dnia 17 II 1984 r. (format A-4, stron 4), w załączeniu.
„Pismo to – powiedział TW ps[eudonim] „Maciej” – dostarczyła mi w ubiegłym
tygodniu Wanda Zborowska”2. Tym razem W[anda] Zborowska dysponowała większą
ilością „PIK-ów”, nie określała, ile egzemplarzy. Rozprowadzała je po swoich znajomych. Jest aktywnie zaangażowana w kolportaż nielegalnych biuletynów. Zborowska
nadal nie ujawnia swoich podziemnych kontaktów.
Zadań nie zmieniano dla „Macieja”.
Kopię notatki wraz z załączonym egzemplarzem „PIK” proponuję przekazać do Wydziału III w m[iejscu] do operacyjnego wykorzystania.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 465, rkps.

1
Lucjan Tarnowski (ur. 1931) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1952 r., 1954–1956
w MUBP w Świętochłowicach, później w Wydziale II WUSW w Katowicach, w 1985 r. zwolniony ze służby.
2
Wanda Zborowska – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 22
1984 marzec 28, Poznań – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicacha w sprawie powiązań Solidarności Walczącej
oddziału w Poznaniu z Solidarnością Walczącą w innych województwach, tajne1

Tut[ejszy] Wydział prowadzi rozpracowanie dot[yczące] nielegalnej organizacji pod
nazwą Solidarność Walcząca Oddział w Poznaniu.
Zebrane informacje wskazują, że organizacja przez nas rozpracowywana współpracuje z organizacją Solidarności Walczącej na terenie innych województw.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o nadesłanie do tut[ejszego] Wydziału
informacji dotyczących kontaktów znanych Wam działaczy SW z osobami z terenu miasta i województwa poznańskiego, jak również innych danych zasługujących na uwagę
operacyjną odnośnie Solidarności Walczącej i jej powiązań z oddziałem w Poznaniu.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 466, mps.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem pismo skierowane było także do WUSW w Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu.

95

Nr 23
1984 marzec 30, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach por.
Zygmunta Kłaptocza1 do naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu ppłk. Stanisława
Juszkiewicza w sprawie kolportażu wydawnictw SW na terenie Uniwersytetu Śląskiego,
tajne specjalnego znaczenia

Informuję, że na przestrzeni ostatniego okresu na terenie Uniwersytetu Śląskiego
kolportowane są nielegalne wydawnictwa i ulotki wydawane przez podziemie „Solidarności” wrocławskiej. M.in. odnotowano fakt kolportażu następujących wydawnictw:
– „Solidarność Walcząca”, nr 34 z 13–20 XI 1983 r.
– „Solidarność Walcząca”, nr 1 z 1–8 I 1984 r.
– „Solidarność Walcząca”, nr 4/71 z 12–19 II 1984 r.
– „Solidarność Walcząca”, wydanie A, numer 37/61 z 15 II 1983 r., oraz nr 5/72
z 26 II – 4 III 1984 r.
W dniu 23 III 1984 r. odnotowano kolejny fakt kolportażu „Solidarności Walczącej”
nr 6/73 z 11–18 III 1984 r. oraz tzw. „FON”2 wydany przez Agencję Informacyjną Solidarności [Walczącej] z dn[ia] 23 II 1984 r.
Z posiadanych informacji wynika, że w[yżej] w[ymienione] nielegalne wydawnictwa
przywożone są z terenu Wrocławia i przekazywane byłemu pracownikowi Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego dr. Sławomirowi Bugajskiemu3, który następnie rozprowadza je odpłatnie w środowisku akademickim Uniwersytetu Śląskiego.
W dniu 23 III 1984 r., tj. kiedy dokonano kolportażu, na terenie Instytutu Fizyki
przebywał pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego B[ogusław] Zegarliński4. Zaznaczyć należy, że w[yżej] w[ymieniony] w ostatnim okresie dość często przebywa na naszym terenie.
W związku z powyższym proszę o przesłanie wszechstronnej informacji o w[yżej]
w[ymienionym] z uwzględnieniem, czy nie jest on zaangażowany w prowadzenie nielegalnej działalności politycznej.
W związku z planowanymi przedsięwzięciami operacyjnymi sprawę proszę traktować jako pilną.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 190, mps.

1
Zygmunt Kłaptocz (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., początkowo
w Referacie ds. Bezpieczeństwa KM MO w Gliwicach, 1980–1982 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO
w Katowicach, 1982–1985 naczelnik Wydziału III-1 KW MO/WUSW w Katowicach, 1985–1990 zastępca szefa
WUSW w Katowicach ds. SB.
2
Nie ustalono, o jakie pismo chodzi.
3
Sławomir Bugajski, ps. „Norbert Liszka”, „Alfred B.”, „Gruba” (1941–2003) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Do
wiosny 1981 r. w PZPR, działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, działacz SW, organizator
i pierwszy przewodniczący oddziału katowickiego SW, w X 1982 r. z przyczyn politycznych zwolniony z pracy,
członek redakcji „PIK”.
4
Bogusław Zegarliński (ur. 1955) – ﬁzyk.
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Nr 24
1984 marzec 30, Pszczyna – Pismo zastępcy szefa RUSW w Pszczynie ds. SB mjr. Teodora Sołtysiaka1 do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach w sprawie kolportażu
wydawnictw SW, tajne specjalnego znaczenia

W załączeniu przesyłam 3 szt[uki] biuletynów „PIK” wydanych w styczniu 1984 r.
przez podziemie „Solidarności” w Katowicach oraz 2 szt[uki] [biuletynów] „Solidarność
Walcząca” wydanych w lutym 1984 r. przez podziemie Dolnego Śląska, podrzuconych
w dniu 19 marca 1984 r. do szafek łaziennych członków PZPR, zatrudnionych w KWK
„Silesia” w Czechowicach-Dziedz[icach].

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 467, mps.

1

Teodor Sołtysiak (ur. 1936) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1959 r., początkowo w Referacie ds. Bezpieczeństwa KD MO w Tychach, 1981–1983 zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO
w Katowicach, 1983–1990 zastępca szefa RUSW w Pszczynie ds. SB, zwolniony ze służby.
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Nr 25
1984 kwiecień 16, Wrocław – Szyfrogram z WUSW we Wrocławiu do dyrektora Departamentu III i dyrektora Biura Śledczego MSW o wynikach działań operacyjno-śledczych
zrealizowanych w ramach SOR kryptonim „Skrytka”, tajne

W wyniku działań operacyjno-śledczych dokonanych w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Skrytka” przeciwko K[azimierzowi] Klementowskiemu1 i innym
w dniu 16 IV 1984 r. o godz. 6.00 Wydz[iały] III i Śledczy WUSW we Wrocławiu przystąpiły do następnego etapu likwidacji podziemnych struktur Solidarności Walczącej.
Dokonano przeszukań w 14 miejscach wskazanych przez aresztowanego K[azimierza]
Klementowskiego, gdzie odbywały się spotkania konspiracyjne z udziałem K[ornela]
Morawieckiego, bądź [które] były zakonspirowanymi punktami kolportażu [wydawnictw] Solidarności Walczącej.
W czasie przeszukań zakwestionowano:
– W mieszkaniu Teresy Czarneckiej2 – c. Antoniego i Józefy Napora, ur. 1 III 1942 r.
w ZSRR, zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], zatr[udniona] Biuro Projektowo-Technologiczne „Predom-Projekt” Wrocław, ul. Słowackiego 35, awykszt[ałcenie] wyższe technicznea
– 7 kaset magnetofonowych, 7 szt[uk] taśm magnetofonowych, 5 szt[uk] negatywów ﬁlmowych o treści „SW”, banknoty 20 i 10 zł z nadrukiem haseł „S[olidarności]” – szt[uk]
8, banknot 100 zł z Wałęsą, banknot z papieżem – wydanie Rzeczpospolitej Solidarnej,
13 szt[uk] znaczków SW, 45 szt[uk] wydawnictw książkowych i broszur nielegalnych.
Około 2 tys. szt[uk] znaczków z metalu koloru żółtego z nadrukiem „Wolni i Solidarni”,
pojedyncze sztuki wisiorów metalowych z orłem w koronie.
– W mieszkaniu Zoﬁi Maciejewskiej3 – c. Franciszka i Zoﬁi, ur. 3 IV 1939 r. Janów, zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], zatr[udniona] w „Inwestprojekcie” we Wrocławiu
jako inżynier budowlany – 25 szt[uk] nielegalnych wydawnictw książkowych, głównie
wyd[awnictwa] NOWa4, pojedyncze egzemplarze „Biuletynu Dolnośląskiego”, „SW”,
„KOS”5, „Solidarności Mazowieckiej”6, 2 szt[uki] kalendarzy na rok 1984 z nadrukiem

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Kazimierz Klementowski, ps. „Konrad” (ur. 1948) – geograf, działacz opozycyjny. Działacz SW, szef pionu
kolportażu na Dolny Śląsk, w XII 1983 r. aresztowany, załamał się w śledztwie, w VII 1984 r. zwolniony na mocy
amnestii.
2
Teresa Czarnecka (ur. 1942) – inżynier budownictwa, działaczka opozycyjna. Współpracowniczka „Biuletynu
Dolnośląskiego”, łączniczka, działaczka SW, kolporterka, w IV 1984 r. aresztowana, w VII 1984 r. zwolniona na
mocy amnestii.
3
Zoﬁa Maciejewska (ur. 1939) – inżynier budowlany, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, organizatorka druku
i kolportażu, w IV 1984 r. aresztowana, zwolniona w VII 1984 r. na mocy amnestii.
4
Niezależna Oﬁcyna Wydawnicza NOWa – powstałe w 1977 r. największe podziemne wydawnictwo, istniało do
1989 r. (następnie jako Supernowa).
5
„KOS” – pismo Komitetu Oporu Społecznego, ukazywało się w latach 1982–1989, wydano 165 numerów, w skład
redakcji wchodzili: Agnieszka Arnold, Halina Bortnowska, Krystyna Bratkowska, Wojciech Eichelberger, Konstanty
Gebert, Jan Herczyński, Aldona Klimczak, Tadeusz Klimczak, Stefania Kost, Lesław Kost, Andrzej Osęka, Krystyna
Starczewska, Stefan Starczewski, Julian Radziewicz, Tomasz Trepka, Magdalena Tulli, Krzysztof Turlejski.
6
Nie ustalono, którego z pism podziemnej „Solidarności” regionu Mazowsze dotyczy ten zapis. Periodyk pod
tytułem „Solidarność Mazowiecka” nie ukazywał się.
1
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„SW”, karykatury antypaństwowe wykonane na rulonie pergaminowym oraz pieniądze
w kwocie 105 490 zł uzyskane prawdopodobnie ze sprzedaży nielegalnych wydawnictw
oraz pism SW.
– W mieszkaniu Leonarda Wojczyńskiego7 – s. Mieczysława i Franciszki, ur. 19 IX
1932 r., [zamieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, architektb, Danuty Wojczyńskiej8, c. Leona i Marii, ur.
13 XII 1926 r., zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], zatr[udniona] w P[rzedsiębiorstwie]
P[aństwowym] Totalizator Sportowy i zajmującej jeden pokój Ewy Grzegorzewskiej9,
c. Danuty Wojczyńskiej, ur. 20 IX 1950 r. Poznań, zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], nie
pracuje – 92 pozycje o łącznej ilości około 350 szt[uk] różnych nielegalnych wydawnictw książkowych, broszur, ulotek, plakietek „Solidarności”, w tym 76 szt[uk] „BIS-u”,
pisma Solidarności Walczącej z dnia 16 IV 1984 r.
Z naszego rozpoznania wynika, że konspiracyjną działalność prowadziła Ewa Grzegorzewska, o czym wiedzieli pozostali domownicy,
– W mieszkaniu Stefana Scięgosza10 – s. Leona i Antoniny, ur. 16 IX 1931 r.,
zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] „Poltegor” we Wrocławiu, inżynier,
oraz jego syna Wojciecha Scięgosza11 – s. Stefana i Łucji, ur. 15 VII 1957 r. Wrocław,
zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] LO we Wrocławiu przy ul. Trzebińskiego
– 4 szt[uki] „Biuletynów Dolnośląskich”, fotokopię nielegalnego wyd[awnictwa] Archipelag Gułag, banknot 200 zł z papieżem, klisze fotograﬁczne banknotów o nominale 1
dolara USA, 17 szt[uk] klisz fotograﬁcznych z nielegalnym miesięcznikiem „Replika”
oraz 35 ankiet wypełnionych przez uczniów technikum elektronicznego we Wrocławiu
o następujących pytaniach: 1 – co sądzisz o wprowadzeniu stanu wojennego?, 2 – co
sądzisz o reformie w Polsce?, 3 – co sądzisz o wydarzeniach 13 czerwca 1982 r. we
Wrocławiu?
Ankiety przeprowadziła Łucja Scięgosz12, która jest nauczycielką w t[echnikum]
e[lektronicznym] we Wrocławiu,
– W mieszkaniu Izabelli Witkowskiej13 – c. Józefa i Joanny, ur. 28 IV 1957 r. Żary,
zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], czasowo [zamieszkała] Wrocław, ul. [...], nie pracuje,
wychowuje dziecko, córka lekarza [ze] szpitala wojskowego we Wrocławiu – „Biuletyn
Dolnośląski” nr 1 z 1984 r., „Tygodnik Mazowsze”14 szt[uk] 30, 7 stron zapisków odręcznych dotyczących stanu wojennego, nielegalne pisma Solidarności Walczącej – „BIS”,

b

Wyraz dopisany odręcznie.
Leonard Wojczyński (1932–?) – inżynier budowlany.
8
Danuta Wojczyńska (ur. 1926) – bliższych danych nie ustalono.
9
Ewa Grzegorzewska, ps. „Fuga” (ur. 1950) – inżynier budowlany, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, członek redakcji „BIS”, w IV 1984 r. aresztowana, w VII 1984 r. zwolniona na mocy amnestii.
10
Stefan Scięgosz (ur. 1931) – bliższych danych nie ustalono.
11
Wojciech Scięgosz (ur. 1957) – bliższych danych nie ustalono.
12
Łucja Scięgosz – bliższych danych nie ustalono.
13
Izabella Witkowska (ur. 1957) – działaczka opozycyjna, kolporterka, w IV 1984 r. aresztowana, w VII 1984 r.
zwolniona na mocy amnestii.
14
„Tygodnik Mazowsze” – pismo RKW NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, ukazywało się w latach 1982–
–1989, wydano 290 numerów, w skład redakcji wchodzili m.in. Anna Bikont, Piotr Bikont, Tomasz Burski, Anna
Dodziuk, Krzysztof Leski, Helena Łuczywo, Ewa Milewicz, Piotr Pacewicz, Joanna Szczęsna, Marta Woydt,
Ludwika Wujec, Gwido Zlatkes.
7
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„Solidarność Dolnośląska”15 szt[uk] 8, fotokopie rysunku konstrukcyjnego powielacza
szt[uk] 35, ulotki „Z dnia na dzień” szt[uk] 7, zapinki metalowe do znaczków – ponad
1000 szt[uk] oraz kilkanaście szt[uk] nielegalnych wydawnictw książkowych.
–
W mieszkaniu Lidii Tarkowskiej16 – c. Jana i Zoﬁi, ur. 7 III 1956 r. Wrocław, zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], zatr[udniona] Urząd Dzielnicowy Wrocław Krzyki
– broszurę Mały konspirator, Obywatel a SB, pojedyncze egz[emplarze] pism „Konkrety”17, „Replika”, „Solidarność Nauczycielska”18 oraz „Z dnia na dzień”.
Na pozostałych adresach przeszukania dały wynik negatywny. Ogółem zatrzymano 17
osób, z czego po przesłuchaniu i rozmowach wyjaśniających w areszcie osadzono 6 osób:
– Zoﬁa Maciejewska, c. Franciszka i Zoﬁi, ur. 3 IV 1939 r. Janów, zam[ieszkała]
Wrocław, ul. [...], zatr[udniona] „Inwestprojekt” we Wrocławiu;
– Kazimiera Lubowska19, c. Szczepana i Agnieszki, ur. 22 IV 1937 r., [zamieszkała]
Wrocław, ul. [...] [c];
– Ewa Grzegorzewska, c. Edwarda i Danuty, ur. 20 IX 1950 r. Poznań, zam[ieszkała]
Wrocław, ul. [...] [c];
– Teresa Czarnecka, c. Antoniego i Józefy, ur. 1 III 1942 r., zam[ieszkała] Wrocław,
ul. [...];
– Izabella Witkowska, c. Józefa i Joanny, ur. 28 IV 1957 r., zam[ieszkała] Wrocław,
ul. [...];
– Janina Baluch20, c. NN i Katarzyny, ur. 2 XI 1946 r. Niemcza, zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], zatr[udniona] Woj[skowe] Biuro Geodezji we Wrocławiu. [c]
Uzyskane materiały w toku śledztwa i czynności operacyjnych oraz zakwestionowane podczas przeszukań w dniu dzisiejszym pozwalają na wnioskowanie do prokuratury
o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec 5 zatrzymanych osób:
– Zoﬁa Maciejewska,
– Ewa Grzegorzewska,
– Teresa Czarnecka,
– Izabella Witkowska,
– Janina Baluch.
W sprawie likwidacji podziemnych struktur Solidarności Walczącej prowadzone są
aktywne działania operacyjno-śledcze.

Źródło: AIPN Wr, 054/1281, k. 1–2, mps.

c

Fragment dopisany odręcznie, nieczytelny.
„Solidarność Dolnośląska” – pismo MKZ NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, następnie ZR NSZZ „Solidarność”
Dolny Śląsk, następnie RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, 1986–1990 pismo SW, wydano 294 numery, w tym
82 przez SW. Pismo SW redagowali m.in. Tomasz Dudek, Kornel Morawiecki, Tadeusz Turkoniak.
16
Lidia Tarkowska (ur. 1956) – bliższych danych nie ustalono.
17
Właśc. „Konkret” – pismo ukazywało sie w latach 1983–1984, wydano 9 numerów.
18
„Solidarność Nauczycielska” – pismo ukazywało się w latach 1982–1989, wydano 54 numery, od 1990 r. wydawane oﬁcjalnie.
19
Kazimiera Lubowska (ur. 1937) – bliższych danych nie ustalono.
20
Janina Baluch-Podlejska (ur. 1946) – prawnik, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, kolporterka, w IV 1984 r.
aresztowana, w VII 1984 r. zwolniona na mocy amnestii.
15
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Nr 26
1984 maj 16, Wrocław – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu ppłk. Stanisława Juszkiewicza do naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach por. Zygmunta
Kłaptocza w sprawie kontaktów działaczy SW z Wrocławia z działaczami SW w woj.
katowickim, tajne specjalnego znaczenia

W odpowiedzi na Wasze pismo l. dz. CB-III-1-001002/84 z dnia 30 III 1984 r. uprzejmie informuję, że przeprowadzona analiza posiadanych materiałów operacyjnych wskazuje na utrzymywanie kontaktów organizacyjnych struktur nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca z terenem woj. katowickiego.
W dniu 25 V 1983 r. Sławomir Bugajski, s. Stefana, ur. 15 XI 1941 r. w Katowicach,
zam[ieszkały] Katowice, ul. [...], były pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicacha,
otrzymał powielacz elektryczny typu „Cyklos” prod[ukcji] CSRS od związanego z działalnością w Solidarności Walczącej Andrzeja Domaradzkiego1, s. Józefa, ur. 8 IX
1958 r. we Wrocławiu, zatr[udnionego] w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym
Przemysłu Maszyn Rolniczych „Agromet” we Wrocławiu w charakterze elektromontera, zam[ieszkałego] Wrocław, ul. [...], ﬁguranta prowadzonej przez nas sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Kotłownia”. Został on w dniu 16 XII 1983 r. tymczasowo aresztowany w wyniku działań likwidujących działalność struktur Solidarności
Walczącej.
Wspomniany powielacz został przez nas operacyjnie przejęty i nie traﬁł na teren
Katowic.
Innymi informacjami wskazującymi na powiązania nielegalnych grup z terenu woj.
katowickiego nie dysponujemy.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 196, mps.

a

W dokumencie we Wrocławiu.
Andrzej Domaradzki (ur. 1958) – elektromechanik, działacz opozycyjny. Działacz SW, kierownik grupy drukarzy
krypt. „Sławek”, w XII 1983 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii.
1
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Nr 27
1984 lipiec 20, Wrocław – Szyfrogram nr 3592 od naczelnika Wydziału III WUSW we
Wrocławiu ppłk. Stanisława Juszkiewicza do Wydziału I Departamentu III MSW dotyczący rozpoczęcia procesu działaczy SW i procesu przywódców KSS „KOR”1, tajne

Przesyłam informację dotyczącą zaistniałych wydarzeń w zagadnieniach ochranianych przez tut[ejszy] Wydział, mających związek z procesem przywódców KSS „KOR”2
oraz spodziewaną amnestią.
W dniu 20 bm. w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu rozpoczął się proces
K[azimierza] Klementowskiego oraz grupy 22 osób aze sprawy oper[acyjnego]
rozpr[acowania] krypt[onim] „Skrytka”a, zaangażowanych w działalność nielegalnych
struktur „S[olidarności]”. Na sali rozpraw zgromadziło się ok. 100 osób. Podczas wprowadzania oskarżonych na sali rozległy się oklaski oraz podnoszono palce rąk ułożone
w kształcie litery „V”. Wśród obecnych 18 adwokatów broniących oskarżonych byli
znani z prezentowania opozycyjnych postaw mec[enasi] H[enryk] Rossa3, St[anisław]
Afenda4, Kiszyna5, Ćwiklińska6, A[dam] Zelga7, Kaszubska8.
Początek rozprawy to wystąpienie adw[okata] Rossy, który domagał się odroczenia
rozprawy, jak również uchylenia aresztu tymczasowego dla swojego oskarżonego Myśleckiego9. Powoływał się w swojej motywacji na decyzję Sądu Wojskowego Okręgu
Warszawskiego w sprawie odroczenia procesu członków kierownictwa KSS „KOR”.
Wszyscy obrońcy w swoich wystąpieniach domagali się odroczenia rozprawy i uchylenia tymczasowego aresztowania, powołując się na niemożliwość przygotowania właściwej obrony ze względu na krótki okres czasu. Były też motywacje braku opieki rodziny, poręczenia ze strony instytucji państwowych, jak również złego stanu zdrowia
niektórych oskarżonych.
a–a

Fragment dopisany odręcznie.
KSS „KOR” – powstał 29 IX 1977 r. w wyniku przekształcenia Komitetu Obrony Robotników i rozszerzenia
formuły jego działalności. Rozwiązany 23 IX 1981 r. podczas I KZD NSZZ „Solidarność”.
2
Proces czterech działaczy KSS „KOR” (Adam Michnik, Jacek Kuroń, Zbigniew Romaszewski i Henryk Wujec)
rozpoczął się 13 VII 1984 r. i został przerwany po ogłoszeniu amnestii 22 VII 1984 r.
3
Henryk Rossa (ur. 1943) – adwokat. Obrońca w procesach politycznych, m.in. Kornela Morawieckiego,
Władysława Frasyniuka, Józefa Piniora, Piotra Bednarza. 1991–1993 senator.
4
Stanisław Afenda (1923–1990) – adwokat. Obrońca w procesach politycznych, m.in. działaczy SW oraz w procesie Władysława Frasyniuka (XI 1982 r.), doradca, 1983–1989 dziekan Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
5
Aranka Kiszyna (ur. 1924) – adwokat, obrońca w procesach politycznych, współpracowniczka Arcybiskupiego
Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu.
6
Maria Ćwiklińska (ur. 1937) – adwokat, obrońca w procesach politycznych, współpracowniczka Arcybiskupiego
Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu.
7
Adam Zelga (ur. 1930) – adwokat, obrońca w procesach politycznych.
8
Barbara Kaszubska (ur. 1933) – adwokat, obrońca w procesach politycznych.
9
Wojciech Myślecki, ps. „Andrzej Lesowski”, „Cyprian”, „Dorian”, „Izydor”, „Jerzy Lubicz”, „Teo”, „Teoﬁl” (ur.
1948) – elektronik, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ „Solidarność”, członek prezydium
KZ na PWr., w stanie wojennym organizator strajku okupacyjnego na PWr., internowany, działacz SW, od 1983 r.
kierował jej pionem organizacyjnym i działem łączności z krajem, odpowiedzialny za współpracę z innymi organizacjami, w II 1984 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii, członek Komitetu Wykonawczego
SW, członek redakcji „Solidarności Walczącej”, w 1989 r. został jednym z czterech jawnych przedstawicieli SW.
1
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Po przerwie sąd, nie przychylając się do wniosku obrony, ogłosił utrzymanie aresztu tymczasowego wobec wymienionych osób. Jednocześnie odroczył rozprawę na czas
nieokreślony.
Z uzyskanych operacyjnych informacji wynika, iż w dniu 19 bm. ks. Orzechowski10
z paraﬁi przy ul. Bujwida we Wrocławiu odbył z wiernymi naradę n[a] t[emat] zorganizowania uroczystego powitania osób zwalnianych na mocy amnestii. Ks. Orzechowski
liczy, że wszyscy zwolnieni w dowód wdzięczności wezmą udział w pielgrzymce do Częstochowy rozpoczynającej się 6 VIII br. Stwierdził, że jeżeli stan zdrowia Wł[adysława]
Frasyniuka nie pozwoli mu o własnych siłach iść w pielgrzymce, to wierni będą go
nieśli do Częstochowy.
Rozpoczęty proces czterech przywódców KSS „KOR” wywołał żywe komentarze
wśród pracowników naukowych Instytutu Nauk Społeczno-Politycznych Politechniki
Wrocławskiej. Dominowała opinia, że akt oskarżenia opiera się na bardzo wątłych podstawach, dlatego też tak długo zwlekano z rozpoczęciem procesu. Wiele osób wypowiadających się na ten temat stwierdzało wprost, że Kuronia11 i jego współpracowników
nie ma za co skazać.
Również komentarze wywołała inicjatywa Rady Krajowej PRON12 w sprawie amnestii. Niektórzy pracownicy byli nią zaskoczeni, gdyż wcześniej krążyła informacja, że
część członków Biura Politycznego KC PZPR jest przeciwna amnestii politycznej.
W związku ze spodziewaną amnestią podjęto działania zmierzające do operacyjnego
zabezpieczenia powrotu osób amnestionowanych na poprzednie miejsce pracy.

Źródło: AIPN Wr, 054/1281, k. 3, mps.

10

Stanisław Orzechowski (ur. 1939) – duchowny katolicki, duszpasterz akademicki we Wrocławiu.
Jacek Kuroń (1934–2004) – pedagog, działacz opozycyjny i społeczny, polityk. Działacz ZMP, 1952–1965
w PZPR. W 1965 r. współautor listu otwartego do członków PZPR (z Karolem Modzelewskim), aresztowany i skazany na 3 lata więzienia, aresztowany ponownie w 1968 r., skazany na 3,5 roku więzienia, współorganizator akcji
protestów przeciwko zmianie konstytucji PRL, współzałożyciel KOR, następnie KSS „KOR”, w 1977 r. aresztowany, współzałożyciel TKN, doradca NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, następnie aresztowany,
więziony do 1984 r., 1988–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.
1989–2001 poseł, 1989–1990 i 1992–1993 minister pracy i polityki społecznej.
12
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego – utworzona w lipcu 1982 r. organizacja skupiająca PZPR i jej
sojuszników, przewodniczącym był Jan Dobraczyński. Do swojego rozwiązania w 1989 r. pełniła fasadowe funkcje,
zastępując wcześniejszy Front Jedności Narodu.
11
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Nr 28
1984 lipiec 30, Nowy Sącz – Pismo szefa Wydziału II Karpackiej Brygady WOP do naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach w sprawie zabezpieczenia operacyjnego
osób związanych z SW, przebywających na wypoczynku wakacyjnym, tajne

W nawiązaniu do Waszego pisma nr CB-III-1002155/84 z dnia 30 VI 1984 r. Wydział
II Karpackiej Brygady WOP podjął odpowiednie przedsięwzięcia w stosunku do osób
Was interesujących i wymienionych w powyższym piśmie.
Ze wstępnych wyjaśnień wynika, że wymienione osoby przebywają na wypoczynku wakacyjnym w m[iejscowości] Zubrzyca Dolna pod nr. 74 (dr John-Jeleń Maria1
i dr Kopiec Herbert2) i w Lipnicy Wielkiej pod nr. 406 (dr Bugajski Sławomir i dr Kowalczyk Barbara3). Wymienione osoby, jak również osoby, u których zamieszkują, są
zabezpieczone operacyjnie. Podjęto również przedsięwzięcia w operacyjnym i ﬁzycznym zabezpieczeniu granic.
W celu efektywniejszej kontroli operacyjnej wymienionych osób Wydział II Ka[rpackiej] B[rygady] WOP zwraca się z prośbą o:
– nadesłanie fotograﬁi osób będących w Waszym zainteresowaniu, które zostaną wykorzystane w pracy operacyjnej;
– poinformowanie nas, czy wymienione osoby posiadają na naszym terenie inne kontakty, w szczególności wykorzystywane do produkcji, kolportażu i składowania wrogiej
literatury.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 88, mps.

1

Maria John-Jeleń (ur. 1942) – psycholog, pedagog, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”.
Herbert Kopiec (ur. 1940) – psycholog, pedagog, działacz NSZZ „Solidarność”, kolporter wydawnictw podziemnych.
3
Barbara Kowalczyk-Bugajska (ur. 1946) – ﬁzyk, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność” i SW.
2
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Nr 29
1984 październik 15, [Warszawa] – Szyfrogram nr 42 575 od naczelnika Wydziału II
Departamentu III MSW płk. Wacława Króla do naczelników Wydziałów III i III-1 WUSW
we Wrocławiu i naczelników Wydziałów III WUSW w Katowicach, Poznaniu, Lublinie
i Lesznie dotyczący odprawy w sprawie zwalczania SW, tajne

W dniu 18 X br. o godz. 10.00 w Wydziale III odbędzie się odprawa poświęcona
problematyce nielegalnej organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca. Z nadesłanych
informacji operacyjnych wynika, że organizacja ta uaktywnia się i rozszerza swoją działalność na inne województwa. W celu ujednolicenia działań i zapewnienia sprawnego przepływu informacji odprawa poświęcona będzie wypracowaniu zintegrowanego
systemu przedsięwzięć operacyjnych zmierzających do zlikwidowania tej nielegalnej
struktury.
Na naradę winien się zgłosić pracownik prowadzący rozpracowanie Solidarności
Walczącej wraz z nadzorującym sprawę przedstawicielem kierownictwa wydziału, którzy zreferują aktualną sytuację rozpracowywanego tematu i przedstawią program działań operacyjnych.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 471, mps.
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Nr 30
1984 październik 24, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach
por. Zygmunta Kłaptocza do naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu w sprawie
kontaktów pomiędzy Zbigniewem Oziewiczem a Sławomirem Bugajskim, tajne

Z posiadanych wiarygodnych informacji wynika, że w dniu 19 X 1984 r. w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium naukowe. Wykładowcą był dr Z[bigniew] Oziewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, który prowadził
wykład na temat równań różniczkowych. Po wykładzie poinformował zebranych, że
przebywał w więzieniu, z którego został zwolniony na podstawie amnestii. Jako dowód
przedstawił akta śledztwa, w których m.in. znajdowała się jego charakterystyka sporządzona przez Służbę Bezpieczeństwa.
W czasie prowadzonej rozmowy stwierdził m.in., że nigdy nie udowodniono mu negatywnej działalności politycznej oraz powiązań z K[ornelem] Morawieckim i Solidarnością Walczącą.
Po wykładzie dr Oziewicz opuścił Uniwersytet Śl[ąski] w obecności byłego pracownika Uniwersytetu Śl[ąskiego] dr. S[ławomira] Bugajskiego (kontrolowany operacyjnie
przez tut[ejszy] Wydział III-1).
Zaznaczyć należy, że kontakt dr. Oziewicza ze S[ławomirem] Bugajskim utrzymywany jest od dłuższego okresu. Nie jest wykluczone, że S[ławomir] Bugajski umożliwił
Oziewiczowi wygłoszenie wykładu w Uniwersytecie Śl[ąskim].
Powyższą informację przesyłam celem wykorzystania służbowego.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 203, mps.
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Nr 31
1984 październik [po 26], Poznań – Notatka służbowa w sprawie ﬁguranta SOR kryptonim „Kuna” Macieja Frankiewicza1 sporządzona przez kierownika Sekcji III-b Wydziału
III-1 WUSW w Poznaniu kpt. Zbigniewa Kotlarka2, tajne specjalnego znaczenia

W ubiegłym roku akademickim M[aciej] Frankiewicz po skorzystaniu z ustawy
o amnestii, został warunkowo przyjęty na studia, otrzymując termin zaliczania zaległych
egzaminów do czerwca br. Warunku tego spełnić nie mógł, gdyż w marcu br. został
ponownie aresztowany przez WUSW w Lesznie za dokonanie kradzieży z włamaniem
(skradł wspólnie z innymi osobami dwa powielacze i cztery maszyny do pisania). Po
ucieczce z aresztu śledczego ukrywa się, a we wrześniu br. zgłasza się do Prokuratury
Rejonowej w Lesznie, by skorzystać z ustawy o amnestii.
Mimo naszych działań, m[iędzy] innymi przeprowadzenia rozmowy z dziekanem
W[ydziału] B[udownictwa] L[ądowego], ﬁgurant został ponownie warunkowo wpisany
na semestr VI Architektury P[olitechniki] P[oznańskiej]. W związku z tym, iż ﬁgurant
nie zjawił się w początkach października na uczelni, dziekan W[ydziału] B[udownictwa]
L[ądowego] z własnej inicjatywy wystosował do niego list z prośbą o stawienie się na
uczelni i poinformowanie o swoich dalszych planach odnośnie ponownego podjęcia studiów. M[aciej] Frankiewicz zgłosił się na rozmowę w dniu 26 X br. (uprzednio nie uczęszczał na zajęcia, pomimo iż trwały one od 3 X br.). Dziekan W[ydziału] B[udownictwa]
L[ądowego] doc. Marian Krzysztoﬁak3, po przeprowadzeniu z nim rozmowy, wpisał
go warunkowo na semestr VI. Warunek zaliczenia tego semestru stanowi nadrobienie
zaległości z II, III, IV, i V semestru, przy czym dziekan, rozumiejąc duże obciążenie,
które nakłada na studenta, wstępnie zgodził się na rozłożenie zaległych egzaminów
w czasie, wykraczając również poza semestr. Pomimo poinformowania dziekana o przyczynie ostatniego aresztowania M[acieja] Frankiewicza oraz o jego ucieczce z aresztu,
jest on nadal traktowany przez władze dziekańskie jako prześladowany za przekonania
i w związku z tym zasługujący na jak najdalej idącą pomoc i ulgi w trakcie studiów.
Należy nadmienić, że ﬁgurant był internowany i dwukrotnie aresztowany. We wszystkich tych przypadkach zbiegł i ukrywał się.
Powyższą informację przygotowano na polecenie kierownictwa służbowego.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 28, mps.
1

Maciej Frankiewicz, ps. „Stefan Boborowski” (ur. 1958) – architekt, działacz opozycyjny. W 1980 r. współtwórca
NZS na Politechnice Poznańskiej, od XII 1980 r. w KPN, 1980–1981 członek redakcji „Wolnej Polski”, w stanie
wojennym ukrywał się, w 1982 r. dwukrotnie internowany oraz aresztowany, dwukrotnie uciekał, od 1983 r. działacz SW, przewodniczący oddziału w Poznaniu, współtwórca pisma „Solidarność Walcząca Oddział Poznań” oraz
audycji Radia Solidarność w Poznaniu, w 1984 r. aresztowany, uciekł z aresztu śledczego i ukrywał się do lipcowej
amnestii, w 1985 r. po raz kolejny aresztowany, zwolniony po amnestii w 1986 r., w 1989 r. jawny przedstawiciel
SW, od 1998 r. wiceprezydent Poznania.
2
Zbigniew Kotlarek (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1969 r., w 1990 r. zwolniony ze służby.
3
Marian Krzysztoﬁak – inżynier budowlany, wykładowca Politechniki Poznańskiej.
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Nr 32
1984 listopad 7, Wrocław – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu por. Włodzimierza Oratora do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach
w sprawie kolportażu pisma „Solidarność Walcząca” i osoby posługującej się pseudonimem „Jan Wysocki”, tajne

W załączeniu przesyłam 1 egzemplarz nielegalnie wydawanego przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej pisma „Solidarność Walcząca” nr 23/90 z dnia
4–11 XI 1984 r.
W piśmie tym zawarte jest oświadczenie Rady Solidarności Walczącej w sprawie ks.
Jerzego Popiełuszki1. Oświadczenie podpisał m.in. J[an] Wysocki z Solidarności Walczącej Oddział Katowice.
W związku z powyższym proszę o poinformowanie, czy oświadczenie lub pismo
„Solidarność Walcząca” jest kolportowane na Waszym terenie oraz czy J[an] Wysocki
znany jest z nielegalnej działalności, lub wytypowanie osoby używającej pseudonimu
„J[an] Wysocki”.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 472, mps.

1
Jerzy Popiełuszko (1947–1984) – duchowny katolicki. Kapelan NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym
współorganizował Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, autor patriotycznych kazań, w X 1984 r. zamordowany przez funkcjonariuszy SB.
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Nr 33
1984 grudzień 4, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach
por. Zygmunta Kłaptocza do naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Krakowie w sprawie
Sławomira Bugajskiego, ﬁguranta SOR kryptonim „Kawalarz”, tajne

W naszym operacyjnym zainteresowaniu pozostaje ﬁgurant sprawy operacyjnego
rozpracowania krypt[onim] „Kawalarz” dr Sławomir Bugajski, s. Stefana, ur. 15 XI
1941 r., Będzin, narod[owość] i obyw[atelstwo] polskie, żonaty, były pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, zam[ieszkały] Katowice, ul. [...].
W[yżej] wym[ieniony] podejrzany jest o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej w ramach tzw. katowickiego oddziału Solidarności Walczącej.
Z posiadanych informacji wynika, że w[yżej] wym[ieniony] zamierza podjąć pracę
w Politechnice Krakowskiej.
W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji, czy S[ławomir] Bugajski
podjął lub zamierza podjąć pracę w tej uczelni.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 204, mps.
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Nr 34
1984 grudzień 4, Katowice – Plan operacyjnego zabezpieczenia instalacji podsłuchu
pokojowego do sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Wir”, sygnowany przez
naczelnika Wydziału „T” ppłk. Stefana Kuchtę1 i naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach por. Zygmunta Kłaptocza, tajne specjalnego znaczenia

Dot[yczy] aKowalczyk Barbaraa, c. Walentego, ur. 1 XI 1946 r., Katowice, narod[owość] i obyw[atelstwo] polskie, poch[odzenie] społ[eczne] inteligenckie, dr ﬁzyki,
prac[ownik] naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śl[ąskiego], mężatka, bezpartyjna,
zam[ieszkała] Katowice, ul. [...].
Wspólnie z w[yżej] w[ymienioną] zamieszkuje ﬁgurant sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Kawalarz” nr rej[estracyjny] 50 329.
Ob[ywatel] aBugajski Sławomira, s. Stefana i Wandy, ur. 15 XI 1941 r., Będzin,
narod[owość] i obyw[atelstwo] polskie, poch[odzenie] społ[eczne] robotnicze, żonaty,
bezpartyjny, wykszt[ałcenie] wyższe, dr ﬁzyki, były prac[ownik] naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Śl[ąskiego], nie pracuje.
Analiza operacyjna
W[yżej] wym[ieniona] przed wprowadzeniem stanu wojennego aktywnie angażowała się na rzecz NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śl[ąskiego] i podejmowanych przez
ten związek negatywnych inicjatyw politycznych.
Była jednym z organizatorów wspólnie ze S[ławomirem] Bugajskim manifestacji
zorganizowanej w dniu 13 V 1982 r. przed Rektoratem Uniwersytetu Śl[ąskiego].
W związku z prezentowaną negatywną postawą polityczną po wprowadzeniu stanu
wojennego w dniu 25 V 1983 r. została internowana. Po zwolnieniu z internowania nawiązała m.in. bliskie kontakty z pracownikiem Uniwersytetu Śl[ąskiego] dr. S[ławomirem]
Bugajskim – podejrzanym o kontynuowanie działalności w podziemnych strukturach
„Solidarności” (ﬁg[urant] sprawy krypt[onim] „Kawalarz” nr rej[estracyjny] 50 329).
Aktualnie zamieszkuje z w[yżej] wym[ienionym], z którym żyje w konkubinacie.
Z posiadanych informacji wynika, że B[arbara] Kowalczyk i S[ławomir] Bugajski
kontynuują negatywną działalność polityczną. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że zaangażowani są w opracowywanie i wydawanie nielegalnego wydawnictwa „Wolni i Solidarni” wydawanego przez organizację Solidarność Walcząca Oddział Katowice.
Ponadto w[yżej] wym[ienieni] mają kontakty i porozumienie z działaczami opozycyjnymi na terenie Wrocławia i Krakowa.
Dla prawidłowej realizacji przygotowywanych przedsięwzięć operacyjnych, a także
w celu potwierdzenia już posiadanych informacji oraz uzyskania dalszych, istotnych
dla sprawy wystąpiono z wnioskiem do tut[ejszego] Wydziału „T” o zainstalowanie
w mieszkaniu ob[ywatelki] aKowalczyk Barbarya PP.
a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Stefan Kuchta (ur. 1924) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1954 r., początkowo
w Wydziale III WUBP w Katowicach, następnie w Wydziale „T” KW MO/WUSW w Katowicach, 1975–1979 kierownik sekcji, 1979–1982 zastępca, a 1982–1990 naczelnik Wydziału „T”, zwolniony ze służby.
1
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Po przeprowadzeniu w tym zakresie przez Wydział „T” rozpoznania wynika, że istnieje techniczna możliwość instalacji PP.
Ob[ywatelka] aKowalczyk Barbaraa mieszka w Katowicach, ul. [...] wraz z dwojgiem dzieci (w wieku szkolnym) oraz ob[ywatelem] aBugajski Sławomira, z którym żyje
w konkubinacie.
Mieszkanie ﬁgurantki składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.
Mieszkanie nr 7 znajduje się obok ﬁgurantki, zamieszkuje w nim ob[ywatel] Goner2
Józef (prac[ownik] ﬁzyczny kop[alni] „Wieczorek”) z żoną Ewą – nie pracuje.
Mieszkanie nr 9 zamieszkuje ob[ywatel] A[ntoni] Winiarski3 i jego żona Zoﬁa4 (pracownicy naukowi Uniwersytetu Śl[ąskiego]).
W dniu 7 XII 1984 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu
Śląskiego odbywają się cotygodniowe seminaria naukowe, w których zawsze uczestniczą ﬁguranci.
Ponadto w tym dniu dzieci ﬁgurantki w godz. 8.00–13.00 mają zajęcia w szkole.
W związku z tym najodpowiedniejszym terminem instalacji będzie dzień 7 XII 1984 r.
w godz. 8.00–10.00, w czasie nieobecności domowników.
Celem zabezpieczenia pracowników Wydziału „T”, którzy dokonają instalacji, przewiduje się:
1. Zabezpieczenie ﬁgurantów od czasu wyjścia z mieszkania przez pracowników
Wydziału „B”.
Odpowiedzialny Wydz[iał] „B”.
Insp[ektor] Sek[cji] III Wydz[iału] III-1 ppor. W[łodzimierz] Hendlik5.
2. W przypadku wcześniejszego powrotu ﬁgurantów celem niedopuszczenia do miejsca zamieszkania zostaną oni zatrzymani przez kpt. J[erzego] Nowaka6, prac[ownika]
Wydziału III-1 WUSW w Katowicach, który będzie w mundurze, oraz por. M[irosława]
Ryszkę7 i st[arszego] chor. J[anusza] Umińskiego8.
Zatrzymania dokonają: st[arszy] insp[ektor] Sek[cji] III-C Wydz[iału] III-1 kpt.
J[erzy] Nowak, st[arszy] insp[ektor] Sek[cji] III Wydz[iału] III-1 por. M[irosław] Ryszka, st[arszy] chor. J[anusz] Umiński.
3. Zabezpieczenie w czasie instalacji PP dzieci ﬁg[urantki], tj. aKowalczyka Jacek
(uczeń klasy VIIa S[zkoły] P[odstawowej] nr 50), aKowalczyka Michał (uczeń klasy Va
2

Ewa i Józef Goner – bliższych danych nie ustalono.
Antoni Winiarski (ur. 1946) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, zwolniony z pracy
z przyczyn politycznych, przywrócony na inne stanowisko, działacz Duszpasterstwa Akademickiego i KIK w Katowicach, od 1993 r. jego przewodniczący.
4
Właśc. Anna Winiarska (ur. 1948) – ﬁzyk, działaczka KIK, w 1982 r. zwolniona z pracy z przyczyn politycznych,
przywrócona na inne stanowisko.
5
Włodzimierz Hendlik (ur. 1955) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1978 r., początkowo w Wydziale „W” KW MO w Katowicach, następnie w Wydziale III-1 i Wydziale Ochrony Konstytucyjnego
Porządku Państwa WUSW w Katowicach, w 1990 r. zwolniony ze służby.
6
Jerzy Nowak (ur. 1947) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1977 r., zwolniony w 1990 r.
7
Mirosław Ryszka (ur. 1958) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Funkcjonariusz Wydziału III-1 KW MO/
WUSW w Katowicach, 1989–1990 kierownik sekcji w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa
WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
8
Janusz Umiński (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1972 r., początkowo w Referacie ds. Bezpieczeństwa KP MO w Będzinie, 1983–1989 kierownik sekcji Wydziału III-1 WUSW
w Katowicach, zwolniony ze służby.
3
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S[zkoły] P[odstawowej] nr 50), którzy w dniu 7 XII 1984 r. w godz. 8.00–13.00 mają
zajęcia w szkole.
Na terenie szkoły nr 50 przebywać będzie mł[odszy] chor. Czesław Stanosz9, który
poprzez dyrektora szkoły będzie miał bieżące informacje o w[yżej] wym[ienionych].
W przypadku wcześniejszego zakończenia lekcji dzieci ﬁgurantki wezwane zostaną do
sekretariatu szkoły pod pretekstem uzupełnienia ewidencji o rodzicach, ich miejscu pracy itp.
Odpowiedzialny: insp[ektor] Sek[cji] III Wydz[iału] III-1 mł[odszy] chor. Cz[esław]
Stanosz.
4. Dopływ informacji, czy w dniu 7 XII 1984 r. o godz. 8.00 J[acek] i M[ichał] aKowalczykowiea10 wyszli do szkoły, zabezpieczy przebywający w pobliżu mieszkania ﬁgurantki insp[ektor] Sek[cji] III Wydz[iału] III-1 mł[odszy] chor. Cz[esław] Stanosz, który
uda się za nimi do szkoły i będzie realizował dalej zadanie opisane w pkt 3. W przypadku
choroby jednego z dzieci i pozostania w miejscu zamieszkania odstąpi się od instalacji
PP w tym dniu.
5. Celem zabezpieczenia informacji o matce ﬁgurantki, ob[ywatelce] Zoﬁi aGmya11
rek zam[ieszkałej] Katowice, [...], w pobliżu mieszkania przebywać będzie st[arszy]
insp[ektor] Sek[cji] III Wydz[iału] III-1 kpt. J[an] Nowakowski12. Z aktualnych informacji wynika, że matka ﬁgurantki jest chora i nie wychodzi z miejsca zamieszkania.
6. W przypadku konieczności ewentualnego wejścia do mieszkania ﬁgurantki celem
sprawdzenia prawidłowego zainstalowania PP na rozmowy do sąsiadów uda się:
– do ob[ywatela] aGoner Józefa zajmującego mieszkanie nr 7 – por. J[an] Wąsiołek13,
insp[ektor] Sek[cji] III Wydz[iału] III-1,
– do ob[ywatela] aWiniarski Antonia zajmującego mieszkanie nr 9 – ppor. W[łodzimierz] Hendlik, insp[ektor] Sek[cji] III Wydz[iału] III-1.
7. W czasie instalacji PP będzie zapewniona systematyczna łączność radiowa z obserwacji ﬁgurantów.
Za prawidłową realizację planu zabezpieczenia instalacji PP odpowiedzialny jest kierownik Sek[cji] III Wydziału III-1 – st[arszy] chor. J[anusz] Umiński.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 267–269, mps.

9
Czesław Stanosz (ur. 1955) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., w 1988 r. zwolniony ze służby.
10
Jacek (ur. 1971) i Michał (ur. 1974) Kowalczykowie – synowie Barbary Kowalczyk.
11
Zoﬁa Gmyrek – bliższych danych nie ustalono.
12
Jan Nowakowski (ur. 1947) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1975 r., w 1990 r. zwolniony ze służby.
13
Jan Wąsiołek (ur. 1944) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Funkcjonariusz Wydziału III-1 KW MO/
WUSW w Katowicach, w 1990 r. zwolniony ze służby.
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Nr 35
1984 grudzień 5, Katowice – Plan tajnego przeszukania pomieszczeń służbowych zajmowanych przez ﬁgurantkę sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Wir” Barbarę
Kowalczyk, sygnowany przez naczelnika Wydziału „T” ppłk. Stefana Kuchtę i naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach por. Zygmunta Kłaptocza, zatwierdzony przez
zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Edwarda Kasperskiego1, tajne specjalnego znaczenia

Dot[yczy] aKowalczyk Barbaraa, c. Walentego i Zoﬁi, ur. 1 XI 1946 r., Katowice,
narod[owość] i obyw[atelstwo] polskie, poch[odzenie] społ[eczne] inteligenckie, bezpartyjna, mężatka, dr ﬁzyki, prac[ownik] naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śl[ąskiego]
w Katowicach, zam[ieszkała] Katowice, ul. [...].
I. Analiza operacyjna
Figurantka do 13 XII 1981 r. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego negatywnie wypowiadała się na
temat działalności WRON2, internowania działaczy „Solidarności”, KOR, KPN. Była
jednym z organizatorów nielegalnej manifestacji zorganizowanej w dniu 13 V 1982 r.
przed Rektoratem Uniwersytetu Śl[ąskiego] zgodnie z instruktażem wrogich ośrodków
dywersji. W związku z prezentowaną negatywną postawą polityczną po wprowadzeniu
stanu wojennego w dniu 25 V 1983 r. została internowana.
Po zwolnieniu z internowania nawiązała m.in. bliskie kontakty z pracownikiem
Uniwersytetu Śląskiego dr. aSławomirem Bugajskima podejrzanym o kontynuowanie
działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” i KPN-u (ﬁg[urant] spr[awy]
operac[yjnego] rozpracowania krypt[onim] „Kawalarz” nr rej[estracyjny] 50 329).
Aktualnie zamieszkuje z w[yżej] wym[ienionym], z którym żyje w konkubinacie.
Z posiadanych informacji wynika, że aB[arbara] Kowalczyka i aS[ławomir] Bugajskia
kontynuują negatywną działalność polityczną.
Z informacji TW ps[eudonim] „Stefan” nr rej[estracyjny] 51 365 wynika, że w[yżej]
wym[ienieni] zaangażowani są w kolportaż ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych
wśród pracowników naukowych Uniwersytetu Śl[ąskiego]. Wymienieni m.in. rozprowadzają takie wydawnictwa jak: „WiS” „PIK”, „Biuletyn Dolnośląski”. Według TW ps[eudonim] „Stefan” kolportaż ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych odbywa się we wtorki i piątki. Dostarczanie materiałów bezdebitowych na teren Uniwersytetu Śl[ąskiego]
a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Edward Kasperski (ur. 1931) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1958 r., 1964–1970
zastępca, a 1970–1971 naczelnik Wydziału III KW MO w Opolu, 1971–1974 naczelnik Wydziału I Departamentu III
MSW, 1974–1975 naczelnik Wydziału III Departamentu III MSW, 1975–1979 zastępca komendanta stołecznego MO
w Warszawie ds. SB, 1979–1983 zastępca dyrektora Biura Eksploatacji i Rozwoju Systemu w Rządowym Centrum
Informatycznym PESEL, 1983–1986 zastępca komendanta wojewódzkiego MO/szefa WUSW w Katowicach ds.
SB, 1986–1989 zastępca szefa WUSW w Słupsku ds. SB.
2
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjny organ złożony z wyższych oﬁcerów WP, który przejął władzę w PRL nocą z 12 na 13 XII 1981 r., wprowadzając stan wojenny na terenie kraju. Na czele WRON stał
gen. Wojciech Jaruzelski, WRON została rozwiązana w momencie zniesienia stanu wojennego (22 VII 1983 r.).
1
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odbywa się jednak z jedno- lub dwudniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że do czasu
ich rozprowadzenia wśród pracowników, są one przechowywane na terenie uczelni. Na
uwagę zasługuje fakt, że ﬁgurantka udostępnia swój pokój (nr 389) na Uniwersytecie
Śląskim aS[ławomirowi] Bugajskiemua, który aktualnie nie jest już pracownikiem tej
uczelni.
II. Cel przeszukania
Biorąc pod uwagę powyższe, zachodzi przypuszczenie, że pomieszczenie to może
być wykorzystywane do przechowywania nielegalnych wydawnictw bezdebitowych.
W związku z powyższym planuje się dokonać tajnego przeszukania w[yżej]
wym[ienionego] pomieszczenia w celu:
– ujawnienia literatury bezdebitowej,
– sprawdzenia, czy w pomieszczeniu tym nie przechowuje się materiałów mogących
służyć do drukowania w[yżej] wym[ienionych] pism bezdebitowych w postaci farb, matryc itp.,
– [sprawdzenia] konstrukcji pomieszczenia pod kątem możliwości zastosowania
techniki operacyjnej.
III. Realizacja przeszukania
Przeszukanie planuje się dokonać w dniu a10 XII 1984 r.a o godz. a21.00a.
Prawidłowy przebieg przeszukania nadzoruje kierownik Sek[cji] III Wydz[iału] III-1
st[arszy] chor. J[anusz] Umiński.
Osoby biorące udział w przeszukaniu:
Z Wydziału III-1:
1. appor. Hendlik Włodzimierza,
2. apor. Wąsiołek Jana,
3. ast[arszy] chor. Umiński Janusza,
4. amł[odszy] chor. Stanosz Czesława,
5. apor. Ryszka Mirosława.
Z Wydziału „T”:
1. ast[arszy] chor. Alfred Siweka3,
2. ast[arszy] chor. Julian Góralskia4.
W dniu a10 XII 1984 r.a o godz. a21.00a pracownicy SB, wspólnie z dyrektorem administracyjnym U[niwersytetu] Śl[ąskiego], wejdą na obiekt pod pretekstem prowadzenia kontroli zabezpieczenia pomieszczeń. Następnie po pobraniu kluczy przez dyrektora
administr[acyjnego] podzielą się na dwie grupy. Jedna z zadaniem dokonania kontroli
części budynku, w której zajmuje pomieszczenie ﬁgurantka, a druga wraz z dyrektorem
do drugiej części. Podział na grupy zostanie dokonany pod pretekstem skrócenia czasu
kontroli.

3
Alfred Siwek (ur. 1939) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1970 r., 1970–1990
w Wydziale „T” KW MO/WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
4
Julian Góralski (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1969 r., 1969–1990
w Wydziale „T” KW MO/WUSW.
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Równocześnie zostanie zabezpieczone wejście do budynku z zewnątrz celem niedopuszczenia osób niepowołanych do wejścia do budynku oraz [zostanie zabezpieczona]
portierka, która w tym czasie musi przebywać na swoim stanowisku pracy.
Zabezpieczenie wejścia:
1. aJ[anusz] Umińskia,
2. aCz[esław] Stanosza.
Zabezpieczenie portiera:
1. aJ[anusz] Umińskia,
2. aCz[esław] Stanosza.
Grupa dokonująca kontroli z dyrektorem administr[acyjnym]:
1. aJ[an] Wąsiołeka,
2. aM[irosław] Ryszkaa.
Grupa dokonująca planowanych czynności:
1. aWł[odzimierz] Hendlika,
2. apracownik Wydz[iału] „T”a,
3. aAlfred Siweka,
4. aJulian Góralskia.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 270–271, mps.
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Nr 36
1984 grudzień 7, Katowice – Komunikat z obserwacji ﬁgurantów „Karola” i „Karoliny”1 przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 1984 r. w godz. 7.30–11.30, sygnowany przez
zastępcę naczelnika Wydziału „B” WUSW w Katowicach kpt. Juliana Hylę2, tajne

Obserwację rozpoczęto o 7.30 w pobliżu miejsca zamieszkania ﬁgurantów.
W czasie obserwacji do 11.30 nie zauważono, aby „Karol” lub „Karolina” wychodzili ze swego miejsca zamieszkania i po tym czasie dalszą obserwację zakończono na
polecenie zleceniodawcy.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 207, mps.

1

Prawdopodobnie byli to Sławomir Bugajski i Barbara Kowalczyk.
Julian Hyla (ur. 1944) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1968 r., 1968–1989 w Wydziale
„B” KW MO/WUSW w Katowicach, 1982–1985 zastępca naczelnika tego wydziału, w 1989 r. kierownik
Samodzielnej Sekcji Operacyjno-Ochronnej, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
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Nr 37
1985 styczeń 4, Katowice – Notatka służbowa z rozmowy z TW pseudonim „Stefan”,
sporządzona przez kierownika Sekcji III Wydziału III-1 WUSW w Katowicach, starszego
chorążego Janusza Umińskiego, tajne

Spotkanie z TW ps[eudonim] „Stefan” odbyło się przy zachowaniu warunków konspiracji w l[okalu] k[ontaktowym]1 „Alkowa” w godz. 7.30–8.00. Z uwagi na ograniczony czas TW (zajęcia na uczelni) zrezygnowano z pobrania informacji pisemnej.
TW poinformował, że 1 I 1985 r. w godzinach popołudniowych przebywał u S[ławomira] Bugajskiego i B[arbary] Kowalczyk. Rozmowa prowadzona w mieszkaniu ograniczyła się do spraw czysto prywatnych, niezwiązanych z działalnością prowadzoną przez
Bugajskiego i Kowalczyk.
Następnie S[ławomir] Bugajski z TW ps[eudonim] „Stefan” wyszli na klatkę schodową. [Bugajski] poinformował tajnego współpracownika, że spotkanie u niego [tajnego współpracownika] z A[ndrzejem] Rozpłochowskim2 jest ustalone na 7 I 1985 r.
o godz. 10.00. Po sprawdzeniu, czy teren jest czysty, do mieszkania pierwszy wejdzie
A[ndrzej] Rozpłochowski, który przyjedzie tramwajem z Dąbrowy Górniczej. Po 15 minutach wejdzie S[ławomir] Bugajski, który ma przyjechać z Katowic samochodem. Po
spotkaniu obydwaj udadzą się do Katowic.
S[ławomir] Bugajski nie przekazał, jaki jest cel tej wizyty u tajnego współpracownika.
Na spotkanie dałem TW ps[eudonim] „Stefan” zdjęcie Jedynaka3, który ewentualnie
także może przybyć na to spotkanie.
TW ps[eudonim] „Stefan” przekazano zadanie takie jak na ostatnim spotkaniu. Dotyczy ono ustalenia celu i przebiegu spotkania z A[ndrzejem] Rozpłochowskim. TW ma
wyrazić zgodę na ewentualną propozycję przystąpienia do nielegalnej struktury „Solidarności”.
Przedsięwzięcia:
– informacje dot[yczące] S[ławomira] Bugajskiego wykorzystać w prowadzonej
sprawie krypt[onim] „Kawalarz”,
– poprzez Wydział „T” zabezpieczyć przebieg spotkania, które odbędzie się 7 I 1985 r.
u TW,
1

Lokal kontaktowy – obiekt, najczęściej mieszkanie, udostępniany SB do celów operacyjnych przez zwerbowanego właściciela.
2
Andrzej Rozpłochowski (ur. 1950) – mechanik samochodowy, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”,
przewodniczący MKS w Hucie „Katowice”, członek KKP, następnie KK, delegat na I KZD, w stanie wojennym
internowany, następnie aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii, 1984–1988 współpracownik RKW
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od 1988 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
3
Tadeusz Jedynak (ur. 1949) – technik budowlany, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący MKS w Jastrzębiu, członek redakcji „Naszej Solidarności”, w 1981 r. członek Tymczasowego
Prezydium KKP, wiceprzewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD, członek KK, w stanie wojennym internowany, od 1983 r. ukrywał się, przewodniczący RKW, członek TKK, w VI 1985 r. aresztowany, zwolniony we IX 1986 r. na mocy amnestii, od X 1987 r. w Tymczasowej Radzie NSZZ „Solidarność”.
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– informację dot[yczącą] A[ndrzeja] Rozpłochowskiego przekazać po spotkaniu do
Wydz[iału] V-1.
Następne spotkanie z TW ps[eudonim] „Stefan” wyznaczone zostało na 8 I 1985 r.
o godz. 7.30 w l[okalu] k[ontaktowym] „Alkowa”.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 6, k. 52, mps.
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Nr 38
1985 luty 12, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach por.
Zygmunta Kłaptocza do naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Krakowie w sprawie Sławomira Bugajskiego, ﬁguranta SOR kryptonim „Kawalarz”, tajne specjalnego znaczenia

W naszym operacyjnym zainteresowaniu pozostaje ﬁgurant sprawy operacyjnego
rozpracowania krypt[onim] „Kawalarz”, dr Sławomir Bugajski, zam[ieszkały] Katowice, ul. [...], który z dniem 1 I 1985 r. podjął pracę w Instytucie Fizyki Politechniki
Krakowskiej.
W[yżej] w[ymieniony] podejrzany jest o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej w ramach tzw. katowickiego oddziału Solidarności Walczącej, o czym informowaliśmy pismem z dnia 4 XII 1984 r. l. dz. CB-III-1-04179/84.
S[ławomir] Bugajski m.in. kolportuje wśród pracowników naukowo-dydaktycznych
Uniwersytetu Śl[ąskiego] wydawnictwa Solidarności Walczącej Oddział Katowice, tzw.
„PIK” („Podziemny Informator Katowicki”) oraz „Wolni i Solidarni”.
Z aktualnie posiadanych informacji wynika, że S[ławomir] Bugajski utrzymuje szerokie kontakty z byłymi ekstremalnymi działaczami „Solidarności”, m.in. A[ndrzejem]
Rozpłochowskim.
Na terenie Krakowa S[ławomir] Bugajski utrzymuje kontakty z dr. Edwardem Malcem1 z Instytutu Fizyki Jądrowej, który jest kontrolowany przez Wydz[iał] V WUSW
w Krakowie.
S[ławomir] Bugajski zamierza na terenie Krakowa nawiązać kontakty z ekstremalnymi działaczami b[yłej] „Solidarności”, którzy kontynuują wrogą działalność polityczną, oraz kolportować wydawnictwa „PIK” i „WiS” wśród pracowników naukowych
Politechniki Krakowskiej, prawdopodobnie w celu zawiązania krakowskiego oddziału
Solidarności Walczącej.
W związku z powyższym proszę o podjęcie niezbędnych działań operacyjnych mających na celu objęcie kontrolą S[ławomira] Bugajskiego w miejscu pracy oraz uzyskanie
dowodów potwierdzających prowadzoną przez niego wrogą działalność polityczną.
Uzyskane informacje o w[yżej] w[ymienionym] proszę przesyłać sukcesywnie do
Wydz[iału] III-1 WUSW w Katowicach.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 214, mps.

1

Edward Malec, ps. „Gustaw” (ur. 1952) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” i SW, drukarz, autor tekstów, kolporter, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych.
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Nr 39
1985 luty 14, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Feliks” z dnia 8 lutego
1985 r., tajne specjalnego znaczenia

Andrzej Kucharski1 poinformował o wynikach jego ostatniego pobytu we Wrocławiu w dniach 18–20 I 1985 r., gdzie uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli oddziałów Solidarności Walczącej z Wrocławia, Gdańska (reprezentowany przez 2 kobiety), Katowic, Poznania, Lublina i Rzeszowa. W spotkaniu wziął udział szef SW Kornel Morawiecki, z którym A[ndrzej] Kucharski dodatkowo przeprowadził osobiste rozmowy.
Na wstępie Kucharski poinformował, że w trakcie podróży do Wrocławia był „holowany” przez 4 UB-ków, a we Wrocławiu na stacji został przekazany 8-osobowej grupie
UB (w tym jedna kobieta), która dysponowała 3 samochodami. Podróż do Wrocławia
odbywał w towarzystwie członka struktury, studenta Politechniki Rzeszowskiej Leszka
Rybaka2, na stałe zam[ieszkałego] w Głogowie k. Legnicy, który kontaktował go ze
strukturami we Wrocławiu.
Kucharski twierdzi, że z Leszkiem umówił spotkanie w dn[iu] 19 I 1985 r. na godz.
7.00 w barze mlecznym koło dworca PKP we Wrocławiu. Wcześniej krążył po mieście, starając się zgubić obserwację, którą szybko rozszyfrował, m.in. ze względu na
prymitywne metody śledzenia go oraz niezgodną z przepisami ruchu drogowego jazdę
samochodami członków tej grupy. Wg jego relacji upewniły go, że był śledzony, relacje
członków SW z Wrocławia, którzy dokonują nasłuchu radiowego radiostacji SB i dokumentacji na taśmie magnetofonowej (stwierdzono wzrost korespondencji radiowej w eterze w trakcie poruszania się Kucharskiego po mieście, a wobec niego posługiwano się
synonimem „Człowiek”). Został rzekomo przewieziony wraz z Leszkiem i członkiem
miejscowej grupy na pośredni lokal konspiracyjny (właścicielką jest kobieta) taksówkami, których właściciele wspomagają struktury, przesiadając się nagle z jednej do drugiej.
Około 12.00 przewieziony został samochodem na lokal, gdzie odbywało się spotkanie.
Spotkanie prowadził zastępca Morawieckiego. Omówiono następujące sprawy:
1. sytuacja w regionach,
2. prolongata ﬁnansowa dla regionów w celu osiągnięcia stanu dochodowości z kolportażu wydawnictw,
3. uregulowanie systemu wydawania oświadczeń SW,
4. projekt obchodów uroczystości 1-Majowych,
5. stosunek do Wałęsy, Glempa3 i TKK, KOR, KPN,
1
Andrzej Kucharski, ps. „Konrad”, „Konrad Rzeszowski” (ur. 1946) – projektant, działacz opozycyjny. Uczestnik
Marca ’68, relegowany ze studiów, działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący KZ w „Inwestprojekcie”,
członek tymczasowych władz wojewódzkich, w stanie wojennym internowany, założyciel grupy Solidarność
Zwycięży, działacz SW, współtwórca oddziału rzeszowskiego SW, odpowiedzialny za druk i kolportaż, w V 1984 r.
aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii.
2
Leszek Rybak (ur. 1960) – działacz opozycyjny. Działacz SW, łącznik oddziału rzeszowskiego z Wrocławiem,
organizator druku i kolportażu, w 1983 r. aresztowany, zwolniony na mocy amnestii.
3
Józef Glemp (ur. 1929) – duchowny katolicki. Od 1981 r. prymas Polski, 1981–2004 przewodniczący Komisji
Episkopatu Polski, 1981–1992 metropolita warszawsko-gnieźnieński, 1992–2007 metropolita warszawski.
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6. stosunek do podwyżki cen i sprawy Popiełuszki,
7. stosunek do wyborów do Sejmu,
8. Radio „S[olidarność]” i nasłuch zachodnich stacji radiowych,
9. opracowanie komunikatu ze spotkania,
10. tematyka różna.
Odpowiednio dyskusja przebiegała w następującym kierunku lub dokonano ustaleń,
że:
– w dn[iu] 19 II 1985 r., prawdopodobnie na terenie Wrocławia, dojdzie do kolejnego
spotkania przedstawicieli oddziałów SW,
– przygotowywane jest spotkanie szefów oddziałów SW,
– oddziały SW tworzone będą jedynie w miastach wojewódzkich wg starego podziału administracyjnego i będą one podporządkowywać sobie pododdziały inne działające
lub powstające na terenie dawnych województw,
– w zakładach pracy na razie odpuścić.
Oceniono poziom organizacji SW, przy czym Kucharski przedstawił plan włączenia
do SW grup konspiracyjnych rolników, konieczność zaprzysięgania członków itp.
Bez względu na to, co powie Wałęsa czy TKK, SW nie odpuszcza 1 Maja. Rozważano 2 koncepcje, zależne od możliwości oddziału – albo wmieszanie się w pochód
główny i zrobienie manifestacji własnej, lub zrobienie manifestacji niezależnej.
Gdańsk uważa, że „Glemp jest czerwoną szmatą”. W formie zdecydowanej lub bardziej ostrożnej stwierdzono, że Glempa i episkopat należy atakować. Wg Katowic Kościół uczestniczy w prowokacjach, gdyż pod kościołami sprzedaje się kalendarze ze zdjęciami Popiełuszki i Ali Agçy4. Wrocław zachował postawę nieingerencji w te sprawy.
Oceniono, że SW w poszczególnych regionach nie jest lubiana przez Kościół, zresztą
z wzajemnością, jak we Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Wałęsa jest całkowicie pod
wpływem Kościoła, który robi z nim, co chce. Wałęsa jest skończony, ogromną przewagę w popularności ma nad nim Andrzej Gwiazda5 (jedna z reprezentantek Gdańska
twierdziła, że bardzo przyjaźni się z żoną Gwiazdy – Joanną6). Wg kobiet z Gdańska
działacze konspiracji nie boją się UB, lecz Wałęsy i Borusewicza7, który nie dopuszcza
do tworzenia innych struktur niż przez niego kontrolowane (podobnie postępuje Wałęsa). 90 proc. społeczeństwa Gdańska jest przeciwne Wałęsie, który wraz z Borusewi4

Ali Agça (ur. 1958) – turecki terrorysta, 13 V 1981 r. w nieudanym zamachu próbował zabić papieża Jana Pawła II.
Andrzej Gwiazda (ur. 1935) – inżynier, działacz opozycji. Uczestnik Marca ‘68 i Grudnia ‘70, współpracownik KOR i KSS „KOR”, w 1978 r. współzałożyciel WZZ w Gdańsku, od 1978 r. członek redakcji „Robotnika
Wybrzeża”, działacz NSZZ „Solidarność”, od 1980 r. wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,
wiceprzewodniczący KKP, od 1981 r. wiceprzewodniczący Tymczasowego Prezydium KKP, członek ZR Gdańskiego
i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, następnie aresztowany, zwolniony w VII
1984 r. na mocy amnestii.
6
Joanna Duda-Gwiazda (ur. 1939) – inżynier, publicystka, działaczka opozycyjna. Współpracowniczka KOR
i KSS „KOR”, działaczka WZZ Wybrzeża, działaczka NSZZ „Solidarność”, 1980–1981 członek ZR Gdańsk, w stanie wojennym internowana, 1982–1983 wydawała pismo „Skorpion”, 1983–1986 „Poza układem”.
7
Bogdan Borusewicz (ur. 1949) – historyk, działacz opozycyjny, polityk. Uczestnik Marca ’68, aresztowany, w 1969 r. skazany na 3 lata więzienia, w 1973 r. współorganizator protestów przeciwko przekształceniu ZSP
w SZSP, uczestnik protestów przeciwko zmianie konstytucji PRL, członek KOR i KSS „KOR”, od 1978 r. w WZZ
Wybrzeża, 1977–1981 członek redakcji „Robotnika”, 1978–1980 członek redakcji „Robotnika Wybrzeża”, działacz
NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym ukrywał się, od 1982 r. w RKK NSZZ „Solidarność” Gdańsk, od 1984 r.
w TKK, od 1986 r. w Tymczasowej Radzie NSZZ „Solidarność”. 1997–2001 wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji, 1993–2001 poseł, od 2005 r. marszałek Senatu.
5
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czem torpeduje bezpardonowo SW i wszystkie inne odłamy. Rozpłochowski z Katowic
zaczyna się przechylać w stronę SW (wg przedstawiciela SW z Katowic razem podejmują decyzje i robią propagandę), zaś Pałubicki8 z Poznania postępuje tak samo jak
Borusewicz. Podobnie w Rzeszowie „towarzysze” z RKW torpedują SW.
Do KOR-u stosunek jest specyﬁczny, nikt go nie lekceważy, ale i nie szanuje. Kościół patronuje wszelkim poczynaniom, w czym wybitnie pomaga mu KOR, który przyjął
działania długofalowe i szkolenie, odpuszcza akcje protestacyjne. Katowice zaatakowały KPN, który się rozwiązał, a Jandziszak9 i inni wydali oświadczenie, że odchodzą. Panowała zgodna opinia, że struktury TKK, tj. MKW, MKS, RKS powoli zaczynają ginąć
śmiercią naturalną, wszędzie robią się różnego typu odłamy, frakcje, już nie na zasadzie
związkowej, ale o charakterze organizacyjnym typu polityczno-społecznego. Dlatego
– wyciągano wnioski – ludzie szukają zupełnie przeciwnego kierunku.
W Pile powstała SW będzie podporządkowana Poznaniowi. Jest szansa dołączenia
do SW Warszawy, Szczecina, Radomia i Torunia, na pewno można liczyć na Lublin.
Wrocław doszedł do wniosku, że Warszawa i TKK blokują zupełnie SW.
W sprawie podwyżek cen zaakceptowano oświadczenie wydane przez Morawieckiego. W momencie ogłoszenia podwyżek cen, ze względu na słabość organizacyjną, nie
stać SW na podjęcie akcji protestacyjno-strajkowej. W sprawie Popiełuszki też niewiele
można zrobić ze względu na stanowisko episkopatu, który – jak wynika z przecieków
– wystąpi o anulowanie ewentualnej kary śmierci. Odnośnie wyborów do Sejmu przyjęto całkowity bojkot wyborów. aTrzeba opracować formy działania w poszczególnych
regionach i mocno wychodzić propagandowo. Już teraz należy koniecznie w prasie poruszać sprawę wyborów i przekonywać społeczeństwo do całkowitego bojkotu. Trzeba
wypracować koncepcję działań w dniu wyborów: oprócz akcji ulotkoweja były propozycje organizowania marszów wokół punktów wyborczych, aby je pikietować, odstraszać
idących do głosowania. Morawiecki polecił powołać komisję ds. wyborów i ordynacji
wyborczej. Słowo „bojkot” trzeba ludziom wtłoczyć do głowy już w tej chwili, argumentować, że nie możemy głosować na bandytów, bo oni mordują księży, [musimy]
wygrywać aspekty moralne.
Wrocław dysponuje aparaturą radia „S[olidarność]”, każdy oddział ma ją przygotowaną. Osobiście Morawiecki na 100 proc. obiecał aparaturę dla Rzeszowa, przy czym
trzeba szybko podać zakres UKF, na jakim odbierany jest program II i III i jakie zagraniczne stacje, z jaką mocą, w jakim paśmie są słyszalne. Istnieje możliwość wmontowania urządzeń w radioodbiorniki dla poprawy słyszalności zachodnich stacji.
Napisano na spotkaniu krótki komunikat n[a] t[emat] faktu i tematyki posiedzenia,
ma on ukazać się w biuletynie.
a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
Janusz Pałubicki (ur. 1948) – historyk sztuki, działacz opozycyjny, polityk. Działacz NSZZ „Solidarność”,
członek Prezydium MKZ Wielkopolska, w 1981 r., sekretarz ZR, delegat na I KZD w Gdańsku, w stanie wojennym internowany, od 1982 r. przewodniczący Tymczasowego ZR, w XI 1982 r. w TKK, w XII 1982 r. aresztowany, w X 1983 r. skazany na 4 lata więzienia, zwolniony w VI 1984 r., od 1986 r. w Tymczasowej Radzie NSZZ
„Solidarność”, od 1987 r. w KKW, skarbnik władz krajowych związku. 1988–1990 w Komitecie Obywatelskim przy
Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, 1997–2001 minister-koordynator służb specjalnych, 1997–2001 poseł.
9
Tadeusz Jandziszak (1942–2000) – historyk, dziennikarz, działacz opozycyjny. Członek PAX, w 1979 r. współzałożyciel Związku Narodowego Katolików, 1979–1984 członek KPN, w 1980 r. aresztowany, w 1982 r. skazany na
dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat, współpracownik SW, 1985–1990 na emigracji w Kanadzie.
8
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a

Z relacji A[ndrzeja] Kucharskiego wynikało, że w trakcie spotkania kilkakrotnie
podnoszono sprawę przygotowania przez resort spraw wewnętrznych w m[iesią]cu lutym ataku na struktury „S[olidarności]”, którya będzie miał związek z ogłoszeniem wyroku w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. Popiełuszki. Wrocław otrzymał informację, że w trakcie tej akcji ma być „zamknięte” z ich terenu 250 osób.
Informowano również, że Andrzej Gwiazda miał się wyrazić, jakoby przygotowywana jest ogólnopolska akcja ubecka, że jest ostre pogotowie ubecji w każdym większym
mieście. W tej sytuacji Kucharski spekuluje, że w woj. rzeszowskim mogą zamknąć
jakieś 20–30 osób, a opinię tę opiera się na stwierdzeniu, że UB też boi się jakiegoś
spontanicznego protestu.
W trakcie spotkania we Wrocławiu Kucharski uzgadniał z Morawieckim, że każdy
oddział SW winien przekazywać do zatwierdzenia Radzie Artystycznej SW projekty
znaczków i innych wydawnictw okolicznościowych w celu uniknięcia produkcji „lipy”.
Uzgodniono też, że wrocławska SW wykona dla Rzeszowa 2 rodzaje znaczków: jeden
z popiersiem byłego legionisty ppłk. Lisa-Kuli10, a drugi z jego pomnikiem. Wrocław
weźmie za to 5 proc. za projekt i 15 proc. za wykonawstwo oraz połowę zysku ze sprzedaży. Ustalono, że wykonanych zostanie ok. 4 tys. znaczków, w cenie po ok. 250 zł.
Znaczki mają być sygnowane przez SW Rzeszów. Kornel obiecał także SW z Rzeszowa
pomoc ﬁnansową z ich funduszu, na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Rzekomo Wrocław ma kogoś, kto długo jest na Zachodzie, jeździ on do RFN i tam kupuje
farbę, płacąc za 1 l[itr] ok. 5–6 USD, co wystarcza na zadrukowanie 50 ryz papieru
formatu A-4.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 3, k. 137–138, mps.

10

Leopold Lis-Kula (1896–1919) – wojskowy, działacz niepodległościowy. Członek Związku Strzeleckiego
i Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), oﬁcer Legionów, uczestnik I wojny światowej, poległ w czasie walki
z Ukraińcami, pośmiertnie awansowany na pułkownika.
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Nr 40
1985 luty 15, Wrocław – Pismo zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB płk. Czesława Błażejewskiego1 do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Jerzego Birnbacha2 w sprawie współpracy w celu likwidacji SW, tajne specjalnego znaczenia

W wyniku zrealizowanych kombinacji operacyjnych ustalono ponad wszelką wątpliwość, że kierownicze ogniwa nielegalnej struktury Solidarności Walczącej we Wrocławiu aktywnie podejmują współpracę z działaczami o podobnym pokroju z terenu innych
województw, realizując w ten sposób koncepcję rozbudowy terytorialnej swoich struktur
na terenie kraju.
Powyższe stwarza dogodne warunki do objęcia kontrolą operacyjną nowo powstających struktur podziemnych SW, drogą wprowadzenia w te ogniwa naszych osobowych
źródeł informacji.
W związku z powyższym, auprzejmie proszę Towarzysza Szefa o zbadanie możliwości wytypowania sprawdzonych Waszych TW tkwiących w nielegalnych strukturacha,
których drogą kombinacji operacyjnej można by wprowadzić do ogniw kierowniczych
SW we Wrocławiu.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 300, mps.

a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
Czesław Błażejewski (ur. 1931) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1956 r., 1956–
–1958 w Biurze „W” MSW, 1958–1974 w Wydziale II Departamentu II MSW, 1971–1974 zastępca naczelnika
tego wydziału, 1974–1975 naczelnik Wydziału V Departamentu II MSW, 1975–1988 I zastępca komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu ds. SB, 1988–1990 w Departamencie II, konsul w Konsulacie Generalnym PRL
w Leningradzie, w 1990 r. zwolniony ze służby, w 1972 r. słuchacz Wyższej Szkoły Oﬁcerskiej KGB w Moskwie.
2
Jerzy Birnbach (ur. 1937) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1957 r., 1977–1983 naczelnik Wydziału IV KW MO w Katowicach, 1983–1988 zastępca szefa WUSW w Katowicach ds. SB, 1988–1990
zastępca szefa WUSW w Kielcach ds. SB, zwolniony ze służby.
1
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Nr 41
1985 luty 19, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Franek” z dnia 19 lutego 1985 r. opracowany w WUSW w Rzeszowie przez por. Aleksandra Bogusza1, tajne
specjalnego znaczenia

Latem 1983 r. spotkałem młodzieńca handlującego znaczkami na hali targowej,
wzrost około 168–170 cm, okrągła twarz z sypiącym się wąsem, blondyn z dość długimi
włosami, moda młodzieżowa, u którego zauważyłem między innymi walor ﬁlatelistyczny „Polski Podziemnej”, a ponieważ jestem zbieraczem – ﬁlatelistą, pomyślałem, że to
może kiedyś osiągnąć niezłą cenę, więc zapytałem, ile to kosztuje, i kupiłem, umawiając
się z nim, że następnym razem, jak coś będzie miał, to czy mnie pozna, żeby mi sprzedał,
i od tej pory chodziłem we wtorki i piątki rano na rynek, żeby go spotkać, spotykałem
go sporadycznie, ale wtedy miał już zapakowaną dla mnie paczuszkę z odpowiednią
ceną na niej. Po pewnym czasie zauważyłem, że do paczuszek tych wkładał między innymi pisma podziemne, wliczając oczywiście ich cenę do ceny na paczce. Z ciekawości
niektóre czytałem, a nawet przetrzymywałem w domu, ostatniego zakupu dokonałem
w m[iesią]cu lutym (początek), gdzie było: 2 czerwone znaczki i gazetka z ceną 30 zł
i [druga] chyba bez ceny. Znajomość z Andrzejem Kucharskim datuje się od wielu
lat, zaczęła się od nie pamiętam jakiego turnieju szachowego w sali W[ojewódzkiego]
D[omu] K[ultury], w którym roku nie pamiętam, i od tej pory łączyły nas kontakty towarzyskie na niwie szachowej. Miałem swego czasu propozycję od niego wejścia w struktury podziemne w kwietniu 1984 r., ale odmówiłem i od tej pory spotykamy się tylko
towarzysko. Z charakteru jego wynika, że jest to człowiek porywczy i lubiący się chwalić sukcesami – ma manię sukcesu. Przebywając u niego w mieszkaniu, spotkałem się
z A[ntonim] Kopaczewskim2 w czasie przyjęcia przy wódce i kawie. W czasie tej wizyty nie poruszano spraw organizacji podziemnej.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 3, k. 139, mps.

1

Aleksander Bogusz (ur. 1956) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1981 r., 1981–1983
w Wydziale III-A KW MO w Katowicach, 1983–1990 w Wydziale V/Wydziale Ochrony Gospodarki KW MO/
WUSW w Rzeszowie, zwolniony ze służby.
2
Antoni Kopaczewski, ps. „Michał Jodłowski” (ur. 1941) – odlewnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ
„Solidarność”, przewodniczący MKZ i ZR w Rzeszowie, członek KKP, delegat na I KZD, członek KK, w stanie
wojennym internowany, działacz SW, współtwórca oddziału rzeszowskiego SW, w 1989 r. jawny przedstawiciel
SW.
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Nr 42
1985 luty 25, Jelenia Góra – Wniosek funkcjonariusza WUSW w Jeleniej Górze por.
Kazimierza Prosyniaka1 do zastępcy szefa WUSW w Jeleniej Górze ds. SB w sprawie
uchylenia postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę w stosunku do Chrystoforosza Tulasza

Wydział Śledczy tut[ejszego] WUSW prowadził postępowanie przygotowawcze
RSD-21/83 p[rzeciw]ko Chrystoforoszowi Tulasz[owi] i innym podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 280 § 1 kk i 278 § 1 kk oraz art. 282a § 1 kk w zw[iązku] z art.
10 § 2 kk. W dniu 31 grudnia 1983 r. prokurator rejonowy w Jeleniej Górze wniósł do
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia, zarzucając Chrystorofoszowi Tulaszowi i innym popełnienie czynu z wyżej wymienionych artykułów kk.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze po rozpatrzeniu sprawy w dniu [a]0 luty 1984 r.
uznał oskarżonego Chrystoforosza Tulasza winnym zarzucanego czynu i wymierzył mu
karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Oskarżony Chrystoforosz Tulasz wniósł
rewizję od tego wyroku do Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. W dniu 5 czerwca
1984 r. Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze uchylił w stosunku do w[yżej] w[ymienionego]
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W dniu 17 sierpnia 1984 r. Sąd Wojewódzki w Jeleniej Górze umorzył całość postępowania wobec Chrystoforosza Tulasza na zasadzie przepisów Ustawy o amnestii
z 21 lipca 1984 r.
Zgodnie z wiążącymi nas zaleceniami, po przedstawieniu zarzutów wobec Chrystoforosza Tulasza wniesiono zastrzeżenie na wyjazdy za granicę do wszystkich krajów
świata na okres od 17 XI 1983 do 17 XI 1986 r.
W związku z tym, iż ustały przyczyny, dla których wniesiono zastrzeżenie na wyjazdy za granicę, a postępowanie sądowe zostało merytorycznie zakończone, wnoszę
o uchylenie postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę w stosunku do Chrystoforosza Tulasza.

Źródło: AIPN Wr, 026/73, k. 320, mps.

a

Fragment nieczytelny.
Kazimierz Prosyniak – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1986–1990 naczelnik Wydziału Śledczego
WUSW w Jeleniej Górze.
1
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Nr 43
1985 marzec 6, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca SOR kryptonim „Poligraf” sporządzona przez zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego1, tajne specjalnego znaczenia

W wyniku dokonanej w dniu 6 III 1985 r. analizy sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Poligraf”, nr rej[estracyjny] 17 426, prowadzonej na fakt działalności nielegalnej grupy konspi[racyjnej] b[yłej] „S[olidarności]” b[yłego] działacza
tego związku Andrzeja Kucharskiego, jednoznacznie stwierdzono, m.in. poprzez TW
ps[eudonim] „Apollo”2, „Artur”, „Feliks” i „Franek”, że ﬁgurant aktywnie organizuje,
inspiruje i wykonuje działania niezgodne z prawem, zmierzając do zakłócenia bezpieczeństwa publicznego.
Z materiałów operacyjnych wynika, że ﬁgurant jest nieprzejednanym wrogiem socjalizmu, a podejmowane wobec niego działania proﬁlaktyczne ze strony SB nie przynoszą
skutku.
A[ndrzej] Kucharski wraz z J[anuszem] Szkutnikiem3 (ﬁg[urant] spr[awy] „Robotnik”), będąc pod ideowym przywództwem b[yłego] przewodniczącego MKR Rzeszów
A[ntoniego] Kopaczewskiego (ﬁg[urant] spr[awy] „Pięść”), tworzą grupę przywódczą
nielegalnej regionalnej b[yłej] „S[olidarności]”, używającej niekiedy nazwy oddział Solidarności Walczącej w Rzeszowie. A[ndrzej] Kucharski wspomagany jest aktywnie
w tej działalności przez Józefa Kyc[a]4, Stanisława Sączawę5, grupę studentów Politechniki Rzeszowskiej pod przywództwem Leszka Rybaka, Marka Koniecznego6, a także
przez Antoniego Bartyńskiego7 i członków grupy b[yłej] „S[olidarności]” ze Strzyżowa
(rozpr[acowywana] przez Wydz[iał] IV w m[iejscu] – spr[awa] „Konspiratorzy”) pod
przywództwem Stefana Wójcika8.

1

Andrzej Czerwiński (ur. 1951) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1975 r., 1975–1979
w Wydziale III KW MO w Rzeszowie, 1979–1982 kierownik sekcji w Wydziale III-A KW MO w Rzeszowie,
1982–1990 zastępca naczelnika Wydziału V/Wydziału Ochrony Gospodarki KW MO/WUSW w Rzeszowie, zwolniony ze służby.
2
Emanuel Biel, ps. „Góral” (ur. 1939) – technik budowlany, tajny współpracownik SB ps. „Apollo”, rozpracowywał działaczy NSZZ „Solidarność” i SW.
3
Janusz Szkutnik, ps. „Ryszard” (ur. 1955) – historyk, działacz opozycyjny. Współpracownik KSS „KOR”,
w 1980 r. aresztowany, działacz NSZZ „Solidarność” RI, w 1981 r. członek redakcji „Wsi Rzeszowskiej”, w stanie
wojennym internowany, działacz OKOR, działacz SW, w 1983 i 1984 r. aresztowany, zwolniony na mocy amnestii,
w VIII 1985 r. skazany na 1 rok i 8 miesięcy więzienia, w 1988 r. współtwórca Niezależnego Ruchu Ludowego
„Solidarność”.
4
Józef Kyc, ps. „Dąb” (ur. 1941) – technik budowlany, tajny współpracownik SB ps. „Franek”, rozpracowywał
działaczy NSZZ „Solidarność” i SW.
5
Stanisław Sączawa (ur. 1944) – pracownik WSK-PZL Rzeszów, tajny współpracownik SB ps. „Artur”, rozpracowywał działaczy NSZZ „Solidarność” i SW.
6
Marek Konieczny, ps. „Roman” (ur. 1960) – wówczas student Politechniki Rzeszowskiej, działacz opozycyjny.
Działacz SW, łącznik, organizator druku, kolporter.
7
Antoni Bartyński – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” RI, w stanie wojennym internowany,
działacz OKOR.
8
Stefan Wójcik – działacz SW, od XI 1983 r. w Rzeszowskim Komitecie Oporu Rolników.
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Ponadto nielegalna struktura posiada nierozpoznane kontakty organizacyjne z grupą
b[yłej] „S[olidarności]” w Leżajsku (spr[awa] krypt[onim] „Plan”) oraz prawdopodobnie z Mielcem i Sędziszowem.
Z potwierdzonych informacji wynika, że grupy utrzymują systematyczne kontakty
ze strukturą b[yłej] „S[olidarności]” używającą nazwy Solidarność Walcząca z Wrocławia (poprzez L[eszka] Rybaka i M[arka] Koniecznego) oraz z Krakowem (poprzez
J[erzego] Karpińczyka9).
W sprawie „Poligraf” prowadzone jest bardzo dobre rozpracowanie osoby ﬁguranta,
siłami całej Sekcji III aktywnie realizowane były w oparciu o własne materiały kombinacje operacyjne, których efektem były zatrzymania, areszty, sprawy śledcze, operacyjne przejęcia literatury itp.
Prawidłowo również realiz[owane] są działania proﬁlaktyczne i dezintegracyjne
wobec ﬁguranta. M[iędzy] in[nymi] w wyniku tych działań ﬁgurant izolowany jest
w środ[owisku] b[yłych] działaczy „S[olidarności]” z Rzeszowa, przez RKW, a także
w m[iejscu] pracy.
Rozpoznanie wskazuje jednak, że ﬁgurant nie zamierza zaprzestać wrogiej działalności i należy liczyć się z tym, że w sprzyjającej sytuacji wzmoże on działania antypaństwowe.
W związku z powyższym uważa się za celowe dalsze kontynuowanie rozpracowania
ﬁguranta w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania „Poligraf”, przy czym podstawowymi kierunkami działań powinny być:
1. utrzymanie aktywnej kontroli ﬁguranta, w tym w miejscu zatrudnienia, i na tej
bazie podejmowanie skutecznych działań ograniczających jego szkodliwą działalność,
2. gromadzenie w wyniku realiz[owanych] i planowanych kombinacji oper[acyjnych]
mat[eriałów] obciążających i kompromitujących ﬁguranta, tak aby w efekcie doprowadzić do jego aresztowania, a w przyszłości do operacyjnego wykorzystania,
3. pogłębienie rozbieżności w łonie grupy w kierunku posądzenia ﬁguranta o współpracę z SB,
4. wypracowanie i realizacja koncepcji izolowania ﬁguranta w miejscu pracy,
5. uzgadnianie precyzyjnej współpracy z Wydz[iałem] III w m[iejscu] w celu uaktywnienia oper[acyjnej] kontroli ﬁgurantów z P[olitechniki] R[zeszowskiej], zawiązania
b[ardziej] ścisłego współdziałania z Wydz[iałem] V w Krakowie i Wrocławiu w celu
likwidacji kanałów przerzutu literatury antypaństwowej na nasz teren,
6. wzmożenie pomocy oper[acyjnej] dla SB RUSW w Leżajsku, Mielcu i Strzyżowie w celu rozpracowania osób współdziałających z ﬁgurantem i likwidacji powiązań
konspiracyjnych,
7. dalsze operacyjne umacnianie się w środowisku ﬁguranta.
Realizację planów w sprawie oceniam jako dobrą, przynoszącą efekty operacyjne.
Pewną nieprawidłowością jest fakt, że ppor. J[anusz] Tyrakowski10 prowadzący rozpracowanie krypt[onim] „Poligraf” nie dysponuje osobiście wartościowymi źródłami

9
Jerzy Karpińczyk (ur. 1949) – robotnik, działacz opozycyjny. Działacz SW, łącznik, kolporter, współorganizator
Radia Solidarność na terenie Rzeszowa.
10
Janusz Tyrakowski (ur. 1957) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., w Wydziale V
WUSW w Rzeszowie, w 1989 r. zwolniony ze służby.
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zaangażowanymi w realizację tej sprawy (proszę w tej sprawie kier[ownika] S[ekcji] III
o propozycje).
Proponuję również w sprawie sporządzić streszczenie materiałów i dział[ań] operacyjnych podejmowanych przez SB, gdyż sprawa jest ciekawa również z punktu widzenia szkoleniowego.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 58, mps.
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Nr 44
1985 marzec 14, Katowice – Uzupełnienie meldunku operacyjnego Wydziału III WUSW
w Katowicach w SOR kryptonim „Podżegacze”, sygnowane przez zastępcę naczelnika
Wydziału III WUSW w Katowicach, tajne

W uzupełnieniu meldunku operacyjnego z dnia 27 II 1984 r. w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Podżegacze” informuję, że z posiadanych materiałów
wynika, że katowicki oddział Solidarności Walczącej kierowany jest przez nieustalonego bliżej osobnika posługującego się nazwiskiem „Jan Wysocki”. Dotychczas nie
stwierdzono, by pod w[yżej] w[ymienionym] nazwiskiem ukrywał się któryś z byłych
ekstremalnych działaczy „Solidarności” bądź innych grup opozycyjnych istniejących
na terenie woj. katowickiego. W chwili obecnej poddano operacyjnemu rozpoznaniu 19
osób zamieszkałych w Katowicach w kierunku wyselekcjonowania tych, którzy w przeszłości angażowali się w antysocjalistyczną działalność, lub posiadających powiązania
z Wrocławiem.
Ponadto posiadane informacje wskazują, iż jednym z członków oddziału katowickiego SW może być:
Żórawski1 Krzysztof, s. Przemysława i Moniki z d[omu] Błoch, ur. 6 VIII 1953 r.,
Katowice, absolwent prawa U[niwersytetu] Śl[ąskiego], zatr[udniony] w prywatnym zakładzie rzemieślniczym.
Z jednoźródłowej niepotwierdzonej informacji wynika, że mieszkanie zajmowane
przez ojca w[yżej] w[ymienionego] w Katowicach, ul. [...], może być punktem kontaktowym dla innych członków tej nielegalnej struktury. Jak dotychczas podjęte działania
operacyjne nie potwierdziły tej hipotezy.
W ostatnim czasie nie zanotowano faktów kolportażu większej ilości nielegalnych
wydawnictw sygnowanych przez oddział katowicki Solidarności Walczącej. Ostatni fakt
kolportażu zanotowano w dniu 22 II 1985 r. w ubikacji Wydz[iału] IV Zakładu Maszyn
i Urządzeń Hutniczych w Sosnowcu, gdzie ujawniono 8 sztuk „PIK-ów” sygnowanych
przez SW Oddział Katowice.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 67, mps.

1

Krzysztof Żórawski (ur. 1953) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz LDPN.
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Nr 45
1985 kwiecień 29, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach
por. Zygmunta Kłaptocza do naczelnika Wydziału V-1 WUSW w Katowicach w sprawie
Sławomira Bugajskiego, ﬁguranta SOR kryptonim „Kawalarz”, tajne specjalnego znaczenia

Informuję, że w biuletynie „Wolni i Solidarni” („WIS”) nr 18/85 ukazał się m.in.
obszerny artykuł pt. Gwiezdne wojny zawierający tendencyjne oskarżenie pod adresem
ZSRR o inicjowanie wyścigu zbrojeń w kosmosie.
Na podkreślenie zasługuje, że zrealizowana kombinacja operacyjna pozwala z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że autorem artykułu jest były pracownik Uniwersytetu Śl[ąskiego] dr Sławomir Bugajski.
Wspomniany artykuł powstał w oparciu o pierwowzór angielskiego tekstu dostarczonego przez S[ławomira] Bugajskiego.
Artykuł podpisany jest przez „ABG”.
Zaznaczyć należy, że w numerze 16. „WiS” z listopada 1984 r. opublikowany był
wywiad A[ndrzeja] Rozpłochowskiego również podpisany przez „ABG”.
Z powyższego można sądzić, że osobą posługującą się pseudonimem „ABG” jest
S[ławomir] Bugajski, który – jak wynika z posiadanych informacji – utrzymuje kontakty
z A[ndrzejem] Rozpłochowskim.
Informację przesyłam celem wykorzystania operacyjnego, ponadto proszę o poinformowanie, czy S[ławomir] Bugajski nie przechodzi w Waszych materiałach operacyjnych.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 216, mps.
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Nr 46
1985 maj, Katowice – Informacja na temat powstania i działalności Solidarności Walczącej, szczególnie na terenie woj. katowickiego, sygnowana przez zastępcę szefa WUSW
w Katowicach ds. SB płk. Jerzego Birnbacha, skierowana do naczelników Wydziałów/
zastępców szefa R/MUSW ds. SB, tajne specjalnego znaczenia

Wydział III organizuje i prowadzi działania operacyjne mające na celu likwidację
nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca Oddział Katowice na terenie całego województwa. Struktura konspiracyjna Solidarności Walczącej rozpoczęła
działalność w czerwcu 1982 r. na terenie Wrocławia. Jej założycielem i liderem jest
Kornel Morawiecki, lat 44, dr ﬁzyki, b[yły] adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, który dokonał rozłamu organizacyjnego w ramach Regionalnego
Komitetu Strajkowegoa NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk (od wprowadzenia stanu wojennego poszukiwany listem gończym). Solidarność Walcząca przechwyciła większość
środków poligraﬁcznych, co stworzyło jej możliwość szybkiego i sprawnego wyjścia
propagandowego. Na tle innych struktur konspiracyjnych wyróżnia się prężnością organizacyjną oraz ścisłym przestrzeganiem zasad konspiracyjnych. Program SW odznacza się największą agresywnością i w skrócie sprowadza się do konieczności rozbicia
ustroju socjalistycznego w Polsce. Solidarność Walcząca przejawia dużą ekspansywność
organizacyjną, dążąc do utworzenia swoich grup działania we wszystkich aglomeracjach
miejskich mających istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości zorganizowania
i przeprowadzenia wystąpień antypaństwowych. Dotychczas poza Wrocławiem, gdzie
znajduje się centrum kierownicze, tzw. Rada SW z Kornelem Morawieckim na czele,
istnieją następujące ogniwa organizacyjne:
– oddział gdański,
– oddział katowicki,
– oddział lubelski,
– oddział poznański,
– oddział rzeszowski.
Ponadto istnieją grupy działania SW w Jeleniej Górze, Kłodzku, Kaliszu, Pile, Pruszkowie i Kielcach. Niezależnie od tego SW dociera ze swoimi wydawnictwami propagandowymi na teren innych województw, m.in. Warszawa, Szczecin, Kraków. Solidarność
Walcząca, obok realizowania zasady budowy silnej struktury konspiracyjnej o zasięgu
ogólnokrajowym, zawiera porozumienia o przeprowadzaniu wspólnych akcji i współdziałaniu z innymi strukturami konspiracyjnymi. Dotychczas takie porozumienie zawarto z:
– Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarność”1 (Warszawa),
a

W dokumencie Regionalnej Komisji Strajkowej.
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” – podziemna struktura powstała w IV 1982 r. w wyniku
połączenia Międzyzakładowego Komitetu Samoobrony Społecznej i Porozumienia CDN, skupiająca przedstawicieli
63 warszawskich zakładów pracy. Cechował ją radykalizm podejmowanych działań, działacze MRK „Solidarność”
przeprowadzili szereg spektakularnych akcji, np. uwolnienie Jana Narożniaka. Latem 1982 r. struktury MRK
„Solidarność” zostały częściowo rozbite na skutek działań kadrowego oﬁcera SB Sławomira Miastowskiego, wprowadzonego w szeregi konspiracji. Ze zmienną aktywnością organizacja działała do 1990 r. Organem MRK „Solidarność”
był „CDN – Głos Wolnego Robotnika”.
1
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– Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”2 (Warszawa).
SW przywiązuje bardzo dużą wagę do działalności propagandowej. Powołano wyspecjalizowaną grupę organizacyjną p[od] n[azwą] Agencja Informacyjna Solidarności
Walczącej, wydającą nielegalne czasopisma, pozycje książkowe i broszurowe, kasety
magnetofonowe i znaczki pocztowe. Prowadzi również działalność zagraniczną poprzez
posiadanych przedstawicieli w niektórych krajach Europy Zachodniej, których zadaniem jest organizowanie wsparcia politycznego i ﬁnansowo-materiałowego.
Z dotychczasowego rozpoznania wynika, że na czele Solidarności Walczącej Oddział
Katowice może stać b[yły] adiunkt Wydziału Mat[ematyczno]-Fizycznego Uniwersytetu Śląskiego dr Sławomir Bugajski. Posiada on wielu zwolenników (niewykluczone, że
aktualnie członków SW), wywodzących się z byłego NSZZ „Solidarność”, związanych
przede wszystkim ze środowiskiem pracowników naukowych wyższych uczelni oraz
środowiskami inteligenckimi i robotniczymi. Na terenie naszego województwa zanotowano dotychczas kolportaż nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez SW Oddział
Katowice p[od] n[azwą] „WiS” („Wolni i Solidarni”) oraz wydawnictwo sygnowane
przez Agencję Wydawniczą SW p[od] n[azwą] „Wolni i Solidarni. Solidarność Walcząca”.
W związku z powyższym proszę przekazać w trybie pilnym do Wydziału III wszystkie materiały i informacje mające związek z Solidarnością Walczącą.
Jednocześnie zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Służby Bezpieczeństwa do bieżącego przekazywania do Wydziału III wszelkich informacji dotyczących ewentualnej działalności Solidarności Walczącej na podległym terenie oraz o faktach kolportażu wydawnictw sygnowanych przez SW.
Ponadto proszę dokonać analizy posiadanych osobowych źródeł informacji pod kątem ewentualnych związków z nielegalną organizacją Solidarność Walcząca i możliwości realizowania określonych zadań w tym zakresie. Konkretne propozycje i zadania
należy uzgodnić z Wydziałem III.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 295–296, mps.

2

Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość” – powstała w XI 1984 r. niepodległościowa partia polityczna,
dużą wagę przywiązująca do kwestii wyzwolenia wszystkich narodów Europy Środkowej spod dominacji sowieckiej. Wydawała liczne pisma, m.in. „ABC – Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”, „Niepodległość”, „Orientacja na
prawo”.
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Nr 47
1985 czerwiec 4, Rzeszów – Koncepcja ofensywnego wykorzystania TW pseudonim
„Artur” do rozpracowania oddziału Solidarności Walczącej w Rzeszowie, opracowana
przez inspektora Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppor. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Z dotychczasowego rozpoznania operacyjnego wynika, że ﬁgurant SOR krypt[onim]
„Poligraf” – A[ndrzej] Kucharski wraz z ﬁgurantem SOR krypt[onim] „Robotnik”
– J[anusz] Szkutnik, będąc pod ideowym przywództwem ﬁguranta SOR „Pięść”
– A[ntoni] Kopaczewski, tworzą grupę przywódczą nielegalnej regionalnej struktury
b[yłej] „S[olidarności]”, używającej niekiedy nazwy Oddział Solidarności Walczącej
w Rzeszowie.
Grupa ta w okresie przedwyborczym planuje uaktywnić nielegalną działalność,
głównie w sferze kolportażowej ulotek nawołujących w treści do bojkotu wyborów do
Sejmu.
Funkcję jednego z kolporterów w tej grupie spełnia TW ps[eudonim] „Artur”, który wg mniemania ﬁguranta sprawy Kucharski[ego] Andrzej[a] jest zarazem „szefem”
nielegalnej grupy b[yłej] „S[olidarności]” w WSK-PZL Rzeszów. Figurant sprawy Kucharski Andrzej stwierdził do TW ps[eudonim] „Artur”, że jest w stanie dostarczać mu
systematycznie nielegalną literaturę, z tym że powinien on dysponować dobrą grupą
konspiracyjną.
TW ps[eudonim] „Artur” posiada zaufanie u ﬁguranta, jest on długoletnim sprawdzonym i w pełni wiarygodnym osobowym źródłem informacji.
II. Cel
Powyższą sytuację operacyjną planuje się wykorzystać poprzez utworzenie z udziałem OZI pozorowanej grupy konspiracyjnej b[yłej] „S[olidarności]” pod przywództwem
TW „Artur” w celu:
1. Dalszego uwiarygodnienia TW ps[eudonim] „Artur” w środowisku aktywu rozpracowywanej grupy b[yłej] „S[olidarności]” i utworzenia dogodnych warunków do
rozpracowania form i metod jej działalności.
2. Ustalenia łączników nielegalnych struktur, a także rozpoznania poprzez nich innych osób zaangażowanych w nielegalną działalność, lokali kontaktowych, systemu
i sposobu kolportażu nielegalnej literatury.
3. Uzyskania dowodów prowadzania nielegalnej działalności wobec osób zaangażowanych w tę działalność.
4. Poprzez działalność pozorowanej grupy rozpracowania osób zaangażowanych
w nielegalną działalność na terenie WSK-PZL Rzeszów i innych zakładów pracy.
5. Zdobycia bardziej szczegółowych informacji o grupie i wypracowanie przedsięwzięć operacyjnych zmierzających do jej likwidacji lub ograniczenia działalności.
6. Wykorzystania sytuacji do operacyjnego umocnienia się w rozpracowywanym środowisku.
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III. Kierunki działań
1. Stworzenie pozorowanej grupy konspiracyjnej pod przywództwem TW ps[eudonim]
„Artur”. Planuje się grupę utworzyć z pracowników WSK-PZL Rzeszów i innych zakładów pracy miasta Rzeszowa.
Planowany skład grupy:
– TW ps[eudonim] „Artur” – szef grupy,
– Kazimierz Bemben1 – ﬁg[urant] sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim]
„Berło” prowadzonej przez Sekcję VI-1, kontakt TW „Artur”,
– TW ps[eudonim] „Józek”2 – pracownik ﬁzyczny W[ytwórni] S[przętu] K[omunikacyjnego] Rzeszów, W[ydział]-82, będący na kontakcie ppor. W[iesława] Środy3,
– TW ps[eudonim] „Strug” – pracownik ﬁzyczny Sp[ółdzie]lni [Pracy] METALSPRZĘT będący na kontakcie ppor. J[anusza] Tyrakowskiego,
– Józef Smyk4, b[yły] działacz „S[olidarności]”, pracownik Wojewódzkiej Spółdzielczości Pracy – kontakt TW„Artur”,
– TW ps[eudonim] „Okoń”5, emeryt, będący na kontakcie ppor. J[anusza] Tyrakowskiego – kontakt TW „Artur”.
Ponadto planuje się w przyszłości włączyć do grupy wartościowego OZI typu TW,
które spełniałoby rolę zastępcy TW „Artur” i mogło w przypadkach ewentualnej komplikacji kierować grupą w zastępstwie TW „Artur”.
2. Zorganizowanie kontrolowanego operacyjnie punktu przerzutu i rozdziału nielegalnej literatury dla potrzeb grupy na terenie Rzeszowa z równoczesną możliwością
wykorzystania.
3. Po utworzeniu grupy doprowadzić do spotkania przedst[awicieli] pozorowanej grupy z ﬁg[urantem] SOR krypt[onim] „Poligraf” w celu uwiarygodnienia TW ps[eudonim]
„Artur”, a także wprowadzenia TW ps[eudonim] „Okoń” w bezpośrednie środowisko
ﬁguranta.
4. Wypracowanie przedsięwzięć zmierzających do rozpracowania poprzez grupę TW
ps[eudonim] „Artur” innych grup konspiracyjnych b[yłej] „S[olidarności]” funkcjonujących w W[ytwórni] S[przętu] K[omunikacyjnego] PZL Rzeszów.
IV. Termin realizacji i odpowiedzialni
Z uwagi na przewidywany wzrost aktywności członków struktury konspiracyjnej
Oddział Solidarności Walczącej w Rzeszowie w okresie przedwyborczym realizację powyższej koncepcji planuje się zakończyć do końca miesiąca lipca br.
Koncepcję zrealizują:
Z[astęp]ca n[aczelni]ka Wydziału V kpt. A[ndrzej] Czerwiński i insp[ektor] Sekcji
III Wydz[iału] V ppor. J[anusz] Tyrakowski.
Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 51, mps.
1

Kazimierz Bemben – bliższych danych nie ustalono.
Prawdop. Wiesław Hudela (ur. 1962) – pracownik WSK-PZL w Rzeszowie, tajny współpracownik SB ps.
„Józek”.
3
Wiesław Środa – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Wówczas w Wydziale V WUSW w Rzeszowie.
4
Józef Smyk (ur. 1939) – konstruktor. Działacz SW.
5
Prawdop. Tadeusz Lisowicz (ur. 1930) – tajny współpracownik SB ps. „Okoń”.
2
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Nr 48
1985 czerwiec 19, Poznań – Informacja naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu mjr. Edmunda Sosińskiego1 w sprawie wyników rewizji przeprowadzonej u Macieja Frankiewicza

W dniach 13–15 bm. przeprowadzono przeszukanie zabudowań i samochodu ﬁguranta sprawy „Kuna” Macieja Frankiewicza, także kolejnego lokalu konspiracyjnego
mieszczącego się na Osiedlu [...], wykorzystywanego przez wymienionego.
W trakcie przeszukań ujawniono m[iędzy] innymi:
– 23,5 tys. arkuszy papieru maszynowego formatu A-4,
– ok. 100 m.b. papieru białego w rolach, szer[okości] ok. 120 cm,
– 24 kg farby powielaczowej czarnej,
– 4,5 kg farby offsetowej czarnej (zagęszczonej),
– 3500 szt[uk] kartonów czarnych A-4 (na podobnych wydrukowano w przeszłości
tzw. Kalendarze Solidarności Walczącej),
– 51 bloków technicznych,
– kalki hektograﬁczne, matryce wałkowe,
– emulsje fotograﬁczne,
– klisze diapozytywowe z n[ume]r[em] pisma SW Oddział Poznań,
– 15 ramek przeznaczonych do druków metodą sita,
– 200 egz[emplarzy] różnego rodzaju wydawnictw, ulotek sygnowanych przez nielegalne struktury SW z Wrocławia, Krakowa, Kalisza,
– oraz zapiski i notatki świadczące o nielegalnej działalności prowadzonej przez w[yżej] wym[ienionego].
Ponadto zakwestionowano urządzenie elektroniczne, tzw. konwertor o częstotliwości
pośredniej 104 MHz pozwalający prowadzić nasłuch radiowy radiostacji pracujących
w paśmie 175 MHz, tj. MO i SB.
W samochodzie M[acieja] Frankiewicza ujawniono odbitkę maszynową instrukcji
dot[yczącej] zbierania informacji na temat funkcjonariuszy SB, LWP, MOa, urzędów
wojewódzkich i innych stanowisk kierowniczych. Ponadto instrukcja ta zawiera wzór
kwestionariusza osobowego osoby rozpracowywanej przez nielegalne struktury. W 17-punktowym tekście kwest[ionariusza] oprócz danych osobowych zawarto także szereg
szczegółowych pytań dot[yczących] osoby zainteresowanej.
W dniu 15 VI br. prokurator wojewódzki przedstawił Maciejowi Frankiewiczowi
zarzut z art. 282a § 1 kk i art. 45 Ustawy z dnia 26 I 1984 r. o prawie prasowym, stosując
wobec w[yżej] wym[ienionego] środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztu.
Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 31, mps.
a

W dokumencie MRR.
Edmund Sosiński (ur. 1942) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1967 r., początkowo w Referacie ds. SB KP MO w Wągrowcu, 1974–1975 zastępca komendanta miejskiego i powiatowego MO
w Gnieźnie ds. SB, 1975–1976 zastępca naczelnika Wydziału II KW MO w Poznaniu, 1976–1985 zastępca
naczelnika Wydziału IV KW MO/WUSW w Poznaniu, 1985–1990 naczelnik Wydziału III/Wydziału Ochrony
Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Poznaniu, zwolniony ze służby.
1
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Nr 49
1985 lipiec 9, Wrocław – Uzasadnienie do wniosku w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji instalacji PP w obiekcie kryptonim „Tarantula-Olimp”, sygnowane przez p.o.
zastępcę naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu, por. Wojciecha Trzmielewskiego1, tajne specjalnego znaczenia

Zgodnie z informacją uzyskaną przez Dep[artament] III MSW l. dz. OE II-005838/84,
jak też z treści komunikatu PP nr 3 z 12 III 1985 r. wynika, że:
– ﬁgurantka sprawy posiada szeroką wiedzę na temat Kornela Morawieckiego,
– odwiedził ją (b[liżej] n[iez]n[ana] data), by przekazać n[iez]n[ane] materiały,
– udostępniła swoje mieszkanie, wiedząc, iż skorzysta z niego K[ornel] M[orawiecki],
– utrzymuje kontakty z osobami pośrednio związanymi z podziemiem (jak dotychczas stwierdzono na postawie zastosowanej techniki PP i uprzednio PT).
Uzyskane drogą zastosowanej przez nas techniki operacyjnej informacje pozwoliły
na stwierdzenie, iż:
– informacje agenturalne uzyskane z Dep[artamentu] III MSW (w[yżej] w[ymienione])
potwierdziły się,
– ﬁgurantka sprawy jest związana organizacyjnie z Kornelem Morawieckim.
Celem eksploatacji PP będzie:
– ustalenie i rozpoznanie osób odbywających spotkania w w[yżej] w[ymienionym]
mieszkaniu ﬁgurantki,
– kontrola operacyjna przebiegu spotkań i omawianych podczas nich problemów,
– ujawnianie faktów mających związek z przebywaniem K[ornela] Morawieckiego.

Źródło: AIPN, 01232/2/5, k. 41, mps.

1

Wojciech Trzmielewski (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1974 r., 1974–1990
w Wydziale II KW MO we Wrocławiu, 1981–1987 kierownik sekcji, a 1987–1990 zastępca naczelnika tego wydziału, zwolniony ze służby.
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Nr 50
1985 lipiec 15, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW płk.
Wacława Króla do naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu ppłk. Józefa Nowickiego w sprawie Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność Walcząca”, tajne

Na terenie Wrocławia od 1983 r. działa tzw. Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność”1, który w ostatnim okresie czasu do swojej nazwy dodał przymiotnik „Walcząca”,
co świadczy, iż grupa ta dostała się pod wpływy organizacji Solidarność Walcząca. Grupa ta wydaje dwa czasopisma: „Solidarność Młodzieży”2 (od marca 1985 r.) i „Wolna
Polska”3 (od lutego 1983 r.).
Zwraca uwagę ogłoszona 15 maja 1985 r. Młodzieżowa deklaracja solidarności,
opublikowana na łamach nielegalnego czasopisma „Solidarność Walcząca” (nr 13/106
z dnia 23–30 czerwca br.).
W związku z powyższym proszę o nadesłanie pełnej informacji dot[yczącej] stanu
rozpoznania M[łodzieżowego] R[uchu] O[poru] „Solidarność Walcząca” i zasięgu jego
oddziaływania w środowisku młodzieżowym z uwzględnieniem działalności propagandowej. Jednocześnie proszę o zintensyﬁkowanie działań operacyjnych w celu stopniowego zawężania działalności tej grupy.

Źródło: AIPN, 01232/17/4, k. 55, mps.

1
Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność” powstał we Wrocławiu w X 1982 r., w V 1985 r. podporządkował się
SW i zmienił nazwę na Młodzieżowy Ruch Oporu „SW”.
2
„Solidarność Młodzieży” – pismo Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność Walcząca”, ukazywało się w latach
1985–1988, wydano 11 numerów, w skład redakcji wchodzili m.in. Zbigniew Jagiełło i Dariusz Kędra.
3
„Wolna Polska” – pismo Rady Regionalnej Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”/„Solidarność Walcząca”,
ukazywało się w latach 1983–1989, wydano 84 numery.
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Nr 51
1985 lipiec 24, [Wrocław] – Szyfrogram nr 3625 od zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu
ds. SB płk. Czesława Błażejewskiego do zastępców szefów W/SUSW ds. SBa w sprawie
planowanego we Wrocławiu spotkania przedstawicieli SW, tajne specjalnego znaczenia

Z posiadanych potwierdzonych informacji wynika, że w dniach [2]5–27 VII 1985 r.
jest planowane we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Solidarności Walczącej z terenu
kraju, z udziałem przedstawicieli waszego oddziału Solidarności Walczącej. W związku
z powyższym, realizując zalecenie Dep[artamentu] III wynikające z koordynacji działań na tym odcinku, uprzejmie proszę o objęcie aktywną kontrolą operacyjną waszych
przedmiotowych ﬁgurantów. Jednocześnie proszę o bieżące informacje dla tut[ejszego]
Wydz[iału] III-1 o wszelkich sygnałach potwierdzających fakt spotkania lub też opuszczenia przez ﬁgurantów miejsca stałego zamieszkania. W przypadku niemożliwości bieżącej kontroli ruchów ﬁgurantów proszę, w porozumieniu z nami, skierować do Wrocławia
grupę Wydz[iału] „B” celem przejmowania ﬁgurantów we Wrocławiu. O ewentualnych
zmianach zaistniałej sytuacji operacyjnej będziemy informować na bieżąco.1

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 224, mps.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem szyfrogram był skierowany do W/SUSW w Warszawie, Lublinie, Pile, Poznaniu,
Gdańsku, Krakowie i Katowicach.
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Nr 52
1985 lipiec 30, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Lesio”1 z dnia 19 lipca 1985 r. opracowany przez por. Aleksandra Bogusza, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 18 VII 1985 r. około godz. 10.00 udałem się do miejsca pracy A[ndrzeja] Kucharskiego. Otrzymałem od niego 10 znaczków (jeden załączyłem) dla grupy „Robot”.
A[ndrzej] Kucharski poinformował mnie, iż tego samego dnia mam udać się pod adres
[...] na posiedzenie Rady SW Oddział Rzeszów, poprosił mnie również, o ile to możliwe, ściągnąć zaległe pieniądze od Bogdana. Uczyniłem to, spotykając się z nim około
godz. 16.00 w Hotelu „Rzeszów”. Następnie udałem się do J[anusza] Szkutnika i razem
udaliśmy się pod wyżej wspomniany adres. Po drodze, jadąc taxi, spotkaliśmy Andrzeja
Kuch[arskiego], którego zabraliśmy ze sobą. Taksówką dojechaliśmy do ulicy Południowej, następnie dość długo szukaliśmy samej ulicy i domu. Okazało się, że dom ten
od strony ulicy ma numer 3. W mieszkaniu zastaliśmy Marka Koniecznego, okazało się,
że Marek mieszka tam na stancji. W całym domu nie było oprócz nas nikogo. Do godz.
18.30 nie było A[ntoniego] Kopaczewskiego. A[ndrzej] Kuch[arski] poinformował nas,
że był u A[ntoniego] Kop[aczewskiego] w środę w godzinach późnych wieczornych,
ale go nie zastał, zostawił mu kartkę z adresem i godziną spotkania. Dzwonił również
w czwartek ok. godz. 16.30 i córka Antka poinformowała go, że pojechał na ryby i jeszcze nie wrócił. Po tym wyjaśnieniu A[ndrzej] Kuch[arski] zaproponował rozpoczęcie
posiedzenia, stwierdzając, iż Antek jest zobowiązany dojechać na czas. Zaproponował
następujący przebieg posiedzenia:
1) Zaprzysiężenie członka Rady SW.
2) Rozliczenia ﬁnansowe (A[ndrzej] Kuch[arski] oraz Marek).
3) Sprawy organizacyjne – kolportaż oraz poligraﬁa.
4) Kierunki działania organizacji (A[ntoni] Kopaczewski).
5) „S[olidarność] Z[wycięży]”2.
6) Wybory.
Ad 1
Po przyjęciu programu spotkania nastąpiło zaprzysiężenie mojej osoby na członka
organizacji SW oraz następnie na członka Rady. Marek podał mi do zapoznania się
serwetkę z treścią „Roty”3. Następnie przyniósł świeczkę i wszyscy wstaliśmy, układając po jednej dłoni (jedna na drugiej nad świeczką). Marek czytał treść „Roty”a, a ja
powtarzałem za nim. Treści jednak nie pamiętam, lecz będę ją znał, gdyż w niedłua

W dokumencie Rady.
Wojciech Bała, ps. „Zbyszek” (1962–1992) – tajny współpracownik SB ps. „88”, „Elżbieta”, „Lesio”, rozpracowywał działaczy NSZZ „Solidarność” i SW.
2
„Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży” – pismo SW i RKOR.
3
Rota przysięgi SW brzmiała: „Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą
Solidarną, poświęcać swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba – swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam
walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać idee naszego Ruchu, nie zdradzić go
i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania”.
1
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gim czasie sam będę parę osób zaprzysięgał. Był to pierwszy stopień zaprzysiężenia
na członka organizacji. Następnie nastąpiło zaprzysiężenie drugiego stopnia – powtórzyłem za Markiem następujące słowa: „Ja żołnierz SW przysięgam” (poinf[ormowali]
mnie, iż są jeszcze do tego punkty nagród i kar, których jednak nie pamiętali, Andrzej
jedynie zaznaczył, iż ostatni, za zdradę, jest kula w łeb), zgaszono świecę i wszyscy
pogratulowali mi wstąpienia do Rady. Co do zaprzysiężenia wyjaśniono mi, iż I stopnia
zaprzysiężenia może dokonać dwóch członków organizacji, natomiast drugiego dwóch
członków Rady.
Następnie A[ndrzej] Kucharski przedstawił mi strukturę Rady, która wygląda w następujący sposób:
– A[ntoni] Kopaczewski – ps[eudonim] „Michał Jodłowski” (wśród obecnych
„Osioł”), przewodniczący organizacji SW Oddział Rzeszów,
– A[ndrzej] Kucharski – ps[eudonim] „Konrad”, zastępca przewodniczącego,
– J[anusz] Szkutnik – nie posiadał stałego ps[eudonimu], ale ustalono „Ryszard”
– sekretarz,
– M[arek] Konieczny – ps[eudonim] „Roman”, członek Rady – skarbnik, łącznik na
Wrocław,
– L[eszek] Rybak – ps[eudonimu] nie znam, był członkiem Rady, ale ze względu na
wyjazd nazwano go „ambasadorem” tej organizacji we Wrocławiu,
– ja – ps[eudonim] „Zbyszek”, członek Rady – „S[olidarność] Z[wycięży]” – szef.
Ad 2
Pierwszy przedstawił swoje sprawy ﬁnansowe Andrzej, miał na kartce dokonane
szczegółowe rozliczenie. Ogólnie na ten dzień miał 40 tys. długów u ludzi za bibułę. Sumując wszystko, stwierdził, że do kasy powinno wpłynąć ok. 25 tys. zysku. Zaznaczono,
iż czekają na znaczki z Lisem-Kulą, które dadzą około 1 mln zysku. Następnie Marek
stwierdził, że jest zadłużony we Wrocławiu na około 100 tys. zł. Rozliczył się z 25 tys.,
które pobrał z kasy na zakup środków technicznych, m.in. odczynniki chem[iczne] do
produkcji emulsji, 2 żarówki 500, jakieś klisze do naświetlania, materiał na sita i ogólnie dokonał zakupów na kwotę około 17 tys. zł, resztę przeznaczył na spłatę długów do
Wrocławia.
Ad 3
Na samym początku Andrzej stwierdził, iż kolportaż, praktycznie rzecz biorąc, opiera się na nim i jego ludziach oraz na jego ﬁrmie, co grozi mu wpadką, prosił o zmianę tej
sytuacji. Ustaliliśmy, że zorganizuje się siatkę lokali i ludzi na bazie istniejących grup
„S[olidarność] Z[wycięży]”. Przed wyborami kolportaż uliczny, ze względu na nieobecność wielu ludzi (urlopy, wyjazdy) oraz pod nieobecność zorganizowanych grup kolportażowych, ma być zorganizowany przez „S[olidarność] Z[wycięży]”, każdy w swoim
miejscu zamieszkania. Marek zaznaczył, iż [przez] cały sierpień i część września nastąpi
przerwa w dostawie bibuły z kraju – okres urlopowy, co trzeba załatwić naszą prasą.
Poligraﬁa: Marek stwierdził, iż w chwili obecnej wypadło mu 6 ludzi ze względu na
wyjazdy. Naświetlone klisze przywożone są z Wrocławia. W chwili obecnej ma tylko
jednego człowieka, który robi gotowe sita, oraz jednego do druku, i potrzebny jest jeden
człowiek do druku. Proponowano, abym ze względu, iż w najbliższą sobotę ma być druk
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„Galicji”4, dał jednego człowieka do pomocy z grupy „Robot”. Odpowiedziałem, że jest
to technicznie niemożliwe. Ustalono więc, iż awaryjnie pomagać będzie Janusz Szkutnik. Lokal jest na ulicy Westerplatte.
Andrzej stwierdził, iż na ukończeniu są 3 komplety po 2 sita do druku, w związku
z tym zaproponował, aby z grupy „Robot” wytypować 3 osoby, które najpierw uczyłyby się i drukowałyby na wałku, a jeden z nich szkolony będzie na sito, który z kolei
nauczy pozostałych dwóch. Ma to być druga grupa poligraﬁczna. Rozważano również
możliwość stworzenia trzeciej grupy z grup „Nadzieja”, „Mrówa”, budowlańców oraz
rzemieślników. Marek stwierdził jednak, iż z przyczyn technicznych (trudności w naświetlaniach przy polskiej emulsji) lepiej będzie, jeśli będą dwie grupy po 3 sita. Przy
tej okazji Andrzej stwierdził, że ma jeszcze butelkę zachodnioniemieckiej emulsji, ale że
trzyma ją na lepsze wydawnictwa, oraz że jest możliwość zdobycia takiej emulsji w Poznaniu. Z rozmowy wywnioskowałem, że farby robią na bazie pasty „Komfort”, dodając
sadzy, co umożliwia łatwe zmywanie farby. Zaopatrzenie: głównym zaopatrzeniowcem
powinien być człowiek o imieniu Józek, lecz, jak stwierdził Andrzej, słabo się z tego
wywiązuje i zasługuje na „opierdol”. Posiada on również jeden z magazynów. Drugi
magazyn jest u człowieka o imieniu Janek – człowiek Andrzeja. Józek był zatrzymany
w WUSW na 48 godz. i wg Andrzeja wyszedł bardzo mały. Do chwili obecnej Andrzej
nie może go rozruszać. Trzeci magazyn jest w pracy u Andrzeja. Wg Andrzeja w magazynach znajdują się: 5 matryc białkowych, 5 ryz papieru A-3, około 40 ryz A-4, emulsja
zach[odnia], klisze, materiał do sit i ramek.
Ma nadejść transport papieru A-3 (określono – cała bagażówka), załatwił Antek.
Otrzymali już jeden z brakujących odczynników do produkcji emulsji, jakiś alkohol,
a w najbliższym czasie ma nadejść drugi: dwuchromian amonu, co zabezpieczy poligraﬁę na ok. 2 lata.
Ad 4
Nie został omówiony ze względu na nieobecność Antka.
Ad 5
Należy rozszerzyć „S[olidarność] Z[wycięży]” na inne zakłady w celu pozyskiwania ludzi do struktur SW oraz w celu wyeliminowania RKW. Koordynacją działalności
„S[olidarność] Z[wycięży]” zajmować się będę ja. Następnie poruszono temat redakcji,
radia.
Ustalono, że koordynatorem i odpowiedzialnym za wszelkie materiały wychodzące
w regionie, tj. „S[olidarność] Z[wycięży]” oraz audycje radiowe, jest J[anusz] Szkutnik. Szkutnik zaproponował utworzenie dwóch redakcji, tj. „S[olidarność] Z[wycięży]”
i „SW”, które będą ze sobą współpracować. Szefem redakcji „S[olidarność] Z[wycięży]”
zostałem ja, „SW” J[anusz] Sz[kutnik]. Moim pomocnikiem będzie Bogdan, a Janusza
ma być Andrzej z „Mrówy”. Ustaliliśmy z J[anuszem] Sz[kutnikiem], że w najbliższą
sobotę nastąpi spotkanie całej redakcji, tj. my dwoje oraz Bogdan z Andrzejem. Ustalono, że obydwaj zostaną zaprzysiężeni na członków SW oraz że zostaną uzgodnione
szczegóły pracy redakcji. Szczegóły: miejsce i czas uzgodnione zostaną we wtorek.
4
„Galicja” – pismo oddziału rzeszowskiego SW, wydawane w latach 1984–1989, wydano 68 numerów, redagowali je Andrzej Kucharski i Janusz Szkutnik.
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Sprawa radia
W chwili obecnej organizacja posiada jeden nadajnik o mocy 15 W uzyskany z Nowej Huty. Wg obecnych nadane zostały już 4 audycje, z czego dwie były słyszalne.
Radio do tej pory nazywało się Radio Wolna Polska. Na ten temat wytworzył się spór
dotyczący nazwy radia, Andrzej stwierdził, że nie ma potrzeby robienia ludziom zamieszania i proponował, aby zmienić nazwę na Radio SW. Janusz nie zgodził się z tym,
mówiąc, że skoro dostaliśmy nadajnik z Nowej Huty, to musimy być wobec nich lojalni. Ustalono, że przestroi się ten nadajnik na częstotliwość listy przebojów oraz że
sprowadzi się z Wrocławia nowy nadajnik o mocy 40 W, który obejmie całe miasto
z okolicami. Audycje będą nadawane na przemian z tych dwóch nadajników oraz sygnowane wg propozycji J[anusza] Szkutnika. Wg Andrzeja problem polega tylko na
przestrojeniu 15-watowego nadajnika i dlatego za wszelką cenę musi sprowadzić 40-watowy z Wrocławia, który już jest nastawiony na listę przebojów. Fakt ten pozwoli
na wyeliminowanie akcji ulotkowych dotyczących radia. Zobowiązano mnie do przeprowadzenia rozmowy z Jaśkiem, mieszkańcem hotelu „Zelmer”, pokój 712, na temat
umieszczenia tam radia. Wg mojej decyzji możliwe jest zaprzysiężenie. Same audycje
będą przygotowywane przez redakcję. Planuje się nadawanie co 2 tygodnie, a później
co tydzień.
Ad 6
Przyjęto za podstawę zorganizowanie kontroli wyborów poprzez siatkę obserwatorów wszystkich lokali wyborczych oraz stworzenie siatki dwóch lub więcej (w miarę
ilości ludzi) społecznych komisji. W tym celu wytypowane zostaną okręgi, w których
nasilone będą akcje ulotkowe.
1. Antek zostanie zobowiązany do organizacji ludzi do kontroli wyborów. Polecony
zostanie mu do pomocy człowiek z „Polmozbytu” – padł wniosek o częste rozliczanie
Antka z postępów w tej sprawie.
2. Radio w dniu wyborów będzie nadawać przez cały dzień z różną częstotliwością
(różne godziny i odstępy).
3. Zorganizowane zostaną w dwóch kościołach (fara, Dąbrowskiego lub N[ajświętszego] S[erca] J[ezusowego]) msze z ewentualnymi pochodami.
4. Początkiem sierpnia grupa z wałkiem od Marka zaczyna druk ulotek – dwa typy,
po 10 tys. każdy, format widokówki, treść ma przygotować Janusz. Trzeci typ ulotek ma
być przywieziony z Wrocławia.
5. Akcje ulotkowe mają zaczynać się z końcem sierpnia i nasilone będą we wrześniu,
ostatnia tuż przed wyborami.
6. 31 VIII – msza w kościele farnym, rozpropagowana poprzez prasę „S[olidarność]
Z[wycięży]” i „SW” oraz radio – bez dodatkowych ulotek.
Najbliższe zamiary
1. W mieszkaniu Bogdana w terminie 31 VIII + 2 tyg[odnie] będą wykonywane
następujące rzeczy: 2 numery „Galicji” + 2 numery „S[olidarność] Z[wycięży]”. Wykonawcą będzie m.in. J[anusz] Sz[kutnik], Bogdan i Jurek z „Taxi” do pomocy. Ten ostatni
jako dowożący i rozwożący materiały. W czasie nieobecności żony B[ogdana] będzie
Jurek u niego mieszkał.
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2. Oddział Rzeszów będzie próbował zorganizować oddział SW w Krakowie oraz
pododdział w Stalowej Woli.
3. W najbliższy czwartek lub piątek odbędzie się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli wszystkich oddziałów z terenu Polski. Na spotkanie to jedzie A[ndrzej] Kucharski i, w zależności od ustaleń, jakie poczyni Marek, gdyż najprawdopodobniej dzisiaj
lub jutro jedzie do Wrocławia, drugim przedstawicielem będzie Rybak lub J[anusz]
Szkutnik.
Ustalamy, iż zarówno J[anusz] Sz[kutnik] i A[ndrzej] Kuch[arski] wyjeżdżają w środę: J[anusz] Sz[kutnik] do Warszawy, a A[ndrzej] Kuch[arski] do Krakowa, gdzie nocują, a później jadą do Wrocławia.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 3, k. 202–203, mps.
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Nr 53
1985 sierpień 12, Rzeszów – Plan działań operacyjnych zmierzających do ograniczenia
działań oddziału SW w Rzeszowie i niedopuszczenia do zakłócenia przez tę strukturę
kampanii wyborczej oraz wyborów do Sejmu PRL w dniu 13 października 1985 r., sygnowany przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppłk. Stanisława Śledzionę1,
zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajkę2, tajne
specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
W woj. rzeszowskim funkcjonuje nielegalna struktura b[yłej] „S[olidarności]”, kierowana przez b[yłego] przewodniczącego MKR Rzeszów A[ntoniego] Kopaczewskiego, używająca nazwy Oddział Solidarności Walczącej w Rzeszowie. (Niekiedy struktura
ta ﬁrmuje swoje wydawnictwa jako „Porozumienie Prasowe. Solidarność Zwycięży”
w Rzeszowie).
Oddział SW realizuje wytyczne i organizacyjnie podlega organizacji SW we Wrocławiu, skąd otrzymuje wsparcie, głównie poligraﬁczne i w postaci nielegalnych wydawnictw. Kontakty konspiracyjne utrzymywane są także z grupami b[yłej] „S[olidarności]”
z terenu Krakowa. Struktura inspiruje działalność grup b[yłej] „S[olidarności]” z Leżajska i Strzyżowa oraz dociera z literaturą antysocjalistyczną do załóg zakładów pracy miasta Rzeszowa, m.in. do W[ytwórni] S[przętu] K[omunikacyjnego] Rzeszów
i Z[akładów] Z[mechanizowanego] S[przętu] D[omowego] „Predom-Zelmer”.
Dysponuje ona punktami poligraﬁcznymi i wydaje biuletyny „Galicja”, „Solidarność
Zwycięży” oraz w okresach wzrostu napięć społeczno-politycznych w kraju ulotki i plakaty.
Struktura oddziałuje i współpracuje ze środowiskiem b[yłych] aktywistów NSZZ RI
„S[olidarność]” w woj. rzeszowskim, prowadzącym opozycyjną działalność w ramach
tzw. Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oraz Regionalnego
Komitetu Oporu Rolników.
Z informacji operacyjnych od TW „Irena”3, „Lesio” oraz techniki operacyjnej wynika, że aktywiści struktury zdecydowani są, zgodnie z wytycznymi TKK „S[olidarność]”
i SW, podjąć działania mające na celu zaagitowanie społeczeństwa do bojkotu wybo-

1

Stanisław Śledziona (ur. 1931) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1954 r., 1954–1956
w WUBP w Rzeszowie, 1957–1967 w Wydziale Łączności KW MO w Rzeszowie, 1967–1978 w Wydziale „B”
KW MO w Rzeszowie, 1978–1982 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Rzeszowie, 1982–1986 naczelnik
Wydziału V KW MO/WUSW w Rzeszowie, 1986–1989 w Departamencie V MSW, 1989–1990 naczelnik Wydziału
Ochrony Gospodarki WUSW w Rzeszowie, zwolniony ze służby.
2
Jan Czajka (ur. 1927) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1948 r., 1948–1949
w Wydziale II WUBP w Rzeszowie, 1949–1950 w Wydziale Ogólnym WUBP w Rzeszowie, 1950–1955
w Wydziale Śledczym WUBP w Rzeszowie, od 1954 r. zastępca naczelnika tego wydziału, 1955–1956 zastępca,
a w 1956 r. naczelnik Wydziału VII WUdsBP w Rzeszowie, 1957–1959 zastępca naczelnika Wydziału „T” KW
MO w Rzeszowie, 1959–1960 zastępca naczelnika Wydziału „B” KW MO w Rzeszowie, 1960–1981 naczelnik
Wydziału Śledczego KW MO w Rzeszowie, 1981–1983 zastępca komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie ds.
polityczno-wychowawczych, 1983–1988 zastępca komendanta WUSW w Rzeszowie ds. SB, zwolniony ze służby.
3
Dariusz Rączy (ur. 1963) – tajny współpracownik SB ps. „Irena”.
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rów do Sejmu PRL wyznaczonych na dzień 13 X 1985 r. Rozważają także możliwość
uczczenia kolejnej rocznicy 31 sierpnia.
Dodatkowo, jak wynika z informacji TW „Lesio”, członek kierownictwa tej struktury
– J[anusz] Szkutnik proponuje koncepcję tworzenia tzw. społecznych komisji kontroli
wyborów w celu zaskarżenia do sądu rzekomych faktów sfałszowania wyborów i propagandowego wykorzystania tego.
Poprzez TW ps[eudonim] „Apollo”, „Lesio” i „Artur” stwierdzono w miesiącu
czerwcu i [z] początkiem lipca br. kolportaż wydawnictw antypaństwowych w środowisku b[yłych] działaczy „S[olidarności]” i sympatyków struktury, w treściach których
nawołuje się do bojkotu wyborów.
Wstępne dane operacyjne wskazują, że oddział SW w okresie poprzedzającym wybory nasili akcje ulotkowe oraz zaktywizuje działalność agitacyjną na rzecz zakłócenia
wyborów do Sejmu.
II. Prognozy rozwoju sytuacji
Powyższa analiza sytuacji operacyjnej wskazuje, że działacze oddziału SW w miesiącach poprzedzających wybory do Sejmu PRL podejmą na terenie woj. rzeszowskiego:
– agitację słowną w różnych środowiskach do nieuczestnictwa w wyborach,
– współdziałanie z inną strukturą konspiracyjną w zakresie działań zmierzających do
bojkotu wyborów,
– działanie propagandowe poprzez produkcję i kolportaż większych niż dotychczas
ilości biuletynów o treściach krytykujących ordynację wyborczą i osoby biorące udział
w kampanii,
– produkcję i kolportaż wydawnictw ulotkowych agitujących do bojkotu wyborów,
– ewentualne próby tworzenia nielegalnych „komisji” w celu propagandowego wykazywania rzekomego fałszowania przebiegu wyborów,
– próby nieoﬁcjalnej lub oﬁcjalnej obserwacji punktów wyborczych w celu szacowania frekwencji lub oddziaływania na udających się do głosowania.
Wymienione prognozy uzasadniają konieczność aktywizacji działań operacyjnych
SB w celu:
1. zapewnienia wyprzedzającego rozpoznania inicjatyw i zamiarów oddziału SW
oraz podejmowania odpowiedniego przeciwdziałania,
2. wypracowania i przeprowadzenia działań proﬁlaktycznych i odstraszających ﬁgurantów,
3. operacyjnego zablokowania zagrożonych środowisk i załóg pracy przed działalnością tej struktury,
4. operacyjnego ustalenia lokalizacji punktów poligraﬁcznych i kolportażowych oraz
ich procesowej likwidacji,
5. ustalenia i zrealizowania przedsięwzięć uniemożliwiających czynne zakłócanie
kampanii wyborczej i aktu głosowania.
III. Kierunki działań operacyjnych
W celu realizacji przedstawionych wyżej zadań zmierzających do przeciwdziałania
wrogim inicjatywom oddziału SW w Rzeszowie planuje się działania operacyjne realizować w następujących kierunkach:
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1. Powołać do rozpracowania struktury 6-osobową grupę wartościowych pracowników operacyjnych.
2. Uaktywnić pracę z OZI posiadającymi bezpośrednie dotarcie do ﬁgurantów, zintensyﬁkować realizację prowadzonych kombinacji operacyjnych oraz dokonać nowych
pozyskań.
3. Działania operacyjne skoncentrować na rozpracowaniu aktywu kierowniczego
struktury, tj. A[ntoniego] Kopaczewskiego, A[ndrzeja] Kucharskiego oraz J[anusza]
Szkutnika, a także poligrafów grupy M[arka] Koniecznego i L[eszka] Rybaka.
4. Uaktywnić pracę operacyjną w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt[onim]
„Plac” (SB RUSW Leżajsk) i krypt[onim] „Konspiratorzy” (S[amodzielna] S[ekcja] VI
w m[iejscu]).
5. W trybie pilnym zrealizować we współdziałaniu z Wydz[iałem] „T” w m[iejscu]
2 instalacje PP.
6. Wykorzystać aktywnie Wydz[iał] „B” do rozpoznania osób podejrzanych o organizację poligraﬁi i kolportażu literatury oraz ich kontaktów.
7. Opracować i zrealizować działania proﬁlaktyczne i nękające wobec aktywistów
struktury.
8. W oparciu o efekty rozpracowania, we współdziałaniu z Wydz[iałem] Śledczym
w m[iejscu], wypracować formy procesowych działań likwidacyjnych.
IV. Przedsięwzięcia operacyjne
W celu skoncentrowania i uaktywnienia rozpracowania nielegalnej struktury b[yłej]
„S[olidarności]” kierowanej przez b[yłego] przewodniczącego MKR Rzeszów A[ntoniego]
Kopaczewskiego, używającej nazwy Oddział Solidarność Walcząca w Rzeszowie, włączyć sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Poligraf” i „Robotnik” do sprawy
operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Pięść” i w ramach tej sprawy planuje się:
1. Zrealizować kombinacje operacyjne umożliwiające procesowe udokumentowanie
niezgodnej z prawem działalności grupy, w tym:
a) Poprzez TW ps[eudonim] „Lesio”:
– Kontynuować działalność pozorowanej grupy „S[olidarność]” kierowanej przez
TW ps[eudonim] „Janusz”4 (na bieżąco realizować będzie st[arszy] insp[ektor] por.
A[leksander] Bogusz i st[arszy] insp[ektor] ppor. M[arek] Witek5).
– Doprowadzić [do tego,] aby TW ps[eudonim] „Kinga”6 przejęła archiwum struktury, była wykorzystywana jako łączniczka grupy na Kraków oraz przepisywała teksty
do biuletynów wydawanych przez strukturę (zrealizuje do 15 września br. z[astęp]ca
n[aczelni]ka Wydz[iału] V kpt. A[ndrzej] Czerwiński i st[arszy] insp[ektor] por.
A[leksander] Bogusz).
– Spowodować, aby TW ps[eudonim] „Robert” przejął punkt poligraﬁczny struktury
(zrealizuje do 15 września br. z[astęp]ca n[aczelni]ka Wydz[iału] V kpt. A[ndrzej] Czerwiński i st[arszy] insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz).

4

Bogusław Szaluś (ur. 1956) – tajny współpracownik SB ps. „Janusz”.
Marek Witek (ur. 1955) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Wówczas w Wydziale V WUSW w Rzeszowie.
6
Marta Kołek (ur. 1965) – tajny współpracownik SB ps. „Kinga”.
5
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– Wytypować i wprowadzić źródło informacji będące na stanie Sekcji III do grupy osób zajmujących się poligraﬁą struktury (wykonają do 10 września br. st[arszy]
insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz i mł[odszy] insp[ektor] mł[odszy] chor. B[ogusław]
Brzuszek7).
b) Poprzez TW ps[eudonim] „Artur” utworzyć kanał przerzutu literatury dla pozorowanej grupy b[yłej] „S[olidarności]” tego TW (wykona do 15 września br. z[astęp]ca
n[aczelni]ka kpt. A[ndrzej] Czerwiński).
c) Poprzez TW ps[eudonim] „Apollo” i skojarzenie z nim nowo pozyskanego źródła informacji przejąć punkt przepisywania i sporządzania matryc celem procesowego
udokumentowania nielegalnej działalności prowadzonej przez członków kierownictwa
struktury (wykona do 10 września br. mł[odszy] insp[ektor] mł[odszy] chor. B[ogusław]
Brzuszek).
2. Uaktywnić pracę operacyjną z TW ps[eudonim] „Artur”, „Apollo”, „Lesio”, „Franek”, „Strug”, „Okoń” w celu bieżącego rozpoznawania zamiarów struktury (wykonywać będą na bieżąco: z[astęp]ca n[aczelni]ka kpt. A[ndrzej] Czerwiński, st[arszy]
insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz, insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski, mł[odszy]
insp[ektor] mł[odszy] chor. B[ogusław] Brzuszek).
3. Zaktywizować pracę z KO ps[eudonim] „Izyda” w celu zdobycia materiałów kompromitujących na A[ntoniego] Kopaczewskiego oraz materiałów obciążających żonę
A[ndrzeja] Kucharskiego (wykona do 10 września br. kier[ownik] sekcji por. J[anusz]
Klader8).
4. Dokonać analizy zasadności pracy obiektu PP krypt[onim] „Wars” lub ewentualnej
poprawy instalacji w celu zwiększenia efektywności jego dalszej eksploatacji (wykona
do 25 sierpnia br. z[astęp]ca n[aczelni]ka kpt. A[ndrzej] Czerwiński).
5. Pozyskać do współpracy Janisławską-Mazurkiewicz Elżbietę9 – sąsiadkę ﬁguranta
J[anusza] Szkutnik[a], zamieszkałą w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionego, w celu
wykonania PP wobec ﬁguranta (wykonają do 31 sierpnia br. z[astęp]ca n[aczelni]ka kpt.
A[ndrzej] Czerwiński i st[arszy] insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz).
6. Wykorzystać posiadane materiały operacyjne i pozyskać do współpracy kontakt
A[ntoniego] Kopaczewskiego – Pączkę Alicję10, która przekazuje mu dolary od aktywisty opozycji warszawskiej, w celu zdobycia materiałów obciążających i kompromitujących ﬁguranta (wykona do dnia 30 sierpnia br. mł[odszy] insp[ektor] mł[odszy] chor.
B[ogusław] Brzuszek).
7. Figurantów A[ntoniego] Kopaczewskiego, A[ndrzeja] Kucharskiego, J[anusza]
Szkutnika poddawać systematycznej kontroli Wydz[iału] „B” w celu naprowadzenia na
istotne kontakty mogące ujawnić miejsca druku i kolportażu grupy (na bieżąco wykonywać będą pracownicy Sekcji III).
7
Bogusław Brzuszek (ur. 1955) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Wówczas w Wydziale V WUSW
w Rzeszowie.
8
Janusz Klader (ur. 1952) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., 1973–1978
w Wydziale „T” KW MO w Rzeszowie, 1978–1981 w Wydziale III KW MO w Rzeszowie, 1981–1987 w Wydziale
V WUSW w Rzeszowie, od 1982 r. kierownik sekcji tego wydziału, 1987–1989 kierownik sekcji Wydziału III
WUSW w Rzeszowie, 1989–1990 zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa,
zwolniony ze służby.
9
Elżbieta Janisławska-Mazurkiewicz – bliższych danych nie ustalono.
10
Alicja Pączka (ur. 1950) – technik budowlany. Działaczka SW, kolporterka.
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8. Zebrane materiały operacyjne na kontakt ﬁgurantów grupy E[dwarda] Jaskółkę11
wykorzystać do pozyskania jego osoby i włączenia go do rozpracowania struktury (wykonają st[arszy] insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz i mł[odszy] insp[ektor] mł[odszy]
chor. B[ogusław] Brzuszek do dnia 15 września br.).
9. Dokonać wszechstronnego przepracowania:
a) Marty Śledzianowskiej12 – współpracownicy J[anusza] Szkutnika, pracownicy
Krajowego Związku Elektrotechnicznych Spółdzielni Pracy w Katowicach – Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Rynkowej „Elektromet” w Rzeszowie – Wytwórnia
Wyrobów Papierniczych w Rzeszowie, m.in. poprzez:
– zorganizowanie OZI kategorii KO i TW w miejscu pracy i zamieszkania,
– uzyskanie operacyjnych opinii o wymienionej z jej środowiska. Zebrane materiały
wykorzystać do pozyskania wym[ienionej] do współpracy z naszymi organami (wykonają: st[arszy] insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz i mł[odszy] insp[ektor] mł[odszy]
chor. B[ogusław] Brzuszek do dnia 15 września br.).
b) Stanisława Szczachor[a]13 przekazującego papier na potrzeby wydawnicze grupy,
w celu jednoznacznego ustalenia:
– źródła pochodzenia papieru,
– stopnia jego zaangażowania w działalność opozycyjną,
– powiązań z działaczami struktury (wykona mł[odszy] insp[ektor] mł[odszy] chor.
B[ogusław] Brzuszek do dnia 15 września br.).
c) Tadeusza Trela14 uczestniczącego w przekazywaniu papieru dla potrzeb poligraﬁcznych struktury, ustalając:
– miejsca docelowego przekazu papieru (ewentualność umiejscowienia poligraﬁi),
– stopień zaangażowania w działalność konspiracyjną (wykona mł[odszy] insp[ektor]
mł[odszy] chor. B[ogusław] Brzuszek do dnia 10 września br.).
d) Rodziny A[ndrzeja] Kucharskiego, ze szczególnym uwzględnieniem matki Eleonory Kucharskiej15 zam[ieszkałej] Rzeszów, ul. [...], ustalając:
– miejsca przechowywania nielegalnych wydawnictw,
– stopień wykorzystania członków rodziny do działalności niezgodnej z prawem
(wykonają pracownicy powołanej grupy operacyjnej do dnia 10 września br.).
e) Miejsca pracy A[ndrzeja] Kucharskiego, organizując 2 osobowe źródła informacji kategorii TW (w pokoju nr 102 – miejsce rozdziału literatury oraz w pokoju bezpośredniego jego miejsca pracy) w celu:
– bieżącej kontroli ﬁguranta,
– rozpracowania jego kontaktów,
– zebrania informacji mogących posłużyć do wypracowania koncepcji uzyskania
materiałów dowodowych na ﬁguranta (wykonają: z[astęp]ca n[aczelni]ka kpt. A[ndrzej]
Czerwiński, st[arszy] insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz, mł[odszy] insp[ektor]
mł[odszy] chor. B[ogusław] Brzuszek do dnia 31 sierpnia br.).
11
12
13
14
15

Edward Jaskółka (ur. 1950) – murarz, działacz opozycyjny. Działacz SW, kolporter.
Marta Śledzianowska – bliższych danych nie ustalono.
Stanisław Szczachor (ur. 1954) – działacz SW.
Tadeusz Trela (ur. 1951) – inżynier budowlany. Działacz SW.
Eleonora Kucharska (ur. 1921) – emerytka.
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f) Istotnych ustalonych dotychczas kontaktów J[anusza] Szkutnika w celu organizacji TW pod ﬁguranta (wykona do dnia 15 września br. st[arszy] insp[ektor] por.
A[leksander] Bogusz).
10. We współdziałaniu z Wydz[iałem] III w m[iejscu] podjąć działania na rzecz operacyjnego umocnienia się w środowisku b[yłych] studentów Politechniki Rzeszowskiej
Marka Koniecznego i Leszka Rybaka:
– poprzez TW ps[eudonim] „Arkus”16 ustalić osoby współpracujące z nimi,
– przepracować adres, na którym czasowo zamieszkuje M[arek] Konieczny (wykona
pracownik Wydz[iału] III w terminie do dnia 8 września br.).
11. Wspólnie z Wydziałem Śledczym opracować dokumenty umożliwiające przeprowadzenie rozmów ostrzegawczych z członkami kierownictwa struktury i ich rodzinami, tj. A[ntonim] Kopaczewskim, J[anuszem] Szkutnikiem, A[ndrzejem] Kucharskim, M[arkiem] Koniecznym, W[ojciechem] Bałą (dokumenty opracuje mł[odszy]
insp[ektor] mł[odszy] chor. B[ogusław] Brzuszek).
12. Prowadzić działania nękające wobec: J[anusza] Szkutnika, A[ndrzeja] Kucharskiego, A[ntoniego] Kopaczewskiego, m.in.:
a) W ustalonym operacyjnie terminie dokonać, we współdziałaniu z Wydz[iałem]
III w m[iejscu], kontroli kiosku „Ruch”, w którym pracuje matka J[anusza] Szkutnika
(wykona do dnia 30 września br. st[arszy] insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz).
b) Utrzymać stały kontakt z dzielnicowymi RUSW w Rzeszowie i w terminie od dnia
26 sierpnia br. ustalać poprzez nich miejsca pobytu J[anusza] Szkutnika (wykona do
26 sierpnia br. z[astęp]ca n[aczelni]ka kpt. A[ndrzej] Czerwiński).
c) Zadaniować Wydz[iał] Ruchu Drogowego do systematycznej wszechstronnej kontroli samochodu osobowego, jakim porusza się A[ndrzej] Kucharski (wykona w terminie do 25 VIII 1985 r. z[astęp]ca n[aczelni]ka kpt. A[ndrzej] Czerwiński).
13. We współdziałaniu z SB RUSW w Leżajsku dokonać aktualnej analizy prowadzonej sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Plac”, kontynuując rozpracowanie grupy i powiązania ze strukturą regionalną SW w Rzeszowie (wykonają w terminie do dnia 20 VIII 1985 r. st[arszy] insp[ektor] por. L. Biały17 i mł[odszy] insp[ektor]
mł[odszy] chor. B[ogusław] Brzuszek).
14. Współdziałać z Samodzielną Sekcją VI w m[iejscu], wykorzystując OZI ze sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Konspiratorzy” do rozpracowania struktury regionalnej (wykonają w terminie do 27 VIII 1985 r. kier[ownik] S[amodzielnej]
S[ekcji] mjr R[yszard] Gil18 i z[astęp]ca n[aczelni]ka kpt. A[ndrzej] Czerwiński).
V. Uwagi
1. W celu terminowej i prawidłowej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć operacyjnych proponuje się utworzenie grupy operacyjnej pod kierownictwem z[astęp]cy
n[aczelni]ka kpt. A[ndrzeja] Czerwińskiego w składzie:

16

Prawdop. Jarosław Garczewski (ur. 1962) – tajny współpracownik SB ps. „Arkus”.
L. Biały – bliższych danych nie ustalono.
18
Ryszard Gil (ur. 1936) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1961 r., w 1989 r. zwolniony
ze służby.
17
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pracownicy Sekcji III Wydz[iału] V:
– st[arszy] insp[ektor] por. A[leksander] Bogusz,
– mł[odszy] insp[ektor] mł[odszy] chor. B[ogusław] Brzuszek;
pracownik Wydz[iału] III w m[iejscu]:
– ainsp[ektor] ppor. Marek Bieleckia19;
pracownik SB RUSW w Leżajsku:
– st[arszy] insp[ektor] por. L. Biały;
pracownik Samodzielnej Sekcji VI w m[iejscu]:
………………….b
Grupa pracować będzie pod bezpośrednim nadzorem naczelnika Wydziału V – ppłk.
St[anisława] Śledziony.
2. Plan będzie na bieżąco aktualizowany, w zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej i wyników realizacji kolejnych przedsięwzięć operacyjnych.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 68–74, mps.

a–a
b
19

Fragment dopisany odręcznie.
Miejsce niewypełnione w dokumencie.
Marek Bielecki – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 54
1985 sierpień 17, Warszawa – Decyzja szefa SB MSW podsekretarza stanu gen. Władysława Ciastonia1 w sprawie wyznaczenia Departamentu III MSW jako odpowiedzialnego za koordynację działań operacyjnych skierowanych przeciwko SW, tajne specjalnego
znaczenia

Zbliżający się okres kampanii wyborczej do Sejmu PRL wymaga od Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych prowadzenia aktywnych działań operacyjnych,
uniemożliwiających strukturom konspiracyjnym wpływanie na postawy i poglądy poszczególnych grup zawodowych i społecznych w duchu antysocjalistycznym.
Jedną z nielegalnych i politycznie wrogich struktur konspiracyjnych, która – mimo
dotychczasowych działań ograniczających – wykazuje znaczną dynamikę organizacyjną
i propagandową, jest organizacja Solidarności Walczącej.
Dotychczasowa organizacja działań operacyjnych nie doprowadziła do rozbicia tej
struktury i wyeliminowania z działalności polityczno-organizacyjnej jej trzonu kierowniczego. W związku z powyższym istnieje potrzeba dokonania usprawnień w sferze
organizacji działań operacyjnych, większej koncentracji sił i środków operacyjnych,
jednoznacznego określenia jednostki ponoszącej odpowiedzialność za koordynację
rozpoznania, rozpracowania i zlikwidowania organizacji Solidarność Walcząca. Biorąc
powyższe pod uwagę oraz zadania określone w tej sprawie przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 15 sierpnia br., polecam:
1. Departament III MSW ponosi odpowiedzialność za koordynację i całość działań
operacyjnych skierowanych przeciwko Solidarności Walczącej.
2. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu oraz Dep[artament] III
czynię odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykrycie i zatrzymanie przewodniczącego
Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego.
3. Wydziały III Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych odpowiadają za całokształt działań operacyjnych związanych z rozpracowywaniem organizacji Solidarność
Walcząca na obszarze województw. Stosownie do potrzeb i sytuacji współdziałają w tym
zakresie z innymi wydziałami SB WUSW.
4. Wszystkie jednostki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa resortu spraw wewnętrznych w trybie pilnym przekażą posiadane informacje dotyczące Solidarności
Walczącej Departamentowi III MSW lub wg właściwości Wydziałom III WUSW.
Ponadto zobowiązane są sukcesywnie przekazywać uzyskiwane nowe informacje
odpowiednim jednostkom pionu III SB.
1
Władysław Ciastoń (ur. 1924) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1945 r., 1945–
–1946 w MUBP we Wrocławiu, 1946–1947 w PUBP we Wrocławiu, w 1947 r. zastępca, a 1948–1949 szef PUBP
w Bolesławcu, 1949–1951 w Wydziale IV WUBP we Wrocławiu, 1951–1953 w Wydziale I Departamentu IV MBP,
1952–1953 kierownik sekcji w tym wydziale, 1953–1954 zastępca naczelnika Wydziału I Departamentu IX MBP,
w 1954 r. zastępca naczelnika Wydziału II Departamentu IV, w 1955 r. zastępca naczelnika, a następnie naczelnik Wydziału II Departamentu IV KdsBP, w 1956 r. zastępca dyrektora tego departamentu, 1956–1958 naczelnik
Wydziału VI Departamentu III MSW, zwolniony ze służby, ponownie przyjęty w 1971 r., 1971–1979 zastępca
dyrektora Departamentu III MSW, 1979–1986 dyrektor Departamentu III „A”/V MSW, 1981–1986 wiceminister
spraw wewnętrznych, 1986–1990 ambasador PRL w Albanii.
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Departament III opracuje szczegółowe wytyczne w tym zakresie i przekaże właściwym WUSW, zmierzające do pełnego rozpoznania i likwidacji organizacji Solidarność
Walcząca w terminie do 30 VIII 1985 r.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 289–290, mps.
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Nr 55
1985 sierpień 28, Rzeszów – Analiza funkcjonowania oddziału Solidarności Walczącej
w Rzeszowie, sygnowana przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie, ppłk. Stanisława Śledzionę, tajne specjalnego znaczenia

Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie w ramach spraw operacyjnego rozpracowania
krypt[onim] „Pięść” [numer] 18 177, „Poligraf” [numer] 17 426 i „Robotnik” [numer]
19 091 rozpracowuje grupę osób kontynuujących działalność b[yłego] NSZZ „Solidarność”.
Od ok. połowy 1984 roku grupa rozpracowywanych osób używa nazwy Oddział Solidarności Walczącej w Rzeszowie. Wg aktualnych danych operacyjnych kierownictwo
struktury tworzą:
1) Antoni Kopaczewski – s. Antoniego, lat 44, rencista, wykształcenie zasadnicze
zawodowe, b[yły] przewodniczący MKR Rzeszów, b[yły] członek KK „S[olidarność]”,
b[yły] internowany, zamieszkały w Rzeszowie, ul. [...], w grupie pełni funkcję szefa, ale
jego wpływ na działalność jest formalny.
2) Andrzej Kucharski – s. Edwarda, lat 39, projektant S[półdzielni] P[rojektowania]
i U[sług] I[nwestycyjnych] „Inwestprojekt” w Rzeszowie, wykształcenie średnie techniczne, b[yły] przewodniczący KZ „S[olidarność]”, b[yły] internowany, zam[ieszkały]
w Rzeszowie, ul. [...], w grupie spełnia rolę inspiratorsko-organizacyjną, odpowiedzialny za kontakty z innymi strukturami b[yłej] „S[olidarności]” z terenu kraju, poligraﬁę,
kolportaż i zapasy materiałów poligraﬁcznych.
3) Janusz Szkutnik – s. Zdzisława, lat 30, zatrudniony jako dorywczy pracownik
ﬁzyczny w Spółdzielni Pracy Usług Transportowo-Przeładunkowych w Rzeszowie, wykształcenie średnie ogólne, b[yły] etatowy pracownik WKZ NSZZ RI „S[olidarność]”
w Rzeszowie, b[yły] działacz KSS „KOR”, b[yły] internowany, 3-krotnie tymczasowo
aresztowany w latach 1980, 1983, 1984 – korzystał z amnestii, zamieszkały w Rzeszowie, ul. [...], w grupie pełni funkcję inspiratorsko-organizacyjną, odpowiedzialny za
wypracowywanie programów, redakcję i pomoc w działalności poligraﬁcznej.
4) Marek Konieczny – s. Zdzisława, lat 25, student Politechniki Rzeszowskiej
(uzyskał absolutorium w Instytucie Lotniczym), karany za działalność antypaństwową
w Wałbrzychu w okresie stanu wojennego, zamieszkały czasowo Rzeszów, ul. [...], na
stałe zamieszkały Wałbrzych, ul. [...], w strukturze jest łącznikiem ze strukturami wrocławskimi oraz kieruje grupą poligraﬁczną.
5) Wojciech Bała – s. Zbigniewa, lat 23, pracownik Fabryki Wyrobów ze Srebra
w Rzeszowie (aktualnie na urlopie wychowawczym), wykształcenie średnie ogólne,
b[yły] etatowy pracownik MKR Rzeszów, b[yły] internowany, zam[ieszkały] Rzeszów,
ul. [...], w strukturze odpowiedzialny za kontakty z grupami zakładowymi.
6) Leszek Rybak – s. Edwarda, lat 25, b[yły] student Politechniki Rzeszowskiej,
tymczasowo aresztowany w 1983 r. za działalność antypaństwową, skorzystał z amnestii, zam[ieszkały] Głogów, woj. legnickie, ul. [...] – organizator poligraﬁi i kolportażu,
łącznik na Wrocław – wg informacji aktualnie przebywa w miejscu stałego zameldowania i reprezentuje interesy oddziału SW we Wrocławiu.
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Zasięgiem działania grupy jest województwo rzeszowskie, przy czym oddziałuje ona
głównie na społeczeństwo miasta Rzeszowa. Z ustaleń operacyjnych wynika, że oddział
SW posiada głównie wpływy wśród członków tzw. Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Leżajsku, rozpracowywanej przez SB RUSW w Leżajsku
w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Plac” nr rej[estracyjny]
19 912, oraz wśród b[yłych] członków NSZZ i NSZZ RI „S[olidarność]” w Strzyżowie tworzących nielegalną strukturę b[yłej] „S[olidarności]”, rozpracowywaną przez
S[amodzielną] S[ekcję] VI WUSW w Rzeszowie w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Konspiratorzy” nr rej[estracyjny] 17 347.
Oddział SW posiada na terenie Rzeszowa 4–5 kilkuosobowych grup konspiracyjnych, m.in. wśród pracowników W[ytwórni] S[przętu] K[omunikacyjnego] Rzeszów, w Z[akładach] Z[mechanizowanego] S[przętu] D[omowego] „Predom-Zelmer”,
S[półdzielni] P[rojektowania] i U[sług] I[nwestycyjnych] „Inwestprojekt” oraz w środowisku nauczycieli szkół średnich.
Struktura ściśle współdziała i udziela poparcia grupie osób spośród b[yłych] działaczy NSZZ RI „S[olidarność]” tworzących tzw. Rzeszowski Komitet Oporu Rolników.
Wg szacunków operacyjnych ilość członków i sympatyków grupy wynosi ok. 50
osób. Grupa ma charakter prosolidarnościowy, antykomunistyczny i antypaństwowy.
Główne formy jej działania to: inspiratorska, wydawnicza, kolportażowa, zbiórka środków ﬁnansowych na działalność wydawniczą, zebrania, dyskusje. Struktura utrzymuje
kontakty z centralą, tj. organizacją SW we Wrocławiu i jej szefem, ukrywającym się
Kornelem Morawieckim, oraz strukturami b[yłej] „S[olidarności]” z terenu Krakowa
(od struktur tych regularnie otrzymuje nielegalne wydawnictwa, jak: „SW”, „Biuletyn
Dolnośląski”, opracowania broszurowe, książkowe i inne).
Z danych operacyjnych wynika, że SW we Wrocławiu udziela strukturze rzeszowskiej wsparcia materialnego i technicznego, w tym w zakresie poligraﬁi oraz usług poligraﬁcznych. Grupa działa systematycznie, jest zakonspirowana, używa pseudonimów
i haseł, dysponuje kurierami, łącznikami, korzysta z lokali konspiracyjnych. Dysponuje
ona kilkoma kompletami ramek do powielania metodą kalki białkowej i 1–2 kompletami
tzw. sitoramek oraz maszynami do pisania. Z informacji operacyjnych wynika, że poligrafami grupy są studenci Politechniki Rzeszowskiej wywodzący się z kręgu znajomych
M[arka] Koniecznego i L[eszka] Rybaka.
Wydaje własne wydawnictwa:
– pismo Organizacji Solidarności Walczącej Oddział w Rzeszowie pt. „Galicja”
– produkcja metodą sitodruku, wydano dotychczas 7 numerów, szacunkowy nakład jednorazowy 500–1000 egzemplarzy, formatu A-5, z reguły 2-kartkowy,
– biuletyn informacyjny pt. „Porozumienie Prasowe. Solidarność Zwycięży” Rzeszów – produkcja nieregularna, metodą powielania kalką białkową, szacunkowy nakład
jednorazowy 300–500 egzemplarzy, formatu A-4, z reguły 1-kartkowy,
– „Biuletyn Informacyjny”1 tzw. Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników „Solidarność” – druk i nakład j[ak] w[yżej] – wydano 1 numer w sierpniu br.,
– okolicznościowe ulotki i znaczki.
1

„Wieś Polska” – biuletyn informacyjny RKOR, jedyny numer ukazał się w VIII 1985 r., redagowali go Kazimierz
Chorzępa i Wieńczysław Nowacki.
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Kolportaż odbywa się poprzez łączników z kręgu osób zaufanych, głównie z przeznaczeniem dla załóg zakładów pracy. Okazjonalne ulotki kolportowane są poprzez
rozrzut w miejscach publicznych w Rzeszowie i na terenie województwa. Stwierdzono
próby nielegalnych emisji programów radiowych w ramach tzw. Radia Solidarność, wg
ustaleń pomoc w tej sprawie grupa otrzymuje od przedstawicieli struktur krakowskich,
zamierzając uruchomić pracę nielegalnego nadajnika w okresie przed wyborami do Sejmu PRL na III Programie PR.
Struktura zamierza wyprodukować kilka rodzajów ulotek o treściach antywyborczych i kolportować je w okresie przed wyborami.
W wyniku realizacji planowych działań operacyjnych w dniu 27 VIII 1984 r. dokonano przeszukań w miejscach zamieszkania J[anusza] Szkutnika i członków jego rodziny, w wyniku których zakwestionowano szereg wydawnictw antypaństwowych i sprzęt
poligraﬁczny typu sitoramki. W trybie doraźnym Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu
29 VIII 1985 r. skazał ﬁguranta na karę 20 miesięcy pozbawienia wolności.
Działania operacyjne zmierzające do likwidacji Oddziału Organizacji SW w Rzeszowie od dnia 21 VIII 1985 r. prowadzi 6-osobowa grupa operacyjna SB WUSW w Rzeszowie pod kierownictwem zastępcy naczelnika kpt. A[ndrzeja] Czerwińskiego.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 65–67, mps.
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Nr 56
1985 sierpień [przed 31], Warszawa – Wytyczne na temat organizacji działań operacyjnych mających na celu pełne rozpoznanie i zlikwidowanie SW, opracowane w MSW,
sygnowane przez zastępcę szefa SB MSW, dyrektora Departamentu III gen. Henryka
Dankowskiego1, tajne specjalnego znaczenia

1. Ocena sytuacji operacyjnej
1.1. Struktura konspiracyjna p[od] n[azwą] Organizacja Solidarności Walczącej rozpoczęła działalność w czerwcu 1982 r. na terenie Wrocławia. Jej założycielem i liderem
jest Kornel Morawiecki, lat 44, dr ﬁzyki, b[yły] adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, który dokonał swoistego rozłamu organizacyjnego w ramach
funkcjonujących struktur tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowegoa NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Rozłam był wynikiem innego widzenia przez K[ornela] Morawieckiego celów i form działania konspiracyjnego. Solidarność Walcząca przechwyciła
większość środków poligraﬁcznych, co stworzyło jej możliwość szybkiego i sprawnego
wyjścia propagandowego.
1.2. SW na tle innych struktur konspiracyjnych wyróżnia się prężnością organizacyjną
oraz ścisłym przestrzeganiem zasad konspiracyjnych (osoby nowo wstępujące są sprawdzane, muszą posiadać rekomendację członków wprowadzających, składają przysięgę).
1.3. Program SW odznacza się największą agresywnością i w skrócie sprowadza się
do konieczności rozbicia ustroju socjalistycznego w Polsce.
1.4. SW przejawia dużą ekspansywność organizacyjną, dążąc do utworzenia swoich grup działania we wszystkich dużych aglomeracjach miejskich mających istotne
znaczenie z punktu widzenia możliwości zorganizowania i przeprowadzenia wystąpień
antypaństwowych. Dotychczas poza Wrocławiem, gdzie znajduje się centrum kierownicze, czyli tzw. Rada z K[ornelem] Morawieckim na czele, istnieją następujące ogniwa
organizacyjne:
– oddział gdański,
– oddział katowicki,
– oddział lubelski,
– oddział poznański,
– oddział rzeszowski.
Ponadto istnieją grupy działania SW w Jeleniej Górze, Kłodzku, Kaliszu, Pile, Pruszkowie i Kielcach. Niezależnie od tego SW dociera ze swoimi wydawnictwami propagandowymi na teren innych województw, m.in. Warszawa, Szczecin, Kraków.
1.5. SW, obok realizowania zasady budowy silnej struktury konspiracyjnej o zasięgu
ogólnokrajowym, zawiera porozumienia o przeprowadzaniu wspólnych akcji i współdziałaniu z innymi strukturami konspiracyjnymi.

a

W dokumencie Regionalnej Komisji Strajkowej.
Henryk Dankowski (ur. 1929) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Początkowo w WSW., 1982–1986 dyrektor Departamentu III, 1985–1986 zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa, od 1986 r. szef Służby Bezpieczeństwa
i podsekretarz stanu – pierwszy zastępca ministra spraw wewnętrznych, w 1990 r. zwolniony ze służby.
1
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Dotychczas takie porozumienia zawarto [z]:
– Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarność” (Warszawa),
– Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość” (Warszawa).
1.6. SW przywiązuje dużą wagę do działalności propagandowej. Powołano wyspecjalizowaną grupę organizacyjną p[od] n[azwą] Agencja Informacyjna Solidarności
Walczącej, wydającą nielegalne czasopisma, pozycje książkowe i broszurowe, kasety
magnetofonowe i znaczki pocztowe.
1.7. SW prowadzi również działalność zagraniczną poprzez posiadanych przedstawicieli w niektórych krajach Europy Zachodniej, których zadaniem jest organizowanie
wsparcia politycznego i ﬁnansowo-materiałowego (sprzęt techniczny, m.in. umożliwiający nasłuch pracy radiostacji SB i WSW).
2. Organizacja działań operacyjnych
2.1. Wydział III odpowiada za całokształt działań operacyjnych związanych z rozpracowaniem organizacji Solidarność Walcząca na obszarze województwa.
2.2. Wydział III przejmie z innych komórek organizacyjnych Służby Bezpieczeństwa
w trybie pilnym do dalszego prowadzenia wszystkie informacje związane z rozpracowaniem tej struktury.
2.3. Wszystkie komórki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa z terenu województwa
zobowiązane są do przekazywania w trybie natychmiastowym Wydziałowi III wszelkich
informacji dot[yczących] Solidarności Walczącej oraz udzielania maksymalnej pomocy
organizacyjnej.
3. Zadania kierunkowe
3.1. Wydział III zobowiązany jest do opracowania całościowej analizy i oceny stanu
rozpoznania SW na terenie swojego województwa i w oparciu o tę analizę skonstruowania kompleksowego planu przedsięwzięć operacyjnych, uwzględniającego możliwości
operacyjne innych komórek organizacyjnych SB WUSW.
3.2. Wydział III sporządzi wykaz istniejących kontaktów organizacyjnych z terenu
województwa na teren Wrocławia i innych województw wraz z opisem konkretnej sytuacji operacyjnej.
3.3. Wydział III sporządzi wykaz osobowych źródeł informacji, zarówno własnych,
jak i innych komórek organizacyjnych SB, i opracuje założenia ich ofensywnego wykorzystania w odniesieniu do SW.
3.4. Uzyskiwane na bieżąco informacje operacyjne (własne i z innych komórek organizacyjnych SB WUSW) Wydział III winien przekazywać systematycznie do Departamentu III (Wydział II).
4. Termin wykonania zaleceń określonych w punktach 3.1, 3.2 i 3.3 – 10 września
1985 r., sporządzone analizy, plany i wykazy winny zostać przekazane do Departamentu
III MSW (Wydział II).
5. W terminie do 20 września 1985 r. Departament III MSW sporządzi – w porozumieniu z WUSW Wrocław – ogólnokrajowy plan przedsięwzięć operacyjnych, uwzględniający skonkretyzowane zadania dla poszczególnych WUSW.
Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 68–70, mps.
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Nr 57
1985 wrzesień 6, Wschowa – Pismo zastępcy szefa RUSW we Wschowie ds. SB por. Andrzeja Mazura1 do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach w sprawie działalności
Solidarności Walczącej na terenie Wschowy, tajne

W dniu 4 IX 1985 r. na terenie Wschowy wylegitymowano Krzysztofa Kaczmarka2,
s. Norberta i Anny, ur. 5 V 1940 r. w Poznaniu, zam[ieszkałego] Katowice, ul. [...].
Wymieniony samochodem marki „Mercedes”, nr rej[estracyjny] KAK 5778, rozwoził
pobrane w Częstochowie paczki z darów.
Na terenie naszego działania przywiózł je m[iędzy] innymi do Jana Poddębniaka3,
zam[ieszkałego] Olbrachowice 42 – ojca Andrzeja Poddębniaka4, zamieszkałego Szlichtyngowa, ul. [...] (aktualnie odbywającego służbę wojskową), byłego aktywnego działacza nielegalnej organizacji produkującej i kolportującej na naszym terenie w okresie
1982–1984 ulotki pt. „T[ymczasowy] Z[arząd] R[egionu] NSZZ Solidarność Walcząca
Ziemi Wschowskiej”. Grupa ta poprzez studenta Wydziału Archeologii Uniwersytetu
Wrocławskiego Zdzisława Wiśniewskiego, zam[ieszkałego] Wschowa, ul. [...] utrzymywała kontakt z podziemiem Solidarności Walczącej na terenie Wrocławia.
W związku z powyższym proszę o przeprowadzenie wszechstronnego wywiadu operacyjnego o K[rzysztoﬁe] Kaczmarku ze szczególnym uwzględnieniem jego ewentualnej działalności lub powiązań z podziemiem politycznym.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 475, mps.

1
2
3
4

Andrzej Mazur – działacz opozycyjny, drukarz, w 1984 r. aresztowany, po zwolnieniu karnie wcielony do wojska.
Krzysztof Kaczmarek (ur. 1949) – kierowca, właściciel taksówki.
Jan Poddębniak – bliższych danych nie ustalono.
Andrzej Poddębniak – działacz opozycyjny, drukarz, w 1984 r. aresztowany i zwolniony na mocy amnestii.
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Nr 58
1985 wrzesień 9, Katowice – Notatka służbowa dotycząca SW, sporządzona w WUSW
w Katowicach przez młodszego chorążego Jarosława Borgusa1, tajne specjalnego znaczenia

Pierwszą informację dotyczącą Solidarności Walczącej uzyskano w dniu 30 IX 1984 r.
Na spotkaniu zorganizowanym w mieszkaniu ob[ywatela] Sakwa Stanisław2,
zam[ieszkałego] Legnica, ul. [...], przekazał on do kolportażu nielegalne ulotki pt. „Solidarność Walcząca” nr 21 z dnia wrzesień 1984 r.a Następnie w dniu 6 XI 1984 r. poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami regionu Dolny Śląsk, którzy uczestniczyli
w pogrzebie ks. Popiełuszki. W czasie tego pogrzebu złożyli oni wieniec od Solidarności
Walczącej na grobie. Z informacji operacyjnych wynikało, że ob[ywatel] Sakwa posiada
pełne dotarcie do kierownictwa Solidarności Walczącej z terenu Wrocławia i Katowic,
skąd odbierał nielegalne wydawnictwa sygnowane przez tę strukturę.
W dniu 15 VI 1985 r. podczas organizowanej w Bieżanowie głodówki protestacyjnej
przebywała tam Jadwiga Morawiecka, przedstawicielka Solidarności Walczącej z terenu Wrocławia. Z informacji operacyjnych wynika, że nawiązała ona tam kontakt z nielegalnymi strukturami z terenu kraju, a w szczególności z nielegalną strukturą z terenu
Śląska. Poleciła przedstawicielom tej struktury krótko opisać warunki, w jakich działają,
oraz jak widzą dalszą działalność. Następnie list ten zobowiązała się przekazać Kornelowi Morawieckiemu, to jest jej mężowi, który po zapoznaniu się da wyczerpującą
odpowiedź w tej sprawie. W tym okresie również nielegalna struktura z terenu Śląska
nawiązała kontakt z nielegalną strukturą z terenu Lublina występującą pod nazwą Solidarność Walcząca [Oddział] Lublin w osobach: Andrzej Moroz3 oraz Zbigniew Czubil4.
Spotkanie w Lublinie wyznaczono na dzień 16 IX 1985 r. W dniu 6 VII 1985 r. przedstawiciele struktury ze Śląska, w celu nawiązania kontaktu z Solidarnością Walczącą
z Wrocławia, udali się pod adres uzyskany w Bieżanowie, tj. Wrocław, ul. [...]. W mieszkaniu tym mieszka matka kobiety o imieniu Lucyna, która mieszka w tym samym budynku piętro wyżej. Lucyna jest doktorem architektury i również przebywała w Bieżanowie. Na wstępie Lucyna stwierdziła, że odpowiedź w sprawie nawiązania kontaktu da
do końca lipca lub sierpnia, gdy zostanie przeprowadzoneb sprawdzenie wiarygodności
struktury. Dodała również, że chce z nimi rozmawiać Jadwiga Morawiecka, która ich
a

Tak w dokumencie.
W dokumencie przeprowadzenie.
1
Jarosław Borgus (ur. 1956) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., funkcjonariusz
KW MO/WUSW w Katowicach, w 1989 r. w Wydziale Studiów i Analiz KW MO w Katowicach, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Stanisław Sakwa (ur. 1951) – działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, członek
Zakładowego Komitetu Strajkowego w kopalni „Rudna”, działacz MKS NSZZ „Solidarność” w Legnicy, w VI
1983 r. aresztowany, w VII 1983 r. zwolniony, w 1984 r. współzałożyciel Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej
NSZZ „Solidarność” w Lubinie, aresztowany w XII 1984 r., w III 1985 r. uniewinniony, w wyniku rewizji w VI
1985 r. skazany na 1,5 roku więzienia i przepadek mienia, zwolniony we IX 1986 r. na mocy amnestii, współpracownik SW.
3
Andrzej Moroz – bliższych danych nie ustalono.
4
Zbigniew Czubil – bliższych danych nie ustalono.
b

160

oczekuje w swojej daczy w miejscowości Pęgów pod Wrocławiem (w kierunku na Rawicz). Morawiecka przebywała na urlopie, ale po przywitaniu przedstawicieli poprosiła
do rozmowy również znajomych, m.in. mężczyznę o imieniu Zbyszek, zam[ieszkały]
Wrocław, ul. [...] lub Pęgów [...], gdzie posiada również domek rekreacyjny. W[yżej]
wymieniony jest kolporterem „Solidarności Walczącej” i innych wydawnictw z terenu
kraju. Morawiecka zapytana o kontakty między strukturami odpowiedziała, że rozmawiała z mężem na ten temat i odpowiedź przekaże pod koniec sierpnia lub na początku
września.
Osobą, która posiada również kontakt z Solidarnością Walczącą z Wrocławia, jest
Krystyna Ziobrowska5, zam[ieszkała] Opole, ul. [...]. Jest ona również kolporterem nielegalnych wydawnictw.
Następny kontakt między tymi strukturami ma nastąpić w [dniu] 15 IX 1985 r. we
Wrocławiu.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 297, mps.

5

Krystyna Ziobrowska – działaczka NSZZ „Solidarność”, kolporterka.
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Nr 59
1985 wrzesień 9, Rzeszów – Wykaz ustalonych kontaktów organizacyjnych SW z terenu woj. rzeszowskiego na teren Wrocławia i innych województw opracowany w WUSW
w Rzeszowie, tajne specjalnego znaczenia

I. Kontakty na Wrocław
1. Oddział SW w Rzeszowie utrzymuje kontakt listowny z szefem SW we Wrocławiu Kornelem Morawieckim poprzez studentów Politechniki Rzeszowskiej Leszka
Rybaka, zam[ieszkałego] Głogów, woj. legnickie, ul. [...] oraz Marka Koniecznego,
zam[ieszkałego] w Wałbrzychu, ul. [...].
2. Stwierdzono kilkakrotne przesyłanie pocztą wydawnictw SW w Rzeszowie dla
potrzeb SW we Wrocławiu na adres: Krzysztof Niedźwiedź1, Wrocław, ul. [...].
3. Z kierownictwem SW we Wrocławiu kontaktowali się na terenie Wrocławia
A[ntoni] Kopaczewski (jednokrotnie) i kilkakrotnie A[ndrzej] Kucharski.
4. Działacze struktury SW z Rzeszowa utrzymują kontakty z osobami zamieszkałymi
na terenie Wrocławia:
– Antoni Lenkiewicz2,
– Franciszek Frankowski3,
– mężczyźni o nazwiskach: Wiedeński4 i Łękoś5,
– korzystają z punktu, którego właścicielem jest mężczyzna zamieszkały we Wrocławiu, ul. [...].
II. Kontakty na Kraków
1. Karpińczyk Jerzy, zam[ieszkały] Kraków Podgórze, ul. [...] (wg jednoźródłowej informacji A[ndrzej] Kucharski przy pomocy tej osoby miał utworzyć oddział SW
w Krakowie).
2. Florkowska Anna6, zam[ieszkała] Kraków Nowa Huta, ul. [...] (kochanka lub
obecna żona J[erzego] Karpińczyka).
3. Jodłowska Anna7, zam[ieszkała] Kraków Podgórze, ul. [...] (siostra A[ndrzeja]
Kucharskiego).
4. Gądek Kazimierz8, zam[ieszkały] Kraków, ul. [...] (z adresu korzystał jednorazowo A[ndrzej] Kucharski).
1

Krzysztof Niedźwiedź – bliższych danych nie ustalono.
Antoni Lenkiewicz (ur. 1934) – prawnik, działacz opozycyjny. Uczestnik konspiracji młodzieżowej, w 1953 r.
skazany na 12 lat więzienia, działacz NSZZ „Solidarność”, doradca MKZ, członek ZR Dolny Śląsk, delegat na
I KZD, w stanie wojennym internowany, działacz KPN, współpracownik SW, 1983–1985 członek redakcji
„Wiadomości Bieżących”. Aresztowany w XI 1985 r., skazany na 1,5 roku więzienia, po rewizji wyrok zmniejszony
do roku więzienia, zwolniony w VIII 1986 r.
3
Franciszek Frankowski – bliższych danych nie ustalono.
4
Wiedeński – bliższych danych nie ustalono.
5
Łękoś – bliższych danych nie ustalono.
6
Anna Florkowska – bliższych danych nie ustalono.
7
Anna Jodłowska (ur. 1949) – inżynier.
8
Kazimierz Gądek (ur. 1935) – elektryk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym
aresztowany, następnie internowany.
2
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5. Mężczyzna w wieku ok. 45 lat zam[ieszkały] w Nowej Hucie, ul. [...] (z adresu
korzystał jednorazowo A[ndrzej] Kucharski).
III. Według jednoźródłowych informacji operacyjnych na podstawie relacji A[ndrzeja]
Kucharskiego po spotkaniu Rady SW we Wrocławiu w dniu 19 I 1985 r., w posiedzeniu
tej Rady uczestniczyli m.in.:
– dwie kobiety z Gdańska, z których jedna przyjaźni się z żoną A[ndrzeja] Gwiazdy
– Joannąa,9
– mężczyzna z Katowic, który podejmuje współdziałanie z Rozpłochowskim.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 64, mps.

a

W dokumencie Anną.
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Nr 60
1985 wrzesień, Katowice – Wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych do
rozpracowania SW sporządzony w WUSW w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia

1. TW ps[eudonim] „Stefan” – pozostający na łączności Wydz[iału] III-1 WUSW,
posiada bezpośrednie dotarcie do ﬁg[urantów] sprawy krypt[onim] „Kawalarz” i „Zespół”, a także osób z terenu Wrocławia posiadających związek z K[ornelem] Morawieckim. Dla TW opracowany zostanie plan zadań mający na celu jego ofensywne wykorzystanie.
2. TW ps[eudonim] „Twarogowski” – pozostający na łączności tut[ejszego]
Wydz[iału] V-2. Wymieniony nawiązał kontakt z J[adwigą] Morawiecką, z którą w dniu
15 bm. ma się spotkać. W zależności od wyników spotkania dla wymienionego TW
opracowany zostanie plan zadań.
3. Dla ujawnienia osób posiadających związek z SW bądź rozpowszechniających
materiały propagandowe sygnowane przez to ugrupowanie wykorzystane zostaną inne
osobowe źródła informacji pozostające na łączności Służby Bezpieczeństwa województwa katowickiego.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 235, mps.
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Nr 61
1985 październik 17, Katowice – Informacja od TW pseudonim „BR” opracowana
w WUSW w Katowicach przez młodszego chorążego Jarosława Borgusa, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 16 X 1985 r. udałem się do Wrocławia, gdzie w mieszkaniu przy ul. [...]
spotkałem się ze Zbigniewem Oziewiczem. Po wejściu do mieszkania około godz.
16.20 zastałem tam całą rodzinę Oziewiczów, tj. Oziewicza, jego żonę i trójkę dzieci.
Po przywitaniu się Oziewicz zaprosił mnie do pokoju, gdzie rozmawialiśmy o sytuacji
we Wrocławiu w dzień wyborów. Oziewicz stwierdził, że w tym dniu sam brał udział
w obserwacji lokali wyborczych, odnotowując, ile osób bierze udział w głosowaniu. Na
dowód tego pokazał mi kartkę z notesu z zapisami, o której godzinie i ile osób wchodziło
do lokalu wyborczego. Następnie Oziewicz wyjął plakietki samoprzylepne „Solidarność
Walcząca” i przekazał mi je w ilości 2 bloczków po 8 szt[uk] (16 szt[uk]) oraz znaczki
poczty Solidarności Walczącej w ilości 20 szt[uk] i plakat „Upominamy się na ziemi…”
z napisem „Solidarność”. Za wydawnictwa te wyliczył kwotę 950 zł, którą mam mu
wpłacić przy następnym spotkaniu. Ponadto Oziewicz proponował mi również wydawnictwa książkowe i broszury, których nie wziąłem z uwagi na zbyt wysoki koszt (ceny
400 zł, 250 [zł]), przy czym umówiłem się z nim, że jeżeli będzie nas stać na zakup pozycji książkowych, to następnym razem je zamówię. Podczas rozmowy przy herbacie,
którą w międzyczasie podała żona Oziewicza, Oziewicz zapytał mnie, pisząc to pytanie
na kartce papieru, czy znam Sławka Bugajskiego z Katowic. Powiedziałem, że co prawda nie kojarzę z nikim tego nazwiska, ale i nie jest mi ono obce. Oziewicz dodał, że jest
on szefem Solidarności Walczącej na Śląsku. Zapytałem, czy oni wydają pisma „PIK”
i „WiS”. Oziewicz stwierdził, że tak. Po czym zapytał, czy chciałbym nawiązać z nim
kontakt. Odpowiedziałem, że byłoby to dobrym rozwiązaniem, ponieważ od dłuższego
czasu wiemy o istnieniu oddziału SW wrocławskiej na terenie Katowic, m.in. od Sakwy, a nawet drogą okrężną z Polski otrzymujemy „PIK” i „WiS”, ale sami nie mamy
z nimi kontaktów. W związku z tym Oziewicz zaproponował, że napisze do Bugajskiego
list polecający, z którym będę mógł się do niego udać, aby porozmawiać o współpracy
i ewentualnie uzgodnić możliwość wymiennych kontaktów z Wrocławiem. Oziewicz
wyszedł z pokoju, po czym po około 10 min[utach] wręczył mi dość dziwnie zapakowany list z wystającym adresem Sławek i Basia, ul. [...], Janów.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 2, k. 234, mps.
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Nr 62
1985 październik 29, Rzeszów – Notatka służbowa z rozmowy ostrzegawczej z ﬁgurantem
SOR kryptonim „Poligraf” Andrzejem Kucharskim, sporządzona w WUSW w Rzeszowie
przez ppor. Janusza Tyrakowskiego, tajne

W dniu 29 X 1985 r. wspólnie z kier[ownikiem] Sekcji III w m[iejscu] por. J[anuszem]
Kladerem przeprowadziłem rozmowę ostrzegawczą z ﬁgurantem sprawy operacyjnego
rozpracowania krypt[onim] „Poligraf” – Kucharski[m] Andrzej[em]. Rozmowę przeprowadzono w pokoju służbowym WUSW w Rzeszowie – po przywiezieniu ﬁguranta
z miejsca pracy i rozmowie, jaką przeprowadzili z wymienianym pracownicy Wydz[iału]
Śledczego tut[ejszego] WUSW. W prowadzonej rozmowie poinformowano A[ndrzeja]
Kucharskiego, że przez niego zostali skazani na pozbawienie wolności młodzi ludzie
– studenci, którzy nie ukończą studiów. Matka jednego z tych studentów poszukuje człowieka, który doprowadził do tego, że jej syn „siedzi” w więzieniu i nie ukończy studiów.
Figurant odpowiedział, że nie ma żadnych wyrzutów sumienia, gdyż ta sprawa nie dotyczy jego osoby. Poinformowano również ﬁguranta, że ludzie sprytniejsi od niego, tacy
jak Szkutnik, zostali skazani za nielegalną działalność i jeśli nie zmieni swojego stanowiska, jego również to czeka. Kucharski odpowiedział, że Szkutnikowi wydawało się,
że jest sprytniejszy od niego.
W prowadzonej rozmowie dano do zrozumienia ﬁgurantowi, że SB wie o załatwieniu przez niego „na lewo” pobytu w szpitalu i zwolnienia lekarskiego. Oznajmiono mu,
że w stosunku do lekarza odpowiedzialnego za to zostaną wyciągnięte konsekwencje
prawne.
W części rozmowy dotyczącej poruszania się samochodem przez ﬁguranta A[ndrzej]
Kucharski stwierdził, że samochód załatwiła żona od swojej znajomej, szczegółów jednak nie zna i tylko czasami korzysta z tego samochodu. Samochód został wypożyczony,
aby on i jego żona „docierali go” – podał nr samochodu – RZG 4984.
W części końcowej rozmowy został ostrzeżony o konsekwencjach prawnych za prowadzenie działalności niezgodnej z prawem. W ostrej formie został poinformowany, że
SB straciła cierpliwość i lepiej dla niego, aby zaprzestał zajmować się sprawami, które
mogą doprowadzić do kilkuletniego rozstania z rodziną.
Uwagi pracownika:
Figurant podczas prowadzonej rozmowy zachowywał się spokojnie, rozmowę potraktował w sposób lekceważący i swobodny. Stwierdził, że nie prowadzi działalności
niezgodnej z prawem. Odniosłem wrażenie, że wewnętrznie był spięty i bardzo zdenerwowany, maskując swoje zdenerwowanie swobodnym sposobem bycia. Jest człowiekiem bardzo zarozumiałym, posiadającym wysokie mniemanie o swojej osobie.
Czynności i przedsięwzięcia:
1. Przepracować operacyjnie właściciela samochodu, którym jeździ ﬁgurant – przeprowadzić z nim rozmowę operacyjną.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 20, mps.
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Nr 63
1985 listopad 28, Wrocław – Meldunek nr 169 o założeniu SOR kryptonim „Kleks” sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Witolda Filipajtisa1,
tajne specjalnego znaczenia

W ramach rozpracowania struktur nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność
Walcząca ujawniono, że jednym z jej czołowych działaczy jest: [numer rejestracyjny]
WRO 46 938 Krzysztof Błachut2, s. Stanisława i Władysławy Binięda, ur. 27 V 1958 r.
w Poznaniu, wykszt[ałcenie] wyższe techniczne, zatr[udniony] [Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej] BIPROWOD we Wrocławiu, ul. Racławicka 12, projektant,
bezpartyjny, żonaty, zameld[owany] Wrocław, ul. [...], zamieszk[ały] Wrocław, ul. [...].
Z uzyskiwanych informacji wynika, że Krzysztof Błachut prowadzi nielegalną działalność w strukturach Solidarności Walczącej, pełniąc w niej funkcje organizacyjne.
Zachodzi również uzasadnione podejrzenie, że może on utrzymywać osobisty kontakt
z [numerem rejestracyjnym] WRO 42 408 Kornelem Morawieckim – ukrywającym się
przywódcą Solidarności Walczącej.
Z ujawnionych do tej pory faktów nielegalnej działalności ﬁguranta wskazujących na
jej charakter i stopień zaangażowania należy wyróżnić następujące:
– jako zaprzysiężony członek SW organizował w roku 1985 oddziały tej organizacji
w innych województwach,
– w roku 1984 brał udział w nielegalnym zebraniu, w którym uczestniczyć miał Kornel Morawiecki,
– utrzymuje bliskie kontakty z reakcyjnym odłamem kleru we Wrocławiu,
– korzysta z kanału przerzutowego Francja–Polska [do przerzutu] urządzeń powielających i literatury bezdebitowej,
– nadzoruje pracę co najmniej dwóch grup drukarsko-kolporterskich we Wrocławiu.
Prowadzone rozpracowanie zmierzać będzie do aktywnego ujawniania i dokumentowania przestępczej działalności Krzysztofa Błachuta i osób z nim związanych, w szczególności zaś do ujęcia przywódcy Solidarności Walczącej – Kornela Morawieckiego.
Prowadzący sprawę: por. Jerzy Zatorski3.
Źródło: AIPN Wr, 054/1067, k. 1, mps.

1

Witold Filipajtis (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., 1973–1975
w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1975–1985 w Wydziale III „A” KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1979–
–1981 kierownik sekcji, a 1981–1985 zastępca naczelnika tego wydziału, 1985–1988 naczelnik Wydziału III
WUSW we Wrocławiu, 1988–1989 naczelnik Wydziału II Departamentu III MSW, 1989–1990 naczelnik Wydziału
III Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW, zwolniony ze służby.
2
Krzysztof Błachut, ps. „Michał Olkiewicz” (ur. 1958) – inżynier mechanik, działacz opozycyjny. Działacz NZS,
w 1981 r. członek redakcji „O co chodzi”, w stanie wojennym współorganizator strajku na PWr., skazany na rok
więzienia w zawieszeniu na 3 lata, organizator struktur studenckich, w 1982 r. członek redakcji „Gońca Polskiego”,
działacz SW, organizator struktur, szef Poczty SW, na skutek konﬂiktu odszedł z organizacji w początkach 1988 r.,
założył Towarzystwo Kursów Społecznych, członek redakcji pisma „Informator TKS”.
3
Jerzy Zatorski (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1981 r., od 1981 r. w Wydziale III „A” KW MO, w 1990 r. zwolniony ze służby.
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Nr 64
1985 grudzień 16, Rzeszów – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppłk.
Stanisława Śledziony do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW w sprawie zrealizowanych działań operacyjnych zmierzających do likwidacji oddziału SW w Rzeszowie, tajne specjalnego znaczenia

Wydział V WUSW w Rzeszowie w ramach spraw operacyjnego rozpracowania
krypt[onim] „Pięść” nr rej[estracyjny] 18 177 i „Poligraf” nr [rejestracyjny] 17 426 nadal rozpracowuje grupę osób kontynuujących działalność byłego NSZZ „S[olidarność]”.
W wyniku zrealizowanych działań operacyjnych zmierzających do likwidacji oddziału
SW w Rzeszowie oraz niedopuszczenia do zakłócenia przez tę strukturę kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu aresztowano i skazano:
– Szkutnik Janusza – s. Zdzisława, lat 30, zatr[udnionego] jako dorywczy pracownik
ﬁzyczny w Spółdzielni Pracy i Usług Transportowo-Przeładunkowych w Rzeszowie,
b[yłego] etatowego pracownika WKZ NSZZ RI „S[olidarność]” w Rzeszowie, b[yłego]
działacza KSS „KOR”, b[yłego] internowanego, zam[ieszkałego] Rzeszów, ul. [...]. Skazany w dniu 25 VIII 1985 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na karę 1 roku
i 8 miesięcy pozbawienia wolności.
– Kruk Sławomira1 – s. Zbigniewa, lat 22, studenta II roku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Rzeszowie, niekaranego, zam[ieszkałego] Rzeszów, ul. [...]. Skazany
w dniu 18 IX 1985 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, skreślony z listy studentów.
– Myśliwiec Wiesława2 – s. Piotra, lat 22, studenta II roku Wydziału Ekonomicznego
UMCS w Rzeszowie, niekaranego, zam[ieszkałego] Rzeszów, ul. [...]. Skazany w dniu
18 IX 1985 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na karę 1,5 roku pozbawienia
wolności, skreślony z listy studentów.
Wobec w[yżej] w[ymienionych] nie skorzystano z indywidualnego aktu łaski.
Kontynuując działania j[ak] w[yżej], doprowadzono do likwidacji dwóch punktów
poligraﬁcznych tej struktury.
Ponadto, w wyniku działań Służby Bezpieczeństwa, aktywny działacz oddziału SW
w Rzeszowie Rybak Leszek, s. Edwarda, lat 25, zam[ieszkały] Głogów, woj. legnickie,
ul. [...], organizator poligraﬁi i kolportażu w grupie, łącznik na Wrocław, został relegowany z Politechniki Rzeszowskiej i przebywa aktualnie w miejscu swojego zamieszkania, nie włączając się w działalność konspiracyjną oddziału SW w Rzeszowie.
Natomiast inny aktywny działacz tej grupy Konieczny Marek, s. Zdzisława, lat 25,
zam[ieszkały] Wałbrzych, ul. [...], łącznik na Wrocław i kierownik grupy poligraﬁcznej,
po uzyskaniu absolutorium w Instytucie Lotniczym Politechniki Rzeszowskiej przeniósł
się do swojego miejsca zamieszkania.

1
Sławomir Kruk (ur. 1963) – wówczas student prawa UMCS, działacz opozycyjny. Działacz SW, we IX 1985 r.
skazany na 1,5 roku więzienia, relegowany z uczelni.
2
Wiesław Myśliwiec (ur. 1963) – wówczas student ekonomii UMCS. We IX 1985 r. skazany na 1,5 roku więzienia,
relegowany z uczelni.
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Z rozpoznania wynika, że włączył się on w działalność SW na terenie Wrocławia,
sporadycznie nawiązując kontakty z działaczami oddziału SW w Rzeszowie.
Z aktualnych danych operacyjnych wynika, że wyżej przedstawione działania Służby
Bezpieczeństwa doprowadziły do dezorganizacji działalności struktury i w chwili obecnej główny inspirator i organizator nielegalnej działalności w grupie Andrzej Kucharski
czyni starania w kierunku ponowienia zorganizowanej działalności konspiracyjnej.
W związku z powyższym w ramach prowadzonych spraw operacyjnych kontynuowane są działania zmierzające do likwidacji struktury polegające na:
– zrealizowaniu kombinacji operacyjnych zmierzających do wprowadzenia 2 TW do
struktury,
– wzmocnieniu kontroli operacyjnej zamierzeń działaczy grupy,
– a przede wszystkim procesowym dokumentowaniu wrogiej działalności członka
kierownictwa struktury, głównego organizatora i inspiratora A[ndrzeja] Kucharskiego
celem doprowadzenia do jego aresztowania i skazania.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 45, mps.
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Nr 65
1985 grudzień 30, Wrocław – Pismo zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB płk.
Czesława Błażejewskiego do zastępcy szefa WUSW w Koninie ds. SB w sprawie współpracy celem likwidacji Solidarności Walczącej, tajne specjalnego znaczenia

Zgodnie z decyzją szefa Służby Bezpieczeństwa MSW gen. dyw. Wł[adysława] Ciastonia z dnia 17 VIII 1985 r. i wytycznymi z[astęp]cy szefa Służby Bezpieczeństwa
MSW gen. bryg. H[enryka] Dankowskiego z dnia 31 VIII 1985 r. w sprawie pełnego
rozpoznania i zlikwidowania struktury konspiracyjnej pod nazwą Organizacja Solidarności Walczącej, w Wydziale III WUSW Wrocław powołana została grupa operacyjna
prowadząca działania w wymienionej sprawie.
W związku z posiadanymi informacjami, iż na Waszym terenie zostały utworzone
agendy Solidarności Walczącej ściśle współpracujące z centralą wrocławską, uprzejmie
proszę Towarzysza Szefa o:
– przekazanie do tut[ejszego] Wydz[iału] III wszelkich posiadanych informacji
o działalności tych agend na Waszym terenie,
– rozpoznanie kanałów współpracy między agendami a centralą wrocławską Solidarności Walczącej,
– ścisłą koordynację działań z Wydz[iałem] III tut[ejszego] WUSW w zakresie wykorzystania osobowych źródeł informacji z Waszego terenu, mających dotarcie do struktur Solidarności Walczącej, oraz podejmowanych przez Was przedsięwzięć w stosunku
do tych ogniw.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 5, mps.
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Nr 66
[1985], Wrocław – Uzasadnienie do wniosku w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji instalacji PP kryptonim „Książka”, sygnowane przez p.o. zastępcę naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu, por. Wojciecha Trzmielewskiego, tajne specjalnego
znaczenia

Dalszą eksploatację i wykorzystanie PP w miejscu zamieszkania ﬁgurantki sprawy
operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Książka” prowadzonej przez tut[ejszy] Wydział III-1 uzasadnia się tym, że:
Łukowska-Karniej Hanna, c. Mariana i Zoﬁi Olszewskiej, ur. 7 VIII 1941 r. w Nowej Borowlance (ZSRR), rozwiedziona, matka 3 dzieci, wykszt[ałcenie] wyższe – mgr
historii, zatr[udniona] w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej jako bibliotekarka, zam[ieszkała] W[rocła]w, ul. [...] w dalszym ciągu zaangażowana jest w działalność antypaństwową, którą prowadzi w ramach struktur nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca. Materiały zebrane w sprawie w ostatnim okresie wskazują, że ﬁgurantka
utrzymuje kontakty z wieloma innymi działaczami tej organizacji.
Celem dalszej eksploatacji PP krypt[onim] „Książka” jest:
– uzyskiwanie bieżącej informacji dot[yczącej] okresów przebywania ﬁgurantki
w mieszkaniu (często bowiem nie nocuje w domu), co jest konieczne do prowadzenia
innych działań operacyjnych wobec ﬁgurantki,
– rozpoznawanie i identyﬁkacja kontaktów ﬁg[urantki] przychodzących do jej mieszkania.
Kontrola operacyjna poczynań ﬁgurantki (do czego niezbędna jest również dalsza
eksploatacja PP) doprowadzić może do rozpracowania struktur SW, a także przyczynić
się do ujęcia ukrywającego się przywódcy SW Kornela Morawieckiego.

Źródło: AIPN, 01232/2/5, k. 43, mps.

171

Nr 67
1986 styczeń 3, Warszawa – Notatka służbowa określająca cele prowadzenia sprawy
kontrolnej kryptonim „Ośmiornica” sporządzona w Wydziale II Biura Studiów SB MSW,
tajne specjalnego znaczenia

Zgodnie z poleceniem szefa Służby Bezpieczeństwa gen. dyw. Władysława Ciastonia, Wydz[iał] II Biura Studiów SB MSW przejął z Dep[artamentu] III szczątkowe materiały dot[yczące] konspiracyjnej struktury Solidarność Walcząca o zasięgu ogólnokrajowym, ukazujące w zarysie jej oblicze oraz program działania. Ustalono, że Wydz[iał]
II B[iura] S[tudiów] będzie prowadził na tę organizację sprawę kontrolną krypt[onim]
„Ośmiornica”.
Podstawowe kierunki działania:
1. Rozpoznanie charakteru działalności SW, jej składu kierowniczego, programu
oraz wpływów na różne środowiska społeczne.
2. Potwierdzanie i ujawnianie zjawisk i faktów świadczących o przygotowaniach lub
prowadzeniu działań mających charakter sabotażowo-dywersyjny.
3. Rozpoznanie bazy oddziaływania propagandowego SW.
4. Ujawnianie związków organizacyjnych i ﬁnansowych z osobami oraz strukturami
zagranicznymi prowadzącymi działalność antypaństwową w PRL.
5. Bieżące współdziałanie z Biurem Śledczym MSW w zakresie dokumentowania
bezprawnych działań SW.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 4, mps.
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Nr 68
1986 styczeń 3, Warszawa – Pismo zastępcy szefa SB MSW gen. Czesława Wiejaka1 do
zastępcy szefa WUSW w Koniniea ds. SB w sprawie koordynacji przez Biuro Studiów
SB MSW wszystkich przedsięwzięć operacyjnych związanych z SW, tajne specjalnego
znaczenia

Uprzejmie informuję, że szef Służby Bezpieczeństwa MSW generał dyw. Wł[adysław]
Ciastoń podjął decyzję w kwestii szczególnego nadzoru nad sprawami dot[yczącymi]
działalności nielegalnej organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca bi całość zagadnienia zlecił do kontroli Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa MSWb.
W związku z powyższym informuję, że decyzja szefa Służby Bezpieczeństwa MSW
z dnia 17 sierpnia 1985 r. nadal obowiązuje z wyjątkiem pkt 4, gdyż w myśl aktualnie
przyjętych ustaleń bwszelkie informacje dot[yczące] tego zagadnienia należy w trybie
pilnym przesłać do Biura Studiów SB MSW w Warszawieb, które odpowiada w skali
kraju za koordynację wszystkich przedsięwzięć operacyjnych związanych z nielegalną
organizacją Solidarność Walcząca.
Ponadto informuję, że Wydział II Biura Studiów SB MSW prowadzi sprawę kontrolną nr rej[estracyjny] c94 866c krypt[onim] c„Ośmiornica”c dot[yczącą] Solidarności Walczącej. Jednocześnie wskazane byłoby nadanie [sprawom] prowadzonym przez Waszą
jednostkę na to zagadnienie tego samego kryptonimu.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 6, mps.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem pismo zostało skierowane do wszystkich W/SUSW oraz Departamentów: I, II, III, IV, V
i VI MSW.
b–b
Fragment podkreślony odręcznie.
c–c
Fragment dopisany odręcznie.
1
Czesław Wiejak (ur. 1934) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1953 r., 1954–1955
w Wydziale XI WUBP w Lublinie, 1955–1956 w Wydziale VI WUBP w Lublinie, w 1956 r. zwolniony ze służby,
w 1959 r. przyjęty ponownie, 1959–1962 w Wydziale III KW MO w Lublinie, 1962–1970 w Wydziale IV KW MO
w Lublinie, 1965–1967 zastępca naczelnika tego wydziału, 1967–1970 naczelnik, 1970–1976 naczelnik Wydziału
I Departamentu IV MSW, 1976–1981 zastępca dyrektora Departamentu IV MSW, od 1981 r. zastępca szefa Służby
Bezpieczeństwa MSW, w 1990 r. zwolniony ze służby.
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Nr 69
1986 styczeń 14, Wrocław – Meldunek uzupełniający nr 19 do SOR kryptonim „Tarantula” sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Witolda Filipajtisa, tajne specjalnego znaczenia

W wyniku podjętych intensywnych działań operacyjnych przy pomocy osobowych
źródeł informacji i techniki operacyjnej ustalono, że [numer rejestracyjny] WRO 47
306 Jadwiga Szymoszek1, c. Jana i Krystyny Ostrzeńskiej, ur. 22 IX 1941 r. Trzcionki,
zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], nie utrzymuje kontaktu z ukrywającym się przywódcą
Solidarności Walczącej [numer rejestracyjny] WRO 42 408 Kornelem Morawieckim.
W związku z powyższym zaniechano dalszego rozpracowania w[yżej] w[ymienionej]
w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Tarantula”.
Prowadzący: chor. Janusz Niedźwiedź2.

Źródło: AIPN Wr, 054/1502, k. 1, mps.

1
2

Jadwiga Szymoszek – bliższych danych nie ustalono.
Janusz Niedźwiedź – bliższych danych nie ustalono.

174

Nr 70
1986 styczeń 28, Rzeszów – Plan działań operacyjnych zmierzających do pogłębienia
rozpracowania i likwidacji oddziału SW w Rzeszowie, sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego, zatwierdzony
przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajkę, tajne specjalnego
znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
W woj. rzeszowskim funkcjonuje nielegalna struktura b[yłej] „S[olidarności]” kierowana przez b[yłego] przewodniczącego MKR Rzeszów A[ntoniego] Kopaczewskiego,
używająca nazwy Oddział Solidarności Walczącej w Rzeszowie. Struktura SW w Rzeszowie realizuje wytyczne organizacji SW we Wrocławiu, skąd otrzymuje wsparcie poligraﬁczne i wydawnicze. Członkowie kierownictwa nielegalnej struktury inspirują grupy
b[yłej] „S[olidarności]” z Leżajska i Strzyżowa oraz docierają z literaturą antysocjalistyczną do załóg zakładów pracy miasta Rzeszowa.
W wyniku zrealizowanych działań operacyjnych zmierzających do niedopuszczenia
zakłócenia przez tę strukturę kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu aresztowano
3 członków grupy oraz zlikwidowano dwa punkty poligraﬁczne; efektem tego było
osłabienie struktury i zaniechanie na pewien okres czasu działalności konspiracyjnej.
TW ps[eudonim] „Lesio”, „Apollo”, „Saroń”, „Kinga” „Bałtyk”1 poinformowali, że
w ostatnim okresie czasu ﬁgurant sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Poligraf” Andrzej Kucharski uaktywnił się, kontynuując niezgodną z prawem działalność.
M[iędzy] in[nymi] ożywił kontakty z b[yłymi] działaczami „S[olidarności]” z terenu
woj. rzeszowskiego. Podjął działania organizacyjne na rzecz wznowienia nielegalnej
działalności wydawniczej.
Jak informuje TW „Lesio” i TW „Apollo”, A[ndrzej] Kucharski, wspólnie ze swoim
kolegą z miejsca pracy Stanisławem Myśliwiec2, jest w trakcie załatwiania formalności
związanych z zakupem wysoko wydajnych powielaczy elektrycznych.
II. Wnioski
Z materiałów operacyjnych wynika, że ﬁgurant sprawy A[ndrzej] Kucharski jest nieprzejednanym wrogiem socjalizmu, a podejmowane wobec niego działania proﬁlaktyczne
ze strony SB nie przynoszą skutków. Figurant aktywnie organizuje, inspiruje i wykonuje
działania niezgodne z prawem, zmierzając do zakłócenia bezpieczeństwa publicznego.
III. Kierunki działań operacyjnych
W celu realizacji zadań zmierzających do pogłębienia rozpracowania oddziału SW
w Rzeszowie i jego likwidacji planuje się działania operacyjne realizować w następujących kierunkach:
1
2

Stanisław Świeca – tajny współpracownik SB ps. „Bałtyk”.
Stanisław Myśliwiec (ur. 1958) – inżynier budownictwa, działacz opozycyjny. Działacz SW, organizator druku.
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1) Uaktywnić pracę z OZI posiadającymi bezpośrednie dotarcie do ﬁgurantów, zintensyﬁkować realizację prowadzonych kombinacji operacyjnych oraz dokonać nowych
pozyskań.
2) Działania operacyjne skoncentrować na rozpracowaniu ﬁguranta A[ndrzeja] Kucharskiego, gromadzić w wyniku realizowanych planowo kombinacji operacyjnych materiały obciążające i kompromitujące, doprowadzając w efekcie do jego aresztowania.
3) Wykorzystać [Wydziały] „T” i „B” do rozpoznania osób podejrzanych o organizację poligraﬁi i kolportażu literatury.
4) Współdziałać z Wydziałem III w m[iejscu] w celu uaktywnienia operacyjnej kontroli ﬁgurantów w Politechnice Rzeszowskiej, prowadzenia bardzo ścisłego współdziałania z Wydziałem III WUSW we Wrocławiu w celu likwidacji kanałów przerzutu literatury antypaństwowej.
5) Realizować działania nękające wobec aktywistów struktury.
6) Wspólnie z Wydziałem Śledczym w m[iejscu] wypracować formę procesowego
udokumentowania i likwidacji nielegalnej struktury.
IV. Przedsięwzięcia operacyjne
1) Zrealizować kombinacje operacyjne umożliwiające procesowe udokumentowanie
niezgodnej z prawem działalności grupy, w tym:
a) Poprzez TW „Lesio”:
– Kontynuować działalność pozorowanej grupy „S[olidarności]” kierowanej przez
TW ps[eudonim] „Janusz” (na bieżąco realizować będzie st[arszy] insp[ektor] ppor.
J[anusz] Tyrakowski i st[arszy] insp[ektor] ppor. M[arek] Witek).
– Doprowadzić [do tego,] aby miejsce zamieszkania TW ps[eudonim] „Kinga” było
wykorzystane jako punkt [kolportażu] nielegalnej literatury oraz by TW ps[eudonim]
„Kinga” została wykorzystana jako łączniczka grupy na Kraków (zrealizuje do końca
maja br. st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski i insp[ektor] chor. B[ogusław]
Brzuszek).
– Wprowadzić TW ps[eudonim] „Agroma-81”3 do grupy osób zajmujących się poligraﬁą struktury (wykona do dnia 15 III br. st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski).
– Doprowadzić [do tego,] aby TW ps[eudonim] „Bałtyk” był wykorzystywany jako
szef łączników struktury, a w miejscu jego zamieszkania [żeby] zorganizowano kontrolowany przez nas punkt rozdziału nielegalnych wydawnictw (zrealizuje na bieżąco
st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski i insp[ektor] chor. B[ogusław] Brzuszek).
b) Poprzez TW ps[eudonim] „Apollo” i skojarzenie z nim nowo pozyskanego źródła informacji przejąća punkt przepisywania i sporządzania matryc celem procesowego
udokumentowania nielegalnej działalności prowadzonej przez członków kierownictwa
struktury (wykona do końca maja br. insp[ektor] chor. B[ogusław] Brzuszek).
2) Uaktywnić pracę operacyjną z TW ps[eudonim] „Lesio”, „Apollo”, „Saroń”, „Franek”, „Bałtyk” w celu bieżącego rozpoznania zamiarów struktury (wykonywać będą na
a
3

W dokumencie przejmując.
Jan Fus (ur. 1958) – tajny współpracownik SB ps. „Agroma 81”.
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bieżąco: st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski i insp[ektor] chor. B[ogusław]
Brzuszek).
3) Zaktywizować pracę z KO ps[eudonim] „Izyda” w celu zdobycia materiałów kompromitujących na A[ntoniego] Kopaczewskiego oraz materiałów obciążających na żonę
A[ndrzeja] Kucharskiego (na bieżąco zrealizuje kierownik Sekcji III por. J[anusz] Klader).
4) Figurantów A[ntoniego] Kopaczewskiego, A[ndrzeja] Kucharskiego, St[anisława]
Myśliwiec, J[ózefa] Kyc poddawać systematycznej kontroli Wydziału „B” w celu naprowadzenia na istotne kontakty mogące ujawnić miejsce przyszłego druku i kolportażu
grupy (na bieżąco wykonywać będą pracownicy Sekcji III).
5) Dokonać wszechstronnego przepracowania:
a) Rodziny Hadała4, u której odbywają się posiedzenia Rady SW (wykona do dnia
10 II 1986 r. insp[ektor] ppor. K. Puszkarewicz5).
b) „Maryn”, u których odbywają się towarzyskie spotkania członków kierownictwa
struktury (wykona do dnia 15 II 1986 r. insp[ektor] ppor. K. Puszkarewicz).
c) Stanisława Myśliwca wytypowanego na szefa poligraﬁi, będącego na etapie załatwiania powielaczy (wykona do dnia 15 II 1986 r. insp[ektor] chor. B[ogusław] Brzuszek).
d) Rodziny Kyc Józefa w celu ustalenia stopnia zaangażowania jej członków w działalność opozycyjną (wykona do dnia 30 III 1986 r. st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz]
Tyrakowski).
e) Ustalonych dotychczas kontaktów J[ózefa] Kyca w celu organizacji TW pod ﬁguranta (wykona do dnia 30 III br. st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski).
f) Osób wspomagających ﬁguranta A[ndrzeja] Kucharskiego w miejscu jego pracy (wykonają do dnia 30 III 1986 r. st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski
i insp[ektor] chor. B[ogusław] Brzuszek).
g) Rodziny A[ndrzeja] Kucharskiego ze szczególnym uwzględnieniem matki Eleonory Kucharskiej, zam[ieszkałej] Rzeszów, ul. [...], ustalając:
– miejsce przechowywania nielegalnych wydawnictw,
– stopieńb wykorzystywania członków rodziny do działalności niezgodnej z prawem
(wykona do dnia 15 IV 1986 r. st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski).
h) Istotnych utrwalonych dotychczas kontaktów M[arka] Koniecznego w celu organizacji TW pod ﬁguranta (wykona do dnia 15 IV 1986 r. st[arszy] insp[ektor] ppor.
J[anusz] Tyrakowski).
i) Kazimierza Chorzępa6 współuczestniczącego w prowadzeniu nielegalnej działalności w celu jednoznacznego ustalenia:
– stopnia jego zaangażowania w działalność opozycyjną,
– powiązań z działaczami struktury (wykona do dnia 28 II 1986 r. insp[ektor] chor.
B[ogusław] Brzuszek).

b

W dokumencie stopnia.
Hadała – bliższych danych nie ustalono.
5
K. Puszkarewicz – bliższych danych nie ustalono.
6
Kazimierz Chorzępa (ur. 1953) – działacz opozycyjny, polityk. Działacz NSZZ „Solidarność” RI i OKOR, w 1985 r.
członek redakcji „Wsi Polskiej”, działacz SW.
4
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j) Anny Szczepan7, właścicielki mieszkania wykorzystywanego dorywczo przez
strukturę jako punkt poligraﬁczny i miejsce spotkań Rady SW (wykona do dnia 30 III
1986 r. st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski i insp[ektor] chor. B[ogusław]
Brzuszek).
k) Stanisława Szczachor przekazującego papier na potrzeby wydawnicze grupy
w celu jednoznacznego ustalenia:
– źródła pochodzenia papieru,
– stopnia jego zaangażowania w działalność opozycyjną,
– powiązań z działaczami struktury (wykonają do dnia 30 III 1986 r. st[arszy]
insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski, insp[ektor] chor. B[ogusław] Brzuszek
i insp[ektor] chor. B[ogusław] Bereszyński8).
l) Tadeusza Trela, uczestniczącego w przekazywaniu papieru dla potrzeb poligraﬁcznych struktury, ustalając:
– miejsca docelowego przekazu papieru (ewentualność umiejscowienia przyszłej poligraﬁi),
– stopień zaangażowania w działalność konspiracyjną (wykonają do dnia 15 II 1986 r.
st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski i insp[ektor] chor. B[ogusław] Brzuszek).
6) We współdziałaniu z Wydz[iałem] III w m[iejscu] podjąć działania na rzecz operacyjnego umocnienia się w środowisku b[yłych] studentów Politechniki Rzeszowskiej
M[arka] Koniecznego i L[eszka] Rybaka (zrealizuje do dnia 30 IV 1986 r. st[arszy]
insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski).
7) Opracować i zrealizować kombinację operacyjną mającą na celu objęcie kontrolą
operacyjną ewentualnego umiejscowienia przyszłej poligraﬁi (wykonają do dnia 10 II
1986 r. st[arszy] insp[ektor] ppor. J[anusz] Tyrakowski i insp[ektor] chor. B[ogusław]
Brzuszek).
8) W zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej podjąć realizację jednego z następujących wariantów kombinacji operacyjnych mających na celu doprowadzanie do aresztowania ﬁguranta sprawy A[ndrzeja] Kucharski[ego]:
– Zorganizować poprzez TW ps[eudonim] „Bałtyk”, z wykorzystaniem możliwości
operacyjnych TW ps[eudonim] „Lesio”, przerzut nielegalnych wydawnictw (przywiezionych przez TW „Bałtyk” z Wrocławia) do miejsca zamieszkania ﬁguranta, w celu
dokonania przeszukania w miejscu zamieszkania ﬁguranta i jego aresztowania.
– Poprzez TW „Lesio” i TW „Bałtyk” wypracować sytuację operacyjną zmuszającą
ﬁguranta A[ndrzeja] Kucharskiego do pobrania z miejsca zamieszkania TW „Bałtyk”
nielegalnych wydawnictw (przywiezionych przez TW z Wrocławia) i w trakcie ich przenoszenia dokonać zatrzymania A[ndrzeja] Kucharskiego.
– Zorganizować lub wykorzystać znane SB lokale mieszkalne do umiejscowienia
poligraﬁi struktury. Poprzez TW „Lesio” i TW „Apollo” doprowadzić do naturalnego
wejścia ﬁguranta na kontrolowane przez SB mieszkanie i aresztowaćc A[ndrzeja] Ku-

c

W dokumencie aresztowanie.
Anna Szczepan (ur. 1944) – ekonomistka, działaczka SW.
8
Bogusław Bereszyński (ur. 1958) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Wówczas w Wydziale V WUSW
w Rzeszowie.
7
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charskiego (działania w ramach zaproponowanych kombinacji operacyjnych realizować będą: ppor. J[anusz] Tyrakowski, chor. B[ogusław] Brzuszek pod bezpośrednim
nadzorem kier[ownika] sekcji por. J[anusza] Kladera).
V. Uwagi
Plan będzie na bieżąco aktualizowany w zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej
i wyników realizacji kolejnych przedsięwzięć operacyjnych.
Za kontrolę jakości i terminowości realizowanego planu odpowiada kierownik Sekcji
III por. J[anusz] Klader, który będzie ją prowadził na bieżąco pod nadzorem naczelnika
Wydziału V.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 92–94, mps.
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Nr 71
1986 styczeń 28, Wrocław – Meldunek nr 30 o założeniu SOR kryptonim „Krety” sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Zbigniewa
Brożka1, tajne
Z uzyskanych informacji operacyjnych wynika, że ukazujące się na terenie Dolnego
Śląska nielegalne wydawnictwa w większości sygnowane są przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej.
Obecnie [Agencja] wydaje następujące pisma:
1. „Solidarność Walcząca” – dwutygodnik, nakład 20 tys. egz[emplarzy],
2. „BIS” – dwutygodnik, nakład 2 tys. egz[emplarzy],
3. „Wiadomości Bieżące” – dwutygodnik,
4. „Solidarność Dolnośląska” – tygodnik, ostatnio nie ukazuje się,
5. „Myśl”2 – dwumiesięcznik,
6. „Biuletyn Dolnośląski” – miesięcznik, nakład 8 tys. egz[emplarzy],
7. „Replika” – miesięcznik,
8. „Samarytanka”3 – miesięcznik,
9. „Z rąk do rąk”4 – miesięcznik.
Ponadto Agencja Informacyjna SW wydaje okazjonalne znaczki, plakietki, kalendarze i plakaty.
Z naszego rozpoznania operacyjnego wynika, że Agencja Informacyjna SW wchodzi
w skład struktury Solidarności Walczącej utworzonej i kierowanej przez ukrywającego
się [numer rejestracyjny] WRO 42 408 Kornela Morawieckiego – ﬁguranta sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Tarantula” prowadzonej przez nasz wydział.
W związku z powyższym założono sprawę operacyjnego rozpracowania kryptonim
„Krety”, której celem będzie:
– ustalenie osób wchodzących w skład redakcji,
– rozpoznanie osób dostarczających informacje wykorzystywane w nielegalnych
wydawnictwach,
– ustalenie faktów i miejsc spotkań członków redakcji,
– [ustalenie] pochodzenia papieru i farb do druku,
– rozpoznanie punktów poligraﬁcznych i systemu kolportażu nielegalnych wydawnictw,
– procesowe dokumentowanie nielegalnej działalności ustalonych osób.
Prowadzący sprawę: ppor. A[ndrzej] Szywała5.
Źródło: AIPN Wr, 054/119, k. 4, mps.
1
Zbigniew Brożek (ur. 1933) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1960 r., 1960–1968
w Wydziale II KW MO we Wrocławiu, 1968–1987 w Wydziale III KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1972–1983
kierownik grupy (sekcji), a 1983–1987 zastępca naczelnika tego wydziału, 1987–1989 naczelnik Wydziału V-1
WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Właśc. „Myśli” – pismo SW, ukazywało się w latach 1984–1986, wydano 12 numerów.
3
„Samarytanka” – pismo informacyjne NSZZ „Solidarność” służby zdrowia we Wrocławiu, ukazywało się
w latach 1983–1986, wydano 33 numery.
4
„Z rąk do rąk” – pismo NSZZ „Solidarność” UWr, ukazywało się w latach 1983–1989, wydano 25 numerów.
5
Andrzej Szywała – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 72
1986 styczeń 30, Warszawa – Ramowy plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie rozpracowania i zlikwidowania SW, opracowany w Biurze Studiów SB MSW i WUSW Wrocław, zatwierdzony przez szefa SB, podsekretarza stanu gen. Władysława Ciastonia, tajne
specjalnego znaczenia

I. Charakterystyka organizacji SW
Nielegalna struktura pod nazwą Organizacja Solidarności Walczącej rozpoczęła
działalność aw czerwcu 1982 r.a na terenie Wrocławia. Jej założycielem i szefem do
chwili obecnej jest aKornel Morawieckia, ur. 3 V 1941 r. w Warszawie, dr ﬁzyki, były
adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, zagorzały przeciwnik polityczny, dobry, inteligentny organizator wywodzący się ze środowiska KSS „KOR”,
który dokonał swoistego rozłamu organizacyjnego w ramach funkcjonujących struktur
tzw. cRegionalnego Komitetu Strajkowegob NSZZ „Solidarność” Dolny Śląskc. Rozłam
był wynikiem innego widzenia przez K[ornela] Morawieckiego celów i form działania
podziemia. Przejmując funkcję przywódcy Solidarności Walczącej, od samego początku
skupiał wokół siebie zdeterminowanych zwolenników walki z władzą polityczno-państwową w Polsce. Wykorzystuje w znacznym stopniu cchrześcijańskiec tradycje społeczeństwa polskiego.
Solidarność Walcząca przechwyciła większość środków poligraﬁcznych, co stworzyło jej możliwość szybkiego i sprawnego działania na płaszczyźnie propagandy.
Solidarność Walcząca wykazuje dużą dynamikę organizacyjną i propagandową. Cechuje ją ścisłe cprzestrzeganie zasad konspiracjic. Osoby nowo wstępujące do tej organizacji są uprzednio sprawdzane i muszą posiadać rekomendację członków wprowadzających, składają również przysięgę, zaś kierownictwo Solidarności Walczącej dba o pełną
hermetyzację.
Funkcjonowanie SW w znacznej mierze ułatwia fakt, iż opiera się ona głównie na
c
środowisku pracowników naukic, które pełni rolę inspiratora i animatora nielegalnej
działalności. Konspiracyjny trzon kierowniczy wywodzi się właśnie z tego środowiska.
Posiadane rozpoznanie pozwala przyjąć, iż w działalność stricte organizacyjną zaangażowanych cjest około 100–120 osób, w tym ok. 301 osób stanowi skład tzw. Rady
Solidarności Walczącejc. Są one doświadczone w działalności konspiracyjnej opartej na
więzach przyjacielskich i rodzinnych. Na obszarze Wrocławia SW ma charakter elitarny,
oddziałując głównie na środowiska cinteligenckie, przy aktywnym wsparciu Kościołac,
zaś w minimalnym stopniu na robotnicze.
Inaczej przedstawia się w tym względzie sytuacja w kraju. Powstające komórki SW
oddziałują głównie na środowiska crobotniczec, nie rezygnując jednak ze środowisk inteligenckich, opinio- i kulturotwórczych. SW posiada również kanały kontaktów z zagranicą w cRFN, Francji i Szwecjic.
a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
W dokumencie Regionalnej Komisji Strajkowej.
c–c
Fragment podkreślony odręcznie.
1
Rada SW nigdy nie liczyła więcej niż kilkanaście osób.
b
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Na tle innych organizacji podziemnych SW odznacza się w swych formach działania
najwyższym stopniem cagresywnościc. Jej członkowie charakteryzują się nienawiścią do
ZSRR i ustroju socjalistycznego, stawiając sobie za cel walkę cz komunizmemc i rozbicie
ustroju socjalistycznego w Polsce.
SW dąży do utworzenia szerokiej struktury działania obejmującej duże aglomeracje miejskie. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości zorganizowania
i przeprowadzenia wystąpień antypaństwowych. Dotychczas poza Wrocławiem, gdzie
znajduje się centrum kierownicze (tzn. Rada SW), istnieją następujące ogniwa organizacyjne: oddział gdański, ckatowickic, lubelski, poznański i rzeszowski.
Ponadto istnieją tzw. grupy działania SW w Jeleniej Górze, Kłodzku, Kaliszu, Pile,
Pruszkowie i Kielcach. Niezależnie od tego SW dociera ze swymi wydawnictwami programowymi na teren innych województw, m.in. Warszawa, Szczecin, Kraków. Obok
zasady budowy silnej struktury konspiracyjnej o zasięgu ogólnokrajowym, SW współdziała z innymi strukturami podziemnymi. Zawarła porozumienie o przeprowadzaniu
wspólnych akcji i o współdziałaniu z cMiędzyzakładowym Robotniczym Komitetem
„Solidarność”c (Warszawa), z Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość” (Warszawa) i OKOR-em2, co wskazuje na dużą ekspansywność tej organizacji.
SW przywiązuje dużą wagę do działalności propagandowej. Powołano wyspecjalizowaną grupę pod nazwą cAgencja Informacyjna Solidarności Walczącej wydającą nielegalne czasopismac, pozycje książkowe i broszurowe, kasety magnetofonowe i znaczki
pocztowe. Grupa ta jest równocześnie rozpracowywana.
Aktywność publikacji A[gencji] I[nformacyjnej] SW, forma i treści wskazują jednoznacznie, iż propaganda odwołuje się do nacjonalizmu przy zabarwieniu antyradzieckim,
antykomunistycznym i rewindykacyjnym w płaszczyźnie polityczno-gospodarczej.
Agresywność propagandy pozwala na stwierdzenie kierunku działalności politycznej,
konsekwencji w realizacji założonych celów, nie wykluczając terroryzmu politycznego.
Niezależnie od wskazanych elementów, SW dysponuje wysokiej klasy sprzętem elektronicznym prod[ukcji] czachodniej umożliwiającym wykrywanie i zakłócanie w eterze
działań Służby Bezpieczeństwa, a także stosowanie kontrobserwacji i całego systemu
zabezpieczeńc umożliwiających konspiracyjne spotkania i wczesne wykrywanie naszych
przedsięwzięć.
Nie można wykluczyć funkcjonowania ckomórki legalizacyjnejc przygotowującej
fałszywe dokumenty oraz charakteryzację określonych osób stosownie do potrzeb.
II. Zagrożenia
Zamiary i aktualny stan działalności Organizacji Solidarności Walczącej stwarza[ją]
zagrożenia, które wynikają z:
1. Docelowego programowania konspiracyjnej działalności zmierzającej do rozbicia
i obalenia ustroju socjalistycznego. Solidarność Walcząca jest organizacją o programie
ekstremistycznym, zdecydowanie antykomunistycznym z tendencjami do stosowania
przemocy.
2. Zamiaru stworzenia struktur SW (oddziałów i grup) na obszarze całego kraju
z grup b[yłej] „Solidarności” działających na dotychczasowych zasadach, w warunkach
2
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników – powstał w maju 1982 r., grupował działaczy NSZZ „Solidarność” RI,
liderem grupy był Józef Teliga, organizacja wydawała m.in. „Solidarność Rolników” i „Żywią i Bronią”.
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całkowitej konspiracji i utworzenia jednolitej struktury, stanowiącej głównego przeciwnika politycznego władzy.
3. Rozwijania bazy nielegalnej poligraﬁi i kontynuowania nielegalnego wydawnictwa prasy, biuletynów, znaczków itp.
4. Podejmowania współpracy i współdziałania z innymi strukturami opozycyjnymi
w kraju i za granicą, a także tworzenia agend zagranicznych SW.
5. Zamiaru podjęcia współpracy ze środowiskami kryminogennymi w celach bojówkarskich, a także taktyczno-kamuﬂażowych.
6. Realizowania niebezpiecznego z punktu widzenia politycznego zagrożeniad, [jakim]
jest próba propagandowego oddziaływania na zgrupowania wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce (kilkakrotny kolportaż ulotek w języku rosyjskim głównie z hasłami pacyﬁstycznymi) oraz nawiązanie kontaktów z NTS i dysydentami [z] ZSRR, CSRS i Węgier.
7. Zamierzeń zradykalizowania działalności opozycji politycznej po jej skutecznym
opanowaniu, wynikających z założeń programowych SW.
III. Cele i kierunki realizacji planu
Zasadniczym celem rozpracowania SW krypt[onim] „Ośmiornica” jest osiągnięcie
takiego stanu rozpoznania struktury, który umożliwi:
– zatrzymanie K[ornela] Morawieckiego i członków tzw. Rady SW,
– likwidację struktury SW na terenie kraju,
– likwidację bazy poligraﬁcznej i innych ośrodków propagandowych,
– opanowanie operacyjne prób reaktywowania struktur po ich likwidacji.
Zasadnicze kierunki rozpracowania
1. Koncentracja wszystkich sił i środków resortu spraw wewnętrznych w celu likwidacji kierownictwa Solidarności Walczącej [i] podległych mu struktur na terenie kraju.
2. Rozpoznanie, rozpracowanie i spersoniﬁkowanie struktury Solidarności Walczącej
we wszystkich województwach / regionach („Trzon”)*.
3. Zahamowanie rozwoju organizacji SW przez podejmowanie m.in. przedsięwzięć
proﬁlaktyczno-neutralizujących.
4. Zorganizować współdziałanie wszystkich jednostek resortu spraw wewnętrznych,
podporządkowane sprecyzowanemu wyżej celowi działania operacyjnego.
Ponadto:
– rozpoznanie i rozpracowanie systemu łączności na poszczególnych szczeblach
funkcjonowania struktury („Wiązka”);
– rozpoznanie i rozpracowanie lokali konspiracyjnych, trybu ich funkcjonowania
oraz środków transportu używanych do przemieszczania [się] członków kierownictwa
(„Orbis”);
– rozpoznanie i rozpracowanie bazy propagandowej (poligraﬁa, materiały, punkty
kolportażowe, Radio „S[olidarność]”, studia nagraniowe itp.) („Tuba”);
– rozpoznanie i rozpracowanie kanałów łączności zagranicznej, przepływu środków
ﬁnansowych i pomocy techniczno-materiałowej („Glob”);
*
d

Kryptonimy nadano poszczególnym zagadnieniom dla celów koordynacyjnych. [Przypis w dokumencie].
W dokumencie zagrożeniem.
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– przygotowanie środków dowodowych niezbędnych do prowadzenia postępowania
przygotowawczego, dokumentujących wrogą działalność, powiązania z obcymi służbami specjalnymi itp. („Ława”).
Zadania dla jednostek resortu w ramach współdziałania
Realizacja przedsięwzięć operacyjno-likwidacyjnych w znacznym stopniu uwarunkowana jest sytuacją polityczno-operacyjną, prawidłowym współdziałaniem i opiera się
głównie na następujących rozwiązaniach:
1. WUSW Wrocław opracuje szczegółowy plan likwidacji kierownictwa Solidarności
Walczącej uwzględniający warianty możliwości zatrzymania K[ornela] Morawieckiego
oraz możliwości operacyjne w ramach współdziałania w tym względzie jednostek resortu spraw wewnętrznych w kraju, a przede wszystkim bieżące możliwości operacyjne
WUSW w Gdańsku – TW „Krzysztof 2”, [w] Katowicach – TW e„Twarogowski”e i Poznaniu – TW f„Fryderyk”. Termin: 10 luty 1986 r.f
Czyni się odpowiedzialnym za likwidację kierownictwa Solidarności Walczącej
WUSW Wrocław. fWszystkie WUSW w kraju podporządkowują swoje możliwości operacyjne potrzebom WUSW Wrocław. Nadzoruje Biuro Studiów SB MSWf.
2. W wypadku zatrzymania K[ornela] Morawieckiego w wyniku gry operacyjnej Inspektoratu 23 WUSW w Gdańsku podjąć równocześnie likwidację rozpoznanych struktur
SW w kraju z jednoczesnym plasowaniem źródeł informacji, pozwalających na przejmowanie inicjatywy operacyjnej w wypadku wznawiania działalności SW po likwidacji.
f
Plan ochrony wykorzystywanych źródeł uwzględnić w planie gry operacyjnej.
Opracowanie planu zgodnie z pkt 2. Termin: 20 luty 1986 r.f Nadzoruje Biuro Studiów SB MSW.
3. W oparciu o posiadane rozpoznanie i możliwości operacyjne WUSW w kraju, na
terenie których stwierdzono działalność Solidarności Walczącej, fopracują szczegółowe
plany przedsięwzięć operacyjnych służących wypracowaniu warunków operacyjnych do
stworzenia kontrolowanych terenowych grup SW z perspektywą dotarcia do K[ornela]
Morawieckiego i możliwością jego zatrzymania, przesyłając kopie do Biura Studiów SB
i WUSW Wrocław w terminie do 10 lutego 1986 r.f
4. WUSW we Wrocławiu wspólnie z Departamentem I MSW, realizując przedsięwzięcia operacyjne w ramach sprawy „Kanał”, przygotują plan realizacji sprawy
z uwzględnieniem możliwości zatrzymania K[ornela] Morawieckiego i stosownie do
przyjętych warunków rozbicia rozpoznanych i rozpracowanych w ramach tej sprawy
struktur.
Nadzoruje Biuro Studiów SB MSW.
5. W wypadku intensyﬁkacji i eskalacji działań SW na terenie kraju, zwłaszcza o charakterze terroru politycznego, podejmować niezwłocznie działania likwidacyjne rozpoznanych i rozpracowanych grup z uwzględnieniem jednak perspektywy i głównego celu
operacyjnego. Działania te uzgadniać z Biurem Studiów SB MSW.

e–e
f–f
3

W dokumencie „Twardogłowski”. Fragment podkreślony odręcznie.
Fragment podkreślony odręcznie.
Inspektoraty 2, powoływane w wybranych WUSW, były terenowymi odpowiednikami Biura Studiów SB MSW.
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6. Departamenty III, IV, V i VI w ramach nadzoru podejmą działania wspomagające
czynności realizowane przez poszczególne WUSW we współdziałaniu z Biurem Studiów SB MSW.
7. Niezależnie od sytuacji wynikającej z gry operacyjnej wskazanej w pkt 2, kontynuować grę operacyjną prowadzoną przez WUSW Katowice, której celem jest ujęcie
K[ornela] Morawieckiego, z rozwinięciem jak w pkt 2.
8. Realizować aktualnie prowadzone działania przez WUSW Wrocław zmierzające
do zatrzymania K[ornela] Morawieckiego i likwidacji rozpoznanych grup poligraﬁcznych SW z rozwinięciem jak w pkt 2.
9. Wydział V WUSW w Poznaniu przygotuje plan kombinacji operacyjnej z wykorzystaniem TW „Fryderyk” – uwzględni również nawiązanie kontaktów z kierownictwem
SW we Wrocławiu i zobowiązany jest do bieżącej wymiany informacji z Wydz[iałem]
III we Wrocławiu i Biurem Studiów SB MSW.
10. Przyjmuje się jako zasadę postępowania uzależnienie jednoczesnego uderzenia
w strukturę Solidarności Walczącej od faktu zatrzymania K[ornela] Morawieckiego. Do likwidacji przystępują wszystkie jednostki WUSW w kraju w oparciu o dane z rozpoznania.
Koordynatorem i nadzorującym przebieg działań w skali kraju, obejmujących rozpoznanie, rozpracowanie i likwidację struktur Solidarności Walczącej wszystkich szczebli,
jest Biuro Studiów SB MSW, które na polecenie szefa Służby Bezpieczeństwa uruchamia hasło likwidacji tych struktur.
f
Koordynatorem działań na obszarze poszczególnych województw są Wydz[iały] III
WUSW, ściśle współpracując z Wydz[iałem] III WUSWf Wrocław i Biurem Studiów
SB MSW.
11. Na podstawie analizy posiadanego rozpoznania grup SW wszystkie WUSW
f
przygotują szczegółowe plany likwidacji tych struktur uwzględniające ochronę i plasowanie osobowych źródeł informacji i prześlą je do Biura Studiów SB w terminie do 10
lutego 1986 r.f Realizacja planów likwidacji struktur nastąpi na terenie całego kraju na
hasło („Sowa”).
12. Wszystkie WUSW w kraju fwytypują i przedstawią do 10 lutego br. osobowe
źródła informacji, wiarygodne, sprawdzone i zdolne do wykonywania skomplikowanychf zadań w ramach prowadzonych gier i kombinacji operacyjnych. Wykorzystanie
źródeł podporządkować przedsięwzięciom podejmowanym przez Biuro Studiów SB
MSW i WUSW we Wrocławiu.
13. Wszystkie WUSW zobowiązuje się do bieżącego informowania Biura Studiów
SB o każdorazowym fakcie podjęcia działalności lub kolportażu wydawnictw SW,
uwzględniając tytuły, ilość oraz okoliczność kolportażu.
14. Dep[artament] IV i podległe mu w kraju wydziały przygotują informacje o rozpoznanych kontaktach kleru z Solidarnością Walczącą i w uzgodnieniu z Biurem Studiów
SB przygotują plany przedsięwzięć operacyjnych zmierzających do rozpoznania rzeczywistego stanu tych kontaktów oraz zakresu i form pomocy udzielanej SW.
15. Wykorzystując rozpoznanie i możliwości Dep[artamentu] I, podjąć wspólne działania zmierzające do uściślenia informacji o zagranicznych agendach SW, ich powiązaniach oraz kanałach łączności z kierownictwem i strukturami SW w kraju.
Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 46–54, mps.
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Nr 73
1986 luty 1, Warszawa – Plan wyjazdu służbowego do WUSW we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, zatwierdzony przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia1, tajne specjalnego znaczenia

Plan realizują: mjr Kazimierz Zdebski2, por. Andrzej Płatek3.
Stosownie do „Ramowego planu przedsięwzięć operacyjnych w sprawie rozpracowania i likwidacji nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca”, zatwierdzonego
przez szefa Służby Bezpieczeństwa gen. dyw. Wł[adysława] Ciastonia, w czasie pobytu
w WUSW należy wykonać:
1. Ustalić aktualny stan realizacji polecenia szefa Służby Bezpieczeństwa z dnia 30 I
1986 r. w sprawie przejęcia przez Wydział III WUSW wszystkich spraw związanych
z działalnością Solidarności Walczącej.
2. Wykonać analizy materiałów pod względem:
– rozmiaru i zakresu działalności SW na terenie WUSW,
– kontaktów rozpoznawczych i domniemanych z ośrodkiem kierowniczym SW we
Wrocławiu,
– możliwości utworzenia grupy kontrolowanej Solidarności Walczącej,
– ilości i jakości wykorzystywanych źródeł,
– perspektyw rozbudowy źródeł informacji.
3. Sprawdzić w Wydziałach Śledczych materiały śledcze, tak w trakcie postępowania,
jak i zakończone orzeczeniem sądowym, dot[yczące] działaczy SW pod względem:
– ustalenia osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, miejsc ich pobytu,
– wykorzystania możliwości przeprowadzenia dialogów operacyjnych z możliwością pozyskania,
– ustalenia kanałów łączności, powiązań organizacyjnych itp.
4. Wypracowanie wspólnie z WUSW kierunku i zakresu aktywizacji działań operacyjnych w stosunku do grup i struktur Solidarności Walczącej stosownie do wymogów
ramowego planu.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 64–65, mps.

1
Stanisław Stępień (ur. 1931) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Od 1985 r. naczelnik Wydziału VI
Departamentu III MSW, 1985–1990 zastępca dyrektora Biura Studiów MSW/Departamentu Studiów i Analiz,
w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Kazimierz Zdebski (ur. 1941) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1978 r., 1978–1980
w Wydziale III KW MO w Krakowie, 1980–1988 w Wydziale II Departamentu III MSW, 1988–1989 zastępca
naczelnika Wydziału IX Departamentu III MSW, 1989–1990 zastępca naczelnika Wydziału I Departamentu Ochrony
Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW, w 1990 r. zwolniony ze służby.
3
Andrzej Płatek (ur. 1961) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1986 r., w Wydziale II Biura
Studiów MSW, w 1988 r. zwolniony ze służby.
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Nr 74
1986 luty 11, Legnica – Plan działań operacyjnych w zakresie rozpoznania struktury
konspiracyjnej SW opracowany w WUSW w Legnicy, tajne specjalnego znaczenia

I. Analiza i ocena sytuacji operacyjnej
Z dokonanej analizy materiałów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa garnizonu
legnickiego wynika, że na bazie zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność” aktualnie na terenie województwa działają dwie nielegalne struktury „Solidarności” o zasięgu międzyzakładowym, znacznie uszczuplone i rozbite organizacyjnie w wyniku podjętych przez tut[ejszą] jednostkę działań operacyjno-procesowych w 1985 roku.
1. Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna [NSZZ „Solidarność”] Ziemi Głogowskiej w Głogowie.
Struktura liczy:
– 5 działaczy,
– ok. 20 sympatyków.
Jej działalność koncentruje się na przekazywaniu pomocy materialnej dla osób represjonowanych. Działalność w tym zakresie maleje. Zasięg wpływu grupy na załogi
głogowskich zakładów pracy, tj. Huta Miedzi „Głogów”, Fabryka Maszyn Budowlanych
„Famaba”, jest minimalny. [Grupa] nie znajduje zrozumienia i właściwej pomocy ze
strony tych środowisk. Struktura nie posiada własnych funduszy, korzysta z pieniędzy
RKS Dolny Śląsk. Aktywność grupy z dnia na dzień maleje z uwagi na brak nowych
chętnych osób do podjęcia działalności.
2. Międzyzakładowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w Lubinie.
Struktura liczy:
– 7 działaczy,
– ok. 100 sympatyków.
W wyniku działań operacyjnych doprowadzono do wzajemnej nieufności i podejrzeń. Aktywiści struktury nie znajdują oczekiwanego wsparcia i zrozumienia dla swej
działalności w środowisku robotniczym.
Aktualnie struktura ta prowadzi szczątkową działalność polegającą na sporadycznym kolportażu, wśród najbardziej zaufanych zwolenników, niewielkiej ilości (ok. 100
szt[uk]) nielegalnych wydawnictw pochodzących z terenu Wrocławia. Ponadto udziela
pomocy charytatywnej, poprzez działaczy tkwiących w Lubińskim Stowarzyszeniu Salezjańskich Pomocników Kościoła, osobom „represjonowanym”.
Struktura ta obejmuje i koordynuje nielegalną działalność n[iżej] wymienionych
struktur zakładowych:
a) Tymczasowa Komisja Zakładowa w Zakładzie Budowy Kopalń w Lubinie.
W skład struktury wchodzi 2 aktywistów. Jej oddziaływanie na załogę jest prawie
całkowicie wyeliminowane.
b) Podziemna Komisja Zakładowa w Zakładach Górniczych „Lubin” w Lubinie.
W wyniku działań operacyjnych struktura ta straciła kontakt z MKW, a tym samym
możliwość otrzymywania wydawnictw „S[olidarności]”. Struktura liczy 2 aktywistów
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i ok. 10 sympatyków. Z uwagi na brak zainteresowania załogi wrogą działalnością
w chwili obecnej zaniechała swej działalności.
c) Tymczasowa Komisja Zakładowa w Zakładach Górniczych „Polkowice” w Polkowicach.
Struktura liczy:
– 3 działaczy,
– ok. 30 sympatyków.
Działalność struktury koncentruje się głównie na zbieraniu składek pieniężnych na
rzecz pomocy „represjonowanym”. Oddziaływanie jej na załogę jest coraz słabsze.
d) Tymczasowa Komisja Zakładowa w Zakładach Robót Górniczych z Lubinie.
Działalność jej w chwili obecnej ustała całkowicie.
Przedstawione struktury oraz ich powiązania z RKS Dolny Śląsk we Wrocławiu są
aktywnie rozpracowywane w ramach prowadzonych spraw ewidencji operacyjnej przez
tut[ejszy] Wydział V przy współudziale Wydz[iału] V-1 we Wrocławiu.
Jak wynika z doniesień agenturalnych, niżej wymienione osoby dysponowały w 1985
roku wydawnictwami SW:
1. Józef Boser1 – rencista, zam[ieszkały] Głogów, ul. [...], ﬁgurant sprawy obiektowej
krypt[onim] „Żywność” prowadzonej przez tut[ejszy] Wydział VI. Utrzymuje kontakty
z działaczami podziemia „S[olidarności]” z terenu Wrocławia i Leszna – otrzymywał
sporadycznie drogą pocztową pojedyncze egzemplarze „SW”.
2. Andrzej Kosmalski2, pracownik Huty Miedzi „Głogów”, zam[ieszkały] Głogów,
wchodzący w skład MKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Głogowskiej, ﬁgurant SOR
krypt[onim] „Delegat” prowadzonej przez SB RUSW Głogów, otrzymywał przesyłki
pocztowe – na adresy osób zaufanych (z Wrocławia), zawierające przeciętnie ok. 20
sztuk wydawnictw SW. Ostatnią przesyłkę otrzymał w grudniu 1985 roku.
3. Na terenie Jawora ﬁgurant kwestionariusza ewidencyjnego krypt[onim] „Jawornik
IV” – lider byłej NSZZ „Solidarność” środowiska nauczycielskiego, trudni się rozprowadzaniem wśród osób zaufanych emblematów „S[olidarności]” w postaci znaczków,
krzyżyków, orzełków, symboli SW, a w ostatnim czasie fotograﬁi J[ózefa] Piłsudskiego3.
Uzyskane pieniądze przekazuje N.N. osobie, zatrzymując dla siebie 30 proc. Z wypowiedzi ﬁguranta wynika, że emblematy te otrzymuje od osób zamieszkałych we Wrocławiu, Legnicy i Warszawie. Sam dość często wyjeżdża do w[yżej] w[ymienionych]
miejscowości. Rozprowadzając w[yżej] w[ymienione] emblematy, rozpoznaje on
wśród byłego aktywu „S[olidarności]” sympatyków tego związku, którzy będą zdolni
do podjęcia nielegalnej działalności w sprzyjających warunkach społeczno-politycznych. W miesiącu styczniu br. ﬁgurant po powrocie z Wrocławia wypowiadał się do
TW ps[eudonim] „Józef” będącego na kontakcie SB RUSW Jawor, iż posiada wiado1

Józef Boser – bliższych danych nie ustalono.
Andrzej Kosmalski (ur. 1950) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w 1980 r. wiceprzewodniczący MKR w Głogowie, w 1981 r. zastępca przewodniczącego delegatury ZR NSZZ „Solidarność” Dolny
Śląsk w Legnicy, członek ZR, w stanie wojennym internowany, 1987–1989 wiceprzewodniczący RKW NSZZ
„Solidarność”. 1989–1991 poseł.
3
Józef Piłsudski (1867–1935) – działacz niepodległościowy, wojskowy, polityk. Marszałek Polski, członek PPS,
1918–1922 naczelnik Polski, w 1923 r. zrzekł się wszystkich funkcji państwowych, w 1926 r. dokonał zamachu
stanu i przejął faktycznie władzę w państwie.
2
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mość, że kierownictwo nielegalnych struktur „S[olidarności]” w Warszawie nawiązało
porozumienie z nielegalnym związkiem ukraińskim i litewskim w zakresie prowadzenia
wspólnych nielegalnych działań. Z tej okazji wydano serię znaczków „S[olidarności]”
w języku polsko-ukraińskim i polsko-litewskim. Figurant pokazał TW te znaczki. Do
chwili obecnej w trakcie prowadzenia KE nie zdołano stwierdzić z całą pewnością, czy
ﬁgurant utrzymuje kontakt z działaczami Solidarności Walczącej, czy też z działaczami
innych opozycyjnych struktur.
Ponadto na terenie Legnicy, Lubina i Głogowa ukazuje się sporadycznie w pojedynczych egzemplarzach biuletyn „Solidarność Walcząca” przenoszony z terenu Wrocławia.
W 1986 roku nie zanotowaliśmy jeszcze przypadków kolportażu bezpośredniego
przez w[yżej] w[ymienionie] struktury lub przez inne osoby przedmiotowych wydawnictw. Obecnie jednak spotykamy się z systematycznym kolportażem – drogą pocztową
– z terenu Wrocławia na teren woj. legnickiego wydawnictw SW do osób znanych nam
w przeszłości z negatywnych postaw i zachowań, tj.
– Mielczarek Daniela4, zam[ieszkała] Głogów, ul. [...], ﬁgurantka KE krypt[onim]
„Uparta”, prowadzonego przez SB RUSW Głogów,
– Tuzinkiewicz Andrzej5, zam[ieszkały] Polkowice, ul. [...], ﬁgurant KE krypt[onim]
„Maniak” prowadzonego przez SB RUSW Lubin,
– Rybak Leszek, zam[ieszkały] Głogów, ul. [...], aktualnie przebywający we Wrocławiu (student IV roku Politechniki), rejestrowany w Wydz[iale] „C” WUSW w Rzeszowie przez pion V jako ﬁgurant SOR.
Przypuszczalnie osoby te dokonały przedpłat na wydawnictwa SW. Świadczy o tym
systematyczny napływ tych wydawnictw na adresy w[yżej] w[ymienionych].
Kontakty z działaczami na rzecz organizacji p[od] n[azwą] Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość” utrzymują:
– Burchardt Zygmunt6 wraz z żoną, zam[ieszkały] Lubin, ﬁgurant KE krypt[onim]
„Ułan” prowadzonego przez SB RUSW Lubin, utrzymuje kontakt z ob[ywatelką] Ciechomską Urszulą7, zam[ieszkała] Warszawa, ﬁgurantka Wydz[iału] III-2 SUSW w Warszawie,
– Skokowski Stanisław8, zam[ieszkały] Prochowice, ul. [...], osoba zabezpieczona do
SOS „Ośmiornica”, utrzymuje kontakt z ﬁgurantem SOR krypt[onim] „Łącznik” prowadzonej przez Wydz[iał] III WUSW w Lubinie – ma brata – Skokowski Paweł9.
Z uwagi na zawarte porozumienie między Solidarnością Walczącą a w[yżej]
w[ymienioną] organizacją [LDPN] w sprawie przeprowadzania wspólnych akcji i współdziałania z innymi strukturami konspiracyjnymi w[yżej] w[ymienione] osoby objęto aktywną kontrolą operacyjną.
4

Daniela Mielczarek (ur. 1955) – technik, działaczka NSZZ „Solidarność”, aresztowana w IV 1984 r., zwolniona
w VII 1984 r. na mocy amnestii.
5
Andrzej Tuzinkiewicz (ur. 1964) – robotnik. Współpracownik SW w Polkowicach.
6
Zygmunt Burchardt (ur. 1944) – górnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, drukarz podziemny,
redagował prasę zakładową, członek grupy tzw. bombiarzy, w I 1983 r. aresztowany, w XI 1983 r. skazany na 5 lat
więzienia, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii, działacz LDPN.
7
Urszula Ciechomska – działaczka opozycyjna. W stanie wojennym internowana, działaczka LDPN, członek
Naczelnej Rady Politycznej.
8
Stanisław Skokowski – bliższych danych nie ustalono.
9
Paweł Skokowski – bliższych danych nie ustalono.
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Ponadto jednostka nasza prowadzi działania rozpoznawczo-wyjaśniające związane
z działalnością tego ugrupowania na naszym terenie.
Objęto ścisłą kontrolą operacyjną osoby zamieszkałe na naszym terenie, a utrzymujące kontakt z działaczami SW zamieszkałymi na terenie kraju. O takie kontakty podejrzani są oprócz w[yżej] w[ymienionych] osób ob[ywatele]:
– Głuchowska Ewa10, zam[ieszkała] Legnica, ul. [...]. Wg informacji uzyskanych
z WUSW we Wrocławiu utrzymuje kontakt z ﬁgurantem sprawy prowadzonej na SW,
– Drozd Antoni11, zam[ieszkały] Głogów, ul. [...]. Wg informacji uzyskanych przez
Wydział III WUSW w Kaliszu samochód w[yżej] w[ymienionego] jest często widziany
pod adresem ﬁguranta SOR krypt[onim] „Szablon” prowadzonej na SW,
– Stepańczuk Józef12, zam[ieszkały] Głogów, ul. [...]. Wg informacji przekazanych
przez Wydział V WUSW w Zielonej Górze w[yżej] w[ymieniony] może prowadzić działalność w ramach omawianego ugrupowania.
W chwili obecnej jednostki SB woj. legnickiego nie posiadają osobowych źródeł
informacji, które by miały kontakt z Solidarnością Walczącą. Aktualnie żadne źródło nie
ma możliwości operacyjnych do nawiązania takiego kontaktu.
II. Prognozy rozwoju sytuacji
1. W związku z istnieniem na terenie woj. legnickiego dwóch nielegalnych struktur
„Solidarności” o zasięgu międzyzakładowym podporządkowanych pod RKS Wrocław
i posiadających tam kontakty osobowe, mogą być [te struktury] wykorzystywane przez
przeciwnika w sprzyjającej okazji do:
a) tworzenia ogniw Solidarności Walczącej na terenie woj. legnickiego,
b) organizowania wspólnych akcji antypaństwowych.
2. [Struktury te mogą być wykorzystywane do] prób organizowania grup Solidarności Walczącej wśród kadry ﬁlii [uczelni] legnickich przyjeżdżającej z Wrocławia oraz
nauczycieli znanych w przeszłości z wrogich i negatywnych inicjatyw politycznych.
3. Z uwagi na zbliżający się X Zjazd PZPR przeciwnik polityczny może podjąć szerokie działania propagandowe w zakresie dyskredytacji kierowniczej roli PZPR w Polsce poprzez:
– kolportaż antypaństwowych ulotek, plakatów, napisów i audycji radiowych,
– stosowanie różnego rodzaju form presji na członków i delegatów na X Zjazd PZPR,
– docieranie do różnych grup społecznych i środowisk zawodowych, zwłaszcza tych,
które są szczególnie podatne na jego hasła.
4. Nie można wykluczyć zagrożenia ewentualnymi pojedynczymi próbami aktów
terroru skierowanymia na obiekty organizacji partyjnych i dekoracje przedzjazdowe z inspiracji Solidarności Walczącej.
III. Główne kierunki działań
Zgodnie z decyzją szefa Służby Bezpieczeństwa z dnia 17 sierpnia 1985 r. oraz na
podstawie wyciągu z „Ramowego planu rozpracowania i likwidacji nielegalnej orgaa
10
11
12

W dokumencie skierowanych.
Ewa Głuchowska – bliższych danych nie ustalono.
Antoni Drozd (ur. 1951) – technik mechanik.
Józef Stepańczuk (ur. 1935) – robotnik.
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nizacji Solidarność Walcząca”, zatwierdzonego przez podsekretarza stanu MSW, szefa
Służby Bezpieczeństwa gen. dyw. Władysława Ciastonia z lutego 1986 r.13 i na podstawie analizy i oceny sytuacji operacyjnej na terenie województwa, podjęte zostaną
następujące działania operacyjne:
1. Koncentracja wszystkich sił i środków WUSW w Legnicy ukierunkowanych na
wypracowanie sytuacji operacyjnych mających na celu dotarcie do kierownictwa Solidarności Walczącej.
2. Rozpoznawanie i rozpracowywanie przeciwnika politycznego, w tym jego zamierzeń i inicjatyw oraz prób nawiązania kontaktów z Solidarnością Walczącą.
3. Kontrola ﬁgurantów prowadzonych spraw przez Służbę Bezpieczeństwa, aktywu
byłej „Solidarności”, osób spośród byłych internowanych, skazanych za działalność antypaństwową oraz uczestników zajść ulicznych w celu ustalenia, wyjaśnienia i dokumentowania ich powiązań ze strukturą konspiracyjną p[od] n[azwą] Organizacja Solidarności Walczącej.
4. Przeciwdziałanie zorganizowaniu na terenie województwa ogniw Solidarności
Walczącej poprzez podejmowanie przedsięwzięć proﬁlaktyczno-neutralizujących.
5. Zacieśnienie współpracy i wymiany informacji wszystkich jednostek operacyjnych SB woj. legnickiego, w tym z Wydziałem III WUSW we Wrocławiu oraz Biurem
Studiów SB MSW w Warszawie, w celu koordynacji działań w stosunku do Solidarności
Walczącej.
IV. Przedsięwzięcia operacyjne
W oparciu o wytyczne szefa Służby Bezpieczeństwa oraz główne kierunki działań
planuje się podjąć następujące przedsięwzięcia operacyjne:
1. Dla wszystkich osobowych źródeł informacji WUSW tkwiących w nielegalnych
strukturach „Solidarności”, mających styk z przeciwnikiem politycznym, przekazać zadania ukierunkowujące je na:
– rozpoznanie zamierzeń i inicjatyw przeciwnika politycznego oraz ustalenie powiązań ze strukturą konspiracyjną p[od] n[azwą] Organizacja Solidarności Walczącej,
– ustalanie i rozpoznawanie systemu łączności struktury SW, m.in. łączników, kolporterów, punktów przerzutu i kierunku napływu wydawnictw „Solidarność Walcząca”,
– ustalanie i rozpoznawanie lokali konspiracyjnych, trybu ich funkcjonowania oraz
środków transportu, używanych do przemieszczania [się] członków kierownictwa Solidarności Walczącej,
– ujawnianie i rozpoznawanie bazy propagandowej, tj. poligraﬁi, materiały, punkty kolportażu, Radio „S[olidarność]”, studia nagraniowe oraz przejmowanie i ujawnianie faktów
kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek sygnowanych przez Solidarność Walczącą,
– ujawnianie i rozpoznawanie kanałów łączności zagranicznej, przepływu środków
ﬁnansowych, pomocy techniczno-materiałowej oraz powiązań z obcymi służbami specjalnymi osób działających czy też związanych z Solidarnością Walczącą.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
13

Wspomniany plan opracowano w rzeczywistości 30 I 1986 r. Por. dokument nr 72.
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2. W porozumieniu z Biurem Studiów SB MSW i Wydziałem III we Wrocławiu wypracowanie i stworzenie możliwości operacyjnych sprawdzonym źródłom informacji
w celu wykorzystania ich do działań ofensywnych w stosunku do struktury konspiracyjnej Solidarność Walcząca, działającej na terenie Wrocławia, Gdańska, Katowic, Lublina,
Poznania, Rzeszowa, oraz grup działania SW w Jeleniej Górze, Kłodzku, Kaliszu, Pile,
Pruszkowie i Kielcachb.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
3. Dążyć, w oparciu o posiadane materiały operacyjne, do pozyskania ze środowiska
b[yłych] aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” osób mogących realizować zadania
ofensywne na kierunku Solidarność Walcząca.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
4. Poddać aktywnej kontroli operacyjnej ﬁgurantów prowadzonych spraw w celu
rozpoznania i ujawnienia zamierzeń i inicjatyw oraz powiązań ze strukturą konspiracyjną Solidarność Walcząca.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
5. Na bazie dotychczasowego rozpoznania wytypować ﬁgurantów spraw operacyjnych oraz osoby mogące mieć powiązania ze strukturą Solidarność Walcząca w celu:
–
objęcia ich pełną kontrolą operacyjną,
–
ustalenia i rozpoznania posiadanych kontaktów i wyjaśnienia ich charakteru,
–
operacyjnego i procesowego dokumentowania tych powiązań.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: 28 II 1986.
6. Poddać kontroli operacyjnej byłych aktywnych działaczy „Solidarności”, osobyc
spośród byłych internowanych i skazanych za działalność antypaństwową oraz uczestników zajść pod kątem ustalania ich powiązań ze strukturą Solidarność Walcząca.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
7. Przyspieszyć realizację spraw w stosunku do osób działających w nielegalnych
strukturach „Solidarności”, zmierzając do rozbicia i likwidacji tych struktur w celu uniemożliwienia wykorzystania tych struktur do działalności w Solidarności Walczącej.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: 30 IV 1986.
b
c

W dokumencie Piły, Pruszkowa i Kielc.
W dokumencie osób.
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8. Ujawnić i rozpoznawać powiązania Solidarności Walczącej z innymi strukturami
konspiracyjnymi działającymi na terenie województwa, w tym z Międzyzakładową Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Lubinie i Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Ziemi Głogowskiej w Głogowie.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
9. Zintensyﬁkować działania operacyjne na odcinku ujawniania, rozpoznawania i dokumentowania działalności propagandowej [organizacji] Solidarność Walcząca, w tym
Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej, która wydaje nielegalne czasopisma, pozycje książkowe i broszurowe, kasety magnetofonowe i znaczki pocztowe.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
10. Zaktywizować działania operacyjne na odcinku międzynarodowego ruchu osobowego w celu ustalania i rozpoznawania kanałów łączności, powiązań naszych obywateli z wrogimi ośrodkami na Zachodzie. Uaktywnić pracę rozpoznawczą i proﬁlaktyczną
wobec cudzoziemców przyjeżdżających na teren województwa, ustalać kontakty i wyjaśniać ich charakter pod kątem powiązań z Solidarnością Walczącą.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
11. Z uwagi na zawarte porozumienie między Solidarnością Walczącą a:
– Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarność” w Warszawie,
– Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość” w Warszawie,
w sprawie przeprowadzania wspólnych akcji i współdziałania z innymi strukturami
konspiracyjnymi, ustalać i rozpoznawać kontakty ﬁgurantów prowadzonych spraw operacyjnych z wymienionymi organizacjami.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
12. Podjąć aktywne działania operacyjne w stosunku do byłych aktywnych działaczy
„Solidarności” [na terenie] województwa, którzy w ostatnich latach z pobudek politycznych wyjechali do krajów kapitalistycznych, w celu ujawnienia ich powiązań z podziemiem politycznym, w tym [z] Solidarnością Walczącą, i rozpoznawania udzielonego
wsparcia politycznego i ﬁnansowo-materiałowego, m.in. sprzęt techniczny umożliwiający nasłuch pracy radiostacji SB i WSW.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
13. Kontrolą operacyjną objąć zakłady poligraﬁczne i poligraﬁi zakładowej na terenie województwa w celu uniemożliwienia wykorzystania jej do druku literatury i innych
wydawnictw Solidarności Walczącej.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
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14. Na terenie województwa istnieją dwie struktury „Solidarności” o zasięgu międzyzakładowym mające powiązania z RKS-em „Solidarność” Region Dolny Śląsk we Wrocławiu. Z uwagi, że na terenie Wrocławia działa centrum kierownictwa Solidarność Walcząca – tzw. Rada z Kornelemd Morawieckim na czele, może powiązania te wykorzystać
do tworzenia ogniw Solidarność Walcząca w ramach istniejących struktur „Solidarności”,
jak i organizowania wspólnych akcji antypaństwowych. W związku z tym wszelkie tego
typu informacje należy potwierdzać, ustalać osoby, kanały łączności – celem głębszego
rozpoznania i niedopuszczenia do zorganizowania ogniw Solidarności Walczącej.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
15. Przesyłane drogą pocztową materiały Solidarności Walczącej z Wrocławia na
adresy osób z terenu województwa poddawać wnikliwej analizie, rozpoznawać adresatów i stosować różnorodne metody operacyjne w celu ustalania nadawców.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
16. Prowadzić aktywną pracę operacyjną wśród kadry dydaktyczno-naukowej oraz
studentów ﬁlii uczelni legnickich w celu ujawnienia osób działających w ramach struktur
„S[olidarności]”, sympatyków tego ugrupowania oraz osób mających z nimi kontakt.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
17. Poddać aktywnej kontroli operacyjnej Józefa Bobera, kontrolowanego w ramach
sprawy obiektowej krypt[onim] „Żywność”, w celu wyjaśnienia jego powiązań z działaczami podziemia „Solidarności” z terenu Wrocławia i Leszna. W przypadku potwierdzenia posiadanych materiałów objąć go kontrolą w ramach SOS czy też KE.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] VI WUSW w Legnicy.
Termin: 25 III 1986.
18. Zaktywizowanie działań operacyjnych w ramach prowadzonej SOR krypt[onim]
„Delegat” w celu ujawnienia, rozpoznania i dokumentowania powiązań Andrzeja
Kosmalskiego z organizacją Solidarność Walcząca. Ustalanie posiadanych kontaktów
– wyjaśnienie ich charakteru w celu objęcia ich kontrolą operacyjną. W stosunku do
A[ndrzeja] Kosmalskiego opracować oddzielny plan przedsięwzięć operacyjnych.
Odpow[iedzialny]: z[astęp]ca szefa RUSW ds. SB Głogów.
Termin: 10 IV 1986.
19. Na podstawie dokonanej analizy i oceny materiałów operacyjnych KE „Jawornik
IV” opracować plan przedsięwzięć operacyjnych w celu zaktywizowania działań pod
kątem ustalania i rozpoznawania jego kontaktów i powiązań z działaczami opozycyjnymi z terenu Wrocławia, Warszawy i Legnicy, w szczególności z nielegalną strukturą
Solidarność Walcząca. Fakty te dokumentować pod kątem procesowym.
Odpow[iedzialny]: z[astęp]ca szefa RUSW ds. SB Jawor.
Termin: 30 III 1986.
d

W dokumencie Karolem.
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20. W stosunku do osób otrzymujących drogą pocztową wydawnictwa Solidarności
Walczącej, tj.:
– Mielczarek Daniela, ﬁg[urantka] KE krypt[onim] „Uparta”, kontrolowana przez
SB RUSW w Głogowie,
– Tuzinkiewicz Andrzej, ﬁg[urant] KE „Maniak”, kontrolowany przez SB RUSW
w Lubinie,
– Rybak Leszek, zam[ieszkały] Głogów, aktualnie student IV roku Politechniki
Wrocławskiej, rejestrowany przez Wydz[iał] „C” WUSW w Rzeszowie,
podejrzanych o dokonanie przedpłat na wydawnictwa „Solidarność Walcząca”, zaktywizować ich kontrolę. W tym celu opracować plany przedsięwzięć operacyjnych,
zmierzających do wyjaśnienia ich powiązań z nielegalną strukturą Solidarność Walcząca.
Odpow[iedzialni]:
z[astęp]cy szefa RUSW ds. SB w Głogowie i Lubinie.
Termin: 22 III 1986.
21. Osoby posiadające kontakty z działaczami nielegalnej organizacji p[od] n[azwą]
Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”, tj.
– Burchardt Zygmunt oraz jego żona, ﬁg[urant] KE „Ułan”, prowadzony przez SB
RUSW w Lubinie,
– Skokowski Stanisław, zam[ieszkały] Prochowice, zabezpieczony do SOS „Ośmiornica” prowadzonej przez Wydział III WUSW w Legnicy,
poddać aktywnej kontroli operacyjnej w celu ustalenia i rozpoznania posiadanych
kontaktów, wyjaśnienia ich charakteru i powiązań z nielegalną organizacją Solidarność
Walcząca.
Odpow[iedzialni]:
z[astęp]cy szefa RUSW ds. SB w Lubinie i Legnicy.
Termin: 1 IV 1986.
22. Osoby podejrzane o utrzymywanie kontaktu z działaczami [organizacji] Solidarność Walcząca na terenie kraju, tj.:
– Głuchowska Ewa, zam[ieszkała] Legnica, ul. [...],
– Drozd Antoni, zam[ieszkały] Głogów, ul. [...],
– Stepańczuk Józef, zam[ieszkały] Głogów, ul. [...],
zabezpieczone do SOS „Ośmiornica” prowadzonej przez Wydział III WUSW w Legnicy, poddać aktywnej kontroli operacyjnej. W tym celu opracować plan przedsięwzięć
operacyjnych zmierzających do ustalenia i rozpoznania ich postaw, posiadanych kontaktów, ich charakteru oraz powiązań z działaczami Solidarności Walczącej.
Odpow[iedzialni]:
z[astęp]cy szefa RUSW ds. SB w Głogowie i Lubinie.
Termin: 25 IV 1986.
23. W związku ze zbliżającym się X Zjazdem PZPR struktury konspiracyjne Solidarności Walczącej mogą podjąć działania dyskredytujące działalność i dorobek PZPR poprzez kolportaż ulotek, plakatów i audycji radiowych, stosowanie różnego rodzaju form
presji psychicznej na członkach i delegatach na Zjazd, m.in. poprzez przesyłanie listów
pogróżkowych. Nie można wykluczyć działań o charakterze terrorystycznym. Fakty te
należy natychmiast wyjaśniać, ustalać sprawców i inspiratorów tych działań, wykorzystując w pełnym zakresie możliwości stosowania Ustawy z dn[ia] 10 maja 1985 r.:
a) o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach,
b) o szczególnej odpowiedzialności karnej.
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Odpow[iedzialni]:

n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.

Termin: na bieżąco.
V. Sprawy organizacyjne
1. Naczelnicy Wydziałów II, IV, V, VI i zastępcy szefa RUSW ds. SB na podstawie
analizy rozpoznania osób, ewentualnie grup mających powiązania czy też tkwiących
w strukturach Solidarności Walczącej, przygotują i prześlą do Wydz[iału] III plany likwidacji ewentualnych struktur czy zatrzymania osób mających powiązania z Solidarnością Walczącą, uwzględniając ochronę i plasowanie osobowych źródeł informacji. Na
podstawie przesłanych planów Wydział III opracuje wojewódzki plan i prześle do Biura
Studiów SB MSW.
W miarę zmieniającej się sytuacji operacyjnej plany te należy aktualizować, przesyłając jeden egzemplarz do Wydziału III.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy.
Termin: 28 II 1986.
2. Zobowiązuje się n[aczelni]k[ów] Wydz[iałów] Operacyjnych i z[astęp]ców szefa
RUSW ds. SB do bieżącego informowaniae n[aczelni]ka Wydz[iału] III o każdorazowym fakcie podjęcia działalności lub kolportażu wydawnictw Solidarności Walczącej,
uwzględniając: tytuły, ilość oraz okoliczności kolportażu.
Natychmiast n[aczelni]k Wydz[iału] III na bieżąco informuje Biuro Studiów SB
MSW i Wydz[iał] III WUSW we Wrocławiu.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy.
Termin: na bieżąco.
3. Naczelnicy Wydziałów Operacyjnych i z[astęp]cy szefa RUSW ds. SB wytypują wiarygodne, sprawdzone i zdolne do wykonania skomplikowanych zadań w ramach
prowadzonych gier, kombinacji operacyjnych osobowe źródła informacji. Wykaz źródeł z podaniem pseudonimu, n[ume]r[u] ewidencyjnego i na czyim kontakcie pozostaje
prześlą do n[aczelni]ka Wydz[iału] III w terminie do 11 lutego 1986 r.
Naczelnik Wydz[iału] III sporządzi zbiorczy wykaz osobowych źródeł informacji
i prześle do Biura Studiów SB MSW.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy.
Termin: 15 II 1986.
4. Wydział IV przygotuje informację o rozpoznanych kontaktach kleru z Solidarnością Walczącą i prześle jeden egzemplarz do Dep[artamentu] IV MSW, drugi egz[emplarz]
do Wydz[iału] III WUSW w Legnicy i w uzgodnieniu z Biurem Studiów SB przygotuje
plan przedsięwzięć operacyjnych zmierzających do rozpoznania rzeczywistego stanu
tych kontaktów oraz zakresu i form pomocy udzielanej Solidarności Walczącej.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] IV WUSW w Legnicy.
Termin: f30 IIf 1986.
5. Wszelkie informacje dot[yczące] Solidarności Walczącej wyjaśniać i natychmiast
przekazywać do Wydziału III WUSW w Legnicy.
e
f–f

W dokumencie o bieżące informowanie.
Fragment dopisany odręcznie.
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Odpow[iedzialni]:

n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.

Termin: na bieżąco.
6. Podejmowane działania operacyjne w stosunku do Solidarności Walczącej uzgadniać z naczelnikiem Wydziału III WUSW w Legnicy.
Odpow[iedzialni]:
n[aczelni]k Wydz[iału] Oper[acyjnego] SB,
z[astęp]cy szefów RUSW ds. SB.
Termin: na bieżąco.
7. W stosunku do osób podejrzanych o kontakt ze strukturą Solidarność Walcząca
stosować wszystkie dostępne środki pracy operacyjnej.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy.
Termin: na bieżąco.
8. Ujawniane zagrożenia dot[yczące] Solidarności Walczącej natychmiast wyjaśniać
w ramach spraw ewidencji operacyjnej, dokumentując pod kątem operacyjnym i procesowym.
Zebrane materiały konsultować z Wydz[iałem] Śledczym tut[ejszego] WUSW.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy.
Termin: na bieżąco.
9. Nawiązać ścisły kontakt z Wydziałem III sąsiadujących województw, w tym
szczególnie z Wydziałem III WUSW we Wrocławiu, w celu wypracowania możliwości
operacyjnych oraz uzgadniania wspólnych przedsięwzięć w stosunku do Solidarności
Walczącej.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy.
Termin: na bieżąco.
10. W wypadku intensyﬁkacji i eskalacji działań Solidarności Walczącej, zwłaszcza
o charakterze terroru politycznego, podejmować działania likwidacyjne rozpoznanych
i rozpracowanych grup, z uwzględnieniem jednak głównego celu, jakim jest doprowadzenie do zatrzymania K[ornela] Morawieckiego. Działania te uzgadniać z Biurem Studiów SB MSW.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] III WUSW w Legnicy.
Termin: stały.
11. Koordynatorem działań na terenie województwa legnickiego jest naczelnik Wydziału III, ściśle współpracujący z naczelnikiem Wydziału III WUSW we Wrocławiu
i Biurem Studiów SB MSW.
Za całokształt działań operacyjnych na terenie województwa związanych z rozpracowaniem organizacji Solidarność Walcząca odpowiedzialny jest naczelnik Wydziału III
WUSW w Legnicy.
W miarę ujawnionych zagrożeń i zmieniającej się sytuacji operacyjnej plan będzie
aktualizowany i uzupełniany.

Źródło: AIPN Wr, 022/1196, k. 18–35, mps.
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Nr 75
1986 luty 20, Katowice – Plan działań operacyjnych w SOR kryptonim „Ośmiornica”,
sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach ppłk. Janusza Wieniewskiego, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Edwarda
Kasperskiego, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Z operacyjnego rozpoznania nie wynika jednoznacznie, by w woj. katowickim funkcjonowały struktury nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca. O istnieniu oddziału katowickiego świadczy jedynie fakt, że nielegalnie wydawane biuletyny
p[od] n[azwą] „Wolni i Solidarni” oraz „Podziemny Informator Katowicki” sygnowane są przez ten oddział. Od m[iesią]ca lutego 1984 r. do listopada 1985 r. notowano
fakty odpłatnego kolportażu wspomnianych biuletynów, a także innych [wydawnictw]
sygnowanych przez SW. Niezależnie od tego, w toku realizacji spraw operacyjnych,
prowadzonych na różne grupy oraz pojedyncze osoby, ujawniono w czynnościach procesowych od 1 do kilkunastu egzemplarzy tych biuletynów. Działania operacyjne i procesowe podejmowane w stosunku do tych osób nie pozwoliły stwierdzić ich związków
z działaczami SW we Wrocławiu.
Z posiadanych przez Wydział III materiałów wynika, że oddział katowicki SW kierowany ma być przez bliżej do tej pory nieustalonego osobnika występującego [pod]
ps[eudonimem] „J[an] Wysocki”. Do chwili obecnej nie stwierdzono, aby pseudonimem
takim posługiwał się któryś z ekstremalnych działaczy b[yłej] „Solidarności” bądź innych grup opozycyjnych działających w województwie.
Stwierdzono, iż nazwiskiem „J[an] Wysocki” w Katowicach posługuje się 19 osób,
z czego 9 wyeliminowano z kręgu osób mogących angażować się w nielegalną działalność ze względu na wiek i inne okoliczności. Rozpoznanie pozostałych osób nie pozwoliło dotychczas stwierdzić, iż posiadają związki z Wrocławiem. Z uzyskanych informacji można wnioskować, że jednym z członków oddziału SW w Katowicach może być
Krzysztof Żórawski, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, współzałożyciel prywatnego
zakładu rzemieślniczego. Jednoźródłowa niepotwierdzona informacja wskazywała, że
mieszkanie ojca wym[ienionego] może być wykorzystywane jako punkt kontaktowy.
Faktu tego dotychczas nie potwierdzono. Nie potwierdzono również informacji uzyskanej z Wydziału III-2 SUSW, że oddział katowicki SW (K[rzysztof] Żórawski) nawiązał kontakt z członkami Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” i zamierza
kolportować w woj. katowickim sygnowane przez tę partię pismo „Niepodległość”1.
Pojedyncze egzemplarze tego biuletynu przywożone były z terenu Warszawy przez Rakoczego Jana2, zam[ieszkałego] w Zabrzu, oraz Dmytrzaka Jacka3 zam[ieszkałego]
w Reptach, pracowników ﬁrmy polonijnej „Elmar” w Gliwicach.
1
„Niepodległość” – pismo ukazujące się w latach 1982–1990, od 1984 r. jako organ Liberalno-Demokratycznej
Partii „Niepodległość”, wydano 100 numerów, w skład redakcji wchodzili m.in. Adam Chajewski, Witold Gadomski,
Jacek Krauss, Norman Pieniążek, Stanisław Rojek, Dorota Safjan, Marek Safjan, Józef Targalski.
2
Jan Rakoczy (ur. 1959) – ślusarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, kolporter.
3
Jacek Dmytrzak – bliższych danych nie ustalono.
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Posiadane rozpoznanie wskazuje, że związki z K[ornelem] Morawieckim i osobami
z nim współpracującymi utrzymywać mogą:
– dr Sławomir Bugajski – były pracownik naukowy U[niwersytetu] Śl[ąskiego],
aktualnie zatrudniony w charakterze adiunkta w Instytucie Fizyki Politechniki Krakowskiej (były internowany),
– dr Rafał Dytry4 – pracownik naukowy U[niwersytetu] Śl[ąskiego], dr ﬁzyki, podejrzany o kolportaż „PIK” i „WiS”,
– dr Marek Szopa5 – pracownik naukowy U[niwersytetu] Śl[ąskiego], dr ﬁzyki,
podejrzany o kolportaż „PIK-u” i „WiS-u”,
– dr Wojciech Dzik6 – pracownik naukowy U[niwersytetu] Śl[ąskiego], dr matematyki, utrzymujący kontakt z Przemysławem Godowskim7, pracownikiem Instytutu PAN
we Wrocławiu. Z wym[ienionym] prowadzony jest dialog operacyjny, do chwili obecnej
przeprowadzono 4 rozmowy,
– dr Barbara Kowalczyk – pracownik naukowy U[niwersytetu] Śl[ąskiego], dr ﬁzyki, konkubina S[ławomira] Bugajskiego.
Za stwierdzeniem takim przemawiają następujące fakty:
– Zatrzymanie S[ławomira] Bugajskiego na terenie Wrocławia w 1984 r. w związku
z próbą przewiezienia na teren woj. katowickiego powielacza otrzymanego od Andrzeja
Domaradzkiego z Wrocławia.
– Utrzymywanie kontaktów z dr. Oziewiczem, pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego.
– Opublikowanie w „WiS” nr 16/84 wywiadu z A[ndrzejem] Rozpłochowskim,
z którym S[ławomir] Bugajski spotkał się nieco wcześniej, oraz w nr. 18 „WiS” artykułu
pt. Gwiezdne wojny zawierającego tendencyjne oskarżenie pod adresem ZSRR. Artykuł
opracowano w oparciu o pierwowzór z angielskiego tekstu S[ławomira] Bugajskiego.
Zarówno wywiad, jak i wspomniany artykuł, podpisany jest przez „ABG”, co mogłoby
wskazywać, iż jego autorem może być Bugajski.
Nadmienić należy, że przy Kurii Biskupiej w Katowicach działa tzw. Seminarium
Interdyscyplinarne D[uszpasterstwa] A[kademickiego], w któryma uczestniczy stała
grupa pracowników naukowych U[niwersytetu] Śl[ąskiego] znanych z prezentowania
negatywnych postaw. O działalności wspomnianego seminarium zamieszczona była
również wzmianka w „WiS-ie”. Prócz wspomnianych wyżej osób kolporteramib „WiS”,
„PIK” i innych opracowań na terenie U[niwersytetu] Śl[ąskiego], a dostarczanych przez
S[ławomira] Bugajskiego, są:
– mgr Roman Zając8 – pracownik C[entrum] T[echniki] O[bliczeniowej] U[niwersytetu] Śl[ąskiego],

a

W dokumencie których.
W dokumencie kolportażem.
4
Rafał Dytry (ur. 1947) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, działacz SW, kolporter.
5
Marek Szopa (ur. 1958) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz SW, kolporter.
6
Wojciech Dzik (ur. 1948) – matematyk, działacz opozycyjny. Działacz SW, kolporter.
7
Przemysław Godowski (ur. 1953) – ﬁzyk. Współpracownik „Biuletynu Dolnośląskiego” i SW.
8
Roman Zając (ur. 1953) – matematyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek KZ
Uniwersytetu Śląskiego, organizator pomocy dla represjonowanych, kolporter.
b

199

– mgr Celina Jańczak9 – pracownik techniczny Wydz[iału] Biologii i Ochrony Środowiska U[niwersytetu] Śl[ąskiego].
W stosunku do S[ławomira] Bugajskiego, a także innych osób z nim związanych
podejmowano działania mające na celu ich zneutralizowanie, m.in.:
– W m[iesią]cu sierpniu dokonano przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez
S[ławomira] Bugajskiego w miejscowości Lipnica Wielkac (przebywał na wczasach),
w toku którego ujawniono 91 wydawnictw bezdebitowych, w tym „WiS” i „PIK”. Wymienionego zatrzymano na 48 godz.
– 13 X 1985 r. w związku z dokonywaniem przez S[ławomira] Bugajskiego tzw. pomiaru frekwencji został [on] zatrzymany i przewieziony do MUSW. Po kilku godzinach
zwolniony. Wym[ieniony] wniósł skargę na funkcjonariuszy o rzekome pobicie. Prokuratura Wojewódzka wszczęła śledztwo w tej sprawie, które umorzono.
– Dokonano przeszukania u M[arka] Szopy, które dało wynik negatywny. W toku
przeprowadzonej z nim rozmowy ostrzegawczej, w obecności żony, zapewnił on, iż
w działalność nielegalną nie będzie się angażował.
– W toku postępowania procesowego prowadzonego przeciwko Markowi Jałosińskiemu10, u którego zlikwidowano punkt poligraﬁczny i ujawniono „WiS” i „PIK”,
aresztowano dwóch innych pracowników naukowych U[niwersytetu] Śl[ąskiego]: Włodzimierza Lesisza11 i Edwarda Sołtysa12, działaczy b[yłej] „Solidarności” na uczelni
(aktualnie sprawy ich rozpatruje Sąd Rejonowy w Katowicach).
Nadmienić należy, że M[arek] Jałosiński w toku postępowania stwierdził, iż materiały związane z SW otrzymał od W[łodzimierza] Lesisza. Z W[łodzimierzem] Lesiszem
usiłowano nawiązać dialog. W czasie rozmowy oświadczył on wprost, iż wie, o co chodzi, jednakże swoich przekonań nie zamierza zmienić.
W m[iesią]cu wrześniu, w toku częściowej realizacji sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Balon”, prowadzonej przez RUSW w Gliwicach, zlikwidowano punkt poligraﬁczny u Jolanty Zamojskiej13, przy czym procesowo zabezpieczono,
oprócz urządzeń poligraﬁcznych, klisze „WiS-u” i „PIK-u” oraz 450 egz[emplarzy]
„WiS”. Wym[ieniona] wyjaśniła, iż wspomniane biuletyny, a także „Górnika Polskiego”,
„Manifestację Gliwicką” i inne drukowała na polecenie Tadeusza Drzazgowskiego14,
zam[ieszkałego] Gliwice, ul. [...], ukrywającego się i poszukiwanego listem gończym.
c

W dokumencie Lipińca Wielka.
Celina Jańczak (1950–1994) – biolog, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowana, działaczka SW, kolporterka.
10
Marek Jałosiński (ur. 1947) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, działacz SW, organizator druku i kolportażu, w VI 1985 r. aresztowany, w II 1986 r. skazany na 2 lata więzienia.
11
Włodzimierz Lesisz (ur. 1951) – matematyk, działacz opozycyjny. Działacz SW, organizator druku i kolportażu,
aresztowany we IX 1985 r., w II 1986 r. skazany na rok i 4 miesiące więzienia.
12
Edward Sołtys (ur. 1947) – socjolog, działacz opozycyjny. Do połowy 1981 r. w PZPR, działacz NSZZ
„Solidarność”, zwolniony z pracy na Uniwersytecie Śląskim z przyczyn politycznych, działacz RKK, organizator
druku i kolportażu, aresztowany we IX 1985 r., ponownie w I 1986 r., w II 1986 r. skazany na rok więzienia. Od 1987 r.
na emigracji w Kanadzie.
13
Jolanta Zamojska (ur. 1961) – działaczka opozycyjna, w stanie wojennym prowadziła punkt kolportażu, skazana
na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata.
14
Tadeusz Drzazgowski, ps. „Gliwiczanin” (ur. 1945) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, po
wprowadzeniu stanu wojennego zwolniony z pracy, działacz SW, ukrywał się we Wrocławiu, drukarz.
9
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Wraz z nią aresztowani zostali Skowronek Bogusław15, zam[ieszkały] Gliwice, ul. [...]
oraz Misiąg Marek16, zam[ieszkały] Gliwice, ul. [...]. Z J[olantą] Zamojską prowadzony jest aktualnie dialog.
W m[iesią]cu czerwcu 1985 r., z przebywającym w Krakowie Bieżanowie wśród
uczestników tzw. głodówki TW ps[eudonim] „Twarogowskim”, pozostającym na łączności [Wydziału] V-2 WUSW, nawiązała kontakt Jadwiga Morawiecka, wykazując zainteresowanie nielegalnymi strukturami działającymi na terenie Śląska. Przekazała mu
jednocześnie adres kontaktowy we Wrocławiu, zapewniając, że przekaże wiadomość
swojemu mężowi. TW ps[eudonim] „Twarogowski” przebywał kilkakrotnie we Wrocławiu, rozmawiał m.in. z Z[bigniewem] Oziewiczem, od którego m.in. otrzymał list polecający do S[ławomira] Bugajskiego, jako do rzekomego szefa SW w woj. katowickim.
Bugajski negatywnie ustosunkował się do TW, stwierdzając, iż aktualnie musi uważać,
gdyż jest kontrolowany przez SB. Za pośrednictwem TW usiłowano nawiązać grę operacyjną mającą na celu nawiązanie łączności przez SW Wrocław z tzw. TKKG Jastrzębie17,
co nie dało do chwili obecnej rezultatu.
Z posiadanych danych wynika, iż w woj. katowickim zamieszkują dalsi krewni
K[ornela] Morawieckiego:
– Kuzyn – Morawiecki Michał18, s. Józefa, Aleksandry, ur. 28 IX 1944 r., Katowice,
wykszt[ałcenie] średnie techniczne, ekonomista, zatr[udniony] Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – kier[ownik] magazynu, zam[ieszkały] Sosnowiec, ul.
[...], członek b[yłej] „Solidarności”. W m[iesią]cu maju 1985 r. w czasie przypadkowego zatrzymania przez patrol MO ujawniono, iż w[yżej] wym[ieniony] posiada przy
sobie 1 egz[emplarz] nielegalnego biuletynu p[od] n[azwą] „Małopolska”19. Przeprowadzone przeszukanie w miejscu zamieszkania dało wynik negatywny. Z uzyskanych niesprawdzonych informacji z WUSW w Krakowie wynika, iż Michał Morawiecki może
utrzymywać kontakty z ukrywającym się Kornelem Morawieckim, gdyż w rozmowie ze
swym krewnym Michałem Saganem20, zam[ieszkałym] Kraków Nowa Huta [...], wypowiadał się, iż chodzi mu o uzyskanie dokumentów legalizacyjnych (dowodu osobistego,
legitymacji ZUS, prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego samochodu) dla ukrywającego się K[ornela] Morawieckiego.
– Kuzyn – Kowal Bogusław21, s. Stefana, Sabiny Stachurskiej, ur. 9 IX 1955 r., Wrocław, zam[ieszkały] Sosnowiec, ul. [...], na naszym terenie przebywa od lipca 1982 r.
Dotychczas nie pozostawał w zainteresowaniu SB.

15

Bogusław Skowronek (ur. 1957) – działacz opozycyjny, w stanie wojennym drukarz, skazany na 2 lata więzienia,
zwolniony w VII 1986 r. na podstawie amnestii.
16
Marek Misiąg (ur. 1952) – fotograf, działacz opozycyjny. Drukarz, kolporter, skazany na 2 lata więzienia, zwolniony w VII 1986 r. na podstawie amnestii.
17
Nie ustalono, o jaką strukturę chodzi.
18
Michał Morawiecki (ur. 1954) – technik ekonomista, działacz NSZZ „Solidarność”, współpracownik SW.
19
Prawdop. „Kronika Małopolska” – pismo NSZZ „Solidarność”, ukazywało się w latach 1982–1989, wydano 134
numery.
20
Michał Sagan – bliższych danych nie ustalono.
21
Bogusław Kowal (ur. 1955) – bliższych danych nie ustalono.

201

– Kuzynka – Madejska Sylwia Jadwigad22 z d[omu] Koziarae, c. Jana, Heleny Boeholt, ur. 27 VI 1940 r., Wola Mielecka, wykszt[ałcenie] wyższe, lek[arz] stomatolog,
zatr[udniona] Szpital Zespolony Katowice, zam[ieszkała] Katowice, ul. [...], b[yły] członek NSZZ „Solidarność”. W jej mieszkaniu w czasie przeszukania ujawniono i procesowo zabezpieczono znaczne ilości materiałów propagandowych zawierających wrogie
treści. Wym[ieniona] utrzymuje kontakty z osobami znanymi z angażowania się w działalność opozycji. Była sygnatariuszką petycji domagającej się przekazania majątku
b[yłej] NSZZ „Solidarność” w jej miejscu pracy na cele socjalne, a nie na konto nowo
powstałych związków zawodowych.
II. Zamierzenia organizacyjne
W związku z istniejącą sytuacją oraz zadaniami mającymi na celu pełne rozpoznanie
i likwidację SW powołuje się grupę operacyjną w składzie: kierownik grupy + 3 pracowników operacyjnych.
Zadaniem grupy jest realizacja nakreślonych niżej kierunków i wynikających z nich
przedsięwzięć.
III. Kierunki działań operacyjnych
Z oceny sytuacji operacyjnej oraz wytycznych zawartych w ramowym planie wynikają następujące kierunki działań operacyjnych:
– stwierdzenie, czy S[ławomir] Bugajski i osoby z nim związane stanowią faktycznie
strukturę SW w woj. katowickim,
– ustalenie, czy prócz zlikwidowanych punktów poligraﬁcznych posiadają dostęp do
innych urządzeń tego typu,
– ustalenie, czy Kornel Morawiecki rzeczywiście utrzymuje kontakty ze swymi
krewnymi zamieszkałymi na naszym terenie.
IV. Planowane przedsięwzięcia operacyjne
Celem zrealizowania nakreślonych kierunków planuje się następujące przedsięwzięcia operacyjne:
1. W celu ustalenia aktualnych kontaktów S[ławomira] Bugajskiego i ich charakteru z pracownikami U[niwersytetu] Śl[ąskiego] posiadającymi związki z Wrocławiem:
W[ojciechem] Dzikiem, M[arkiem] Szopą i R[afałem] Dytry, wykorzystać możliwości TW ps[eudonim] „Stefan”, „Marian” pozostających na kontakcie Wydziału III-1
tut[ejszego] WUSW. W związku z tym zlecić wym[ienionym] TW do realizacji zadania
zmierzające do ustalenia:
– częstotliwości spotkań i ich miejsca,
– stwierdzenia, czy na spotkaniach tych mają miejsce fakty rozpowszechniania wrogich opracowań,
– ustalenia, czy na spotkaniach tych nie notuje się przypadków wyjazdu tych osób
w kierunku Wrocławia,
d
e
22

Tak w dokumencie.
W dokumencie Koziarska.
Sylwia Madejska (ur. 1940) – lekarz stomatolog, kolporterka pism podziemnych.
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– reakcji S[ławomira] Bugajskiego po rozprawie M[arka] Jałosińskiego, W[łodzimierza] Lesisza, E[dwarda] Sołtysa,
– prób dotarcia do osób posiadających dostęp do urządzeń poligraﬁcznych.
Odpowiedzialny za realizację: st[arszy] insp[ektor] Sekcji II Wydz[iału] III kpt.
J[anusz] Szewczyk23 we współdziałaniu z Wydz[iałem] III-1.
2. W celu zapewnienia dopływu informacji o zachowaniu się S[ławomira] Bugajskiego i jego konkubiny B[arbary] Kowalczyk w miejscu zamieszkania wytypować, opracować i pozyskać do współpracy z najbliższego otoczenia 2 osobowe źródła informacji.
Zrealizuje w terminie do 31 III 1986 r. kpt. J[anusz] Szewczyk.
3. We współdziałaniu z Wydz[iałem] III-1 WUSW w Krakowie ustalić aktualne zachowanie się S[ławomira] Bugajskiego w miejscu pracy, jego kontakty i ich charakter,
rozkład zajęć na uczelni oraz próby nawiązywania przez wym[ienionego] kontaktów
z osobami znanymi tamtejszej SB z angażowania się w działalność antysocjalistyczną.
W tym celu wyjechać osobiście do Wydz[iału] III-1 WUSW w Krakowie.
Wykona: kpt. J[anusz] Szewczyk w terminie do 28 II 1986 r.
4. Za pośrednictwem Wydziału Śledczego kontrolować na bieżąco podejmowane
przez S[ławomira] Bugajskiego działania w związku z umorzeniem przez prokuraturę postępowania przeciwko funkcjonariuszom o rzekome pobicie go po zatrzymaniu
w dn[iu] 13 X 1985 r.
Na bieżąco odpowiedzialny: kpt. J[anusz] Szewczyk.
5. W porozumieniu z Wydz[iałem] „T” dokonać rozpoznania możliwości wykorzystania PP w miejscu zamieszkania S[ławomira] Bugajskiego i w przypadku pozytywnym
wystąpić ze stosownym wnioskiem.
Termin: do 26 II 1986 r., odpowiedzialny: kpt. J[anusz] Szewczyk.
6. W przypadku uzyskania przez SB DUSW Kraków Nowa Huta informacji, iż Kornel
Morawiecki, za pośrednictwem swego kuzyna Michała Morawieckiego zam[ieszkałego]
w Sosnowcu, zamierza uzyskać nowe dokumenty legalizacyjne, co wskazywałoby, iż
utrzymują ze sobą kontakty, realizować ściśle zadania wynikające z planu kombinacji
operacyjnej przez Wydział V WUSW w Krakowie i SB DUSW w Nowej Hucie.
Realizuje na bieżąco: kpt. J[anusz] Szewczyk.
7. Realizować na bieżąco plan przedsięwzięć w sprawie operacyjnego sprawdzenia
krypt[onim] „Kuzyn” prowadzonej na M[ichała] Morawieckiego, uwzględniający pełne
rozpoznanie wymienionego i członków jego rodziny, zarówno w miejscu zamieszkania,
jak i pracy. W planie przewiduje się również organizację osobowych źródeł informacji.
Odpowiedzialny za realizację: kpt. J[anusz] Szewczyk, termin: na bieżąco.
8. Podjąć działania operacyjno-rozpoznawcze w stosunku do krewnych Kornela Morawieckiego – kuzynki Sylwii Madejskiej zam[ieszkałej] w Katowicach oraz Bogusława
Kowala (brat zięcia Morawieckiego) zam[ieszkałego] w Sosnowcu, w celu ustalenia ich
ewentualnych związków z SW. W miejscu pracy i zamieszkania S[ylwii] Madejskiej
i B[ogusława] Kowala zorganizować osobowe źródła informacji.
Odpowiedzialny za realizację: z[astęp]ca naczelnika Wydz[iału] III mjr E[dward]
Cichopek24, termin: 15 III 1986 r.
23

Janusz Szewczyk – bliższych danych nie ustalono.
Edward Cichopek (ur. 1938) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1960 r., 1960–1987
w Wydziale III KW MO/WUSW w Katowicach, od 1982 r. zastępca naczelnika tego wydziału, zwolniony ze służby.

24
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9. W związku z dotychczas niepotwierdzoną informacją otrzymaną z Wydziału III
SUSW w Warszawie, że działająca na ich terenie Liberalno-Demokratyczna Partia
„Niepodległość”, poprzez zam[ieszkałego] w Katowicach Krzysztofa Żórawskiego,
utrzymuje kontakt z katowickim oddziałam SW, zintensyﬁkować czynności w SOR
krypt[onim] „Podżegacze” celem zweryﬁkowania tej informacji.
Odpowiedzialny: z[astęp]ca naczelnika Wydz[iału] III mjr E[dward] Cichopek, termin: 31 III 1986 r.
10. W związku ze stwierdzonym faktem przywożenia z terenu Warszawy przez pracowników ﬁrmy polonijnej „Elmar” w Gliwicach J[ana] Rakoczego, J[acka] Dmytrzakaf sygnowanego przez LDP „Niepodległość” biuletynu p[od] n[azwą] „Niepodległość”
i rozpowszechniania go wśród pracowników, jak też [w] miejscu zamieszkania, wykorzystać możliwości TW ps[eudonim] „Skrzypek” do rozpoznania wymienionych, ustalenia, z jakimi zakładami bądź instytucjami z terenu Warszawy ﬁrma „Elmar” utrzymuje
kontakty, a także w jakim celu (prywatnie bądź służbowo) wymienieni do Warszawy
wyjeżdżali w okresach poprzedzających fakt kolportażu. Do ustalenia okoliczności wyjazdów wykorzystać również możliwości operacyjne pionu II RUSW Gliwice.
Odpowiedzialny za realizację: z[astęp]ca szefa MUSW w Zabrzu i z[astęp]ca szefa
RUSW w Gliwicach, termin: 31 III 1986 r.
11. W prowadzonej przez Wydział III sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt[onim]
„Zespół” (ﬁguranci: Dzikg, Szopa, Dytry) dokonać oceny sytuacji i opracować nowy
plan przedsięwzięć, zmierzający do konkretnego wyjaśnienia stopnia ich zaangażowania
w działalność organizacyjną SW oraz procesowego udokumentowania ich nielegalnej
działalności.
Odpowiedzialny za realizację: n[aczelni]k Wydz[iału] III-1 kpt. S[tanisław] Samek25,
termin: 28 II 1986 r.
12. W związku z prowadzonym dialogiem z W[ojciechem] Dzikiemh, mając na uwadze jego kontakt z P[rzemysławem] Godowskim, opracować plan dalszych rozmów
z wym[ienionym] zmierzający do operacyjnego jego wykorzystania, wyjaśnienia jego
kontaktów i ewentualnych związków z SW.
Odpowiedzialny za realizację: n[aczelni]k Wydz[iału] III-1 kpt. S[tanisław] Samek,
termin: 28 II 1986 r.
13. Biorąc pod uwagę fakt utrzymywania kontaktów, zarówno w przeszłości, jak też
obecnie, ze S[ławomirem] Bugajskim oraz ﬁgurantami sprawy krypt[onim] „Zespół”
przez C[elinę] Jańczak, ﬁgurantkę sprawy krypt[onim] „Kuliszka”, R[omana] Zająca,
ﬁguranta sprawy krypt[onim] „Niewidomy”, oraz K[rzysztofa] Błażejczyka26, ﬁguranta
sprawy krypt[onim] „Redaktor”, należy:
– w sprawach tych dokonać oceny aktualnej sytuacji,
f

W dokumencie Dmyczaka.
W dokumencie Budzik.
h
W dokumencie Dzikim.
25
Stanisław Samek (ur. 1947) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1969 r., 1985–1986 naczelnik Wydziału III-1 WUSW w Katowicach, 1986–1990 naczelnik Wydziału III/Wydziału Ochrony Konstytucyjnego
Porządku Państwa WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
26
Krzysztof Błażejczyk (ur. 1962) – wówczas student historii Uniwersytetu Śląskiego, działacz opozycyjny. Działacz
NSZZ „Solidarność”, pracownik ZR, w stanie wojennym kolporter, uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego, działacz KPN. 1991–1993 poseł.
g
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– opracować plany przedsięwzięć zmierzające do ustalenia, czy ich wzajemne kontakty posiadają charakter organizacyjny.
Odpowiedzialny za realizację: n[aczelni]k Wydz[iału] III-1 kpt. S[tanisław] Samek,
termin: 28 II 1986 r.
14. Kontynuować dialog operacyjny z J[olantą] Zamojską w celu ustalenia, czy działacze SW nie podejmą prób nawiązania z nią kontaktów i ponownego zaangażowania jej
w działalność. W przypadku gdyby po rozprawie sądowej wyznaczonej na dzień 4 III br.
jej stosunek do Służby Bezpieczeństwa uległ zmianie, rozważyć możliwość nawiązania
dialogu z przechodzącym w tej sprawie karnej B[ogusławem] Skowronkiem.
Odpowiedzialny za realizację: z[astęp]ca naczelnika Wydz[iału] III mjr E[dward]
Cichopek, termin: 15 III 1986 r.
15. Na bieżąco wyjaśniać ujawnione fakty kolportażu wrogich opracowań sygnowanych przez SW, ustalając kolporterów i ich ewentualne związkii z osobami z terenu
Wrocławia bądź znanymi nam z angażowania się w nielegalną działalność osobami.27
Odpowiedzialny za realizację: z[astęp]ca naczelnika Wydz[iału] III mjr E[dward]
Cichopek, termin: 15 III 1986 r.
16. Współdziałać na bieżąco z Wydziałem Śledczym w celu uzyskiwania informacji o osobach, w stosunku do których Wydział ten prowadzi postępowania procesowe,
w toku których ustalono, iż posiadają związki z Wrocławiem bądź ujawniono u nich
wrogie opracowania sygnowane przez SW. W zależności od postawy i zachowania się
w toku czynności procesowych tych osób podejmować z nimi dialog operacyjny.
Odpowiedzialny za realizację: z[astęp]ca naczelnika Wydz[iału] III mjr E[dward]
Cichopek, termin: na bieżąco.
17. W przypadku otrzymania polecenia likwidacji struktur SW na terenie całego
kraju dokonać jednocześnie przeszukania i zatrzymania osób wymienionych w planie.
O rezultatach przeszukań informować na bieżąco Wydz[iał] II Biura Studiów SB MSW
w Warszawie i w uzgodnieniu z tym wydziałem podejmować dalsze decyzje co do osób
zatrzymanych. Przeszukań i zatrzymań dokonują wyznaczone grupy pracowników operacyjnych i śledczych.
Za realizację nakreślonych w planie przedsięwzięć odpowiedzialny jest z[astęp]ca
naczelnika Wydziału III mjr E[dward] Cichopek.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 175–180, mps.

i

W dokumencie ewentualnych związków.
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Nr 76
1986 luty 23, Katowice – Plan likwidacji struktury SW, sygnowany przez naczelnika
Wydziału III WUSW w Katowicach ppłk. Janusza Wieniewskiego, tajne specjalnego znaczenia

Z oceny sytuacji operacyjnej zawartej w zatwierdzonym przez z[astęp]cę szefa
WUSW w dn[ia] 21 II 1986 r. planie działań do sprawy krypt[onim] „Ośmiornica” wynika, iż z organizatorem nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca
Kornelem Morawieckim utrzymują bądź mogą utrzymywać kontakty osoby ujęte w tej
ocenie.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z punktem 11 ramowego planu działań, przystąpić do równoczesnego dokonania przeszukań i zatrzymań niżej podanych osób po
otrzymaniu z Wydz[iału] II Biura Studiów MSW hasła „Sowa”.
W związku z powyższym planuje się:
1. W dniu 1986 …a o godz. … grupa w składzie:
1. …
2. bpor. M[arek] Leśniakb1,
3. bpor. W[łodzimierz] Hendlikb,
4. bst[arszy] kpr. W[iesław] Rogalskib2
dokona przeszukania i zatrzymania Sławomira Bugajskiego oraz jego konkubiny
Barbary Kowalczyk, zam[ieszkałych] Katowice, ul. [...].
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bpor. M[arek] Leśniakb.
2. W dniu 1986 … o godz. … grupa w składzie:
1. …
2. bpor. A[rtur] Zarzyckib3,
3. bst[arszy] kpr. K[rzysztof] Modrzejewskib4,
4. bst[arszy] kpr. M[irosław] Gabrysiakb5
dokona przeszukania i zatrzymania Michała Morawieckiego, zam[ieszkałego] Sosnowiec, ul. [...].
a

Tu i dalej miejsca niewypełnione w dokumencie.
Fragment dopisany odręcznie.
1
Marek Leśniak – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Wówczas w grupie „D” WUSW w Katowicach.
2
Wiesław Rogalski (ur. 1959) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1984 r., 1984–1989
w Wydziale III WUSW w Katowicach, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, zwolniony ze służby.
3
Artur Zarzycki (ur. 1952) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1978 r., 1978–1989
w Wydziale III KW MO/WUSW w Katowicach, 1988–1989 zastępca naczelnika tego wydziału, w 1990 r. zwolniony ze służby, w 1989 r. na szkoleniu w Wyższej Szkole KGB.
4
Krzysztof Modrzejewski (ur. 1962) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1983 r., 1983–
–1988 w Wydziale III WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
5
Mirosław Gabrysiak – bliższych danych nie ustalono.
b–b
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Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bpor. A[rtur] Zarzyckib.
3. Z uwagi na to, iż wym[ieniony] może przebywać u swojej teściowej Fras Stanisławy , zam[ieszkałej] Sosnowiec, ul. [...], przeszukania w tych pomieszczeniach i ewentualnego zatrzymania M[ichała] Morawieckiego dokona grupa w składzie:
1. …
2. bkpt. M. Mizgałab7,
3. bpor. M[arek] Senderowiczb8,
4. bst[arszy] kpr. Z[dzisław] Szwagrzykb9.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bkpt. M. Mizgałab.
6

4. Przeszukania i zatrzymania Sylwii Madejskiej, zam[ieszkałej] Katowice, ul. [...],
dokona grupa w składzie:
1. …
2. bkpt. K[rzysztof] Kisielewskib10,
3. bppor. P[aweł] Wołoszukb11,
4. bkpr. Z[bigniew] Wiśniewskib12.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bkpt. K[rzysztof] Kisielewskib.
5. Przeszukania i zatrzymania Kowal Bogusława, zam[ieszkałego] Sosnowiec, ul.
[...], dokona grupa w składzie:
1. …
2. bpor. T. Skwarczyńskib13,
3. bst[arszy] chor. B. Majewskib14,
4. bkpr. M[irosław] Cichońb15.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bpor. T. Skwarczyńskib.

6

Stanisława Fras – bliższych danych nie ustalono.
M. Mizgała – bliższych danych nie ustalono.
8
Marek Senderowicz – bliższych danych nie ustalono.
9
Zdzisław Szwagrzyk (ur. 1958) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1984, 1984–1989
w Wydziale III KW MO w Katowicach, 1989–1990 w Wydziale Studiów i Analiz WUSW w Katowicach, zwolniony
ze służby.
10
Krzysztof Kisielewski (ur. 1939) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1955 r., w 1987 r.
zwolniony ze służby.
11
Paweł Wołoszuk (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., 1982–1988
w Wydziale III WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
12
Zbigniew Wiśniewski – bliższych danych nie ustalono.
13
T. Skwarczyński – bliższych danych nie ustalono.
14
B. Majewski – bliższych danych nie ustalono.
15
Mirosław Cichoń (ur. 1961) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1984 r., 1984–1989
w Wydziale III WUSW w Katowicach, 1989–1990 w MUSW w Rudzie Śląskiej, zwolniony ze służby.
7
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6. Przeszukania i zatrzymania Żórawski Krzysztof, zam[ieszkały] Katowice Podlesie, ul. [...], dokona grupa w składzie:
1. …
2. bkpt. J[anusz] Szewczykb,
3. bppor. M[arian] Walab16,
4. bst[arszy] chor. R[yszard] Obrokb17.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bkpt. J[anusz] Szewczykb.
7. Z uwagi na to, iż jako punkt kontaktowy wykorzystywane miało być mieszkanie
ojca [Krzysztofa] Żórawskiego, Przemysława, zam[ieszkałego] Katowice, ul. [...], przeszukania dokona grupa w składzie:
1. …
2. bpor. W. Bilnikb18,
3. bppor. E[ugeniusz] Wośb19,
4. bpor. J. Augustyniak b20.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bpor. W. Bilnikb.
W zależności od wyniku przeszukania podjęta zostanie decyzja o ewentualnym zatrzymaniu wym[ienionego] po uprzednim porozumieniu się telefonicznym kierownika
grupy z naczelnikiem Wydziału III.
8. Przeszukania i zatrzymania Dmytrzak Jacka, zam[ieszkałego] Tarnowskie Góry
Repty, ul. [...], dokona grupa w składzie:
1. …
2. bkpt. M. Pasikb21,
3. bchor. K. Szubelakb22,
4. bppor. S[tefan] Cachb23.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bkpt. M. Pasikb.
9. Przeszukania i zatrzymania Rakoczy Jana, zam[ieszkałego] Zabrze, ul. [...], dokona grupa w składzie:
1. …
2. bmł[odszy] chor. M. Czepielb24,
16

Marian Wala (ur. 1948) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1987–1990 kierownik sekcji Wydziału III/
Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
17
Ryszard Obrok (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1975 r., zwolniony w 1990 r.
18
W. Bilnik – bliższych danych nie ustalono.
19
Eugeniusz Woś (ur. 1958) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1983 r., 1983–1988
w Wydziale III WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
20
J. Augustyniak – bliższych danych nie ustalono.
21
M. Pasik – bliższych danych nie ustalono.
22
K. Szubelak – bliższych danych nie ustalono.
23
Stefan Cach (ur. 1956) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., funkcjonariusz
Wydziału III KW MO/WUSW w Katowicach.
24
M. Czepiel – bliższych danych nie ustalono.
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3. bpor. W[ładysław] Moszyńskib25,
4. bmł[odszy] chor. W[ojciech] Salwinb26.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bmł[odszy] chor. M. Czepielb.
10. Przeszukania i zatrzymania Kruczek Andrzeja27, zam[ieszkałego] Mysłowice,
ul. [...], dokona grupa w składzie:
1. …
2. bpor. R[yszard] Wnukb28,
3. bst[arszy] kpr. M[ariusz] Zegarekb29,
4. bst[arszy] kpr. Z. Deńcab30.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy bpor. R[yszard] Wnukb.
11. Przeszukania i zatrzymania Szopa Marka, zam[ieszkałego] cKatowice, ul. [...]c,
dokona grupa w składzie:
1. …
2. dpor. [Jerzy] Stachurkad31,
3. dsierż. W[łodzimierz] Wilskid32.
4. …
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dpor. J[erzy] Stachurkad.
12. Przeszukania i zatrzymania Szczepańska Elżbieta33, zam[ieszkała] Katowice, ul.
[...], dokona grupa w składzie:
1. …

c–c

Fragment dopisany odręcznie nad przekreślonym Wojkowice, ul. [...].
Fragment dopisany odręcznie.
25
Władysław Moszyński (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., 1973–1990
w Wydziale III WUSW w Katowicach.
26
Wojciech Salwin (ur. 1958) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., 1982–1983 w gliwickiej grupie operacyjnej Wydziału V-1 KW MO w Katowicach, 1983–1989 w Zabrzu, zwolniony ze służby.
27
Andrzej Kruczek – bliższych danych nie ustalono.
28
Ryszard Wnuk (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1974 r., początkowo
w Wydziale „B” KW MO w Katowicach, następnie w Wydziale III WUSW w Katowicach, 1989–1990 w Wydziale
Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
29
Mariusz Zegarek (ur. 1960) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1984 r., początkowo w Wydziale
„T” WUSW w Katowicach, następnie w Wydziale III WUSW w Katowicach, w 1987 r. zwolniony ze służby.
30
Z. Deńca – bliższych danych nie ustalono.
31
Jerzy Stachurka (ur. 1953) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1976 r., 1976–1989
w Wydziale III WUSW w Katowicach, 1989–1990 kierownik sekcji w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego
Porządku Państwa WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
32
Włodzimierz Wilski (ur. 1951) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1980 r., początkowo w Wydziale „W” KW MO w Katowicach, następnie w Wydziale III-1 WUSW w Katowicach, 1989–1990
w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
33
Elżbieta Szczepańska (ur. 1951) – psycholog, działaczka opozycyjna i emigracyjna. Działaczka NSZZ
„Solidarność”, członek KZ AWF w Katowicach, w stanie wojennym internowana, kolporterka, w 1986 r. wyemigrowała do Australii.
d–d
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2. dppor. A[ndrzej] Kalbarczykd34,
3. dsierż. J. Garncarzd35,
4. dst[arszy] kpr. A. Brzostowskid36.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dppor. A[ndrzej] Kalbarczykd.
13. Przeszukania i zatrzymania Zamojska Jolanta i Skowronek Bogusław, zam[ieszkali] Gliwice, ul. [...], dokona grupa w składzie:
1. dkpt. A[ndrzej] Maciejewskid37,
2. dpor. J. Gruszewskid38,
3. dchor. J. Lisd39.
4. …
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dkpt. A[ndrzej] Maciejewskid.
14. Przeszukania i zatrzymania Misiąg Marka, zam[ieszkałego] Gliwice, ul. [...], dokona grupa w składzie:
1. …
2. dkpt. J[an] Nowakowskid,
3. dpor. Z[ygmunt] Stachowiakd40,
4. dpor. J[anusz] Ryszkiewiczd41.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dkpt. J[an] Nowakowskid.
15. Przeszukania i zatrzymania Drzazgowski Tadeusz, zam[ieszkały] Gliwice, ul.
[...] (poszukiwany), dokona grupa w składzie:
1. …
2. dppor. R[oman] Janiszewskid42,
3. dppor. J. Antonikd43,
4. dpor. A. Głódd44.
34

Andrzej Kalbarczyk (ur. 1958) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., 1979–
–1985 w Wydziale „W” KW MO/WUSW w Katowicach, 1985–1989 kierownik sekcji w Wydziale III WUSW
w Katowicach, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
35
J. Garncarz – bliższych danych nie ustalono.
36
A. Brzostowski – bliższych danych nie ustalono.
37
Andrzej Maciejewski (ur. 1945) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. W 1990 r. zwolniony ze służby.
38
J. Gruszewski – bliższych danych nie ustalono.
39
J. Lis – bliższych danych nie ustalono.
40
Zygmunt Stachowiak (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., 1979–1990
w Wydziale III KW MO/WUSW Katowice, zwolniony ze służby.
41
Janusz Ryszkiewicz (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1974 r., 1974–1981
w Gliwicach, 1981–1982 kierownik sekcji Wydziału III „A” KW MO w Katowicach, 1982–1983 zastępca naczelnika Wydziału V-2 KW MO w Katowicach, 1983–1987 zastępca komendanta miejskiego MO/szefa RUSW
w Wodzisławiu Śląskim ds. SB, dyscyplinarnie wydalony ze służby.
42
Roman Janiszewski – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Wówczas w RUSW w Gliwicach.
43
J. Antonik – bliższych danych nie ustalono.
44
A. Głód – bliższych danych nie ustalono.
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Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dppor. R[oman] Janiszewskid.
16. Przeszukania i zatrzymania Dytry Rafał, zam[ieszkały] dKatowice, [...]d, dokona
grupa w składzie:
1. …
2. dpor. J[an] Wąsiołekd,
3. dchor. Cz[esław] Stanoszd.
4. …
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dpor. J[an] Wąsiołekd.
17. Przeszukania i zatrzymania Dzik Wojciecha, zam[ieszkałego] dKatowice, [...]d
dokona grupa w składzie:
1. …
2. dst[arszy] chor. J[anusz] Umińskid,
3. dkpr. M[arek] Smreczakd45.
4. …
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dst[arszy] chor. J[anusz] Umińskid.
18. Przeszukania i zatrzymania Zając Roman, zam[ieszkały] dKatowice, [...]d, dokona grupa w składzie:
1. …
2. dkpt. J[erzy] Nowakd,
3. dppor. Z. Ochirkod46.
4. …
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dkpt. J[erzy] Nowakd.
19. Przeszukania i zatrzymania Jańczak Celina, zam[ieszkała] dŚwiętochłowice,
[...]d, dokona grupa w składzie:
1. …
2. dkpt. R[oman] Czechowiczd47,
3. dppor. L. Zdebeld48.
4. …
45

Marek Smreczak (ur. 1960) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., 1982–1989
w Wydziale III-1 KW MO/WUSW w Katowicach, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku
Państwa WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
46
Z. Ochirko – bliższych danych nie ustalono.
47
Roman Czechowicz (ur. 1934) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1962 r., początkowo
w Referacie ds. Bezpieczeństwa KP MO w Sosnowcu, od 1982 r. kierownik sekcji w Wydziale III-1 KW MO/
WUSW w Katowicach, w 1988 r. zwolniony ze służby.
48
L. Zdebel – bliższych danych nie ustalono.
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Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dkpt. R[oman] Czechowiczd.
20. Przeszukania i zatrzymania Błażejczyk Krzysztof, zam[ieszkały] dBędzin, [...]d,
dokona grupa w składzie:
1. …
2. dpor. M[irosław] Ryszkad,
3. dppor. M[irosław] Węgrzynd49.
4. …
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy dpor. M[irosław] Ryszkad.
21. Przeszukania i zatrzymania Lesisze Włodzimierz, zam[ieszkały] … dokona grupa
w składzie:
1. …
2. fkpt. Z. Nowakf50,
3. fppor. K[rzysztof] Haberkaf51,
4. fst[arszy] kpr. J. Piskorzf52.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy fkpt. Z. Nowakf.
22. Przeszukania i zatrzymania fSowa Pawełf53, zam[ieszkały] fChorzów, [...]f, dokona grupa w składzie:
1. …
2. fpor. J. Marszałekf54,
3. fpor. Z[enon] Wnukf55,
4. fppor. A[dam] Zachf56.
Za procesowe udokumentowanie czynności odpowiedzialny jest oﬁcer Wydz[iału]
Śledczego, natomiast za zatrzymanie kierownik grupy fpor. J. Marszałekf.
Siły i środki
W celu realizacji nakreślonego planu likwidacji przewiduje się wykorzystanie następujących sił i środków:
e

W dokumencie Lesirz.
Fragment dopisany odręcznie.
49
Mirosław Węgrzyn (ur. 1955) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1980 r., 1980–1989
w Wydziale III KW MO w Katowicach, w 1990 r. przeszedł do MO.
50
Z. Nowak – bliższych danych nie ustalono.
51
Krzysztof Haberka (1957–1988) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., 1982–1988
w Wydziale V-1 KW MO/WUSW w Katowicach.
52
J. Piskorz – bliższych danych nie ustalono.
53
Paweł Sowa (ur. 1939) – robotnik, działacz SW, kolporter.
54
J. Marszałek – bliższych danych nie ustalono.
55
Zenon Wnuk (ur. 1952) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., początkowo w KMiP
MO w Tychach, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
56
Adam Zach (ur. 1951) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1976 r., początkowo w Wydziale III
KW MO w Katowicach, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
f–f
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1. 26 oﬁcerów Wydz[iału] Śledczego.
2. 78 oﬁcerów operacyjnych.
3. 22 środki transportu (z tego Wydz[iał] III zabezpiecza – 21, Wydz[iał] III-1 – 1).
W celu zapewnienia łączności między poszczególnymi grupami a kierującym akcją
naczelnikiem Wydz[iału] III poszczególne grupy wyposażyć w środki łączności radiofonicznej:
– 1 radiostacja stacjonarna,
– kierownicy grup – radiostacje nasobne – 22 szt[uki].
Zamierzenia organizacyjne
1. Po otrzymaniu hasła z Biura Studiów MSW „Sowa” w trybie alarmowym wezwać
do WUSW przewidzianych w planie funkcjonariuszy.
2. Na naradzie służbowej udzielić szczegółowego instruktażu w kwestii postępowania w przypadku np. odmowy wpuszczenia do zajmowanych pomieszczeń i prowokacyjnego odnoszenia się do funkcjonariuszy wykonujących obowiązki służbowe, ścisłego
wykonywania przez grupy przeprowadzające przeszukania i zatrzymania wytycznych
otrzymanych na naradzie: utrzymywania łączności i informowania o sytuacji naczelnika
Wydziału III, natychmiastowego przekazywania informacji do naczelnika Wydziału III
o wszelkich uzyskanych w czasie przeszukania i zatrzymania informacjach, które wskazywałyby na potrzebę podjęcia ewentualnych dalszych działań.
Za realizację planu likwidacji odpowiedzialny jest naczelnik Wydziału III ppłk
J[anusz] Wieniewski.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 225–228, mps.
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Nr 77
1986 marzec 6, Katowice – Zarządzenie nr OB/86 szefa WUSW w Katowicach ds. SB
gen. Ryszarda Szustera1 w sprawie powołania grupy operacyjnej w celu likwidacji organizacji SW Oddział Katowice, tajne

W celu likwidacji nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca Oddział Katowice zarządzam:
§1
Powołanie grupy operacyjnej w składzie:
mjr Cichopek Edward – z[astęp]ca naczelnika Wydziału III,
kpt. Szewczyk Janusz – st[arszy] inspektor Wydziału III,
por. Senderowicz Marek – inspektor Wydziału III,
kpr. Wiśniewski Zbigniew – mł[odszy] inspektor Wydziału III,
st[arszy] sierż. Wilski Włodzimierz – inspektor Wydziału III-1,
por. Hendlik Włodzimierz – inspektor Wydziału III-1.
§2
Na kierownika grupy wyznaczam mjr. E[dwarda] Cichopka, z[astęp]cę naczelnika
Wydziału III.
§3
Do zadań grupy należy:
– rozpracowanie i ujawnianie powiązań organizacyjnych, form i metod działania
[Solidarności Walczącej],
– rozpoznawanie i neutralizowanie podejmowanej aktualnie wrogiej działalności,
– wypracowanie dogodnej sytuacji do przejęcia kontroli operacyjnej nad działalnością tej organizacji,
– dokumentowanie wrogiej i przestępczej działalności dla potrzeb operacyjnych
i procesowych.
§4
Grupa w zakresie swej działalności współdziała z zainteresowanymi wydziałami
i jednostkami terenowymi Służby Bezpieczeństwa WUSW Katowice. Zobowiązuję kierowników tych jednostek do udzielenia niezbędnej pomocy w realizacji zadań.
§5
Pracę grupy nadzorować będzie z[astęp]ca szefa WUSW ds. Służby Bezpieczeństwa
płk mgr E[dward] Kasperski.
1
Ryszard Szuster – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1962–1964 zastępca komendanta wojewódzkiego MO
w Olsztynie ds. SB, 1965–1967 zastępca kierownika Głównego Inspektoratu MSW, 1973––1975 zastępca komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie ds. SB, 1983–1988 szef WUSW w Katowicach.
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§6
Na siedzibę grupy wyznaczam pomieszczenie Wydziału III WUSW Katowice.
§7
Zarządzenie przekazać zainteresowanym jednostkom.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 20, mps.
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Nr 78
1986 marzec 10, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Koninie ds. SB w sprawie przekazania
charakterystyki osób prowadzących działalność konspiracyjną w ramach SW, tajne specjalnego znaczenia

Realizując zadanie koordynacji działań operacyjnych, wynikające z planu ramowego
dot[yczącego] rozpracowania i likwidacji organizacji Solidarność Walcząca, przesyłam
do wykorzystania i uaktualnienia graﬁczny obraz kontaktów osób działających w ramach
struktury SW, sporządzony w oparciu o meldunki jednostek z terenu całego kraju.
Uaktualniony graﬁczny obraz kontaktów proszę uzupełnić krótką charakterystyką
osób prowadzących działalność konspiracyjną w ramach Solidarności Walczącej bądź
w innych strukturach na styku z SW, w której uwzględnić należy:
– dane personalne,
– krótki opis działalności,
– nr telefonów – domowego, miejsca pracy,
– posiadany pojazd (typ, marka, kolor, nr rejestracyjny),
– ustalone i domniemane kontakty organizacyjne poza obszarem województwa.
Oba dokumenty [należy] przesłać w terminie do 25 III 1986 r. do Wydz[iału] II Biura
Studiów SB MSW.
Ewentualnych wskazówek związanych z uaktualnieniem graﬁcznego obrazu kontaktów udzieli mjr J[erzy] Żyżelewicz1, tel. 48-67.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, b.p., mps.

1
Jerzy Żyżelewicz (ur. 1940) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1966 r., w 1990 r. zwolniony ze służby.

216

Nr 79
1986 marzec 13, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 97 do SOR kryptonim „Kleks”,
sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Witolda Filipajtisa,
tajne specjalnego znaczenia

W toku prowadzonego rozpracowania pozyskano osobowe źródło informacji
ps[eudonim] „Paweł” do kontroli ﬁguranta w miejscu pracy.
Uzyskiwane od TW ps[eudonim] „Paweł” informacje wskazują, że ﬁgurant [nr rejestracyjny] WRO 46 938 Krzysztof Błachut, ze względu na zachowanie szczególnej
konspiracji, nie prowadzi nielegalnej działalności w miejscu zatrudnienia. Nie zawarł
z żadnym ze współpracowników bliższej znajomości, nie prowadzi ani nie włącza się do
dyskusji na tematy polityczne. Posiada opinię sumiennego i spokojnego pracownika.
Ustalono ponadto, że [nr rejestracyjny] WRO 46 938 Krzysztof Błachut utrzymuje
kontakty z N.N. działaczami podziemia „Solidarności” w Warszawie, m.in. z osobą,
która wykonuje odpłatnie urządzenia do emisji nielegalnych audycji tzw. Radia Solidarność.
Dalsze rozpracowanie zmierzać będzie do pozyskania osobowego źródła informacji
spośród osób zajmujących się nielegalną działalnością we współpracy z Krzysztofem
Błachutem.
Prowadzący sprawę: por. Jerzy Zatorski.

Źródło: AIPN Wr, 054/1067, k. 2, mps.
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Nr 80
1986 marzec 16, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 125 do SOR kryptonim „Agora”,
sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Witolda Filipajtisa,
tajne specjalnego znaczenia

W wyniku prowadzonej w miejscu zamieszkania ﬁguranta sprawy [nr rejestracyjny] WRO 44 132 Zbigniewa Oziewicza kontroli operacyjnej przez TW ps[eudonim]
„Roman”, obsługiwanego przez pracownika Wydz[iału] VI tut[ejszego] WUSW, uzyskano wiarygodną informację, iż Z[bigniew] Oziewicz utrzymuje stały kontakt z Wacławem Durą1, s. Ignacego, ur. 4 VI 1938 r. Bugaj, zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], który
w przeszłości był ﬁgurantem sprawy krypt[onim] „Bruk” prowadzonej przez Wydział
V-1 tut[ejszego] WUSW na okoliczność produkcji i kolportażu nielegalnych znaczków,
emblematów itp. dla podziemnych struktur „Solidarności”.
Ustalono, że W[acław] Dura wraz ze swoją rodziną kilkakrotnie przebywał na terenie
domku letniskowego Oziewiczów w Pęgowie, a ponadto często odwiedza Z[bigniewa]
Oziewicza w jego wrocławskim mieszkaniu.
Nasze działania zmierzać będą do objęcia intensywną kontrolą operacyjną ﬁguranta
i jego kontaktów i ustalenia ich charakteru.
Prowadzący: ppor. Ryszard Przyłucki2.

Źródło: AIPN Wr, 054/1501, k. 2, mps.

1
Wacław Dura, ps. „Drabina” (ur. 1938) – działacz opozycyjny. W stanie wojennym internowany, drukarz, kolporter, aresztowany w XII 1984 r., w IV 1985 r. skazany na 10 miesięcy więzienia, zwolniony w VII 1985 r.
2
Ryszard Przyłucki (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1978 r., funkcjonariusz
KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1989–1990 w Wydziale Studiów i Analiz WUSW we Wroclawiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
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Nr 81
1986 marzec 21, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 130 do SOR kryptonim „Agora”,
sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Witolda Filipajtisa,
tajne

W okresie 17 II – 1 III br. w Karpaczu zorganizowana została, jak co roku, XXII
Zimowa Szkoła Fizyki, w której udział wzięło wielu naukowców z kraju i zagranicy.
M[iędzy] in[nymi] jednym z uczestników był ﬁgurant sprawy [nr rejestracyjny] WRO
44 132 Zbigniew Oziewicz, który na miejsce przyjechał z dwudniowym opóźnieniem.
Został on zakwaterowany w domu wypoczynkowym „Krokus 2” w pokoju [nr] 6 wraz
z profesorami: Wieght1 (RFN), Schenchorst2 (NRD) i Durdević3 (Jugosławia).
Pobyt Z[bigniewa] Oziewicza zabezpieczono operacyjnie. Nie stwierdzono, aby
w trakcie trwania szkoły Z[bigniew] Oziewicz prezentował negatywną postawę polityczną.
Prowadzący: ppor. Ryszard Przyłucki.

Źródło: AIPN Wr, 054/1501, k. 4, mps.

1
2
3

Wieght – bliższych danych nie ustalono.
Schenchorst – bliższych danych nie ustalono.
Mico Durdevič – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 82
1986 marzec 22, Rzeszów – Protokół ze spotkania roboczego w sprawie uaktywnienia
rozpracowania struktury konspiracyjnej SW spisany przez starszego inspektora Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppor. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia

I. W dniu 21 III 1986 r. w Wydziale V WUSW w Rzeszowie odbyło się spotkanie
w sprawie uzgodnień co do dalszego wzmożenia współdziałania w rozpracowaniu struktury konspiracyjnej Solidarność Walcząca z udziałem:
1) Przedstawicieli Wydziału II Biura Studiów SB MSW w Warszawie:
– mjr K[azimierz] Zdebski,
– kpt. W[łodzimierz] Ostrowski1.
2) Przedstawicieli Wydziału III WUSW we Wrocławiu:
– por. Z[dzisław] Kuliczkowski2 – kierownik grupy operacyjno-śledczej,
– por. Z[bigniew] Madej – st[arszy] inspektor tej grupy.
3) Przedstawicieli Wydziału V WUSW w Rzeszowie:
– kpt. A[ndrzej] Czerwiński – zastępca naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie,
– por. J[anusz] Klader – kierownik Sekcji III tego wydziału,
– ppor. J[anusz] Tyrakowski – st[arszy] insp[ektor] Sekcji III tego wydziału.
II. Cele spotkania
Uzgodniono, że spotkanie ma posłużyć do:
1. Uściślenia współpracy grupy operacyjno-śledczej Wydz[iału] III WUSW we
Wrocławiu z Wydziałem V WUSW w Rzeszowie celem:
– Wymiany informacji o aktualnej sytuacji operacyjnej i stanie rozpracowania organizacji SW we Wrocławiu i oddziału SW w Rzeszowie oraz, w oparciu o to ustalenie,
możliwości rozszerzenia współdziałania.
– Wypracowania i efektywnej realizacji koncepcji operacyjnej rozbudowy kanału
przerzutu nielegalnej literatury z Wrocławia do Rzeszowa i nawiązania ścisłej współpracy między oddziałem SW w Rzeszowie z organizacją SW we Wrocławiu, co powinno
umożliwić bardziej aktywne rozpoznawanie tej organizacji we Wrocławiu przez osobowe źródła informacji będące na stanie Wydziału V WUSW w Rzeszowie.
– Uaktywnienia rozpoznawania przez grupę operacyjno-śledczą Wydz[iału] III
WUSW we Wrocławiu powiązań organizacji SW we Wrocławiu z jej odpowiednikami
w terenie, w tym z oddziałem SW w Rzeszowie.
2. Wypracowania przez Wydział V WUSW w Rzeszowie sytuacji operacyjnej umożliwiającej zatrzymanie szefa organizacji SW Kornela Morawieckiego.
1
Włodzimierz Ostrowski (ur. 1945) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1970 r., 1970–
–1980 w Wydziale II Biura „T” MSW/Departamencie Techniki MSW, 1980–1981 w Wydziale Instrukcji i Analiz
Departamentu Techniki MSW, 1981–1982 w Wydziale V Departamentu III, 1982–1987 w Wydziale II Biura
Studiów, w 1987 r. zwolniony ze służby.
2
Zdzisław Kuliczkowski (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1972 r., 1972–1987
w Wydziale III KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1982–1987 kierownik sekcji w tym wydziale, 1987–1989 kierownik Inspektoratu 2 WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Konstytucyjnego
Porządku Państwa WUSW we Wrocławiu.
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III. Przebieg spotkania
1. Na wstępie spotkania por. Z[bigniew] Madej przedstawił aktualną sytuację w organizacji SW we Wrocławiu, stan jej rozpoznania przez SB, podając dane personalne
i krótką charakterystykę członków kierownictwa tej organizacji, m.in. Kornela Morawieckiego, Andrzeja Myca3, Krzysztofa Błachuta, Zbigniewa Oziewicza, Hanny Karniej-Łukowskieja, Wojciecha Myśleckiego. Poinformował, że K[ornel] Morawiecki
aktywnie współdziała z klerem, współpracuje z biskupem Dyczkowskim, a także księdzem Orzechowskim z paraﬁi św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Wskazał, że K[ornel]
Morawiecki jest ukrywany przez grupę kobiet skupionych wokół jego żony Jadwigi
Morawieckiej (osoby te nie uczestniczą w bezpośredniej działalności konspiracyjnej).
Poinformował, że osobami wspomagającymi J[adwigę] Morawiecką są m.in. Wanda
Wojnarowicz4, Lucyna Sokół-Aulich5, Alicja Matusiewicz6, Barbara Terpiłowska7.
W trakcie przedstawiania przez por. Z[bigniewa] Madeja krótkiej charakterystyki tych
osób kpt. A[ndrzej] Czerwiński zasugerował możliwość powiązań rodzinnych Wandy
Wojnarowicz z b[yłym] działaczem Solidarności Wiejskiej z terenu woj. krośnieńskiego o nazwisku Wojnarowicz, który utrzymywał kontakty z ﬁgurantami Wydz[iału]
V WUSW w Rzeszowie: Andrzejem Kucharskim i Antonim Kopaczewskim (członkami Rady oddziału SW w Rzeszowie) i Wieńczysławem Nowackim8 – ﬁgurantem
Dep[artamentu] VI MSW (członek kierownictwa OKOR NSZZ RI „S[olidarność]”).
Następnie por. Z[bigniew] Madej omówił system organizacji i współdziałania struktury SW we Wrocławiu z jej odpowiednikami w terenie, eksponując rolę Błachuta
i Myca w tej działalności. Wskazał na istotną rolę członka organizacji SW we Wrocławiu Antoniego Lenkiewicza (obecnie aresztowanego), który współdziałał m.in. z Leszkiem Wierzejskim9, Andrzejem Oryńskim10, Jerzym Skrzypińskim11. Podziękował
Wydziałowi V WUSW w Rzeszowie za przekazane informacje dot[yczące] jego osoby,
gdyż stanowiły one inspirację do bardziej ścisłego jego rozpracowania.
a

Tak w dokumencie.
Andrzej Myc (ur. 1953) – biolog, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek KZ Instytutu
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, działacz SW, członek Rady i Komitetu Wykonawczego, nadzorował
kolportaż, odpowiedzialny na ﬁnanse, w I 1984 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii. Obecnie
przebywa w USA.
4
Wanda Wojnarowicz – bliższych danych nie ustalono.
5
Lucyna Sokół-Aulich – bliższych danych nie ustalono.
6
Alicja Matusiewicz – bliższych danych nie ustalono.
7
Barbara Terpiłowska – biolog, współpracowniczka SW.
8
Wieńczysław Nowacki (ur. 1951) – rolnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” RI, organizator
strajku w Ustrzykach Dolnych (XII 1980 – II 1981), w stanie wojennym internowany, działacz OKOR, wydawca
„Solidarności Rolników”, w XII 1983 r. aresztowany, zwolniony w I 1984 r., aresztowany w X 1985 r., zwolniony
w XI 1985 r., w VII 1986 r. skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, w 1987 r. współtwórca Niezależnego
Ruchu Ludowego „Solidarność”, wydawca pisma „Wieści”.
9
Leszek Wierzejski, ps. „Onufry”, „Czytelnik z Kresów” (1929–?) – działacz SW, w 1982 r. członek redakcji
„Wiadomości Bieżących”, w XII 1982 r. aresztowany, w IV 1983 r. zwolniony, w V 1983 r. skazany na 1,5 roku
więzienia w zawieszeniu na 3 lata.
10
Andrzej Oryński, ps. „Jambroży” (ur. 1945) – prawnik, ekonomista, działacz opozycyjny. 1981–1982 członek
redakcji „Wiadomości Bieżących”, działacz SW, aresztowany w XII 1982 r., załamał się w śledztwie, w V 1982 r.
skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 1983–1987 członek redakcji „Prawdy”.
11
Jerzy Skrzypiński (ur. 1941) – plastyk, działacz opozycyjny. Projektant tablic pamiątkowych, kalendarzy, znaczków i oprawy plastycznej pism podziemnych, aresztowany w II 1983 r., w V 1983 r. skazany na 1,5 roku więzienia
w zawieszeniu na 3 lata.
3
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Poinformował, że na bazie informacji z Wydziału V WUSW w Rzeszowie nie stwierdzono wykorzystywania przez organizację SW adresu Wrocław, ul. [...], ale informacje te pozwoliły na skojarzenie, że być może chodzi tu o osobę Danuty Skrzypickiej12
zam[ieszkałej] we Wrocławiu, ul. [...] (mającej związek z organizacją SW), prosił
o sprawdzenie, czy nie zaszła pomyłka.
Na zakończenie swojego wystąpienia por. Z[bigniew] Madej wystąpił z prośbą
o przeanalizowanie materiałów operacyjnych posiadanych przez Wydział V w Rzeszowie pod kątem ujawnienia powiązań konspiracyjnych oddziału SW w Rzeszowie z organizacją SW we Wrocławiu. Kpt. A[ndrzej] Czerwiński zapoznał zebranych z notatką
służbową dotyczącą ujawnionych adresów i kontaktów członka Rady SW w Rzeszowie
Andrzeja Kucharskiego podczas przeszukania w jego miejscu zamieszkania w dniu
5 III 1984 r. Uzgodniono, że Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie prześle odpis tej notatki
do Wydz[iału] II Biura Studiów SB MSW i Wydz[iału] III WUSW we Wrocławiu.
2. Następnie zastępca naczelnika Wydz[iału] V WUSW w Rzeszowie kpt. A[ndrzej]
Czerwiński omówił aktualną sytuację operacyjną i stan rozpracowania oddziału SW
w Rzeszowie. Poinformował, że formalną rolę szefa oddziału SW w Rzeszowie spełnia
b[yły] przewodniczący MKR Rzeszów Antoni Kopaczewski (pseudonim organizacyjny
„Michał Jodłowski”), zaś faktyczną rolę organizatora i inspiratora nielegalnej działalności pełni Andrzej Kucharski (pseudonim konspiracyjny „Konrad”) – projektant Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Rzeszowie. Zwrócił
uwagę, że operacyjnie nie jesteśmy w stanie ustalić, kto był inspiratorem i założycielem
oddziału SW w Rzeszowie.
Z posiadanych przez Wydział V danych operacyjnych wynika, że prawdopodobnie
inspiratorami założenia SW w Rzeszowie byli ﬁguranci sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Ośmiornica” nr rej[estracyjny] 17 526 – Leszek Rybak, s. Edwarda
i Barbary Siemińska, ur. 19 VII 1960 r. Radków, zam[ieszkały] Głogów, ul. [...], woj.
legnickie, i Marek Konieczny, s. Zdzisława i Leokadii Kowalczyk, ur. 26 IX 1960 r.
w Wałbrzychu, zam[ieszkały] Wałbrzych, ul. [...] – byli studenci Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie. M[arek] Konieczny w miesiącu wrześniu 1985 r. zawarł związek
małżeński z Beatą Staniurską13, c. Bogdana i Pelagii Ussan, ur. 15 I 1961 r. Wałbrzych,
zam[ieszkałą] w Wałbrzychu – w przeszłości karaną za działalność antypaństwową
(mat[eriały] archiwalne nr II-1116, sprawa operacyjnego rozpracowania krypt[onim]
„Trójka”, Wydz[iał] III WUSW w Wałbrzychu). Współdziałając z Wydz[iałem] V
WUSW w Lublinie, nie dopuszczono do zatrudnienia M[arka] Koniecznego w WSK-PZL Świdnik.
Z informacji operacyjnych wynika, że w chwili obecnej zatrudniony jest w PKP
w Wałbrzychu. Operacyjnie ustalono kontakt L[eszka] Rybaka z Beatą Staniurską
i z Elżbietą Poniedziałek14, zam[ieszkałą] Głogów, ul. [...], woj. legnickie.
Z potwierdzonych danych operacyjnych wynika, że L[eszek] Rybak i M[arek] Konieczny byli aktywnymi kurierami przewożącymi wydawnictwa antypaństwowe z terenu

12

Danuta Skrzypicka – bliższych danych nie ustalono.
Beata Staniurska (ur. 1961) – działaczka opozycyjna. W III 1982 r. aresztowana, w V 1982 r. skazana na 5 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata.
14
Elżbieta Poniedziałek – bliższych danych nie ustalono.
13
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Wrocławia dla oddziału SW w Rzeszowie. W operacyjnym zainteresowaniu Wojskowej
Służby Wewnętrznej w Powidzu (woj. Konin) pozostawał brat L[eszka] Rybaka, elew
Rybak Jarosław, s. Edwarda, zam[ieszkały] Głogów, woj. legnickie, ul. [...]. Wydział
V WUSW w Rzeszowie prowadził z L[eszkiem] Rybakiem i M[arkiem] Koniecznym
rozmowy operacyjno-śledcze, z których wynikało, że wykazują oni zdecydowanie antysocjalistyczną postawę oraz pozostają pod wpływem kleru.
Kpt. A[ndrzej] Czerwiński poinformował ponadto, iż możliwym jest, że współzałożycielami oddziału SW w Rzeszowie mogli być członkowie rodziny Myśliwiec
zam[ieszkali] w Rzeszowie.
Realizując planowe działania operacyjne wobec oddziału SW w Rzeszowie, w miesiącu wrześniu 1985 r. dokonano zatrzymania i aresztowania podczas produkcji ulotek antywyborczych m.in. Myśliwiec Wiesław, s. Piotra i Kazimiery Jacek, ur. 12 VI
1963 r. Rzeszów, studenta II roku Wydziału Ekonomicznego UMCS w Rzeszowie,
zam[ieszkałego] Rzeszów, ul. [...] (skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie na karę 1,5 roku pozbawienia wolności), aktualnie przebywającego na wolności
(decyzja Rady Państwa o warunkowym zawieszeniu odbywania kary). Operacyjnie ustalono, że brat wymienionego Stanisław Myśliwiec, s. Piotra, ur. 8 V 1958 r. Rzeszów,
zatr[udniony] w Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt”
Rzeszów, zam[ieszkały] Rzeszów, ul. [...] (członek oddziału SW w Rzeszowie, zajmuje
się aktualnie organizacją poligraﬁi struktury), kontaktował się w przeszłości z Markiem
Koniecznym. Siostra wym[ienionego] Myśliwiec Halina15, c. Piotra, ur. 13 III 1954 r.
Rzeszów, jest zakonnicą w miejscowości Miejsce Piastowe, woj. krośnieńskie.
Następnie poinformował, że wg relacji A[ndrzeja] Kucharskiego – po powrocie ze
spotkania z K[ornelem] Morawieckim [z] początkiem 1985 r. – oddział SW zobowiązany został do stworzenia terenowych struktur SW w Lublinie i Krakowie.
Kopaczewski posiada na terenie Lublina rodzinę, tj. swojego ojczyma Łozowski
Ryszard16, s. Stefana i Marii Wątróbka, ur. 13 IX 1923 r. Lublin, właściciel prywatnego
zakładu usług betoniarskich w miejscowości Piaski k. Lublina, zam[ieszkały] Lublin, ul.
[...], oraz braci: Czesław Kopaczewski17, s. Antoniego, ur. 2 X 1943 r. Piaski k. Lublina, zam[ieszkały] Lublin, ul. [...], Włodzimierz Kopaczewski18, s. Antoniego, ur. 15 IV
1946 r. Piaski k. Lublina, zam[ieszkały] Lublin, ul. [...]. Stwierdzono częste wyjazdy
A[ntoniego] Kopaczewskiego do Lublina.
Kpt. A[ndrzej] Czerwiński zasugerował, w oparciu o materiały operacyjne, że
A[ntoni] Kopaczewski może, przy ewentualnym tworzeniu SW w Lublinie, udzielić
pomocy b[yłemu] przewodniczącemu MKR Lublin Bartczakowi19. Natomiast inspiratorami w tworzeniu ewentualnego oddziału SW w Krakowie mogą być siostra Andrzeja Kucharskiego – Anna Jodłowska, c. Edwarda i Eleonory Fujarewicz, ur. 18 I
1949 r. Rzeszów, zam[ieszkała] Kraków Podgórze, ul. [...], oraz Karpińczyk Jerzy,
15

Halina Myśliwiec (ur. 1954) – bliższych danych nie ustalono.
Ryszard Łozowski (ur. 1923) – bliższych danych nie ustalono.
17
Czesław Kopaczewski (ur. 1943) – bliższych danych nie ustalono.
18
Włodzimierz Kopaczewski (ur. 1946) – bliższych danych nie ustalono.
19
Jan Bartczak (ur. 1947) – teolog, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek, a następnie w 1981 r.
przewodniczący MKZ w Lublinie, przewodniczący ZR Środkowowschodniego, delegat na I KZD, członek KK,
w stanie wojennym internowany, od 1983 r. na emigracji.
16
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s. Mikołaja i Albiny Liszcz, ur. 11 V 1949 r. Rzeszów, zam[ieszkały] Kraków Podgórze,
ul. [...] (ﬁgurant sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Ośmiornica”, nr
rej[estracyjny] 17 426), poprzednio karany w Krakowie za działalność antypaństwową.
Poprzez osobowe źródła informacji ustalono kontakty A[ndrzeja] Kucharskiego w Krakowie podczas wizyty papieża w 1983 r. (o czym informowano Wydz[iał] V
WUSW w Krakowie) oraz fakty przekazywania nielegalnych wydawnictw SW siostrze
A[ndrzeja] Kucharskiego Annie Jodłowskiej i Jerzemu Karpińczykowi.
W swojej wypowiedzi kpt. A[ndrzej] Czerwiński zwrócił uwagę, że bardzo istotną
rolę w oddziale SW w Rzeszowie odgrywał były członek KSS „KOR”, były członek
Rady SW w Rzeszowie Janusz Szkutnik, s. Zdzisława i Jadwigi Kasperska, ur. 22 VI
1955 r. Jarosław, zam[ieszkały] Rzeszów, ul. [...], aktualnie odbywający karę pozbawienia wolności za nielegalną działalność. Wskazał, że utrzymywał on kontakt z członkiem
OKOR-u Wieńczysławem Nowackim (ﬁgurantem Dep[artamentu] VI MSW), a wg naszego rozpoznania W[ieńczysław] Nowacki posiada kontakt konspiracyjny z K[ornelem]
Morawieckim i bezpośredni z członkami oddziału SW w Rzeszowie.
Na zakończenie kpt. A[ndrzej] Czerwiński poinformował, że łącznik oddziału SW
w Rzeszowie w dniu 18 bm. dostarczył rzeszowskiej strukturze pobraną z Wrocławia
(od L[eszka] Rybaka) nielegalną literaturę i uzgodnił następny termin kontaktu na dzień
15–17 IV br.
Uczestniczącym w spotkaniu okazano zestaw nielegalnych wydawnictw przejętych
operacyjnie z tej przesyłki.
3. W efekcie wspólnej końcowej wymiany poglądów uzgodniono i ustalono:
– Uaktywnienie wymiany informacji będących wynikiem dotychczasowego rozpracowania i bieżąco uzyskiwanych pomiędzy grupą operacyjno-śledczą Wydz[iału] III
WUSW we Wrocławiu a Wydz[iałem] V WUSW w Rzeszowie z równoczesnym przekazywaniem tych informacji do Biura Studiów SB MSW w Warszawie.
– Wydział V WUSW w Rzeszowie skoncentruje działania operacyjne na rzecz wypracowania taktyki pozyskania do współpracy z SB Andrzeja Kucharskiego (wg rozpoznania A[ndrzej] Kucharski jest żądny władzy, przewodzenia, w związku z czym jako
motyw pozyskania należy przyjąć chęć zysku i w przypadku realizacji głównego celu,
tj. aresztowania K[ornela] Morawieckiego, obiecać mu wypłacenie kwoty od 1 do 1,5
mln zł, przy czym w celu zachęty (w pierwszej fazie współpracy) należałoby wypłacić
kwotę 100–200 tys. zł). Ustalono, że w sprawie operacyjnego wykorzystania ﬁguranta
A[ndrzeja] Kucharskiego Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie opracuje pisemną koncepcję jego pozyskania i prześle ją celem zaakceptowania przez kierownictwo MSW
w Warszawie. Wskazano, że z uwagi na specyﬁczną osobowość ﬁguranta w pozyskaniu
winien brać udział wyższy funkcjonariusz MSW.
– Wydział V WUSW w Rzeszowie uaktywni rozpracowanie osoby A[ntoniego] Kopaczewskiego w celu wypracowania taktyki pozyskania go do współpracy z SB, a następnie wykorzystania do ograniczenia roli Andrzeja Kucharskiego, co pozwoli wprowadzić na jego miejsce, w roli szefa oddziału SW, osobowego źródła informacji, które
mogłoby nawiązać bezpośredni kontakt z K[ornelem] Morawieckim.
– Wydział V WUSW w Rzeszowie, we współdziałaniu z Wydz[iałem] III WUSW
w Rzeszowie, opracuje i zrealizuje kombinację operacyjną polegającą na wprowadzeniu do Rady SW w Rzeszowie osobowego źródła informacji wywodzącego się z kręgu
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pracowników naukowo-dydaktycznych jednej z uczelni rzeszowskich, posiadającego
kontakty służbowe ze środowiskiem naukowym uczelni wrocławskich, w celu wykorzystania jego osoby do rozpracowania aktywistów organizacji SW we Wrocławiu,
– Grupa operacyjno-śledcza Wydz[iału] III WUSW we Wrocławiu przystąpi do
b[ardziej] aktywnego rozpracowania osoby L[eszka] Rybaka i jego powiązań z oddziałem SW w Rzeszowie, przy czym ustalono, że realizowane przedsięwzięcia wobec
wym[ienionego] będą uzgadniane z Wydz[iałem] V WUSW w Rzeszowie i prowadzone
będą w sposób nienarażający na utratę dotychczasowych powiązań między obu strukturami. Ponadto grupa ta udzieli pomocy Wydz[iałowi] V WUSW w Rzeszowie w rozpoznaniu powiązań rodziny Myśliwiec z Rzeszowa z działaczami organizacji SW we
Wrocławiu.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 299–303, mps.
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Nr 83
1986 marzec 25, Rzeszów – Informacja na temat kierownictwa i kontaktów organizacyjnych SW Oddział Rzeszów opracowana dla zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW
płk. Stanisława Stępnia, tajne specjalnego znaczenia

W odpowiedzi na pismo l. dz. SK-II-00597/86 z dnia 10 III 1986 r. informuję, że według aktualnych danych operacyjnych kierownictwo struktury oddział SW w Rzeszowie
tworzą:
1. Antoni Kopaczewski – ps[eudonim] „Michał Jodłowski”, s. Antoniego i Cecylii
Smolira, ur. 15 XII 1941 r., rencista, wykształcenie zasadnicze zawodowe, były przewodniczący MKR Rzeszów, b[yły] członek KK „S[olidarność]”, b[yły] internowany,
zamieszkały w Rzeszowie, ul. [...], w strukturze pełni funkcję szefa, ale jego wpływ na
działalność jest formalny.
2. Andrzej Kucharski – ps[eudonim] „Konrad”, s. Edwarda i Eleonory Fujarewicz,
ur. 1 I 1946 r. Rzeszów, projektant Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych
„Inwestprojekt” w Rzeszowie (wykształcenie średnie techniczne, b[yły] przewodniczący KZ „S[olidarność]”, b[yły] internowany, zam[ieszkały] w Rzeszowie, ul. [...], w grupie pełni rolę inspiratorsko-organizacyjną, odpowiedzialny za kontakty z innymi strukturami b[yłej] „S[olidarności]” z terenu kraju.
3. Wojciech Bała – ps[eudonim] „Zbyszek”, s. Zbigniewa i Zoﬁi, ur. 3 XII 1962 r.
w Rzeszowie, wykształcenie średnie ogólne, zatrudniony „Polsrebro” w Rzeszowie,
przebywający na urlopie wychowawczym, zam[ieszkały] Rzeszów, ul. [...], w grupie
spełnia rolę inspiratorsko-organizacyjną, odpowiedzialny za redakcję, kolportaż, kontakty z grupami zakładowymi.
4. Józef Kyc – ps[eudonim] „Dąb”, s. Mieczysława i Marii Prędka, ur. 17 II 1941 r.,
zatrudniony Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni G[minna] S[półdzielnia]
„S[amopomoc] Ch[łopska]” w Rzeszowie w Dziale Kontroli Gospodarczej, tel. służbowy 379-51, zam[ieszkały] Rzeszów, ul. [...], w strukturze odpowiedzialny za organizację
nasłuchu i zabezpieczenia.
5. Emanuel Biel – ps[eudonim] „Góral”, s. Jana i Wiktorii Lorenc, ur. 12 VI 1939 r.,
wykształcenie średnie techniczne, zatrudniony S[półdzielnia] P[rojektowania] i U[sług]
I[nwestycyjnych] „Inwestprojekt” w Rzeszowie, zam[ieszkały] Rzeszów, ul. [...],
w strukturze odpowiedzialny za organizację poligraﬁi.
6. Andrzej Medyński1 – aps[eudonim] „Ignorant”a, s. Michała i Kazimiery Kusz,
ur. 22 IX 1959 r., wykształcenie średnie techniczne, zatr[udniony] S[półdzielnia] P[rojektowania] i U[sług] I[nwestycyjnych] „Inwestprojekt” w Rzeszowie, ul. [...], zam[ieszkały] Rzeszów, ul. [...], członek redakcji.

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Andrzej Medyński, ps. „Ignorant” (ur. 1959) – projektant, tajny współpracownik SB ps. „Saroń”, rozpracowywał
działaczy NSZZ „Solidarność” i SW.
1
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W wyniku ofensywnego zadaniowania osobowych źródeł informacji ustalono następujące kontakty organizacyjne SW z terenu województwa rzeszowskiego na teren
Wrocławia i innych województw:
Kontakty na Wrocław
– Oddział SW w Rzeszowie utrzymuje kontakt listowny z szefem SW we Wrocławiu
Kornelem Morawieckim poprzez b[yłych] studentów Politechniki Rzeszowskiej: Leszka Rybaka, zam[ieszkały] Głogów, woj. legnickie, ul. [...], tym[czasowo] zamieszk[ały]
Wrocław, Akademik Politechniki Wrocławskiej T-19 p[okój] nr 709, oraz Marka Koniecznego, zam[ieszkałego] w Wałbrzychu, ul. [...].
– Stwierdzono kilkakrotne przesyłanie pocztą wydawnictw SW w Rzeszowie dla potrzeb SW we Wrocławiu na adres: Krzysztof Niedźwiedź, zam[ieszkały] Wrocław, ul.
[...].
– Z kierownictwem SW we Wrocławiu kontaktowali się na terenie Wrocławia:
A[ntoni] Kopaczewski (jednokrotnie) i kilkakrotnie Andrzej Kucharski.
– Działacze struktury SW z Rzeszowa utrzymują kontakty z zamieszkałymi na terenie Wrocławia: Antoni Lenkiewicz, Franciszek Frankowski, mężczyznami o nazwiskach Wiedeński, Łękoś, korzystają z punktu, którego właścicielem jest mężczyzna
zam[ieszkały] we Wrocławiu, ul. [...].
W ostatnim okresie czasu TW „Saroń”, „Bałtyk”, „Apollo” nawiązali kontakt na terenie Wrocławia z L[eszkiem] Rybakiem w jego tymczasowym miejscu zamieszkania,
tj. Akademik Politechniki Wrocławskiej T-19, p[okój] 709, odbierając od niego wydawnictwa SW dla potrzeb oddziału SW w Rzeszowie.
Kontakty na Kraków
– Karpińczyk Jerzy, zam[ieszkały] Kraków Podgórze, ul. [...].
– Florkowska Anna, zam[ieszkała] Kraków Nowa Huta, ul. [...].
– Jodłowska Anna, zam[ieszkała] Kraków Podgórze, ul. [...] (siostrab A[ndrzeja]
Kucharskiego). 2
– Gądek Kazimierz, zam[ieszkały] Kraków, ul. [...] (z adresu korzystał jednorazowo
A[ndrzej] Kucharski).
– Mężczyzna w wieku ok. 45 lat, zam[ieszkały] w Krakowie Nowa Huta, ul. [...]
(z adresu korzystał jednorazowo A[ndrzej] Kucharski).

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 33, mps.

b

W dokumencie szafa.
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Nr 84
1986 kwiecień 1, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 136 do SOR kryptonim „Logos”,
sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Witolda Filipajtisa,
tajne specjalnego znaczenia

W toku prowadzonego rozpracowania pozyskano do współpracy TW ps[eudonim]
„Jerzy” kontrolującego ﬁguranta [nr rejestracyjny] WRO 46 507 Andrzeja Myca w miejscu zamieszkania. Informacje przekazane przez TW ps[eudonim] „Jerzy” oraz TW
ps[eudonim] „Rezerwista” i TW ps[eudonim] „Jan” świadczą o tym, że ﬁgurant nie prowadzi działalności konspiracyjnej w miejscu pracy i zamieszkania.
W powyższej sytuacji wytypowano do pozyskania jednego z najbliższych kontaktów
ﬁguranta, na którego uzyskano poważne materiały kompromitujące, które stanowić będą
podstawę pozyskania. Kontakt ten m.in. udostępnia swoje mieszkanie na potrzeby konspiracyjne ﬁguranta [nr rejestracyjny] WRO 46 507 A[ndrzeja] Myca. W marcu br. TW
ps[eudonim] „Jerzy” poinformował, że ﬁgurant zmienił miejsce zamieszkania.
Nasze działania w sprawie zmierzać będą do rozpoznania i pełnego operacyjnego
zabezpieczenia jego nowego miejsca zamieszkania.
Prowadzący: mł[odszy] chor. M. Kostka1.

Źródło: AIPN Wr, 054/1089, b.p., mps.

1

M. Kostka – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 85
1986 kwiecień 10, Wrocław – Meldunek uzupełniający nr 152 do SOR kryptonim „Sowa”,
sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Witolda Filipajtisa,
tajne specjalnego znaczenia

Z posiadanego rozpracowania operacyjnego krypt[onim] „Sowa” wynika, że ﬁgurant
[nr rejestracyjny] WRO 46 920 Piotr Medoń1 od chwili podjęcia pracy w Katedrze Bioﬁzyki Akademii Medycznej we Wrocławiu (sierpień 1984) nie przejawia żadnej wrogiej
działalności w miejscu pracy.
Utrzymuje natomiast ożywione kontakty z [nr rejestracyjny] aWRO 47 559a Wojciechem Myśleckim – ﬁgurantem SOR krypt[onim] „Koło”. Kontakty te dotyczą wspólnych wyjazdów na teren województwa jeleniogórskiego, gdzie wymienieni spotykają
się z liderami tamt[ejszego] podziemia Andrzejem Piesiakiem2 i Władysławem Niegoszem3.
Na przełomie roku 1985/1986 Piotr Miedoń spotkał się w Jeleniej Górze z N.N. obywatelem norweskim, któremu przekazał informacje dot[yczące] osób represjonowanych
za nielegalną działalność.
Prowadzący sprawę: ppor. Andrzej Surmiński4.

Źródło: AIPN Wr, 054/1297, k. 12, mps.

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Piotr Medoń (ur. 1951) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, internowany, działacz SW,
w IV 1984 r. aresztowany, w VII 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, 1984–1987 wydawca „Walki”, w 1986 r.
aresztowany i zwolniony na mocy amnestii, nadzorował struktury SW w Jeleniej Górze.
2
Andrzej Piesiak (ur. 1954) – elektronik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący MKZ, przewodniczący ZR Jelenia Góra, delegat na I KZD, członek KK, w stanie wojennym internowany,
w 1983 r. współtwórca Tymczasowego Zarządu Regionu, 1983–1984 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, zwolniony
z pracy z przyczyn politycznych. 1989–1991 senator.
3
Władysław Niegosz (1949–?) – w stanie wojennym dwukrotnie internowany, współzałożyciel Rady SW Okręg
Jelenia Góra.
4
Andrzej Surmiński – bliższych danych nie ustalono.
1
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Nr 86
1986 kwiecień 18, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca badań i prób konwertora uzyskanego operacyjnie przez Wydział V WUSW w Rzeszowie, sporządzona przez zastępcę
naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego, tajne

W dniu 17 IV 1986 r. przeprowadzono badania techniczne i próby działania konwertora dostarczonego przez Wydział V WUSW w m[iejscu].
Dane techniczne:
– urządzenie zamontowane w plastikowej obudowie wzmacniacza antenowego,
– do zasilania urządzenia potrzebne jest napięcie 9 V (2 baterie płaskie mieszczące
się w pudełku),
– przełącznik czerwony włącza zasilanie urządzenia,
– przycisk czarny – przełącznik zakresów,
– gniazdo antenowe – niezbędna antena zewnętrzna dł[ugości] 42 cm,
– wyprowadzony przewód koncentryczny – dołączony do wejścia UKF odbiornika
radiowego.
Badania techniczne:
Wykorzystano do badania generator z modulacją FM, sygnałem 1000 Hz w paśmie
130–180 MHz.
Konwertor dołączono do odbiornika radiowego „Elizabeth stereo”. Konwertor umożliwia odbiór sygnału radiowego w paśmie 168–176 MHz (przycisk czarny wciśnięty),
160–179 MHz (przycisk czarny wciśnięty) z modulacją fali nośnej FM. Powyższe pasmo wykorzystywane jest do współpracy radiotelefonów służbowych wykorzystywanych
przez służby operacyjne SB i MO. Odbiór na zakresie UKF w paśmie 67,0–67,5 MHz.
Próby praktyczne:
Próby przeprowadzono z radiotelefonami typu R-4433. Nośną modulowano sygnałem akustycznym i częstotliwością 1750 Hz.
Konwertor dołączono do odbiornika radiowego „Elizabeth stereo”. Radiotelefony
były dobrze słyszalne na odbiorniku w paśmie UKF 67,0–67,5 MHz w polu zasięgu
łączności radiotelefonów.
Próby i badania przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału „T” WUSW w Rzeszowie
– kpt. W[łodzimierz] Bereś1 i por. J[anusz] Jerszów2.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 3, mps.

1

Włodzimierz Bereś – bliższych danych nie ustalono.
Janusz Jerszów (ur. 1952) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1976 r., 1976–1977
w Samodzielnej Sekcji „A” KW MO w Rzeszowie, w 1977 r. w Wydziale III KW MO w Tarnowie, 1977–1990
w Wydziale „T” KW MO/WUSW w Rzeszowie, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
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Nr 87
1986 kwiecień 19, Rzeszów – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie mjr.
Józefa Gaja1 do zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia
w sprawie planowanych przedsięwzięć operacyjnych wobec SW, tajne specjalnego znaczenia

W załączeniu przesyłam zestaw dokumentów dotyczących działalności oddziału SW
w Rzeszowie oraz kontaktów tej struktury z organizacją SW we Wrocławiu.
W nawiązaniu do pisma l. dz. SK-II-00911/86 z dnia 14 IV 1986 r. informuję, że
w celu efektywnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć poprzez osobowe źródła informacji dążymy do:
– umocnienia pozycji K[ucharskiego] A[ndrzeja] wobec kierownictwa organizacji
SW we Wrocławiu,
– jednoznacznego sprawdzenia możliwości K[ucharskiego] A[ndrzeja] w zakresie
realizacji ofensywnych zadań wobec kierownictwa organizacji SW we Wrocławiu.
W tym celu operacyjnie doprowadzono do sytuacji wykluczenia A[ntoniego] Kopaczewskiego z kierownictwa organizacji SW w Rzeszowie, umacniając pozycję
K[ucharskiego] A[ndrzeja], zainspirowano wyjazd K[ucharskiego] A[ndrzeja] do Wrocławia wraz z prezentem urodzinowym dla szefa SW oraz przygotowano sytuację umożliwiającą wykorzystanie TW ps[eudonim] „Janusz” (planującego w br. prywatny wyjazd
do Francji) przez strukturę SW na terenie k[rajów] k[apitalistycznych].
Wg dotychczasowych ustaleń K[ucharski] A[ndrzej] zamierza w dniach 10–11 V
1986 r. odbyć na terenie Wrocławia rozmowy z kierownictwem SW. Dążymy do tego,
aby wraz z ﬁgurantem wyjechało nasze osobowe źródło informacji.
W związku z sytuacją j[ak] w[yżej] uprzejmie proponuję, aby przyjazd Tow[arzysza]
Dyrektora do Rzeszowa nastąpił po zrealizowaniu tych przedsięwzięć operacyjnych, tj.
ok. 15 maja br.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 39, mps.

1

Józef Gaj (ur. 1945) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1970 r., 1970–1975 w Referacie
ds. Bezpieczeństwa KP MO w Ropczycach, 1975–1981 w Wydziale III KW MO w Rzeszowie, 1981–1983 zastępca
naczelnika Wydziału IV KW MO w Rzeszowie, 1983–1986 zastępca komendanta miejskiego MO w Rzeszowie ds.
SB, 1986–1990 naczelnik Wydziału V/Wydziału Ochrony Gospodarki WUSW w Rzeszowie, zwolniony ze służby.
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Nr 88
1986 kwiecień 29, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Apollo” z dnia 28
kwietnia 1986 r. opracowany przez chorążego Bogusława Brzuszka, tajne specjalnego
znaczenia

Szczegółowa relacja z zebrania Rady Wykonawczej SW, odbytego w dniu 24 IV
1986 r. w mieszkaniu A[ndrzeja] Medyńskiego. Obecni byli wszyscy członkowie Rady.
Posiedzenie trwało od godz. 17.00 do godz. 18.15. Zasadniczo poruszone były 3 sprawy:
– zwrot zadłużenia do Wrocławia za bibułę oraz różne znaczki, które w chwili obecnej wynosi 219 tys. zł,
– nasłuch,
– czcionki drukarskie.
Odnośnie sprawy pierwszej A[ndrzej] Kucharski polecił do dnia 6 V 1986 r. uregulowanie wszystkiego zadłużenia oraz zapłacenie składek przez członków grup za cały II
kwartał, czyli po 600 zł. Należy sprzedać znaczki komu się da oraz część bibuły, która
została przywieziona z Wrocławia. Wojtek zapytał o punkty, na które ma dostarczyć
paczki dla grup. Józek potwierdził adres przy ul. Kochanowskiego, E[manuel] Biel podał zakład pracy, czyli „Inwestprojekt”, boczna klatka, III piętro, wtorek 29 IV 1986 r.,
natomiast godzinę ma podać A[ndrzej] Kucharski bezpośrednio Wojtkowi i powiadomi
o tej godzinie E[manuela] Biela. A[ndrzej] Medyński umówi się bezpośrednio z Wojtkiem odnośnie miejsca i godziny na mieście. Odnośnie Słociny Andrzej powiedział
Wojtkowi, że ma dostarczyć w wiadomym mu miejscu. A[ndrzej] Kucharski powiedział, że do chwili obecnej Strzyżów nie został zarejestrowany. Następnie Józek poinformował o spotkaniu z A[ndrzejem] Filipczykiem1 – był u niego w domu i zastał tam
Marka Wójcika. Po wyjściu Wójcika rozmawiał z Filipczykiem, który mu oświadczył,
że Marek obiecał mu załatwić pracę w sekcji, w której on pracuje, że Filipczyk wybiera
się do „Mazowsza”, bo ma tam parę adresów, prawdopodobnie od Frasyniuka, z którym
siedział w jednej celi. Wojtek i A[ndrzej] Kucharski stwierdzili, że Filipczyk jest stracony dla nas lub przynajmniej przez rok musi „odpocząć”. Józek jednak zaproponował
przyznanie mu zapomogi, jak będą na koncie pieniądze. Ta propozycja została zaakceptowana przez Radę, ze względu na długi okres współpracy Filipczyka z SW. Ponieważ
A[ndrzej] Kucharski i Wojtek mają udać się do Wrocławia w pierwszej połowie maja
celem przedstawienia Wojtka jako „zastępcy” A[ndrzeja] Kucharskiego i wręczenia
również okolicznościowej plakietki „Kornelowi”, dlatego Kucharski tak nalegał o zebranie pieniędzy do dnia 6 V 1986 r., ponieważ osobiście chce część zadłużenia przekazać we Wrocławiu. W dalszej części zebrania Wojtek poinformował, że akcja ulotkowa
została przeprowadzona, natomiast, jaka jest reakcja milicji i SB, tego nie wie. Ponieważ
człowiek, który był na nasłuchu, musiał wyjechać, A[ndrzej] Kucharski poinformował,
że trzeba poszukać człowieka, który zająłby się sprawą nasłuchu. Powinien być to człowiek posiadający aparat radiowy oraz telefon, a najlepiej gdyby miał radio z magnetofo1

Andrzej Filipczyk (ur. 1957) – technik geolog. Działacz SW, kolporter.
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nem, by mógł nagrywać na taśmę. Taka osoba pracowałaby od godziny 6.00 do 8.00 oraz
15.00–22.00 – dlaczego w tych godzinach? Dlatego, że w tym czasie jest najwięcej komunikatów. Wg relacji Wojtka, który raz był na nasłuchu, słyszalność jest bardzo dobra.
Z tego, co mówił, wynikało, że były to tylko rozmowy milicji do dyżurnego lub wydawanie poleceń udania się radiowozu na wskazane miejsce. Dlaczego magnetofon? Ponieważ słuchający nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać. Gdyby do nasłuchu znalazła się osoba mieszkająca w bloku, obowiązkowo musiałaby nasłuch robić przez
słuchawki, ponieważ są szumy i mogłoby to wzbudzić podejrzenia lokatorów. Gdy za
miesiąc przyjedzie drugi nasłuch, wtedy role zostałyby podzielone: jedna osoba by słuchała rano, druga po południu. Dlaczego z telefonem? Ponieważ gdy wyjdzie z nasłuchu,
że organizuje się jakaś akcja milicyjna lub nastąpi wydanie polecenia udania się za jakąś
osobą, natychmiast taka informacja ma być podana telefonicznie do członka Rady lub
poprzez osobę znającą jednego z członków Rady, oczywiście ta osoba ma być zaprzysiężona. Józek stwierdził, że gość, który mieszka przy ul. Szopena (to ten, u którego odbyło się raz spotkanie), odpada, ponieważ ma sparaliżowany słuch. A[ndrzej] Kucharski
powiedział, że dobra byłaby nauczycielka ze Słociny, natomiast Wojtek stwierdził, że
najlepszym miejscem by było mieszkanie matki A[ndrzeja] Kucharskiego, bo leży pośrodku, między milicją przy ul. Jagiellońskiej a Komendą Wojewódzką. Poza tym jego
matka bardzo dużo czasu przebywa w domu, w każdym bądź razie każdy ma się rozglądnąć za takimi osobami. Następnie Kucharski poinformował wszystkich, że czcionki już
się znajdują w naszym posiadaniu i przechował je E[manuel] Biel. Stwierdził, że na razie
wszystko idzie dobrze, ponieważ udana była akcja ulotkowa, jak również odebranie
czcionek. Kucharski stwierdził, że czcionki są trochę za duże i mogą być wykorzystane
do produkcji ulotek. Porozmawia jeszcze z Mietkiem, czy będzie miał możliwość załatwienia mniejszych czcionek. Również powiedział, że farby drukarskiej nam nie braknie, ponieważ będziemy ją mieli od człowieka, który rozdziela tę farbę. Kopaczewskiemu już powiedział, że czcionki są załatwione i niech już nic nie załatwia. I znów jest
potrzeba znalezienia paru osób, by się zajęły produkcją bibuły z tych czcionek. E[manuel]
Biel zapytał, kiedy będzie można odebrać papier z ul. Sosnowej. A[ndrzej] Kucharski
odpowiedział, że tą sprawą ma się zająć A[ndrzej] Medyński. Wojtek wtrącił, że na poprzednim spotkaniu było ustalone, że tym papierem miał zająć się Marian. Kucharski
odpowiedział, że tę sprawę ustalił już z Medyńskim. Kucharski poinformował, że po
mszy w kościele farnym z okazji 5. rocznicy śmierci A[ntoniego] Peszki2 podszedł do
niego człowiek z RKW i zapytał, czy organizujemy jakiś kontrpochód na 1 Maja. Kucharski mu odpowiedział, że jak czują się mocno, to niech sobie organizują. Poprzednie
ustalenia odnoście 3 Maja obowiązują. Będąc w kościele farnym w dniu 27 IV 1986 r.,
z ogłoszeń księdza dowiedziałem się, że msza główna z okazji 3 Maja odbędzie się
o godz. 19.00. Po skończonym zebraniu, tj. o godz. 18.15, rozpoczęło się spotkanie imieninowe. Imieniny obchodził Wojtek. Na godz. 18.45 umówiony był A[ntoni] Kopaczewski, jednak przyszedł on dopiero o godz. 19.30. W czasie tego spotkania wypito 7 półlitrówek wódki. Józek oraz Marian wyszli o godz. 22.40. Około godz. 21.00 wyszedł
A[ndrzej] Medyński, ale później wrócił. A[ntoni] Kopaczewski i A[ndrzej] Kucharski
wyszli najpóźniej, natomiast Wojtek spał do rana. Około godz. 21.20 Józek wychodził
2

Antoni Peszko (zm. 1981) – działacz NSZZ „Solidarność”.
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po wódkę na melinę na ul. Okrzei. Przyniósł 2 półlitrówki. W dniu 25 IV 1986 r. około
godz. 9.00 lub 9.30 poprosił mnie Ostaﬁl i poinformował, że do biura przyszło dwóch
z SB, pytali o Kucharskiego i Medyńskiego. Podobno nie byli wypisani na liście z dnia
24 IV 1986 r. oraz nie było ich w pracy w dniu 25 IV 1986 r. Zabronił mi porozumiewać
się telefonicznie z Kucharskim, bo może być telefon na podsłuchu. Kucharski przyszedł do pracy około godz. 11.30, wypisał sobie urlop i około godz. 13.00 wyszedł z biura. Był już poinformowany o obecności w biurze pracowników SB. Stwierdził, że do
mieszkania ktoś pukał 3 razy, ale on nikomu nie otwierał. W dniu 28 IV 1986 r. A[ndrzej]
Medyński poinformował mnie, że miał wypisany urlop na 25 IV 1986 r., natomiast
Kucharskiemu kierownik pracowni nie podpisał urlopu. Powiedział mi również, że
Kucharski rozmawiał z A[ntonim] Kopaczewskim na działce i prawdopodobnie Kopaczewski był wzywany na Komendę Wojewódzką. Później zapytałem Kucharskiego
odnośnie Kopaczewskiego, odpowiedział, że był wzywany w sprawie akcji ulotkowej.
W dniu 28 IV 1986 r. około godz. 9.00 Kucharski przyszedł do mojego pokoju, powiedział, że dwóch z SB poszło do dyrektora. Jeden zaczepił go na korytarzu i chciał z nim
rozmawiać, lecz on powiedział, że nie ma o czym z nim rozmawiać. Następnie przyszedł
Jerzy Strzępka z działu kadr i powiedział Kucharskiemu, że wzywa go dyrektor Korga, on odpowiedział, że nie pójdzie, bo nie będzie z ubecją rozmawiał. Po wyjściu
Strzępki przyszedł dyr. Korga i poprosił Kucharskiego do siebie. Kucharski upierał
się, że nie pójdzie, ponieważ nie ma o czym z nim rozmawiać. Kazał dyrektorowi przepędzić tę hołotę, ale dyrektor go „uprosił” i wyszli z pokoju. Po jakimś czasie Kucharski wszystkim opowiadał, jak to zachował się w stosunku do SB. Będąc rano w pokoju
Kucharskiego, stwierdziłem obecność Tadeusza Gawła. Pytał Kucharskiego o znaczki. Kucharski odpowiedział mu, że będzie za parę dni, ponieważ teraz kręci się ubecja.
Po wyjściu Gawła zapytałem Kucharskiego, z jakiej racji on przychodzi do niego. Odpowiedział, że kupuje u niego znaczki luzem. Powiedział mi również, że mu ubecja
przebiła wszystkie cztery opony. W dniu 27 IV 1986 r. odwoził na stację o godz. 20.00
Marka z Wrocławia i wszystko było w porządku, natomiast rano wszystkie cztery opony
były bez powietrza. Nakazał mi dobrze przechować czcionki, tylko nie w mieszkaniu,
piwnicy, skrytce w bloku, najlepiej gdzieś wywieźć.
a

Uwagi
1. Odnoszę wrażenie, że A[ndrzej] Kucharski zbyt pewnie się czuje, duża zasługa to
budowanie mu autorytetu przez SB, co może być przydatne, ale również szkodliwe dla
dalszych działań. W tej sytuacji [celowe] wydaje się, po powrocie ﬁg[uranta] z Wrocławia, wykazać mu, że SB istnieje!
2. B[ardzo] dobra praca z TW.
3. Dokonać przepr[acowania] T[adeusza] Gawłaa.3
kpt. inż. Andrzej Czerwiński

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 3, k. 359–360, mps.

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
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Nr 89
[1986 po kwietniu, Warszawa] – Informacja na temat działalności Międzynarodówki
Oporu1, z którą nawiązała współpracę SW, opracowana w MSW, tajne

Organizacja antysocjalistyczna o nazwie Międzynarodówka Oporu powstała w Paryżu na początku 1983 r. (dokładnej daty brak). Działalność ugrupowania skierowana jest
głównie przeciw rządowi Związku Radzieckiego i ma na celu ograniczanie jego wpływów na rządy innych państw socjalistycznych i wybierających drogę socjalistycznego
rozwoju.
Komitet założycielski składał się z 9 osób. Przewodniczącym został Władimir Bukowski2 (ur. w 1942 r., literat, były działacz opozycyjny w ZSRR, od 10 lat przebywający w USA), wiceprzewodniczącym – Armando Valladares3 (b[liższych] d[anych]
b[rak]).
Związek liczy 14 członków stałych, 18 współdziałających oraz 86 członków honorowych, wywodzących się ze środowiska inteligencji twórczej, zamieszkałych głównie we
Francji, a także [w] innych państwach zachodnich.
Powołany Komitet Wykonawczy składa się z przewodniczącego: Władimira Maksimowa4 (b[liższych] d[anych] b[rak]), sekretarza generalnego, skarbnika oraz 4 członków
reprezentujących dysydentów Bułgarii, Wietnamu, Anglii, Afganistanu. Do Międzynarodówki Oporu należą liczni opozycjoniści radzieccy – „obrońcy praw obywatelskich”,
zachodni intelektualiści oraz tzw. organizacje praw człowieka, m.in. Instytut Andrieja
Sacharowa5 z Waszyngtonu, Związek Emigrantów Politycznych z Londynu.
W kwietniu 1986 r. z inicjatywy Instytutu A[ndrieja] Sacharowa i Międzynarodówki Oporu odbyła się w Brnie – równolegle do zjazdu ekspertów KBWE ds. kontaktów
między ludźmi – „kontrkonferencja”, której zadaniem była swoista ocena przestrzegania postanowień aktu końcowego z Helsinek oraz podanie do wiadomości publicznej
przykładów „nieprzestrzegania praw człowieka w Europie Wschodniej” i przez to próby
wywarcia wpływu na przebieg posiedzenia KBWE.
1

Międzynarodówka Oporu – międzynarodowa organizacja, skupiająca emigrantów z państw komunistycznych. Jej
prezydentem był Władimir Bukowski, przewodniczącym Eduard Kuzniecow, dyrektorem wykonawczym Władimir
Maksimow. Celem organizacji było: koordynowanie akcji politycznych, narodowościowych i w obronie praw człowieka na całym świecie, materialne i polityczne wsparcie ruchów demokratycznych w krajach totalitarnych; pomoc
oﬁarom reżimów dyktatorskich, obrona praw socjalnych uchodźców, rozpowszechnianie informacji docierających
z państw totalitarnych.
2
Władimir Bukowski (ur. 1942) – prozaik, publicysta, dysydent w ZSRS, obrońca praw człowieka. W 1972 r.
skazany na 7 lat łagru i 5 lat zsyłki, w 1976 r. wydalony z ZSRS, wymieniony za chilijskiego działacza komunistycznego Luisa Corvalana, w 1983 r. współtwórca Międzynarodówki Oporu.
3
Armando Valladares (ur. 1936) – poeta, dysydent kubański. W 1960 r. skazany na 30 lat więzienia za krytykę
(w gronie znajomych) dyktatora, w X 1981 r. zwolniony na osobistą prośbę prezydenta Francji François Mitterranda,
wyemigrował, w latach 80. działacz Międzynarodówki Oporu w Paryżu.
4
Władimir Maksimow (1935–1995) – pisarz, prozaik, publicysta, dysydent rosyjski, dwukrotnie z powodów politycznych osadzony w szpitalu psychiatrycznym, od 1974 r. na emigracji we Francji.
5
Andriej Sacharow (1921–1989) – ﬁzyk, obrońca praw człowieka w ZSRS. Współtwórca radzieckiej broni
jądrowej. Począwszy od lat 60. dysydent, w 1975 r. laureat pokojowej Nagrody Nobla, 1984–1986 zesłany do
Gorkiego.

235

Wydana okolicznościowa broszura pt. Międzynarodówka Oporu zawiera wypowiedzi sympatyków i przedstawicieli organizacji oraz komentarze do przebiegu spotkania
drukowane w prasie zachodniej. Zamieszczono tu m.in.:
– Posłanie R[onalda] Reagana6 do uczestników „kontrkonferencji”, w którym zapewnił o poparciu dla „bojowników o wolność na wszystkich kontynentach”. Brneńską „kontrkonferencję” określił jako „czynnik przyspieszający” realizację postanowień
KBWE w dziedzinie dotyczącej „obrony praw człowieka”.
– Oświadczenie A[natolija] Szczarańskiego7 (były żydowski działacz opozycyjny
w ZSRR, od lutego 1986 r. zamieszkały w Izraelu). Szczarański wezwał uczestników
„kontrkonferencji”, aby wywierali jeszcze silniejszy nacisk na Związek Radziecki celem
„polepszenia” panującej tam sytuacji dotyczącej praw człowieka.
– Wywiad z aktorem francuskim Yves Montandem8, który stwierdza m.in., że Związek Radziecki „nie respektuje Karty Praw Człowieka” i „jeżeli rządu (radzieckiego) nie
możemy zaakceptować, musimy go zwalczyć”.
– Wywiad z W[ładimirem] Bukowskim – przedstawił on zadania „kontrkonferencji”,
która ma służyć poinformowaniu szerokich kręgów społeczeństwa „o sytuacji w krajach
komunistycznych”, oraz powiedział, że tylko Zachód byłby w stanie zniszczyć „lewicowy totalitaryzm”.
Jak wynika z posiadanych informacji, Międzynarodówka Oporu od chwili swego
powstania ściśle współpracuje z b[yłą] „Solidarnością”.
Według uzyskanych danych, w wydawanej w Paryżu antyradzieckiej gazecie „Rosyjska myśl” (nr 3/650) opublikowano Odezwę szefa Solidarności Walczącej – Kornela
Morawieckiego – do przywódców Międzynarodówki Oporu. Przedstawia [on] w niej
swoje stanowisko wobec aktu końcowego KBWE oraz propozycje uintensywnienia
wzajemnego oddziaływania i współpracy. W dokumencie tym K[ornel] Morawiecki
z zadowoleniem oświadcza, że przedstawiciel Solidarności Walczącej – Andrzej Wirga9 z Moguncji* (RFN), przedstawił w Międzynarodówce Oporu wspomnianą odezwę
podczas spotkania w Wiedniu uczestników „konferencji alternatywnej”, zorganizowanej
przez przedstawicieli ośrodków antysocjalistycznych. Fakt otrzymania Odezwy Międzynarodówka Oporu traktuje jako próbę dalszego zbliżenia się organizacyjnego. A[ndrzej]
Wirga wysunął także wniosek o przyjęcie go w skład przedstawicieli tej organizacji.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 39–41, mps.

*

Andrzej Wirga – od 1984 r. kieruje ekspozyturą SW w RFN. Utrzymuje ścisłe kontakty z „Kulturą” i reakcyjną
emigracją. [Przypis w dokumencie].
6
Ronald Reagan (1911–2004) – amerykański polityk republikański, 1981–1989 prezydent Stanów Zjednoczonych.
7
Natan (pierwotnie Anatolij) Szczarański (ur. 1948) – sowiecki dysydent, działacz żydowski, polityk. Walczył
o prawo emigracji do Izraela, w 1976 r. współzałożyciel Moskiewskiej Grupy Helsińskiej, w 1977 r. aresztowany
i skazany na 3 lata więzienia i 10 lat kolonii o surowym rygorze, w 1986 r. wydalony do USA, mieszka w Izraelu.
8
Yves Montand (1921–1991) – aktor francuski, wspierał NSZZ „Solidarność”.
9
Andrzej Wirga (ur. 1945) – ekonomista, działacz związkowy i emigracyjny. Od 1981 r. na emigracji w RFN,
działał w Biurze Zagranicznym NSZZ „Solidarność” w Bremie i Komitecie Pomocy Solidarności w Moguncji, od
1984 r. przedstawiciel SW w RFN.
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Nr 90
1986 maj 11, Katowice – Informacja w sprawie kolportażu wydawnictw SW na terenie
woj. katowickiego opracowana przez starszego inspektora Wydziału III WUSW w Katowicach por. Marka Senderowicza, tajne specjalnego znaczenia

W ostatnim okresie na terenie woj. katowickiego miały miejsce następujące fakty
kolportażu nielegalnych wydawnictw Solidarności Walczącej, a mianowicie:
– W dniu 4 III 1986 r. TW ps[eudonim] „Kenig” otrzymał od ﬁguranta sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Akwarium” nr KA 57 977 (prowadzonej przez Wydział V-1 tut[ejszego] WUSW) 9 egz[emplarzy] „WiS” nr 23/85 datowanych 8 XII 1985 r.
po 35 zł każdy.
– W dniu 17 IV 1986 r. Wydział V-1 tut[ejszego] WUSW przejął operacyjnie
1 egz[emplarz] pisma pt. „Solidarność Walcząca – Wolni i Solidarni” nr 1/120 z dnia
12–26 stycznia 1986 r. od ﬁguranta sprawy krypt[onim] „Akwarium” Franciszka Ostalskiego1.
– W dniu 25 IV 1986 r. TW ps[eudonim] „Wiszniewski” przekazał 2 egz[emplarze]
„WiS” nr 24/86, które otrzymał od Anny Gorgoń2 – emerytki, byłej ﬁgurantki sprawy
operacyjnego sprawdzenia, kontaktującej się w latach 1980–1982 z Kazimierzem Świtoniem3.
Z wstępnego rozpoznania wynika, że wydawnictwa „Solidarność Walcząca” otrzymują z terenu Wrocławia ﬁguranci sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim]
„Akwarium” – Franciszek Ostalski i Bogumił Zaczyk4, którzy następnie rozprowadzają
je poprzez osoby zaufane.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 149, mps.

1

Franciszek Ostalski (ur. 1935) – ślusarz, działacz opozycyjny. Działacz PPN.
Anna Gorgoń (ur. 1930) – chemik, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, kolporterka.
3
Kazimierz Świtoń (ur. 1931) – elektromechanik, działacz opozycyjny. Uczestnik ROPCiO, w 1978 r. współzałożyciel Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach, działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie
wojennym internowany, w 1983 r. aresztowany, w 1987 r. wszedł w skład podziemnej RKW NSZZ „Solidarność”.
1991–1993 poseł.
4
Bogumił Zaczyk (ur. 1938) – suwnicowy, działacz opozycyjny. Działacz PPN.
2

237

Nr 91
1986 maj 13, Warszawa – Plan działań operacyjnych zmierzających do ewentualnego
ujęcia Kornela Morawieckiego w dniach 13–19 maja 1986 r., sygnowany przez zastępcę
dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia, zatwierdzony przez zastępcę
szefa SB MSW, dyrektora Departamentu III gen. Henryka Dankowskiego, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Wg rozpoznania na dzień dzisiejszy [sytuacja operacyjna] przedstawia się następująco:
1. TW „Arguz” (WUSW Kraków – sprawdzony, wiarygodny) uzyskał informację
od Michała Sagana, zam[ieszkałego] w Krakowie (działacz b[yłej] „S[olidarności]”,
szwagier stryjecznego brata K[ornela] Morawieckiego – Michała Morawieckiego,
zam[ieszkałego] w Sosnowcu, ul. [...]), że w dniu 15 maja br. wyjeżdża on [Michał
Sagan] do Sosnowca na imieniny babci Zoﬁi. Przewidywany wyjazd z Krakowa dnia
15 maja pociągiem ok. godz. 15.00. Spotkanie rodzinne, w którym ma uczestniczyć
K[ornel] Morawiecki, odbyć się ma na działkach ogrodowych w dzielnicy Stary Pekin w Sosnowcu, a w przypadku niepogody w mieszkaniu babci. M[ichał] Sagan ma
omówić sprawę fałszywych dokumentów tożsamości dla K[ornela] Morawieckiego. Wg
Sagana K[ornel] Morawiecki zapowiedział swój przyjazd do Sosnowca w przedziale
13–18 V br. W trakcie podjętych sprawdzeń (przy udziale WUSW w Katowicach i Krakowie) ustalono wstępnie, że:
– Michał Sagan nie jest darzony zaufaniem przez K[ornela] Morawieckiego, dotychczas nie spotkali się, a pośrednikiem w ich kontaktach (dokumenty tożsamości) jest Michał Morawiecki;
– kobieta o imieniu Zoﬁa jest babcią żony M[ichała] Sagana z Krakowa i babcią żony
M[ichała] Morawieckiego z Sosnowca, zamieszkuje w dzielnicy Sielc (adres ustalony).
2. TW „Lesio” i „Saroń” (WUSW Rzeszów, źródła wiarygodne i sprawdzone) poinformowali, że dnia 17 V br. ma dojść do spotkania Andrzeja Kucharskiego (w[i]ce-przewodniczącego SW Oddział Rzeszów) z K[ornelem] Morawieckim na terenie Wrocławia.
Spotkanie odbyć się ma w celu wręczenia Kornelowi prezentu urodzinowego i rozliczeń
ﬁnansowych z działalności poligraﬁczno-kolportażowej. Wraz z A[ndrzejem] Kucharskim na spotkanie mają udać się TW „Lesio” i W. Biały1 – łącznik rzeszowskiego oddziału SW, który ma odebrać w tym terminie partię literatury bezdebitowej od działacza SW we Wrocławiu – Leszka Rybaka, studenta IV roku Politechniki Wrocławskiej.
Podróż odbyć mają pociągiem relacji Zamość–Kędzierzyn-Koźle (z Rzeszowa o godz.
0.04), a następnie Kędzierzyn-Koźle–Opole i Opole–Wrocław.
TW „Lesio” ma wyjechać ze stacji Rzeszów Główny, a Kucharski wsiądzie do
w[yżej] w[ymienionego] pociągu na stacji Rudna Mała. Resztę podróży spędzą razem.
1

W. Biały – bliższych danych nie ustalono.

238

Ze względu na konspirację zakładają wysiąść z pociągu na stacji Wrocław Wojnów (od
strony północno-wschodniej) ok. 13.20.
Dalsze postępowanie po przybyciu do Wrocławia uzależniają od ew[entualnych]
stwierdzonych działań ze strony SB.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że organizacją i zabezpieczeniem przyjazdu
działaczy rzeszowskich zająć się ma wspomniany L[eszek] Rybak.
Powrót do Rzeszowa ma nastąpić w dniu 19 V br.
3. Z PT uzyskano informację, że dnia 15 V br. o godz. 17.00 rozpocznie się przyjęcie
imieninowe u Zoﬁi Krawczyk2, zam[ieszkałej] Warszawa, ul. [...] (Ursynów) – rodzona
siostra K[ornela] Morawieckiego.
Na terenie Warszawy zamieszkuje ponadto rodzony brat Kornela – Ryszard Morawiecki3, ul. [...], oraz szereg członków jego dalszej rodziny i [rodziny] żony (powiązania
rodzinne i dane osobopoznawcze ustalone). Ponadto Warszawa jest rodzinnym miastem
K[ornela] Morawieckiego i w związku z tym posiada on szereg znajomych z okresu
dzieciństwa i studiów (w bieżącym ustalaniu).
Nie należy wykluczyć, że K[ornel] Morawiecki może przybyć do Warszawy celem
spotkania się z siostrą z okazji jej imienin.
Z analizy sytuacji operacyjnej wynika, że:
– najbardziej prawdopodobnym może być spotkanie K[ornela] Morawieckiego
z A[ndrzejem] Kucharskim (inspirowane przez TW „Lesio”, planowane wcześniej, potwierdzone przez wrocławską strukturę SW);
– udział K[ornela] Morawieckiego w imieninach w Sosnowcu jest mało prawdopodobny, nie jest to jego najbliższa rodzina. Nie wyklucza się jednak kontaktu Kornela
z Michałem Morawieckim, ponieważ zainteresowany jest on uzyskaniem fałszywych
dokumentów tożsamości;
– może przybyć do Warszawy celem spotkania się z siostrą z okazji imienin. Ze
względu na stosowanie przez niego daleko idących środków ostrożności mało prawdopodobnym jest, aby odwiedził ją w dniu imienin.
Reasumując, można przyjąć założenie, że K[ornel] Morawiecki najpierw może spotkać się z rodziną w Warszawie, następnie ze stryjecznym bratem w Sosnowcu, aa dnia
17 maja br. odbyć zaplanowane spotkanie z A[ndrzejem] Kucharskim w okolicach Wrocławia lub Opola. K[ornel] Morawiecki może podróżować pociągiem lub samochodema.
II. Założenia operacyjno-organizacyjne
1. Przyjmuje się jako zasadę prowadzenie obserwacji z PZ zorganizowanych w wytypowanych obiektach i obserwacji punktowej rejestrującej ruchy ﬁgurantów.
Prowadzenie obserwacji towarzyszącej możliwe jest jedynie w przypadkach gwarantujących pełną konspirację działań (bez użycia łączności radiowej).

a–a
2
3

Fragment podkreślony odręcznie.
Zoﬁa Krawczyk (ur. 1945) – chemik, siostra Kornela Morawieckiego, działaczka SW, kolporterka.
Ryszard Morawiecki (ur. 1953) – ﬁzyk, brat Kornela Morawieckiego. Działacz SW.
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2. Osobowe źródła informacji zaangażowane w akcjach winny być odpowiednio
zadaniowane i poinstruowane w zakresie zachowania się w określonych sytuacjach
(uwzględnić rozwiązania wariantowe) oraz łączności z obsługującymi oﬁcerami SB.
3. aDziałania realizują WUSW we Wrocławiu, Rzeszowie, Opolu, Katowicach i Krakowie, a na terenie Warszawy Biuro Studiów SB MSWa.
Przedsięwzięcia operacyjne w[yżej] w[ymienionych] jednostek wspomagane będą
przez Biuro „B” MSW i jego jednostki terenowe.
III. Zadania dla jednostek zaangażowanych w akcji
1. Biuro Studiów SB MSW
– koordynuje działaniami Biura „B” MSW i WUSW zaangażowanymi w akcji;
– celem usprawnienia koordynacji działań, szybkiej wymiany informacji, współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji z zainteresowanymi WUSW deleguje: por.
A[ndrzeja] Płatka do WUSW w Katowicach, kpt. Wł[odzimierza] Ostrowskiego do
WUSW we Wrocławiu;
– we współdziałaniu z Biurem „B” realizuje działania operacyjne na terenie Warszawy (rejon Ursynowa, dworce PKP itp.).
2. WUSW Rzeszów
– zabezpiecza obsługę osobowych źródeł informacji w trakcie działań i na bieżąco
informuje Biuro Studiów oraz WUSW we Wrocławiu o rozwoju sytuacji;
– apotwierdza wyjazd ﬁgurantów w kierunku Wrocławia, tj. ze stacji PKP Rzeszów
Główny i Rudna Mała;
– przekaże do WUSW (w trybie pilnym) w Katowicach, Opolu i Wrocławiu zdjęcia
ﬁgurantów celem ułatwienia ich identyﬁkacjia.
3. WUSW Kraków
– potwierdza fakt wyjazdu M[ichała] Sagana do Sosnowca w dniu 15 V br.;
– współdziała z WUSW Katowice w zakresie przejęcia ﬁguranta na terenie Sosnowca;
– na bieżąco utrzymuje kontakt z Biurem Studiów i WUSW w Katowicach.
4. WUSW Katowice
W ramach powołanej grupy operacyjnej:
– realizuje zadania wynikające z rozwoju sytuacji operacyjnej aw ramach własnego
planu działańa, zakładającego ewentualne ujęcie K[ornela] Morawieckiego w przypadku
przyjazdu do Sosnowca.
5. WUSW Opole
– potwierdza przyjazd i ew[entualną] przesiadkę ﬁgurantów jadących z Rzeszowa do
Wrocławia w dniu 17 V br. na stacjach PKP Kędzierzyn-Koźle i Opole;
– realizuje działania operacyjne w przypadku zorganizowania spotkania działaczy
rzeszowskich SW z K[ornelem] Morawieckim na terenie [woj.] opolskiego;
– na bieżąco informuje Biuro Studiów SB MSW i współdziała z WUSW Wrocław
w realizacji podejmowanych przedsięwzięć na swoim terenie.
6. WUSW Wrocław
W ramach grupy operacyjno-śledczej:
– organizuje zabezpieczenie operacyjne Leszka Rybaka i innych ustalonych organizatorów spotkania przedstawicieli Rzeszowa z K[ornelem] Morawieckim;
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– zapewnia kontrolę operacyjną ﬁgurantów z Rzeszowa z chwilą ich przyjazdu do
Wrocławia;
– zabezpiecza operacyjnie wytypowane adresy, na których może dojść do w[yżej]
w[ymienionego] spotkania;
– realizuje ew[entualne] zatrzymanie K[ornela] Morawieckiego – zgodnie z wytycznymi ramowego planu przedsięwzięć operacyjnych w SOR krypt[onim] „Ośmiornica”.
7. Biuro „B” MSW
– realizuje zadania zlecone w ramach akcji przez Biuro Studiów SB MSW;
– akoordynuje działaniami podległych jednostek na terenie województw objętych aka
cją .
Szczegółowe działania operacyjne jednostek zaangażowanych w akcji będą dostosowywane do kształtującej się sytuacji operacyjnej i modyﬁkowane w przypadku jej
zmiany.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 243–248, mps.
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Nr 92
1986 maj 16, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca badań konwertora sporządzona
przez kierownika Sekcji I-a Wydziału „T” WUSW w Rzeszowie kpt. Włodzimierza Beresia, tajne

W dniu 15 V 1986 r. przeprowadzono badania konwertora uzyskanego operacyjnie
przez Wydział V WUSW w Rzeszowie, służącego działaczom nielegalnych struktur do
nasłuchu korespondencji radiowej służb operacyjnych SB i MO.
Do badań technicznych użyto odbiornika radiowego „Elizabeth stereo” i radiotelefonów będących na wyposażeniu SB.
Wnioski:
1. Przeprowadzone próby wykazały, że nie jest możliwe prowadzenie nasłuchu jednocześnie dwu kanałów z danego pasma SB czy MO. Konieczne jest przestrojenie się
z jednego kanału na drugi.
2. Jakiekolwiek wprowadzenie sygnału zakłócającego w danym kanale jest niedopuszczalne, bo utrudnia pracę w tym kanale.
3. Prowadzenie dezinformacji w formie wysyłania sygnałów w danym kanale, a [jednocześnie] właściwa praca na innym kanale jest możliwa. W przypadku posiadania przez
ﬁgurantów więcej niż jednego konwertora stwarza niebezpieczeństwo prowadzenia nasłuchu jednocześnie w jednym i drugim kanale.
4. Najbardziej skutecznym środkiem uniemożliwiającym ﬁgurantom przejmowanie
informacji o treści prowadzonej korespondencji jest bezwzględne i rygorystyczne przestrzeganie tabel kodowych. Uchroni to przed ujawnieniem treści rozmów, a nie uchroni
przed ujawnieniem samego faktu ich prowadzenia.
5. Innym sposobem jest np. prowadzenie korespondencji w jednym kanale i na zaszyfrowany sygnał przejście na drugi celem przekazania istotnej informacji również szyfrem itp.
6. Poza tym w przypadkach, gdzie jest to możliwe, należałoby unikać korespondencji
radiowej, a prowadzić ją inną metodą, np. telefonem, łącznikiem.
Badania przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału „T” WUSW w m[iejscu] kpt.
Włodzimierz Bereś i por. Janusz Jerszów.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 31, mps.
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Nr 93
1986 maj 16, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 220 do SOR kryptonim „Agora”,
sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Zbigniewa
Brożka, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 30 kwietnia br. przeprowadzona została rozmowa proﬁlaktyczno-ostrzegawcza z żoną ﬁguranta sprawy Krystyną Oziewicz1, c. Stefana i Stanisławy z d[omu] Maras,
ur. 8 I 1948 r. Lubań Śląski, mająca na celu zwiększenie wysiłku wychowawczego wymienionej w stosunku do jej dzieci Marka i Justyny (w ub[iegłym] r[oku] uzyskano wiarygodną informację, że Marek Oziewicz2 malował hasła prosolidarnościowe na murze
szkoły w okresie przed 1-majowym).
Krystyna Oziewicz zobowiązała się do takiego zachowania, jak jednak ustalono,
w dniu 1 maja br. przebywała ona wraz z mężem w swoim domku letniskowym w Pęgowie, natomiast dzieci pozostały we Wrocławiu. W przypadku tych ostatnich nie stwierdzono, aby brały udział w zakłócaniu ładu i porządku publicznego.
W toku wspomnianej rozmowy uzyskano informację, że praca naukowa ﬁguranta [nr
rejestracyjny] WRO 44 132 Zbigniewa Oziewicza, o której meldowano w poprzednim
meldunku, została opublikowana.
Treść powyższej rozmowy K[rystyna] Oziewicz przekazała mężowi, który z kolei podzielił się swoimi uwagami z [nr rejestracyjny] WRO 44 468 Bernardem Jancewiczem3,
mając do niego pretensje o przekazywanie informacji naszym organom. B[ernard] Jancewicz przyznał się Oziewiczowi, że po powrocie z konferencji w Canterbury przeprowadzono z nim rozmowy dotyczące jej przebiegu. Faktem tym naruszył on swoje zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści i okoliczności przeprowadzonych rozmów
oraz dał przesłanki do określenia jego słabych cech charakteru.
Prowadzący: ppor. Ryszard Przyłucki.

Źródło: AIPN Wr, 054/1501, k. 6, mps.

1
2
3

Krystyna Oziewicz (ur. 1948) – współpracowniczka SW.
Marek Oziewicz (ur. 1970) – anglista, tłumacz.
Bernard Jancewicz (ur. 1943) – ﬁzyk. Członek PZPR, kolporter prasy SW.
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Nr 94
1986 maj 19, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 228 do SOR kryptonim „Agora”,
sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu por. Zdzisława
Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia

W wyniku prowadzonej kontroli operacyjnej ﬁguranta sprawy [nr rejestracyjny]
WRO 44 132 Zbigniewa Oziewicza przez TW ps[eudonim] „Krzysztof” uzyskano
wiarygodną informację, że zajmuje się on między innymi działalnością kolportażową
w strukturach opozycji. TW ujawnił u ﬁguranta, podczas kilkakrotnych odwiedzin, szereg nielegalnych wydawnictw z terenu naszego regionu, a także kraju. Ostatnio TW
otrzymał od ﬁguranta jedno z takich pismo p[od] n[azwą] „Hutnik”1 sygnowane przez
nowohucką opozycję.
Ponadto w wyniku podjętych działań operacyjnych przez tut[ejszy] Wydział „W”
zatrzymano przesyłkę adresowaną do ﬁguranta przez N.N. nadawcę, w której ujawniono
3 egzemplarze pisma sygnowanego przez wrocławskie podziemie p[od] n[azwą] „Solidarność Walcząca” nr 7 obejmujące okres 6–20 kwietnia 1986 r.
Prowadzący: ppor. Ryszard Przyłucki.

Źródło: AIPN Wr, 054/1501, k. 7, mps.

1
„Hutnik” – pismo zakładowe NSZZ „Solidarność” pracowników Huty im. Lenina w Krakowie, ukazujące się
w latach 1982–1990, wydano 202 numery.
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Nr 95
1986 maj 26, Rzeszów – Koncepcja działań operacyjnych zmierzających do likwidacji
punktu poligraﬁcznego będącego w dyspozycji byłych działaczy NSZZ „Solidarność” RI
regionu rzeszowskiego, opracowana przez funkcjonariusza WUSW w Rzeszowie ppor.
Janusza Tyrakowskiego, sygnowana przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie
mjr. Józefa Gaja, zatwierdzona przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana
Czajkę, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Z informacji uzyskanych od TW ps[eudonim] „Lesio” i TW ps[eudonim] „Saroń”
wynika, że w dniu 12 V 1986 r. odbyło się zebranie konspiracyjne przedstawicieli struktury konspiracyjnej Oddział SW Rzeszów i działaczy NSZZ RI „S[olidarność]” regionu
rzeszowskiego używających nazwy Regionalny Komitet Oporu Rolników1. Oddział SW
Rzeszów reprezentował m.in. Andrzej Kucharski, natomiast RKOR Jan Kopera2 i Kazimierz Chorzępa.
Na spotkaniu opracowano wspólne oświadczenie dotyczące współpracy między
Oddziałem SW Rzeszów a RKOR-em, a także oświadczenie na temat skutków awarii
elektrowni atomowej w ZSRR. Według ustaleń oświadczenia te mają być publikowane
w biuletynie sygnowanym przez RKOR pt. „Wieś Polska” i w biuletynie sygnowanym
przez Oddział SW Rzeszów pt. „Galicja”.
Z informacji TW ps[eudonim] „Lesio” z miesiąca maja i sierpnia 1985 r. wynikało,
że osobą, która prowadzi punkt poligraﬁczny będący do dyspozycji b[yłych] działaczy
NSZZ RI „S[olidarność]” regionu rzeszowskiego, jest Jan Kopera (został on przeszkolony w zakresie poligraﬁi przez J[anusza] Szkutnika, z którym wykonywał biuletyn pt.
„Wieś Rzeszowska”).
TW ps[eudonim] „Saroń” otrzymał polecenie od A[ndrzeja] Kucharskiego dostarczenia kalek białkowych dla potrzeb poligraﬁcznych RKOR-u. Jak sugeruje TW „Lesio”,
A[ndrzej] Kucharski w związku z trudnościami w uruchomieniu własnej bazy poligraﬁcznej dąży do przejęcia poligraﬁi będącej w dyspozycji RKOR-u lub też udzielenia jej
pomocy w zaopatrzeniu technicznym i wykorzystaniu jej do wydawania opracowań SW
(zachodzi możliwość wykonania przy pomocy tej poligraﬁi ulotek antyzjazdowycha).
II. Cel koncepcji
Powyższą sytuację operacyjną planuje się wykorzystać w celu zlokalizowania punktu
poligraﬁcznego b[yłych] działaczy NSZZ RI „S[olidarność]”, poddania go operacyjnej
kontroli i w przypadku podjęcia produkcji nielegalnych wydawnictw jego likwidacji.

a

Wyraz dopisany odręcznie nad przekreślonym antywyborczych.
Właśc. Rzeszowski Komitet Oporu Rolników – powstał w XI 1983 r., grupował działaczy NSZZ „Solidarność”
RI, prowadził ograniczoną działalność, współpracował z SW.
2
Właśc. Janusz Kopera (ur. 1942) – rolnik. Działacz RKOR i SW.
1
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III. Sposób realizacji koncepcji
1) Wyposażyć TW ps[eudonim] „Saroń”, odpowiedzialnego w strukturze Oddział
SW Rzeszów za zaopatrzenie, w dwie kalki białkowe i zlecić TW dostarczenie ich na
punkt poligraﬁczny należący do RKOR-u lub takie pokierowanie dostawą tych materiałów poligraﬁcznych, aby zlokalizować ten punkt.
2) Zadaniować TW ps[eudonim] „Apollo” odpowiedzialnego w strukturze SW za
poligraﬁę w kierunku nawiązania współpracy między w[yżej] wym[ienionymi] strukturami i ustalenia punktu poligraﬁcznego należącego do RKOR.
3) Zadaniować TW ps[eudonim] „Lesio” odpowiedzialnego w strukturze SW za kolportaż w kierunku przejęcia operacyjnego nielegalnych wydawnictw wyprodukowanych
ewentualnie przez działaczy RKOR.
4) W przypadku rozwoju sytuacji operacyjnej jak w pkt 1 koncepcji zostanie opracowany, we współdziałaniu z Wydziałem „T”, „B” i Śledczym tut[ejszego] WUSW, plan
działań operacyjnych zmierzających do likwidacji poligraﬁi RKOR.
IV. Termin realizacji i odpowiedzialni
Z uwagi na przewidywany wzrost aktywności członków struktury konspiracyjnej
Oddział SW w Rzeszowie w okresie przed X Zjazdem PZPR realizację powyższej koncepcji planuje się zakończyć do dnia 15 VI 1986 r.
Koncepcję zrealizują: st[arszy] insp[ektor] Sekcji III Wydz[iału] V ppor. J[anusz]
Tyrakowski i insp[ektor] Sekcji III Wydz[iału] V chor. B[ogusław] Brzuszek pod nadzorem z[astęp]cy naczelnika Wydz[iału] V kpt. Andrzeja Czerwińskiego.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 99, mps.
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Nr 96
1986 maj 27, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca pobytu działaczy rzeszowskiego
oddziału SW we Wrocławiu w dniu 17 maja 1986 r., sporządzona na podstawie uzupełnionej relacji TW pseudonim „Lesio” przez starszego inspektora Wydziału V WUSW
w Rzeszowie ppor. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 16 bm. wyszedłem z domu, doszedłem na pierwsze miejsce spotkania z Andrzejem Kucharskim w Rzeszowie koło Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich na godz.
23.00. Czekał już na mnie, stwierdził, że przyszedł „bez ogona”, ja również mu potwierdziłem, że jestem „bez ogona”, poszliśmy więc na dworzec. Szliśmy ulicą Kochanowskiego na kładkę, tę przy dworcu. Nie wchodziliśmy przez główne wejście dworca, tylko
zeszliśmy po schodkach, tych w połowie kładki, no i tam pod takim kioskiem siedzieliśmy i czekaliśmy na pociąg. Przyjechał pociąg i nie można było do niego wejść – tak
był załadowany, lecz podstawili dwa wagony i wsiedliśmy do tych wagonów. Andrzej po
odjeździe pociągu ok. godz. 0.10 trochę polatał po wagonach, aby sprawdzić, czy ktoś
za nami nie jedzie. Siedzieliśmy w przedostatnim wagonie, przedział drugi od wejścia,
razem z facetem i kobietą z trojgiem dzieci. Był też gość taki starszy, z brodą, wysoki.
No i tak dojechaliśmy do Kędzierzyna-Koźla. Kucharski nie nastawał na przesiadkę
w Gliwicach, gdyż był przekonany, że jesteśmy obserwowani, ponadto stwierdziliśmy,
że pociąg ma duże opóźnienie i prawdopodobnie byśmy nie zdążyli na ten pociąg z Opola do Wrocławia Swojczyc. Wysiedliśmy w Koźlu i poszliśmy po bilety. Ja poszedłem,
połaziłem po tym dworcu, żeby się pokazać, poszedłem jeszcze z dworca do kiosku kupić gazetę, a Andrzej stał w tym czasie w kolejce za biletami. Bilety kupiliśmy w kasie
w Kędzierzynie do Opola i wsiedliśmy ok. godz. 8.00 do pociągu do Opola. W pociągu
Andrzej stwierdził, że jest „czysto”, nikt za nami nie wsiadł, w ogóle tak żeśmy na styk
weszli, żeby już więcej nikt do pociągu nie wsiadł. Do Opola dojechaliśmy dość późno
i nawet już nie mieliśmy czasu, żeby bilety kupować. Dlatego w Opolu przeskakiwaliśmy na inny peron (tam jest taki peron, po prostu jakby inny dworzec, po drugiej stronie)
i tak biegiem dolecieliśmy do pociągu jadącego na Wrocław. Wsiadaliśmy do prawie pustego pociągu i nikt z nami nie wsiadał. Andrzej był ucieszony, że nie jesteśmy śledzeni.
W trakcie jazdy do Wrocławia Andrzej cały czas mówił, że będzie miał spotkanie z Kornelem i że przy tym ja będę. Później – jak żeśmy rozmawiali, już w drodze powrotnej
– twierdził, że jest umowa z SW we Wrocławiu, że zawsze przyjeżdża dwóch, żeby po
prostu był drugi dubler, tak żeby ktoś mógł jechać na następne spotkanie. Wg Andrzeja
– 17 bm. miało być spotkanie indywidualne z Kornelem.
Z Opola dojechaliśmy przez Dworzec Główny we Wrocławiu na Wrocław Nadodrze, bo przez Swojczyce ten pociąg nie jechał, bo był remont jakiegoś mostu akurat
17 maja. Po wyjściu z pociągu Kucharski zwrócił uwagę na mężczyznę (w wieku ok.
40 lat, krępej budowy ciała, ciemne włosy, ubrany był w białą koszulę, chyba jasne
spodnie, w ręku trzymał saszetkę), twierdząc, że jest z UB, potem sam widziałem go za
nami i oceniam, że mógł on kierować obserwacją. Na dworcu tym czekał na nas Leszek
Rybak, który podszedł do Andrzeja i powiedział do niego: „Idziemy na punkt i jest
spotkanie z Kornelem, tylko jest warunek – nie może być »ogona«, jeżeli jest »ogon«,
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rozchodzimy się i nie ma sprawy”. Wzmożyliśmy we trójkę czujność i Leszek po raz
pierwszy stwierdził, że są osoby z obserwacji z Wrocławia, które zna. Na przystanku pod
dworcem stały dwie młode dziewczyny, w wieku 27–28 lat. Leszek mówi: „Jeżeli będzie
przejeżdżał tramwaj i one wsiądą, to my nie wsiadamy, jeżeli natomiast one zostaną, to
my wsiadamy i już wiemy, czy nas obserwują, czy nie”. Tramwaj długo nie podjeżdżał,
Leszek zmienił decyzję: „Idziemy na taksówkę”. Podchodzimy na postój – nie ma taksówek, lecz zauważyliśmy taksówkę, która podjeżdża za stojący niedaleko samochód
„Żuk”. W momencie, kiedy przychodzi nasza kolejność na postoju – ta taksówka pod
nas podjeżdża i wyraźnie widać parę osób (kobieta i mężczyzna, którzy stoją po drugiej
stronie ulicy i nas obserwują, a w momencie, kiedy my jesteśmy już pierwsi w kolejce,
kobieta nachyla się do torebki i coś mówi. Wsiadamy w tę taksówkę („Fiat 125p”, kolor
pomarańczowy, kierowcą jest mężczyzna w wieku ok. 40 lat, lekko łysawy) i Leszek już
w taksówce stwierdził, że prawdopodobnie nie jedziemy, gdyż byliśmy przekonani, że
jesteśmy bardzo dokładnie śledzeni. Cały czas dodatkowo jechała za nami taksówka (taki
kremowy „Fiat”) i specjalnie utrzymywała odpowiednią odległość. Dojechaliśmy do ulicy Grunwaldzkiej i wtedy Leszek mówi: „To już nie jedziemy, chodźcie coś zjeść”. Był
pewny, że jesteśmy obserwowani. Poszliśmy do baru na Grunwaldzkiej i zauważyliśmy,
że ten kremowy „Fiat” zajechał od tyłu. Gdy wychodziliśmy z tego baru, to widzieliśmy
ponownie tego „Fiata”, który zawrócił naokoło i już za nim zaraz podjeżdża taksówka,
w razie gdybyśmy chcieli łapać taksówkę. Później chodziliśmy po mieście i można było
stwierdzić, że za nami chodziła obserwacja, dużo osób, przeważnie kobiety. Tak że w tym
momencie sprawa była skończona, Leszek stwierdził w 100 proc., że jest obstawa i powiedział: „W takim wypadku nie jedziemy nigdzie, pochodzimy trochę po mieście”. Ja
podejrzewam, że nawet mogło być tak, że najprawdopodobniej Leszek przydarła ze sobą
„ogon” i w momencie, kiedy się zorientował w tych Swojczycach lub przemieszczając się
ze Swojczyc na Nadodrze, to wtedy podjął decyzję, że nie idzie do Kornela. Z Leszkiem
rozstaliśmy się o godz. 14.30 i powiedział nam, którędy mamy iść, i myśmy już sami szli.
Byliśmy przekonani, że jesteśmy nadal obserwowani. Na dworcu stały te dwie babki, które non stop za nami łaziły i nas obserwowały, ten facet w białej koszuli. Dwóch wsiadło
z nami do pociągu z Wrocławia do Kędzierzyna ok. godz. 17.00 i odwieźli nas do Opola
– jeden niski, łysawy, włosy blond, takie rzadkie, wysokie takie czoło z zakolami, rzadkie
wąsy, zielona koszula, jasne spodnie. Drugi – wysoki, kręcone, jasne włosy, też wysokie
zakola, takie kręcone jak Murzyni mają, bordowa koszula i chyba jasne spodnie.1
Szczegółowo nie starałem się zapamiętywać ruchów obserwacji i osób biorących
w niej udział. Skoncentrowałem się na realizacji zadania, że mam wystawiać się pod
obserwację (byłem uprzedzony przez pracowników SB, że będziemy obserwowani)
i uspokajać Andrzeja Kucharskiego, gdyby przesadnie zwracał uwagę na ewentualną
obstawę ze strony SB. Czyniłem to skutecznie do momentu dojazdu do Wrocławia Nadodrza (np. na stacji w Kędzierzynie-Koźlu Kucharski sugerował, że jakiś mężczyzna nas
obserwuje).
We Wrocławiu, a szczególnie w centrum miasta, nic się nie odzywałem na stwierdzenia Kucharskiego i Rybaka, że jesteśmy obserwowani, gdyż sam stwierdziłem, iż
jesteśmy mocno kontrolowani i moje zaprzeczenia byłyby podejrzane.
a

Tak w dokumencie.
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Uogólniając, pierwsze spostrzeżenia, że jesteśmy obserwowani, nabyłem na dworcu
Wrocław Nadodrze, gdzie w sposób nienaturalny podjechała pod nas taksówka.
Potem w centrum miasta stwierdziłem, że wokół nas w pewnej odległości krąży wiele osób, głównie kobiety, które obserwują nasze ruchy. Odniosłem wrażenie, że jesteśmy
jakby otoczeni.
Uwagi:
Powyższą notatkę sporządzono w oparciu o informacje od TW ps[eudonim] „Lesio”,
uzyskane w czasie spotkań w dniach 18, 19, 21, 26 V 1986 r.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 3, k. 350–351, mps.
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Nr 97
1986 maj 27, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 232 do SOR kryptonim „Agora”,
sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu por. Zdzisława
Kuliczkowskiego, tajne

W toku prowadzonej systematycznej kontroli operacyjnej ﬁguranta sprawy [nr rejestracyjny] WRO 44 132 Zbigniewa Oziewicza zatrzymano 2 przesyłki adresowane do
ﬁguranta przez N.N. nadawcę, w których ujawniono po 4 egzemplarze pisma sygnowanego przez wrocławską opozycję p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca nr 8 i 9, obejmujących okres 21 kwietnia – 18 maja 1986 r.
Na uwagę zasługuje fakt, że podobną formą kolportażową przekazano wspomniane
wyżej pisma również wielu innym działaczom opozycyjnym, między innymi takim kontaktom ﬁguranta jak: Maria Trąbska1, zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], czy Władysław
Tatarzyński2, zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], pozostający w zainteresowaniu Wydziału
V tut[ejszego] WUSW, a także bratu ﬁguranta Marianowi Oziewiczowi3.
Nadal kontynuowana jest kontrola operacyjna ﬁguranta i jego kontaktów.
Prowadzący: ppor. Ryszard Przyłucki.

Źródło: AIPN Wr, 054/1501, k. 10, mps.

1
Maria Trąbska (ur. 1955) – architekt, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, kolporterka, w XII 1983 r. aresztowana, w VII 1984 r. zwolniona na mocy amnestii.
2
Władysław Tatarzyński (ur. 1945) – technik mechanik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”,
aresztowany w X 1982 r., w XII 1982 r. skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata, w I 1983 r. zwolniony, w III 1983 r. karę zmieniono na bezwględne pozbawienie wolności, w V 1983 r. ułaskawiony, w VI 1984 r.
aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii.
3
Marian Oziewicz (ur. 1943) – elektronik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, działacz SW, w XI
1982 r. aresztowany, w XII 1982 r. uniewinniony.
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Nr 98
1986 czerwiec 5, Katowice – Szyfrogram nr 23 235/144 od zastępcy dyrektora Biura
Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępców szefów W/SUSW ds. SB w sprawie koordynacji przez Biuro Studiów SB MSW działań operacyjnych mających na celu
likwidację SW, tajne specjalnego znaczenia

Uprzejmie przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązują zalecenia wynikające
z „Ramowego planu przedsięwzięć operacyjnych w sprawie rozpracowania i zlikwidowania nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca”1 zatwierdzonego przez szefa Służby Bezpieczeństwa gen. dyw. Władysława Ciastonia.
Zgodnie z powyższym planem koordynatorem i nadzorującym przebieg działań
w skali kraju obejmujących rozpoznanie, rozpracowanie i likwidację struktur Solidarności Walczącej wszystkich szczebli jest Biuro Studiów SB MSW.
W związku z powyższym prosimy o bieżące informowanie Biura Studiów SB MSW
o działaniach podejmowanych w stosunku do struktur Solidarności Walczącej, jak również każdorazowe informowanie o ujawnionych faktach kolportażu wydawnictw Solidarności Walczącej i nadsyłaniu do Biura Studiów SB po jednym egzemplarzu wydawnictw.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 56, mps.

1

Zob. dokument nr 72.
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Nr 99
1986 czerwiec 5, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB w sprawie nadsyłania
informacji o aktualnym stanie rozpoznania struktur SW, tajne specjalnego znaczenia

Rozpracowanie operacyjne struktur Solidarności Walczącej wykazuje, że od kilku
miesięcy następuje stały rozrost oddziałów wojewódzkich, grup terenowych i liczebności członków. Stwierdza się także intensyﬁkację działalności poligraﬁczno-propagandowej.
Szef tej konspiracyjnej struktury Kornel Morawiecki i podległe mu kierownictwo
zmierzają do zajęcia czołowej pozycji w podziemiu, zastąpienia TKK, przejęcia patronatu nad zagranicznymi placówkami „Solidarności”, m.in. brukselskim Biurem Koordynacyjnym1 kierowanym przez J[erzego] Milewskiego2. Czynione są wysiłki doprowadzenia do współdziałania w kraju z nielegalnymi grupami politycznymi o różnych
orientacjach i utworzenia wspólnej, kilkuosobowej „rady politycznej”.
Wytworzona sytuacja po aresztowaniu Zb[igniewa] Bujaka3 i innych liderów podziemia urealnia szanse realizacji tych zamierzeń. Stąd też wynika konieczność zaktywizowania działań operacyjno-rozpoznawczych struktur SW, udaremnienia ich planów,
doprowadzenia do rozbicia i likwidacji ogniw organizacyjnych oraz zatrzymania kierownictwa. Istnieje zatem potrzeba uaktualnienia ocen operacyjnych całej organizacji
SW oraz zweryﬁkowania naszych możliwości.
Realizując zalecenia wynikające z „Ramowego planu przedsięwzięć operacyjnych
w sprawie rozpracowania i zlikwidowania nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca” zatwierdzonego przez szefa Służby Bezpieczeństwa gen. dyw. Władysława Ciastonia, prosimy o nadsyłanie informacji o aktualnym stanie rozpoznania tematu wg następujących punktów:
1. Ilość członków SW.
2. Ilość aktywistów SW, ew[entualnie] funkcje.
3. Ilość grup działania SW oraz ich rozmieszczenie.
4. Ilość znanych punktów kolportażu oraz [punktów] poligraﬁcznych z wykazaniem
pozostających pod operacyjną kontrolą.
5. Liczba łączników pomiędzy strukturą SW a Radą Polityczną we Wrocławiu wraz
z krótką charakterystyką tych osób.
1
Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność”, działało w Brukseli w latach 1982–1989, kierował nim Jerzy
Milewski.
2
Jerzy Milewski (1935–1997) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, współtwórca „Sieci”
i Polskiej Partii Pracy, 1982–1991 kierował Biurem Zagranicznym NSZZ „Solidarność” w Brukseli. 1991–1994
i 1995–1997 kierował Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. W 1963 r. zarejestrowany jako TW ps. „Franciszek”.
3
Zbigniew Bujak (ur. 1954) – wówczas robotnik, działacz opozycyjny, polityk. Współpracownik KSS „KOR”, działacz NSZZ „Solidarność”, od 1980 r. przewodniczący MKZ Mazowsze, od 1981 r. przewodniczący ZR Mazowsze,
członek prezydium KKP, następnie KK, w stanie wojennym ukrywał się, od 1982 r. na czele RKW Mazowsze,
członek TKK, od 1986 r. Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”, od 1987 r. Krajowej Komisji Wykonawczej,
w V 1986 r. aresztowany, zwolniony na mocy amnestii we IX 1986 r., 1988–1990 w Komitecie Obywatelskim przy
Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. 1991–1997 poseł, 1999–2001 szef Głównego Urzędu Ceł.
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6. Wykaz osobowych źródeł informacji (pseudonimy) zaangażowanych w działalność SW oraz wykaz źródeł mających dostęp do Kornela Morawieckiego lub osób z jego
bezpośredniego otoczenia.
7. Wykaz lokalnych wydawnictw sygnowanych przez SW wraz z informacją o miejscu ich produkcji.
8. Wykaz faktów kolportażu wydawnictw SW z uwzględnieniem ilości w układzie
do marca 1986 r. oraz w miesiącach kwiecień–maj 1986 r., jak również ilość przejętych
wydawnictw.
9. Charakterystyka działalności oraz dane osobopoznawcze czołowych aktywistów
SW z danego województwa oraz szczegółowe plany likwidacji tych struktur (dot[yczy]
województw, które dotychczas tego nie zrealizowały).
10. Informacje i sygnały o próbach docierania lub kontynuowania współpracy z innymi strukturami konspiracyjnymi. Wspólne wykorzystywanie bazy poligraﬁcznej.
a

Powyższe zalecenie prosimy zrealizować w terminie do 30 VI 1986 r.a4
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie każdorazowo do Biura Studiów po
1 egz[emplarzu] wydawnictw SW przejętych na terenie województwa.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 59–60, mps.

a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
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Nr 100
1986 czerwiec 7, Katowice – Plan działań operacyjnych w SOR kryptonim „Ośmiornica”, sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach mjr.
Edwarda Cichopka, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk.
Jerzego Birnbacha, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Począwszy od 1983 roku na terenie województwa katowickiego kolportowane są
wydawnictwa sygnowane przez nielegalną organizację p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca Oddział Katowice. W styczniu 1983 r. ujawniony został miesięcznik tzw. Porozumienia Solidarność Walcząca Oddział Katowice pt. „Wolni i Solidarni” nr 1 z listopada
1982 r. W miesięczniku tym podana została informacja o powołaniu w dniu 3 października 1982 r. Rady Solidarności Walczącej Oddział Katowice oraz przedstawiono cele
i zadania organizacji.
Kolejnym wydawnictwem Solidarności Walczącej Oddział Katowice był ujawniony
w połowie 1983 roku „Podziemny Informator Katowicki” nr 1 z lipca 1983 r. Od tego
czasu do chwili obecnej ujawnionych zostało 19 numerów „PIK-u” – ostatni w grudniu
1984 r. z listopada 1984 r. oraz 24 numery „Wolni i Solidarni” – „WiS”, ostatni ujawniony w kwietniu 1986 r. W szeregu oświadczeńa zamieszczonych w kolejnych „PIK-ach”
za Radę Solidarności Walczącej Oddział Katowice podpisywali się: Jan Wysocki i Norbert Liszka. Do chwili obecnej nie stwierdzono, aby pseudonimem takim posługiwał się
któryś z działaczy b[yłej] „Solidarności” bądź innych grup opozycyjnych działających
w województwie.
Z posiadanego operacyjnego rozpoznania nie wynika jednoznacznie, aby w województwie katowickim funkcjonowały zorganizowane struktury nielegalnej organizacji
p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca. Istnienie oddziału katowickiego SW sugerują jedynie fakty kolportażu nielegalnych wydawnictw „WiS” i „PIK” sygnowanych przez ten
oddział. W ostatnim okresie przejęto operacyjnie nielegalne wydawnictwa Solidarności
Walczącej, a mianowicie:
– w dniu 4 marca 1986 r. TW ps[eudonim] „Kenig” otrzymał od ﬁguranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Akwarium” (prowadzonej przez Wydział V-1)
B[ogumiła] Zaczyka 9 egz[emplarzy] „WiS” nr 23/85 datowanychb 8 XII 1985 r.;
– w dniu 17 kwietnia 1986 r. TW ps[eudonim] „Edward” z Wydziału V-1 przejął od
ﬁguranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Akwarium” Fr[anciszka]
Ostalskiego 1 egz[emplarz] pisma p[od] t[ytułem] „Solidarność Walcząca – Wolni i Solidarni” nr 1/120 z dn[ia] 12–26 stycznia 1986 r. wydanego przez Agencję Informacyjną
SW z Wrocławia;
– w dniu 25 kwietnia 1986 r. TW ps[eudonim] „Wiszniewski” przekazał 2 egz[emplarze]
„WiS” nr 24/86 z dnia 20 I 1986 r., które otrzymał od Anny Gorgoń – emerytki, b[yłej]
ﬁgurantki sprawy, kontaktującej się w latach 1980–1982 z K[azimierzem] Świtoniem.
a
b

W dokumencie oświadczeniach.
W dokumencie datowane.
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W poprzednim okresie kolporterem nielegalnych wydawnictw Solidarności Walczącej był przede wszystkim Sławomir Bugajski – dr ﬁzyki, były pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, były internowany, ﬁgurant sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt[onim] „Kawalarz”, obecnie zatrudniony na pół etatu na Politechnice Krakowskiej.
Z w[yżej] wym[ienionym] bezpośrednie kontakty utrzymują i wykorzystywani byli do
kolportażu:
– dr Barbara Kowalczyk, b[yły] pracownik naukowy Uniwersytetu Śl[ąskiego],
obecnie konkubina S[ławomira] Bugajskiego, aktualnie nigdzie niepracująca, ﬁgurantka
sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Wir”;
– dr Wojciech Dzik, pracownik naukowy Uniwersytetu Śl[ąskiego], ﬁgurant sprawy
operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Zespół”;
– dr Marek Szopa, pracownik naukowy Uniwersytetu Śl[ąskiego], ﬁgurant sprawy
operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Zespół”;
– dr Rafał Dytry, pracownik naukowy Uniwersytetu Śl[ąskiego], ﬁgurant sprawy
operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Zespół”;
– mgr Roman Zając, pracownik Centrum Techniki Obliczeniowej U[niwersytetu]
Śl[ąskiego], ﬁgurant kwestionariusza ewidencyjnego krypt[onim] „Niewidomy”.
Wyżej wymienione osoby w przeszłości były aktywnymi działaczami NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śl[ąskim] i ze względu na zainteresowania naukowe utrzymywały i utrzymują nadal kontakty z naukowcami [z] Uniwersytetu im. B[olesława]
Bieruta we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej.
Dr Sławomir Bugajski do czasu wprowadzenia stanu wojennego utrzymywał osobiste kontakty z przywódcą Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim, jak również
z jego żoną Jadwigą, z którą kontaktuje się do chwili obecnej. Utrzymuje także kontakty z dr. Zb[igniewem] Oziewiczem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1984 r. usiłował przewieźć na teren województwa katowickiego powielacz
dostarczony mu przez Andrzeja Domaradzkiego, działacza opozycyjnego z Wrocławia. Z materiałów operacyjnych Wydziału III WUSW we Wrocławiu wynika, że Jadwiga Morawiecka oraz dr Zb[igniew] Oziewicz utrzymują kontakty z ukrywającym
się Kornelem Morawieckim. W miesiącu czerwcu 1985 r. z przebywającym w Krakowie Bieżanowie wśród uczestników tzw. głodówki TW ps[eudonim] „Twarogowskim”
(pozostającym na łączności Wydziału V-2) nawiązała kontakt Jadwiga Morawiecka,
wykazując zainteresowanie nielegalnymi strukturami działającymi na terenie Śląska,
w których tkwi tajny współpracownik. Przekazała mu jednocześnie adres kontaktowy
we Wrocławiu, zapewniając, że przekaże również wiadomość swojemu mężowi. Tajny
współpracownik „Twarogowski” przebywał kilkakrotnie we Wrocławiu, kontaktował
się między innymi ze Zb[igniewem] Oziewiczem, od którego otrzymał list polecający do
S[ławomira] Bugajskiego, jako do rzekomego szefa Solidarności Walczącej w woj. katowickim. S[ławomir] Bugajski negatywnie ustosunkował się do TW, jednocześnie przekazał negatywną opinię do Wrocławia, ostrzegając przed kontaktami z TW ps[eudonim]
„Twarogowski”.
Przeszłość S[ławomira] Bugajskiego, bezpośrednie kontakty z Jadwigą i Kornelem
Morawieckim oraz dr. Zb[igniewem] Oziewiczem, jak również podane wyżej fakty
i okoliczności wskazują, że może on stać na czele oddziału katowickiego Solidarności
Walczącej.
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W czerwcu 1985 roku Wydział V-1 w ramach realizacji sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Sieć” dokonał zatrzymania ﬁguranta sprawy Marka Jałosińskiego. Wymieniony w trakcie składanych wyjaśnień ujawnił, że na przestrzeni 1983–1984
wspólnie z Włodzimierzem Lesiszem i Edwardem Sołtysem zajmował się drukiem
i kolportażem nielegalnych wydawnictw.
We wrześniu 1985 r. u w[yżej] wymienionych dokonano oﬁcjalnych przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, w wyniku czego u W[łodzimierza] Lesisza zakwestionowano
20 pozycji nielegalnych wydawnictw oraz 7 matryc fotograﬁcznych gotowych do drukowania biuletynu „WiS” Solidarność Walcząca Oddział Katowice, natomiast u E[dwarda]
Sołtysa 5 pozycji nielegalnych wydawnictw oraz maszynę do pisania. W stosunku do
wymienionych Prokuratura Wojewódzka w Katowicach wydała nakaz aresztowania
i przedstawiła zarzut rozpowszechniania fałszywych wiadomości. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach W[łodzimierz] Lesisz został skazany na 1 rok i 4 miesiące
więzienia z zaliczeniem aresztu tymczasowego, a E[dward] Sołtys na 1 rok więzienia,
również z zaliczeniem aresztu tymczasowego.
Włodzimierz Lesisz, lat 35, dr matematyki, żonaty, 2 dzieci, zamieszkały w Bytomiu, był pracownikiem naukowym Uniwersytetu, były członek NSZZ „Solidarność”,
utrzymywał bliskie kontakty z grupą Sławomira Bugajskiego, posiada związki rodzinne
z Wrocławiem.
Edward Sołtys, lat 38, dr nauk humanistycznych, żonaty, 2 dzieci, zamieszkały
w Katowicach, były pracownik naukowy Uniwersytetu Śl[ąskiego], aktywny działacz
b[yłego] NSZZ „Solidarność”, utrzymywał bliskie kontakty z grupą S[ławomira] Bugajskiego.
We wrześniu 1985 r. w toku częściowej realizacji sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Balon” prowadzonej przez SB RUSW w Gliwicach zlikwidowano
punkt poligraﬁczny u Jolanty Zamojskiej, przy czym zabezpieczono oprócz urządzeń
poligraﬁcznych klisze „WiS-ów” i „PIK-ów” oraz 450 gotowych egzemplarzy „WiS”.
Wymieniona wyjaśniła, że wspomniane biuletyny drukowała na polecenie Tadeusza
Drzazgowskiego, zam[ieszkałego] Gliwice, ul. [...], ukrywającego się i poszukiwanego
listem gończym. Wraz z nią aresztowani zostali Bogusław Skowronek, zam[ieszkały]
Gliwice, ul. [...], oraz Marek Misiąg, zam[ieszkały] Gliwice, ul. [...], którzy zajmowali
się kolportażem nielegalnych wydawnictw.
W dniu 12 maja 1986 r. przed Sądem Rejonowym w Gliwicach odbyła się rozprawa
przeciwko wymienionym.
B[ogusław] Skowronek i M[arek] Misiąg otrzymali wyroki – 2 lata pozbawienia
wolności, J[olanta] Zamojska – 2 lata w zawieszeniu na 3 lata.
Z informacji przekazanych przez Wydział III we Wrocławiu wynika, że na terenie
województwa katowickiego zamieszkują dalecy krewni Kornela Morawieckiego:
– Stryjeczny brat – Morawiecki Michał, s. Józefa, ur. 28 IX 1944 r. w Katowicach,
technik ekonomista, zatrudniony w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych jako kierownik magazynu, żonaty, 2 dzieci, zamieszkały Sosnowiec, ul. [...],
aktywny działacz b[yłej] „Solidarności”. Z informacji przekazanych przez Wydział
V WUSW w Krakowie wynika, iż M[ichał] Morawiecki może utrzymywać kontakty
z ukrywającym się Kornelem Morawieckim, gdyż w rozmowie ze swym szwagrem Michałem Saganem zam[ieszkałym] Kraków Nowa Huta, ﬁgurantem sprawy, wypowiadał
256

się, że chodzi mu o uzyskanie dokumentów legalizacyjnych dla ukrywającego się Kornela Morawieckiego.
– Brat zięcia Kornela Morawieckiego – Bogusław Kowal, s. Stefana, ur. 8 IX 1955 r.
we Wrocławiu, zam[ieszkały] Sosnowiec, ul. [...], na naszym terenie przebywa od lipca
1982 roku. Dotychczas nie pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
– Kuzynka – Sylwia Madejska z d[omu] Koziara, c. Jana, ur. 27 VI 1940 r., z zawodu lekarz stomatolog, rozwiedziona, zatrudniona Z[akład] O[pieki] Z[drowotnej] Katowice, zam[ieszkała] Katowice, ul. [...], b[yły] aktywny członek „Solidarności”. W jej
mieszkaniu w czasie przeszukania ujawniono znaczne ilości materiałów propagandowych wydawanych nielegalnie. Wymieniona utrzymuje kontakty z osobami znanymi
z angażowania się w działalność opozycyjną. Była sygnatariuszką petycji domagającej
się przekazania majątku b[yłego] NSZZ „Solidarność” na cele socjalne.
II. Kierunki działań operacyjnych
Z oceny sytuacji operacyjnej oraz wytycznych zawartych w ramowym planie wynikają następujące kierunki działań operacyjnych:
– stwierdzenie, czy S[ławomir] Bugajski i osoby z nim związane stanowią faktycznie
strukturę Solidarności Walczącej w woj. katowickim;
– ustalenie, czy oprócz zlikwidowanych punktów poligraﬁcznych posiadają dostęp
do innych urządzeń tego typu i czy wydają nielegalne wydawnictwa;
– ustalenie, czy Kornel Morawiecki rzeczywiście utrzymuje kontakty ze swymi
krewnymi zamieszkałymi na naszym terenie.
III. Planowane przedsięwzięcia operacyjne
Celem zrealizowania nakreślonych kierunków planuje się następujące przedsięwzięcia operacyjne:
1. W ramach prowadzonych spraw – operacyjnego rozpracowania prowadzonej przeciwko Sławomirowi Bugajskiemu i kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na
konkubinę w[yżej] w[ymienionego] Barbarę Kowalczyk – dokonać wszechstronnego rozpoznania w[yżej] wymienionych, aktualnej ich działalności, utrzymywanych kontaktów
i związków z Wrocławiem oraz grupą sympatyzujących z nimi pracowników naukowo-dydaktycznych z Uniwersytetu Śląskiego. W tym celu dokonać analizy aktualnej sytuacji
operacyjnej w sprawach i nakreślić nowe kierunki pracy i przedsięwzięcia operacyjne
uwzględniające wykorzystanie TW ps[eudonim] „Stefan”, „Marian” i „Biedronka”, technikę operacyjną i Wydział „B” oraz organizację nowych osobowych źródeł informacji:
Odpowiedzialny za realizację:
St[arszy] insp[ektor] Wydz[iału] III – por. M[arek] Senderowicz we współdziałaniu
z Wydz[iałem] III-1.
2. We współdziałaniu z Wydziałemc III-1 WUSW w Krakowie ustalić aktualne zachowanie się S[ławomira] Bugajskiego w miejscu pracy, jego kontakty i [ich] charakter, rozkład zajęć na uczelni oraz ewentualne próby nawiązania przez w[yżej] wym[ienionego]
kontaktów z osobami znanymi z angażowania się w działalność opozycyjną. W tym celu
wyjechać do Wydziału III-1 WUSW w Krakowie.
c

W dokumencie Wydziałami.
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Wykona:
St[arszy] insp[ektor] Wydz[iału] III – por. M[arek] Senderowicz.
3. W prowadzonych przez Wydział III-1 sprawach:
– operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Zespół” na W[łodzimierza] Dzika,
M[arka] Szopę i R[afała] Dytry;
– kwestionariuszu ewidencyjnym krypt[onim] „Niewidomy” na R[omana] Zająca
dokonać oceny sytuacji operacyjnej i opracować nowe plany przedsięwzięć operacyjnych zmierzające do konkretnego wyjaśnienia stopnia ich ewentualnego zaangażowania się w działalność organizacyjną w Solidarności Walczącej.
Niezależnie od tego wszechstronnie rozpoznać ﬁgurantów i na bieżąco kontrolować
ich zachowanie się i postępowanie, mając na uwadze uzyskanie materiałów obciążających lub kompromitujących, które stanowiłyby podstawę pozyskania ich do współpracy
ze Służbą Bezpieczeństwa.
Odpowiedzialni:
Insp[ektor] Wydz[iału] III-1 – ppor. W[łodzimierz] Hendlik,
Insp[ektor] Wydz[iału] III-1 – mł[odszy] chor. W[łodzimierz] Wilski.
4. Mając na uwadze związki W[łodzimierza] Lesisza i E[dwarda] Sołtysa z wykonawstwem i kolportażem nielegalnych wydawnictw Solidarności Walczącej, założyć
kwestionariusze ewidencyjne na w[yżej] wym[ienionych], w ramach których kontrolować na bieżąco ich postępowanie i zachowanie się oraz kontakty z grupą S[ławomira]
Bugajskiego.
Odpowiedzialny:
Mł[odszy] insp[ektor] Wydz[iału] III – kpr. Z[bigniew] Wiśniewski.
5. W związku z ujawnionym faktem kolportażu nielegalnych wydawnictw Solidarności Walczącej przez Annę Gorgoń (b[yłą] ﬁgurantkę sprawy) założyć sprawę operacyjnego sprawdzenia, w ramach której dążyć do wyjaśnienia i ustalenia źródła pochodzenia
tych wydawnictw i związków w[yżej] wym[ienionej] z nielegalną organizacją Solidarność Walcząca.
Odpowiedzialny:
St[arszy] insp[ektor] Wydz[iału] III – por. M[arek] Senderowicz.
6. Wydział V-1 prowadzący sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[onim]
„Akwarium”, której ﬁguranci B[ogumił] Zaczyk i F[ranciszek] Ostalski rozkolportowali
ostatnio nielegalne wydawnictwa Solidarności Walczącej, dokona analizy zaistniałej sytuacji operacyjnej i okoliczności, w jakich mogli wejść w posiadanie tych wydawnictw,
a następnie nakreśli nowe kierunki rozpracowania zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia ich związków z Solidarnością Walczącą.
Odpowiedzialny:
Naczelnik Wydziału V-1 – ppłk L[ucjan] Janus1.

1
Lucjan Janus (ur. 1938) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1961 r., 1974–1975 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Katowicach, 1975–1982 zastępca naczelnika Wydziału III „A”/V KW
MO w Katowicach, 1982–1988 naczelnik Wydziału V-1 KW MO/WUSW w Katowicach, w 1989 r. kierownik
Inspektoratu 2 WUSW w Katowicach, następnie naczelnik Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Katowicach,
w 1990 r. zwolniony ze służby.
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7. Wydział V SB RUSW w Gliwicach dokona analizy aktualnej sytuacji operacyjnej
w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Balon” i nakreśli nowe kierunki
pracy zmierzające do ujęcia T[adeusza] Drzazgowskiego i rozwinięcia podjętego dialogu operacyjnego z J[olantą] Zamojską, mając na celu jej pozyskanie, a następnie podjęcie próby dotarcia przez nią do nielegalnych struktur i T[adeusza] Drzazgowskiego.
Odpowiedzialny:
Z[astęp]ca szefa RUSW ds. SB w Gliwicach – ppłk K[azimierz] Goraj.
8. Na członków rodziny Kornela Morawieckiego zamieszkałych na terenie województwa katowickiego – Michała Morawieckiego, Sylwię Madejską i Bogusława Kowala, założyć sprawy operacyjne odpowiednich kategorii, w ramach których na bieżąco
kontrolować ich postępowanie i zachowanie się, dążąc do ustalenia, czy faktycznie kontaktują się z K[ornelem] Morawieckim i mają związek z Solidarnością Walczącą.
Odpowiedzialny:
St[arszy] insp[ektor] Wydz[iału] III – por. R[yszard] Wnuk.
9. Współdziałać na bieżąco z Wydziałem Śledczym w celu uzyskiwania informacji o osobach, w stosunku do których Wydział ten prowadzi postępowania procesowe,
w toku których ustalono, iż posiadają związki z Wrocławiem, bądź ujawniono u nich
wrogie opracowania sygnowane przez Solidarność Walczącą. W zależności od postawy
i zachowania się w toku czynności procesowych tych osób podejmować z nimi dialog
operacyjny.
Odpowiedzialny:
Z[astęp]ca naczelnika Wydziału III – mjr E[dward] Cichopek.
10. Mając na uwadze fakty dotarcia tajnych współpracowników ps[eudonim] „Kenig”, „Edward” i „Wiszniewski” do osób kolportujących nielegalne wydawnictwa Solidarności Walczącej, pracownicy, na których kontakcie pozostają w[yżej] wym[ienieni],
opracują nowe kierunkowe plany pracy z TW uwzględniające zaistniałą sytuację operacyjną.
Odpowiedzialni:
Naczelnik Wydziału III – ppłk J[anusz] Wieniewski,
Naczelnik Wydziału V-1 – ppłk L[ucjan] Janus.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 13–17, mps.
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Nr 101
1986 czerwiec 9, Warszawa – Plan koordynacji działań w ramach SOR kryptonim „Ośmiornica”, sygnowany przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława
Stępnia, zatwierdzony przez podsekretarza stanu gen. Władysława Ciastonia, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Rozpoznanie operacyjne struktur Solidarności Walczącej wykazuje, że od kilku
miesięcy następuje stały rozrost oddziałów wojewódzkich, grup terenowych i [wzrasta] liczebność członków. Stwierdza się także intensyﬁkację działalności poligraﬁczno-propagandowej. Szef SW Kornel Morawiecki i podległe mu kierownictwo zmierzają
do zajęcia czołowej pozycji w podziemiu, zastąpienia TKK, przejęcia patronatu nad
zagranicznymi placówkami „Solidarności”, m.in. brukselskim Biurem Koordynacyjnym kierowanym przez J[erzego] Milewskiego. Czynione są wysiłki doprowadzenia
do współdziałania w kraju z nielegalnymi grupami politycznymi o różnych orientacjach
i utworzenia wspólnej, kilkuosobowej „rady politycznej”. Przykładem takiej konsolidacji jest m.in. zawarcie porozumienia z OKOR-em. Aresztowanie Zb[igniewa] Bujaka
i niektórych jego bliskich współpracowników z RKW Mazowsze stwarza dogodną sytuację dla SW w dążeniach do przejęcia kierownictwa [nad] podziemiem politycznym
w kraju.
Z dotychczasowych działań w sprawie o[peracyjnego] r[ozpracowania] „Ośmiornica” wynika, że rozpracowanie SW przez niektóre jednostki wojewódzkie jest mało aktywne. Zebrane materiały nie zawsze są przekazywane do Biura Studiów SB MSW – do
czego te jednostki są zobligowane wytycznymi szefa Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 30 I 1986 r.
Stwierdza się przypadki, że szereg informacji dot[yczących] SW uzyskiwanych
w materiałach operacyjnych, przekazywanych jest do nadzorujących departamentów
MSW i tym samym nie zawsze traﬁają [one] do Biura Studiów SB MSW.
II. Cel działań
Powyższa sytuacja, jak też stwierdzone przypadki opieszałości realizacji wytycznych
„Ramowego planu działalności operacyjnej w SOR krypt[onim] »Ośmiornica«”, obligują Biuro Studiów do spowodowania uaktywnienia rozpracowania operacyjnego SW
przez zainteresowane WUSW oraz przyspieszenia przedsięwzięć zmierzających do zatrzymania K[ornela] Morawieckiego i rozbicia tej organizacji. Zachodzi pilna potrzeba
wglądu w materiały spraw prowadzonych na SW oraz dokonania roboczych bezpośrednich uzgodnień z kierownictwem wydziałów WUSW i funkcjonariuszami prowadzącymi sprawy na SW w zakresie wypracowania kierunków operacyjnych działań przybliżających w[yżej] w[ymieniony] cel.
III. Przedsięwzięcia
1. Dokonać wszechstronnego rozpoznania stanu pracy operacyjnej w sprawach prowadzonych na struktury SW w WUSW: Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Jelenia Góra,
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Katowice, Kielce, Konin, Wrocław, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Piła, Płock, Poznań, Rzeszów, Skierniewice, Szczecin, Toruń, Wałbrzych,
Warszawa, Zielona Góra, a w szczególności:
– ilość i wartość osobowych źródeł informacji i ich możliwości dotarcia (bezpośrednie, pośrednie) do działaczy i kierownictwa struktur SW oraz możliwości oddziaływania
na te środowiska;
– agenturalne możliwości dotarcia do kierownictwa SW we Wrocławiu i Kornela
Morawieckiego;
– wykorzystanie innych źródeł informacji operacyjnej (techniki B, W1);
– wartość uzyskanych informacji, ich analiza, wnioskowanie oraz podejmowane na
ich podstawie działania operacyjne;
– dokonanie analizy materiałów uzyskanych z techniki operacyjnej (B, W, PT, PP);
– współdziałanie między zainteresowanymi wydziałami SB i pionem MO ze zwróceniem uwagi na możliwości wykorzystania w rozpracowaniu SW osobowych źródeł
informacji;
– współdziałanie i jego rezultaty między WUSW prowadzącymi sprawy na SW;
– sposób realizacji własnych planów przedsięwzięć operacyjnych w sprawach prowadzonych na SW oraz gier i kombinacji wynikających z rozwoju sytuacji operacyjnej;
– wykazanie stwierdzonych niedociągnięć i braków w realizacji spraw wynikających
z wytycznych szefa Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Omówienie wyników ustaleń w zakresie stanu pracy operacyjnej dotyczących SW
i wypływających stąd wniosków, z zastępcą szefa WUSW ds. SB w danym województwie.
3. W trakcie kontroli WUSW Wałbrzych uzgodnić koordynację działań i wymianę informacji pomiędzy Wydziałem II Sudeckiej Brygady WOP a WUSW Wałbrzych
i Wrocław.
4. Dokonać wnikliwej analizy sytuacji w SOR „Ośmiornica” w oparciu o wyniki
kontroli wytypowanych WUSW i na tej podstawie wypracować strategię i kierunki działań operacyjnych dla zainteresowanych jednostek – celem uaktywnienia przedsięwzięć
zmierzających do zatrzymania Kornela Morawieckiego.
5. Zorganizować robocze spotkanie naczelników wydziałów WUSW i funkcjonariuszy prowadzących sprawy na SW z wytypowanych województw (w zależności od
wyników kontroli) oraz przedstawicieli Biura „B” i Dep[artamentu] Techniki w celu
usprawnienia i koordynacji pracy operacyjnej na tym odcinku. Decyzję w powyżej sprawie podejmie kierownictwo Biura Studiów.
6. Powyższe przedsięwzięcia realizują niżej wymienieni funkcjonariusze Biura Studiów SB:
– płk Cz[esław] Szewczyk2, naczelnik Wydziału II B[iura] S[tudiów],
1

Pion „W” Służby Bezpieczeństwa zajmował się perlustracją korespondencji.
Czesław Szewczyk (ur. 1933) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1952 r., 1952–1953
w WUBP w Warszawie, 1953–1954 w Wydziale III Departamentu II MBP, 1955–1956 w Wydziale VII Departamentu IV,
1956–1965 w Wydziale VI Departamentu III MSW, 1965–1967 w Inspektoracie Departamentu III MSW, 1967–1972
w Wydziale III Departamentu III MSW, 1972–1979 w Wydziale V Departamentu III MSW, 1979–1982 zastępca
naczelnika w Wydziale II Departamentu III „A” MSW/Departamentu V MSW, 1982–1989 naczelnik Wydziału II
Biura Studiów MSW, 1989–1990 ekspert Departamentu Studiów i Analiz, w 1990 r. zwolniony ze służby.

2
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– kpt. J[ózef] Burak3, z[astęp]ca naczelnika Wydziału II B[iura] S[tudiów],
– mjr A[dam] Styliński4, specjalista Wydziału II B[iura] S[tudiów],
– kpt. W[łodzimierz] Ostrowski, specjalista Wydziału II B[iura] S[tudiów],
– por. A[ndrzej] Płatek, inspektor Wydziału II B[iura] S[tudiów],
– ppor. J[erzy] Witecki5, st[arszy] inspektor Wydziału III WUSW Wałbrzych (oddelegowany do Wydziału II Biura Studiów).
Całość działań nadzoruje i koordynuje płk St[anisław] Stępień, z[astęp]ca dyrektora Biura Studiów SB, który również weźmie bezpośredni udział w kontroli wybranych
jednostek terenowych.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 55–58, mps.

3
Józef Burak (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., w 1973 r. w Referacie
ds. Bezpieczeństwa KP MO w Dąbrowie Białostockiej, 1974–1975 w Referacie ds. Bezpieczeństwa KP MO
w Białymstoku, 1975–1979 w Wydziale III KW MO w Białymstoku, 1979–1980 w Wydziale III „A” KW MO
w Białymstoku, 1980–1982 w Wydziale III Departamentu III „A”/Departamencie V MSW, 1982–1989 zastępca naczelnika w Wydziale II Biura Studiów MSW, 1989–1990 zastępca naczelnika Wydziału IV Departamentu
Studiów i Analiz, w 1985 r. na szkoleniu w ZSRS, w 1990 r. zwolniony ze służby.
4
Adam Styliński (ur. 1942) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1959 r. 1959–1966 w Biurze
Ochrony Rządu, 1966–1980 w Wydziale II Biura „T” MSW/Departamencie Techniki MSW, 1980–1982 w Wydziale
III Departamentu III „A” MSW/Departamentu V MSW, 1982–1989 w Wydziale II Biura Studiów MSW, 1989–1990
w Wydziale IV Departamentu Studiów i Analiz, w 1990 r. zwolniony ze służby.
5
Jerzy Witecki – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 102
[1986 po 26 czerwca, Rzeszów] – Uzupełnienie informacji w SOR kryptonim „Pięść”,
sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja
Czerwińskiego

Uzupełnienie w SOR krypt[onim] „Pięść”, nr rej[estracyjny] RZ/18 177.
Zagrożenie: wroga działalność konspiracyjna.
Nadzór: Wydział III Dep[artamentu] V MSW.
W dniu 26 VI 1986 r. w budynku WUSW w Rzeszowie przeprowadzono rozmowę
ostrzegawczą z ﬁgurantem sprawy Szczachor Stanisław, numer rej[estracyjny] RZ/22
684, zatr[udniony] Zakłady Lamp Wyładowczych „POLAM” w Rzeszowie (ED18-RZRF), który wspomaga w prowadzeniu nielegalnej działalności aktywistów struktury
konspiracyjnej – Oddział SW w Rzeszowie.
Celem przeprowadzonej rozmowy było uwiarygodnienie OZI uplasowanych w tej
strukturze oraz wykazanie aktywowi struktury, iż SB nie orientuje się w szczegółach
faktycznej jej działalności.
Z informacji uzyskanych od TW ps[eudonim] „Lesio” (nr rej[estracyjny] RZ/17 156)
i TW ps[eudonim] „Saroń” (nr rej[estracyjny] RZ/22 687) wynika, że ﬁgurant sprawy
operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Ośmiornica” nr rej[estracyjny] RZ/17 426
Kucharski Andrzej (RZ/16 858), na podstawie relacji Szczachora Stanisława z przeprowadzonej z funkcjonariuszem rozmowy, doszedł do wniosku, że SB nie jest zorientowana w działalności Oddziału SW w Rzeszowie i poprzez prowadzenie rozmów z członkami tej struktury dąży do wypracowania bezpośredniego dotarcia do osób spośród jej
kierownictwa.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 248, mps.
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Nr 103
1986 czerwiec 27, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 297 do SOR kryptonim „Agora”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Zbigniewa Brożka, tajne specjalnego znaczenia

Z wiarygodnego źródła operacyjnego uzyskano informację, że ﬁgurant sprawy [nr
rejestracyjny] WRO 44 132 Zbigniew Oziewicz w okresie lipiec–sierpień br. będzie
przebywał w swoim domku letniskowym w Pęgowie.
W związku z powyższym pobyt ﬁguranta we wspomnianej miejscowości został operacyjnie zabezpieczony.
Prowadzący: ppor. Ryszard Przyłucki.

Źródło: AIPN Wr, 054/1501, k. 12, mps.
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Nr 104
1986 czerwiec 30, Katowice – Plan przedsięwzięć operacyjnych w ramach SOR kryptonim „Podżegacze”, opracowany przez starszego inspektora Wydziału III WUSW w Katowicach por. Marka Senderowicza, sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału III
WUSW w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Podżegacze” nr ewid[encyjny]
55 223 założona została w dniu 27 II 1984 r. na fakt kolportażu wśród b[yłych] działaczy
„Solidarności” woj. katowickiego. Rozpowszechniane są wydawnictwa bezdebitowe
p[od] n[azwą] „WiS”, „Podziemny Informator Katowicki” sygnowane przez Solidarność Walczącą Oddział Katowice.
Informację na powyższy temat uzyskano od TW ps[eudonim] „Maciej” nr
ewid[encyjny] 20 217, a potwierdzona została ona pismem Wydziału II Dep[artamentu]
III MSW l. dz. OE-11-00539/84 z dnia 2 II 1984 r.
Z publikowanych w biuletynach bezdebitowych artykułów, zawierających wrogie
i fałszywe treści, wynikało, że jego wykonawcy i kolporterzy mają związek z nielegalną
organizacją występującą p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca kierowaną przez Kornela
Morawieckiego z Wrocławia.
W woj. katowickim nie odnotowano faktu masowego kolportażu „PIK-u” i „WiS-u”.
Pojedyncze egzemplarze przejęto operacyjnie, ujawniono i procesowo zabezpieczono
u niektórych członków nielegalnych struktur, w ramach realizowanych spraw przez piony III, III-1, V, V-l tut[ejszego] WUSW. „PIK” wykonywany jest pismem maszynowym,
a następnie powielany na papierze formatu A-4 dwustronnie. Jednorazowy nakład wynosi ok. 2 tys. egz[emplarzy] (wg stopki redakcyjnej).
W trakcie prowadzonej sprawy uzyskano informację, iż katowicki oddział Solidarności Walczącej kierowany jest przez nieustalonego bliżej osobnika posługującego się
nazwiskiem „Jan Wysocki”. Przeprowadzone ustalenia operacyjne nie potwierdziły, by
którykolwiek z byłych działaczy „Solidarności” ukrywał się pod w[yżej] wym[ienionym]
nazwiskiem. Pod tym kątem poddano operacyjnemu rozpoznaniu 19 osób zamieszkałych
w Katowicach, które w przeszłości angażowały się w antypaństwową działalność lub miały
jakiekolwiek powiązania z Wrocławiem. Działania te nie przyniosły pozytywnych rezultatów w postaci ustalenia osobnika o w[yżej] wym[ienionym] nazwisku lub pseudonimie.
W dniu 10 X 1984 r. pismem l. dz. NO-III-002079/84 Wydział III-2 SUSW w Warszawie poinformował tut[ejszy] Wydział III, że w ramach realizowanych działań operacyjno-śledczych do sprawy krypt[onim] „Antyk”, w stosunku do działaczy nielegalnej
organizacji p[od] n[azwą] Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”, uzyskano
informację, iż na terenie woj. katowickiego działają dwie grupy LDPN. Pierwsza z tych
grup współpracuje ściśle z osobnikiem posługującym się pseudonimem „Grzybowski”1 –
1

Tomasz Dangel, ps. „Grzybowski”, „Marcin” (ur. 1954) – lekarz, działacz opozycyjny. Działacz LDPN, 1985–
–1987 przewodniczący oddziału warszawskiego i członek Rady Politycznej, 1986–1987 redaktor naczelny
„Orientacji na prawo”.
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– przedstawicielem Centralnego Komitetu Wykonawczego LDPN, natomiast druga grupa ma tworzyć katowicki oddział Solidarności Walczącej.
Ponadto z uzyskanych przez Wydział III-2 SUSW materiałów wynikało, że mieszkaniec Katowic Żórawski Krzysztof, s. Przemysława, Moniki Błoch, ur. 6 VIII 1953 r.,
Katowice, absolwent prawa U[niwersytetu] Śl[ąskiego], zatr[udniony] w prywatnym
zakładzie rzemieślniczym, zam[ieszkały] Katowice, ul. [...], prowadzi w mieszkaniu rodziców w Katowicach, ul. [...], punkt kontaktowy dla działaczy nielegalnych struktur,
posługując się hasłem „Przyszedłem w sprawie remontu mieszkania”, odzew – „Farbę
już kupiłem”.
Prowadzone w ramach sprawy krypt[onim] „Podżegacze” działania operacyjne nie
dostarczyły danych potwierdzających powyższą informację dot[yczącą] K[rzysztofa]
Żórawskiego, jednak na skutek potwierdzenia jej wiarygodności przez Wydział III-2
SUSW w Warszawie, materiały dot[yczące] w[yżej] wym[ienionego] zostały wyłączone ze sprawy krypt[onim] „Podżegacze” do odrębnego prowadzenia w ramach SOS
krypt[onim] „Rzemieślnik”.
W tym samym piśmie Wydziału III-2 SUSW zawarta była także informacja mówiąca, że jednym z kontaktów kierownictwa LDPN jest abonent telefonu. Okazał się nim
Maciej Rogoszewski2, lekarz, zam[ieszkały] Rybnik, ul. [...].
W[yżej] wym[ieniony] został również objęty kontrolą operacyjną w ramach oddzielnej sprawy operacyjnej przez RUSW w Rybniku.
Na skutek intensywnych działań operacyjno-śledczych przeprowadzonych przez
poszczególne piony SB WUSW w Katowicach w ostatnim czasie zanotowano spadek,
a w pewnych okresach całkowity zanik produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw
na terenie woj. katowickiego.
Ostatnie stwierdzone fakty pojawienia się wydawnictw bezdebitowych to:
– w dniu 4 III 1986 r. TW ps[eudonim] „Kenig” otrzymał od ﬁguranta sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Akwarium” nr 57 977 ([sprawa] prowadzona przez
Wydział V-l tut[ejszego] WUSW) 9 egz[emplarzy] „WiS” nr 23/85 datowanych 8 XII
1985 r. po 35 zł każdy;
– w dniu 17 IV 1986 r. Wydział V-l tut[ejszego] WUSW przejął operacyjnie 1 egz[emplarz] pisma pt. „Solidarność Walcząca – Wolni i Solidarni” nr 1/86 z dnia 12–26
stycznia 1986 r. od ﬁguranta sprawy krypt[onim] „Akwarium” Franciszka Ostalskiego;
– w dniu 25 IV 1986 r. TW ps[eudonim] „Wiszniewski” przekazał 2 egz[emplarze]
„WiS” nr 24/86, które otrzymał od Anny Gorgoń – emerytki, zam[ieszkałej] Katowice,
byłej ﬁgurantki SOS, kontaktującej się w latach 1980–1982 z Kazimierzem Świtoniem.
Na w[yżej] wym[ienioną] założono ponownie SOS krypt[onim] „Aga” w celu wyjaśnienia źródła pochodzenia materiałów bezdebitowych.
II. Wnioski
W świetle posiadanych materiałów w sprawie należy stwierdzić, że druk i kolportaż
bezedebitowych wydawnictw typu „PIK” i „WiS” związany jest integralnie z działalnością nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca.
2

Maciej Rogoszewski – lekarz.
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Nie wszystkie przechwycone w sposób operacyjno-śledczy wydawnictwa bezdebitowe drukowane są na terenie woj. katowickiego. Druk ich najprawdopodobniej odbywa
się w innych rejonach kraju, po czym przerzucane są na teren naszego województwa.
III. Kierunki działań operacyjnych w sprawie
– ustalanie i dokumentowanie faktów kolportażu nielegalnych wydawnictw p[od]
n[azwą] „PIK” i WiS” sygnowanych przez Solidarność Walczącą na terenie woj. katowickiego,
– ustalanie i dokumentowanie faktów „przerzutu” nielegalnych wydawnictw z innych regionów kraju na teren naszego województwa,
– ustalanie osób zajmujących się drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych, a następnie rozpracowywanie ich działalności w ramach oddzielnych spraw operacyjnych.
IV. Przedsięwzięcia operacyjne
W celu realizacji nakreślonych kierunków pracy planuje się następujące przedsięwzięcia operacyjne:
1. Tajnym współpracownikom będącym na łączności Sekcji II Wydziału III, takim
jak: TW ps[eudonim] „Kenig”, „Róża”, „Wiszniewski”, i innym osobowym źródłom informacji Wydziału III zlecić zadania odnośnie uzyskiwania danych dot[yczących] faktów
i osób mogących mieć związek z drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych.
Odpowiedzialny: por. M[arek] Senderowicz.
2. Przy współdziałaniu Wydziałów SB tut[ejszego] WUSW oraz jednostek terenowych zapewnić sobie spływ informacji i materiałów dot[yczących] druku i kolportażu
nielegalnych wydawnictw, szczególnie sygnowanych przez oddział katowicki Solidarności Walczącej, a także osób w tę działalność zaangażowanych.
Odpowiedzialny: por. M[arek] Senderowicz.
3. Uzyskane w trakcie prowadzenia sprawy wydawnictwa bezdebitowe typu „PIK”
i „WiS” poddawać analizie grafologicznej w celu ustalenia źródła ich pochodzenia, techniki wykonania, urządzeń drukująco-powielających itd.
Realizuje na bieżąco: kpt. R[yszard] Miśkiewicz3.
4. We współdziałaniu z Wydziałem III WUSW we Wrocławiu i w Krakowie podjąć
działania zmierzające do ustalenia kanału przerzutowego nielegalnych wydawnictw na
teren woj. katowickiego.
Wykona do dnia 15 VII 1986 r. por. M[arek] Senderowicz.
5. W ramach prowadzonych przez Wydział III tut[ejszego] WUSW spraw operacyjnych na Solidarność Walczącą ustalać i dokumentować wszelkie fakty druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych, w które zaangażowani są ﬁguranci spraw. Następnie
dokonywać ich analizy pod kątem pochodzenia, techniki produkcji itd. w celu uzyskania
w sprawie wiarygodnych danych dot[yczących] zasięgu kolportażu, nielegalnych grup
zajmujących się ich drukiem itp.
Odpowiedzialny: por. M[arek] Senderowicz.
3

Ryszard Miśkiewicz (ur. 1932) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1959 r., 1975–1986
w Wydziale III WUSW w Katowicach, zwolniony ze służby.
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6. Uzyskiwane w trakcie prowadzonej sprawy materiały konsultować z Wydziałem
Śledczym tut[ejszego] WUSW w celu ich ewentualnego procesowego wykorzystania.
Odpowiedzialny: kierownictwo Wydziału III tut[ejszego] WUSW.
W miarę napływu informacji i zmieniającej się sytuacji operacyjnej plan ten będzie
na bieżąco uzupełniany i korygowany.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 80–82, mps.
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Nr 105
1986 czerwiec, Warszawa – Informacja dotycząca Solidarności Walczącej, opracowana
w MSW, tajne

Solidarność Walcząca jest organizacją o programie ekstremistycznym, zdecydowanie
antykomunistycznym, z tendencjami do stosowania przemocy w walce politycznej.
Program SW odznacza się – w stosunku do innych struktur konspiracyjnych i grup
antysocjalistycznych – największą agresywnością. W odróżnieniu od TKK i L[echa]
Wałęsy SW odrzuca możliwość kompromisu z władzą, motywując to powodami moralnymi, jak i racjonalnymi.
SW na tle innych grup konspiracyjnych wyróżnia się prężnością organizacyjną oraz
ścisłym przestrzeganiem zasad konspiracyjnych (osoby nowo wstępujące są sprawdzane, muszą posiadać rekomendacje członków wprowadzających, składają przysięgę).
SW przejawia dużą ekspansywność organizacyjną, dążąc do utworzenia swoich grup
działania we wszystkich dużych aglomeracjach miejskich mających istotne znaczenie
z punktu widzenia możliwości zorganizowania i przeprowadzenia wystąpień antypaństwowych. Dotychczas poza Wrocławiem, gdzie znajduje się centrum kierownicze, czyli Rada
SW z K[ornelem] Morawieckim na czele, istnieją następujące ogniwa organizacyjne:
Oddział SW gdański, katowicki, lubelski, poznański, rzeszowski, jeleniogórski, kielecki, toruński, szczeciński, wrocławski, łódzki.
Ponadto istnieją grupy adziałania SW wa Pile, Pruszkowie, Wałbrzychu, aLegnicya,
Lesznie, Nowym Sączu, Krakowie, Tarnowie, Olsztynie. Niezależnie od tego SW dociera ze swoimi wydawnictwami propagandowymi na teren innych województw.
SW obok realizowania zasady budowy silnej struktury konspiracyjnej o zasięgu krajowym zawiera porozumienia o przeprowadzaniu wspólnych akcji i współdziałaniu z innymi strukturami i grupami konspiracyjnymi.
Dotychczas zawarła takie porozumienia z:
– Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarność” (Warszawa),
– Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość” (Warszawa),
– Regionalnym Komitetem Strajkowym „Solidarność” (Region Dolny Śląsk).
SW zamierza doprowadzić do dalszej rozbudowy powiązań z ugrupowaniami wrogiej
emigracji na Zachodzie, w tym w USA, oraz organizować kolejne przedstawicielstwa
zagraniczne. Przejawem tego dążenia było udzielenie przez kierownictwo SW pełnomocnictw dla J[arosława] Świątka1 – b[yłego] działacza „S[olidarności]” we Wrocławiu,
które uprawniają go do reprezentowania interesów ugrupowania na terenie USA.
W lutym br. przedstawiciele SW nawiązali współpracę ze skrajnie antykomunistyczną organizacją emigracji polskiej w USA POMOST2. Obie organizacje współdziałać
mają na rzecz:
a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
Jarosław Świątek (ur. 1955) – działacz opozycyjny. Działacz NZS, członek redakcji „Komunikatu”, w stanie
wojennym internowany, przedstawiciel SW w USA.
2
Ruch Społeczno-Polityczny POMOST – organizacja działająca w latach 1979–1989 w Chicago, za główne zadanie
stawiała sobie walkę z systemem komunistycznym, w tym powstrzymanie jego ekspansji w Ameryce Łacińskiej,
1
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– odzyskania niepodległości kraju,
– aktywizacji polskich środowisk emigracyjnych,
– wymiany informacji n[a] t[emat] aktualnej sytuacji politycznej w kraju i na emigracji.
Od 1984 r. w Moguncji (RFN) działa ekspozytura SW, którą z upoważnienia K[ornela]
Morawieckiego kieruje A[ndrzej] Wirga. Ekspozytura pośredniczy w kontaktach SW ze
strukturami emigracyjnej SW i tradycyjnymi ośrodkami dywersji, w tym m.in. z paryską „Kulturą”3, oraz przekazuje organizowanym przez siebie kanałem środki ﬁnansowe
i sprzęt dla podziemia.
a
SW nawiązała również kontakt z zagraniczną Ukraińską Radą Wyzwolenia i Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów na Zachodzie (UHWR)4.
Wśród części aktywu struktur konspiracyjnych rozważany jest wstępnie zamysł
utworzenia grupy międzynarodowej koordynującej działania ugrupowań antysocjalistycznych z Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii oraz Ukraińskiej i Białoruskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckieja. W tym kierunku SW poczyniła pewne kroki,
próbując nawiązać współpracę z uczestnikami Karty 775.
SW przywiązuje dużą wagę do działalności propagandowej. Powołana została wyspecjalizowana grupa organizacyjna p[od] n[azwą] Agencja Informacyjna Solidarności
Walczącej, wydająca nielegalne czasopisma, pozycje książkowe i broszury, kasety magnetofonowe i znaczki pocztowe.
Powstanie nielegalnej organizacji SW jest ściśle związane z osobą K[ornela] Morawieckiego. Wymieniony od szeregu lat związany był z działalnością ugrupowań antysocjalistycznych, które powstały po 1975 r. w Polsce. Od 1977 r. współpracował z grupą
osób, która wydawała nielegalne czasopismo p[od] n[azwą] „Biuletyn Dolnośląski”, ściśle
współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”b. Po wydarzeniach sierpniowych w 1980 r. aktywnie włączył się do działalności powstałego NSZZ „Solidarność”.
Był członkiem Komisji Oddziałowej w Instytucie Matematyki, a następnie członkiem
Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej, delegatem na konferencję Zarządu Regionu, Krajowy Zjazd. Wspólnie z Janem Waszkiewiczem copanowuje redakcję „Biuletynu Dolnośląskiego” i zachowując tytuł i czasokres wydawania (miesięcznik), przekształca to pismo w organ Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny
Śląsk. Stopniowo pod jego wpływem pismo to zaczyna prezentować linię antypaństwową
i antyradziecką. W 1981 r. zamieszcza na łamach „Biuletynu Dolnośląskiego” odezwę
w języku rosyjskim, skierowaną do żołnierzy radzieckich stacjonujących w Polscec.
posiadała rozbudowaną strukturę na terenie USA i Kanady, wydawano miesięcznik „Pomost” oraz biuletyn w języku
angielskim „The Bridge”. Od wprowadzenia stanu wojennego w PRL organizacja prowadziła liczne akcje protestacyjne oraz udzielała wsparcia „Solidarności”.
b
W dokumencie z Komitetem Obrony Społecznej KOR.
c–c
Fragment podkreślony odręcznie.
3
„Kultura” – miesięcznik ukazujący się od 1947 r., pierwotnie w Rzymie, następnie w Paryżu. Najważniejsze
pismo polskiej emigracji, jego założycielem i redaktorem naczelnym był Jerzy Giedroyc.
4
Ukrainska Hołowna Wyzwolna Rada (Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza) – utworzona w 1944 r. na Ukrainie
przez UPA i OUN, sprawowała zwierzchnictwo nad ukraińskim ruchem niepodległościowym, od lat 50. działała na
emigracji.
5
Karta 77 – ruch opozycyjny, powstały w I 1977 r. w Czechosłowacji, istniał do 1992 r. Karta 77 była niesformalizowaną organizacją, ruch sygnatariuszy deklaracji (do 1989 r. podpisało ją 1898 osób) reprezentowali rzecznicy.
Organem Karty był „Infoch”.
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K[ornel] Morawiecki, jako dobry organizator, posiadający naturalne umiejętności
nawiązywania kontaktów i dar przekonywania ludzi, zaczyna stopniowo odgrywać coraz większą rolę w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, koncentrując
się na działalności propagandowej. Jesienią 1981 r. w okresie tzw. strajków prasowych
inicjuje i organizuje wydawanie serwisu informacyjnego „Z dnia na dzień”, w którym
często publikowane były informacje mało wiarygodne, obliczone na emocje społeczne.
W związku z naruszeniem przez K[ornela] Morawieckiego przepisów art. 133 kk
Prokuratura Wojewódzka we Wrocławiu wszczęła postępowanie przygotowawcze, wydając nakaz aresztowania. Rozpoczęty w 1981 r. jego proces przekształca się w zorganizowaną manifestację polityczną o charakterze antysocjalistycznym. Sąd Wojewódzki,
dążąc do stopniowania ostrości tych manifestacji, zmienia kwaliﬁkację [czynu], umożliwiając mu odpowiadanie z wolnej stopy. Proces nie został zakończony z uwagi na
wprowadzenie w grudniu 1981 r. stanu wojennego.
W momencie wprowadzenia stanu wojennego nie zdołano internować K[ornela] Morawieckiego, który rozpoczyna nielegalną działalność konspiracyjną w ramach powstałego na początku stycznia 1982 r. tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowegod NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, na czele której stał Władysław Frasyniuk. Do czerwca 1982 r.
K[ornel] Morawiecki działa głównie jako organizator i kierownik pionu poligraﬁczno-kolporterskiego, pełniąc jednocześnie funkcję z[astęp]cy Wł[adysława] Frasyniuka.
Od początku działalności konspiracyjnej K[ornel] Morawiecki wypowiada się za stosowaniem bardzo ostrych form walki, ujawniając się również jako zwolennik stosowania
terroru politycznego. Na tym tle dochodzi do istotnych rozbieżności z Wł[adysławem]
Frasyniukiem, w następstwie czego [Morawiecki] przechwytuje znaczną część środków
i urządzeń poligraﬁcznych, pozyskując znaczną ilość sprawdzonych członków nielegalnych struktur.
Za faktyczną datę epowstania organizacji Solidarność Walcząca należy przyjąć 13 VI
1982 r.e, kiedy to na łamach nowo powstałego czasopisma pt. „Solidarność Walcząca”
ogłoszona została deklaracja ideowo-polityczna autorstwa K[ornela] Morawieckiego,
w której sprecyzowane są cele walki sprowadzające się do „rozbicia ustroju socjalistycznego i zbudowania solidarnego społeczeństwa samorządnego”. K[ornel] Morawiecki,
przyjmując funkcję przywódcy SW, od samego początku skupia wokół siebie zdeterminowanych zwolenników walki z władzą polityczno-państwową w Polsce.
W ramach organizacji SW tworzy Agencję Informacyjną, która zaczęła wydawać
pismo o nawie „Solidarność Walcząca”. eAktualnie Agencja Informacyjna wydaje ponadto: „BIS – Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej”, „Biuletyn Dolnośląski”,
„Wiadomości Bieżące”, „Biblioteka A[kademickiego] R[uchu] O[poru]”, „Replika”,
„Poglądy”6, „Solidarność Dolnośląska”e.
Program Solidarności Walczącej odznacza się w stosunku do innych struktur konspiracyjnych i grup antysocjalistycznych największą agresywnością i w skrócie sprowadza
się do konieczności rozbicia ustroju socjalistycznego w Polsce. SW na tle innych struktur

d

W dokumencie Regionalnej Komisji Strajkowej.
Fragment podkreślony odręcznie.
6
„Poglądy” – pismo społeczno-polityczne wydawane przez SW, pierwsze numery ukazały się w 1983 r., redagował
je Kazimierz Klementowski, przestało się ukazywać po jego aresztowaniu.
e–e
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konspiracyjnych wyróżnia się prężnością organizacyjną oraz ścisłym przestrzeganiem
zasad konspiracyjnych (osoby nowo wstępujące do SW składają przysięgę, muszą być
rekomendowane przez członków wprowadzających). K[ornel] Morawiecki uporczywie
zmierza do rozbudowy ogniw terenowych SW.

Źródło: AIPN Wr, 022/1196, k. 48–52, mps.
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Nr 106
[1986 po czerwcu, Warszawa] – Informacja na temat działalności podziemnej organizacji Solidarność Walcząca i jej ekspozytury w RFN, opracowana w MSW, tajne

Działająca we Wrocławiu nielegalna organizacja pod nazwą Solidarność Walcząca,
którą kieruje Kornel Morawiecki, doprowadziła do utworzenia w 1984 roku swojej ekspozytury na terenie RFN z siedzibą w Mainz. Przywódcą ekspozytury Solidarności Walczącej w RFN jest Andrzej Wirga – b[yły] działacz NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu,
który otrzymał pisemne pełnomocnictwo K[ornela] Morawieckiego „uprawniające go”
do reprezentowania interesów Solidarności Walczącej za granicą.
Andrzej Wirga, mimo podkreślania odrębności Solidarności Walczącej od Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej oraz powiązanych z nią zagranicznych struktur „Solidarności”, ściśle współpracuje z ich działaczami: z M[irosławem] Chojeckim1 i A[ndrzejem]
Mietkowskim2 (Paryż), z J[anem] Minkiewiczem3 (Amsterdam)*. Ponadto A[ndrzej]
Wirga utrzymuje kontakty z szefem paryskiej „Kultury” – Jerzym Giedroyciem4, z którym uzgadnia szereg przedsięwzięć Solidarności Walczącej na terenie RFN.
A[ndrzej] Wirga utrzymuje regularną łączność z organizacją Solidarność Walcząca
we Wrocławiu i osobiście z K[ornelem] Morawieckim za pośrednictwem grupy łączników, którzy przewożą zarówno korespondencję organizacji, jak również dokonują przerzutu środków ﬁnansowych i sprzętu dla struktur Solidarności Walczącej we Wrocławiu.
Część tego sprzętu przekazywana jest również działającym w tym regionie nielegalnym
organizacjom podporządkowanym tzw. Regionalnemu Komitetowi Strajkowemu. Tą
samą drogą przekazywana jest korespondencja K[ornela] Morawieckiego do A[ndrzeja]
Wirgi, która w swej przeważającej części zawiera zamówienia na sprzęt poligraﬁczny,
fotograﬁczny, elektroniczny, w tym – na części do samodzielnej konstrukcji urządzeń.
Ponadto na Zachód przerzucane są m.in. pakiety drukowanych przez Solidarność Walczącą znaczków pocztowych (np. z wizerunkiem Piłsudskiego, ks. Popiełuszki) oraz
różnego [rodzaju] plakietek z emblematami Solidarności Walczącej i b[yłego] NSZZ
„Solidarność”. Przerzucane znaczki i plakietki sprzedawane są na Zachodzie, w tym
*

W prywatnych wypowiedziach A[ndrzej] Wirga podkreśla, iż współpraca z działaczami emigracyjnych struktur
„Solidarności” układa mu się bardzo dobrze, w tym zwłaszcza z M[irosławem] Chojeckim. [Przypis w dokumencie].
1
Mirosław Chojecki (ur. 1941) – chemik, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68 i protestów przeciwko zmianie konstytucji PRL, członek KOR i KSS „KOR”, twórca i pierwszy szef NOW-ej, 1981–1990 na emigracji we
Francji, od 1982 r. wydawca pisma „Kontakt”.
2
Andrzej Mietkowski (ur. 1956) – dziennikarz, tłumacz, działacz opozycyjny. Działacz krakowskiego SKS,
współtwórca Krakowskiej Oﬁcyny Studentów, działacz NZS, 1981–1989 na emigracji, dziennikarz RWE, działacz
Międzynarodówki Oporu, od 1984 r. współpracownik SW, przedstawiciel organizacji w Paryżu.
3
Jan Minkiewicz – twórca Biura „Solidarności” w Amsterdamie, zagraniczny przedstawiciel Ruchu „Wolność
i Pokój”.
4
Jerzy Giedroyc (1906–2000) – publicysta, działacz emigracyjny, polityk. Podczas II wojny światowej żołnierz
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, 1941–1944 kierownik Biura Propagandy II Korpusu Polskiego,
następnie w 1945 r. na czele Departamentu Europejskiego Ministerstwa Informacji Rządu RP w Londynie. Po
wojnie na emigracji we Włoszech i Francji, w 1946 r. utworzył Instytut Literacki, 1947–2000 redaktor i wydawca
paryskiej „Kultury”.
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w USA, a uzyskane ze sprzedaży fundusze przeznaczane są na kolejne zakupy sprzętu
dla podziemia w kraju.
Obok organizowania kanałów łączności z podziemiem w Polsce ekspozytura Solidarności Walczącej w RFN prowadzi następujące formy działalności:
– wydawanie biuletynu informacyjnego (jest to miesięcznik zawierający głównie
przedruki z nielegalnie rozpowszechnianych w kraju wydawnictw Solidarności Walczącej, w jednym z ostatnich biuletynów ukazał się wywiad z K[ornelem] Morawieckim
popularyzujący założenia Solidarności Walczącej);
– organizowanie spotkań i seminariów dotyczących „Solidarności” i sytuacji w Polsce;
– działalność informacyjna (m.in. wywiady prasowe i radiowe);
– organizowanie demonstracji przed przedstawicielstwami PRL w RFN (ekspozytura Solidarności Walczącej była organizatorem akcji protestacyjnych przeprowadzonych
11 listopada oraz 13 grudnia 1984 r. przed Ambasadą PRL w Kolonii);
– akcje zbierania podpisów pod petycjami protestacyjnymi;
– organizowanie konferencji prasowych.
A[ndrzej] Wirga planuje w porozumieniu z K[ornelem] Morawieckim utworzenie
silnego przedstawicielstwa Solidarności Walczącej na Zachodzie – tzw. Centrum, które
koordynowałoby działalność innych ewentualnych przedstawicielstw Solidarności Walczącej, a jednocześnie wyposażone byłoby w odpowiednie środki techniczne ułatwiające
łączność z Solidarnością Walczącą w kraju (telex, łączność komputerowa). Zamierza
się zwłaszcza zastosować systemy mikrokomputerowe, zarówno w celu usprawnienia
łączności, jak i przekazywania za granicę gotowych „matryc” wydawnictw Solidarności Walczącej. Plan utworzenia Centrum jest związany z dążeniem krajowych struktur
Solidarności Walczącej do organizowania kolejnych przedstawicielstw zagranicznych.
Przykładem tego dążenia jest m.in. udzielenie w ostatnim okresie „pełnomocnictwa”
dla Jarosława Świątka – b[yłego] działacza NZS we Wrocławiu, uprawniającego go do
reprezentowania interesów Solidarności Walczącej na terenie USA.

Źródło: AIPN, MSW II, 3998, k. 2–4, mps.
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Nr 107
1986 lipiec 4, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 306 do SOR kryptonim „Sowa”,
sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu por. Zdzisława
Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia

3 VII 1986 r. uzyskano informację, że ﬁgurant [nr rejestracyjny] WRO 46 920 Piotr
Medoń zorganizował na terenie Wrocławia konspiracyjny punkt kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Solidarność Walczącą: między innymi „Solidarności Walczącej” i „Walki”1.
W wyniku realizacji zlikwidowano nielegalny magazyn, zatrzymano właściciela
mieszkania Jacka Międlara2 oraz łącznika Jarosława Zająca3, przy którym zakwestionowano kwotę 90 000 złotych pochodzącą z wpływów ze sprzedaży wydawnictw.
W wymienionym lokalu zakwestionowano 10 050 egzemplarzy „Solidarności Walczącej” (edycja maj–lipiec 1986 r.) oraz 424 egzemplarze kwartalnika „Walka” nr 4
(stustronicowa edycja sierpień–październik 1986 r.), metalowe matryce do druku „SW”
i „Walki”.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jacek Międlar wyjaśnił, że nielegalny
punkt wydawnictw zorganizował na polecenie Piotra Medonia.
W związku z powyższym dokonano zatrzymania Piotra Medonia. W wyniku przeszukania samochodu m[ar]ki „Wartburg”, którym się posługiwał, oraz w miejscu jego
mieszkania ujawniono i zakwestionowano szereg wydawnictw Solidarności Walczącej,
w tym plakietki na fundusz budowy pomnika ks. Popiełuszki w ilości 100 sztuk (wartość
nominalna 20 000 zł), znaczki „Poczty Solidarności”, wydawnictwa książkowe. Wymienionego zatrzymano do dyspozycji prokuratora.
Prowadzący sprawę: ppor. Andrzej Surmiński.

Źródło: AIPN Wr, 054/1297, k. 8, mps.

1

„Walka” – pismo SW oddziału wrocławskiego, ukazujące się w latach 1985–1987, wydano 7 numerów, redagowali je m.in. Jarosław Broda, Lothar Herbst i Ludwik Turko.
2
Jacek Międlar (ur. 1958) – technik, działacz opozycyjny. Działacz SW, aresztowany w VII 1986 r., w VIII 1986 r.
zwolniony na mocy amnestii.
3
Jarosław Zając (ur. 1962) – wówczas student PWr., działacz opozycyjny. W 1982 r. współzałożyciel Katolickiego
Zrzeszenia Studentów, działacz SW, w 1986 r. załamał się w śledztwie. Za zgodą organizacji utrzymywał kontakty
z SB.
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Nr 108
1986 lipiec 5, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 311 do SOR kryptonim „Sowa”,
sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu por. Zdzisława
Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia

4 VII 1986 r. postanowieniem prokuratora rejonowego dla Dzielnicy Wrocław Śródmieście ﬁgurant [nr rejestracyjny] WRO 46 920 Piotr Medoń, właściciel punktu kontaktowego – magazynu nielegalnych wydawnictw – Jacek Międlar oraz Jarosław Zając
– łącznik ﬁguranta, zostali tymczasowo aresztowani za to, że od lutego 1986 roku do
3 lipca 1986 roku, działając wspólnie i w porozumieniu, prowadzili nielegalną działalność w Solidarności Walczącej, w ramach której drukowali i kolportowali wydawnictwa „Walka”, „Solidarność Walcząca” oraz inne wydawnictwa, których treść mogła
wywołać uzasadniony niepokój publiczny, tj. za czynya z art. 282 § 1 kk i art. 45 Ustawy
o prawie prasowym z 26 I 1984 r.1
Postępowanie przygotowawcze nr RSD-18/86, 2-Ds-56/86 prowadzi Wydział Śledczy.
Prowadzący sprawę: ppor. Andrzej Surmiński.

Źródło: AIPN Wr, 054/1297, k. 6, mps.

a

W dokumencie o czyny.

276

Nr 109
1986 lipiec 10, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Jerzego Birnbacha
w sprawie przekazywania do Wydziału II Biura Studiów SB MSW wydawnictw sygnowanych przez SW, tajne

W nawiązaniu do założeń „Ramowego planu przedsięwzięć operacyjnych” do SOR
krypt[onim] „Ośmiornica”, zatwierdzonego przez gen. dyw. Władysława Ciastonia,
oraz [do] naszego szyfrogramu nr 23 235/144 z dnia 5 czerwca br. ponownie zwracam
się z prośbą o zlecenie nadsyłania do Wydziału II Biura Studiów SB MSW apo jednym
egzemplarzu wszelkich wydawnictw sygnowanych przez Solidarność Walczącą lub jej
członków. Dotyczy to również wydawnictw kolportowanych wcześniej, nawet sprzed
lat, z których dotychczas nie przekazano po jednym egzemplarzua do naszej jednostki.
Wydawnictwa te są niezbędne dla potrzeb procesowych.1
Równocześnie proszę o zlecenie systematycznego przekazywania do Wydziału Śledczego wszelkich wydawnictw SW i informacji operacyjnych dotyczących nielegalnej
działalności tej struktury konspiracyjnej, w celu bieżącej analizy i dokumentowania procesowego w ramach prowadzonych postępowań prawnych.
Nadmieniam, że powyższe działania uzgodnione są z Biurem Śledczym MSW, które
już wcześniej przekazało odpowiednie instrukcje do Wydziałów Śledczych WUSW.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 236, mps.

a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
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Nr 110
1986 lipiec 12, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Jerzego Birnbacha
w sprawie przesłania taśmy z nagraniem głosu Kornela Morawieckiego, tajne specjalnego znaczenia

W ramach przedsięwzięć zmierzających do rozpoznania, rozpracowania i likwidacji
struktur Solidarności Walczącej przesyłam utrwalony na taśmie magnetofonowej głos
Kornela Morawieckiego.
Materiał ten może być przydatny do identyﬁkacji ﬁguranta w przypadku ujęcia go na
terenie Waszego województwa.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 233, mps.
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Nr 111
1986 lipiec 15, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 329 do SOR kryptonim „Sowa”,
sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu por. Zdzisława
Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia

14 VII 1986 r. uzyskano informację, że ﬁgurant [nr rejestracyjny] WRO 46 920 Piotr
Medoń miał bezpośredni dostęp do nielegalnej drukarni znajdującej się w miejscowości
Praszka.
Wydawnictwa, w tym m.in. pismo „Walka”, odbierał z tej drukarni, korzystając
z pomocy Zbigniewa Dziuby1 – ﬁgurant SOR krypt[onim] „Łącznik” Wydz[iału] V.
Prowadzący sprawę: ppor. A[ndrzej] Surmiński.

Źródło: AIPN Wr, 054/1297, k. 4, mps.

1

Zbigniew Dziuba (ur. 1951) – robotnik, działacz opozycyjny. W stanie wojennym dwukrotnie internowany, działacz SW, w II 1984 r. aresztowany, zwolniony w VIII 1984 r. na mocy amnestii.
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Nr 112
1986 lipiec 24, Wrocław – Notatka służbowa dotycząca poligraﬁi SW sporządzona przez
kierownika Zespołu ds. Operacyjno-Śledczych Grupy Operacyjnej Wydziału III WUSW
we Wrocławiu ppor. Andrzeja Surmińskiego, tajne specjalnego znaczenia

W gestii Agencji Informacyjnej SW znajduje się pion techniczny obejmujący przede
wszystkim druk, serwis fotograﬁczny, mikroﬁlmy, Pocztę SW.
Szczególny nadzór nad tym pionem struktury SW sprawuje dr A[ndrzej] Z[arach]1.
Z upoważnienia Komitetu Wykonawczego głos doradczy posiada H[anna] Ł[ukowska]-K[arniej], która też osobiście sprawuje kontrolę nad I Sekcją poligraﬁczną kierowaną
przez Zoﬁę Maciejewską.
Z[oﬁa] M[aciejewska] odpowiedzialna jest przede wszystkim za sieć kolportażu.
W Sekcji I działają następujące komórki:
1) Sitodruk – kieruje nim Barbara Sarapuk2, która też dysponuje (spływ z terenu)
serwisem fotograﬁcznym, mikroﬁlmami.
2) Cenzura – decydujący głos ma Paweł Falicki, naczelny redaktor „Repliki”.
Sekcja I obejmuje swoim zasięgiem Wrocław.
II Sekcja poligraﬁczna kierowana jest przez „Tytusa” i obejmuje swoim zasięgiem
przede wszystkim teren.
Jako uzupełnienie tej poligraﬁi to sieć małych punktów drukarskich (powielacze)
kierowanych bezpośrednio przez Medonia.
1. Odnośnie Sekcji I
W jej dyspozycji znajduje się offset mieszczący się na drugim piętrze Zakładu Odzieżowego („Junior”) – idąc ul. Ruską, skręcamy w pierwszą ulicę w lewo przed Rynkiem.
Offset ten obsługują dwie kobiety: „Elżbieta”3, lat ok. 30, tęga brunetka, krótkie włosy, mężatka, wzrost ok. 165 cm, „Anna”, lat ok. 30, szczupła, ciemne włosy, wzrost ok.
165 cm.
Obie kobiety zostały zwerbowane przez Łuczyńskiego4.
Grupa obsługująca kolportaż z tej drukarni:
1) Student II roku P[olitechniki] W[rocławskiej] (prawdopodobnie [kierunek] informatyka) występujący pod ps[eudonimem] „Beton”5 lub „Wojtek”, włosy ciemny blond,
szczupły, wzrostu ok. 175–180 cm.
1
Andrzej Zarach, ps. „Andrzej Lesowski”, „Mea”, „Ruth” (ur. 1948) – matematyk, działacz opozycyjny. Działacz
NSZZ „Solidarność”, delegat na I KZD, w 1981 r. członek prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej, w stanie wojennym dwukrotnie internowany, działacz SW, członek Komitetu Wykonawczego SW, szef Agencji Informacyjnej SW,
1987–1990 członek redakcji „Solidarności Walczącej”. Obecnie przebywa w USA.
2
Barbara Sarapuk (ur. 1940) – ekonomistka, działaczka opozycyjna. Działaczka RKS NSZZ „Solidarność” i SW,
organizatorka druku i kolportażu, w 1982 r. członek redakcji „Wiadomości Bieżących”, w XII 1982 r. aresztowana,
w V 1983 r. skazana na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata.
3
Elżbieta Zielińska (1956–1991) – drukarz, działaczka SW.
4
Marek Łuczyński – bliższych danych nie ustalono.
5
Przemysław Cieszyński, ps. „Beton” – działacz SW, organizator kolportażu.
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2) Student V roku budownictwa P[olitechniki] W[rocławskiej] ps[eudonim] „Jacuś”
lub „Krzysiek”. Zorganizował „magazyn” w piwnicy budynku, w którym znajduje się
poczta – w pobliżu Teatru Współczesnego. W piwnicy tej składowano „Walkę”, „Replikę”, „SW”, „B[iuletyn] D[olnośląski]”. Jest to piwnica za kotłownią, po lewej stronie we
wnęce. Piwnica posiada charakterystyczne drzwi, tzw. biurowe (jak w naszych pokojach
służbowych).
3) Student o imieniu „Radek” z U[niwersytetu] W[rocławskiego] [im.] B[olesława]
B[ieruta].
Obie kobiety od offsetu w okresie od marca 1985 do lipca br. otrzymały około 1 mln
400 tys. zł wynagrodzenia (płacono im 6 zł od strony formatu A-3) – wynagrodzenie
obejmowało „nadwyżki” papieru, farby, opłacanie za milczenie osób mogących się domyślać nielegalnego druku.
Za ostatni druk „Walki” obie kobiety otrzymały 96 000 zł (wydrukowały 2000 egz[emplarzy], mimo iż zamówienie dot[yczyło] 1000 egz[emplarzy], „lewe” 1000 egz[emplarzy] kolporterzy rozprowadzili dla siebie). 1000 egz[emplarzy] „Walki” złożono
w punkcie [przy] ul. Ulanowskiego, „lewe” 1000 rozprowadził m.in. Medoń.
2. Odnośnie Sekcji II
Kierowana jest bezpośrednio przez „Tytusa” i stanowi konkurencję Maciejewskiej.
Kontaktem „Tytusa” jest „Jadzia”, lat ok. 45, szczupła, siwe włosy, telefon do niej [...].
Korzystała ona z punktu Medonia przy ul. Przodowników Pracy 147.
3. Sekcja niezależna
Kierowana jest przez Annę6 i Marka7 Bireckich – nadzór nad „BIS-em”.
4. Zbigniew Oziewicz
Stara się mieć wpływ na dysponowanie „Biuletynem Dolnośląskim” – punkt mieści
się przy ul. Wiosennej (b[liższych] d[anych] b[rak]).

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 26–27, mps.

6

Anna Birecka, ps. „Antoni Krupisz” (ur. 1952) – lekarka. Działaczka RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk,
organizatorka struktur zakładowych, działaczka SW, łączniczka z Gdańskiem, członek redakcji „BIS”, kolporterka.
Aresztowana w XII 1982 r., w V 1983 r. skazana na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata.
7
Marek Birecki, ps. „Antoni Krupisz” – informatyk, działacz opozycyjny. Działacz SW, kolporter, członek redakcji „BIS”.
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Nr 113
1986 lipiec 26, [Wrocław] – Analiza sytuacji operacyjnej w sprawach operacyjnego
rozpracowania kryptonim „Sowa” i „Koło” sygnowana przez kierownika Zespołu ds.
Operacyjno-Śledczych Grupy Operacyjnej Wydziału III WUSW we Wrocławiu ppor. Andrzeja Surmińskiego, tajne specjalnego znaczenia

W okresie od 16 grudnia 1983 r. do lipca 1984 r. realizacja sprawy operacyjnego
rozpracowania krypt[onim] „Skrytka” doprowadziła do częściowej likwidacji podstawowych struktur Solidarności Walczącej na terenie Wrocławia.
Likwidacji uległy wówczas grupy:
– pion operacyjny kierowany przez Wojciecha Myśleckiego,
– pion kolportażu kierowany przez Kazimierza Klementowskiego,
– pion poligraﬁi kierowany przez Zoﬁę Maciejewską,
– pion techniczny kierowany przez Piotra Medonia.
Osłabienie struktur SW poprzez tymczasowe aresztowania kierowniczej kadry spowodowało zmianę proﬁlu pracy tej organizacji. Dotychczasowe decyzje indywidualne
zastąpiono decyzjami kolektywnymi, co znalazło odbicie w krótkim okresie po wyjściu
na wolność (na mocy amnestii lipcowej z 1984 r.) Myśleckiego i innych działaczy SW.
Przede wszystkim, z zachowaniem dotychczasowych uprawnień Kornela Morawieckiego, powołano Komitet Wykonawczy SW, skład którego tworzą:
– Andrzej Myc,
– Andrzej Zarach,
– Wojciech Myślecki,
– Hanna Łukowska-Karniej,
– Piotr Medoń,
– N.N. z Gdańska,
– „Chudy” i „Twardy”.
Podział kompetencji członków K[omitetu] W[ykonawczego] SW jest następujący:
– Myc odpowiada za ﬁnanse, odpowiada za kontakty z oddziałami w Legnicy i Krakowie.
– Zarach odpowiada za Międzyregionalny Komitet SW, za kontakty z Warszawą oraz
kieruje Agencją Informacyjną „Solidarności”;
– Myślecki (początkowo odsunięty przez Morawieckiego od wpływu na podejmowane decyzje, lecz wkrótce przywrócony do łask) odpowiada za współpracę z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników „S[olidarność]”, za kontakty z KPN-em, za koordynację działań NZS-u.
– Łukowska-Karniej odpowiada za system łączności i kontakty z K[ornelem]
M[orawieckim].
– Medoń odpowiedzialny jest za redakcję pisma „Walka” (nazwę tę przyjęła również
grupa z Jeleniej Góry), punkty kolportażu, za współpracę z Wałbrzychem i Jelenią Górą.
– „Chudy” i „Twardy” odpowiadają za kontakty z zagranicą (pierwszy za kontakty
z opozycją w krajach socjalistycznych – dotychczas nie zdołano zidentyﬁkować osoby),
(drugi za kontakty z Zachodem – nastąpiła identyﬁkacja tej postaci).
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Pion Bezpieczeństwa, po odsunięciu Myśleckiego od wywierania bezpośredniego
wpływu na system pracy tej komórki (po rozbiciu struktur SW w latach 1983–1984
otrzymał naganę od K[ornela] M[orawieckiego]), powierzono Janowi Pawłowskiemu1
(aparaty nasłuchowe, grupy kontrobserwacyjne – tu korzysta z bezpośredniej pomocy
Myśleckiego).
Wiodącą jednak rolę w strukturze SW przyznano poligraﬁi. W lipcu 1984 r. pion
ten ponownie powierzono Zoﬁi Maciejewskiej, lecz tarcia wewnętrzne doprowadziły do
powstania dwu niezależnych i rywalizujących ze sobą sekcji.
Sekcja I kierowana jest bezpośrednio przez Maciejewską, a opieka duchowa nad nią
sprawowana jest przez Łukowską.
W skład tej sekcji wchodzą następujące komórki:
– sitodruk (kieruje nim Barbara Sarapuk – w jej dyspozycji znajduje się serwis fotograﬁczny z terenu, mikroﬁlmy),
– offset, do którego bezpośredni dostęp zastrzegła sobie Z[oﬁa] M[aciejewska] (dotychczas nie zlokalizowano miejsca),
– sieć tzw. małej poligraﬁi (powielacze) kierowana przez Medonia.
Sekcja II kierowana jest przez „Tytusa” (dotychczas nie zidentyﬁkowano osoby),
a obsługująca przede wszystkim teren. Sekcja „Tytusa” wspierana jest przez małą poligraﬁę Medonia.
Wiodącą jednak drukarnią A[gencji] I[nformacyjnej] SW jest offset (zlokalizowano)
w bezpośrednim nadzorze Zaracha.
Cenzura: powierzono ją Pawłowi Falickiemu (ﬁgurant Wydz[iału] V-1), zarazem
redaktorowi naczelnemu „Repliki”.
Uzupełnieniem poligraﬁi SW jest komórka kierowana na zasadach autonomii przez
małżeństwo Annę i Marka Bireckich (decydujący wpływ na „Biuletyn Informacyjny
Solidarności”).
Jako „niezależny” w poligraﬁi SW występuje Zbigniew Oziewicz, który bezskutecznie stara się wywierać wpływ na charakter „Biuletynu Dolnośląskiego”, stąd też uruchomił swój punkt kolportażu przy ul. Wiosennej (dotychczas nie zlokalizowano).
Główny punkt kolportażowo-kontaktowy A[gencji] I[nformacyjnej] SW
Mieści się on w mieszkaniu na parterze budynku czteropiętrowego we Wrocławiu
przy ul. [...] (szczegóły w opracowywaniu). Zorganizował go pod koniec 1984 r. Myc
i pierwotnie miał to być punkt kontaktowy dla Legnicy. Decyzją Zaracha w grudniu
1985 r. punkt ten został przejęty do wyłącznej dyspozycji A[gencji] I[nformacyjnej] SW.
Do tego punktu dostarczane są wydawnictwa drukowane na offsecie: „SW”, „B[iuletyn]
D[olnośląski]”, „Walka”, „Replika” oraz okolicznościowe ulotki, znaczki Poczty SW,
pieniądze z wpływów ze sprzedaży wydawnictw. Ponadto jest to punkt przyjmowania
wydawnictw z oddziałów krajowych SW.

1
Jan Pawłowski, ps. „Jan Gajos”, „Zbigniew Stary” (1945–2005) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ
„Solidarność”, współpracownik RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, działacz SW, członek Rady, szef kontrwywiadu.
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Offset w dyspozycji A[ndrzeja] Zaracha
Znajduje się on w Zakładzie Odzieżowym „Junior” we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 1, II piętro, pokój 202.
Grupę obsługującą ten offset zorganizował student Politechniki Wrocławskiej, Marek
Łuczyński, a następnie przekazał ją do dyspozycji Mariana Krzemińskiego2 (ten ostatni kierował grupą od końca 1984 r. do połowy 1985 r. – jako absolwent P[olitechniki]
W[rocławskiej], aktualnie odbywa przeszkolenie wojskowe w Głogowie). Po Krzemińskim grupę przejął student II roku P[olitechniki] W[rocławskiej], ps[eudonim] „Beton”
(lub „Wojtek”), w skład której wchodzą studenci P[olitechniki] W[rocławskiej]: „Jacuś”, „Radek” oraz N.N. „Anna”.
Offset bezpośrednio obsługują dwie etatowe pracownice tej ﬁrmy: „Elżbieta”
i „Anna II”.
Wymienione osoby znajdują się na końcowym etapie szczegółowego opracowania.
Informacyjnie: w okresie od marca 1985 r. do lipca 1986 r. obie kobiety otrzymały
„wynagrodzenie” za druk, kwotę około 1 mln 400 tys. zł (płaci się im 6 zł za format A-3).
Za ostatni druk „Walki” nr 4 otrzymały one 96 000 zł.
Offset w dyspozycji Maciejewskiej
Z dotychczasowych informacji wynika, że znajduje się on również na terenie instytucji państwowej. Bezpośredni dostęp do niego ma (oprócz Z[oﬁi] M[aciejewskiej])
mężczyzna o ps[eudonimie] „Leszek” (dotychczas niezidentyﬁkowany). Wykonywał on
ostatnio tzw. blachy do druku „Walki” na zlecenie Medonia, za co otrzymał wynagrodzenie w wys[okości] 50 000 zł.
Do niedawna Maciejewska korzystała z usług Ewy Grzegorzewskiej, ps[eudonim]
„Fuga”, która w ostatnim okresie przeszła do dyspozycji Bireckiego.
Drukarnia w dyspozycji Medonia
Z jednoźródłowych informacji wynika, że Medoń wspólnie ze Zbigniewem Dziubą
zorganizowali na własną rękę punkt poligraﬁczny na terenie Praszki k. Wielunia.
W sprawie tej trwają ustalenia w porozumieniu z SB RUSW Wieluń. Dotychczas
ustalono jedynie, że lokalizację tej drukarni zna Myślecki oraz współpracujący z nim
Tadeusz Rogosz3.
Na marginesie powyższych ustaleń stwierdzono, że autorem artykułu o skutkach
awarii czarnobylskiej, który ukazał się w piśmie p[od] n[azwą] „Zagrożenie”4 nr 1, jest
bezsprzecznie Medoń.
Punkt rozdziału wydawnictw
Mieszkanie przy ul. [...] jest centralnym punktem rozdziału wydawnictw, niemniej,
na wyraźne życzenie Medonia, do wyłącznej jego dyspozycji uruchomiono i przekazano
2
Marian Krzemiński (ur. 1960) – wówczas student PWr., działacz opozycyjny. Działacz SW, kierował grupą kolporterów, w I 1984 r. aresztowany, w VII 1984 r. zwolniony na mocy amnestii.
3
Tadeusz Rogosz – działacz NSZZ „Solidarność”, członek ZR Dolny Śląsk, w stanie wojennym internowany,
działacz SW, wyemigrował do Norwegii.
4
„Zagrożenie” – biuletyn ekologiczny wydawany przez SW, a następnie przez RKS NSZZ „Solidarność” Dolny
Śląsk, w 1986 r. ukazały się 4 numery pisma.
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punkt w mieszkaniu (willa) przy ul. [...]. Do tego punktu dostarczano nakład „Walki”,
a sporadycznie „B[iuletynu] D[olnośląskiego]”. Sortowaniem, przycinaniem zajmuje się
student „Piotr” z U[niwersytetu] W[rocławskiego] [im.] B[olesława] B[ieruta].
Punkty kolportażu
– Kluczborska [...],
– Reja,
– Bystrzycka,
– Drukarska,
– Holenderska,
– Chrobrego,
– Sanocka,
– Łazienna,
– Zielonego Dębu.
Wymienione punkty kolportażu są w intensywnym rozpracowaniu.
Punkty kontaktowe dla członków SW z Wrocławia
– ul. Sempołowskiej [...],
– ul. Pugeta [...],
– mieszkanie doc. Łopuszańskiej,
– ul. Przodowników Pracy [...] (hasło: „Mam paczkę dla Alicji”),
– ul. Reja [...],
– ul. Bobrza,
– ul. Podróżnicza.
Wymienione punkty są w intensywnym rozpracowaniu.
Organizacja mieszkań konspiracyjnych
Nadzór sprawuje H[anna] Ł[ukowska]-K[arniej], natomiast bezpośrednią organizacją zajmuje się „Madzia”5 (końcowa faza identyﬁkacji) zam[ieszkała] przy ul. [...]. Pełni
rolę dublerki H[anny] Ł[ukowskiej]-K[arniej].
Punkt kontaktowy na H[annę] Ł[ukowską]-K[arniej]
Znajduje się on w czytelni pism bieżących na I p[iętrze], gmach A-1 Politechniki
Wrocławskiej. Kontakt prowadzonya bezpośrednio przez Annę Pacholską6. Pośredniczy
w tym „Ela” – pracownica czytelni.
Miejsce ukrywania się H[anny] Ł[ukowskiej]-K[arniej]
Jest to mieszkanie nr [...] przy [...]. Właścicielka mieszkania, wg wstępnych danych,
przebywa za granicą. W mieszkaniu tym, w każdą środę od godz. 17.00, odbywa się narada aktywu wrocławskiego SW (przewodzi Zarach) poświęcona sprawom poligraﬁi.
Aktualnie prowadzone są z naszej strony intensywne działania do zastosowania techniki operacyjnej (PT, PP, ZPO).
a
5
6

W dokumencie prowadzi.
Alicja Kopeć, ps. „Madzia” (ur. 1939) – działaczka SW, łączniczka, dublerka Hanny Łukowskiej-Karniej.
Anna Pacholska – bliższych danych nie ustalono.
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Mieszkania wykorzystywane przez K[ornela] M[orawieckiego]
– ul. Drukarska [...],
– ul. Komandorska (wstępna ocena możliwości zastosowania techniki operacyjnej),
– dwa mieszkania na Kozanowie (bloki niebieskie).
Awaryjny lokal konspiracyjny
Nosi on kryptonim „Grażyna”. Mieści się w budynku na pl. Katedralnym, naprzeciw
katedry, między Z[akładem] O[pieki] Z[drowotnej] dla szkół wyższych a W[yższym]
S[eminarium] D[uchownym]. Dostęp do niego prowadzi wyłącznie poprzez H[annę]
Ł[ukowską]-K[arniej] oraz „Kubę”7 i „Anię”.
Współpraca SW z NZS-em
Z ramienia kierownictwa SW patronat nad NZS-em Politechniki Wrocławskiej objął
Wojciech Myślecki.
Uzależniony jest od niego szef NZS-u Rafał Guzowski8, student V roku, inicjator
druku książki pt. Rewolucja konserwatywna w Ameryce. Myślecki uzyskał aprobatę K[ornela] M[orawieckiego] na druk tej książki pod warunkiem, iż wydawnictwo
ﬁrmowane będzie przez A[gencję] I[nformacyjną] SW. Cały nakład wyniósł 2000
egz[emplarzy]. Druk wykonano na offsecie Maciejewskiej. Nakład składano w pokoju
akademika, w którym mieszka Guzowski. Cały nakład odebrał następnie Medoń celem
dalszego kolportażu.
Środki transportu
Korzystają z usług właściciela taksówki – niebieska „Skoda” – stary typ. Jest to starszy mężczyzna, w marcu–kwietniu br. miał poważną operację żołądka. Jest to kontakt
Medonia.
Taksówka – „Fiat 125p”, pomarańczowy. Właściciel lat ok. 35. Kontakt Medonia.
W obu przypadkach miejsce kontaktu – zakład kąpielowy przy ul. Szczytnickiej.
Ostatnio Myc przeznaczył z funduszy SW środki na zakup „Trabanta” – combi, rocznik 1966–1967, nr rej[estracyjny] WRB 2(8?)88b, którego poprzednim właścicielem był
kuzyn „Kuby”.
Oddziały SW w kraju
I. Katowice–Lublin
Wydawnictwa odbiera łącznik ps[eudonim] „Leopold” (mężczyzna lat ok. 50–55,
szczupły, siwe włosy, sumiasty wąs).
Jego punktem kontaktowym jest mieszkanie przy ul. Białowieskiej [...] (?).
II. Poznań
W roku 1984, po aresztowaniu Myśleckiego i Maciejewskiej, kontakt Poznania
z Wrocławiem na jakiś czas urwał się. Pod koniec 1984 r. kontakt nawiązano.
b

Tu i dalej znak zapytania w dokumencie.
Jakub Malski, ps. „Kuba” – bliższych danych nie ustalono.
8
Rafał Guzowski – 1986–1988 szef kolportażu RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, działacz NZS na PWr.,
w 1981 r. członek redakcji „Hebdziola”, 1987–1988 członek redakcji „Z dnia na dzień”, w 1988 r. członek redakcji
„Gazety Ulicznej”.
7
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Punkty kontaktowe:
– Mieszkanie przy ul. [...] (w pobliżu placu, wejście od podwórza), na pierwszym
piętrze (prasę odbiera brat właścicielki).
– W czerwcu 1984 r. łączniczka z Poznania nawiązała kontakt z Anną Birecką poprzez mieszkanie przy ul. [...]. Otrzymała wówczas adres skrzynki kontaktowej – ul.
[...]. W mieszkaniu przy ul. [...] ukrywał się poszukiwany listem gończym student
z Poznania, Maciej P.(?), który miał spotkanie z K[ornelem] M[orawieckim]. Maciej
P. z kolei przekazał, jako punkt, mieszkanie wrocławskie przy ul. [...] studentowi wrocławskiemu ps[eudonim] „Radek”. Wiosną 1985 r. „Radek” przekazał ten punkt innej
N.N. osobie. „Radek” jest stałym mieszkańcem Poznania, studentem U[niwersytetu]
W[rocławskiego] [im.] B[olesława] B[ieruta], aktualnie mieszka wraz z żoną w D[omu]
S[tudenckim] „Dwudziestolatka”, a wcześniej mieszkał na stancji przy ul. [...]. „Radek”
przyjmuje z Poznania do druku pisma „Czas” i „Czas Kultury”.
III. Gdańsk
Są to najbardziej ożywione kontakty na styku Wrocław–Gdańsk, stąd też ich przedstawiciel zasiada w K[omitecie] W[ykonawczym] SW. Łącznik z Gdańska otrzymał do
dyspozycji punkt kontaktowy w mieszkaniu przy ul. [...] (jego właścicielką jest siostra
„Ulki”, z mieszkania której korzysta H[anna] Ł[ukowska]-K[arniej]).
IV. Szczecin
Oddział ten powstał najpóźniej, bo dopiero w styczniu br. Po spotkaniu na Tamce, w Instytucie Chemii U[niwersytetu] W[rocławskiego] [im.] B[olesława] B[ieruta]
A[ndrzeja] Z[aracha], „Radka”, Zoﬁi Olichwier9 ps[eudonim] „Mała Zośka” z „Hindusem” (lat ok. 30, ciemna karnacja, bez zarostu) ze Szczecina, zapadła decyzja o powołaniu oddziału. Wyłonił się on z grupy redagującej pismo „Jedność”.
Wcześniej, bo na przełomie 1985–1986, do Szczecina udał się A[ndrzej] Z[arach],
który odebrał przysięgę od „Hindusa”.
Oddział szczeciński jest nieliczny. Ich punkt kontaktowy mieści się przy ul. Garwolińskiej (w okolicach parku Południowego).
V. Rzeszów
Pierwsze kontakty z Rzeszowem nawiązał Marian Krzemiński z ówczesnej grupy
Klementowskiego. Dopiero jednak w marcu 1984 r. dochodzi do spotkania Morawieckiego z „Andrzejem”, N.N. mężczyzną oraz z Leszkiem Rybakiem.
W grudniu 1984 r. wraz z „Andrzejem” przyjeżdża do Wrocławia Kopaczewski oraz
Rybak. Z Dworca Gł[ównego] PKP przejmuje ich Krzemiński i osłaniani przez ekipę
kontrobserwacyjną Myśleckiego, gubią obserwację SB.
W czasie spotkania przedstawicieli z Rzeszowa uzgodniono z K[ornelem]
M[orawieckim] powołanie na tamt[ejszym] terenie oddziału SW. W ramach pomocy
Wrocław przeszkolił drukarzy na „sito”.
Do lipca 1985 r. „Andrzej” regularnie spotykał się z K[ornelem] M[orawieckim],
lecz z uwagi na jego neutralizację przez SB, łączność z K[ornelem] M[orawieckim]
utrzymuje przez inne osoby.
9

Zoﬁa Olichwier, ps. „Mała Zośka” (ur. 1940) – działaczka SW, łączniczka.
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W maju br. „Andrzej” przyjechał do Wrocławia ze swoim zastępcą, skąd przejął ich
Rybak w celu doprowadzenia do K[ornela] M[orawieckiego]. Prowadzona za nimi obserwacja SB uniemożliwiła im kontakt z K[ornelem] M[orawieckim]. Przedstawiciele z Rzeszowa pozostawili jedynie prezent dla K[ornela] M[orawieckiego] w ubikacji
w S[półdzielczym] D[omu] H[andlowym] „Feniks”, który jednak zniknął. Na skutek obserwacji SB zrezygnowali również ze spotkania z działaczami wrocławskimi w mieszkaniu przy ul. Krynickiej.
Neutralizacja Rybaka przez SB spowodowała przejęcie jego funkcji oraz grupy
w składzie: Ireneusz Czapski10, Tomasz Pelc11, Tomasz Kowalik12, Krzysztof Niedźwiedź (spokrewniony z Agnieszką Sidorską13, drugą żoną Medonia) przez b[yłego] studenta Politechniki Rzeszowskiej (nie złożył pracy magisterskiej), Marka Koniecznego.
Marek K[onieczny] jest stałym mieszkańcem Wałbrzycha, pracuje na PKP, aktualnie jest
na kursie szkoleniowym we Wrocławiu i mieszka na stancji przy ul. Prądzyńskiego.
W lipcu 1985 Marek K[onieczny] wspólnie z „Andrzejem” przyjechał do Wrocławia,
gdzie przejął ich łącznik wrocławski w celu doprowadzenia na spotkanie z łącznikiem
K[ornela] M[orawieckiego] w mieszkaniu przy ul. [...].
Prowadzona wówczas obserwacja SB uniemożliwiła im sﬁnalizowanie spotkania.
Łączność z innymi ośrodkami SW w kraju
1. Kłodzko
Łącznikiem z działającą na tamt[ejszym] terenie grupą Martynowskiej14 jest Elżbieta Szewczyk15 (ﬁgurantka Wydz[iału] V-1). Łącznikiem rezerwowym jest Ireneusz
Czapski z aktualnej grupy Koniecznego.
2. Zgorzelec
W listopadzie 1985 r. we Wrocławiu przy ul. [...] odbyło się spotkanie łącznika
ze Zgorzelca, ps[eudonim] „Gienek”, z przedstawicielem Barbary Sarapuk, Andrzejem Bafalukoszem16. Wymienieni spotkali się z Andrzejem Z[arachem] w mieszkaniu
doc. Łopuszańskiej. „Gienek” w następstwie rozmów z A[ndrzejem] Z[arachem] i po
widzeniu się z K[ornelem] M[orawieckim] (chciał uzyskać instrukcje od K[ornela]
M[orawieckiego], gdyż czasowo wyjeżdżał za granicę) był inicjatorem powołania sekcji
SW w Zgorzelcu.
Rysopis „Gienka”: lat ok. 45, siwy, bez zarostu, lekko tęgawy. Ich punkt kontaktowy
mieści się przy ul. [...] u „Dr Niusi”17.
3. Nowa Sól
10

Ireneusz Czapski – bliższych danych nie ustalono.
Tomasz Pelc – bliższych danych nie ustalono.
12
Tomasz Kowalik – bliższych danych nie ustalono.
13
Agnieszka Sidorska (ur. 1956) – działaczka opozycyjna. Kolporterka „Biuletynu Dolnośląskiego”, działaczka
NSZZ „Solidarność”, pracownik ZR Dolny Śląsk, w stanie wojennym internowana, w VI 1982 r. aresztowana i skazana na 3 lata więzienia, w III 1983 r. zwolniona, współpracowniczka SW.
14
Martynowska – bliższych danych nie ustalono.
15
Elżbieta Szewczyk (ur. 1957) – technik włókiennictwa, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, kolporterka, w III
1984 r. aresztowana, w VI 1984 r. zwolniona.
16
Andrzej Bafalukosz (ur. 1954) – działacz opozycyjny. Drukarz „Z dnia na dzień” i pism SW, w V 1983 r. skazany
na 10 miesięcy więzienia, w IV 1988 r. aresztowany.
17
Julia Grochowska, ps. „Dr Niusia” – bliższych danych nie ustalono.
11
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Bezpośrednie kontakty z K[ornelem] M[orawieckim] ma łącznik ps[eudonim] „Staszek” – tęgi brunet. Każdorazowo przyjeżdża on na stację PKP Kuźniki, skąd przejmuje
go łącznik i przekazuje H[annie] Ł[ukowskiej]-K[arniej] w pobliżu poczty przy ul. Górniczej. Ostatni kontakt „Staszka” z K[ornelem] M[orawieckim] był w grudniu 1985 r.
w mieszkaniu na Kozanowie.
4. Inne ośrodki SW w kraju
Na dzień dzisiejszy istnieją jedynie skąpe dane na temat rozmów przedstawicieli
Olsztyna, Milicza, Świdnicy, Lublina z K[omitetem] W[ykonawczym] SW.
Kontakty SW z KPN
W listopadzie 1985 r. na prośbę Sławomira Najnigiera18, rezerwowego łącznika SW
z KPN, Myślecki uruchomił punkt kontaktowy obu organizacji w budynku jednorodzinnym przy ul. [...].
Do mieszkania tego dostarcza się m.in. pismo OKOR-u „Żywią i Bronią”, „Niepodległość”, krakowskie „Myśli Nieinternowane”, którymi dysponuje szef Pionu Bezpieczeństwa, Jan P[awłowski].
Służba medyczna SW
Lekarzem „naczelnym” SW jest kobieta lekarz zatrudniona w szpitalu kolejowym.
Nazwisko kobiety zbliżone do „Kiełbasińska”.
Lokal Poczty SW
Został zorganizowany z polecenia Andrzeja Z[aracha] przez dwóch studentów Politechniki (II rok) o ps[eudonimach] „Władek” i „Rafał”. Punkt ten, jak wynika z pierwszych informacji, został uruchomiony w mieszkaniu na Nowym Dworze.
Uwaga
Przedstawiony stan sytuacji operacyjnej obejmuje działania Zespołu ds. Techniki
Operacyjnej w okresie od 5 lipca do 26 lipca br.
Uzyskane informacje pozwoliły na ich zaszeregowanie w czterech blokach tematycznych:
I. Struktura SW.
II. Poligraﬁa.
III. Oddziały SW.
IV. Lokale (mieszkania konsp[iracyjne], punkty kolportażu i kontaktowe).
Informacje te pozwoliły na rozpoczęcie intensywnych działań operacyjnych przez
członków zespołu (nie jest kadrowo ustabilizowany) od dnia 24 lipca br.
Równolegle do prowadzonych już działań operacyjnych, od dnia 26 lipca br. prowadzone są czynności zmierzające do pogłębienia szczątkowych informacji dotyczących
następujących zagadnień:

18

Sławomir Najnigier (ur. 1958) – polityk, działacz samorządowy, działacz opozycyjny. Współpracownik wrocławskiego SKS, w 1979 r. członek redakcji „Akademickiego Pisma Informacyjnego” i „Interim”, następnie działacz NZS, w stanie wojennym internowany, współpracownik SW. 1992–1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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2. Sąd kapturowy SW.
3. Grupy czynnego oporu.
4. Grupa „Ogniwo” (Pinior19 i Mękarski20) i jej związek z SW.
5. RKS a SW.
6. KPN i SW.
7. Kler i SW.
8. Rodzina Morawieckiego.
c

Przedstawione wyżej materiały pochodzą od jednego źródła informacji. W częściach
znanych nam w pełni się potwierdzają. W pozostałych fragmentach stanowią wiarygodne, bezprecedensowe w ostatnim okresie poszerzenie naszych informacji na temat
struktur SW. W opracowaniu są dalsze informacje uzyskane w dniach 26, 27 VII 1986 r.
Zmierzamy do pozyskania naszego rozmówcy po pełnym wysondowaniu będących
w jego posiadaniu informacji. Należy on do grupy aktywu kierowniczego SW. Nie
mamy w tej chwili danych na temat sposobu reakcji „proﬁlaktycznych” SW po zatrzymaniu członków jej kierownictwa. Dotychczasowa praktyka jednak wskazuje, iż nawet
ewentualne przereorganizowania nie będą zbyt daleko idące. Nasze działania (w odniesieniu do całej grupy operacyjno-śledczej) będą się koncentrowały nad intensywnymi
ustaleniami podanych osób i adresów w kierunku instalacji PP, PT oraz organizacji PZc.

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 42–51, mps.

c–c
Fragment dopisany odręcznie, sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Witolda
Filipajtisa.
19
Józef Pinior, ps. „Julian”, „Artur”, „Tezeusz” (ur. 1955) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ
„Solidarność”, członek Prezydium ZR Dolny Śląsk, w stanie wojennym ukrywał się, członek RKS NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk, 1982–1983 jego przewodniczący i członek TKK, w IV 1983 r. aresztowany, w V 1984 r.
skazany na 4 lata więzienia, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii, w 1984 r. ponownie skazany na 2 miesiące
aresztu, w 1985 r. skazany na 3 miesiące aresztu, od 1986 r. członek Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”,
od 1987 r. rzecznik Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, 1987–1990 w PPS i PPS-RD,
w 1988 r. aresztowany i skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Od 2004 r. deputowany do Parlamentu
Europejskiego.
20
Włodzimierz Mękarski (ur. 1955) – działacz opozycyjny, polityk. Działacz NSZZ „Solidarność”, w XII 1981 r.
aresztowany, w I 1982 r. skazany na 3 lata więzienia, wyrok podwyższono do 4,5 roku po rewizji, zwolniony w VII
1984 r. na mocy amnestii, w 1982 r. członek redakcji więziennego pisma „Bez cenzury”, 1987–1989 członek RKW
NSZZ „Solidarność”.
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Nr 114
1986 sierpień 8, Opole – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO w Opolu por.
Henryka Czajkowskiego1 do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach w sprawie
prowadzonych działań operacyjnych zmierzających do ujęcia Kornela Morawieckiego,
tajne specjalnego znaczenia

W ramach prowadzonych przez nasz wydział działań operacyjnych w ramach SOR
krypt[onim] „Ośmiornica”, zmierzających do ujęcia Kornela Morawieckiego, ustalono, że do dalekich krewnych w[yżej] wym[ienionego] zam[ieszkałych] w miejscowości
Szczyty k. Głubczyc przyjeżdżały samochody z Waszego województwa.
W związku z powyższym proszę o ustalenie właścicieli, ewentualnie użytkowników,
w okresie 21–28 VII 1986 r. pojazdów „Fiat 126p” nr rej[estracyjny] KDG 4823 oraz
„Fiat 126p” nr rej[estracyjny] KAD 0949. W drugim przypadku kierowcą była kobieta
w wieku 25–30 lat, włosy ciemne, średniego wzrostu. O wynikach ustaleń proszę poinformować nasz wydział.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 229, mps.

1

Henryk Czajkowski (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., funkcjonariusz
KW MO w Opolu, 1985–1988 zastępca naczelnika Wydziału III WUSW w Opolu, 1988–1990 naczelnik Wydziału
„T” WUSW w Opolu.
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Nr 115
1986 sierpień 12, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 346 do SOR kryptonim „Krety”,
sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu mjr. Zbigniewa
Brożka, tajne

W dniu 6 sierpnia 1986 r. zgłosił się dobrowolnie do WUSW we Wrocławiu celem
złożenia oświadczenia ujawniającego nielegalną działalność ob[ywatel] Szełemech Roman1, s. Józefa i Agaty, ur. 15 VII 1937 r. Ruda Lubycka, zam[ieszkały] Wrocław, ul.
[...], zatr[udniony] Przychodnia Rejonowa nr 2 we Wrocławiu jako stomatolog.
W oświadczeniu podał, iż w połowie ubiegłego roku przyszedł do niego mężczyzna,
którego personaliówa nie chce podać, i przyniósł mu kilkanaście sztuk nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Solidarność Walczącą, które on następnie rozkolportował
pomiędzy swoich znajomych. Jak wynika z oświadczenia, był to kontakt jednorazowy.
Zobowiązał się również do przestrzegania porządku prawnego i nieprowadzenia w przyszłości wrogiej działalności.
Prowadzący sprawę: ppor. Andrzej Szywała.

Źródło: AIPN Wr, 054/119, k. 3, mps.

a
1

W dokumencie personali.
Roman Szełemech (ur. 1937) – lekarz stomatolog.
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Nr 116
1986 sierpień 30, Wrocław – Meldunek nr 365 o założeniu SOR kryptonim „Piskorz”,
sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu por. Zdzisława
Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 15 VIII 1986 r. założono sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[onim]
„Piskorz” na: [nr rejestracyjny] WRO 53 395 – Zarach Andrzej, s. Romana, ur. 2 VI
1948 r. Kościerzyna, matematyk, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, żonaty, troje dzieci. Adres: Wrocław, ul. [...].
Na bazie materiałów uzyskanych z wiarygodnego źródła informacji ustalono, iż
w[yżej] wym[ieniony] prowadzi nielegalną działalność w ramach organizacji Solidarność Walcząca.
Celem prowadzonego rozpracowania krypt[onim] „Piskorz” jest udokumentowanie
jego wrogiej działalności, rozpoznanie konspiracyjnych kontaktów i doprowadzenie do
likwidacji nielegalnej struktury.
Sprawę prowadzi: por. Jan Stawiarz1.

Źródło: AIPN Wr, 054/1612, k. 1, mps.

1

Jan Stawiarz – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 117
1986 wrzesień 17, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 377 do SOR kryptonim „Logos”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu por.
Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 12 września br. w ramach ogólnokrajowej akcji krypt[onim] „Brzoza” przeprowadzono rozmowy proﬁlaktyczno-ostrzegawcze z głównymi ﬁgurantami prowadzonej sprawy, tj. [nr rejestracyjny] WRO 46 507 Andrzejem Mycem i [nr rejestracyjny]
WRO 46 506 Markiem Jakubcem1, pod kątem ujawnienia przez nich prowadzenia nielegalnej działalności w podziemnych strukturach byłej „Solidarności”.
Figuranci oświadczyli, że nie prowadzą i nie prowadzili działalności naruszającej
obowiązujący porządek prawno-publiczny. Odmówili podpisania stosownego oświadczenia, jedynie A[ndrzej] Myc podpisał sporządzoną w jego obecności notatkę urzędową.
Na zakończenie rozmowy ﬁg[urantów] poinformowano o konsekwencjach wynikających z prowadzenia nielegalnej działalności antypaństwowej.
Prowadzący: mł[odszy] chor. M. Kostka.

Źródło: AIPN Wr, 054/1089, k. 3, mps.

1
Marek Jakubiec, ps. „Czarny” (ur. 1947) – technik mechanik, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68,
współpracownik KSS „KOR”, działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, działacz SW, kolporter, łącznik, w I 1984 r. aresztowany, w V 1984 r. zwolniony, w 1987 r. współtworzył Dolnośląską Komisję
Praworządności.
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Nr 118
1986 wrzesień 26, Wrocław – Uzupełnienie meldunku nr 391 do SOR kryptonim „Agora”, sygnowane przez zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu por. Zdzisława Kuliczkowskiego, tajne specjalnego znaczenia

Z wiarygodnego źródła operacyjnego uzyskano informację, iż ﬁgurant sprawy [nr
rejestracyjny] WRO 44 132 Zbigniew Oziewicz zajmuje się kolportażem nielegalnych
wydawnictw dla członków swojej rodziny zamieszkałej na terenie kraju. Między innymi
przesłał Jadwidze Szulc1 z Koszalina pisma „Z dnia na dzień” i „Solidarność Walcząca”, Andrzejowi Rukowiczowi2 z Olsztyna pismo „Wiadomości Bieżące” i Juliuszowi
Szejbie3 z Mogilna znaczek tzw. Poczty ReKontry4 p[od] n[azwą] „Żydom polskim”
i znaczek „Solidarności” oraz zdjęcie konspiracyjne z podpisem: „Kwiecień 1986: wciąż
w walce”. Powyższa informacja całkowicie zaprzecza stanowisku prezentowanemu
przez Z[bigniewa] Oziewicza podczas przeprowadzonej z nim w dniu 11 września br.
rozmowy proﬁlaktyczno-ostrzegawczej.
Podjęto działania zmierzające do operacyjnej kontroli wyżej wymienionych osób.
Prowadzący: ppor. Ryszard Przyłucki.

Źródło: AIPN Wr, 054/1501, k. 18, mps.

1

Jadwiga Szulc – bliższych danych nie ustalono.
Andrzej Rukowicz – bliższych danych nie ustalono.
3
Juliusz Szejba – bliższych danych nie ustalono.
4
Trzyznaczkowy bloczek „Żydom polskim”, wydany przez „Pocztę ReKontry”, cena 120 zł + 30 zł na fundusz
pomocy represjonowanym, wydany prawdopodobnie przez warszawskie wydawnictwo ReKontra.
2
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Nr 119
[1986 po 30 września, Warszawa] – Charakterystyka członków kierownictwa Solidarności Walczącej opracowana w MSW, tajne

Wojciech Myślecki, s. Leona i Zdzisławy Berger, ur. 22 VII 1948 r. we Wrocławiu,
zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej – adiunkt, wykształcenie wyższe – dr elektronik, zawód elektronik, pochodzenie społeczne – inteligenckie, bezpartyjny, żonaty, jedno dziecko.
Wymieniony jest bliskim współpracownikiem szefa SW Kornela Morawieckiego, odpowiedzialny za współpracę z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników
„S[olidarność]”, KPN-em, NZS-em.
W ramach Solidarności Walczącej sprawuje nadzór organizacyjny nad rejonem wałbrzyskim i jeleniogórskim. Uczestniczy w spotkaniach z innymi członkami SW, występuje z odczytami, jest inicjatorem Grupy Roboczej [ds.] Ochrony Środowiska, która
wydaje bezdebitowe pismo „Zagrożenie”. Utrzymuje bardzo rozległe kontakty z działaczami i członkami b[yłej] „Solidarności” – w tym m.in. [z] Piotrem Medoniem, Romaszewskim1 z Warszawy oraz z młodzieżą akademicką. Pozostaje pod silną presją swojej
żony, osoby o zdecydowanie wrogich poglądach, a jednocześnie dużych ambicjach politycznych. W jego mieszkaniu odbywają się spotkania organizacyjne SW.
Piotr Medoń, s. Mieczysława i Urszuli Beyger, ur. 15 IV 1951 r. w Jeleniej Górze,
zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] Akademia Medyczna w Instytucie Bioﬁzyki jako starszy asystent, wykształcenie wyższe – dr ﬁzyki, zawód – ﬁzyk, pochodzenie
społeczne – robotnicze, bezpartyjny.
Jako członek kierownictwa SW wchodzi w skład Komitetu Wykonawczego tej organizacji. Odpowiedzialny jest za druk i kolportaż konspiracyjnego wydawnictwa „Walka”.
Ponadto nadzoruje struktury SW w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Czasowo wynajmuje
odpłatnie mieszkania dla odbywania w nich spotkań i prowadzenia innej działalności
konspiracyjnej. Organizuje punkty kolportażowe i angażuje kolporterów do działalności
w SW. Utrzymuje ścisłe kontakty z młodzieżą akademicką. Bardzo blisko współdziała
z Wojciechem Myśleckim – członkiem Rady Politycznej SW.
Hanna Łukowska-Karniej, c. Mariana i Zoﬁi Olszewskiej, ur. 7 VIII 1941 r.
w ZSRR, zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], zatrudniona w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej jako bibliotekarka, wykszt[ałcenie] wyższe – mgr historii, zawód
bibliotekarka.
1

Zbigniew Romaszewski (ur. 1940) – ﬁzyk, działacz opozycyjny, polityk. Uczestnik protestów przeciwko zmianie
konstytucji PRL, współpracownik KOR, członek KSS „KOR”, współtwórca Biura Interwencyjnego KOR, 1980–
–1981 kierował Komisją Interwencji i Praworządności Regionu NSZZ „Solidarność” Mazowsze, w 1981 r. członek
prezydium ZR i KK, w stanie wojennym ukrywał się, współtwórca Radia „Solidarność”, członek RKW, w 1982 r.
aresztowany i skazany na 4,5 roku więzienia, zwolniony w 1984 r., współpracownik SW, 1986–1989 kierował
Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, 1988–1989 członek Krajowej Komisji Wykonawczej
NSZZ „Solidarność”, 1988–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.
Od 1989 r. senator, w 1992 r. przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji.
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Utrzymuje bliskie kontakty z K[ornelem] Morawieckim, jest jego łączniczką. Organizuje spotkania i mieszkania konspiracyjne dla działaczy podziemia. Od września
1985 r. ukrywa się i jest poszukiwana listem gończym. Nie pracuje, przebywa na urlopie
bezpłatnym.
Andrzej Zarach, s. Romana i Zoﬁi Baltaziuk, ur. 2 VI 1948 r. w Kościerzynie,
zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] w Instytucie Matematyki Politechniki
Wrocławskiej na stanowisku adiunkta, wykszt[ałcenie] wyższe – dr matematyki.
Wymieniony jest szefem Agencji Informacyjnej SW, odpowiedzialny za kontakty z Międzyregionalnym Komitetem „S[olidarności]”. Posiada bezpośredni kontakt
z K[ornelem] Morawieckim.
Andrzej Myc, s. Piotra i Marii Bandziak, ur. 21 III 1953 r. w Legnicy, zam[ieszkały]
Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej
PAN – asystent, wykszt[ałcenie] wyższe – dr biologii.
Jest jednym z pierwszoplanowych działaczy kierownictwa SW, odpowiedzialny za
sprawy szkoleń, ﬁnansów oraz pracę kolporterów. Bierze czynny udział w spotkaniach,
w których uczestniczy K[ornel] Morawiecki. W przeszłości wraz z K[rzysztofem]
Błachutem brał udział w zaprzysiężeniu członków oddziału Solidarności Walczącej
w Pile.
Paweł Falicki, s. Jerzego i Krystyny Bieleckiej, ur. 11 VI 1954 r. w Lublinie,
zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – informatyk, pracuje na zlecenie w Z[akładzie] E[lektronicznej] T[echniki]
O[bliczeniowej], wykszt[ałcenie] wyższe – dr matematyki, pochodzenie społeczne – inteligenckie, bezpartyjny.
Pełni funkcję z[astęp]cy szefa SW ds. organizacyjnych. Ponadto jest pełnomocnikiem szefa Solidarności Walczącej ds. kontaktów z zagranicą i poligraﬁi.
Jan Pawłowski, s. Józefa i Marii Misterowicz, ur. 15 V 1945 r. w Związku Radzieckim, zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] – Instytut Matematyki Politechniki
Wrocławskiej – od 30 IX 1986 r. nie pracuje, wykszt[ałcenie] wyższe – ﬁzyk, pochodzenie społeczne – inteligenckie, bezpartyjny.
Jest członkiem Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej, w którym pełni
funkcję szefa kontrwywiadu. Posiada bliskie kontakty z Kornelem Morawieckim, któremu udziela pomocy w ukrywaniu się poprzez organizację lokali, zapewnienie ochrony
osobistej, kontrobserwacji, zapewnienie dopływu informacji itp.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 36–38, mps.
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Nr 120
1986 październik 28, Katowice – Notatka służbowa w sprawie operacyjnego rozpracowania kryptonim „Leszek” sporządzona przez kierownika Sekcji V Wydziału V-2 WUSW
w Katowicach por. Kazimierza Plutę1, tajne

W dniu 28 października br. przybyli funkcjonariusze Wydz[iału] III-1 WUSW we
Wrocławiu mjr Graniczny Jan2 i kpt. Nieśna Stanisław3. Posiadali zdjęcia nieznanego
mężczyzny, który na terenie Wrocławia zajmuje się kolportażem nielegalnych wydawnictw („Solidarność Walcząca”, „PIK”). Biuletyny te są przewożone na teren Śląska,
a ze Śląska do Wrocławia przywożony jest „Podziemny Informator Katowicki”.
Z posiadanego rozpoznania wynikało, że osoba ta występuje pod pseudonimem Leopold K., ma około 50 lat, wzrost 180 cm, wykształcenie wyższe, metalurgiczne, zajmuje
sięa programowaniem komputerów. Jego pasją jest gra w szachy i układanie programów
szachowych. Osobowe źródło informacji z Wrocławia rozpoznało w nim osobę poszukiwanego Lesława Frączka.
Wspólne ustalenia i porównanie charakterystyki zewnętrznej i wewnętrznej poszukiwanego L[esława] Frączka wskazały, że osoba przedstawiona na zdjęciu może być tą
osobą. Również okazano zdjęcia kierownikowi Działu Kadr Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa w K[atowi]cach. Ob[ywatel] Witkowski Leszek4 stwierdziłb, że osoba
ta jest podobna do Lesława Frączka. Nie gwarantował jednak całkowitej pewności rozpoznania, która wynikała ze złej jakości zdjęć. Zdjęcia te będą okazane TW ps[eudonim]
„Mera-60”, u którego L[esław] Frączek5 przebywał w sierpniu 1985 r., w terminie późniejszym, tj. 3 XI 1986 r., po [jego] powrocie z delegacji służbowej do CSRS.
Nieznana osoba przedstawiona na zdjęciu ma ponownie odwiedzić TW z Wrocławia
w dniu 4 XI 1986 r. i wówczas mają być wykonane dokładne zdjęcia twarzy.
Ustalono, że po wykonaniu tych zdjęć zostaną one przekazane do WUSW w Katowicach celem ponownej identyﬁkacji przez TW ps[eudonim] „Mera-60” i KS W.L.
Zdjęcia te również zostaną przekazane do Wydz[iału] Kryminalistyki WUSW
w K[atowi]cach celem porównania z posiadanymi zdjęciami L[esława] Frączka wykonanymi przed 1980 rokiem. Do celów porównawczych również wykorzysta się charakter pisma nieznanego osobnika ze zdjęcia z charakterem pisma L[esława] Frączka.
a

W dokumencie zajmująca się.
W dokumencie który stwierdził.
1
Kazimierz Pluta (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1980 r., początkowo
w Wydziale III KW MO w Katowicach, następnie w Wydziale V-2 WUSW w Katowicach, w 1989 r. kierownik
sekcji Wydziału Ochrony Gospodarki, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Jan Graniczny (ur. 1937) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1960 r., 1960–1968
w Wydziale II KW MO we Wrocławiu, 1968–1982 w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1971–1980 kierownik
grupy, a 1980–1982 zastępca naczelnika tego wydziału, 1982–1989 zastępca naczelnika Wydziału III-1 KW MO/
WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
3
Stanisław Nieśna – bliższych danych nie ustalono.
4
Leszek Witkowski – bliższych danych nie ustalono.
5
Lesław Frączek, ps. „Leon”, „Leopold”, „Leopold K.” (ur. 1935) – inżynier metalurg, działacz opozycyjny. 1955–
–1970 w PZPR, działacz NSZZ „Solidarność”, członek KZ w Centralnym Ośrodku Informatyki Węgla i Energetyki,
uczestnik strajku w KWK „Wujek”, w latach 80. ukrywał się, działacz SW, łącznik, kolporter.
b
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Z posiadanej informacji wynika, że osoba przedstawiona na zdjęciu zachowuje się
w sposób konspiracyjny, nie ujawnia bliższych danych o sobie – na spotkania przychodzi wcześniej lub z opóźnieniem, wyraża zgodę na spotkania tylko w pomieszczeniach
zamkniętych.
Za przekazywane bezdebitowe wydawnictwa przywożone z W[arsza]wy żąda zawsze o 10 proc. więcej, niż wskazuje na to cena. Z powyższego wynika, że nie posiada
stałego dochodu.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 3, k. 199–200, rkps.
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Nr 121
1986 listopad 3, Katowice – Notatka służbowa w sprawie obserwacji grobu Jadwigi
Chmielowskiej1 w Sosnowcu sporządzona w WUSW w Katowicach przez por. W. Wolińskiego2, tajne

W dniach 1 i 2 XI 1986 r. dokonano okresowej penetracji miejsca w pobliżu grobowca Jadwigi Chmielowskiej na cmentarzu przy ul. Mireckiego w Sosnowcu.
W czasie penetracji prowadzonej kilkakrotnie w ciągu dnia nie ustalono, aby przy
grobie swojej zmarłej matki przebywała ukrywająca się jej córka Jadwigaa Chmielowska3.
Na grobowcu znajdowały się kwiaty i zapalone znicze, nie było symboli b[yłej] „Solidarności”.
Penetracji dokonywali ppor. W[itold] Cieślik4, por. R[oman] Bagiński5, por. W. Kasperczyk6.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 185, rkps.

a

W dokumencie Janina.
Jadwiga Chmielowska (1913–1986) – nauczycielka. W 1944 r. aresztowana pod zarzutem współpracy z AK, od
końca lat 70. wspierała działalność opozycyjną córki.
2
W. Woliński – bliższych danych nie ustalono.
3
Janina Jadwiga Chmielowska, ps. „Bożena”, „Elżbieta”, „Krystyna”, „Tadeusz Jastrzębiec”, „Wysocki” (ur. 1954)
– informatyk, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”, 1980–1981 członek MKZ i ZR NSZZ
„Solidarność” w Katowicach, od 13 XII 1981 r. ukrywała się, 1982–1989 przewodnicząca RKK NSZZ „Solidarność”
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od 1982 r. współpracowniczka, a od 1984 r. działaczka SW i przewodnicząca
oddziału SW w Katowicach, w 1988 r. współtwórczyni autonomicznego Wydziału Wschodniego SW, 1988–1989
na czele Komitetu Wykonawczego SW.
4
Witold Cieślik (ur. 1943) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1981 r., początkowo
w Będzinie, następnie w WUSW w Katowicach, w 1989 r. kierownik sekcji, w 1990 r. zwolniony ze służby.
5
Roman Bagiński (ur. 1948) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1981 r., 1981–1989
w Wydziale III „A” KW MO/WUSW w Katowicach, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW
w Katowicach, zwolniony ze służby.
6
W. Kasperczyk – bliższych danych nie ustalono.
1
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Nr 122
1986 listopad 7, Wrocław – Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu do
naczelnika Wydziału V-2 WUSW w Katowicach w sprawie poszukiwanego listem gończym Lesława Frączka, tajne specjalnego znaczenia

W załączeniu przesyłam dwa komplety zdjęć wykonanych operacyjnie ﬁgurantowi
ps[eudonim] „Komputer” z prośbą o rozpoznanie, czy jest to poszukiwany listem gończym Lesław Frączek zameldowany na stałe w Katowicach.
Informuję, że w dniu 4 XI 1986 r. przebywał on we Wrocławiu na kilku adresach
i prowadził kolportaż nielegalnych wydawnictw z Krakowa, Gdańska i Szczecina.
Nie udało się ustalić, kiedy wyjechał z Wrocławia i w jakim kierunku.
Z informacji operacyjnych wynika, że zapowiedział swój przyjazd w dniu 18 XI
1986 r.
Z uwagi na możliwość rozpoznania poprzez [ﬁguranta] ps[eudonim] „Komputer”
ważnych punktów poligraﬁczno-kolportażowych Solidarności Walczącej planujemy
dalszą jego kontrolę operacyjną oraz ustalenie kontaktów na terenie innych miast.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 3, k. 201, mps.

301

Nr 123
1986 listopad 13, Katowice – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V-2 WUSW w Katowicach kpt. Mieczysława Mokrosa1 do naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu
w sprawie ﬁguranta SOR kryptonim „Leszek”, tajne specjalnego znaczenia

W odpowiedzi na Wasze pismo nr L1-001798 informujemy, że przedstawiony na
zdjęciach ﬁgurant ps[eudonim] „Komputer” został jednocześnie rozpoznany przez TW
ps[eudonim] „Mera-60” nr rej[estracyjny] KA 57 377 jako Lesław Frączek – ﬁgurant
sprawy operacyjnego rozpracowania nr rej[estracyjny] KA 54 486 krypt[onim] „Leszek”.
Dalsze współdziałanie w tej sprawie prosimy prowadzić z Wydziałem III WUSW
w Katowicach.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 3, k. 202, mps.

1
Mieczysław Mokros – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1981–1982 zastępca naczelnika Wydziału III „A”/
V KW MO w Katowicach, 1982–1989 zastępca naczelnika Wydziału V-2 KW MO/WUSW w Katowicach.
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Nr 124
1986 listopad 21, Katowice – Komunikat zastępcy naczelnika Wydziału „B” WUSW
w Katowicach kpt. Zygmunta Pabiasza1 z obserwacji ﬁguranta pseudonim „Siłacz”, tajne

6.30 Rozpoczęto obserwację w pobliżu adresu: Katowice, ul. [...].
14.28 Z adresu wyszedł „Siłacz” (w ręku trzymał bardzo ciężką torbę podróżną)
i udał się ul. Mariacką, przez skrzyżowanie z ul. Francuską w kierunku kościoła Mariackiego. Dalej przez plac kościelny na ul. Warszawską, zatrzymując się o 14.34 na
przystanku autobusowym.
14.36 Po nadjechaniu autobusu linii nr 18 relacji Katowice–Huta Katowice „Siłacz”
wsiadł i zajął miejsce siedzące w przedniej części autobusu.
14.37 Autobus odjechał ulicami Katowic, Mysłowic, Sosnowca do Dąbrowy Górniczej.
15.12 „Siłacz” wysiadł z autobusu w Dąbrowie Górniczej na przystanku obok D[omu]
T[owarowego] „Centrum”: wolnym krokiem, uginając się pod ciężarem torby, udał się
w kierunku przejścia podziemnego, wychodząc na ul. Sobieskiego.
15.18 Wszedł do baru „Astoria”. Po upływie trzech minut wyszedł i udał się ponownie w kierunku przejścia podziemnego. Następnie przejściem podziemnym w kierunku
pomnika Czynu Rewolucyjnego i dalej przez plac, zatrzymując się przy kiosku „Ruch”.
Tu dokonał zakupu biletów autobusowych i poszedł na pobliski przystanek autobusowy.
15.35 Po nadjechaniu autobusu linii nr 33 relacji Dąbrowa Górnicza–Olkusz „Siłacz”
wsiadł i o godz. 15.36 odjechał ul[icami] Dąbrowy Górniczej, Sławkowa do Olkusza.
16.40 Wysiadł z autobusu w Olkuszu na przystanku przy trasie nr E-4 i polną drogą udał się w pobliski kompleks budynków, przechodząc ul. Sławkowską, Hutniczą.
O godz. 16.51 wszedł do budynku jednopiętrowego typu bliźniak przy ul. [...].
18.05 Z w[yżej] w[ymienionego] budynku wyszedł ﬁgurant i polną drogą skierował
się do trasy E-4. Zatrzymał się na przystanku autobusowym w pobliżu stacji benzynowej.
18.12 Po nadjechaniu autobusu linii nr 33 [numer] boczny 723 „Siłacz” wsiadł do
środka, zajmując siedzące miejsce w przedniej części autobusu, którym odjechał w kierunku Dąbrowy Górniczej.
18.56 Wysiadł na przystanku autobusowym w Dąbrowie Górniczej (Reden) przy
ul. Czerwonych Sztandarów obok restauracji „Polonia”. Przeszedł przez jezdnię na pobliski przystanek tramwajowy.
18.57 Wsiadł do tramwaju linii nr 21, którym dojechał do Sosnowca Milowic.
19.45 Wysiadł na pętli tramwajowej w Milowicach i przez osiedle oraz park udał się
na przystanek W[ojewódzkiego] P[rzedsiębiorstwa] K[omunikacyjnego] usytuowany
przy ulicy Józefowskiej (naprzeciw restauracji).
1

Zygmunt Pabiasz (ur. 1942) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1970 r., 1979–1989
zastępca naczelnika Wydziału „B” KW MO/WUSW w Katowicach, w 1990 r. zwolniony ze służby.
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19.55 Wsiadł do autobusu W[ojewódzkiego] P[rzedsiębiorstwa] K[omunikacyjnego]
linii nr 11, którym przez Siemianowice Śląskie, Katowice dojechał do dzielnicy Katowice Piotrowice.
20.37 Wysiadł na przystanku przy ulicy Bohaterów Stalingradu i udał się dalej pieszo
ul. Góralską na ul. Grottgera. Będąc na ulicy Grottgera, po przejściu około 300 metrów, „Siłacz” wszedł na nieoświetloną polną drogę stanowiącą przedłużenie tej ulicy.
Ze względu na bliskość adresu (stałego miejsca zamieszkania ﬁguranta), brak jakiegokolwiek ruchu pieszego, brak oświetlenia – obserwację przerwano.
Uwagi do komunikatu:
„Siłacz” na całej przebytej trasie często zmieniał środki lokomocji oraz prowadził
usilną samokontrolę przez oglądanie się za siebie.
W czasie prowadzenia obserwacji ﬁgurant posiadał przy sobie ciężką torbę podróżną
koloru brązowego.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 3, k. 273–274, mps.
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Nr 125
1986 grudzień 10, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB w sprawie intensyﬁkacji działań podejmowanych celem rozbicia SW, tajne

W ramach koordynowanej przez Biuro Studiów SB MSW akcji krypt[onim] „Wir”
Minister Spraw Wewnętrznych polecił zintensyﬁkować działania zmierzające do likwidacji zagrożeń wynikających z funkcjonowania podziemnych struktur Solidarności Walczącej.
Z aktualnego rozpoznania operacyjnego wynika, że SW dąży do opanowania i podporządkowania sobie wszystkich organizacji opozycyjnych w kraju. Powołanie Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”1 uznane zostało przez kierownictwo SW za odważną
manifestację obecności „Solidarności”. Określając stanowisko SW do Tymczasowej
Rady, K[ornel] Morawiecki w swym oświadczeniu rozpowszechnianym przez korespondentów zachodnich stwierdził, że jego organizacja, pozostając w podziemiu wraz
z innymi konspiratorami, wspierać będzie L[echa] Wałęsę i Tymczasową Radę w staraniach o legalizację związku. Stanowisko to ma charakter wyraźnie taktyczny, gdyż
czołowi działacze SW (również K[ornel] Morawiecki) dążą do zapewnienia tej organizacji [SW] monopolu na podziemną działalność polityczną. Zdecydowanie odcinają się
od koncepcji L[echa] Wałęsy preferującego równoległe działania ujawnionych struktur
(Tymczasowej Rady) oraz kontynuowanie przez TKK działalności podziemnej.
W opinii członków Rady Politycznej SW stanowisko K[ornela] Morawieckiego znalazło uznanie ośrodków propagandowych i wywiadowczych na Zachodzie.
W ostatnim okresie K[ornel] Morawiecki otrzymał szereg atrakcyjnych ofert nawiązania współpracy z tymi ośrodkami. Deklarują one wszechstronną pomoc materiałową
i ﬁnansową dla SW, zapewniają bezpłatne organizowanie przerzutów do kraju sprzętu
technicznego, niezbędnego do prowadzenia nielegalnej działalności.
Aktualnie SW zamierza oprzeć taktykę dalszego działania na – jak to sami określają
– desperackich pozycjach wynikających z ich programu, głoszącego walkę z „komunizmem i totalitarnym reżimem”. Kierownictwo SW przewiduje, że wszelkie działania
podejmowane przez Służbę Bezpieczeństwa w stosunku do osób prowadzących jawną
działalność opozycyjną będą sprzyjającym elementem rozwoju tej organizacji. Dążą do
wchłonięcia struktur konspiracyjnych orientujących swą dotychczasową działalność na
koncepcji TKK.
Wobec realnego zagrożenia rozwoju i umacniania się SW koniecznym jest uaktywnienie działań operacyjnych zmierzających do zlokalizowania miejsca ukrywania się
K[ornela] Morawieckiego oraz rozpracowania tej organizacji i doprowadzenia do [jej]
rozbicia. Istotnym warunkiem umożliwiającym realizację tego celu jest gromadzenie
i systematyczne aktualizowanie wiedzy na temat funkcjonujących struktur SW oraz po1

Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” – powołana 29 IX 1986 r. przez Lecha Wałęsę jako jawne przedstawicielstwo związku. W X 1987 r. rozwiązana równocześnie z TKK, na jej miejsce utworzono jawne kierownictwo
– Krajową Komisję Wykonawczą.
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dejmowanych przez WUSW działań operacyjnych i [działań] przewidzianych prawem
w stosunku do tej organizacji.
Uwzględniając, że Biuro Studiów SB zobowiązane jest przedkładać Ministrowi
Spraw Wewnętrznych w odstępach dwutygodniowych meldunek o stanie rozpracowania konspiracyjnych struktur, w tym SW, oraz stosowanych wobec nich przedsięwzięć
operacyjnych, proszę o nadesłanie do końca br. (z wyjątkiem WUSW Wrocław, Gdańsk,
Kraków) zwięzłych informacji obejmujących:
– aktualny stan rozpracowania struktur SW,
– ilości osobowych źródeł informacji (z uwzględnieniem ich wartości operacyjnej)
zaangażowanych w rozpracowanie SW,
– [ilości] planowanych i zrealizowanych pozyskań OZI oraz planów ich wykorzystania,
– działań zmierzających do wprowadzenia OZI w ramach kombinacji i gier operacyjnych – wykorzystywanych dotychczas w innych sprawach,
– podjętych działań ukierunkowanych na agenturalne dotarcie do K[ornela] Morawieckiego i pozostałych członków kierownictwa SW we Wrocławiu,
– zastosowania i efektywności wykorzystania źródeł techniki operacyjnej, obserwacji zewnętrznej,
– organizowania i podstawiania strukturom SW lokali kontrolowanych operacyjnie,
– możliwości i wyników współdziałania pomiędzy wydziałami operacyjnymi WUSW
i innymi jednostkami zaangażowanymi w rozpracowanie SW,
– planowania i realizacji kombinacji i gier operacyjnych zmierzających do rozpracowania i rozbicia struktur SW.
W miarę uzyskiwanych postępów operacyjnych w sprawach proszę o sukcesywne
nadsyłanie informacji uzupełniających, uwzględniających w[yżej] w[ymienione] tematy.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 52–54, mps.
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Nr 126
1986 grudzień 12, Poznań – Wyciąg z informacji na temat rewizji i zatrzymania Macieja
Frankiewicza sporządzony dla naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu, tajne

W dniu 12 bm. w ramach kombinacji operacyjnej krypt[onim] „Tama” dokonano
zatrzymania ob[ywatela] Macieja Frankiewicza (ﬁguranta tut[ejszego] Wydz[iału]
III), czołowego działacza organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca Oddział
Poznań. Zatrzymania w[yżej] w[ymienionego] dokonano po podjęciu przez w[yżej]
w[ymienionego] ze znanego nam miejsca nielegalnych materiałów – ok. 1500 egz. kalendarzy na rok 1987 sygnowanych przez Agencję Informacyjną Solidarność Walcząca
Oddział Poznań w cenie 100 zł za 1 egz[emplarz].
Materiały te przeznaczone były do kolportażu na terenie ochranianych obiektów.
W trakcie przeszukania osoby M[acieja] Frankiewicza zakwestionowano ponadto
1 egz. pisma „Solidarność Walcząca”1 Toruń oraz notatki i zapiski świadczące o prowadzeniu przez w[yżej] w[ymienionego] wrogiej działalności. M[acieja] Frankiewicza
zatrzymano na 48 godzin.
W chwili obecnej we współdziałaniu z tut[ejszym] Wydziałem III przeprowadzane
są dalsze intensywne działania operacyjno-śledcze w celu udokumentowania wrogiej
działalności i pociągnięcia ob[ywatela] M[acieja] Frankiewicza do odpowiedzialności
administracyjnej.
Poinformowano Wydz[iał] III w m[iejscu] oraz Biuro Studiów i Analiz MSW.
Ponadto w dniu dzisiejszym wspólnie z tut[ejszym] Wydz[iałem] III przeprowadzono
przeszukanie m[iejsca] zamieszkania M[acieja] Frankiewicza. W wyniku przeszukania
zakwestionowano:
– 151 egz[emplarzy] nielegalnego pisma „Solidarność Walcząca” (różne numery),
– 2 klisze diapozytywowe z wzorcami kalendarzy zakwestionowanych w dn[iu]
12 bm.,
– 1 urządzenie przeznaczone prawdopodobnie do nasłuchu stacji MSW,
– znaczne ilości kalendarzy sygnowanych przez SW z lat 1985–1987,
– oraz różnego rodzaju wydawnictwa bezdebitowe sygnowane przez nielegalne oﬁcyny, w tym m.in. „Kultura”, „Pogląd”2.
Prowadzone są dalsze czynności operacyjno-śledcze.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 183, mps.

1

„Solidarność Walcząca” – pismo oddziału SW w Toruniu, ukazywało się w latach 1986–1988, wydano 13 numerów, redagowali je m.in. Krystyna Kuta, Wojciech Polak i Krzysztof Zaleski.
2
„Pogląd” – pismo wydawane w Berlinie Zachodnim w latach 1982–1989, przedrukowywane w podziemiu,
redaktorem naczelnym był Edward Klimczak, na emigracji ukazały się 152 numery, od 1989 r. wydawano je
w Warszawie.
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Nr 127
1986 grudzień 29, Rzeszów – Informacja na temat rozpracowania i działań operacyjnych wobec oddziału SW w Rzeszowie sygnowana przez naczelnika Wydziału V WUSW
w Rzeszowie mjr. Józefa Gaja, tajne specjalnego znaczenia

Wydział V WUSW w Rzeszowie w ramach spraw operacyjnego rozpracowania
krypt[onim] „Ośmiornica” nr rej[estracyjny] 17 426 i „Pięść” nr rej[estracyjny] 18 177
rozpracowuje nielegalną strukturę konspiracyjną oddział SW w Rzeszowie. Wg aktualnych danych operacyjnych kierownictwo struktury stanowi tzw. Rada Polityczna SW,
którą tworzą Antoni Kopaczewski, Andrzej Kucharski, Wojciech Bała, oraz tzw. Rada
Wykonawcza SW, w skład której dodatkowo wchodzą Józef Kyc, Emanuela Biel i Andrzej Medyński. Zasięgiem działania grupy jest woj. rzeszowskie, przy czym oddziałuje
ona głównie na społeczeństwo miasta Rzeszowa. Oddział SW posiada na terenie Rzeszowa 10 kilkuosobowych grupek konspiracyjnych, których członkowie podpisali deklarację o przynależności do tej struktury. Struktura nie posiada swoich komórek organizacyjnych w większych zakładach pracy Rzeszowa. Oddział ściśle współdziała i udziela
poparcia grupie osób spośród byłych działaczy NSZZ RI „S[olidarność]”.
Wg wyliczeń operacyjnych ilość członków i sympatyków grupy wynosi około 50
osób (w tym 13 TW). Grupa ma charakter prosolidarnościowy, antykomunistyczny i antypaństwowy. Główne formy jej działania to: inspiratorska, wydawnicza, kolportażowa,
zbiórka środków ﬁnansowych na działalność wydawniczą, zebrania i dyskusje. Struktura do połowy 1986 r. utrzymywała kontakt z centralą, tj. organizacją SW we Wrocławiu
i jej kierownictwem, skąd regularnie otrzymywała nielegalne wydawnictwa. Działa systematycznie, jest zakonspirowana, używa pseudonimów i haseł, dysponuje łącznikami,
korzysta z lokali konspiracyjnych. Kierownictwo struktury jest zdecydowanie przeciwne jawnym formom działania byłej „S[olidarności]” i zamierza kontynuować działalność konspiracyjną. Aktyw struktury prowadzi działania organizacyjno-wykonawcze na
rzecz uruchomienia własnej poligraﬁi (na bazie sitoramek) i planuje od początku 1987 r.
wznowić systematyczne wydawanie swojego organu prasowego – pisma oddziału SW
w Rzeszowie „Galicja”.
Struktura dysponuje również urządzeniami pozwalającymi na prowadzenie nasłuchu
radiostacji MO i SB, stwierdzono także zabiegi ze strony aktywu [w celu] podjęcia emisji programu Radia „S[olidarność]” (które ma być dostarczone z SW we Wrocławiu).
W chwili obecnej jesteśmy na etapie pełnego rozpracowania struktury z elementami jej sterowania. Pozwala to na uzyskiwanie wyprzedzających informacji o zamiarach
przeciwnika oraz prowadzenie skutecznego przeciwdziałania operacyjnego, a także
efektywnej dezintegracji środowiska opozycyjnego na terenie woj. rzeszowskiego. Realizowana jest rokująca nadzieję na powodzenie kombinacja zmierzająca do operacyjnego przejęcia nowo tworzonej poligraﬁi struktury.
Oddział SW Rzeszów rozpracowuje 13 TW działających aktywnie w strukturze,
w tym 5 osobowych źródeł informacji typu manewrowego (TW ps[eudonim] „Elżbieta”,
a

W dokumencie Marian.
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„Apollo”, „Saroń”, „Artur” i „Tysiąc”1). Wszystkie wymienione osobowe źródła informacji są odpowiednio przeszkolone, związane z SB i bieżąco kontrolowane przez osobowe
i techniczne środki pracy operacyjnej. Jedynie w odniesieniu do TW ps[eudonim] „111”2
i TW ps[eudonim] „Franek” stwierdzono nieszczerość wobec SB, w związku z czym
prowadzone są działania mające na celu wyeliminowanie tych nieprawidłowości.
W wyniku zrealizowanych przedsięwzięć operacyjnych wobec struktury w roku 1986
wprowadzono do niej 4 TW.
Planuje się w roku 1987 kontynuować umocnienie się operacyjne w rozpracowywanej grupie poprzez pozyskania i wprowadzenie operacyjne 2–3 kolejnych TW. W ramach
prowadzonych kombinacji operacyjnych działania skoncentrowane są na wypracowaniu
materiałów operacyjnych i taktyki pozyskania szefa struktury Andrzeja Kucharskiego
oraz rozszerzenia prowadzonego dialogu operacyjnego z formalnym szefem oddziału
Antonim Kopaczewskim.
Planowane jest operacyjne wzmocnienie pozycji TW „Saroń”, „Apollo”, „Elżbieta”
uplasowanych w aktywie struktury poprzez skojarzenie operacyjne z innymi źródłami.
Osobowe źródła informacji uplasowane w kierownictwie struktury zadaniowane są
w kierunku odtworzenia kontaktów SW we Wrocławiu. Z inspiracji SB w dniu 1 III 1987 r.
członkowie Rady A[ndrzej] Kucharski i W[ojciech] Bała mają wyjechać do członka
kierownictwa struktury SW we Wrocławiu Antoniego Lenkiewicza celem odbudowy
kanału łączności z centralą SW. W przypadku pozytywnego przebiegu tej wizyty istnieje realna możliwość operacyjna utrzymania systematycznego kontaktu przez osobowe
źródła informacji z członkami SW we Wrocławiu. Docelowe działania SB zmierzają do
zastąpienia A[ndrzeja] Kucharskiego w kontaktach z kierownictwem SW we Wrocławiu
przez TW ps[eudonim] „Elżbieta”.
W rozpracowaniu SW Oddział Rzeszów systematycznie wykorzystywane są źródła
techniki operacyjnej (2 obiekty PP, kilka obiektów PT). W roku 1987 planowana jest
organizacja 1–2 obiektów PP. W zależności od bieżących potrzeb wykorzystywana jest
obserwacja zewnętrzna. Brak jest większych efektów z wykorzystania środków techniki
operacyjnej, która służy głównie do potwierdzania i uzupełniania informacji operacyjnych oraz kontroli osobowych źródeł informacji. Efekty wykorzystania obserwacji zewnętrznej są znikome m.in. ze względu na wyczulenie ﬁgurantów na tę formę pracy SB.
Obecnie realizowane są kombinacje operacyjne mające na celu podstawienie w strukturze SW kontrolowanego lokalu u TW ps[eudonim] „Leszek” i punktu rozdziału literatury u TW „111” oraz zorganizowanie punktu poligraﬁcznego u TW „Artur”.
Współdziałanie z innymi wydziałami operacyjnymi tut[ejszego] WUSW i innymi
jednostkami operacyjnymi zaangażowanymi w rozpracowanie SW nie przynosi konkretnych efektów operacyjnych, z wyjątkiem jednego przypadku wprowadzenia, w wyniku
zrealizowanej przez nas kombinacji operacyjnej, osobowego źródła informacji będącego
na stanie Wydziału III WUSW w m[iejscu] do niskiego szczebla organizacyjnego struktury. W roku 1986 Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie przekazał grupie operacyjnej przy
Wydz[iale] III WUSW we Wrocławiu kilka, jak się wydaje, wartościowych informacji
operacyjnych, dotyczących organizacji SW we Wrocławiu. Nie posiadamy informacji
1
2

Jan Miśtak (ur. 1950) – tajny współpracownik SB ps. „Tysiąc”.
Adam Ruszała (ur. 1931) – tajny współpracownik SB ps. „111”.
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o efektach wykorzystania tych danych. Należy jednak stwierdzić, że mało ostrożne wykorzystanie informacji w stosunku do M[arka] Koniecznego i L[eszka] Rybaka (działacze SW z terenu Dolnego Śląska) spowodowało czasowe zawieszenie łączności między
SW we Wrocławiu a oddziałem SW w Rzeszowie.
Biorąc pod uwagę obecny etap rozpracowania struktury, działania operacyjne wobec
oddziału SW w Rzeszowie koncentrowane będą na:
– odtworzeniu starych kontaktów z SW we Wrocławiu, wypracowaniu łączności
konspiracyjnej i punktów przerzutowych literatury;
– operacyjnym przejęciu poligraﬁi struktury (dążymy do ewentualnego uzyskania
z organizacji SW we Wrocławiu wysoko wydajnego powielacza);
– podjęciu działań w celu ewentualnego nawiązania łączności konspiracyjnej z oddziałami SW w Krakowie i Lublinie;
– wypracowaniu sytuacji operacyjnej umożliwiającej wprowadzenie osobowego
źródła informacji do Rady Wykonawczej organizacji SW we Wrocławiu;
– dalszym wykorzystaniu struktury do rozpracowania innych nielegalnych ugrupowań opozycyjnych działających na naszym terenie oraz prowadzenia dezintegracji środowiska antysocjalistycznego.
Dalsze rozpracowanie oddziału SW w Rzeszowie nie powoduje konieczności prowadzenia w obecnej sytuacji operacyjno-politycznej działań likwidujących. Prowadzona jest na bieżąco środkami operacyjnymi skuteczna blokada szerszego oddziaływania
struktury na społeczeństwo regionu.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 63–64, mps.
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Nr 128
1986 grudzień 31, Katowice – Informacja na temat działań operacyjnych prowadzonych
przeciwko Solidarności Walczącej przez WUSW w Katowicach, sygnowana przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach kpt. Stanisława Samka, tajne

Działania operacyjne w stosunku do osób mogących mieć związek z Solidarnością Walczącą Oddział Katowice bądź też osobami utrzymującymi ewentualny kontakt
z Kornelem Morawieckim prowadzone są w ramach siedemnastu spraw operacyjnych
różnej kategorii, w tym:
– spraw operacyjnego rozpracowania – 5,
– spraw operacyjnego sprawdzenia – 6,
– kwestionariuszy ewidencyjnych – 6.
W toku dotychczasowego prowadzenia spraw nie zdołano potwierdzić, aby ﬁguranci utrzymywali bezpośredni kontakt z K[ornelem] Morawieckim bądź osobami z nim
związanymi, mimo iż niektóre osoby przechodzące w sprawach są jego krewnymi.
Ze zdecydowaną większością ﬁgurantów przeprowadzone zostały w miesiącu wrześniu br. rozmowy w ramach ogólnokrajowej akcji „Brzoza”1. Niektóre z osób napisały
oświadczenia stwierdzające, że nie prowadzą nielegalnej działalności (M[ichał] Morawiecki, S[ylwia] Madejskaa, B[ogusław] Kowal). Podczas rozmów ﬁguranci stwierdzili, że nie prowadzą nielegalnej działalności politycznej, jak też nie utrzymują kontaktów
z osobami, które taką działalność by prowadziły. Również członkowie rodziny K[ornela]
Morawieckiego, którzy zamieszkują na naszym terenie, stwierdzili w czasie rozmów, że
nie utrzymują z nim kontaktu.
Na uwagę zasługuje fakt, że Frączek Lesław, ﬁgurant SOR krypt[onim] „Leszek”,
którą przejęto do prowadzenia z Wydziału V-2 tut[ejszego] WUSW, były działacz „Solidarności”, utrzymuje kontakty z osobami zaangażowanymi w działalność Solidarności
Walczącej na terenie Wrocławia i, jak wskazują na to materiały w sprawie, może on
pełnić rolę „kuriera”.
Ostatnio, jak stwierdzono, na adresy osób zamieszkałych w Bytomiu, Katowicach
i Olkuszu dostarczył dwie duże torby turystyczne z bliżej nieustaloną zawartością, które przywiózł z Wrocławia. Osoby zamieszkałe pod adresami, które odwiedził L[esław]
Frączek, są aktualnie operacyjnie rozpoznawane w celu stwierdzenia ich ewentualnego
angażowania się w działalność organizacyjną SW.
Innymi osobami angażującymi się aktywnie w nielegalną działalność, jak to wynika
z posiadanych sprawdzonych materiałów, są:
– Anna Gorgoń, ﬁgurantka SOS krypt[onim] „Aga”, która utrzymuje szerokie kontakty z osobami prowadzącymi działalność opozycyjną w rejonie Krakowa, Warszawy, Wrocławia, skąd przywozi nielegalnie wydawane opracowania, m.in. sygnowane przez SW;
a

W dokumencie M. Madejska.
„Brzoza” – kryptonim czterech kolejnych operacji SB zrealizowanych w latach 1986–1987, polegały one na
ogólnopolskich masowych akcjach przeszukań i zatrzymań celem przesłuchania ustalonych działaczy struktur konspiracyjnych. Celem operacji było sparaliżowanie podziemia i wywarcie presji na poszczególne osoby, aby zmusić
je do rezygnacji z dalszej działalności konspiracyjnej.
1
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– Jan Rakoczy, ﬁgurant kwestionariusza ewidencyjnego krypt[onim] „Tygodnik”,
prowadzony przez MUSW w Zabrzu, który również utrzymuje kontakty z osobami prowadzącymi działalność opozycyjną w różnych rejonach kraju, od których otrzymuje nielegalne wydawnictwa, m.in. sygnowane przez SW, które następnie w swoim środowisku
rozpowszechnia.
Biorąc powyższe pod uwagę, działania operacyjne skoncentrowane zostaną na tych
osobach w celu wyjaśnienia ich faktycznych powiązań z Solidarnością Walczącą.
Aktualnie Wydział III i jednostki terenowe wykorzystują łącznie, do rozpoznania
osób mogących mieć związek z SW, dwanaście osobowych źródeł informacji. Posiadane
osobowe źródła informacji mają bezpośrednie, bądź pośrednie dotarcie do ﬁgurantów
prowadzonych spraw operacyjnych, przekazując informacje dotyczące ich aktualnego
zachowania się bądź ewentualnego angażowania się w nielegalną działalność. Źródła te
nie posiadają naturalnych możliwości dotarcia do Kornela Morawieckiego bądź osób
bezpośrednio z nim związanych.
Realizując zaplanowane w prowadzonych sprawach przedsięwzięcia operacyjne,
w drugiej połowie 1986 r. dokonano pozyskań dwóch tajnych współpracowników posiadających bezpośrednie dotarcie do ﬁgurantów prowadzonych spraw. Pozyskane źródła
również nie posiadają dotarcia do K[ornela] Morawieckiego. Przekazywane przez osobowe źródła informacje nie wskazują na to, aby ﬁguranci prowadzonych spraw utrzymywali bezpośredni kontakt z K[ornelem] Morawieckim bądź z współdziałającymi z nim
osobamib.2
Do rozpoznania ﬁgurantów spraw operacyjnych mogących mieć związek z Solidarnością Walczącą wykorzystano możliwości Wydziału „T”, „B”.
Jeśli chodzi o Wydział „T”, w głównej mierze ograniczono się do kontroli rozmów
telefonicznych, w rezultacie czego ustalono osoby, z którymi ﬁguranci spraw utrzymują
kontakty. Nie stwierdzono jednak faktów utrzymywania kontaktów z K[ornelem] Morawieckim lub z osobami bezpośrednio z nim związanymi.
Jeśli chodzi o pracę Wydziału „B”, pozwoliła ona na ujawnienie osób, które na terenie Bytomia, Katowic i Olkusza odwiedził Lesław Frączek bezpośrednio po swoim
przyjeździe z Wrocławia.
Prowadząc działania operacyjne w stosunku do ﬁgurantów spraw mogących mieć
związek z Solidarnością Walczącą, Wydział III ściśle współdziałał z wydziałami operacyjnymi tut[ejszego] WUSW i jednostkami terenowymi, wykorzystując ich możliwości
operacyjne. W wyniku tego ostatnio uzyskano informację od TW ps[eudonim] „Skrzypek”, pozostającego na łączności MUSW w Zabrzu, z której wynika, że Rakoczy Jan,
ﬁgurant kwestionariusza ewidencyjnego krypt[onim] „Tygodnik”, posiada dotarcie do
bazy poligraﬁcznej. Wymieniony wypowiadał się, że aktualnie urządzenie poligraﬁczne
zlokalizowane jest w nieogrzewanym garażu, w związku z czym jego wydajność jest
niska, a warunki pracy bardzo trudne. J[an] Rakoczy poszukuje wygodnego pomieszczenia dla lokalizacji bazy poligraﬁcznej. W czasie rozmowy wspomniał, że kłopotów
z matrycami z naniesionym tekstem nie ma, chodzi tylko o lokal. Sytuację tę zamierza
się operacyjnie wykorzystać i spowodować umieszczenie bazy poligraﬁcznej w lokalu
operacyjnie kontrolowanym.
b

W dokumencie współdziałających z nim osób.
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W rezultacie współdziałania z Wydziałem III-1 WUSW we Wrocławiu przejęto pod
obserwację w Pyskowicach jadącego z Wrocławia do Katowic ﬁguranta SOR krypt[onim]
„Leszek” Lesława Frączka, w wyniku czego ustalono osoby z terenu Bytomia, Olkusza
i Katowic, które odwiedził i u których zdeponował przywiezione z Wrocławia bliżej
nieustalone przedmioty.
Nawiązano również ścisłe współdziałanie z Wydziałem V WUSW w Krakowie
w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Kuzyn”, ﬁgurantem której jest Michał Morawiecki, oraz Wydziałem III WUSW w Krakowie w sprawie ﬁgurantki SOS
krypt[onim] „Aga” Anny Gorgoń.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 8–9, mps.
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Nr 129
1986 grudzień, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB w sprawie odprawy
roboczo-szkoleniowej funkcjonariuszy SB dotyczącej kierunków i metod rozpracowania
SW, tajne

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zaleceniem szefa Służby Bezpieczeństwa MSW,
w dniu 4 marcaa [1987 r.] o godz. 9.00b w gmachu MSW przy ul. Rakowieckiej, Blok Bb,
sala nr 970b, odbędzie się jednodniowa odprawa roboczo-szkoleniowa na temat kierunków i metod rozpracowania nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca.
Z Waszej jednostki – w myśl wcześniejszego uzgodnienia – proszę delegować na tę
odprawę ckpt. Samkac.
Program odprawy zakłada wymianę doświadczeń z zakresu rozpoznanych form i rozmiarów zagrożenia przedmiotową działalnością oraz wypracowanie taktyki dalszych
zintegrowanych działań operacyjno-wykrywczych, zmierzających do rozpracowania
i skutecznego zwalczania nielegalnej struktury.
d
Delegowany na odprawę funkcjonariusz winien być przygotowany do zreferowania
powyższego tematu oraz przedstawienia wniosków i propozycji do pracy operacyjnej
w 1987 r.d
Ewentualne potrzeby noclegowe proszę zgłaszać wcześniej telefonicznie do emjr.
S. Kawalcae1, nr tel. e51-44e.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 145, mps.

a

Data wpisana odręcznie.
Wyraz dopisany odręcznie.
c–c
Fragment dopisany odręcznie.
d–d
Fragment podkreślony odręcznie.
e–e
Fragment dopisany odręcznie.
1
S. Kawalec – bliższych danych nie ustalono.
b
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Nr 130
1986, Konin – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW w Koninie kpt. Henryka Nowaczewskiego1 do naczelnika Wydziału II Biura Studiów SB MSW

W odpowiedzi na pismo SK-II 00597/86 z 10 III 1986 r. uprzejmie informuję, że
styk z organizacją SW posiada na naszym terenie aEwa Bugno-Zaleskaa2, c. Mariana
i Marii Gawrońskiej, ur. 14 XII 1949 r., Przedbórz, wykszt[ałcenie] średnie – plastyk,
zatr[udniona] W[ojewódzki] Z[wiązek] S[półdzielni] R[olniczych] Konin – referent
ds. księgowości, obecnie na urlopie wychowawczym, mężatka, troje dzieci w wieku
4 m[iesią]ce, 12 i 10 lat, zam[ieszkała] Konin, ul. [...].
W[yżej] w[ymieniona] była aktywną działaczką NSZZ „S[olidarność]”, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej KZ NSZZ „S[olidarność]” w W[ojewódzkim] Z[wiązku]
S[półdzielni] R[olniczych] „S[amopomoc] Ch[łopska]” w Koninie oraz przewodniczącej RKK Pracowników Spółdz[ielni] Roln[iczej] „S[amopomoc] Ch[łopska]”.
W roku 1981 jej działalność była stymulowana przez pogłębiający się fanatyzm religijny. Na tym tle wytworzyło się u niej zjawisko wręcz patologicznej nienawiści do
ustroju, PZPR, organów administracji publicznej. Internowana 13 XII 1981 r. została,
z uwagi na konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi, zwolniona w dniu 24 I 1981 r.
(mąż w[yżej] w[ymienionej] również był internowany).
W okresie I–V 1982 r. prowadziła działalność w nielegalnych strukturach „S[olidarności]” zajmujących się drukiem i kolportażem nielegalnych biuletynów, za co w m[iesią]cu maju 1982 r. została ponownie internowana do ośrodka w Gołdapi.
Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestała działalności konspiracyjnej, nawiązując szereg kontaktów na terenie całej Polski. Poprzez nie [kontakty] na nasz teren zaczęły
napływać nielegalne materiały z innych regionów kraju. W roku 1984 nawiązała wspólnie z innymi osobami roboczy kontakt z SW we Wrocławiu. Poprzez łączników, tzn.
a
Krystynę Ziółkowską3 i Tomasza Piaseckiegoa4 (przyjaciel rodziny ﬁgurantki z terenu
Konina), przekazywane były na nasz teren nielegalne materiały. W m[iesią]cu lutym
koniński oddział SW został zlikwidowany, a ﬁgurantka i dwoje innych osób zostało
tymczasowo aresztowanych. Odpowiedzialności karnej uniknęła dzięki amnestii.
W końcu roku 1984 wspólnie z innymi działaczami b[yłej] „S[olidarności]” zaliczanymi do tzw. ekstremy „S[olidarności]” doprowadziła do utworzenia tzw. Konfraterni
a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Henryk Nowaczewski (ur. 1943) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1967 r., początkowo
w KW MO w Bydgoszczy, w 1981 r. naczelnik Wydziału III „A” w KW MO w Koninie, 1981–1990 naczelnik
Wydziału V/Wydziału Ochrony Gospodarki KW MO/WUSW w Koninie.
2
Ewa Bugno-Zaleska (ur. 1949) – plastyk, działaczka opozycyjna. Do stanu wojennego w ZSL, działaczka NSZZ
„Solidarność”, przewodnicząca KZ w WZSR „Samopomoc Chłopska”, w stanie wojennym dwukrotnie internowana, kolporterka wydawnictw podziemnych, działaczka SW, w 1983 i 1989 r. organizowała struktury SW w Koninie,
w II 1984 r. aresztowana, w VII 1984 r. zwolniona na mocy amnestii, w 1984 r. współtwórczyni Konfraterni im. ks.
Jerzego Popiełuszki.
3
Krystyna Ziółkowska – bliższych danych nie ustalono.
4
Tomasz Piasecki – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, 1981–1982 redagował pismo
„Solidarność” (ukazały się 2 numery), drukarz, aresztowany w II 1984 r., zwolniony w IV 1984 r., w VII 1984 r.
śledztwo umorzono na podstawie amnestii.
1
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im. ks. J[erzego] Popiełuszki5. Ta przykościelna organizacja skupia najbardziej radykalną grupę działaczy b[yłego] NSZZ „S[olidarność]”.
a
Ewa Bugno-Zaleskaa posiada rozległe kontakty na terenie całego kraju. Obejmują
one głównie b[yłe] internowane.
Jak ustaliliśmy, kontakt z SW we Wrocławiu był realizowany przez aA. Pocieja6.
Bliżej nierozpoznany kontakt z SW posiada punkt kolportażowy w Warszawie (pisaliśmy o nim w piśmie z dn[ia] 10 II 1986 r.). M[iędzy] in[nymi] w dniu 20 III 1986 r.
za jego pośrednictwem przekazano na nasz teren 20 szt[uk] znaczków SW z Wrocławia
zat[ytułowanych] „X Zjazd PZPR”, godło PRL po nowelizacji, o wart[ości] nominalnej
50 zł, oraz 1 egz[emplarz] biuletynu „SW”, nr 9 z 23 II 1986 r.
W związku z powyższym należy uwzględnić w[yżej] w[ymieniony] fakt w graﬁcznym obrazie kontaktów.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 13–14, mps.

5
Konfraternia im. ks. Jerzego Popiełuszki – powstała w XI 1985 r. w Koninie przy kościele św. Wojciecha, prowadziła działalność edukacyjną, kulturalną i religijną.
6
A. Pociej – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 131
1987 styczeń 22, Wrocław – Meldunek uzupełniający nr 45 w SOR kryptonim „Książka”, sygnowany przez p.o. zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW we Wrocławiu kpt.
A. Beksę1, tajne specjalnego znaczenia

Uprzejmie informuję, że sprawa operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Książka” nr rej[estracyjny] 44 985 z dniem 1 I 1987 r.a będzie prowadzona przez Inspektorat
2 WUSW we Wrocławiu.
W związku z powyższym następne meldunki będą przesyłane do Biura Studiów
Służby Bezpieczeństwa MSW [przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu].
Prowadzący: por. Ryszard Boksa2.

Źródło: AIPN Wr, 054/1500, k. 1, mps.

a
1
2

Taka data w dokumencie.
A. Beksa – bliższych danych nie ustalono.
Ryszard Boksa – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 132
1987 styczeń 23, Warszawa – Informacja dotycząca SW opracowana w MSW, tajne specjalnego znaczenia

I. Ogólna charakterystyka
1. Geneza, cele i zadania
Solidarność Walcząca została utworzona w czerwcu 1982 r. we Wrocławiu przez grupę zdeterminowanych zwolenników walki z władzą polityczno-państwową w Polsce,
wywodzącą się z działaczy b[yłego] NSZZ „Solidarność”. Przywódcą jej od chwili powstania jest Kornel Morawiecki, b[yły] adiunkt w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej, czołowy działacz b[yłego] Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ
„S[olidarność]” (życiorys w załączeniu). W udzielanych wywiadach K[ornel] Morawiecki określa SW jako organizację społeczno-polityczną powołaną w wyniku braku skutecznej taktyki walki TKK, bierniea wyczekującej strategii podziemia „S[olidarności]”.
Celem tej organizacji jest zmiana systemu politycznego w kraju. Przewodniczący
SW oﬁcjalnie głosi: „Chcemy tę władzę pozbawić władzy”, „Nie chcemy porozumienia
z władzą z obcego nadania” i zapowiada zmiany poprzez „stopniowe odbieranie władzy komunistom, poszerzenie samorządności zakładów państwowych, tak aby w końcu przeszły na własność rad pracowniczych”. Osiągnięcie celu możliwe jest – według
K[ornela] Morawieckiego – drogą kształtowania społecznej i narodowej świadomości,
walki o prawa obywatelskie i niepodległość. Efektem tej walki będzie nie tylko powrót
do legalnej i niezależnej działalności związkowej, ale dysponowanie własnym programem telewizyjnym, wprowadzenie wymiennej waluty, swobód dla prywatnego handlu
i przedsiębiorczości.
K[ornel] Morawiecki podkreśla, że organizacja SW winna swoimi działaniami
m.in. podtrzymywać moralną kondycję społeczeństwa, którą można będzie wykorzystać
w „kolejnym zakręcie historii”.
Wiele uwagi poświęca systematycznemu umacnianiu pozycji SW, zmierzającej do
osiągnięcia takiego stopnia niezależności politycznej, który pozwoli na „przeszkodzenie w ekonomicznym wyzysku i propagandowym ogłupianiu społeczeństwa”. Twierdzi,
że nie posiada programu poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce, ponieważ zdaniem
K[ornela] Morawieckiego jest to niemożliwe w komunizmie*.
Kierownictwo SW zmierza zdecydowanie do przechwycenia najbardziej radykalnych
przedstawicieli b[yłego] NSZZ „Solidarność” i utworzenia organizacji ogólnokrajowej.
K[ornel] Morawiecki swoje idee zamierza zaszczepić nie tylko Polakom, lecz również w innych krajach demokracji ludowej, gdzie zamierza utworzyć grupy Solidarności
Walczącej.
W dalszej perspektywie SW „zmierzać będzie do pokonania komunizmu, stworzenia
wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej, złączonej solidarnością ludzi i narodów”.
*
W jednym z wywiadów w nr 7/86 „Libertas” K[ornel] Morawiecki ogólnie stwierdza, że program SW ma charakter eklektyczny, zapożycza poglądy z trzech elementów: chrześcijańskiego, liberalnego i socjalistycznego. [Przypis
w dokumencie].
a
W dokumencie biernej.
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W osiągnięciu swych celów nie wyklucza stosowania metod i środków na pograniczu
terroru i dywersji.
2. Struktura organizacyjna
Centrum kierownicze SW znajduje się we Wrocławiu i stanowi je Rada Polityczna złożona z 8 zaprzysiężonych członków, na czele której stoi K[ornel] Morawiecki.
Każdy z nich ma ściśle określone kompetencje i zadania, realizowane w ramach tzw.
Rady Komitetu Wykonawczego. Aktyw kierowniczy stanowią działacze w pełni zaufani
szefowi SW, mający duże doświadczenie w pracy konspiracyjnej. Ważniejsze decyzje
uzgadniają przez głosowanie.
W skład Komitetu Wykonawczego SW wchodzą:
1. Andrzej Myc – lat 34, dr biologii. Upoważniony do odbierania przysięgi od nowo
wstępujących członków. Odpowiada za ﬁnanse. Organizator struktur terytorialnych, odpowiada za kontakty z oddziałami SW w Legnicy i Krakowie.
2. Andrzej Zarach – lat 39, matematyk. Odpowiada za Międzyregionalny Komitet
SW, za kontakty z Warszawą oraz kieruje Agencją Informacyjną „Solidarności”.
3. Wojciech Myślecki – lat 38, elektronik. Posiada duży wpływ na K[ornela] Morawieckiego (został odsunięty od wpływu na podejmowanie decyzji – otrzymał naganę od
K[ornela] Morawieckiego – lecz ponownie przywrócony do grona kierownictwa). Odpowiada za współpracę z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników „S[olidarność]”,
za kontakty z KPN-em, za koordynację działań NZS-u.
4. Hanna Łukowska-Karniej – lat 46, historyk. Odpowiada za system łączności
i kontakty z K[ornelem] Morawieckim.
5. Piotr Medoń – lat 36. Odpowiedzialny za redakcję pisma „Walka” i punkty kolportażu. Sprawuje nadzór nad działalnością SW w Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6. Jan Pawłowski – lat 42, ﬁzyk. Odpowiada za komórkę kontrwywiadu zajmującą
się m.in. organizowaniem lokali i ich ochroną, kontroobserwacją, nasłuchami itd.
7. Paweł Falicki – lat 33, odpowiedzialny za kontakty z Zachodem i dysydentami
w krajach socjalistycznych.
8. N.N. osobnik z Gdańska. bKołodziej Andrzejb1.
Z dotychczasowego rozpracowania wynika, że organizacja ta skupia ok. 800 członków, z czego 80 prowadzi aktywną działalność. Struktury Solidarności Walczącej funkcjonują zorganizowane w 12 oddziałach wojewódzkich i 9 grupach terenowych**.
Najaktywniej, poza Wrocławiem, działają ośrodki SW w Rzeszowie, Poznaniu
i Gdańsku.
Głoszą, że chcieliby mieć koła w Moskwie, Wilnie, Kijowie i Budapeszcie.
**
Z uwagi na wspólną bazę poligraﬁczną i program działania, w informacji tej niektóre działające niezależnie od
siebie grupy na terenie jednego województwa wykazane zostały jako jedna struktura. [Przypis w dokumencie].
b–b
Fragment dopisany odręcznie.
1
Andrzej Kołodziej, ps. „A”, „AK”, „Andrzej” (ur. 1959) – stoczniowiec, działacz opozycyjny. Działacz WZZ
w Gdańsku, w VIII 1980 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Komuny Paryskiej, wiceprzewodniczący MKS w Stoczni Gdańskiej, następnie MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk, w X 1981 r. aresztowany
na terenie Czechosłowacji, w IV 1982 r. skazany na rok i 9 miesięcy więzienia, w VII 1983 r. przekazany polskiej
SB, następnie zwolniony, działacz SW, ukrywał się, od 1984 r. przewodniczący oddziału Trójmiasto SW, od 1985 r.
członek Komitetu Wykonawczego, XI 1987 – I 1988 jego przewodniczący, w I 1988 r. aresztowany, w IV 1988 r.
zmuszony do emigracji, do 1990 r. we Włoszech i Francji.
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Kierownictwo SW podejmuje systematyczne działania zmierzające do poszerzenia
swoich wpływów na różne środowiska społeczne, pozyskiwanie nowych zwolenników,
tworzenie komórek organizacyjnych na terenie całego kraju. Mają one opierać się na zasadach wojskowych, przy głębokiej konspiracji, bezwzględnym posłuszeństwie wobec
przełożonych, składaniu przysięgi (złamanie grozi śmiercią) oraz surowych wymogach
tajemnicy wojskowej i dyscypliny. O zamierzeniach kierownictwa SW do nadania nowego charakteru strukturze, dostosowanego do aktualnej sytuacji i potrzeb, świadczy
wydanie „Roty Solidarności Walczącej” – precyzującej wojskowe „Prawa i obowiązki
żołnierza SW” (w załączeniu).
Na szczególną uwagę zasługuje zaktywizowanie działalności patronowanej przez
SW tzw. Federacji Młodzieży Walczącej2. Poprzez akcje ulotkowe zamierza ona oddziaływać na szerokie grono uczącej się młodzieży.
3. Baza poligraﬁczno-wydawnicza
Kierownictwo SW, zainteresowane rozbudową silnej bazy poligraﬁcznej, utworzyło wyspecjalizowaną grupę p[od] n[azwą] Agencja Informacyjna, wydającą nielegalne
czasopisma, pozycje książkowe, broszury, kasety magnetofonowe i znaczki pocztowe.
Aktualnie w ramach Agencji Informacyjnej SW drukowane są na terenie kraju 33 nielegalne wydawnictwa, w tym 12 we Wrocławiu, który jest monopolistą na nielegalnym
rynku wydawniczym. Tygodnik „Solidarność Walcząca”, będący organem prasowym tej
organizacji, wydawany jest w ilości ok. 20 tys. egz[emplarzy], a miesięcznik „Biuletyn
Dolnośląski” w nakładzie ok. 8 tys. egz[emplarzy].
Bazę poligraﬁczno-kolportażową SW stanowi 5 punktów poligraﬁcznych i 63 punkty kolportażowe. Kolportaż nielegalnych wydawnictw prowadzony jest m.in. poprzez
pocztę do różnych osób i instytucji oraz metodą rozrzucania i naklejania przed dniami
równych rocznic lub ważnych wydarzeń społecznych. O docenianiu roli bazy poligraﬁczno-kolportażowej świadczy wydanie „Instrukcji kolportera Solidarności Walczącej”.
Określa się w niej cechy, jakie winien mieć kolporter, sposób rozprowadzania wydawnictw i rozliczania się z wykonania zadania. W instrukcji zwraca się szczególną uwagę
na rozprowadzanie wydawnictw w różnych środowiskach, w tym w wojskowych, głębokie zakonspirowanie sieci i metod kolportażu, posiadanie gotowego alibi w przypadku schwytania na „robocie”, wykluczenie osobistych kontaktów, każdorazową zmianę
miejsca i sposobu wykonywanego zadania. Ścisła współpraca z ośrodkami prosolidarnościowymi na Zachodzie ma zapewnić dopływ nowoczesnego sprzętu. Poza własną
bazą do druku wydawnictw SW wykorzystywana jest również poligraﬁa niektórych innych struktur współdziałających z tą organizacją, m.in. z wydawnictwami warszawskimi
NOWa i Myśl3.
W ramach Agencji Informacyjnej SW we Wrocławiu drukowane są następujące nielegalne wydawnictwa:
1. „Solidarność Walcząca”,
2
Federacja Młodzieży Walczącej – ugrupowanie konspiracyjne powstałe w 1984 r., skupiające młodzież szkolną
i robotniczą. Działała głównie w większych miastach, wydając liczne pisma (w tym szkolne), organizując demonstracje i inne akcje protestacyjne. Podejmowała próbę koordynacji działań wszystkich organizacji młodzieżowych.
3
Myśl – wydawnictwo podziemne powstałe w 1983 r. na bazie wcześniejszego Wydawnictwa im. Konstytucji
3 Maja.
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2. „Wiadomości Bieżące”,
3. „Biuletyn Informacyjny Solidarności” – „BIS”,
4. „Biuletyn Dolnośląski”,
5. „Replika”,
6. „Solidarność Dolnośląska”,
7. „Z rąk do rąk”,
8. „Walka”,
9. „Myśli”,
10. „Poglądy”,
11. „Zagrożenie”,
12. „Samarytanka”,
13. kwartalnik „Libertas”4 (wydawany dodatkowo w języku angielskim dla emigracji),
14. warszawskie wydawnictwo Prawy Margines5.
Na terenie Wrocławia rozpowszechniana jest duża ilość nielegalnych wydawnictw
ukazujących się ze znaczną częstotliwością. Z inicjatywy kierownictwa SW w sierpniu
1986 r. powołano nową agendę tej organizacji, tzw. Studio Video SW, którego działalność ma polegać na nagrywaniu na kasety ﬁlmów polskich i zagranicznych, niedopuszczonych do rozpowszechniania w kraju przez cenzurę ze względów ideologicznych,
a następnie ich rozpowszechnianiu.
Działalność tego typu ma stworzyć możliwości skuteczniejszego oddziaływania propagandowego, jak również stanowić dodatkowe źródło ﬁnansowania struktury.
W grudniu 1986 r. w 10 liceach ogólnokształcących w Warszawie rozkolportowano
ulotki, podpisane przez Federację Młodzieży Walczącej, wzywające do manifestowania
rocznicy wydarzeń w KWK „Wujek”.
Kierownictwo SW, przywiązując w aktualnych warunkach zasadniczą wagę do
działalności wydawniczo-kolportażowej, zamierza poprawić ich [wydawnictw] jakość,
zwiększyć nakłady, poszerzyć kolportaż, rozbudować bazę informacyjną. Poza czasopismami w dalszym ciągu wydawane będą książki, publikacje w językach obcych, głównie w językach narodów Związku Radzieckiego.
II. Współpraca i podporządkowywanie innych nielegalnych organizacji strukturom SW
Zgodnie z założeniami programowymi, kierownictwo SW podejmuje różnorodne
inicjatywy w kierunku podporządkowania innych struktur podziemnych, szczególnie
związanych z TKK. Celowi temu służą kolejne kontakty i porozumienia z ogniwami
konspiracyjnymi w kraju i ośrodkami antysocjalistycznymi za granicą.
1. W kraju
Dotychczas SW zawarła następujące porozumienia:
– Od 1982 r. pozostaje w kontakcie z Międzyzakładowym Komitetem „Solidarność”
w Warszawie. Wydano wspólne oświadczenia w sprawach podwyżek cen, obchodów
pierwszomajowych itp., prowadzona jest wymiana materiałów bezdebitowych.
4

„Libertas” – pismo emigracyjne wydawane w Paryżu, przedrukowywane w kraju, ukazywało się w latach 1984–
–1988, wydano 12 numerów.
5
Prawy Margines – warszawska oﬁcyna wydawnicza SW, założona w 1985 r.
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– W czerwcu 1984 r. SW ogłosiła, wspólnie z Komitetem Oporu Społecznego (KOS)6,
deklarację p[od] n[azwą] „Szeregi pokoju i solidarności”, dot[yczącą] grup określających się jako ruch pokojowy. SW jest zainteresowana inﬁltracją tych grup. W swych
wydawnictwach zamieszcza artykuły organizacji „Wolność i Pokój”7. Rozpoznanie operacyjne potwierdza ścisły kontakt jej działaczy z W[ojciechem] Myśleckim – członkiem
kierownictwa SW.
– W styczniu 1985 r. SW podpisała porozumienie o współpracy z Ogólnopolskim
Komitetem Oporu Rolników (OKOR).
– W lutym 1985 r. zawarła porozumienie z Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”.
– W maju 1985 r. tzw. Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność” zadeklarował wejście
do SW i, jako M[łodzieżowy] R[uch] O[poru] SW, zaczął wydawać w ramach Agencji
Informacyjnej SW pismo p[od] n[azwą] „Walka”.
– W kwietniu 1986 r. SW wspólnie z RKS dolnośląskim wydała apel dot[yczący]
działań w sprawie Władysława Frasyniuka oraz komunikat o ustaleniu zasad współdziałania.
– W maju i czerwcu 1986 r. W[ojciech] Myślecki podjął ożywione kontakty ze Zbigniewem Romaszewskim. Odbyli spotkania w Warszawie i Wrocławiu.
– SW sprawuje nadzór nad NZS-em Politechniki Wrocławskiej. Z ramienia SW patronat nad NZS-em objął Wojciech Myślecki.
– Podjęcie próby zorganizowania niektórych konspiracyjnych struktur „Solidarności” z Warszawy, Gdańska i Krakowa w ramach tzw. Porozumienia na rzecz Demokracji
i Niepodległości.
– Najnowszą inicjatywą jest nawiązanie współpracy z Konfederacją Polski Niepodległej. Wg komunikatu z 13 I ub[iegłego] r[oku] obie organizacje zamierzają prowadzić
wspólną działalność na rzecz „niepodległości Polski”.
2. Za granicą
SW zamierza doprowadzić do dalszej rozbudowy powiązań z ugrupowaniami wrogiej emigracji na Zachodzie, w tym również w USA, oraz organizować kolejne przedstawicielstwa zagraniczne. Przejawem tego dążenia było udzielenie przez kierownictwo
SW pełnomocnictw dla J[arosława] Świątka i b[yłych] działaczy z Wrocławia – które
uprawniają do reprezentowania interesów SW na terenie USA.
– W lutym 1986 r. przedstawiciele SW nawiązali współpracę ze skrajnie antykomunistyczną organizacją emigracji polskiej w USA – POMOST. Cele tej współpracy
przedstawione zostały m.in. w komunikacie opublikowanym w dniu 22 II 1986 r. przez
„Gwiazdę Polarną”8, gdzie stwierdza się, że obie organizacje współdziałać będą na rzecz
6
Komitet Oporu Społecznego (KOS) – ruch społeczny, luźna ogólnopolska federacja grup opozycyjnych, tworzonych od pierwszych tygodni stanu wojennego, nawiązujących do tradycji konspiracji wojennej („piątki”), skupionych wokół czasopisma o tym samym tytule. KOS-y prowadziły aktywną działalność wydawniczą, samopomocową, wspierały rodziny represjonowanych.
7
Ruch „Wolność i Pokój” – powstały w 1985 r. ogólnopolski ruch pacyﬁstyczny i ekologiczny, walczący o realizację praw człowieka, w tym m.in. prawa do odmowy służby wojskowej. WiP organizował szereg akcji w obronie
środowiska naturalnego, wydawał kilka pism, w tym „A Capella”, „Wolność i Pokój”, „Zielone Brygady”.
8
„Gwiazda Polarna” – pismo polonijne, ukazuje się od 1908 r.
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odzyskania niepodległości kraju, aktywizacji polskich środowisk emigracyjnych oraz
wymiany informacji o aktualnej sytuacji politycznej w kraju i na emigracji.
W komunikacie, podpisanym przez K[rzysztofa] Raca reprezentującego POMOST
oraz K[ornela] Morawieckiego, podkreślono, że współpraca obu organizacji jest ważną
próbą podjęcia regularnych kontaktów oraz powinna przybliżyć ostateczny cel – wolną
Polskę.
– Utworzono również misję SW w USA – reprezentowaną przez J[arosława] Świątka, W[ojciecha] Wojnarowicza9c, Dariusza Olszewskiego10 i Donny Snekerseya11.
– Biuro Informacyjne SW funkcjonuje także przy Komitecie „Solidarności” z „Solidarnością”12 w Cleveland w USA.
– Od 1984 r. w Moguncji w RFN działa ekspozytura SW, którą, z upoważnienia
K[ornela] Morawieckiego, kieruje A[ndrzej] Wirga. Pośredniczy ona w kontaktach SW
ze strukturami emigracyjnymi „Solidarności” i ośrodkami dywersji, w tym m.in. z paryską „Kulturą”. Zorganizowanym przez siebie kanałem przekazuje środki ﬁnansowe
i sprzęt dla podziemia. W 1986 r. K[ornel] Morawiecki upoważnił A[ndrzeja] Wirgę
do reprezentowania SW na forum Międzynarodówki Oporu (charakterystyka w załączeniu). Ponadto ustalono, że J. Szopiński13 (b[liższych] d[anych] b[rak]) mianowany
został kolejnym przedstawicielem SW w FRN i będzie działał równolegle z dotychczasowym rezydentem A[ndrzejem] Wirgą.
Wirga reprezentuje ponadto SW w kontaktach z Ukraińską Główną Radą Wyzwoleńczą i Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów.
– Biura SW funkcjonują również w Norwegii (przedstawiciele: Jarosław Pawlak14,
Jerzy Jankowski15 i Wiesława Surowska16) oraz we Francji – kierowane przez Rafała
Gan-Ganowicza17.
– Przedstawiciele SW za granicą otrzymali upoważnienia do nawiązania współpracy
propagandowej z prasą, radiem i TV oraz do prowadzenia płatnego kolportażu, przyjmowania darowizn, wpłat pieniężnych na rozwój i działalność SW.
– Przedstawiciele K[ornela] Morawieckiego podejmowali również próby dotarcia
i nawiązania bliższych kontaktów z ośrodkiem „Solidarności” na Zachodzie kierowac

W dokumencie M. Wojnarowicza.
Wojciech Wojnarowicz – działacz opozycyjny. Działacz NZS, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej, na
emigracji w Kanadzie.
10
Dariusz Olszewski, ps. „Daniel”, „Major” (ur. 1957) – technik mechanik, ratownik górniczy, działacz opozycyjny. Działacz RKS NSZZ „Solidarność”, łącznik z Zagłębiem Miedziowym, kolporter, za udział w strajku zwolniony
z pracy, działacz SW, prowadził centralny kolportaż, organizator grup samoobrony, współtworzył Pocztę SW, od
1986 r. na emigracji w USA, niejawny przedstawiciel SW.
11
Donny Snekersey – bliższych danych nie ustalono.
12
Committee in Support of Solidarity (Komitet Pomocy dla Solidarności) – powołany w XII 1981 r. w Nowym
Jorku, posiadał także oddziały w innych miastach USA. Kierowała nim Irena Lasota.
13
J. Szopiński – bliższych danych nie ustalono.
14
Jarosław Pawlak, ps. „Sue” (ur. 1963) – działacz opozycyjny i emigracyjny. Od 1986 r. na emigracji w Norwegii,
niejawny przedstawiciel SW.
15
Jerzy Jankowski (ur. 1935) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, współpracownik RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, od 1983 r. w Norwegii, od 1987 r. przedstawiciel SW
w Skandynawii.
16
Wiesława Surowska – bliższych danych nie ustalono.
17
Rafał Gan-Ganowicz (1932–2002) – wojskowy, działacz emigracyjny. Uczestnik antykomunistycznej konspiracji
młodzieżowej, najemnik w czasie wojny domowej w Kongo, od 1987 r. przedstawiciel SW we Francji.
9

323

nym przez J[erzego] Milewskiego. Zabiegi te nasiliły się po aresztowaniu Zb[igniewa]
Bujaka. Miały na celu osłabienie wpływów TKK i przechwycenie źródeł wsparcia ﬁnansowego i materiałowo-technicznego z Zachodu.
Nowym stwierdzonym zjawiskiem jest dążenie SW do nawiązania ścisłych kontaktów z dysydentami w krajach socjalistycznych celem utworzenia wspólnego frontu walki
z komunizmem. Początkowym stadium tej współpracy ma być systematyczna wymiana
wydawnictw bezdebitowych. SW drukuje ulotki, broszury i periodyki w językach: czeskim, ukraińskim, białoruskim, litewskim, rosyjskim i węgierskim. Zasadnicza uwaga
skierowana jest na ZSRR i Czechosłowację, a w dalszej kolejności – Węgry, Bułgarię, NRD, Jugosławię i Rumunię. Stwierdzono fakt przerzutu nielegalnych wydawnictw
w języku czeskim na teren CSRS.

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 70–78, mps.
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Nr 133
1987 styczeń 27, Warszawa – Pismo dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Jerzego Karpacza1 do zastępcy szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajki, tajne specjalnego
znaczenia

W związku z przygotowywaniem koncepcji dot[yczącej] ewentualnych działań prawnokarnych wobec Kornela Morawieckiego i innych działaczy kierownictwa tzw. Solidarności Walczącej uprzejmie aproszę o spowodowanie poinformowania i przekazania
do Biura Śledczego MSW materiałówa dotyczących ich przestępczej działalności, w tym
zwłaszcza noszących jakiekolwiek znamiona terroryzmu.
Z uwagi na konieczność dokonania analizy tych materiałów proszę Towarzysza Szefa o potraktowanie niniejszej asprawy jako bardzo pilneja.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 65, mps.

a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
Jerzy Karpacz (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1968 r., 1968–1974
w Wydziale Śledczym KW MO w Kielcach, 1974–1983 w Wydziale II Biura Śledczego MSW, 1980–1983 zastępca
naczelnika tego wydziału, w 1983 r. naczelnik, 1983–1984 zastępca dyrektora Biura Śledczego MSW, 1984–1988
dyrektor, 1988–1989 szef WUSW w Wałbrzychu, w 1989 r. zastępca, a następnie szef Służby Bezpieczeństwa,
w 1990 r. zwolniony ze służby.
1
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Nr 134
[1987 styczeń, Warszawa] – Charakterystyka Kornela Morawieckiego opracowana
w MSW

Dot[yczy]: Kornela Morawieckiego, s. Michała i Jadwigi Szumańskiej, ur. 3 V 1941 r.
w Warszawie, wykształcenie wyższe – dr nauk ﬁzycznych, zatr[udniony] do 1981 r.
w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, żonaty, ma 4 dzieci, zam[ieszkały]
Wrocław, ul. [...].
Szkołę średnią, IV Liceum Ogólnokształcące im. A[dama] Mickiewicza, ukończył
w Warszawie w 1958 r., natomiast studia wyższe na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1963 r. W 1971 r. uzyskał tytuł doktora nauk ﬁzycznych. W latach 1964–1973 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie
Wrocławskim, a następnie w tamtejszej politechnice.
Do działalności politycznej włączył się w 1979 r. w ramach wrocławskich struktur KSS „KOR”. Był jednym z wydawców i redaktorów nielegalnego pisma „Biuletyn
Dolnośląski”. Już w tym okresie należał do grupy najbardziej radykalnych działaczy,
których cechowała szczególna wrogość do ustroju socjalistycznego, partii komunistycznych i ZSRR.
Jako zaufany współpracownik liderów KOR-u znalazł się po sierpniu 1980 r. wśród
aktywistów NSZZ „Solidarność” regionu dolnośląskiego. W ramach regionu kontynuował pracę w dziale wydawniczym, uzyskując opinię redaktora goniącego za sensacyjnymi wiadomościami. Z jego inspiracji we wrześniowym (1981 r.) numerze „Biuletynu
Dolnośląskiego” został umieszczony tekst ulotki do żołnierzy radzieckich stacjonujących w Polsce napisanej w języku rosyjskim, a sygnowanej przez tzw. Solidarystów
Rosyjskich na Zachodzie.
W 1981 roku pogłębiły się wzajemne animozje między K[ornelem] Morawieckim
a Wł[adysławem] Frasyniukiem. Przewodniczący regionu – Wł[adysław] Frasyniuk –
staje się ulubieńcem i protegowanym liderów KOR-u, co automatycznie spowodowało
odsunięcie Morawieckiego w szeregi podrzędniejszych działaczy. Morawiecki został
delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ale nie wybrano go
w skład władz centralnych.
Od wprowadzenia stanu wojennego K[ornel] Morawiecki ukrywa się, tworząc sieć
wydawniczo-kolporterską nielegalnych druków w ramach tworzącego się tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu. Stare animozje wśród kierownictwa tej nielegalnej struktury spowodowały ostatecznie rezygnację Morawieckiego ze współpracy.
W czerwcu 1982 r. utworzył pierwsze struktury nielegalnej organizacji pod nazwą
Solidarność Walcząca. Ukrywa się do chwili obecnej.
K[ornel] Morawiecki był i jest przeciwnikiem wszelkiego porozumienia z władzami
PRL.
Od początku powstania „Solidarności” jest zwolennikiem walki wykraczającej poza
interesy pracownicze związków zawodowych, obejmującej cele polityczne – walka
o prawa obywatelskie i niepodległość. Ocenia, że władza jest Polsce narzucona i trzeba
ją konsekwentnie zwalczać, obalić i utworzyć Rzeczpospolitą Solidarną.
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W liście do Reagana (10 XI 1985 r.) w imieniu SW stwierdził m.in., że jego organizacja dąży do niepodległości Polski i wyzwolenia narodów, zwłaszcza narodów Europy
Środkowo-Wschodniej, z okówa komunizmu i apelował, aby prezydent USA domagał
się od I sekretarza KC KPZR M[ichaiła] Gorbaczowa1 „przywrócenia ludziom i ludom
znajdującym się dziś pod komunistycznym panowaniem ich przyrodzonych praw”.
Natomiast w liście do Willy’ego Brandta2 (28 IV 1986 r.) protestował odnośnie odmowy spotkania się Willy’ego Brandta z L[echem] Wałęsą i apelował o „obronę polskich więźniów sumienia, a w tym urodzonego na polskich ziemiach zachodnich Wł[adysława] Frasyniuka”. Zaznaczył, że od przeszło 40 lat Polska pozostaje pod komunistyczną przemocą.
Z okazji 11 listopada, w dniu tym ub[iegłego] r[oku] wystosował list do K[azimierza]
Sabbata3 – prezydenta rządu londyńskiego, w którym m.in. stwierdza, że wierzy, iż po
latach podległości przyjdzie czas, gdy działania rządu emigracyjnego przybliżą utęsknioną chwilę wyzwolenia. Życzy, aby odrodzenie ojczyzny nastąpiło w obecnej kadencji
prezydenta.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 34–35, mps.

a

W dokumencie okowów.
Michaił Gorbaczow (ur. 1931) – polityk sowiecki, 1985–1990 sekretarz generalny KPZS, 1990–1991 prezydent
ZSRS, w 1990 r. laureat pokojowej Nagrody Nobla.
2
Willy Brandt (właśc. Karl Herbert Frahm 1913–1992) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, 1969–1974 kanclerz RFN, w 1971 r. laureat pokojowej Nagrody Nobla.
3
Kazimierz Sabbat (1913–1989) – działacz emigracyjny, polityk. 1976–1986 premier RP na wychodźstwie, 1986–
–1989 prezydent RP na wychodźstwie.
1
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Nr 135
1987 luty 6, Katowice – Notatka służbowa dotycząca wyjazdu służbowego do WUSW
we Wrocławiu w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Leszek” sporządzona
przez młodszego inspektora Sekcji II Wydziału III WUSW w Katowicach plut. Mirosława
Gabrysiaka, tajne specjalnego znaczenia

W dniach 2 II 1987 r. i 3 II 1987 r. na polecenie naczelnika Wydz[iału] III przebywałem służbowo w Inspektoracie 2 WUSW we Wrocławiu celem konsultacji prowadzonych przez Sek[cję] II Wydz[iału] III:
– SOR krypt[onim] „Leszek”, nr rej[estracyjny] 63 256,
– SOS krypt[onim] „Aga”, nr rej[estracyjny] 61 638,
– SOS krypt[onim] „Kuzyn”, nr rej[estracyjny] 60 549,
– SOS krypt[onim] „Dama”, nr rej[estracyjny] 61 193.
Ponadto celem wyjazdu było ustalenie form współdziałania w wym[ienionych] sprawach.
W wyniku konsultacji uzyskałem następujące informacje:
SOR krypt[onim] „Leszek”
Pierwszą informację o próbie nawiązania kontaktu ze strukturami Solidarności Walczącej przez ﬁg[uranta] sprawy Lesława Frączka SB WUSW we Wrocławiu uzyskała
w dniu 29 XI 1985 r., kiedy to ﬁg[urant] na terenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Miedzi CUPRUM1 (Wrocław, pl. 1 Maja2) szukał kontaktu z działaczami struktur SW.
Kto go tam skierował, do obecnej chwili nie ustalono. W ośrodku pracuje szereg osób
związanych ze strukturami SW, m.in. tajny współpracownik ps[eudonim] „Ciepły”,
który pozostaje na kontakcie Inspektoratu 2 WUSW we Wrocławiu. TW ten prowadzi
na zlecenie SB kolportaż wydawnictw bezdebitowych wydawanych przez SW Dolnego
Śląska. Z tym tajnym współpracownikiem został skontaktowany Lesław Frączek na
terenie CUPRUM, gdzie umówili się na następne spotkanie w mieszkaniu TW. Figurant
na tym spotkaniu zaproponował TW ps[eudonim] „Ciepły”, że będzie mu dostarczał
wydawnictwa bezdebitowe wydawane w innych regionach kraju przez struktury SW,
jak i organizacje, które podpisały porozumienie z SW. TW zgodził się na propozycję
Frączka. Od tego czasu ﬁg[urant] regularnie co 2 tygodnie odwiedza mieszkanie TW
ps[eudonim] „Ciepły”. Spotkania te z reguły odbywają się we wtorki. Na spotkania te
przywozi paczki z literaturą bezdebitową w ilościach od kilkudziesięciu sztuk do kilkuset
sztuk. Podczas spotkań z TW Frączek nie porusza spraw związanych z jego osobą, interesują go natomiast wszelkie informacje o działalności SW na terenie Dolnego Śląska.
Ponadto TW ps[eudonim] „Ciepły” robił dla Frączka odpisy pewnych artykułów, [które]
ukazywały się w „Solidarności Walczącej”. Fig[urant] stwierdził, że jest mu to potrzebne
do napisania opracowań, które mają się ukazać w niesprecyzowanym przez niego wydawnictwie bezdebitowym. Frączek zawsze do Wrocławia na ustalone spotkania z TW
1
2

Właśc. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM.
Obecnie pl. Jana Pawła II.
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przyjeżdża 1 lub 2 dni wcześniej, gdzie przebywa i z kim się spotyka przez te dni – nie
jest znane. Zastosowana obserwacja przez Wydz[iał] „B” WUSW we Wrocławiu osoby ﬁg[uranta] przyniosła ustalenie szeregu adresów, które on odwiedza po wyjściu ze
spotkania z TW ps[eudonim] „Ciepły”. Jak ustalono, najwięcej czasu spędza w domu
Anny Broniewskiej de Bezdziecha3, zam[ieszkałej] Wrocław, ul. [...] (domek jednorodzinny wolno stojący), wym[ieniona] jest z zawodu architektem, pracuje na pół etatu we
Wrocławskiej Pracowni Projektowej. Wym[ieniona] wykonuje szereg prac zleconych na
terenie woj. katowickiego. Prace te związane są z wykonywaniem kosztorysów renowacji zabytków i ich [zabytków] katalogowania. Wym[ieniona] posiada tel. prywatny nr
485886 oraz tel. w pracy 36064 wew. 261. Na wym[ienione] numery telefonów często
dzwoni do niej N.N. mężczyzna o imieniu Bogdan, który jest zatrudniony w przedsiębiorstwie na terenie woj. katowickiego, które zajmuje się renowacją i katalogowaniem
zabytków. Mężczyzna ten zna bardzo dobrze Lesława Frączka i prawdopodobnie zna
jego obecne personalia i miejsce zamieszkania. Mężczyzna o imieniu Bogdan jest zatrudniony wspólnie z mężczyzną o nazwisku Niedzielski4, a jego matka zamieszkuje
w Katowicach Ligocie.
Jak wynika z informacji TW ps[eudonim] „Ciepły”, Frączek jest wysokiej klasy
specjalistą w programowaniu komputerów oraz jest namiętnym szachistą, posiada I klasę szachisty, niejednokrotnie umawiał się z TW tylko dlatego, aby rozegrać kilka partii z mikrokomputerem, który to TW posiada. Frączek na rozliczeniach ﬁnansowych
za przekazane mu wydawnictwa podpisuje się zawsze „Leopold K.” TW ps[eudonim]
„Ciepły” chciał się niejednokrotnie umówić na spotkanie z ﬁg[urantem] w Katowicach,
gdyż co 4 tygodnie jeździ do Krakowa, ale Frączek nigdy na to nie wyraził zgody. Jak
stwierdził TW po rozmowach ze swoimi kolegami również zaangażowanymi w działalność struktur podziemnych, Frączek utrzymuje kontakty z osobami z czołówki SW. TW
również stwierdził, że Frączek zawsze dysponuje bieżącymi informacjami z Katowic.
Podczas prowadzonej obserwacji przez Wydz[iał] „B” we Wrocławiu osoby Frączka
dało się zauważyć, że ﬁg[urant] nigdy się nie spieszy, dużo czasu spędza we wrocławskim MPiK-u na czytaniu prasy, ponadto wchodzi do wszystkich napotkanych księgarń,
gdzie dokładnie ogląda znajdujące się tam książki, gdy wstąpi do kawiarni, spędza tam
zawsze ok. 2 godzin, siedząc przy kawie. Nigdy nie stwierdzono, aby ﬁg[urant] używał alkoholu. Jak informuje TW ps. „Ciepły”, kolejne spotkanie z ﬁg[urantem] ma się
odbyć w dniu 12 II br. (czwartek). Po wyjściu z tego spotkania Frączek zostanie podjęty przez Wydz[iał] „B” we Wrocławiu. Jak stwierdzono, na podstawie pozostawionych
wydawnictw u TW ps[eudonim] „Ciepły”, Frączek do tej pory kolportował następujące
wydawnictwa:
– „13. Pismo Chrześcijańsko-Liberalne”5 – wydawane w Katowicach,
– „Baza”6 – wydawane w Warszawie,
3

Właśc. Anna Maria Broniewska de Bezdziecha – architekt. Działaczka SW, w jej mieszkaniu mieściła się skrzynka kontaktowa.
4
Niedzielski – bliższych danych nie ustalono.
5
„13. Pismo konserwatywno-liberalne” – ukazywało się w Krakowie w latach 1982–1987, pierwotnie jako „13
grudnia”, wydano 70 numerów.
6
„Baza” – pismo Terenowego Komitetu Oporu „Solidarność” i Klubu Myśli Robotniczej wydawane w Warszawie
w latach 1983–1990, ukazało się 69 numerów.
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– „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”7 – wydawane Warszawa,
– „Przegląd RiTV”8 – wydawane Warszawa,
– „Niepodległość”,
– „Terenowy Komitet Oporu Regionu Mazowsze”9,
– „Wyzwolenie”10 – wydawane przez Ruch Polityczny [„Wyzwolenie”],
– „Zdjęcia”11 – wydawane przez Region Śl[ąsko]-Dąbrowski,
– „Solidarność Walcząca”12 – Oddz[iał] Trójmiasto,
– „Solidarność Walcząca”13 – Oddz[iał] Lublin,
– „Czy demokracja zdoła przetrwać”14 – wydawane w Krakowie,
– „Biuletyn Informacyjny Kolejarzy”15 – wydawane w Lublinie,
– „Informator Środkowo-Wschodni”16 – wydawane w Lublinie,
– „[Tygodnik] Mazowsze” – wydawane w Warszawie,
– „Sektor”17 – wydawane w Warszawie,
– „Zeszyt Niezależnej Myśli”18– wydawane na Mazowszu,
– „Jedność”19 – wydawane na Pomorzu Zachodnim,
– „Głos”20 – wydawane przez Region Śl[ąsko]-Dąbrowski,
– „Zeszyty Historyczne”21 – wydawane w Krakowie,
– Kto tu wpuścił dziennikarzy22 – wydawane przez oﬁcynę NOWa,

7
„PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych” – pismo NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, ukazywało się
w latach 1984–1990, wydano 230 numerów.
8
Prawdop. „Solidarność Radia i Telewizji” – pismo ukazujące się w 1981 r. i w latach 1985–1989, w podziemiu
wydano 30 numerów.
9
Pradopodobnie chodzi o pismo „Baza” lub „Sektor” wydawane przez Terenowy Komitet Oporu „Solidarności”.
Zob. przyp. nr 6 i 17.
10
„Wyzwolenie” – pismo Ruchu Politycznego „Wyzwolenie” ukazujące się w Warszawie w latach 1984–1990,
wydano 26 numerów.
11
Nie ustalono, o jakie pismo chodzi.
12
„Solidarność Walcząca” (Trójmiasto) – pismo SW oddziału Trójmiasto, ukazywało się w latach 1985–1989,
wydano 59 numerów, redagowali je m.in. Ewa Kubasiewicz, Andrzej Kołodziej, Marek Czachor.
13
„Solidarność Walcząca” (Lublin) – pismo SW oddziału lubelskiego, ukazywało się w latach 1983–1987, wydano
52 numery, pismo redagowali: Krzysztof Duszkiewicz, Weronika Falicka-Jezior i Andrzej Patyra.
14
Zob. J.-F. Revel, Czy demokracje zdołają przetrwać, Lublin 1985; idem, Czy demokracja przetrwa, Wrocław
1986.
15
„Biuletyn Informacyjny Kolejarzy” – pismo NSZZ „Solidarność” ukazujące się w Lublinie w latach 1983–1989
(pierwotnie jako „Solidarność Kolejowa”), wydano 27 numerów.
16
„Informator Środkowo-Wschodni” – właśc. „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”,
ukazywało się w Lublinie w latach 1983–1989, wydano 180 numerów.
17
„Sektor” – pismo Terenowego Komitetu Oporu „Solidarność”, ukazywało się w Warszawie w latach 1982–1987,
wydano 131 numerów.
18
Właśc. „Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej” – pismo społecznej Komisji Zdrowia, ukazujące się w latach
1984–1990, wydano 25 numerów.
19
„Jedność” – pismo NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie, ukazujące się w latach 1980–1989, wydano 146 numerów, od 1985 r. redagowane przez Tajne Kolegium NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w porozumieniu z SW.
20
Właśc. „Głos Śląsko-Dąbrowski” – pismo NSZZ „Solidarność”, ukazujące się w latach 1982–1989, wydano 78
numerów, w skład redakcji wchodzili m.in. Zenon Pigoń i Helena Strzała.
21
„Zeszyty Historyczne” – chodzi o krajowy przedruk paryskiego periodyku ukazującego się od 1962 r. nakładem
Instytutu Literackiego.
22
Kto tu wpuścił dziennikarzy, Warszawa 1985.
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– W zaborze sowieckim23 – wydawane przez oﬁcynę „Słowo”24,
– Moskwa–Pietuszki25,
– „Poglądy” – wydawane przez oﬁcynę „Myśl”,
– Powrót sakrum26 – wydawane przez oﬁcynę „Głosy”27 Poznań,
– Wypadek w Metropolu28 – wydane przez „WIS”29 Warszawa,
– Niech się pan nie przejmuje, Maestro30 – wydane w Warszawie,
– Folwark zwierzęcy31 – wydane przez oﬁcynę „Wolność”32,
– Junta juje33 – wydane przez Młodzieżową Spółdz[ielnię] Wydawniczą34,
– „PIK”a – wydane w Katowicach,
– „Głos wolny z Krakowa”35,
– „Godziny Dni Miesiące”36 – wydawane w Lublinie,
– „Małopolska” – wydawana w Krakowie,
– „Głos wolny wolno[ść] ubezpieczający”37 – wydawane w Krakowie,
– „Paragraf”38 – wydawane w Krakowie,
– „Tu teraz”39 – wydawane przez oﬁcynę „Oświata” Warszawa,
– „Solidarność”40 – wydawane w Gdańsku,
– „Poza układem”41 – wydawane w Gdańsku,
– „Wolny Czyn”42 – wydawane przez KPN w Katowicach,
– „Hutnik”,
– „Gryf”43 – wydawane na Pomorzu Zachodnim,

a

W dokumencie „PZK”.
J. T. Gross, W zaborze sowieckim, Warszawa 1983.
24
Słowo – warszawska oﬁcyna wydawnicza, działająca w latach 1983–1986.
25
W. Jeroﬁejew, Moskwa–Pietuszki, Warszawa 1985.
26
D. Bell, Powrót sacrum, Poznań 1985.
27
Głosy – poznańskie wydawnictwo podziemne, założone w 1984 r.
28
W. Wojnowicz, Wypadek w Metropolu, Warszawa 1985.
29
WIS – wydawnictwo podziemne, działające w Warszawie od 1985 r.
30
G. Władimow, Niech się pan nie przejmuje, Maestro, Warszawa 1985.
31
G. Orwell, Folwark zwierzęcy, Warszawa 1985.
32
Wolność – wydawnictwo podziemne, działające w Warszawie w latach 1985–1986.
33
Właśc. Junta juje. Obrazki z tzw. „stanu wojennego”, Warszawa 1983.
34
Młodzieżowa Spółdzielnia Wydawnicza – efemeryczne wydawnictwo działające w latach 1982–1983.
35
Właśc. „Głos wolny wolność ubezpieczający”, zob. przypis nr 37.
36
Kazimierz C., Pierwsze godziny, dni, miesiące po wpadce, Lublin 1986.
37
„Głos wolny wolność ubezpieczający” – pismo niezależne, ukazujące się w Krakowie w latach 1982–1986,
wydano 53 numery.
38
„Paragraf” – pismo Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność, ukazywało się w Krakowie w latach 1986–
–1989, wydano 52 numery.
39
„Tu teraz” – pismo „Solidarności” nauczycielskiej, ukazywało się w Warszawie w latach 1982–1989, wydano 78
numerów.
40
Prawdop. „Rozwaga i Solidarność” – pismo Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej,
ukazywało się w latach 1982–1989, wydano 112 numerów.
41
„Poza układem” – pismo niezależne dziennikarzy oraz (od nr 6/1985) SW oddziału Trójmiasto, ukazujące
się w Gdańsku w latach 1984–1986, 1989–1990, wydano 21 numerów, pismo redagowała m.in. Joanna Duda-Gwiazda.
42
„Wolny Czyn” – pismo KPN, ukazujące się w latach 1985–1989, wydano 14 numerów.
43
„Gryf” – pismo SW oddziału Pomorze Zachodnie, ukazujące się w latach 1986–1990, wydano 38 numerów,
redagowali je m.in. Leszek Dobrzyński i Krzysztof Korczak.
23
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– Sprawa R. Terleckiego44,
– „Wyzwolenie 84”45 – wydawane w Lublinie,
– „RKS”46 – wydawane przez Region Śl[ąsko]-Dąbrowski,
– „CDN”47 – Warszawa.
Ponadto należy nadmienić, że Frączek od grudnia 1986 r. dostarczał TW ps[eudonim]
„Ciepły” wydawnictwa KPN wydawane w Katowicach, mimo że KPN nie podpisała porozumienia z K[ornelem] Morawieckim, a co za tym idzie z Solidarnością Walczącą.
Takie porozumienie zostało zawarte w ostatnich dniach stycznia 1987 r. i można przypuszczać, że Frączek mógł być jedną z tych osób, która się do tego przyczyniła, a co się
z tym wiąże, że Frączek poza działalnością kolportażową utrzymuje kontakty z czołówką działaczy struktur podziemnych.
Wnioski:
– Jak wynika z uzyskanych informacji operacyjnych, Frączek prawdopodobnie
ukrywa się na naszym terenie i używa fałszywych dokumentów wystawionych na inne
nazwisko.
– Figurant funkcjonuje w strukturach kierowniczych organizacji nielegalnych, działających na terenie woj. katowickiego, o czym świadczy fakt posiadania przez niego
informacji aktualnych o działaniach i zamierzeniach tych struktur, możliwe, że on to
właśnie był jedną z osób, która doprowadziła do podpisania porozumienia pomiędzy
KPN i SW.
– Najprawdopodobniej ﬁg[urant] za swoją działalność otrzymuje pieniądze od organizacji nielegalnych, niemniej doraźnie może wykorzystywać prace związane z komputerami.
Notatki służbowe dot[yczące] pozostałych wym[ienionych] spraw operacyjnych sporządzono odrębnie.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 3, k. 221–223, mps.

44

Właśc. Sprawa Mariana Terleckiego, b.m.w. 1986.
Nie ustalono, o jaką publikację chodzi.
46
Prawdop. „RIS – Regionalny Informator »Solidarności« Śląsko-Dąbrowskiej – pismo NSZZ „Solidarność”, ukazujące się w latach 1982–1989, wydano ponad 130 numerów, od 1985 r. pismo podporządkowane RKW, redagowali
je m.in. Jerzy Buzek, Andrzej Gałażewski, Krzysztof Gosiewski, Jerzy Łoik, Marian Maciejczyk.
47
„CDN – Głos Wolnego Robotnika” – pismo MRK „Solidarność”, ukazujące się w latach 1982–1990, wydano
297 numerów, redagowali je m.in. Hanna Hartwig, Anna Jaworska, Andrzej Krajewski, Jerzy Kłosiński, Andrzej
Machalski, Waldemar Maszenda, Piotr Ogrodziński, Jerzy Pawlas, Marek Rapacki.
45
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Nr 136
1987 luty [przed 9], Wrocław – Plan rozpracowania i likwidacji organizacji SW opracowany w WUSW we Wrocławiu, zatwierdzony przez pierwszego zastępcę ministra spraw
wewnętrznych gen. Władysława Pożogę1, tajne specjalnego znaczenia (fragment)

I. Analiza sytuacji operacyjnej
Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982 r. jako radykalny odłam „Solidarności”, stawiając sobie za cel obalenie ustroju socjalistycznego drogą stosowania radykalnych metod działania.
Na czele tej grupy stanął Kornel Morawiecki, były organizator strajku na Politechnice Wrocławskiej w 1981 r., ujęty wówczas przez Służbę Bezpieczeństwa i postawiony
w stan oskarżenia, następnie zwolniony w czasie rozprawy przez sąd. Bezpośrednio po
tym przeszedł do podziemia, gdzie kontynuuje działalność do dnia dzisiejszego.
Jest on głównym ideologiem i twórcą struktur organizacyjnych Solidarności Walczącej, utworzonych na wzór AK-owskich organizacji konspiracyjnych.
Opowiada się za kontynuowaniem twardej działalności konspiracyjnej do czasu „pokonania komunizmu”.
Organem kierowniczym Solidarności Walczącej jest Komitet Wykonawczy SW, któremu Kornel Morawiecki przewodniczy. Z dotychczasowego rozpracowania wynika, że
w skład Komitetu – oprócz przewodniczącego – wchodzą: Hanna Łukowska-Karniej,
Krzysztof Błachut, Andrzej Zarach, Andrzej Myc, Paweł Falicki i Wojciech Winciorek.
Komitet Wykonawczy jest ciałem, które odpowiada za polityczne i organizacyjne
oblicze SW, zaś jego członkowie mają sprecyzowane zadania wycinkowe i posiadają
określone kompetencje organizacyjne. Jednak decydujący i przemożny wpływ na organizację ma jej przywódca Kornel Morawiecki.
Komitet Wykonawczy SW, wraz z zespołem łączników, stanowi strukturę hermetyczną, częstokroć powiązaną więzami rodzinnymi i zawodowymi, trudno dla nas dostępną.
Morawieckiego i jego grupę charakteryzuje duża ekspansywność, która wyraża się:
– W systematycznej rozbudowie swoich komórek organizacyjnych na terenie
Wrocławia i całego kraju. W chwili obecnej ma swoje agendy w 22 województwach
– Gdańsk, Jelenia Góra, Zielona Góra, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin, Piła, Legnica, Leszno, Nowy Sącz, Kraków, Tarnów,
Wałbrzych, Warszawa, Opole, Olsztyn.
1

Władysław Pożoga (ur. 1923) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1945 r., 1945–1946
w Wydziale I WUBP w Rzeszowie, w 1946 r. w Wydziale IV WUBP w Rzeszowie, 1946–1951 w Wydziale ds.
Funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie, 1950–1951 kierownik sekcji, a w 1951 r. zastępca naczelnika tego wydziału, 1951–1953 zastępca, a 1953–1955 naczelnik Wydziału ds. Funkcjonariuszy WUBP w Bydgoszczy, 1955–1956
naczelnik Sekretariatu WUdsBP w Bydgoszczy, w 1957 r. sekretarz operacyjny kierownictwa KW MO w Bydgoszczy,
1957–1959 zastępca, a 1959–1961 naczelnik Wydziału II KW MO w Bydgoszczy, 1961–1968 naczelnik Wydziału
II KW MO w Gdańsku, 1968–1970 zastępca, a 1970–1973 I zastępca komendanta wojewódzkiego MO w Gdańsku
ds. SB, w 1973 r. zastępca, a 1973–1980 dyrektor Departamentu II MSW, 1980–1986 podsekretarz stanu w MSW,
1986–1989 I zastępca ministra spraw wewnętrznych i szef Służby Wywiadu i Kontrwywiadu MSW, 1989–1991
ambasador PRL/RP w Bułgarii.
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– W skupianiu wokół siebie działaczy spod znaku TKK, którym nie odpowiada kierunek polityczny prezentowany przez L[echa] Wałęsę.
– W poszerzaniu i umacnianiu swoich wpływów w dużych zakładach pracy, urzędach
i instytucjach itp. Pod koniec ubiegłego roku przejście do SW ogłosiły tajne struktury
zakładowe „S[olidarności]” we „Wrozamecie”.
– W antyradzieckości i współpracy z ruchem dysydentów w innych krajach socjalistycznych i ich przedstawicielstwami na Zachodzie, a także z organizacjami antykomunistycznymi o podobnym nastawieniu w kraju.
– W ścisłym oparciu się na współdziałaniu z ośrodkami dywersji politycznej na Zachodzie. SW posiada tam przedstawicielstwa oraz otwarte kanały przerzutu do Polski
wsparcia materialnego i technicznego.
– W dążeniu do przenikania do organów władzy, a w szczególności do Służby Bezpieczeństwa, milicji, wojska, prokuratury, sądownictwa itp.
Przywódca SW K[ornel] Morawiecki przykłada dużą wagę do działań propagandowych, w ramach organizacji działa tzw. Agencja Informacyjna SW zajmująca się produkcją i kolportażem nielegalnych ulotek, czasopism, broszur i książek, których łączny
miesięczny nakład oceniany jest na ok. 25 tys. egzemplarzy. Wydaje ona m.in. 14 tytułów periodyków, dysponując bazą ponad 60 punktów kolportażowych oraz 5 poligraﬁcznych, produkujących na urządzeniach będących w gestii oﬁcjalnych instytucji lub
zakonspirowanych maszynach produkcji zachodniej.
Działa również tzw. Poczta SW produkująca i rozprowadzająca znaczki pocztowe,
okolicznościowe koperty, plakaty i kalendarze, a także odpowiadająca za działalność
propagandową ukierunkowaną na zagranicę.
Powołano także (sierpień 1986 r.) Studio Video SW mające nagrywać na kasety ﬁlmy polskie i zagraniczne, niedopuszczone do rozpowszechniania w Polsce, a następnie
odpłatnie je rozpowszechniać.
Oprócz realizacji zadań propagandowych wymienione powyżej agendy SW stanowią
– obok składek i zbiórek pieniężnych oraz środków ﬁnansowych wpływających z Zachodu – najpoważniejsze źródło dochodów organizacji.
Kierownictwo SW przykłada dużą wagę do bezpiecznego i skutecznego działania
organizacji:
– każde ważniejsze spotkanie Komitetu Wykonawczego jest zabezpieczane przez
własną obserwację i nasłuch elektroniczny;
– stosowane są środki do wykrywania podsłuchu w miejscach odbywania spotkań;
– prowadzi się systematyczny nasłuch radiowy naszej obserwacji;
– stosuje się tzw. śluzy przy doprowadzaniu osób na spotkania z K[ornelem] Morawieckim i członkami Komitetu;
– wykorzystuje się i dąży do rozbudowy swoich źródeł agenturalnych w naszych
organach.
[a]2

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 6–8, mps.
a

Brak dalszych stron dokumentu.
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Nr 137
1987 luty 13, Warszawa – Pismo szefa Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Romana Misztala1 do szefa Departamentu I MSW gen. Zdzisława Sarewicza2
w sprawie dekryptażu listów, do rąk własnych, tajne specjalnego znaczenia

W odpowiedzi na pismo Towarzysza generała l. dz. OCE-00218/87 z dnia 14 I 1987 r.
przesyłam wynik dekryptażu obu listów, dokonanego przez naszych specjalistów. Analiza materiału była utrudniona złą jego czytelnością.
Jednocześnie zwracam załączniki do w[yżej] w[ymienionego] pisma.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 70, mps.

1

Roman Misztal (ur. 1932) – wojskowy. Od 1957 r. w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP, 1979–1981 zastępca,
a 1981–1990 jego szef, 1991–1994 dowodził siłami pokojowymi ONZ w Syrii, w 1995 r. zakończył służbę.
2
Zdzisław Sarewicz (ur. 1930) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1956 r., zwolniony, ponownie przyjęty w 1958 r., 1958–1965 w Wydziale VIII Departamentu II MSW, 1965–1968 w Wydziale V
Departamentu II MSW, 1968–1970 w Wydziale I Departamentu II MSW, 1969–1970 oddelegowany do MSZ, w 1971 r.
zastępca naczelnika w Wydziale VII Departamentu II MSW, 1971–1972 naczelnik Wydziału IX Departamentu II
MSW, 1972–1974 naczelnik Wydziału IV Departamentu II MSW, 1974–1980 zastępca, a 1980–1983 dyrektor
Departamentu II MSW, 1983–1989 dyrektor Departamentu I MSW, 1989–1990 wiceminister spraw wewnętrznych,
następnie w Urzędzie Ochrony Państwa.
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Nr 138
1987 luty 18, Katowice – Analiza SOR kryptonim „Kawalarz” przygotowana przez kpt.
Wiesława Flaka1, zatwierdzona przez zastępcę naczelnika Wydziału Śledczego WUSW
w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia

Wydział III-1 SB WUSW w Katowicach, początkowo w ramach kwestionariusza
ewidencyjnego, a następnie od 5 III 1984 r. w toku sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt[onim] „Kawalarz”, kontrolował i zbierał materiały operacyjne o nielegalnej działalności w ramach podziemnych struktur „Solidarności” o:
Bugajski Sławomir, s. Stefana i Wandy, ur. 15 XI 1941 r. w Będzinie, narodowość
i obywatelstwo – polskie, pochodzenie społeczne – robotnicze, wykształcenie wyższe,
dr ﬁzyki, rozwiedziony, ostatnio zatrudniony na pół etatu jako adiunkt w Instytucie Fizyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie, zam[ieszkały] Katowice, ul. [...].
Z posiadanych dotychczas materiałów operacyjnych wynika, że wymieniony jest
nieprzejednanym wrogiem socjalizmu i zdolnym do podjęcia w każdej chwili działań
szkodliwych dla państwa i ustroju. Swoje poglądy i zajęte stanowisko jako obywatela
w obecnej rzeczywistości manifestował poprzez postępowanie. Zebrano wiele materiałów operacyjnych (których nie można przekształcić w materiały dowodowe) świadczących o tym, że kierował szczątkami nielegalnych struktur na terenie Uniwersytetu
Śląskiego, mimo iż w 1982 r. z tej uczelni został zwolniony jako pracownik naukowy.
Ponadto kolportował i organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw wśród swoich
sympatyków spośród kadry dydaktyczno-naukowej U[niwersytetu] Ś[ląskiego] w Katowicach. Ulotki i broszury bezdebitowe przekazywał celem dalszego kolportażu TW
ps[eudonim] „Stefan”.
W miarę postępującej normalizacji w kraju Sławomir Bugajski zmienia tylko taktykę
i sposób walki z ustrojem socjalistycznym (wchodząc w coraz głębszą konspirację), lecz
nie zmienia swoich zapatrywań politycznych i postępowania wobec władz PRL.
Mimo trzech kolejnych aktów amnestyjnych wobec tzw. działaczy politycznych nie
ujawnił swojej nielegalnej działalności, a wręcz zaktywizował bardziej utajone działanie. Jeszcze w dniu 7 VIII 1985 r. w miejscu pobytu w okresie urlopowym na terenie
Lipnicy Wielkiej zakwestionowano u niego podczas przeszukania pomieszczeń 91 sztuk
wydawnictw bezdebitowych w pojedynczych egzemplarzach.
W dniu wyborów do Sejmu PRL 13 X 1985 r. ﬁgurant uczestniczył w akcji podziemnych struktur „Solidarności”, obserwując punkty wyborcze i przeliczając frekwencję
wyborów. Nie omieszkał w tym czasie pomówić funkcjonariuszy SB, podczas zatrzymania przy punkcie wyborczym, o udział w pobiciu go na terenie MUSW w Katowicach.
Informacja o rzekomym jego pobiciu dotarła i była głoszona przez Radio Wolna Europa. Prowadzone postępowanie przygotowawcze w tej sprawie przez Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach zostało umorzone, gdyż nie stwierdzono winy funkcjonariuszy.
Materiały operacyjne potwierdzają, że Sławomir Bugajski utrzymuje więzy i kontakty
1
Wiesław Flak (ur. 1945) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1986 r., 1986–1990
w Wydziale Śledczym KW MO w Katowicach, zwolniony ze służby.
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nie tylko z sympatykami z Uniwersytetu Śląskiego, lecz również z działaczami Solidarności Walczącej z terenu Wrocławia, tj. dr. Oziewiczem i ukrywającym się Kornelem
Morawieckim. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że ﬁgurant pełni funkcję szefa
Solidarności Walczącej oddziału katowickiego. W 1986 r. SOR „Kawalarz” została przejęta do dalszego prowadzenia z Wydziału III-1 przez Wydział III WUSW w Katowicach.
Wprawdzie od tego czasu zebrano szereg danych operacyjnych o przeszłości ﬁguranta
i osób mu bliskich, lecz brakuje danych o jego działaniach organizacyjnych w ramach
Solidarności Walczącej. Nie ma sygnałów poprzez osobowe źródła informacji, iż kolportuje bądź inspiruje do kolportażu wydawnictw bezdebitowych inne osoby.
Oceniając całokształt zebranych materiałów operacyjnych, należy stwierdzić, że
w tym stanie brak podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego p[rzeciw]ko
Sławomirowi Bugajskiemu. Uważam, że sprawę operacyjnego rozpracowania należy
kontynuować, gdyż ﬁgurant bardziej zakonspirował swoje działanie, stosując przy tym
taktykę tzw. przeczekania.
W związku z powyższym w ramach prowadzonego rozpracowania operacyjnego należy:
1. Kontynuować, poprzez wszelkie dostępne źródła informacji i technikę operacyjną,
rozpoznanie działalności i kontaktów ﬁguranta, zmierzając do zebrania dowodów świadczących o jego działalności przestępczej.
2. Dążyć do ustalenia przestępstw ﬁnansowych i pospolitych w prowadzonym zakładzie rzemieślniczym przez konkubinę Bugajskiego, Barbarę Kowalczyk (również ﬁgurantkę sprawy krypt[onim] „Wir”), której pomaga w produkcji:
– zatrudnianie osób niezarejestrowanych,
– ukrywanie faktycznych obrotów ﬁnansowych,
– legalność pochodzenia materiałów do produkcji.
Po uzyskaniu materiałów świadczących o przestępczej działalności S[ławomira] Bugajskiego niezwłocznie je przekazać do Wydziału Śledczego celem oceny pod kątem
wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 134, mps.
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Nr 139
1987 marzec 4, Katowice – Pismo zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB mjr.
Zdzisława Magdziarza1 do dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Jerzego Karpacza, dotyczące spraw operacyjnych prowadzonych na terenie woj. katowickiego wobec osób
związanych z SW, tajne specjalnego znaczenia

W odpowiedzi na pismo nr J-001/I/87 informuję, iż aktualnie w województwie katowickim prowadzi się 16 spraw operacyjnych różnych kategorii dot[yczących] osób
związanych lub utrzymujących kontakt z działaczami nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca:
1. SOR krypt[onim] „Zespół” – ﬁguranci: W[ojciech] Dzik, aKE „Alpinista”a, R[afał]
Dytry, bKE „Ostrożny”b, M[arek] Szopa, cKE „Pomocnik”c, prowadzi: Wydz[iał] III-1.
2. SOR krypt[onim] „Kawalarz” – ﬁgurant: S[ławomir] Bugajski, prowadzi:
Wydz[iał] III.
3. SOR krypt[onim] „Podżegacze” – prowadzona na fakt kolportażu biuletynu „PIK”,
prowadzi: Wydz[iał] III.
4. SOR krypt[onim] „Akwarium” – ﬁguranci: Ostalski, Zaczyk, prowadzi: Wydz[iał]
V-1.
5. SOR krypt[onim] „Balon” – ﬁguranci: T[adeusz] Drzazgowski, J[olanta] Zamojska, M[arek] Misiąg, B[ogusław] Skowronek, prowadzi: RUSW Gliwice.
6. SOR krypt[onim] „Leszek” – ﬁgurant: Lesław Frączek, prowadzi: Wydz[iał] III.
7. SOS krypt[onim] „Aga” – ﬁgurantka: A[nna] Gorgoń, prowadzi: Wydz[iał] III.
8. SOS krypt[onim] „Kuzyn” – ﬁgurant: M[ichał] Morawiecki, prowadzi: Wydz[iał]
III.
9. SOS krypt[onim] „Dama” – ﬁgurantka: S[ylwia] Madejska, prowadzi: Wydz[iał]
III.
10. SOS krypt[onim] „Walet” – ﬁgurant B[ogusław] Kowal, prowadzi: Wydz[iał] III.
11. SOS krypt[onim] „Rzemieślnik” – ﬁgurant: K[rzysztof] Żórawskid, prowadzi:
Wydz[iał] III.
12. KE krypt[onim] „Wir” – ﬁgurantka: B[arbara] Kowalczyk, prowadzi: Wydz[iał]
III.
13. KE krypt[onim] „Socjolog” – ﬁgurant: E[dward] Sołtys, prowadzi: Wydz[iał] III.
14. KE krypt[onim] „Matematyk” – ﬁgurant: W[łodzimierz] Lesisz, prowadzi:
Wydz[iał] III.
15. KE krypt[onim] „Bukiet” – ﬁgurant: J[acek] Dmytrzak, prowadzi: RUSW Gliwice.
a–a

Fragment dopisany odręcznie nad W. Dzik.
Fragment dopisany odręcznie nad R. Dytry.
c–c
Fragment dopisany odręcznie nad M. Szopa.
d
W dokumencie Żurawski.
1
Zdzisław Magdziarz (ur. 1942) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., 1973–1986
w Wydziale III KW MO/WUSW w Katowicach, 1983–1986 naczelnik tego wydziału, 1986–1990 zastępca szefa
WUSW w Katowicach ds. SB.
b–b
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16. KE krypt[onim] „Niewidomy” – ﬁgurant: R[oman] Zając, prowadzi: Wydz[iał]
III-1.
Sprawy SOS krypt[onim] „Kuzyn”, „Dama” i „Walet” prowadzone są na członków
rodziny Kornela Morawieckiego zamieszkałych na terenie woj. katowickiego.
Z analizy opracowanej przez Wydział Śledczy tut[ejszego] WUSW wynika, że w chwili obecnej, spośród spraw prowadzonych na Solidarność Walczącą, jedynie w przypadku SOR „Leszek” istnieją przesłanki procesowe warunkujące wszczęcie postępowania
przygotowawczego i pociągnięcie ﬁguranta do odpowiedzialności karnej (ﬁgurant Lesław Frączek postanowieniem prokuratora rejonowego w Katowicach poszukiwany jest
listem gończym z art. 46 pkt 1 i 2 Dekretu z dnia 13 XII 1981 r. o stanie wojennym).
W pozostałych sprawach posiadanych materiałów, z uwagi na możliwości dekonspiracji osobowych źródeł informacji, w chwili obecnej nie można wykorzystać procesowo.
Nadmieniam, iż nie stwierdzono, by kontrolowani operacyjnie ﬁguranci prowadzili
działalność o znamionach terroryzmu.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 226–227, mps.
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Nr 140
1987 marzec 5, Warszawa – Szyfrogram nr 3842/48 w sprawie przygotowań do akcji
kryptonim „Brzoza III” od podsekretarza stanu gen. Henryka Dankowskiego do zastępcy szefa WUSW ds. SBa, tajne specjalnego znaczenia1

Informuję Towarzysza Szefa, że podczas narady służbowo-szkoleniowej aktywu zawodowego zajmującego się rozpracowaniem nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca przedstawiciele poszczególnych województw scharakteryzowali stan
rozpoznania oddziałów i grup SW działających na terenie ich województw.
Odprawa pozwoliła na ustalenie ilości osób zaangażowanych w działalność SW na
terenie poszczególnych województw, punktów poligraﬁczno-kolportażowych oraz powiązań z innymi ugrupowaniami.
Odprawa dała orientację odnośnie organizacyjnego współdziałania i oddziaływania
struktur SW.
W oparciu o przedstawione rozpoznanie i złożone sprawozdania z poszczególnych
województw podjęto decyzję o przystąpieniu do działań operacyjnych zakładających
rozbicie struktur SW.
W związku z powyższym proszę o wydanie zaleceń dotyczących sporządzenia i nadesłania do Biura Studiów SB MSW bdo dnia 14 marca 1987 r.b planu ujawnienia struktur i członków SW wraz z załącznikami:2
1. wykaz osób zaangażowanych w działalność SW z uwzględnieniem ich funkcji
w organizacji,
2. wykaz punktów poligraﬁczno-kolportażowych, osób zajmujących się tą działalnością oraz lokali wykorzystywanych do nielegalnych spotkań,
3. wykaz działaczy innych nielegalnych struktur współpracujących z przedstawicielami SW.
Ponadto proszę przedstawić propozycje w zakresie wykorzystania materiałów pod
kątem dokumentacji procesowej i propagandowej (materiały ﬁlmowe, fotograﬁczne, nagrania magnetofonowe, środki i narzędzia terrorystyczne itp.) z sugestiami co do formy
ich wykorzystania (zasięg lokalny lub ogólnokrajowy).
Całość działań objętych przygotowaniami należy zachować w ścisłej tajemnicy. Cel
przygotowań winien być znany tylko grupie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w SOR „Ośmiornica”.
Akcję ujawniania i zdemaskowania SW planujemy przeprowadzić na wzór działań
kryptonim „Brzoza I” i „[Brzoza] II”.
Akcja kryptonim „Brzoza III” zostanie przeprowadzona w określonym terminie,
o czym Towarzysze Szefowie zostaną poinformowani.
Działaniami demaskującymi struktury SW należy objąć wszystkich działaczy tej organizacji oraz osoby współpracujące.
a

Szyfrogram był skierowany do zastępcy szefa WUSW ds. SB w: Bydgoszczy, Gdańsku, Jeleniej Górze, Katowicach,
Kielcach, Krakowie, Lesznie, Lublinie, Legnicy, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Pile, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
b–b
Fragment podkreślony odręcznie.

340

Rozmowy z szefami oddziałów i grup SW winni przeprowadzić najbardziej doświadczeni funkcjonariusze, dobrze znający tych ﬁgurantów.
Meldunki do gotowości do akcji „Brzoza III” winny być złożone do Biura Studiów
SB MSW do 20 marca br.
Ze względu na doniosłość sprawy proszę Towarzysza Szefa o osobisty nadzór nad
prawidłowym wykonaniem zadania.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 144, mps.
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Nr 141
1987 marzec 11, Toruń – Plan działań operacyjno-śledczych dotyczących ujawniania
struktur SW w Toruniu w ramach akcji „Brzoza III”, sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW w Toruniu mjr. Bogdana Ścisłka1, zatwierdzony przez zastępcę szefa
WUSW w Toruniu ds. SB płk. Zygmunta Grochowskiego2, tajne specjalnego znaczenia

Na terenie Torunia działa nielegalna organizacja p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca Oddział Toruń; w okresie od kwietnia ub[iegłego] r[oku] wydała ona 4 numery swego
pisma – kolportowanego m.in. na terenie domów studenckich Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. W okresie poprzedzającym święto 1-majowe w 1986 r. kolportowano również ulotkę sygnowaną przez SW – namawiającą do bojkotu pochodu.
Stwierdzono, że toruńscy działacze SW posiadają bieżący kontakt z SW we Wrocławiu i otrzymują głównie za pośrednictwem listów literaturę bezdebitową.
Nie stwierdzono, aby SW Toruń dysponowała własnym sprzętem poligraﬁcznym,
a druk wydawnictw odbywa się w formie zlecenia dla Toruńskiej Oﬁcyny Wydawniczej,
która po akcji „Brzoza I” i „[Brzoza] II” zaprzestała swej działalności.
W wyniku prowadzonych działań operacyjnych ustalono, że członkami nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca są prawdopodobnie: Antoni Mężydło3, Krystyna Kuta4, Jacek Kalas5, Marianna Błaszczak6 i Zbigniew Wysocki7
a do osób współpracujących z organizacją należą: Krystyna Sienkiewicz8 i Stanisław
1
Bogdan Ścisłek (ur. 1942 r.) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1969 r., 1979–1989
naczelnik Wydziału III KW MO/WUSW w Toruniu, następnie zastępca szefa WUSW w Elblągu, w 1990 r. zwolniony ze służby, w 1981 r. na szkoleniu w szkole KGB.
2
Zygmunt Grochowski (ur. 1925) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1945 r.,
1945–1946 funkcjonariusz ochrony WUBP w Bydgoszczy, 1946–1947 w PUBP w Tucholi, 1947–1950 w PUBP
w Wąbrzeźnie, 1950–1952 zastępca szefa PUBP w Inowrocławiu, 1952–1954 zastępca, a 1954–1956 szef PUBP/
PUdsBP w Toruniu, 1957–1969 zastępca komendanta miejskiego MO w Toruniu ds. SB, 1969–1975 komendant
miejski i powiatowy MO w Toruniu, 1975–1978 naczelnik Wydziału III KW MO w Toruniu, 1978–1990 zastępca
komendanta wojewódzkiego KW MO/szefa WUSW w Toruniu ds. SB, zwolniony ze służby.
3
Antoni Mężydło (ur. 1954) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Współpracownik KSS „KOR”, działacz gdańskiego SKS,
współpracownik WZZ Wybrzeża, działacz NSZZ „Solidarność”, kierownik Ośrodka Badań Społecznych przy ZR
NSZZ „Solidarność” Gdańsk, w stanie wojennym ukrywał się, 1983–1988 współorganizator Oﬁcyny Wydawniczej
„Kwadrat”, w III 1984 r. porwany i torturowany przez SB, w IV 1984 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na
mocy amnestii, współpracownik SW, 1986–1989 działacz Klubu Myśli Politycznej w Toruniu. Od 2001 r. poseł.
4
Krystyna Kuta (ur. 1956) – działaczka opozycyjna. Działaczka NZS i NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. członek
redakcji pisma „Sprawy”, w stanie wojennym internowana, w IV 1984 r. aresztowana, działaczka SW, 1987–1988
członek redakcji pisma „Nadwiślanin”.
5
Jacek Kalas (ur. 1959) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NZS, uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego
w Toruniu, w stanie wojennym internowany, działacz struktur konspiracyjnych, współpracownik WiP, członek
redakcji „Przeglądu Pomorskiego”.
6
Marianna Samlik z d. Błaszczak (ur. 1958) – działaczka opozycyjna. W IV 1982 r. aresztowana za kolportaż
ulotek i w VI 1982 r. skazana na 3,5 roku więzienia, zwolniona, w 1986 r. współzałożycielka toruńskiego oddziału
SW, od 1989 r. na emigracji w USA.
7
Zbigniew Wysocki (ur. 1954) – działacz opozycyjny, współpracownik wydawnictwa „Kwadrat”.
8
Krystyna Sienkiewicz (ur. 1941) – pielęgniarka, działaczka opozycyjna, polityk. Działaczka NSZZ „Solidarność”,
w stanie wojennym internowana, w XII 1982 r. aresztowana. W IV 1984 r. aresztowana, sprawę umorzono na mocy
amnestii, 1986–1988 współzałożycielka Klubu Myśli Politycznej, od 1987 r. członek RKK. 1989–1992 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, 1993–1997 posłanka, 2001–2005 senator.
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Śmigiel9 oraz sporadycznie i w sposób nie w pełni potwierdzony Jacek Podolski10 i Elżbieta Gryczyk11.
Uzyskano jednoźródłową informację, że szefem toruńskiego oddziału SW może być
Antoni Mężydło.
W stosunku do wszystkich w[yżej] w[ymienionych] prowadzone są działania operacyjne mające na celu potwierdzenie ich udziału i roli w strukturach.
Z częścią w[yżej] w[ymienionych] osób prowadzono rozmowy operacyjne w ramach
akcji „Brzoza I” i „Brzoza II”.
W związku z zaplanowaną akcją „Brzoza III” zamierzamy przeprowadzić rozmowy
ujawniające z: Krystyną Kutą, Antonim Mężydło, Jackiem Kalasem i Marianną Błaszczak.
W stosunku do Z[bigniewa] Wysockiego prowadzona jest obecnie – przy udziale tajnego współpracownika Wydz[iału] V WUSW w Bydgoszczy – kombinacja operacyjna
uniemożliwiająca – z uwagi na możliwość dekonspiracji – prowadzenie z nim rozmów.
W stosunku do osób sympatyzujących z SW (załącznik nr 2) nie planuje się prowadzenia rozmów ujawniających. Prowadzone w stosunku do nich działania związane
z akcją „Brzoza I – II” nie przyniosły żadnych efektów. Osoby te nie są związane formalnie z żadną nielegalną strukturą działającą na terenie Torunia. Są one kontrolowane
poprzez osobowe źródła informacji i technikę operacyjną: W, PT i PP.
W trakcie prowadzenia akcji „Brzoza III” planuje się przeprowadzić przeszukania
pomieszczeń K[rystyny] Kuty, A[ntoniego] Mężydły, M[arianny] Błaszczak i J[acka]
Kalasa.
Podczas realizacji powyższego liczyć się należy z prowokacyjnym zachowaniem ze
strony K[rystyny] Kuty i A[ntoniego] Mężydły – a w przypadku Mężydły z próbami
wywołania zajść.
Z rozpoznania operacyjnego wynika, iż u w[yżej] w[ymienionych], poza ewentualnie K[rystyną] Kutą, nie znajdzie się istotnych materiałów świadczących o ich wrogiej
działalności – stąd też możliwość propagandowego wykorzystania akcji „Brzoza III” na
naszym terenie jest znikoma.
W przypadku znalezienia interesujących materiałów sporządzona zostanie dokumentacja fotograﬁczna.
Działania w ramach akcji „Brzoza III” realizowane będą w oparciu o szczegółowe
plany przedsięwzięć operacyjnych.
Źródło: AIPN By, 082/172, k. 3–5, mps.
9

Stanisław Śmigiel (ur. 1953) – elektronik, działacz opozycyjny. Współpracownik KSS „KOR”, gdańskiego SKS oraz
WZZ Wybrzeża, w II 1978 r. współzałożyciel Klubu Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego
i Ziemi Chełmińskiej, działacz NSZZ „Solidarność”, w 1980 r. współtworzył NZS na UAM, założyciel Toruńskiej
Oﬁcyny Niezależnych, w 1981 r. współzałożyciel Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność–Sprawiedliwość–
–Niepodległość”, w stanie wojennym internowany, w 1983 r. współtworzył Oﬁcynę Wydawniczą „Kwadrat”, w XII
1984 r. aresztowany, skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, w 1986 r. utworzył Klub Myśli Politycznej
oraz pismo „Inicjatywy” przekształcone następnie w „Przegląd Pomorski”, od 1986 r. w podziemnej RKW NSZZ
„Solidarność” Toruń, a od 1988 r. w jawnych władzach regionu – RKK, 1988–1990 w Komitecie Obywatelskim przy
Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W 1990 r. szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy, 1989–1993 poseł.
10
Jacek Podolski (ur. 1961) – harcerz, współtwórca ZHR, szef Głównej Kwatery Harcerzy.
11
Elżbieta Gryczyk – harcerka, działaczka opozycyjna.
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Nr 142
1987 marzec 11, Toruń – Plan przedsięwzięć operacyjno-śledczych dotyczących ujawnienia struktury Solidarność Walcząca w ramach akcji „Brzoza III”, sygnowany przez
naczelnika Wydziału III WUSW w Toruniu mjr. Bogdana Ścisłka, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Toruniu ds. SB płk. Zygmunta Grochowskiego, tajne specjalnego
znaczenia

W związku z ogólnokrajową akcją „Brzoza III” dot[yczącą] ujawnienia nielegalnych struktur p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca planuje się objąć działania[mi] na
terenie Torunia:
– Krystynę Sienkiewicz,
– Antoniego Mężydłę,
– Jacka Kalasa,
– Mariannę Błaszczak.
1. Utworzyć 4 grupy operacyjno-śledcze w składzie:
– 2 funkcjonariuszy operacyjnych,
– 1 funkcjonariusz Wydz[iału] Śledczego
w celu jednoczesnego zatrzymania wytypowanych osób.
Wykona:
Wydz[iał] III WUSW,
Wydz[iał] III RUSW,
Grupa Oper[acyjno]-Śledcza,
Wydział Śledczy.
2. Zabezpieczyć 4 pojazdy samochodowe.
Wykona:
Grupa Oper[acyjno]-Śledcza,
Wydz[iał] III WUSW,
Wydz[iał] III RUSW,
Wydział V RUSW.
3. Przygotować pomieszczenia służbowe do przeprowadzenia rozmów.
Wykona:
Wydział III WUSW,
a
Wydział Śledczya.
4. Całość działań wobec A[ntoniego] Mężydły i K[rystyny] Kuty dokumentować
przy użyciu minifonu.
Wykona: Wydział III WUSW.

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
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5. Przygotować sprzęt fotograﬁczny do ewentualnego sporządzenia dokumentacji.
Wykona: kpt. B[ogdan] Bogalecki1.
6. Po przeprowadzonych przeszukaniach prowadzić rozmowy z osobami zatrzymanymi. Opracować plany rozmów. Rozmowy dokumentować przy użyciu minifonu.
Wykona:
Wydział III WUSW,
Grupa Oper[acyjno]-Śledcza.
7. Zatrzymania, przeszukania i rozmowy realizować będą grupy w następujących
składach:
a) K[rystyna] Kuta – ppor. bM[irosław] Makowskib2, por. S[tefan] Pokwicki3, funkcjonariusz Wydz[iału] Śledczego, samochód „Polonez” RUSW Toruń.
b) A[ntoni] Mężydło – por. cM[arek] Górnyc4, szer. A. Lewandowski5, funkcjonariusz
Wydz[iału] Śledczego, samochód „Polonez” Wydz[iału] V WUSW.
c) J[acek] Kalas – por. Z[bigniew] Makulski6, mł[odszy] chor. dK[rzysztof] Dydod7,
funkcjonariusz Wydz[iału] Śledczego, samochód „Polonez” grupy Oper[acyjno]-Śledczej.
d) M[arianna] Błaszczak – por. J[erzy] Jedkie8, por. C[yryl] Wolski9, funkcjonariusz
Wydz[iału] Śledczego, samochód „Polonez” Wydz[iału] III WUSW.
b–b

Fragment dopisany odręcznie nad przekreślonym W. Makulski.
Fragment dopisany odręcznie nad przekreślonym B. Bogalecki.
d–d
Fragment dopisany odręcznie nad przekreślonym M. Górny.
1
Bogdan Bogalecki (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., od 1979 r.
w Wydziale IV KW MO/WUSW w Toruniu, 1989–1990 kierownik sekcji w Wydziale Studiów i Analiz WUSW
w Toruniu, zwolniony ze służby.
2
Mirosław Makowski (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1977 r., początkowo
w Wydziale „B” KW MO w Toruniu, 1982–1986 w Wydziale V KW MO/WUSW w Toruniu, 1986–1988 w RUSW
w Toruniu, w 1990 r. zwolniony ze służby, przeszedł do pracy w policji, zwolniony ze służby.
3
Stefan Pokwicki – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1983–1989 w Wydziale III WUSW w Toruniu, 1989–
–1990 w Wydziale Studiów i Analiz WUSW w Toruniu, w 1990 r. zwolniony ze służby. W 1984 r. wszedł w skład
specjalnej grupy operacyjno-śledczej powołanej do zwalczania podziemia politycznego, która m.in. organizowała
porwania działaczy toruńskiej „Solidarności”.
4
Marek Górny (ur. 1957) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1982–1989 w Wydziale III KW MO/WUSW
w Toruniu, w 1990 r. zwolniony ze służby. W 1984 r. wszedł w skład specjalnej grupy operacyjno-śledczej powołanej
do zwalczania podziemia politycznego, która m.in. organizowała porwania działaczy toruńskiej „Solidarności”.
5
Andrzej Lewandowski (ur. 1962) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1986 r., funkcjonariusz Wydziału III WUSW w Toruniu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
6
Zbigniew Makulski (ur. 1956) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1981 r., 1981–1990
w KW MO/WUSW w Toruniu, zwolniony ze służby.
7
Krzysztof Dydo (ur. 1962) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1986–1989 w Wydziale III WUSW w Toruniu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
8
Jerzy Jedkie (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., początkowo
w Wydziale III KW MO w Toruniu, 1979–1981 w Wydziale III „A” KW MO w Toruniu, 1981–1986 i 1987–1990
w Wydziale V/Wydziale Ochrony Gospodarki KW MO/WUSW w Toruniu, 1984–1986 zastępca naczelnika tego
wydziału, 1986–1987 w Wydziale III WUSW w Toruniu, w 1990 r. zwolniony ze służby. W 1984 r. wszedł w skład
specjalnej grupy operacyjno-śledczej powołanej do zwalczania podziemia politycznego, która m.in. organizowała
porwania działaczy toruńskiej „Solidarności”.
9
Cyryl Wolski (ur. 1951) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1983–1986 w Wydziale III RUSW w Toruniu,
1986–1989 w WUSW w Toruniu, w 1984 r. wszedł w skład specjalnej grupy operacyjno-śledczej powołanej do
zwalczania podziemia politycznego, która m.in. organizowała porwania działaczy toruńskiej „Solidarności”.
c–c
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8. Termin akcji – zgodnie z poleceniem służbowym.
Za realizację powyższego planu odpowiadają:
– n[aczeln]ik Wydz[iału] Śledczego WUSW – ppłk E[ugeniusz] Gawroński10,
– n[aczeln]ik Wydz[iału] III WUSW – mjr B[ogdan] Ścisłek,
– z[astęp]ca szefa RUSW ds. SB T[oru]ń – kpt. G[rzegorz] Lewandowski11,
– p.o. k[ierowni]ka Grupy Oper[acyjno]-Śled[czej] – kpt. R[oman] Zielenkiewicz12.

Źródło: AIPN By, 082/172, k. 8–9, mps.

10

Eugeniusz Gawroński (ur. 1932) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1952 r., funkcjonariusz Wydziału Śledczego WUBP/KW MO w Bydgoszczy, 1975–1977 zastępca, a od 1977 r. naczelnik Wydziału
Śledczego KW MO/WUSW w Toruniu, w 1990 r. zwolniony ze służby. W 1984 r. wszedł w skład specjalnej grupy
operacyjno-śledczej powołanej do zwalczania podziemia politycznego, która m.in. organizowała porwania działaczy toruńskiej „Solidarności”.
11
Grzegorz Lewandowski (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., w 1981 r.
zastępca naczelnika Wydziału III „A” KW MO w Toruniu, 1981–1983 zastępca naczelnika Wydziału V KW MO
w Toruniu, 1983–1988 zastępca komendanta miejskiego MO/szefa RUSW w Toruniu ds. SB, 1988–1990 szef
RUSW w Toruniu, zwolniony ze służby. Wszedł w skład powołanej w 1984 r. specjalnej grupy operacyjno-śledczej
do zwalczania podziemia politycznego, która m.in. organizowała porwania działaczy toruńskiej „Solidarności”.
W 1979 r. słuchacz Wyższej Szkoły KGB.
12
Roman Zielenkiewicz (ur. 1953) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., 1983–1988
naczelnik Wydziału III RUSW w Toruniu, zwolniony ze służby. Wszedł w skład powołanej w 1984 r. specjalnej
grupy operacyjno-śledczej do zwalczania podziemia politycznego, która m.in. organizowała porwania działaczy
toruńskiej „Solidarności”.
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Nr 143
1987 marzec 11, Toruń – Wykaz osób zaangażowanych w działalność Solidarności Walczącej na terenie Torunia (załącznik do planu przedsięwzięć operacyjno-śledczych dotyczących ujawniania struktur SW w Toruniu w ramach akcji „Brzoza III”), sygnowany
przez naczelnika Wydziału III WUSW w Toruniu mjr. Bogdana Ścisłka, tajne specjalnego
znaczenia

1. Antoni Mężydło – ﬁgurant SOR „Prymus”, nr rej[estracyjny] 10 617, s. Stanisława i Henryki Bartkowskiej, ur. 23 VIII 1954 r. Lubawa, wykształcenie wyższe elektroniczne, zam[ieszkały] Toruń, ul. [...], zatr[udniony] [Zakłady Radiowe i Telewizyjne]
„ZARAT” w Toruniu, negatywnie ustosunkowany do obecnej rzeczywistości w kraju,
napastliwy wobec funkcjonariuszy SB.
2. Krystyna Kuta – ﬁgurantka SOR „Sprzątaczka”, c. Tadeusza i Barbary Kowalowskiej, ur. 22 XII 1956 r. Szczecin, zam[ieszkała] Toruń, ul. [...]. W 1984 r. utrzymywała
ścisły kontakt z SW Wrocław, organizowała w 1985 r. kanały przerzutu dla poznańskich
wydawnictw tej struktury.
3. Jacek Kalas – s. Alfonsa i Janiny Klimek, ur. 14 VII 1959 r. Toruń, zam[ieszkały]
Toruń, ul. [...], nie pracuje, w przeszłości aktywista NZS, działacz duszpasterstwa młodzieżowego, utrzymuje kontakt z K[rystyną] Sienkiewicz, S[tanisławem] Śmiglem
i E[lżbietą] Gryczyk.
4. Marianna Błaszczak – ﬁgurantka SOR „Oﬁcyna”, c. Jana, lat 29, mgr ekonomii, zatr[udniona] Zrzeszenie Właścicieli TAXI, zam[ieszkała] Toruń, ul. [...]. W 1982 r.
skazana na 3,5 roku pozbawienia wolności za kolportaż ulotek wzywających do niepokoju publicznego. W wyniku przeszukania w 1986 r. zakwestionowano u w[yżej]
w[ymienionej] m.in. rękopis Roty SW wraz z regulaminem.
5. Zbigniew Wysocki – s. Henryka i Ireny, ur. 29 III 1954 r. Toruń, zam[ieszkały]
Toruń, ul. [...], zatr[udniony] „MIASTOPROJEKT”, kontakt Jolanty Kmieć1, nie będzie
objęty akcją „Brzoza III”.

Źródło: AIPN By, 082/172, k. 6–7, mps.

1

Jolanta Kmieć-Sabura, ps. „Ania Hersz” (ur. 1956) – germanistka, poetka, działaczka opozycyjna.
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Nr 144
1987 marzec 11, Warszawa – Notatka sporządzona w MSW przez płk. Henryka Wróblewicza1 na temat Jarosława Józefa Pawlaka, zakonspirowanego przedstawiciela SW
w Norwegii, tajne specjalnego znaczenia

Jarosław Józef Pawlak, s. Henryka i Janiny z d[omu] Zalewska, ur. 3 V 1963 r. we
Wrocławiu, kawaler, wykształcenie – szkoła średnia + dwa lata studiów na Wydziale
Informatyki Politechniki Wrocławskiej, zam[ieszkały] ostatnio we Wrocławiu, ul. [...].
Rysopis: wzrost 182 cm, oczy piwne, włosy ciemne.
Dane o rodzinie: ojciec – Henryk Pawlak, ur. 24 II 1919 r.; matka – Janina Pawlak,
ur. 21 XII 1923 r.; oboje są emerytami, zam[ieszkali] Wrocław, ul. [...]; brat – Marek
Pawlak, ur. 10 IV 1952 r., zam[ieszkały] przy rodzicach, pracownik budowlany zakładu
murarskiego w Będkowicach, ul. Kwiatowa 4.
Dane ze sprawy „Diodor”2
– W grudniu 1986 r. zastępca K[ornela] Morawieckiego A[ndrzej] Zarach ps[eudonim] „Mea” przekazał [a] adres Jarosława Pawlaka [...] 2014 Blystadlia, Norwegia,
na który – począwszy od grudnia 1986 r. – wysyłane są nielegalne wydawnictwa Solidarności Walczącej.
– Dnia 30 grudnia 1986 r. przejęto do wglądu dwa listy, częściowo szyfrowane, adresowane do „Mea”, przesłane do kraju kanałem A[ndrzeja] Wirgi. Nadawcą i autorem
listów był „Sue”.
– Będąc w RFN w lutym br., „Diodor” ustalił, iż „Sue” jest organizacyjnym pseudonimem Jarosława Pawlaka, głęboko zakonspirowanego przedstawiciela SW w Norwegii. „Sue” dysponuje własnym kanałem łączności do K[ornela] Morawieckiego. Korzysta też z pośrednictwa A[ndrzeja] Wirgi. Zadysponował przekazanie na rzecz SW
10 000 koron norweskich. Kanałem Wirgi przekazał dla „Mea” materiały dot[yczące]
działalności opozycyjnej w Estonii i na Litwie oraz wywiad z przywódcą kontrrewolucjonistów afgańskich, zawierający chronologię wydarzeń w Afganistanie od maja do
sierpnia 1986 r. Telefoniczny kontakt z J[arosławem] Pawlakiem ps[eudonim] „Sue”
utrzymywany jest za pośrednictwem Norwega imieniem Björn. Odnosi się to prawdopodobnie do Björna Funemark3, dziennikarza, będącego zastępcą przewodniczącego
komitetu Solidariet Norge–Polen w Oslo.
Ustalenia z WUSW we Wrocławiu
– Pozostawał w zainteresowaniu Wydziału V-1. Był ﬁgurantem sprawy krypt[onim]
„Drukarze”. Do „Solidarności” nie należał. Działalność antysocjalistyczną podjął w czerwa

Fragment nieczytelny.
Henryk Wróblewicz – bliższych danych nie ustalono.
2
Eugeniusz Jaroszewski (ur. 1943) – tajny współpracownik SB, najpierw zarejestrowany przez KW MO/WUSW
w Jeleniej Górze, od 1985 r. kontakt operacyjny Departamentu I MSW, ps. „Diodor”, „Eneasz”.
3
Björn Funemark – bliższych danych nie ustalono.
1
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cu 1982 r. Zajmował się drukiem i kolportażem ulotek. Od sierpnia 1982 r. ukrywał się.
Ujawnił się w dniu 26 VII 1983 r. w WUSW we Wrocławiu, następnie podjął studia.
– W marcu 1984 r. wystąpił o wydanie mu paszportu na wyjazd emigracyjny do USA
z pobudek politycznych. Wobec faktu, iż przez szereg miesięcy nie otrzymywał wizy
amerykańskiej, podaniem z kwietnia 1985 r. zwrócił się o wydanie mu karty przekroczenia granicy do zach[odniego] Berlina. Wydano paszport nr PG 228863. Wg wydruku
komputerowego wyjechał z Polski w dniu 7 maja 1986 r.
Omówienie listów „Sue” do „Mea”
Zawarte jest w meldunku z dnia 19 II 1987 r., tamże dane „Sue” o Lenartowiczu4
i Andruchowie5 pochodzących z Wrocławia. Wg „Sue” pozostają oni w zainteresowaniu wywiadu norweskiego, w związku z czym „Sue” prosi „Mea” o zebranie o nich
maksimum danych – podkreślając, iż jest to dla niego najważniejsza sprawa. W oparciu
o ustalenia w WUSW we Wrocławiu, w tym o wydruki komputerowe, przyjmuje się,
iż odnosi się to do Tomasza Lenartowicza i Tadeusza Andruchow z Wrocławia. Obaj
wyemigrowali na stałe do Norwegii. Bliższe dane o w[yżej] wymienionych w załączonej
notatce.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 68–69, mps.

4

Tomasz Lenartowicz (ur. 1949) – inżynier, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący
KZ w Navicentrum, w stanie wojennym internowany, od 1986 r. na emigracji w Norwegii.
5
Tadeusz Andruchow (ur. 1940) – inżynier. W stanie wojennym internowany, od 1984 r. na emigracji w Norwegii.
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Nr 145
1987 marzec 16, Warszawa – Taktyka i zasady rozmów z członkami SW w ramach akcji
kryptonim „Brzoza III”, opracowane w MSW, tajne specjalnego znaczenia

Miejsce rozmów
Z zasady rozmowy należy prowadzić w pomieszczeniach WUSW lub jednostek podstawowych MO.
W pojedynczych przypadkach, podyktowanych względami zdrowotnymi, zamierzeniami operacyjnymi albo też przewidywaną lepszą skutecznością, można rozmowy przeprowadzić w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy. Wybór miejsca rozmowy zależy
od stopnia zaangażowania się rozmówcy w działalność konspiracyjną SW, ew[entualnie]
przeprowadzonego przeszukania, sposobu wezwania – doprowadzenia, dotychczasowego stosunku do inicjatyw SB, dotychczas przeprowadzonych rozmów itp.
Uzasadnienie rozmowy
Powołać się na odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie
Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów. Wyeksponować proﬁlaktyczną funkcję resortu spraw wewnętrznych w przeciwdziałaniu naruszeniom prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Podkreślić intencje resortu w działaniach na rzecz pojednania narodowego, zamknięcia etapu podziałów i antagonizmów
społecznych. Wskazać na szerokie możliwości legalnego reprezentowania swych poglądów, krytycznych ocen i wniosków. Wykorzystując znane ogólnie i lokalne przykłady,
wskazać na zaprzestanie konspiracyjnych działań różnych struktur i grup. Nawiązać do
zbliżającej się pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, jej charakteru, znaczenia, potrzeby bezpieczeństwa i spokoju. Podkreślić zgodne, bezkonﬂiktowe przygotowania do tej
pielgrzymki przez przedstawicieli państwa i Kościoła.
Pod koniec wstępnej rozmowy jednoznacznie określić, że resort spraw wewnętrznych nie może tolerować i nie dopuści do rozwijania działalności godzącej w ustrój
polityczny państwa i obowiązujące przepisy prawa.
Dążyć do wciągnięcia rozmówcy w ten tok rozumowania i samookreślenia własnych
poglądów w tych sprawach.
Przebieg rozmowy zasadniczej
1. Poinformować, że SB znany jest fakt angażowania się rozmówcy w działalność
organizacyjną w nielegalnym związku.
Nie dekonspirując źródeł informacji, wskazać konkretne przykłady tej działalności,
np. organizowanie druku i kolportażu wydawnictw SW, przewożenie wydawnictw do
lub z innych miast, sprzedaż wydawnictw zakazanych, zbieranie składek organizacyjnych, pozyskiwanie papieru i farb drukarskich dla potrzeb organizacyjnych, organizowanie nielegalnych zebrań, spotkań, odczytów i udział w nich, werbowanie członków,
przyjmowanie lub składanie przysięgi, gromadzenie materiałów organizacyjnych itd.
Informacje o znanej SB działalności rozmówcy dawkować stopniowo, tak aby mógł
on od początku reagować swymi wyjaśnieniami. Jeśli kategorycznie zaprzecza, opero350

wać materiałem tak, aby rozbudzić podejrzliwość o „wsypę” ze strony jego wspólników
[korzystając z] (nieosobowych źr[ódeł] inf[ormacji]), zaszczepić wzajemną nieufność,
powodować nieporozumienia.
2. W dogodnym momencie rozmowy zaapelować o zaprzestanie dalszej działalności konspiracyjnej, ujawnienie dotychczasowego zaangażowania, wydanie posiadanych
materiałów nielegalnych. Zwrócić się o napisanie odpowiedniego oświadczenia lub deklaracji. Przekonywać o potrzebie wpłynięcia na inne osoby, aby zaniechały dalszego
konspirowania.
Zapewnić, że dobrowolna rezygnacja z dalszej działalności konspiracyjnej oraz
szczere ujawnienie dotychczasowej nie spowoduje żadnych sankcji karnych i pozaprawnych, jeżeli na rozmówcy nie ciążą czyny przestępcze o charakterze zbrodni (terror,
zdrada ojczyzny, inne – gdy zajdzie potrzeba składania tak dokładnego wyjaśnienia).
Osoby wykazujące nieprzejednaną postawę, a nawet deklarujące kontynuowanie dotychczasowej działalności formalnie ostrzec o skutkach prawnych (prawo o wykroczeniach, kk) takiego postępowania. Dążyć do potwierdzenia faktu ostrzeżenia odpowiednim oświadczeniem rozmówcy.
3. W czasie rozmowy dążyć do poszerzenia posiadanego rozpoznania o organizacji
SW, szczególnie jej aktywie kierowniczym, powiązaniach, poligraﬁi, magazynach i systemach kolportażowych, zamierzeniach.
Z osobami posiadającymi możliwości pogłębienia rozpracowania i dotarcia do kierownictwa SW przejść na rozmowę zmierzającą do pozyskania do współpracy z SB albo
podtrzymania w przyszłości dialogu operacyjnego.
4. Podczas rozmów, zarówno ostrzegawczych, jak i pozyskaniowych, korzystać
z materiałów poglądowych: wydawnictw SW, wywiadów i publikacji Kornela Morawieckiego, tekstów „Roty przysięgi żołnierza SW”, „Instrukcji kolportera SW” oraz innych dokumentów. Odpowiednie cytaty, fragmenty, zdjęcia i teksty ulotek prezentować
rozmówcom dla podbudowania i uwiarygodnienia argumentacji oﬁcerów SB.
5. Aby nie narazić na podejrzenia, rozmowami należy objąć także osobowe źródła informacji wykorzystywane do rozpracowania SW, zwłaszcza osób objętych akcją
„Brzoza III”, z wyjątkiem tych TW, którzy ze względów operacyjnych muszą być z tej
akcji wyłączeni, i takich, którzy nie narażają się na podejrzliwość otoczenia. Rozmowy
z osobowymi źr[ódłami] informacji wykorzystać do przekazania zadań i instrukcji o postępowaniu wobec rozpracowywanego środowiska po zakończeniu akcji.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 45–47, mps.
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Nr 146
1987 marzec 20, Warszawa – Notatka służbowa dotycząca sytuacji operacyjnej w rejonie
Kępna i Namysłowa w związku z podejrzeniem ukrywania się w tych rejonach Kornela
Morawieckiego, sporządzona przez naczelnika Wydziału II Biura Studiów SB MSW płk.
Czesława Szewczyka, tajne specjalnego znaczenia

Biuro Studiów SB MSW uzyskało wiarygodną informację, że ﬁgurant SOR
krypt[onim] „Ośmiornica”, Kornel Morawiecki, poszukiwany listem gończym od 1982 r.,
w okresie letnim 1986 r. był systematycznie widziany w autobusach relacji Brzeg–Namysłów kończących swą trasę w Namysłowie ok. godz. 7.35. Po wyjściu z autobusu
pozostawał na dworcu PKS, co wskazuje, że oczekiwał na autobus, którym zamierzał
udać się w dalszą trasę.
Ustalono czas odjazdów autobusów z Namysłowaa w następujących kierunkach:
– 7.40 Woskowice przez Strzelce,
– 7.45 Bienitów przez Wojciechów,
– 7.45 Fałkowice przez Starościn,
– 7.50 Brzezinka przez Kowalewice,
– b7.50 Kępno przez Mroczeńb,
– 7.50 Opole przez Świerczów,
– 8.00 Woskowice przez Bukowę Śl[ąską],
– 8.00 Opole przez Domaszowice,
– b8.10 Syców przez Pawłowiceb,
– 8.20 Opole przez Świerczów,
– 8.30 Krasowice przez Młodzice.
Dokonane wstępnie rozpoznanie w[yżej] w[ymienionych] tras wskazało na istnienie
wielu dogodnych miejsc do ukrywania się K[ornela] M[orawieckiego] oraz istnienia
bazy osób powiązanych w przeszłości i aktualnie ze strukturami „S[olidarności]” i SW.
W związku z powyższym w dniu 17 III 1987 r. w Wydziale II Biura Studiów MSW
odbyło się robocze spotkanie z udziałem:
płk. Stępnia – z[astęp]cy dyrektora B[iura] S[tudiów] SB MSW,
płk. Cz[esława] Szewczyka – naczelnika Wydz[iału] II B[iura] S[tudiów] SB,
kpt. Garstki1 – z[astęp]cy szefa RUSW ds. SB w Kępnie,
por. Jończyka2 – z[astęp]cy szefa RUSW ds. SB w Namysłowie,
kpt. Kocyka3 – st[arszego] insp[ektora] Wydz[iału] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
a

Wyraz dopisany odręcznie.
Fragment podkreślony odręcznie.
1
Garstka – bliższych danych nie ustalono.
2
Jończyk – bliższych danych nie ustalono.
3
Zbigniew Kocyk (ur. 1945) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1968 r., 1974–1975
w Referacie ds. Bezpieczeństwa, 1975–1985 w Wydziale II KP MO w Piasecznie, 1983–1985 zastępca komendanta, w 1985 r. zastępca szefa RUSW w Piasecznie, 1985–1989 w Wydziale II Biura Studiów MSW, 1989–1990
w Wydziale IV Departamentu Studiów i Analiz, w 1990 r. zwolniony ze służby.
b–b
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Celem spotkania było:
– omówienie sytuacji operacyjnych w rejonach Kępna i Namysłowa z uwzględnieniem posiadanego rozpoznania ﬁgurantów, ich powiązań z SW oraz miejsc dogodnych
do ukrywania się;
– konfrontacja posiadanego rozpoznania przez Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] MSW
z rozpoznaniem RUSW Kępno i Namysłów oraz ocena możliwości jego wykorzystania
w dalszych przedsięwzięciach;
– wypracowanie wniosków z omówionej sytuacji operacyjnej oraz wstępne określenie kierunków dalszej pracy operacyjnej.
Na podstawie zaprezentowanych informacji przez RUSW w Kępnie, Namysłowie
oraz Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] MSW sytuacja przedstawia się następująco.
RUSW Namysłów
Aktualnie nie działa [tu] zorganizowana struktura konspiracyjna. Zamieszkują natomiast następujące osoby w przeszłości powiązane ze strukturami „S[olidarności]”, prezentujące negatywną postawę polityczną:
– Dorociak Stanisław4, lat ok. 40, rozwiedziony, zatr[udniony] PGR Namysłów w charakterze inspektora BHP oraz jako wykładowca w P[olskim] Z[wiązku] Mot[orowym].
Jego kochanką jest Ząbczyk Krystyna, zam[ieszkała] w Woskowicach – b[yła] sekretarz
„S[olidarności]”. Obydwoje znani są ze swych wrogich postaw. Z racji miejsca pracy
mogą swobodnie poruszać się po terenie (PGR obejmuje Namysłów, Wilków, Domaszowice i Świerczów). W sezonie PGR zatrudnia pracowników, którym zapewnia zakwaterowanie.
– Tomczyk5, w[i]ceprezes G[minnej] S[półdzielni] w Namysłowie. W przeszłości
udzielał pomocy „podziemiu” z terenu Wrocławia. Posiada rozległe znajomości i kontakty, również z klerem. Jego szwagrem jest b[yły] pracownik naukowy Stefan Leszek6,
prawdopodobnie matematyk, biorący udział w spotkaniach m.in. z Lenkiewiczem.
– Wywiórski Jan7, b[yły] przewodniczący komitetu „S[olidarności]” w 1980 r. Został niedawno ukarany przez kolegium za sprzedaż kalendarzy SW. Posiada rodzinę we
Wrocławiu – syn jego jest studentem.
– Ks. Motyka Aleksander8, proboszcz paraﬁi w Namysłowie – wypowiada się wrogo
na kazaniach, jest zwolennikiem „S[olidarności]”.
– Ks. Dołhan9, proboszcz paraﬁi w Biestrzykowicach, b[yły] aktywny działacz
„S[olidarności]”, brał udział w strajkach górników w Lubinie leg[nickim]. Przechowuje
na plebanii sztandar „S[olidarności]” RI. Utrzymuje kontakty z Tomczykiem.
Obydwie paraﬁe posiadają duże plebanie z możliwością zamieszkania kilkunastu
osób.
4

Stanisław Dorociak (ur. 1943) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący
KZ PGR Namysłów, delegat na I KZD, w stanie wojennym internowany.
5
Tomczyk – bliższych danych nie ustalono.
6
Leszek Stefan – działacz opozycyjny. Działacz RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, współpracownik SW.
7
Jan Wywiórski – bliższych danych nie ustalono.
8
Aleksander Motyka – duchowny katolicki.
9
Bronisław Dołhan – duchowny katolicki.
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– Jasiński Józef10, mieszkaniec Wilkowa, b[yły] pracownik PKP, utrzymujący korespondencję z Lenkiewiczem. Zamierza podjąć korespondencję z Zachodem.
– Figurant Wydz[iału] VI w Opolu zatrudniony w Nadleśnictwie Namysłów na stanowisku podleśniczego, niedawno sprowadził się z terenu opolskiego.
– Rejony dogodne do ukrywania się:
a) gmina i miasto Namysłów,
b) Wilków,
c) Domaszowice,
d) Pokój i okolice, zamieszkują ten rejon przeważnie autochtoni i Ukraińcy.
– PGR, nadleśnictwo, kombinat i Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego posiadają szereg kwater z uwagi na zatrudnienie pracowników sezonowych.
– Osobowe źródła informacji mają charakter ogólnorozpoznawczy, nie posiadają
bezpośredniego dotarcia do osób wymienionych.
– Istnieje możliwość dokonania pozyskania Tomczyka z uwagi na jego ambicje zawodowe.
RUSW Kępno
W miejscowości Kępno do 1984 r. działała zorganizowana struktura „S[olidarności]”
na bazie M[iejskiego] P[rzedsiębiorstwa] K[omunikacyjnego]. W skład grupy wchodzili:
– Bykowska Maria11,
– Jędrasik Włodzimierz12,
– Fołta Ryszard13,
– Hendrysik14,
– Kołodziejczyk Wiesław15.
Grupa ta utrzymywała ścisłe kontakty z Wrocławiem.
– Hendrysik posiada kontakty z Regionem Dolnośląskim, których do chwili obecnej
nie ujawnił.
W miejscowości Piotrówka k. Kępna zamieszkuje jego matka, są tam dogodne warunki do ukrywania się.
– Bykowska Mariac została pozyskana do współpracy, nie ujawnia wszystkiego, istnieje możliwość jej aktywnego wykorzystania, bazując na obecnych kłopotach ﬁnansowych.
– Kołodziejczyk, właściciel prywatnego warsztatu. Posiada związki i kontakty
z Wrocławiem.
c

W dokumencie Marta.
Józef Jasiński – bliższych danych nie ustalono.
11
Maria Bykowska – działaczka NSZZ „Solidarność”, członek MKZ i MKP w Kępnie, działaczka SW, aresztowana
w III 1984 r.
12
Włodzimierz Jędrasik – działacz SW, aresztowany w III 1984 r., skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na
3 lata.
13
Ryszard Fołta – bliższych danych nie ustalono.
14
Właśc. Józef Handrysik (zm. 1994) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. wiceprzewodniczący MKP w Kępnie i członek ZR Wielkopolska Południowa, w stanie wojennym ukrywał się, koordynował
działalność podziemną, kolporter.
15
Wiesław Kołodziejczyk (ur. 1948) – spawacz, działacz związkowy. Działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący MKP w Kępnie, członek ZR w Kępnie.
10
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– Zogło Ryszard16, w[i]ceprzewodniczący Komisji Zakładowej w „Jelczu”, posiada
związki z Wrocławiem, określany jest jako pijak i degenerat, utrzymuje kontakty z Hendrysikiem.
– Miler Henryk17, utrzymuje stałe kontakty z Zogło i Hendrysikiem.
Syców
– Trojanowski Mieczysław18, b[yły] przewodniczący M[iejskiego] P[rzedsiębiorstwa]
K[omunikacyjnego] w Sycowie, zatr[udniony] Nadleśnictwo w Sycowie. Córka jego
studiuje we Wrocławiu.
– Rolicz19, b[yły] przewodniczący regionu „S[olidarności]”, bliski kontakt Trojanowskiego.
– Janos20, kolporter ulotek, bliski kontakt Trojanowskiego.
– Byś Leonard21, aktywnie pomaga Trojanowskiemu.
Miejscowość Rychtal
– Lubojański Jerzy22, posiada kontakty z Wrocławiem m.in. poprzez teścia Romualda
Wacharewicza23. W miejscu jego zamieszkania odbywają się prawdopodobnie spotkania.
W odległości 300–400 m od zabudowań Lubojańskiego w kierunku wsi Darnowiec znajdował się schron, w którym składowane były skrzynie z dokumentacją z Wrocławia.
– Grześniak Piotr24, pochodzi z Wrocławia, zatr[udniony] w Nadleśnictwie Syców.
Utrzymuje kontakty z Lubojańskim i Trojanowskim.
– Waszczuk Kazimierz25, b[yły] przewodniczący „S[olidarności]” RI, bliski kontakt
Lubojańskiego i Grześniaka.
– Musiała Franciszek26,
– Drab Wiesław27,
– Marczak Zenon28,
– Kotowski29 – utrzymują bliskie kontakty z Lubojańskim i Trojanowskim.
– Pilarski Bohdan30, zam[ieszkały] wieś Krupka pod Bolesławcem, b[yły] dyrektor
ﬁlharmonii w Warszawie. Utrzymuje stałe kontakty z Regionem Mazowsze, m.in. z Bu16

Ryszard Zogło – bliższych danych nie ustalono.
Henryk Miler – bliższych danych nie ustalono.
18
Mieczysław Trojanowski – działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. przewodniczący MKP w Sycowie.
19
Zygmunt Rolicz (ur. 1926) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. przewodniczący ZR Wielkopolska Południowa, w stanie wojennym internowany.
20
Janos – bliższych danych nie ustalono.
21
Leonard Byś – działacz NSZZ „Solidarność”, członek KZ WPGKiM w Sycowie, zastępca przewodniczącego
MKP, w stanie wojennym internowany.
22
Jerzy Lubojański (ur. 1949) – rolnik, działacz opozycyjny i samorządowy.
23
Romuald Wacharewicz – bliższych danych nie ustalono.
24
Piotr Grześniak – bliższych danych nie ustalono.
25
Kazimierz Waszczuk – bliższych danych nie ustalono.
26
Franciszek Musiała – bliższych danych nie ustalono.
27
Wiesław Drab – bliższych danych nie ustalono.
28
Zenon Marczak – bliższych danych nie ustalono.
29
Kotowski – bliższych danych nie ustalono.
30
Bohdan Pilarski (ur. 1931) – muzykolog, działacz opozycyjny. Uczestnik protestów przeciwko zmianie konstytucji PRL, działacz NSZZ „Solidarność” RI. 1989–1993 poseł.
17
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jakiem. Żona jego mieszka w Otwocku. Znany z poglądów antysocjalistycznych. Obok
niego zamieszkuje właściciel młynu Lary.
– ks. Irski Tomasz31, proboszcz paraﬁi w Domasłowie, znany z poglądów antysocjalistycznych. W miejscowej plebanii odbywają się spotkania.
– Stryjakiewicz Marian32, zam[ieszkały] w Perzowie, posiada stałe kontakty z Wrocławiem.
Miejscowość Bralin
– Mega Lidia33, nauczycielka w szkole podstawowej. Ukończyła studia w Opolu.
Posiada nielegalne wydawnictwa.
– Instytut Laski, znajduje się tam hotel dla naukowców i studentów.
– Małyska Dorota34, zam[ieszkała] w Nowej Wsi Ks[iążęcej], posiada kontakty
z działaczami „S[olidarności]” w woj. kaliskim.
– Skóra35, rzemieślnik zam[ieszkały] w Bralinie, utrzymuje stałe kontakty z Wrocławiem.
Wnioski
Na podstawie informacji będących w posiadaniu RUSW w Namysłowie i Kępnie
oraz Wydz[iału] II B[iura] S[tudiów] SB MSW wspólnie określono następujące wnioski
i wynikające z nich ogólne zadania:
1. Na terenie obu RUSW istnieje baza osób mogących udzielać pomocy w ukrywaniu
się K[ornela] M[orawieckiego].
2. W rejonach tych, w oparciu o [te] osoby, znajdują się dogodne miejsca do ukrywania się, jak również punkty kontaktowe dla K[ornela] M[orawieckiego].
3. Należy podjąć aktywne czynności operacyjne, szczególnie wykorzystać dotychczasowe, sprawdzone jednostki TW, zmierzające m.in. do:
– ujawniania miejsc przyjazdu samochodów z rejestracją wrocławską i opolską,
– ustalenia osób utrzymujących stałe kontakty z Wrocławiem,
– rozpoznania możliwości lepszego dotarcia do osób wytypowanych, mogących
udzielać pomocy ukrywającemu się K[ornelowi] M[orawieckiemu],
– wytypowania, opracowania i pozyskania nowych osobowych źródeł informacji,
– rozpoznania możliwości stosowania obserwacji zewnętrznej (PZ) i techniki operacyjnej.
4. Istnieje potrzeba weryﬁkacji i sprawdzenia dotychczasowych posiadanych informacji.
5. RUSW Kępno i Namysłów opracują szczegółowe plany przedsięwzięć operacyjnych.
6. Całość działań i przedsięwzięć winna być dokonywana w ścisłej tajemnicy.

31
32
33
34
35

Tomasz Irski – bliższych danych nie ustalono.
Marian Stryjakiewicz – bliższych danych nie ustalono.
Lidia Mega – bliższych danych nie ustalono.
Dorota Małyska – bliższych danych nie ustalono.
Skóra – bliższych danych nie ustalono.
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W czasie wymiany informacji i formułowania wniosków akcentowano, że szczupłość
kadr obu RUSW będzie stanowić poważne utrudnienie realizacji przyjętego kierunku.
d
Niezbędna w tej sytuacji będzie pomoc SB WUSW w Opolu i Kaliszud.36

Źródło: AIPN Ld, 0043/725, t. 1, k. 23–28, mps.

d–d

Fragment podkreślony odręcznie.
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Nr 147
1987 marzec 21, Gdańsk – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Gdańsku mjr. Leona Stańczyka1 do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach kpt. Stanisława Samka
w sprawie identyﬁkacji kobiety imieniem Barbara, tajne specjalnego znaczenia

Uprzejmie informuję, że Wydział III WUSW w Gdańsku uzyskał jednoźródłową,
niepotwierdzoną informację agenturalną, z której wynika, że w dniu 1 III 1987 r. we
Wrocławiu odbyło się spotkanie bliżej nieustalonych przedstawicieli struktur konspiracyjnych, w którym z terenu Katowic uczestniczyła kobieta używająca imienia Barbara.
Podaję rysopis N.N. Barbary – wiek około 33–38 lat, niska, około 155 cm wzrostu,
dość tęga, włosy jasny blond – trwała.
Według naszego źródła było to najprawdopodobniej spotkanie przedstawicieli organizacji Solidarność Walcząca.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o spowodowanie podjęcia działań zmierzających do identyﬁkacji N.N. Barbary.
W przypadku ustalenia N.N. Barbary uprzejmie proszę o przesłanie nam zdjęcia
w[yżej] wym[ienionej] w celu dokonania identyﬁkacji przez nasze źródło. Czynności
identyﬁkacyjne proszę wykonywać w sposób zapewniający konspirację naszego źródła.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 56, mps.

1
Leon Stańczyk (ur. 1947) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1972 r., 1984–1987 naczelnik Wydziału III WUSW w Gdańsku, w 1990 r. zwolniony ze służby.
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Nr 148
1987 marzec 23, [Warszawa] – Szyfrogram nr 5333/74 od naczelnika Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW płk. Wiesława Kalisza1 do naczelników Wydziałów Śledczych
W/SUSWa w sprawie przeprowadzenia działań określonych kryptonimem „Brzoza III”

Uprzejmie informuję, że w 22 województwach przewiduje się przeprowadzenie jednorazowej akcji mającej na celu w szczególności ograniczenie zasięgu oddziaływania
organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca.
W toku tych działań, określonych kryptonimem „Brzoza III”, będą m.in. bprzeprowadzane rozmowy ostrzegawcze mające na celu skłonienie do zaprzestania nielegalnej
działalności oraz zostaną dokonane przeszukaniab.
Informując o powyższym, uprzejmie proszę bo spowodowanie, aby przeszukania dokonywane były w ramach prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW we Wrocławiub
– pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocław Śródmieście – bśledztwa nr II-Ds-3/83
przeciwko poszukiwanemu listem gończym Kornelowi Morawieckiemu, podejrzewanemu o branie udziału w nielegalnym związkub.
Proszę również o bnadesłanie do Wydziału Inspekcji Biurab Śledczego MSW (szyfrogramu) – bezpośrednio po zakończeniu akcji – sprawozdania z dokonanych czynności,
w którym należy uwzględnić:
– bilość dokonanych przeszukań i ich wyniki,
– ilość przeprowadzonych rozmów i ich rezultaty (przy czym oddzielnie należy podać ilość rozmów przeprowadzonych tylko przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczegob
i odrębnie przy udziale pracowników wydziałów operacyjnych),
– bilość osób zatrzymanych,
– propozycje do propagandowegob wykorzystania wyników akcji.
Proszę brównież o podanie danych socjometrycznych osób, z którymib przeprowadzono rozmowy i które zatrzymano, uwzględniając: bpłeć, wiek, wykształcenie i zajęcieb.

Źródło: AIPN Gd, 0046/500, t. 1, k. 1, mps.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem szyfrogram był skierowany do naczelników Wydziału Śledczego W/SUSW w Bydgoszczy,
Gdańsku, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu,
Olsztynie, Opolu, Pile, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Warszawie i Zielonej
Górze.
b–b
Fragment podkreślony odręcznie.
1
Wiesław Kalisz (ur. 1936) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Od 1964 r. w MO, od 1982 r. w Biurze
Śledczym MSW, 1984–1985 zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji, od 1985 r. naczelnik Wydziału Inspekcji.
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Nr 149
1987 marzec 24, Toruń – Uzupełnienie do planu działań operacyjnych z dnia 11 marca
1987 r., sygnowane przez zastępcę szefa RUSW w Toruniu ds. SB kpt. Grzegorza Lewandowskiego, zatwierdzone przez zastępcę szefa WUSW w Toruniu ds. SB płk. Zygmunta
Grochowskiego, tajne specjalnego znaczenia

W związku ze zmianą sytuacji operacyjnej po 11 bm. planuje się dodatkowo objąć
działaniem n[iżej] wym[ienione] osoby:
1. 6.00a – Jerzy Lassota1, s. Tadeusza, ur. 8 X 1944 r., zatr[udniony] P[olskie] G[órnictwo] N[aftowe] i G[azownictwo] „Geoﬁzyka”.
2. 6.00a – Władysław Krypel2, s. Stanisława, ur. 22 IX 1944 r., [zatrudniony Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo „Geoﬁzyka”].
3. 6.00a – Bernadetta Zydorczyk-Krypel3, c. Walentego, ur. 8 IX 1939 r., [zatrudniona
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo „Geoﬁzyka”].
4. 6.00a – Ryszard Płocki4, s. Mieczysława, ur. 7 V 1944 r., [zatrudniony Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo „Geoﬁzyka”].
5. 6.00a – Kazimierz Kocur5, s. Józefa, ur. 1 V1 1945 r., [zatrudniony Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo „Geoﬁzyka”].
6. 6.00a – Piotr Borek6, s. Jana, ur. 24 XI 1943 r., [zatrudniony Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo „Geoﬁzyka”]b.
7. c9.00 – Rygielski Linus7, zam[ieszkały] Toruń, ul. [...].
8. 9.00 – Jóźwiak Stanisław8, Toruń, ul. [...]c.
W[yżej] wym[ienieni] są aktywistami struktury TKZ „Geoﬁzyka” w Toruniu, posiadają kontakty z wieloma działaczami nielegalnych struktur z Torunia i Wrocławia,
a także kontakty z podejrzanymi o udział w Solidarności Walczącej.
Charakterystyki w[yżej] wym[ienionych] osób w załączeniu.
a

Godzina dopisana odręcznie.
Poniżej w dokumencie fragment przekreślony odręcznie 7. Wanda Czynsz-Balawender, ur. 1 VI 1947 r.,
8. Wiesław Piróg, s. Leopolda, ur. 20 IX 1947 r., zatr[udniony] Z[akła]dy Ceramiki Budowlanej – B[ydgo]szcz.
c–c
Fragment dopisany odręcznie.
1
Jerzy Lassota (ur. 1944) – działacz opozycyjny, kolporter, członek TKZ NSZZ „Solidarność” w „Geoﬁzyce”,
drukarz, redaktor naczelny „Geofonu”, w 1987 r. współzałożyciel Niezależnego Ruchu Społecznego „Ziemia
Chełmińska”.
2
Władysław Krypel (ur. 1944) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. członek ZR
Toruń, w stanie wojennym organizator pomocy dla represjonowanych, kolporter, członek TKZ NSZZ „Solidarność”
w „Geoﬁzyce”, członek redakcji „Geofonu”, 1998–2006 przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
3
Bernadetta Zydorczyk-Krypel (ur. 1939) – bliższych danych nie ustalono.
4
Ryszard Płocki (ur. 1944) – działacz opozycyjny, kolporter, członek TKZ NSZZ „Solidarność” w „Geoﬁzyce”,
członek redakcji „Geofonu”.
5
Kazimierz Kocur (ur. 1945) – bliższych danych nie ustalono.
6
Piotr Borek (ur. 1943) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek TKZ w „Geoﬁzyce”,
1982–1984 współpracownik wydawnictwa „Grot”, od 1984 r. w RKW, organizator kolportażu, w VI 1985 r. aresztowany, w VIII 1985 r. zwolniony, 1985–1989 członek redakcji „Geofonu”, współpracownik Oﬁcyny Wydawniczej
„Kwadrat”, 1988–1992 członek redakcji „Toruńskiego Informatora Solidarności”.
7
Linus Rygielski – bliższych danych nie ustalono.
8
Stanisław Jóźwiak – bliższych danych nie ustalono.
b
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Działania operacyjno-śledcze w stosunku do powyższych osób realizowane będą
przez:
– funkcjonariuszy z Wydziału V WUSW Toruń – 2 osoby,
– funkcjonariuszy z Wydziału III WUSW Toruń – 1 osoba,
– funkcjonariuszy z RUSW Toruń: z SB – 5 osób, z Wydz[iału] Dochodz[eniowego]
6 osób.
Dane dotyczące W[iesława] Piroga9 zostaną przekazane do Wydziału V WUSW
w Bydgoszczy.
Rozmowy z wymienionymi osobami zatr[udnionymi] w P[olskim] G[órnictwie]
N[aftowym] i G[azownictwie] „Geoﬁzyka” w Toruniu, w zależności od sytuacji, prowadzone będą w pomieszczeniach Wydziału Śledczego, Wydziału III WUSW i RUSW
w Toruniu.
Celem zabezpieczenia działań planuje się wykorzystanie pięciu samochodów
(2 – z SB, 1 – z Wydz[iału] d[o] W[alki] [z] P[rzestępstwami] G[ospodarczymi], 1 –
z Wydz[iału] Kryminalnego, 1 – z Ref[eratu] Gosp[odarczego] RUSW Toruń).

Źródło: AIPN By, 082/172, k. 10, mps.

9

Wiesław Piróg (ur. 1947) – działacz opozycyjny, kolporter, członek TKZ NSZZ „Solidarność” w „Geoﬁzyce”.
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Nr 150
1987 marzec 26, Wrocław – Plan kombinacji operacyjnej zmierzającej do nawiązania
bezpośrednich kontaktów przez osobowe źródła informacji uplasowane w kierownictwie
oddziału SW Rzeszów z członkami kierownictwa SW we Wrocławiu, sygnowany przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie mjr. Józefa Gaja, zatwierdzony przez zastępcę
szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajkę i zastępcę dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Z potwierdzonych danych operacyjnych wynika, że rzeszowski oddział SW do połowy
1986 r. utrzymywał systematyczne kontakty konspiracyjne z SW we Wrocławiu, głównie
otrzymując wsparcie materialne, poligraﬁczne i bieżącą literaturę antypaństwową.
Z kierownictwem organizacji SW w latach 1983–1985 kontaktowali się na terenie
Wrocławia Antoni Kopaczewski – b[yły] przewodniczący MKR Rzeszów, szef Oddziału SW Rzeszów, i jego zastępca Andrzej Kucharski.
W czerwcu ub[iegłego] r[oku], w ramach kombinacji operacyjnych z udziałem TW
ps[eudonim] „Lesio”, podjęte zostały działania zmierzające do nawiązania bezpośredniego kontaktu z K[ornelem] Morawieckim we Wrocławiu. W wyniku dekonspiracji
działań wrocławskiego Wydziału „B” kombinacji tej nie zrealizowano, a kontakt między
kierownictwem SW we Wrocławiu a SW Rzeszów został zerwanya.
W bieżącym roku A[ndrzej] Kucharski, inspirowany przez tajnych współpracowników, członków kierownictwa rzeszowskiego oddziału SW, podejmował, poprzez łączników, próby ponownego nawiązania kontaktów z Wrocławiem. Inicjatywa ta nie została
podjęta (brak ustaleń co do przyczyn takiego postępowania). bDane operacyjne wskazują, że w tej sytuacji A[ndrzej] Kucharski traci nadzieję na odbudowanie kontaktów
z SW we Wrocławiu, co wykorzystano do zadaniowania TW ps[eudonim] „Elżbieta”
w celu przejęcia inicjatywyb.
W miesiącu marcu br. w trakcie posiedzenia Rady Wykonawczej SW ﬁgurant zlecił
TW „Elżbieta” podjęcie w jego imieniu energicznych działań na rzecz odbudowania
lokalnej poligraﬁi i odnowienia kontaktu z SW we Wrocławiu. bKierownictwo struktury
na tym posiedzeniu uzgodniło konieczność propagandowego zamanifestowania swojej
obecności w czasie wizyty w czerwcu br. papieża Jana Pawła II poprzez kolportaż ulotek, bez precyzowania sposobu i taktyki działańb. We współdziałaniu z grupą b[yłych]
działaczy RI NSZZ „S[olidarność]” struktura utworzyła w kościele rzymskokatolickim
w Słocinie k. Rzeszowa punkt duszpasterstwa stanowego pod nazwą „Krąg”, głównie
z przeznaczeniem dla osób wywodzących się ze środowiska chłopskiego.
Aktualny stan rozpracowania w SOR „Ośmiornica” prowadzonej przez Wydział V
WUSW w Rzeszowie bpozwala na realizowanie pełnej kontroli operacyjnej oddziału SW
w Rzeszowie i sterowanie poczynaniami kierownictwa tej grupy w kierunku odbudowania kontaktu z kierownictwem SW we Wrocławiub.
a
b–b

Na lewym marginesie dopisane odręcznie za sprawą WUSW Wrocław.
Fragment podkreślony odręcznie.
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II. Cel kombinacji
Celem kombinacji operacyjnej jest bwprowadzenie osobowego źródła informacji
uplasowanego w kierownictwie SW Rzeszów do Rady Wykonawczej SW we Wrocławiub, a następnie, poprzez tego TW, pogłębienie wiedzy operacyjnej o tej organizacji
i wypracowanie sytuacji umożliwiającej bezpośrednie dotarcie do K[ornela] Morawieckiego.
III. Taktyka działań
Biorąc pod uwagę sytuację operacyjno-polityczną i możliwości operacyjne Wydziału
V WUSW w Rzeszowie, należy „zaktywizować” działalność rzeszowskiego oddziału
SW w taki sposób, bby stał się dla wrocławskiego kierownictwa atrakcyjnym i liczącym
się partneremb. Osiągnięta w ten sposób pozycja rzeszowskiego oddziału SW może pozwolić na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z Radą Wykonawczą SW we Wrocławiu
i stworzyć możliwości bezpośredniego dotarcia do K[ornela] Morawieckiego.
IV. Przedsięwzięcia
1. Zorganizować operacyjnie bazę poligraﬁczną oddziału SW w Rzeszowie poprzez:
– udzielenie pomocy w opanowaniu techniki fotochemicznej obróbki ramek sitodrukowych i objęcie kontrolą operacyjną produkcji biuletynu pt. „Galicja” przez TW
ps[eudonim] „Artur” i TW ps[eudonim] „Tysiąc”;
– wyposażenie TW ps[eudonim] „Apollo” (pod odpowiednią legendą) w elektryczny
powielacz białkowy z przeznaczeniem dla struktury.
Powyższe przedsięwzięcia umożliwią wykazanie przed kierownictwem SW we
Wrocławiu prężności poligraﬁcznej rzeszowskiego oddziału.
Zrealizują w terminie do 15 IV 1987 r. odpowiednio Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie i Biuro Studiów SB MSW.
2. Poprzez TW ps[eudonim] „Elżbieta” spowodować podjęcie przez SW Rzeszów
produkcji ulotek z okazji wizyty Jana Pawła II i doprowadzić do nawiązania kontaktów
konspiracyjnych ze strukturami b[yłej] „S[olidarności]” w Lublinie, Krakowie oraz Tarnowie w celu kolportażu ulotek w tych miastach w trakcie pobytu papieża w celu:
– wykazania swojej prężności organizacyjnej wobec SW we Wrocławiu;
– nawiązania kontaktów konspiracyjnych z SW w Lublinie dla uwiarygodnienia SW
Rzeszów przed kierownictwem SW Wrocław.
Dystrybucja wymienionych ulotek będzie poddana kontroli operacyjnej z możliwością ich operacyjnego przejmowania.
Zrealizuje Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie we współdziałaniu z WUSW w Lublinie, Tarnowie i Krakowie i [przy] koordynacji Biura Studiów SB MSW w terminie do
30 IV 1987 r.
3. Poprzez TW ps[eudonim] „Elżbieta” i inne osobowe źródła informacji zainspirować A[ndrzeja] Kucharskiego do bzgłoszenia w kierownictwie organizacji SW zapotrzebowania na prelegentów z Wrocławiab w celu rozwinięcia działalności punktu
duszpasterstwa w miejscowości Słocina k. Rzeszowa. Inicjatywa ta skierowana zostanie
do A[ntoniego] Lenkiewicza (pośrednika kontaktów pomiędzy Rzeszowem a Wrocławiem) w celu wykazania aktywności oddziału rzeszowskiego.
Zrealizuje Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie w terminie do końca marca br.
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4. W celu pobudzenia A[ndrzeja] Kucharskiego do nawiązania kontaktu z kierownictwem SW we Wrocławiu i pogłębienia współpracy między tymi strukturami „skojarzyć
operacyjnie” TW ps[eudonim] „Saroń” wchodzącego w skład Rady Wykonawczej SW
w Rzeszowie z osobowym źródłem informacji mającym możliwości „przerzutu” wydawnictw SW na teren ZSRR.
Zrealizuje Biuro Studiów SB MSW do dnia 15 IV 1987 r.
5. Po wykonaniu przedsięwzięć jak wyżej zadaniować TW ps[eudonim] „Elżbieta”
i inne osobowe źródła informacji uplasowane w Radzie Wykonawczej SW Rzeszów do
nawiązania konspiracyjnego kontaktu z kierownictwem SW we Wrocławiu, uwzględniając następujące warianty:
– operacyjnie zainspirować A[ndrzeja] Kucharskiego do odbycia spotkań z kierownictwem SW we Wrocławiu (lub uzyskania upoważnienia dla TW „Elżbieta” do tych
działań) w celu wykazania efektów działań SW Rzeszów i organizacyjnych możliwości;
– nawiązać kontakt j[ak] w[yżej] przez A[ntoniego] Kopaczewskiego z udziałem
TW „Elżbieta”.
Zrealizuje Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie w terminie do 15 V 1987 r.
6. W wyniku realizacji zestawu działań operacyjnych i nękających A[ndrzeja] Kucharskiego spowodować delegowanie przez Radę Wykonawczą SW Rzeszów TW „Elżbieta” do stałych kontaktów z SW Wrocław.
Zrealizuje Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie w terminie do 31 V 1987 r.
7. W związku z przedsięwzięciami j[ak] w[yżej] b„ograniczyć” zasięg planowanych
działańb w ramach akcji krypt[onim] „Brzoza III” wobec oddziału SW w Rzeszowie,
dopasowując jednocześnie taktykę rozmów operacyjnych z A[ntonim] Kopaczewskim
i A[ndrzejem] Kucharskim do zmienionej sytuacji operacyjnej.
Zrealizuje Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie w terminie do 31 III 1987 r.
V. Uwagi
1. Planowana kombinacja operacyjna zrealizowana zostanie w oparciu o siły i środki
Wydziału V WUSW w Rzeszowie.
W przypadku uzyskania zakładanych efektów operacyjnych konieczne będzie wsparcie ﬁnansowe wydziałowego funduszu „O”1.
2. Zakłada się, że na etapie odbudowywania kanału łączności SW Rzeszów z SW
we Wrocławiu o efektach działań nie będzie informowany Inspektorat 2 WUSW we
Wrocławiu.
3. Sprzęt poligraﬁczny użyty do realizacji kombinacji operacyjnej zabezpieczy Biuro
Studiów SB MSW.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 314–318, mps.

1

„O” – fundusz operacyjny SB.
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Nr 151
1987 kwiecień 9, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach kpt.
Stanisława Samka do naczelnika Wydziału III WUSW w Gdańsku mjr. Leona Stańczyka
w sprawie identyﬁkacji ﬁgurantki kryptonim „Wir” Barbary Kowalczyk, tajne specjalnego znaczenia

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21 III 1987 r. l. dz. BB-001097/IK/87 informuję,
że uczestniczka spotkania struktur prawdopodobnie Solidarności Walczącej w dniu 1 III
1987 r. we Wrocławiu, a odpowiadająca podanemu rysopisowi i imieniu Barbara, może
być ﬁg[urantką] KE krypt[onim] „Wir” prowadzonego przez tut[ejszy] Wydział III.
Ob[ywatelka] Kowalczyk Barbara z d[omu] Gmyrek, c. Walentego i Zoﬁi z d[omu]
Piastowska, ur. 1 XI 1946 r. Katowice, zam[ieszkała] Katowice, ul. [...].
W celu identyﬁkacji [ﬁgurantki] przez Wasze źródło informacji przesyłam zdjęcie,
na którym wym[ieniona] posiadała jeszcze długie włosy, obecnie odpowiadają podanym
w rysopisie.
Uprzejmie proszę o poinformowanie o wynikach identyﬁkacji.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 58–59, mps.
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Nr 152
1987 kwiecień 16, Warszawa – Notatka dotycząca przedstawicieli i współpracowników
Solidarności Walczącej za granicą ustalonych na podstawie materiałów dostarczonych
przez agenta ps. „Diodor”, sporządzona w MSW, tajne specjalnego znaczenia

1. Andrzej Wirga, s. Michała, ur. 27 IV 1945 r., ekonomista, zam[ieszkały] 6500
Mainz [...]. Przebywa w RFN od 1981 r. Od 1986 r. ma azyl polityczny. Przedstawicielem SW w RFN (jednym z pierwszych) jest od 1984 r.
– Współpracuje z BND1. Udostępnia BND prowadzoną przez siebie kartotekę założoną na osoby z kraju, w tym na podejrzanych o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa.
– Zabiega o uzyskiwanie danych dot[yczących] metod pracy SB, wyposażenia technicznego, łączności itp.
– Utrzymuje kontakt z bazą amerykańską k. Wiesbaden. W maju 1986 r. otrzymał
stamtąd (i przesłał do SW) nadajnik radiowy (w częściach) wraz z instrukcją montażu.
2. Andrzej Mietkowskia, s. Wadima, ur. 21 IV 1956 r., wykształcenie niepełne wyższe, zam[ieszkały] ostatnio w Warszawie. Wyjechał z Polski turystycznie w marcu 1981 r.
Odmówił powrotu. Przebywa na stałe w Paryżu. Współpracuje z wieloma ośrodkami
dywersji ideologicznej na Zachodzie. Jest związany z dysydentami radzieckimi przebywającymi na emigracji we Francji. Aktywnie działa w Międzynarodówce Oporu.
Przedstawicielem SW we Francji jest od 1984 r. Pośredniczy w kontaktach SW z NTS.
Reprezentował SW na szeregu antysocjalistycznych konferencji międzynarodowych.
Tłumaczy na j[ęzyk] polski książki dysydentów rosyjskich wydawane następnie w kraju
przez SW. Ustalono, iż łączność z centralą SW we Wrocławiu utrzymuje m[iędzy] innymi przez R[omualda] Kukołowicza2.
3. Ewa Żółkiewicz-Steffen3, c. Władysława, ur. 25 XII 1957 r. we Wrocławiu,
inżynier informatyk, zam[ieszkała] do 1982 r. we Wrocławiu. Po wyjściu za mąż za
obywatela szwajcarskiego zamieszkuje w Szwajcarii. Po wyjeździe za granicę podjęła
aktywną działalność na rzecz SW. Wykorzystując kontakty ze szwajcarskim Czerwonym Krzyżem, organizuje pomoc medyczną i ﬁnansową dla SW. Utrzymuje kontakty
organizacyjne z innymi działaczami „Solidarności” i SW za granicą, m[iędzy] innymi
z A[ndrzejem] Wirgą i J[anem] Minkiewiczem. W 1986 r. zorganizowała w Szwajcarii
spotkanie z przedstawicielami emigracji ukraińskiej, z którymi w imieniu SW podpisała
porozumienie o współpracy. W latach 1984–1985 łączność z centralą SW utrzymywała
za pośrednictwem nieustalonego z nazwiska „VPI”, mieszkańca Wrocławia. Ewa Żółkiewicz-Steffen utrzymuje kontakt z R[omualdem] Kukołowiczem.
a

Na lewym marginesie dopisane odręcznie wnuk b[yłego] wicemin[istra] spraw wewnętrznych [właśc. bezpieczeństwa publicznego] płk. Mietkowskiego.
1
Bundesnachrichtendienst – Federalna Służba Wywiadowcza, założona w 1956 r. struktura wywiadowcza RFN.
2
Romuald Kukołowicz (ur. 1921) – pedagog, działacz opozycyjny. Uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz
SZP-ZWZ-AK, doradca prymasa Stefana Wyszyńskiego i do 1984 r. prymasa Józefa Glempa, w Sierpniu ’80 członek zespołu ekspertów MKS w Stoczni Gdańskiej, działacz NSZZ „Solidarność”, członek ZR Mazowsze, delegat
na I KZD, działacz SW, łacznik w kontaktach z Zachodem.
3
Ewa Żółkiewicz-Steffen (ur. 1957) – informatyk. Od 1982 r. na emigracji w Szwajcarii, współpracowniczka SW.
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4. Ze wstępnych naprowadzeń wynika, iż SW utrzymuje ponadto kontakty z:
– Świątek, Chicago: miał podpisać w imieniu POMOSTU porozumienie o współpracy z SW. W maju 1986 r. „Mea” wysłał do niego list z zamówieniem na sprzęt (głównie
skanery – do 50 sztuk, oraz nadajniki i części do urządzeń elektronicznych) i pieniądze.
– Janusz Schetyna4, [...] Winnipeg: utajniony przedstawiciel SW w Kanadzie.
– Henryk Czerwiński5, Szwajcaria, współpracownik SW, zbiera i przekazuje do kraju
fundusze na działalność SW. Zaoferował SW stałe dotacje od bliżej nieustalonej organizacji w Szwajcarii. Może chodzić o Sekcję Szwajcarską Międzynarodowej Organizacji
Praw Człowieka (I[nternationale] G[esellschaft] f[ür] M[enschenrechte]) z siedzibą we
Frankfurcie n. Menem.
– Gertruda Ogorzelska6, [...] 95-560 Bouffemont. Przebywa we Francji od 1984 r.
Jest odbiorcą i dystrybutorem prasy SW.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 66–67, mps.

4

Janusz Schetyna – działacz emigracyjny. Przedstawiciel POMOSTU w Kanadzie, współpracownik SW.
Henryk Czerwiński – współpracownik SW na terenie Szwajcarii.
6
Właśc. Ludwika Ogorzelec (ur. 1953) – rzeźbiarka, działaczka opozycyjna. Współzałożycielka i działaczka NZS
na ASP, w 1982 r. członek redakcji „Pytań”, działaczka SW, drukarz, pracowała w komórce kontrwywiadu, od 1985 r.
na emigracji we Francji, niejawna przedstawicielka SW.
5
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Nr 153
1987 kwiecień 24, [Toruń] – Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Toruniu
ppłk. Eugeniusza Gawrońskiego do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w sprawie
wyników realizacji akcji kryptonim „Brzoza III”, tajne

Zgodnie z poleceniem zawartym w szyfrogramie nr 7458/105 z dnia 21 IV 1987 r.
uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym zrealizowano akcję „Brzoza III” i uzyskano
następujące wyniki:
I. Przeprowadzono 13 przeszukań, w wyniku których zakwestionowano:
a) nielegalnych wydawnictw Solidarności Walczącej z terenu Torunia i Wrocławia – 60 egz[emplarzy],
b) nielegalnych wydawnictw innych struktur – 82 egz[emplarze],
c) książki i broszury – 150 egz[emplarzy],
d) znaki, banknoty, karty pocztowe, koperty i kalendarze „S[olidarności]” – 130 egz[emplarzy],
e) „Tygodnik Mazowsze” – 67 egz[emplarzy].
Ponadto zakwestionowano 18 puszek i 16 słoików farb różnego rodzaju, 20 pojemników angielskiej farby drukarskiej, 3 ramki drewniane o wymiarach 41 x 33 cm stanowiące zdekompletowane urządzenie sitodrukowe.
II. Przeprowadzono 12 rozmów bez udziału inspektorów tut[ejszego] Wydziału Śledczego:
a) 3 członków Solidarności Walczącej;
b) 9 członków innych struktur, w tym:
– Regionalna Komisja Wykonawcza – 2,
– TKZ „S[olidarność]” „Geoﬁzyka” Toruń – 7;
c) mężczyźni 8, kobiety 4;
wiek 18–25 lat – 0, 25–40 lat – 6, powyżej 40 – 6;
wykształcenie: wyższe – 8, średnie – 3, zawodowe – 1;
grupy zawodowe:
– pracownicy umysłowi – 8,
– ﬁzyczni – 3,
– nie pracuje – 1.
III.
a) przyjęcie do wiadomości – 2,
b) nawiązanie dialogu – 1, SW – 0,
c) pozyskanie – 1, SW – 0,
d) zaprzeczenie – 8,
e) f) – 0.
Po przeprowadzonych rozmowach i przesłuchaniu 3 osób w charakterze sprawcy
wykroczenia wszyscy zostali zwolnieni.
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IV. Wobec 4 osób podjęto czynności przygotowawcze o skierowanie wniosków
o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Torunia.
Szczegółową analizę z realizacji akcji „Brzoza-3” prześlemy – zgodnie z poleceniem
– w terminie do 30 kwietnia.

Źródło: AIPN By, 082/172, k. 17, mps.
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Nr 154
1987 kwiecień 25, Katowice – Wniosek o włączenie SOR kryptonim „Terroryści” do
SOR kryptonim „Podżegacze”, sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB mjr. Zdzisława
Magdziarza, tajne specjalnego znaczenia

Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Terroryści”, nr ewid[encyjny]
54 530, założona została w dniu 28 XI 1983 r. przez Wydz[iał] V tut[ejszego] WUSW na
fakt kolportażu na terenie woj. katowickiego nielegalnych wydawnictw sygnowanych
przez Solidarność Walczącą Oddział Katowice. Ujawniono wówczas następujące wydawnictwa bezdebitowe:
– biuletyn informacyjny „PIK – Podziemny Informator Katowicki” sygnowany przez
Solidarność Walczącą Oddział Katowice,
– miesięcznik Solidarności Walczącej Oddział Katowice o nazwie „WiS – Wolni
i Solidarni”.
W[yżej] wym[ienione] wydawnictwa opracowane były przez Agencję Informacyjną
Solidarności Walczącej i ukazywały się w nakładzie [od] 1600 do 2000 egz[emplarzy]
każdorazowo.
Celem założonej sprawy było:
– ustalenie składu osobowego grupy wydającej i kolportującej w[yżej] wym[ienione]
wydawnictwa, kontaktów i powiązań z członkami innych grup antysocjalistycznych
oraz punktów druku i kolportażu,
– procesowe dokumentowanie nielegalnej działalności celem pociągnięcia winnych
do odpowiedzialności karnej.
W toku wyjaśniania zagrożenia w dniu 5 III 1984 r. podczas przeszukania mieszkania Adama Słomki1, rej[estrowany] do nr KA 50 646 realizowanego w ramach SOR
krypt[onim] „Willa”, zatrzymano ob[ywatela] Cysewski Mariusz2, zam[ieszkały] Piekary Śl[ąskie], ul. [...], u którego zakwestionowano 5 egz[emplarzy] biuletynu „PIK”
nr 12 z 17 II 1984 r. W trakcie rozmowy Cysewski ukrywał istotne fakty dot[yczące]
jego nielegalnej działalności. Z posiadanych materiałów wynikało, że pełnił on rolę łącznika w nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie woj. katowickiego.
W trakcie realizacji zakończonej SOR krypt[onim] „Drukarz”, nr ewid[encyjny] KA
54 571, prowadzonej przez RUSW w Tychach, podczas przeszukań u ob[ywatela] Kraśny Andrzej, rej[estrowany] do nr KA 54 571, ob[ywatela] Janas Tomasz3, rej[estrowany]

1
Adam Andrzej Słomka (ur. 1964) – działacz opozycyjny, polityk. Działacz KPN, 1982–1984 szef Okręgu
Śląskiego, w stanie wojennym internowany, następnie aresztowany i skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu
na 5 lat, zwolniony w XI 1982 r., w III 1984 r. ponownie aresztowany i skazany na 2,5 roku więzienia, zwolniony
we IX 1986 r. na mocy amnestii, w latach 80. współpracownik NSZZ „Solidarność”, SW, WiP, PPS oraz członek Komisji Krajowej NZS. Redaktor oraz wydawca pism opozycyjnych: „Młody Konfederata”, „Wolny Czyn”,
„Konfederata Śląski”, „Naród i Niepodległość” oraz „Gazeta Strajkowa”, we IX 1988 r. skazany na 3 tygodnie
aresztu. 1991–2001 poseł.
2
Mariusz Cysewski (ur. 1965) – tłumacz.
3
Tomasz Janas – bliższych danych nie ustalono.
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do nr KA 54 573, ob[ywatela] Smela Janusz4, rej[estrowany] do nr 54 743, ob[ywatela]
Budaj5 Bogdan oraz Moryiewicz Andrzej6 ujawniono szereg wydawnictw sygnowanych
przez SW. Wymienieni w trakcie zeznań wyjaśnili, że nawiązywano kontakty za pomocą
umówionych haseł z N.N. osobami z terenu Katowic, Dąbrowy Górniczej, od których
otrzymywali nielegalne ulotki i biuletyny. Przyznali się również do kolportażu tych wydawnictw na terenie zakładu pracy.
W związku z przekazaniem SOR krypt[onim] „Terroryści”, nr ewid[encyjny] 54 530,
przez Wydział V do Wydziału III uzasadnione jest włączenie wymienionej sprawy do
SOR krypt[onim] „Podżegacze”, nr ewid[encyjny] 55 223, założonej 27 II 1984 r. na
fakt kolportażu „Podziemnego Informatora Katowickiego” sygnowanego przez Solidarność Walczącą Oddział Katowice zawierającego wrogie i fałszywe treści.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 457, mps.

4

Janusz Smela (ur. 1950) – działacz NSZZ „Solidarność”, organizator struktur podziemnych w Tychach, kolporter,
działacz SW.
5
Bogdan Budaj – działacz NSZZ „Solidarność”, współtwórca struktur podziemnych w Tychach.
6
Andrzej Moryiewicz – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 155
1987 kwiecień 27, Gdańsk – Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Gdańsku
do naczelnika Wydziału Śledczego WUSW we Wrocławiu w sprawie przekazania protokołów z przeszukań 15 osób w ramach realizacji działań określonych kryptonimem
„Brzoza III”, tajne

W związku z szyfrogramem nr 5333/74 z dnia 23 III 1987 r. z Wydziału Inspekcji
Biura Śledczego MSW w sprawie działań kryptonim „Brzoza III” w załączeniu przesyłam protokoły z przeszukań wraz z notatkami urzędowymi dot[yczącymi] niżej wymienionych osób:
1. Fijałkowska Alicja1 – protokół przeszukania mieszkania,
2. Makar Arkadiusz2 – protokół przeszukania mieszkania,
3. Bejszczuk Ewa3 – protokół przeszukania mieszkania,
4. Szwabski Jerzy4 – protokół przeszukania mieszkania i osoby,
5. Wojciechowicz Michał5– protokół przeszukania mieszkania,
6. Angielczyk Hanna6 – protokół przeszukania mieszkania i pomieszcz[enia] biurowego,
7. Schoendrock Irena7 – protokół przeszukania mieszkania,
8. Poliwko Igor8 – protokół przeszukania mieszkania,
9. Kwiatkowska Wiesława9 – protokół przeszukania mieszkania,
10. Retzlaf Paweł10 – protokół przeszukania mieszkania,
11. Kubasiewicz Ewa11 – protokół przeszukania mieszkania,
12. Gwóźdź Bogusław12 – protokół przeszukania mieszkania i osoby,
13. Wyszyński Józef13 – protokół przeszukania mieszkania,
14. Matuszewski Jarosław14 – protokół przeszukania mieszkania,
1

Alicja Fijałkowska (ur. 1933) – działaczka SW, łącznik.
Arkadiusz Makar (ur. 1963) – działacz opozycyjny. Działacz RMP, w XII 1981 r. aresztowany i skazany na 4 lata
więzienia, działacz LDPN, szef kolportażu oddziału w Gdańsku, współpracownik SW, 1989–1999 w USA.
3
Ewa Bejszczuk (ur. 1956) – współpracowniczka SW, łącznik.
4
Jerzy Szwabski (ur. 1934) – działacz SW, kolporter.
5
Michał Wojciechowicz, ps. „Pistolet” (ur. 1964) – pisarz, działacz opozycyjny. Działacz RMP, w stanie wojennym stworzył grupę Ruch Oporu Młodych, aresztowany, współpracownik SW, łącznik, 1987–1992 w USA.
6
Hanna Angielczyk (ur. 1948) – współpracowniczka SW, kolporter.
7
Irena Schoendrock (ur. 1949) – współpracowniczka SW, łączniczka.
8
Igor Poliwko (ur. 1938) – działacz SW, kolporter.
9
Wiesława Kwiatkowska (1936–2006) – dziennikarka, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”,
dokumentowała wydarzenia Grudnia ’70, w II 1982 r. skazana na 5 lat więzienia, zwolniona w 1983 r., działaczka
SW, w kierownictwie oddziału Trójmiasto.
10
Paweł Retzlaf (ur. 1926) – działacz SW, kolporter.
11
Ewa Kubasiewicz-Houée (ur. 1940) – polonistka, bibliotekarz, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ
„Solidarność”, wiceprzewodnicząca KZ w Wyższej Szkole Morskiej, członek MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk,
następnie ZR Gdańsk, w stanie wojennym początkowo ukrywała się, aresztowana w XII 1981 r., następnie skazana
na 10 lat więzienia, zwolniona w 1983 r., od 1983 r. w SW, członek Komitetu Wykonawczego, organizatorka oddziału SW w Gdańsku, od 1988 r. na emigracji we Francji, koordynatorka przedstawicielstw zagranicznych SW.
12
Bogusław Gwóźdź (ur. 1946) – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Morskiej, działacz SW, łącznik.
13
Józef Wyszyński (ur. 1929) – współpracownik SW, łącznik.
14
Jarosław Matuszewski (ur. 1960) – socjolog, nauczyciel, działacz opozycyjny. Szef oddziału gdańskiego LDPN,
współpracownik SW.
2
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15. Czachor Magdalena15 i Marek16 – protokół przeszukania mieszkania, osoby
i próbki pisma maszynowego.
Osoby wyszczególnione w pkt 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 żądają doręczenia postanowień o zatwierdzeniu dokonanych w ich mieszkaniach przeszukań.
Dodatkowo informuję, że Michał Wojciechowicz jest znany tut[ejszemu] Wydziałowi z prowadzonego p[rzeciw]ko niemu w 1982 r. postępowania przygotowawczego
i wiadomo jest, iż w jego przypadku zachodzą przesłanki z art. 25 § 1 kk.
Dowody rzeczowe zabezpieczone w wyniku przeszukań u osób wyszczególnionych
w pkt 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 15 znajdują się w depozycie tut[ejszego] Wydziału.

Źródło: AIPN Gd, 0046/500, t. 1, k. 3, mps.

15
Magdalena Czachor (ur. 1961) – polonistka, działaczka opozycyjna. Uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej
w Sierpniu ’80, członek MKS, działaczka NSZZ „Solidarność”, aresztowana w XII 1980 r., drukarz i kolporter pism
podziemnych, działaczka SW, 1987–1989 członek redakcji „Solidarności Walczącej” oddziału Trójmiasto.
16
Marek Czachor, ps. „Michał Kaniowski” (ur. 1960) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Współzałożyciel i działacz
NZS, w II 1982 r. skazany na 3 lata więzienia, zwolniony w XII 1982 r. działacz SW, w XII 1987 r. skazany przez
Sąd Marynarki Wojennej na karę grzywny za „znieważenie” WP, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych, od
I do X 1988 r. kierował oddziałem Trójmiasto SW, od V 1988 r. do I 1989 r. ukrywał się, 1988–1989 inicjator i członek redakcji „Żołnierza Solidarnego”, w 1989 r. jawny przedstawiciel SW.
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Nr 156
[1987 po czerwcu, Warszawa] – Uwagi o Zasadach ideowych i programie Solidarności
Walczącej1, opracowane w MSW

Na pierwszy rzut oka warstwa ideowo-teoretyczna Zasad ideowych stanowi niespójny eklektyczny melanż różnorodnych koncepcji obecnych w wielu współczesnych nurtach politycznych i światopoglądowych.
Bardzo silnie daje o sobie znać współczesna myśl społeczno-polityczna Kościoła
katolickiego, zwłaszcza Jana Pawła II. Niektóre ze sformułowań zaczerpnięte są wprost
z homilii papieża, np.:
– „W dłuższej perspektywie trwać, rozwijać się, pomnażać wartości mogą tylko takie
społeczności, których członkowie gotowi są do działań i wyrzeczeń w imię wspólnego dobra. Tylko takie, za którymi stoi siła i słuszność tego, co wyznają, głoszą i stosują”. (s. 7)
– „Tym procesom wzrostu (mowa o obiektywnych procesach cywilizacyjnych –
S. N.a) towarzyszą jak cień rozliczne zagrożenia (…)b bezideowość, utrata wiary i sensu istnienia, osłabienie więzi rodzinnych i wspólnotowych, zanieczyszczenie środowiska i wyczerpywanie się bogactw naturalnych, rozziew ekonomiczny między krajami
bogatymi a biednymi, eksplozja demograﬁczna w regionach zacofanych i starzenie się
społeczeństw cywilizacyjnie zacofanych, narkomania, terroryzm, fanatyzm, rasizm, szowinizm”. (s. 9)
– „Idea solidarności stanowi przeniesienie chrześcijańskiego przykazania miłości bliźniego na wzajemne stosunki między grupami społecznymi i między jednostką
a wspólnotą”. (s. 13)
Wyraźnie akcentowane są związki z ideami „Solidarności” z okresu jej legalnego
działania, np.:
– „Każdemu przysługuje prawo do życia, wolność osobista, swoboda wiary i przekonań, prawo do nieskrępowanej pracy, inicjatyw produkcyjnych i twórczości, swoboda zrzeszania się. Prawa człowieka obowiązują każdą społeczność”. (s. 6)
– „W swym rodowodzie przyznajemy się do chrześcijaństwa, do nowożytnej kultury – humanistycznej i racjonalistycznej, do polskich tradycji wolnościowych, do
ruchów robotniczych walczących o poprawę bytu i prawa dla ubogich. Bezpośrednio
wzięliśmy się ze wspaniałego ruchu społeczno-narodowego (!)c w Polsce – z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. (s. 15)
Odnaleźć można także czytelne odniesienia do koncepcji KSS „KOR”, zwłaszcza do
Zasad ideowych Jacka Kuronia2, np.:
– „Wszystkie narody mają prawo do niepodległości. Suwerenna wola narodu winna
określać formy własnej państwowości, ustrój i związki z innymi narodami. (...) Polacy
(...) mają (...) niezbywalne, ciągle niespełnione prawo do niepodległej Polski”. (s. 6)
a
b
c
1
2

Nie udało się rozwinąć inicjałów.
Tu i dalej opuszczenia w nawiasach okrągłych w dokumencie.
Tak w dokumencie.
Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej, Wrocław 1987.
J. Kuroń, Zasady ideowe, Warszawa 1977.
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– „Chodzi w szczególności o to (...) żeby do tego, co może być zrobione dzięki samoorganizacji na szczeblu lokalnym i sąsiedzkim, w zespole pracowniczym czy w grupie
towarzyskiej, nie angażować machiny państwowej. (...) Bez samorządów nawet demokratycznym rządom grozi społeczne wyobcowanie”. (s. 7)
– „Chcielibyśmy, żeby w tym (nowym) ustroju przyjęty w nowożytnej kulturze trójpodział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i niezawisłą władzę sądowniczą był uzupełniony władzą typu samorządowego – terytorialną, związkową, pracowniczą. (...)
Takie samorządowe uzupełnienie władzy pracowniczej powiększyłoby zakres uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych, wzmocniłoby więzi społeczne”. (s. 12)
Oprócz inspiracji kościelnych, „solidarnościowych”, korowskich odnaleźć można
w Zasadach ideowych również inne elementy – np. pobrzmiewają w tym dokumencie
hasła pacyﬁzmu na zachodnią modłę, wątki ekologizmu itd.
Nie w tych jednakże inspiracjach leży specyﬁka Zasad. Należy jej raczej poszukiwać
w sformułowaniach, które z pozoru wydawać się mogą formułami jedynie retorycznymi,
a w istocie nadają całości szczególny rys, np.:
– „Wzrostowi dobrobytu najlepiej sprzyja system rynkowy. Jest to system, który premiuje pieniędzmi taką pracę i produkcję, którą inni chcą kupić. (...) Pospolity pęd do
osobistego bogacenia się został tu organicznie sprzężony z pomnażaniem i wymianą
poszukiwanych wytworów”. (s. 7)
– „Komunizm to ustrój niesprawiedliwy i niedemokratyczny, w którym władza należy do nielicznych uprzywilejowanych, w którym zbiorowe sprzeciwy tłumione są przez
policję i wojsko”. (s. 9)
– „Nie wydają się (…) obiecujące negocjacje rozbrojeniowe prowadzone ze Związkiem Radzieckim od czasów Chruszczowa3. Mimo negocjacji, śmiercionośny arsenał
rośnie, i to rośnie prędzej u potencjalnego agresora – w ZSRR”. (s. 10)
– „W nowoczesnym wyścigu ducha i umiejętności komunizm skazany jest na klęskę”. (s. 11)
– „Jeśli bezrobocie nie przekracza niewielkiego procentu zatrudnionych, ujemne
jego skutki społeczne są równoważone z nawiązką przez dodatnie – wymusza rzetelne
traktowanie pracy, ciągłe doskonalenie się, nabywanie nowych sprawności itp.” (s. 13)
– „Ustrój tu zarysowany jest, w gruncie rzeczy, modyﬁkacją demokratycznego kapitalizmu”. (s. 13)
– „Dążenie do takiego (...) ustroju proponujemy narodom i krajom cierpiącym pod
rządami obcych lub rodzimych reżimów oraz wszystkim, którzy aprobują wartości leżące u jego podstaw”. (s. 14)
Łatwo zauważyć, że zacytowane wyżej fragmenty z Zasad zawierają tezy, które
uznać należy za bardzo odległe od orientacji lewicującej, jaką prezentował zarówno
KOR, jak i „Solidarność”.
Po pierwsze pojawia się teza o tzw. osobistym pędzie do bogacenia się, wyraźnie
zaakcentowana została potrzeba istnienia bezrobocia. Autorzy Zasad wprost opowiadają
się za kapitalizmem, choć ustrój, do jakiego zdążać powinno polskie społeczeństwo,
nazywają eufemistycznie – „modyﬁkacją demokratycznego kapitalizmu”.
3

Nikita Chruszczow (1894–1971) – polityk sowiecki, 1953–1964 I sekretarz KC KPZS, 1958–1964 prezes Rady
Ministrów ZSRS.
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Po drugie tekst Zasad operuje wyraźnie frazeologią antykomunistyczną – „komunizm to ustrój niesprawiedliwy i niedemokratyczny”, „komunizm skazany jest na klęskę” itd.
Po trzecie wreszcie – w dokumencie zawarta jest swoista pochwała dla zimnowojennego kształtu stosunków między dwoma systemami społecznymi, z wyraźnymi akcentami zaczerpniętymi z idei krucjaty antykomunistycznej – „dążenie do takiego ustroju
proponujemy narodom i krajom cierpiącym pod rządami (...) reżimów”.
Podsumowując tę część wywodów, można stwierdzić, że dokument ten zawiera, obok
wątków typowych dla „solidarnościowego” myślenia, wyraźne akcenty temu myśleniu
obce. Można je, ogólnie rzecz biorąc, umieścić w nurcie koncepcji neokonserwatyzmu
reaganowskiego, szerzej – w nurcie konserwatywnego liberalizmu.
Warto w tym miejscu podkreślić, że od kilku lat ośrodki dywersyjne na Zachodzie
próbują ożywić ten nurt w Polsce. Od dłuższego czasu próby takie podejmuje paryska „Kultura”. Również w „Wolnej Europie”4 emitowane są od czasu do czasu audycje
(głównie dyskusje redakcyjne), w których rozważa się szansę ugruntowania tego nurtu.
Otwarcie i jawnie idee liberalnego konserwatyzmu propaguje w Polsce Stefan Kisielewski5.
Próby szerszego zaszczepienia wśród kręgów rodzimego przeciwnika politycznego
myślenia liberalno-konserwatywnego podjęte zostały natychmiast po delegalizacji „Solidarności”. Wynikały one stąd, że ośrodki dywersyjne na Zachodzie zdały sobie sprawę
z tego, że w Polsce prozachodnie antypaństwowe ruchy społeczne o orientacji lewicującej (jak np. KOR) nie mają możliwości odniesienia zwycięstwa w walce politycznej
z PZPR (niektóred wspólne idee obu sił zamazujące w odbiorze społecznym różnice
między intencjami politycznymi).
Wydaje się zatem, że Zasady ideowe Solidarności Walczącej spełniają w strategii antykomunizmu funkcję stymulatora tendencji liberalno-konserwatywnych w łonie krajowej
opozycji. Należy podkreślić, że próba przemycenia tych tendencji do praktycznej (a nie
tylko teoretycznej) działalności przeciwnika jest dość zręczna. Zasady starają się bowiem
nie pominąć niczego, z czym w jakiejś mierze związane są wszystkie odcienie opozycji
w Polsce (od prawicy – akcenty narodowe, poprzez kręgi kościelne – nawiązania do
Jana Pawła II, po sui generis lewicę „solidarnościową” i postkorowską – samorządy).
Program jest zatem ofertą właściwie dla całej opozycji antyustrojowej w Polsce („dla
każdego coś miłego”).
Główne niebezpieczeństwo Zasad ideowych polega na tym, że mogą stać się przedmiotem zainteresowania dorastającej młodzieży, tej, która w czasach „Solidarności”
uczyła się w ostatnich klasach szkół podstawowych lub w pierwszych klasach szkół
średnich i zawodowych. Odpowiednio eksponowana legenda „Solidarności”, wątki katolickie mogą być dla niej interesującą ofertą intelektualną. Jeśli weźmie się ponadto pod
uwagę to, że niektóre kręgi tej młodzieży, będące pod wpływem opozycji, są bardziej
radykalnie nastawione do partii niż ich „duchowi ojcowie” z lat 1980–1981, to przed

Wyraz dopisany odręcznie.
Chodzi o Radio Wolna Europa.
5
Stefan Kisielewski (1911–1991) – publicysta, pisarz, kompozytor. Uczestnik wojny obronnej w 1939 r., żołnierz
AK, uczestnik powstania warszawskiego, w 1964 r. sygnatariusz Listu 34, uczestnik protestów przeciwko zmianie
konstytucji PRL, 1957–1965 poseł.
4
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wijające [się] w Zasadach hasło: „Z komunistami układać się i rozmawiać nie będziemy” może stać się dla niej atrakcyjne.
Wydaje się zatem, że Zasady ideowe stanowią swego rodzaju alternatywę programową dla działalności opozycyjnej w Polsce. Można postawić pytanie, czy alternatywa ta,
zwłaszcza obecnie, jest wynikiem ideowego rozłamu w środowisku postsolidarnościowym, czy zaplanowanym zróżnicowaniem form i metod walki politycznej przeciwnika.
***

Osobnym problemem są treści Zasad zawarte w rozdziale IV (Organizacja) oraz V
(Program bieżący).
Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że zawarte w nich propozycje są próbami
reaktywowania „ducha walki” z okresu „Solidarności” z lat 1980–1981. Służy temu zarówno opis struktury organizacyjnej, jak i celów bieżących.
Struktura opisana jest tak, jakby Solidarność Walcząca stanowiła potężną siłę polityczną, a przynależność do niej, ze względu na quasi konspiracyjne zasady członkostwa,
stosunkowo bezpieczna. Z kolei liberalne wymogi co do sposobu i zakresu działalności
w tej organizacji („Grupy powstają w różnych kręgach towarzyskich i zawodowych,
często są samowystarczalne i same określają sobie zadania” – s. 16) pozwalają uznać za
własne wszelkie antysocjalistyczne ugrupowania przyznające się do „solidarnościowej”
proweniencji.
Program bieżący z punktu widzenia pragmatyki działania skonstruowany jest przejrzyście i konkretnie (podział na fazy dochodzenia do wyznaczonych celów, wykaz postulatów politycznych i socjalnych, technika walki w przypadku wybuchu społecznego itd.).
Szczególnie niebezpieczna wydaje się ta część rozdziału Program bieżący, w której
analizuje się wspomniane fazy. Wiele przedstawionych tam propozycji współbrzmi z niektórymi tezami rządowego programu realizacji II etapu reformy gospodarczej. Jeśli weźmie się pod uwagę, że w dokumencie uzasadnia się wielokrotnie historyczną konieczność
upadku socjalizmu, to tego typu współbrzmienie może przyczynić się do dezintegracji
środowisk nastawionych proreformatorsko, a chcących udzielić poparcia partii.
Na zjawisko tzw. Solidarności Walczącej spojrzeć należy z pewnej perspektywy historycznej, a także z punktu widzenia niektórych uwarunkowań międzynarodowych.
Ugrupowanie to, od momentu swojego powstania do chwili obecnej, przeszło swego
rodzaju ewolucję, zarówno w metodach walki politycznej, jak i w obszarze ideowo-programowym. Ewolucja ta zmierza do dostosowania tych metod do aktualnej sytuacji
politycznej w kraju. Wydaje się jednakże, że obecnie nie ma warunków dla tego, aby ta
właśnie orientacja zyskała szersze poparcie społeczne. Przede wszystkim ze względu na
próby nawiązania dialogu z władzą przez niektóre inne ugrupowania opozycyjne.
Dla działalności eSłużby Bezpieczeństwae ważne są kwestie podniesione w punkcie
5.5 Zasad – s. 18 (Walka o serca i umysły). 6

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 73–77, mps.
e–e

Fragment dopisany odręcznie.
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Nr 157
1987 lipiec 6, Warszawa – Pismo dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Adam Malika1
do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB w sprawie przesłania informacji na temat
działalności SW, tajne specjalnego znaczenia

Z przeprowadzonej analizy rezultatów operacji krypt[onim] „Brzoza III” i późniejszych działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa wynika, że spowodowały one
znaczne sparaliżowanie funkcjonowania struktur Solidarności Walczącej, co uzewnętrzniło się w szczególności wśród szeregowych członków i sympatyków tej organizacji.
Tylko część czołowych zdeterminowanych działaczy SW odrzuciła pojednawcze
oferty SB i nadal usiłuje wywierać presję na podtrzymywanie, a nawet ożywienie konspiracyjnej działalności tej organizacji, szczególnie w województwie wrocławskim.
Zgodnie z poleceniem kierownictwa SB dot[yczącego] likwidacji nielegalnych struktur SW, proszę o nadesłanie do 25 lipca br. do Biura Studiów SB MSW rzetelnej obiektywnej analizy spraw i zagrożeń wynikających z działalności SW, uwzględniając:
– ilość i nazwę (oddział, grupa) struktur SW, liczbę członków, aktywistów, pełnione
funkcje organizacyjne;
– powiązania z kierownictwem SW we Wrocławiu i strukturami w innych województwach, możliwości i perspektywy operacyjnego dotarcia do K[ornela] Morawieckiego
i centrum kierowniczego;
– powiązania i współpracę z innymi strukturami „S[olidarności]” i grupami opozycyjnymi;
– przejawy działalności od miesiąca maja: drukarnie, kolportaż, ulotki, zebrania nielegalne, odczyty itd., ocenę aktualnego i przewidywanego zagrożenia działalnością SW,
czy jest to działalność ciągła, czy sporadyczna;
– powiązania i współpracę z ośrodkami dywersji emigracyjnymi, nacjonalistycznymi
i innymi na Zachodzie, przejawy tych powiązań;
– ocenę dotychczasowego rozpoznania operacyjnego, w tym współpracę z nowo
pozyskanymi TW, wyniki stosowania techniki operacyjnej z[akrytych] p[unktów]
o[bserwacyjnych], istniejących kombinacji i przedsięwzięć;
– propozycje działań operacyjnych wobec nadal funkcjonujących struktur, określenie
sposobu i orientacyjnego okresu ich likwidacji.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 100–101, mps.

1
Adam Malik (ur. 1928) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1948 r., 1948–1951
w PUBP w Limanowej, 1951–1952 w WUBP w Krakowie, 1952–1954 w Wydziale II Departamentu V MBP, w 1954 r.
zastępca naczelnika tego wydziału, 1954–1955 zastępca naczelnika Wydziału I Departamentu III, 1955–1960
zastępca naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 1960–1965 naczelnik Wydziału II, 1965–1970 zastępca
dyrektora Departamentu III, 1970–1975 w Grupie nr 2 w Departamencie II MSW, 1975–1982 w Grupie Rezerwowej
przy Departamencie Kadr MSW, 1982–1990 w Biurze Studiów SB MSW/Departamencie Studiów i Analiz, 1982–
–1985 zastępca dyrektora, 1985–1990 dyrektor, w 1990 r. zwolniony ze służby.
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Nr 158
1987 lipiec 7, Warszawa – Notatka służbowa na temat przygotowań działaczy SW do
prowadzenia „działalności terrorystycznej” w Polsce i ich kontaktów z zachodnimi
ośrodkami dywersji, sporządzona przez dyrektora Departamentu I MSW gen. Zdzisława
Sarewicza, tajne specjalnego znaczenia

I. W ramach prowadzonego przez wywiad MSW rozpracowania ośrodków dywersji
antysocjalistycznej na Zachodzie, w tym emigracyjnych struktur „Solidarności” i ich
kanałów łączności z krajem, uzyskano szereg wiarygodnych sygnałów o powiązaniach
niektórych działaczy dywersyjnych z zachodnimi organizacjami terrorystycznymi (np.
przedstawiciela Solidarności Walczącej na Zachodzie – A[ndrzeja] Wirgi z organizacją
Rote Armee Fraktion1) lub przygotowaniach do przerzutu do Polski amunicji i broni
(Józef Przybylski2 – były działacz regionu gdańskiego, obecnie zamieszkały w Belgii,
specjalizujący się w przerzucie do kraju drogą morską sprzętu dla podziemia). Priorytet
nadany śledzeniu i uwiarygodnieniu tych informacji pozwolił ustalić, że szczególną aktywność w zakresie planowania i inspirowania przygotowań do prowadzenia działalności terrorystycznej na terenie Polski przejawiają:
– wymieniony już Andrzej Wirga zamieszkały w Moguncji – RFN;
– Józef Lebenbaum3 – szef ośrodka dywersyjnego Niezależna Agencja Wydawnicza4
w Lund – Szwecja;
– Marian Kaleta5 zamieszkały w Malmö – Szwecja.
Osoby te odbywają wspólne narady służące omawianiu planowanych działań terrorystycznych. J[ózef] Lebenbaum, a zwłaszcza M[arian] Kaleta, są stałymi współpracownikami dyrektora Biura „Solidarności” za granicą – J[erzego] Milewskiego.
II. W ostatnim czasie, w ramach kontrolowanego kanału łączności J[ózefa] Lebenbauma z działaczami struktur podziemnych w Gdańsku, wywiad odnotował znaczne
wzmożenie tempa przygotowań tych struktur do przeprowadzenia konkretnych operacji
terrorystycznych.
Działacze ci to, według wszelkiego prawdopodobieństwa, Andrzej Kołodziej – szef
gdańskiego oddziału Solidarności Walczącej, i Krzysztof Szymański6 – „niezależny”
działacz podziemia, blisko związany z Bogdanem Borusewiczem.
1

Rote Armee Fraktion (Frakcja Czerwonej Armii) – niemiecka komunistyczna grupa terrorystyczna, powstała
w 1970 r., odpowiedzialna za szereg zamachów i morderstw.
2
Józef Przybylski (ur. 1943) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w VIII 1980 r. członek MKS
w Gdańsku, wyemigrował do Belgii.
3
Józef Lebenbaum, ps. „J.L.”, „Józek” (ur. 1930) – dziennikarz, działacz emigracyjny. Od 1969 r. w Szwecji,
w 1983 r. założyciel i kierownik Niezależnej Agencji Polskiej w Lund, organizował pomoc ﬁnansową i materialną
dla podziemia w kraju.
4
Właśc. Niezależna Agencja Polska (Independent Polish Agency) – powołana w IV 1983 r. w Lund, zajmowała się
organizowaniem pomocy dla podziemnej „Solidarności”.
5
Marian Kaleta, ps. „Rex” (ur. 1945) – od 1970 r. w Szwecji, współpracownik Biura Koordynacyjnego NSZZ
„Solidarność” za Granicą, organizator przerzutów sprzętu i materiałów dla podziemia w kraju.
6
Krzysztof Szymański (ur. 1948) – elektromonter, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, organizator
kanałów przerzutowych z Szwecji, aresztowany we IX 1987 r. przy przejęciu kolejnego transportu z rąk agenta SB.
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Z dotychczasowego rozpoznania wynika, że:
– A[ndrzej] Kołodziej stoi na czele ok. 20-osobowej grupy terrorystycznej, z czego
połowa otrzymuje stałe pensje;
– grupa ta odpowiedzialna jest za wybuch przed Komitetem PZPR w Gdyni, co miało
stanowić sprawdzian jej operatywności, ustalenie reakcji społeczeństwa i władz na tego
typu akcje;
– następna akcja planowana jest na sierpień, prawdopodobnie w związku z rocznicami „S[olidarności]”, a wymierzona będzie w „ośrodki jednoznacznie identyﬁkujące się
z aparatem ucisku”. Są to: komitety, milicyjne magazyny i bazy samochodowe lub inne,
jak np. akcja na więzienie w celu uwolnienia ludzi;
– po akcji sierpniowej następowałyby kolejne akty terroru, cyklicznie, na początku
co dwa miesiące, a następnie częściej;
– grupa zamierza pozostać anonimowa przez dłuższy okres czasu, a po ok. 10 udanych akcjach powołać nową organizację oﬁcjalnie niezwiązaną z żadnym nurtem opozycyjnym;
– grupa posiada: 8 szt[uk] broni, 20 radiotelefonów, ok. 200 kg trotylu, petardy, granaty z gazem łzawiącym itp.;
– A[ndrzej] Kołodziej ocenia potrzeby ﬁnansowe grupy na 1000 USD miesięcznie.
Ze środków tych nabywane są okazyjnie materiały wybuchowe i broń.
Należy tu podkreślić wybitnie inspiracyjną rolę J[ózefa] Lebenbauma, wobec którego
A[ndrzej] Kołodziej stwierdza: „Rozumiem pańskie zaniepokojenie trwającą – zbyt długo – ciszą. Bardzo niezręczne dla nas było rozpoczynanie tego typu działań przed wizytą
Papieża”. J[ózef] Lebenbaum pozostaje w bliskich kontaktach z oﬁcjalnymi instytucjami
Stanów Zjednoczonych. Na przełomie maja i czerwca br. przebywał on w USA, prowadząc rozmowy związane z ﬁnansowaniem kierowanej przezeń Niezależnej Agencji Wydawniczej z funkcjonariuszami Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji (National
Endowment for Democracy7) i związku zawodowego AFL-CIO8, gdzie jego rozmówcą
był ekspert ds. polskich – Adrian Karatnycky9. W 1986 r. ośrodek J[ózefa] Lebenbauma
otrzymał od NED dotację 30 800 USD.
Podobną inspiracyjną rolę wobec A[ndrzeja] Kołodzieja w wymiarze krajowym odgrywa K[rzysztof] Szymański.
Na uwagę zasługuje fakt, że w[yżej] wym[ieniony] kanał łączności J[ózefa] Lebenbauma jest aktywnie wykorzystywany przez J[erzego] Milewskiego do przesyłania szyfrowanej łączności komputerowej do swojego przedstawiciela w kraju i struktur TKK.
III. W realizowane na bieżąco działanie operacyjne włączone zostało Biuro Śledcze
MSW, które w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wybuchu w Gdyni będzie dokumentować procesowo działania rozpoznanych członków opisanej grupy terrorystycznej.
7
National Endowment for Democracy – prywatna amerykańska fundacja, powołana w 1983 r. celem wspierania
rozwoju demokracji na świecie. Udzielała ﬁnansowego wsparcia polskim strukturom podziemnym.
8
AFL-CIO – American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, amerykańska centrala
związkowa.
9
Adian Karatnycky (ur. 1954) – publicysta, działacz społeczny, działacz organizacji pozarządowych, ekspert
w sprawach Europy Środkowo-Wschodniej.
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Działania wywiadu będą zmierzały do uzyskania bezpośrednich dowodów uczestnictwa ﬁnansowanych przez instytucje amerykańskie ośrodków dywersji w planowaniu,
przygotowywaniu oraz ﬁnansowym i materiałowym wspomaganiu terroryzmu w Polsce.
W porozumieniu z Biurem Śledczym i właściwymi Wojewódzkimi Urzędami Spraw
Wewnętrznych podjęte zostaną czynności służące niedopuszczeniu do przeprowadzenia
planowanych aktów terrorystycznych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu maksymalnej
ilości materiałów dowodowych.
IV. Przejęte dotychczas przez wywiad materiały w ramach kontrolowanego kanału łączności jednoznacznie wykazują czynne zaangażowanie J[ózefa] Lebenbauma na
rzecz grupy terrorystycznej.
Istnieje realna szansa zabezpieczenia materiałów o charakterze ściśle procesowym.
Równałoby to się z likwidacją kanału łączności i aresztowaniem rozpoznanych członków grupy w ramach przeciwdziałania planowanym aktom terroru.
W zależności od uzyskanych w wyniku działań operacyjno-śledczych materiałów
dowodowych proponuje się:
– złożenie stosownych protestów ambasadorom USA, Belgii, Szwecji i RFN w związku z prowadzeniem z terytoriów reprezentowanych państw i za pieniądze płynące z ich
oﬁcjalnych instytucji przygotowań do przeprowadzenia akcji terrorystycznych w Polsce,
– przeprowadzenie odpowiednich przedsięwzięć propagandowych.

Źródło: AIPN, Mf 01592/631, b.p.
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Nr 159
1987 lipiec [przed 14], Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach mjr. Stanisława Samka w sprawie rozpoznania osób, z którymi studiowała Jadwiga
Chmielowska, tajne specjalnego znaczenia

W trakcie prowadzonych działań operacyjnych w stosunku do ukrywającej się przywódczyni organizacji Solidarność Walcząca Chmielowskiej Jadwigia (ﬁg[urantki] SOR
„Ośmiornica”) ustalono osobę, z którą wymieniona w 1978 r. ukończyła studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.1
Aktualnie na Waszym terenie zamieszkuje n[iżej] w[ymieniona] osoba
....................................................................................b2
W związku z powyższym proszę o wszechstronne rozpoznanie wymienionej osoby
ze szczególnym uwzględnieniem:
– aktualnych danych personalnych, miejsca pracy i zamieszkania,
– prowadzonej działalności i ewentualnych kontaktów z przedstawicielami nielegalnych struktur,
– utrzymywanych w przeszłości i obecnie kontaktów z J[adwigą] Chmielowską.
Po dokonaniu ustaleń proszę o nawiązanie dialogu operacyjnego mającego na celu
dotarcie do J[adwigi] Chmielowskiej i struktur SW oraz o poinformowanie o wynikach
podjętych działań.
W związku z planowanymi działaniami sprawę proszę potraktować jako bardzo pilną.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 6, k. 110, mps.

a
b

W dokumencie Janiny.
Miejsce niewypełnione w dokumencie.
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Nr 160
1987 lipiec 31, Katowice – Wniosek inspektora Sekcji II Wydziału III WUSW w Katowicach plut. Mirosława Gabrysiaka o wszczęcie SOR kryptonim „Ośmiornica”, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Edmunda Matysa1, tajne
specjalnego znaczenia

1. Nazwisko i imię: Bugajski Sławomir, s. (c.): Stefan, Marianna,
data i miejsce urodzenia: 15 XI 1941 r., Będzin,
miejsce zamieszkania: Katowice, ul. [...],
zawód, stanowisko, miejsce pracy: dr ﬁzyki, nauczyciel akademicki, Politechnika
Krakowska.
2. Nazwisko i imię: Kowalczyk Barbara, s. (c.): Walenty, Zoﬁa,
data i miejsce urodzenia: 1 XI 1946 r., Katowice,
miejsce zamieszkania: Katowice, ul. [...],
zawód, stanowisko, miejsce pracy: mgr ﬁzyki, rzemieślnik, zakład prywatny
w miejscu zamieszkania.
3. Nazwisko i imię: Frączek Lesław, s. (c.): Leon, Kazimiera,
data i miejsce urodzenia: 11 III 1935 r., Lwów,
miejsce zamieszkania: Katowice, ul. [...],
zawód, stanowisko, miejsce pracy: mgr inż. metalurgii, nie pracuje.
4. Nazwisko i imię: Gorgoń Anna, s. (c.): Gustaw, Zoﬁa,
data i miejsce urodzenia: 17 VII 1930 r., Myślenice,
miejsce zamieszkania: Katowice, ul. [...],
zawód, stanowisko, miejsce pracy: mgr chemii, emerytka.
5. Nazwisko i imię: Lesisz Włodzimierz, s. (c.): Franciszek, Alicja,
data i miejsce urodzenia: 20 VII 1951 r., Wrocław,
miejsce zamieszkania: Bytom, ul. [...],
zawód, stanowisko, miejsce pracy: mgr matematyki, pracownik umysłowy, Huta
„Bobrek” Bytom.
Podstawa wszczęcia sprawy (podać istotną część informacji, na podstawie której wszczęto sprawę, i określić podejrzenia): W trakcie prowadzenia spraw „Leszek”,
„Kawalarz”, „Aga”, „Socjolog”, „Matematyk” ustalono, że Lesław Frączek, Sławomir
Bugajski, Barbara Kowalczyk, Anna Gorgoń utrzymują kontakty ze strukturami tzw.
Solidarności Walczącej.
1

Edmund Matys (ur. 1936) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1956 r., 1975–1980
zastępca naczelnika Wydziału II KW MO w Katowicach, 1981–1984 naczelnik Wydziału Kadr KW MO/WUSW
w Katowicach, 1984–1990 zastępca szefa WUSW w Katowicach ds. SB, zwolniony ze służby.
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Cel rozpracowania (określić, jaki cel zamierza się osiągnąć w tym rozpracowaniu): Celem prowadzonej sprawy będzie rozpracowanie prowadzonej przez ﬁgurantów
wrogiej działalności, jej form i metod, kierunku i zakresu tej działalności oraz uzyskanie
dowodów tej działalności.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 6, mps na drukowanym formularzu.
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Nr 161
1987 sierpień 20, Warszawa – Plan czynności operacyjnych w sprawie kryptonim
„Rafo” sygnowany przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława
Stępnia i zastępcę dyrektora Departamentu I MSW płk. Bronisława Zycha1, zatwierdzony
przez pierwszego zastępcę ministra spraw wewnętrznych gen. Władysława Pożogę, tajne
specjalnego znaczenia

Czynności operacyjne w sprawie realizowane są przez Departament I MSW i Biuro
Studiów SB MSW, a zwłaszcza jego inspektorat w Gdańsku, którego kierownictwo jest
szczegółowo wprowadzone w sprawę. Równolegle Biuro Śledcze MSW na bieżąco podejmuje niezbędne czynności dochodzeniowo-śledcze.
Z najnowszych informacji uzyskanych w sprawie wynika zdecydowany zamiar ﬁgurantów „Rafo” [do] czynienia przygotowań i przeprowadzenia akcji terrorystycznych
w Polsce i szerszych działań sabotażowo-dywersyjnych.
W tej sytuacji współdziałające jednostki MSW zintensyﬁkują już podjęte i podejmą
dalsze czynności operacyjne na następujących kierunkach:
I. Departament I MSW poprzez posiadane źródła będzie ustalał w terminie natychmiastowym:
– stopień zaangażowania i stosunek kierownictwa Solidarności Walczącej do planowanych działań terrorystycznych;
– przybliżoną tożsamość i podległość organizacyjną wobec Solidarności Walczącej
bezpośrednich realizatorów w[yżej] w[ymienionych] akcji;
– ew[entualny] zakres, terminy i miejsce akcji;
– inspiracyjną rolę emigracyjnych ośrodków dywersji i obcych państw w programowaniu akcji i stopień materiałowo-ﬁnansowego ich wsparcia;
– miejsce pobytu i bazy wytypowanego organizatora akcji terrorystycznych A[ndrzeja]
Kołodzieja;
– zamiary oﬁcjalnych instytucji Stanów Zjednoczonych odnośnie prowadzenia działań terrorystycznych w Polsce, zakładane cele, zakres przewidywanej pomocy;
– zapewni bieżącą kontrolę przepływu sprzętu, korespondencji i ew[entualnych] funduszy pomiędzy J[ózefem] Lebenbaumem a K[rzysztofem] Szymańskim;
– opracuje K[rzysztofa] Szymańskiego i D. Chudzicką2 pod kątem ew[entualnego]
werbunku;
– rozpozna nowe osoby zaangażowane w sprawę „Rafo”.
II. Biuro Studiów SB MSW
Na zasadzie priorytetu podejmie intensywne działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu A[ndrzeja] Kołodzieja i objęcia ﬁguranta kontrolą operacyjną. To i inne zadania będzie realizować w trybie natychmiastowym poprzez podległe inspektoraty.
1

Bronisław Zych (ur. 1933) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1954 r., 1982–1990
zastępca dyrektora Departamentu I MSW.
2
D. Chudzicka – bliższych danych nie ustalono.
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Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku
1. W ramach aktywnego rozpracowania K[rzysztofa] Szymańskiego:
– zorganizuje PP i PZ w jego miejscu zamieszkania, termin: 1 września;
– obejmie go kontrolą operacyjną poprzez sieć agenturalną WUSW, zmierzającą do
ustalenia związku z A[ndrzejem] Kołodziejem i jego grupą, wprowadzenie w grupę osobowych źródeł informacji celem wypracowania sytuacji umożliwiającej prowadzenie
gry operacyjnej, termin: niezwłoczniea.
2. Wyselekcjonuje źródła, które w przeszłości utrzymywały kontakt z A[ndrzejem]
Kołodziejem, i odpowiednio je zadaniujeb w celu:
– nawiązania ponownego kontaktu z A[ndrzejem] Kołodziejem,
– przedstawienia propozycji wspólnego działania,
– ewentualnego nawiązania kontaktu z wrocławskim środowiskiem Kołodzieja,
– przekazywania informacji o przyjeździe ﬁguranta na teren Trójmiasta.
Wszelkie sygnały uzgadniać z Inspektoratem 2 WUSW Wrocław.
Termin: niezwłoczniec.
3. Dokona analizy materiałów operacyjnych dot[yczących] grup Henryka Pieca3 i Romana Zwiercana pod kątem znalezienia powiązań z A[ndrzejem] Kołodziejem i K[rzysztofem] Szymańskim, a także możliwości dalszego rozpracowania wchodzących w ich
skład osób.
Termin: niezwłoczniec.
4. Podejmie aktywne rozpracowanied osób wchodzących w skład grup (pkt 3) [celem] wprowadzenia agentury i dążenia do przejęcia ich kierownictwa.
Termin: niezwłoczniee.
5. W ramach aktywnego rozpracowania D. Chudzickiej:
– Zorganizuje PP i PZ w jej miejscu zamieszkania, będzie kontynuował eksploatację
PT, wykorzystując go do ustalenia kontaktów.
Termin: 1 września.
– Obejmie ﬁgurantkę kontrolą operacyjną jak w pkt 1.
6. Wspólnie z Wydz[iałem] III i III-1 WUSW w Gdańsku przystąpi do rozpoznania,
a następnie rozpracowania Henryka Kwiatkowskiego4 i Zbigniewa Dąbrowskiego5, zajmujących się ustalaniem i zbieraniem informacji o osobach niebezpiecznych dla podziemia (pracownicy aparatu partyjnego, wymiaru sprawiedliwości, administracji, SB,
MO oraz podejrzanych o współpracę). Zastosowanie PP, PT i PZ. Rozpracowanie winno
mieć również na celu ustalenie, czy istnieje związek pomiędzy ﬁgurantami a grupą Kołodzieja i Szymańskiego.
Termin: niezwłoczniee.

a
b
c
d
e
3
4
5

Wyraz dopisany odręcznie.
W dokumencie odpowiednie ich zadaniowanie.
Wyraz dopisany odręcznie.
W dokumencie podjęcie aktywnego rozpracowania.
Wyraz dopisany odręcznie.
Henryk Piec – bliższych danych nie ustalono.
Henryk Kwiatkowski – bliższych danych nie ustalono.
Zbigniew Dąbrowski – działacz NSZZ „Solidarność”, drukarz.
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7. Systematycznie dokumentować i wyjaśniać wszelkie informacje i fakty dot[yczące]
działań terrorystycznych pod kątem związku z osobami, o których mowa wyżej.
Zadania ciągłe.
Inspektorat 2 WUSW Wrocław
1. Podejmie natychmiast wszechstronne przedsięwzięcia operacyjne zmierzające do
ustalenia ew[entualnego] miejsca pobytu we Wrocławiu Andrzeja Kołodzieja.
W tym celu odpowiednio zadaniuje osobowe źródła informacji, zapoznając je ze
zdjęciem i rysopisem ﬁguranta.
Rozważy także możliwość zastosowania w tym celu kombinacji operacyjnej.
Termin: niezwłoczniee.
2. Dokładnie przeanalizuje wszystkie informacje dot[yczące] kontaktów działaczy
podziemia wrocławskiego z Gdańskiem pod kątem Kołodzieja i Szymańskiego.
***

Wobec zaawansowanych przygotowań ﬁgurantów sprawy krypt[onim] „Rafo” do
realizacji planowanych działań terrorystycznych, współdziałające jednostki MSW będą
prowadziły zaplanowane czynności operacyjne przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych źródeł osobowych, techniki operacyjnej i koniecznych środków logistycznych.

Źródło: AIPN, Mf 01592/631, b.p.
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Nr 162
1987 sierpień 21, Warszawa – Notatka informacyjna na temat kontaktów Solidarności
Walczącej w Europie Zachodniej i USA sporządzona w MSW, tajne specjalnego znaczenia

J[ózef] Lebenbaum (Lund), będąc ostatnio w USA, spotkał się z prof. Zb[igniewem]
Brzezińskim1, z którym omawiał problemy dotyczące m[iędzy] innymi Solidarności
Walczącej:
– Ustosunkowując się do prośby Lebenbauma o uzyskanie funduszy na Solidarność
Walczącą, Zb[igniew] Brzeziński zalecił, by w sprawie otrzymania tzw. gorącej gotówki
zwrócić się do dyrektora RWE/PL G[rzegorza] Wierzyńskiego2. Dalsza długofalowa
pomoc materialna jest możliwa, pod warunkiem iż SW przedstawi Amerykanom, na
jaki cel pieniądze te mają być przeznaczone, przedłoży swój program, strukturę organizacyjną itp. Brzeziński zaznaczył, iż sam nie dysponuje środkami materialnymi, może
je natomiast uzyskać poprzez posiadane wpływy. Lebenbaum określił potrzeby SW na
100 do 150 000 dolarów rocznie.
– Zb[igniew] Brzeziński wyjaśnił J[ózefowi] Lebenbaumowi, iż Amerykanie, dając
pozabudżetowe fundusze dla podziemia w Polsce, odnosił to do SW, chcą mieć pewność, iż w razie godziny zero (strajki, zamieszki, konﬂikt wewnętrzny) dotowana organizacja będzie w stanie przejąć inicjatywę, czy są w niej ludzie – gremia, którzy potraﬁą
przewidzieć godzinę zero. Amerykanie, kontynuował dalej Brzeziński, muszą wiedzieć,
czy SW jest organizacją działającą w dużych centrach przemysłowych i jaki jest zasięg
jej działania. Lebenbaum nie udzielił odpowiedzi na te pytania. Nie dysponował rozpoznaniem. Brzeziński zaznaczył, iż bez spełnienia tych warunków żadna organizacja
działająca w polskim podziemiu nie dostanie pozabudżetowych środków. Nie dotyczy to
dotacji przyznawanych oﬁcjalnie przez Kongres USA.
– Zb[igniew] Brzeziński doradzał Lebenbaumowi, by SW zrealizowała jakiś spektakularny czyn połączony z sensacją, jako niezbędny element dotarcia do opinii publicznej USA. Chodzi o wyjazd kogoś z SW na Zachód (powołał się tu na Moczulskiego3),
kogoś z nośnym nazwiskiem. Musiałby być to bezwzględnie człowiek wiarygodny, akceptowany przez polską społeczność. Brzeziński dodał, iż jednym z elementów oceny
działalności podziemia jest jegoa prasa na wysokim poziomie oraz posiadanie własnych
kanałów łączności z Zachodem.
– Lebenbaum po skontaktowaniu się z G[rzegorzem] Wierzyńskim stwierdził, iż
RWE/PL jest gotowa dać pieniądze dla SW pod warunkiem uzyskania danych: ilu człona

W dokumencie jej.
Zbigniew Brzeziński (ur. 1928) – sowietolog, amerykański polityk demokratyczny, 1978–1981 doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Cartera.
2
Grzegorz Wierzyński – bliższych danych nie ustalono.
3
Leszek Moczulski (ur. 1930) – dziennikarz, historyk, działacz opozycyjny, polityk. 1948–1949 w PPR/PZPR,
następnie dziennikarz „Życia Warszawy”, „Dookoła świata” i „Stolicy”. Współzałożyciel ROPCiO i KPN, 1980–
–1984 i 1985–1986 więziony. 1991–1997 poseł. Sąd lustracyjny w dwu instancjach orzekł, iż w latach 1969–1977
był tajnym współpracownikiem SB ps. „Lech”.
1
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ków liczy organizacja, gdzie działa, struktura organizacyjna, dane personalne Rady Wykonawczej.
Występujący w imieniu G[rzegorza] Wierzyńskiego redaktor RWE Piotr Załuski4
(pochodzi z Wrocławia):
– Krytycznie wypowiadał się o rozgłośni reprezentującej jedynie interesy amerykańskie, stawiając ułożenie dobrych stosunków z ZSRR ponad narodowe cele Polaków.
G[rzegorza] Wierzyńskiego ocenił jako człowieka uczciwego, mieszczącego się w typowych kryteriach amerykańskiego urzędnika. M[arka] Łatyńskiego5 jako człowieka
ugodowego, spokojnego, oddanego całkowicie Amerykanom. Jako przyczynę zwolnienia Najdera6 z RWE wymienił fakt, iż Najder nie podporządkował się żądaniom USA
zerwania oﬁcjalnego doradczego kontaktu z Brukselskim Biurem „S[olidarności]” oraz
fakt obsadzania sekcji polskiej RWE ludźmi przybyłymi bezpośrednio z Polski, niedającymi gwarancji, iż pracując w RWE, będą realizowali politykę USA. Najderowi
zaproponowano, by został doradcą RWE/PL z tym samym, co poprzednio, uposażeniem
i zaszeregowaniem. Postawę Najdera Amerykanie ocenili jako „słowiański wybryk”.
[Osobą] najbardziej występującą p[rzeciw]ko Najderowi była red[aktor] Alina Grabowska7. Załuski obarcza ją winą (w głównej mierze) za usunięcie Najdera. Miarą
występowania części zespołu p[rzeciw]ko Najderowi było np. wypisanie w ubikacji
obelżywych posądzeń, w tym, iż jest agentem KGB.
– Podał, iż wraz z Aleksandrem Swieykowskim8, Danutą Pacyńską-Drzewińską9
i innymi tworzą w RWE grupę pronajderowską. Prosił, by prasa podziemna i opozycyjna
wzięła w obronę Z[dzisława] Najdera, by na jej łamach podjąć krytykę RWE-desku10
polskiego, co w efekcie będzie wymierzone p[rzeciw]ko Łatyńskiemu.
Poza relacjami J[ózefa] Lebenbauma [z rozmów] z prof. Zb[igniewem] Brzezińskim
(nadmienił dodatkowo, iż w przypadku kandydowania G[eorge’a] Schultza11 w wyborach prezydenckich i wygrania ich – Zb[igniew] Brzeziński zajmie b[ardzo] wysokie
stanowisko w administracji USA) – J[ózef] Lebenbaum zwrócił się do kierownictwa
SW z następującymi sprawami:

4

Piotr Załuski (ur. 1945) – dziennikarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym
internowany, w 1982 r. wyemigrował do RFN, pracował w RWE, w latach 90. wrócił do kraju.
5
Marek Łatyński (ur. 1930) – dziennikarz. 1987–1989 dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
6
Zdzisław Najder (ur. 1930) – historyk literatury, działacz opozycyjny. 1957–1958 członek Klubu Krzywego
Koła, w 1976 r. współtwórca PPN, działacz NSZZ „Solidarność”, 1981–1990 na emigracji w Wielkiej Brytanii,
RFN i Francji, 1982–1987 dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w V 1983 r. oskarżony o szpiegostwo
i zaocznie skazany na karę śmierci, wyrok uchylono w 1990 r., 1987–1989 członek redakcji „Kontaktu”. W latach
1958–1961 tajny współpracownik SB ps. „Zapalniczka”.
7
Alina Perth-Grabowska (1935–2006) – dziennikarka, działaczka emigracyjna, wieloletnia dziennikarka Radia
Wolna Europa.
8
Aleksander Swieykowski – dziennikarz. Od 1979 r. na emigracji, początkowo w Szwecji, wydawca pisma
„Sprzeciw”, 1982–1994 w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
9
Danuta Pacyńska-Drzewińska – dziennikarka, w stanie wojennym wyemigrowała, w latach 80. w Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa.
10
Z ang. desk – redakcja, dział.
11
George P. Schultz (ur. 1920) – amerykański polityk i ekonomista. 1969–1970 sekretarz ds. pracy, 1972–1974
sekretarz skarbu, 1982–1989 sekretarz stanu.
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– Przesyła dla SW po 50 ponumerowanych blankietów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych samochodów. Ich pochodzenia nie określił. Dodał jedynie, iż dla wykonania
tych dokumentów musiano ściągnąć z Polski makulaturę, by miały identyczny papier
jak oryginały. Są w stanie wykonać do nich pieczęcie gumowe, byłyby jednak one zbyt
dobrze zrobione i tym mogłyby zwracać na siebie uwagę. Lebenbaum zwraca się do
SW o przekazanie mu oryginałów: wezwań do odbycia służby wojskowej, wezwań do
sądów, prokuratur, sądów, W[ojskowej] K[omendy] R[ejonowej], SB, MO itp. Zostałyby z nich sporządzone falsyﬁkaty, po wypełnieniu – do paraliżowania działań władz,
także w obronie organizacji przed działaniami represyjnymi.
– Prosi kierownictwo SW o pilne przekazanie danych, kiedy ew[entualnie] nastąpi
spektakularny akt terrorystyczny: czy przed, czy po 31 sierpnia. Wyjaśnił, iż miało to
nastąpić przed wizytą Jana Pawła II. Na wniosek Zachodu (bliżej nie określił) zostało to
przełożone. Pilność uzyskania takiej informacji uzasadniał naciskiem Amerykanów: chcą
wiedzieć, czy to będzie, kiedy i gdzie. Lebenbaum dodał, iż przekazuje dla A[ndrzeja]
Kołodzieja spore środki i sprzęt kanałem przez Świnoujście. Rozszerzenie zakresu działania tego kanału na inne ogniwa organizacyjne nie wchodzi w rachubę. Lebenbaum
pozostaje co tydzień w kontakcie telefonicznym z A[ndrzejem] Kołodziejem.
– Dokonuje się w RFN zakupu zespołu modeli latających sterowanych radiem. Mają
być przerobione na rakiety, również sterowane radiem, zasięg działania – 500 metrów.
Projekt przekonstruowania tych modeli na rakiety jest już opracowany. Wybrano modele
latające dlatego, iż są do nabycia w RFN w normalnej sprzedaży i mogą być legalnie
przewożone do Polski.
J[ózef] Lebenbaum i M[arian] Kaleta przekazali Andrzejowi Wirdze zlecenie
zakupu w RFN dwóch specyﬁków (ich nazw agent nie mógł ustalić) niezbędnych do
sporządzania w kraju ładunków wybuchowych. W nawiązaniu do rozmów z maja br.
M[arian] Kaleta podał, iż trwają prace nad konstrukcją luf do pistoletów gazowych,
kaliber 9 mm, typu colt, które przeistoczą broń gazową w broń palną. Wytypowano colt,
jako iż nie wyrzuca on łuski, nie pozostawia śladów.
Przedstawiciel Solidarności Walczącej w RFN Andrzej Wirga w dniach 30 i 31 sierpnia br. organizuje w Kolonii w Konrad-Adenauer-Hal dużą wystawę, na której – m[iędzy]
innymi – będą prezentowane zdjęcia przesłane przez aﬁliowaną przy SW Agencję Fotograﬁczną „Dementi”. Salę na te dni otrzymał bezpłatnie, dzięki poparciu C[hristlich]D[emokratische] U[nion]. W wystawie będzie uczestniczył drugi program telewizji RFN.
Oprawę plastyczną przygotowuje przybyły z Londynu plastyk, niejaki Piec.
Edward Klimczak12, wydawca „Poglądu”b w zach[odnim] Berlinie – podtrzymując
gotowość pokrycia strat poniesionych przez SW w wyniku kwietniowych działań Służby Bezpieczeństwa – uzależnił [to] od otrzymania danych personalnych członków SW
represjonowanych przez SB, przeznaczając równowartość 100 000 zł za każdego repreb

W dokumencie „Przeglądu”
Edward Klimczak – rusycysta, działacz emigracyjny. Od 1973 r. na emigracji w RFN, 1982–1988 w Grupie
Roboczej „Solidarności” w Berlinie, przewodniczący Towarzystwa Solidarność, wydawca pisma „Pogląd”.
12
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sjonowanego, oraz [od otrzymania] bliższych danych o strukturze organizacyjnej SW.
Z „własnych funduszy” może na ten cel przeznaczyć tylko 500 marek RFN. Klimczak
zapowiedział przeorganizowanie „Poglądu”b (szczegółów nie podawał) i pozyskanie do
redakcji nowych ludzi. Na tym odcinku współdziała z Lotharem Herbstem13 (aktualnie
stypendysta D[eutscher] A[kademischer] A[ustausch]d[ienst] w zach[odnim] Berlinie).

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 36–39, mps.

13
Lothar Herbst, ps. „Aleksander Wysocki” (1940–2000) – poeta, tłumacz, historyk literatury, działacz opozycyjny. 1964–1980 w PZPR, 1977–1981 redaktor niezależnej serii poetyckiej „Biblioteka Agory”, działacz NSZZ
„Solidarność”, członek Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych, współzałożyciel Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość”, 1980–1981 członek
redakcji „Solidarności Dolnośląskiej”, w stanie wojennym internowany, 1983–1988 członek redakcji „Obecności”,
współpracownik SW, 1984–1986 członek redakcji „Walki”, w X 1985 r. aresztowany, w I 1986 r. zwolniony, 1987–
–1989 na emigracji w RFN, współpracownik BBC, RWE i „Kultury”. 1993–2000 prezes Polskiego Radia
Wrocław.
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Nr 163
1987 sierpień 21, Warszawa – Notatka informacyjna na temat treści instrukcji dla podziemnego ruchu oporu nagranej na kasety magnetofonowe przekazane kierownictwu SW
przez Andrzeja Wirgę, sporządzona w MSW, tajne specjalnego znaczenia

W połowie bm. przesłano z RFN dla kierownictwa Solidarności Walczącej we Wrocławiu 104 taśmy magnetofonowe1, otrzymane od Amerykanów, przekazane przez przedstawiciela SW w RFN A[ndrzeja] Wirgę.
Taśmy magnetofonowe 60-minutowe, wyprodukowane w USA („made in USA”),
oznakowane są symbolami: PT I – 30 sztuk, PT II – 46, RT I – 28 sztuk. Kasety PT I
i RT I zawierają identyczną treść, PT II jest ich kontynuacją. Taśmy, nagrane w j[ęzyku]
polskim, zawierają instrukcję dla „podziemnego ruchu oporu” i są dźwiękową wersją
bliżej nieokreślonego podręcznika, który – według ustaleń – został przygotowany przez
Amerykanów do rozpowszechniania w Polsce.
Treść zapisanego na taśmach instruktażu można podzielić na trzy grupy tematyczne:
a. organizacja i szkolenie grup podziemnych,
b. działalność sabotażowa i terrorystyczna,
c. prowadzenie działań zbrojnych.
Na wstępie instrukcji zatytułowanej „Ruch oporu” porównuje się sytuację w Polsce
po roku 1981 do okresu okupacji hitlerowskiej. Wymaga to zastosowania środków obrony narodu, adekwatnych do tych, które narzucił system komunistyczny. Powołując się
na doktrynę Clausewitza2, autorzy instrukcji stwierdzają, iż należy zastosować współmierne współczesne i adekwatne środki obrony w stosunku do tych, jakie ze swej strony
narzucił narodowi system komunistyczny. Wszelkie inne doktryny nie mają w zaistniałej
sytuacji racji bytu. Wskazuje się, iż największym błędem jest uleganie tendencjom pacyﬁstycznym. Stwierdza się: „Dla tych, którzy trwają w podziemiu i zamierzają walczyć
z reżymem, przeznaczone jest niniejsze opracowanie, mające umożliwić zapoznanie się
z metodami działalności wroga i wskazać możliwości obrony własnej. Broniący się korzysta zawsze z sympatii całego narodu, a jego działanie w obronie podniesione jest do
najwyższej cnoty”. Następnie omawia się poszczególne grupy zagadnień:
1. Organizacja i szkolenie grup podziemnych
Uzasadnia się, iż sytuacja w Polsce dojrzała do zorganizowania czynnego oporu
przeciwko władzy. Za pomocą szeregu argumentów agituje się za podjęciem takiej decyzji, ostrzegając niezdecydowanych przed konsekwencjami, jakie poniosą po odniesieniu
zwycięstwa.
Należy utworzyć centralny ośrodek ruchu oporu. Obecnie istniejący cywilny ma stanowić zaplecze dla wyspecjalizowanych grup zajmujących się ukierunkowaną walką
1 Kasety te zostały przewiezione z RFN przez agenta SB ps. „Diodor” który, jak się wydaje, ostatecznie nie przekazał ich kierownictwu SW, lub też przekazał tylko jeden komplet. Z relacji działaczy SW wynika, iż kasety te nie
były im znane. Por. H. Piecuch, Od Jaruzelskiego do Kwaśniewskiego. Służby specjalne atakują, Warszawa 1996,
s. 490.
2
Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780–1831) – pruski generał i teoretyk wojskowości.
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podziemną. Aby zabezpieczyć skuteczną działalność „grup wyspecjalizowanych”, należy
zorganizować wywiad, którego zadaniem będzie: „podsłuchiwanie rozmów telefonicznych i radiowych wroga”, „systematyczny nasłuch rozmów wroga”, „przekupstwa i szantaż funkcjonariuszy aparatu państwowego”, „obserwacja poruszania się sił wroga, linii
kolejowych, lotnisk, transportu i przykazywanie tych danych do centrali koordynującej
oraz siłom współpracującym z zagranicy”.
Niezbędnym jest zabezpieczenie „grup” fachowców, którzy nadzorować będą poszczególne rodzaje sabotażu. Ruch oporu winien być wyposażony w dowody legalizacyjne i różne zaświadczenia, umundurowanie (niezbędne do wykonywania akcji), maszyny
poligraﬁczne, radiostacje, magnetofony, sprzęt łączności.
Wskazuje się, iż w przypadku konieczności zaopatrzenia się w broń – należy ją zdobywać poprzez kradzież z magazynów oraz napady na członków straży przemysłowej
i patrole uliczne. Źródłem zaopatrzenia w broń mogą być magazyny L[igi] O[brony]
K[raju], wyższe uczelnie, kółka łowieckie. Broń należy zabierać także wyższym urzędnikom aparatu państwowego. Instrukcja omawia szczegółowo: organizację służby medycznej i opieki nad rannymi, aprowizację grup bojowych, organizację przyjmowania
zrzutów i spadochroniarzy, zaopatrzenie w materiały wybuchowe ze źródeł krajowych,
a także ich sporządzenie, prowadzenie propagandy wśród ludności, likwidację zdrajców
i prominentów, socjologiczny aspekt prowadzenia działań przez ruch oporu.
Podaje się sposoby organizacji konspiracyjnej poligraﬁi, zebrań, ukrywania osób,
przechowywania dokumentów i broni, łączności wewnętrznej i z zagranicą. Powyższy
instruktaż ma charakter typowo wywiadowczy.
Obszerny fragment opracowania (instruktażu) poświęcony jest taktyce i organizacji
„wroga”. Omawia się tu organizację sił MO i SB, metody ich pracy, sposoby przeciwdziałania inwigilacji, obserwacji, chronienia się przed agenturą, zachowania się podczas
przesłuchań i w czasie pobytu w areszcie lub w więzieniu.
2. Działalność sabotażowa i terrorystyczna
Opracowanie zawiera szczegółową instrukcję taktyki i sposobów działań sabotażowo-dywersyjnych. Omawia się w kolejności: sabotaże na drogach i niszczenie pojazdów
wroga, niszczenie obiektów wroga przez spalenie lub wysadzenie (dotyczy to magazynów broni, paliw i żywności), niszczenie sieci telefonicznej napowietrznej i podziemnej,
niszczenie kolejowej sieci przewozowej, wykolejanie pociągów, niszczenie mostów, lotnisk, uszkadzanie baz rakietowych.
3. Prowadzenie działań zbrojnych
Omawia się prowadzenie działań zbrojnych – partyzanckich w poszczególnych warunkach terenowych, atakowanie i niszczenie wybranych obiektów, zabezpieczenie logistyczne działań. Szczególną uwagę zwraca się na działania partyzanckie w dużych skupiskach miejskich. Omawia się także warunki wybuchu powstania ogólnonarodowego.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 40–42, mps.
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Nr 164
1987 sierpień 21, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB płk. Czesława Błażejewskiegoa w sprawie ukrywającego się na terenie Wrocławia Andrzeja Kołodzieja, tajne
specjalnego znaczenia1

Według posiadanych informacji na terenie kraju działa grupa wywodząca się z członków b[yłego] NSZZ „S[olidarność]” i Solidarności Walczącej, która czyni przygotowania do akcji terrorystycznych i działań sabotażowo-dywersyjnych.
Jednym z członków kierownictwa grupy jest: Andrzej Kołodziej, s. Tadeusza i Emilii z d[omu] Kruczek, ur. 18 listopada 1959 r., zam[ieszkały] Zagórz, ul. [...], kawaler,
wykszt[ałcenie] Zasadnicza Szkoła Zawodowa – ślusarz.
W okresie od 1979 r. [do] 1981 r. Kołodziej był aktywnym członkiem grup antysocjalistycznych i NSZZ „S[olidarność]” na terenie Trójmiasta.
Wymieniony aktualnie ma przebywać na terenie Wrocławia, podejrzewając, że jest
poszukiwany przez SB, ukrywa się.
Bazę do ukrywania organizują mu członkowie SW.
Zgodnie z planem zatwierdzonym przez pierwszego z[astęp]cę ministra spraw wewnętrznych gen. dyw. Wł[adysława] Pożogę, zmierzającym do rozpoznania i likwidacji grupy, przekazuję następujące zadania do realizacji przez Inspektorat 2 WUSW we
Wrocławiu:
1. Podjęcie natychmiastowych wszechstronnych przedsięwzięć operacyjnych zmierzających do ustalenia ewentualnego miejsca pobytu A[ndrzeja] Kołodzieja we Wrocławiu.
W tym celu należy odpowiednio zadaniować osobowe źródła informacji. Rozważyć
także możliwość zastosowania kombinacji operacyjnej.
2. Dokładne przeanalizowanie wszystkich informacji dot[yczących] kontaktów działaczy podziemia wrocławskiego z Gdańskiem, a szczególnie pod kątem Andrzeja Kołodzieja i Krzysztofa Szymańskiego. Uzyskane informacje należy weryﬁkować z Inspektoratem 2 WUSW w Gdańsku.
3. Z chwilą ustalenia m[iejs]ca pobytu A[ndrzeja] Kołodzieja podjąć takie działania,
w wyniku których można będzie kontrolować jego ruchy i zamiary.
4. Ustalone kontakty A[ndrzeja] Kołodzieja na terenie Wrocławia poddać aktywnemu rozpracowaniu łącznie z instalacją PP, PT i PZ w miejscu ich zamieszkania.
Natychmiastowe działania w powyższej sprawie są podyktowane możliwością rozpoczęcia przez grupę działań terrorystyczno-sabotażowych w stosunkowo krótkim czasie.
O wynikach ustaleń i postępie w sprawie uprzejmie proszę bieżąco informować Biuro Studiów SB MSW.
b
Z polecenia gen. dyw. Wł[adysława] Pożogi zadania wykonuje na terenie Wrocławia
Insp[ektorat] nr 2 WUSW we Wrocławiub.2
Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 96–97, mps.
a
b–b

Zgodnie z rozdzielnikiem pismo skierowane było także do wiadomości zastępcy szefa WUSW w Gdańsku ds. SB.
Fragment dopisany odręcznie.
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Nr 165
1987 wrzesień 10, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Saroń” z dnia
8 września 1987 r., sygnowany przez kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia

W rozmowie z Kucharskim dowiedziałem się, że po dożynkach na Drabiniance podeszli do niego ludzie z Bieszczad i w rozmowie z nim wyrazili chęć przystąpienia do
SW. Ma to być grupa około 100 osób. Jedną z nich jest Lewicki lub Lewiński1 nazywany „Ślepy” (ma zeza i jakieś tam powikłania z oczami). W roku 1979 skończył w Rzeszowie Technikum Budowlane, imienia nie pamiętam. Powiedział, że zna Medyńskiego. Pracuje razem z mężem Alicji Król2 (obecnie Trybuła) w „Igloopolu” w Smolniku.
Kucharski sugerował, jakoby Ala rozkręciła tę sprawę. Rozmawiał z nimi na temat
ewentualnych przerzutów prasy na teren ZSRR i wstępnie wyrazili zgodę na realizację
tego tematu. Ponownie przyjechali (m.in. „Ślepy”) do Kucharskiego w niedzielę, tj.
6 IX 1987. Przywieźli maszynę do pisania na wymianę z SW. Nie mam informacji,
o czym rozmawiano. Kucharski nadmienił Medyńskiemu o potrzebie wyjazdu jego do
Lutowisk (przy okazji zawiezienia maszyny do pisania i kalek białkowych). Wyjazd ma
nastąpić w przyszłym tygodniu.
Z rozmowy z Bałą wywnioskowałem, że jest on bardzo „napalony” na szybką realizację tematu „Starczuk” – wiąże z tym korzyści ﬁnansowe. Wspomniał on o tym, że nie
dopuści do tego, by Kucharski sam pojechał do Wrocławia w tej sprawie. Chce jechać
z nim. Nadmienił o tym, że Kucharski chce „władzę” przekazać ponownie w ręce Kopaczewskiego.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 79, mps.

1

Zdzisław Lewiński (ur. 1959) – technik budowlany, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” RI,
w 1987 r. wszedł w skład reaktywowanej Komisji ds. Realizacji Porozumień Ustrzyckich, współpracownik SW.
2
Alicja Król – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 166
1987 wrzesień 25, Rzeszów – Wyciąg z informacji od TW pseudonim „Bałtyk” z dnia 25
września 1987 r., sygnowany przez kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie
por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 24 IX 1987 r. o godz. 22.42 wyjechałem pociągiem z Rzeszowa do Wrocławia. Po przyjeździe do Wrocławia o godz. 7.50 udałem się pod wskazany przez Wojtka
adres, tj. do mieszkania Oziewicz[a] Zbigniewa, ul. [...] (adres właściwy, nie jak podano,
ul. [...]). Drzwi otworzył mi mężczyzna w wieku ok. 40 lat, wzrost 177 cm, włosy blond,
króciutkie (jeżyk), z dużą łysiną czołową, szczupłej postury ciała. Miałem wypowiedzieć hasło „Słyszałem, że u pana jest do kupienia kuchenka gazowa”, jednak tego
nie powiedziałem z uwagi na to, że mężczyzna od razu otworzył mi drzwi, wpuścił do
środka i powiedział, że czekał na mnie. Wprowadził mnie do małego pokoju (mieszkanie
2-pokojowe) i bez rozmów przystąpił do przekazywania mi przesyłki. Grubsze rzeczy,
tzn. dwie paczki książek, przyniósł z klatki schodowej, prawdopodobnie z wnęki na liczniki – słyszałem, jak otwierał drzwiczki, pozostałe rzeczy z różnych miejsc w pokoju,
tzn. pokój jest wyposażony w regały z książkami, biurko i dwa krzesła, a książki autorstwa E[dwarda] „R[ydza]”-Śmigłego1 z walizeczki koloru czarnego (dyplomatka).
Podczas przekazywania przesyłki liczył dokładnie poszczególne pozycje i zrobił wykaz dla mnie i dla siebie.
Przekazał mi następujące pozycje:
1) „SW” nr 18/162, szt[uk] 166 x 10 zł,
2) Traktat o gnidach2, szt[uk] 100 x 400 zł,
3) E[dward] „R[ydz]”-Śmigły, Walczyć będziemy3, szt[uk] 60 x 300 zł,
4) kartki z papieżem, 350 szt[uk] x 100 zł,
5) znaczki, 100 szt[uk] x 95 zł,
6) kartki pocztowe, 82 szt[uki] x 50 zł,
7) papież – kartki 20 x 200 zł,
8) zdjęcia, 4 szt[uki] x 75 zł,
9) kaseta magnetofonowa „Alarm dla miasta Lubina”, 1 szt[uka] x 800 zł,
10) Zasady ideowe i program SW – za darmo,
11) książka Przegląd pol[ityczny]4, 1 szt[uka] x 600 zł,
12) różne zdjęcia polit[yczne] 600 zł.
(Po podliczeniu z prac[ownikiem] SB przesyłka ma wartość 114 540 zł.)
W mieszkaniu był piesek (kundel), domowników nie było, ponieważ mężczyzna
stwierdził, że o tej godzinie najlepiej przychodzić, gdyż wtedy dzieci i żony nie ma
1
Edward Rydz-Śmigły (1886–1941) – działacz niepodległościowy, żołnierz, polityk. Przed II wojną światową
związany z obozem Józefa Piłsudskiego, od 1936 r. marszałek Polski, naczelny wódz w wojnie obronnej w 1939 r.,
internowany w Rumunii, powrócił do kraju.
2
P. Wierzbicki, Traktat o gnidach, Wrocław 1987.
3
E. Rydz-Śmigły, Walczyć będziemy nawet bez sojuszników, b.m.w. 1987.
4
„Przegląd Polityczny” – czasopismo wydawane w Gdańsku, ukazywało się w latach 1983–1989, wydano 12
numerów.
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w domu. Jego nie ma w domu w soboty i niedziele. On prawdopodobnie pracuje na
politechnice jako pracownik naukowy – tak wynikało z rozmowy. Zauważyłem, że jest
skrupulatny i dokładny. Na następny przyjazd umówiłem się z nim na 30 października.
Miałem jedną torbę, [ale] z uwagi na to, że przesyłka była duża, pożyczył mi własną
i stwierdził, że następnym razem, jeśli ja nie pojadę, a przyjedzie ktoś inny i będzie miał
tę torbę, to jest wszystko w porządku.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 78, mps.
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Nr 167
1987 październik 6, Warszawa – Notatka na temat kontaktów i ﬁnansowania nielegalnych struktur w kraju (w tym Solidarności Walczącej) przez zachodnie ośrodki dywersji
i instytucje amerykańskie, opracowana w MSW

Według posiadanego, udokumentowanego przez resort spraw wewnętrznych rozpoznania, przebywający w Szwecji na stałe Józef Lebenbaum i Marian Kaleta prowadzą
aktywną działalność przeciwko PRL w powiązaniu z innymi zachodnimi ośrodkami dywersji ideologicznej i nielegalnymi strukturami w kraju.
Józef Lebenbaum – s. Michała, ur. 1 VII 1930 r., ob[ywatel] Szwecji, przebywający
w Szwecji od 1969 r., zam[ieszkały] w Lund, jest kierownikiem powstałej w 1983 r. tzw.
Niezależnej Polskiej Agencji w Lund (Independent Polish Agency).
Marian Kaleta – s. Teoﬁla, ur. 9 XII 1945 r., przebywający w Szwecji na stałe od
1970 r., zam[ieszkały] w Malmöa, jest bliskim współpracownikiem Jerzego Milewskiego
kierującego Biurem Koordynacyjnym „S[olidarności]” w Brukseli. W ramach tego biura
jest on odpowiedzialny za organizację i przerzut nielegalnych transportów dla podziemnych struktur w Polsce.
Oba w[yżej] wym[ienione] ośrodki ﬁnansowane są z funduszy amerykańskich, m.in. za
pośrednictwem rządowej instytucji USA – National Endowment for Democracy (NED).
Według oﬁcjalnych dostępnych danych wysokość dotacji amerykańskich dla Biura
Koordynacyjnego w ostatnich latach wynosiła:
– 1983 r. – 200 tys. USD,
– 1984 r. – 200 tys. USD,
– 1985 r. – 300 tys. USD,
– 1986 r. – 300 tys. USD,
– 1987 r. – przewidywana dotacja w wysokości 325 tys. USD.
Wysokość dotacji z NED dla kierowanej przez J[ózefa] Lebenbauma I[ndependent]
P[olish] A[gency] wyniosła w roku 1986 – 30 800 USD, w roku bieżącym natomiast
42 000 USD.
Powyższe kwoty z NED dla I[ndependent] P[olish] A[gency] przekazywane są za
pośrednictwem powołanej w USA w 1985 r. Fundacji Solidarności (Solidarity Endowment1).
M[arian] Kaleta i J[ózef] Lebenbaum, działając na zlecenie J[erzego] Milewskiego, byli organizatorami przerzutu dużego 8-tonowego transportu sprzętu, którego wartość wraz z kosztami organizacyjnymi wynosiła ok. ćwierć mln USD, dla podziemnych
struktur w Polsce, przejętego w dniu 28 listopada 1986 r. przez polską służbę graniczną
w Świnoujściu.
Ośrodki kierowane przez J[ózefa] Lebenbauma i M[ariana] Kaletę nie wykluczały
w swej działalności stosowania metod terrorystycznych. Świadczy o tym korespondena

W dokumencie Mamlö.
Solidarity Endowment (Fundacja Solidarności) – amerykańska fundacja wspierająca w latach 80. podziemną
„Solidarność”, na jej czele stał były ambasador USA w PRL Richard T. Davies.
1
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cja M[ariana] Kalety do działaczy struktur nielegalnych w kraju, zawierająca jego uwagi
w sprawie dostaw sprzętu z terenu Szwecji. Uwagi te zawierają przykładowe wyliczenie
sprzętu mogącego służyć działalności terrorystycznej:
„Zapytuję Was o ewentualne zapotrzebowanie na sprzęt elektroniczny, taki jak:
– pluskwy do podsłuchu,
– aparaty do wykrywania pluskiew,
– urządzenia do unieszkodliwiania każdego podsłuchu (z wyjątkiem laserowego),
– urządzenie do podsłuchu telefonem (włożone do aparatu telefonicznego umożliwia
podsłuch pomieszczenia, w którym ten aparat się znajduje, przez drugi aparat telefoniczny, z którego zatelefonuje się pod nr pierwszego aparatu – dzwonek wówczas nie
dzwoni, ale mikrofon włącza się pomimo spoczywania słuchawki na widełkach),
– zestaw narzędzi do wykonywania pieczątek (każdego rodzaju) domowym sposobem,
– pałki obezwładniające prądem (utrata przytomności na kilka minut, co drugie użycie trzeba wymieniać baterię, długość ok. 40 cm, średnica ok. 4 cm),
– kusze, które przy zastosowaniu strzał z niewielkim ładunkiem wybuchowym dają
możliwość unieruchamiania »polewaczek« milicyjnych (zasięg 150–200 m),
– czasowe zapalniki elektroniczne lub zapalniki uruchamiane przez radio.
Jest wiele różnych innych tego typu »gadżetów« – czy cokolwiek z tego jest (będzie)
Wam potrzebne? Zdobywanie ich jest często pracochłonne i kosztowne oraz wymaga
utrzymywania nie zawsze łatwych kontaktów. Wiele rzeczy można by produkować
w kraju, po dostarczeniu Wam prototypu i zapewnieniu dostawy podstawowych elementów”.
W ostatnim czasie nastąpiło pogłębienie tendencji do inspirowania działań sabotażowo-terrorystycznych w Polsce, o czym jednoznacznie świadczy zawartość przejętego
30 września br. w Gdańsku transportu wysłanego ze Szwecji przez J[ózefa] Lebenbauma i M[ariana] Kaletę za wiedzą J[erzego] Milewskiego:
W skład przejętej przesyłki wchodziły:
1. Dwie zamrażarki zawierające między ściankami zamiast materiału izolującego
bardzo dobrze zakamuﬂowany sprzęt:
– 100 sfałszowanych czystych blankietów prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych,
– 7 sztuk fabrycznie nowej broni gazowej (w tym 4 rewolwery możliwe do przerobienia na broń palną),
– kilkanaście pudełek z amunicją gazową,
– ok. 30 opakowań ręcznych miotaczy gazowych produkcji francuskiej (gaz paraliżujący),
– 3 rodzaje „pałek elektrowstrząsowych” służących do obezwładniania osób prądem,
ok. 20 sztuk,
– 4 celowniki optyczne typu „Red Point”, upraszczające celowanie i współpracujące
z bronią krótką i długą,
– 4 urządzenia optyczne mogące służyć jako celowniki,
– urządzenia podsłuchowe,
– duża ilość podzespołów elektronicznych (diody, tranzystory),
– płytki drukowane służące do montażu układów scalonych,
– kilkanaście sztuk miniaturowych odbiorników radiowych na fale ultrakrótkie,
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– 2 mininadajniki telewizyjne umożliwiające włączanie się do programu TV i nadawanie własnych audycji nagranych na taśmy wideo,
– kilkadziesiąt sztuk baterii różnego typu.
2. Urządzenia i materiały poligraﬁczne (6 sztuk powielaczy „Gestetner”, 4 offsety
ﬁrmy „Roneo”, 2 piece do wypalania matryc, kilkanaście tysięcy matryc papierowych,
3 tys. sztuk blach offsetowych, części zamienne do maszyn poligraﬁcznych).
3. Miniaparat fotograﬁczny „Minox” wraz ze specjalnym kompletem i zestawem odczynników do obróbki negatywów oraz 20 błonami ﬁlmowymi.
4. Urządzenie elektroniczne (4 skanery RO-32 wraz z zasilaczami – 200-kanałowe,
1 skaner AR-2002 – 20 kanałów, który może współpracować z komputerem, 30 tranzystorów o mocy BLY-94 używanych do budowy radiostacji).
5. Kilkaset egzemplarzy literatury bezdebitowej.
Z rozpoznania MSW, potwierdzonego przynajmniej częściowo w korespondencji
ujawnionej w przejętej przesyłce, wynika, że J[ózef] Lebenbaum i M[arian] Kaleta ściśle współpracują z zagranicznym przedstawicielem organizacji Solidarność Walcząca
– Andrzejem Wirgą, zam[ieszkałym] w RFN w Moguncji [...].
W przeszłości A[ndrzej] Wirga pozostawał w kontakcie z członkami organizacji terrorystycznej Rote Armee Fraktion. Powiązania te zostały ustalone przez policję zachodnioniemiecką, która poleciła mu je zerwać, co też uczynił.
O partycypacji A[ndrzeja] Wirgi w transporcie świadczy treść ujawnionej korespondencji, z której wynika, że znaczna jego [transportu] część przeznaczona była dla struktur Solidarności Walczącej we Wrocławiu.
W ostatnim czasie organizacja Solidarność Walcząca otrzymała za pośrednictwem
J[ózefa] Lebenbauma sumę 2 tys. USD od Jerzego Giedroycia – wydawcy paryskiej
„Kultury”, co również wynika z przejętej korespondencji.
Należy odnotować, że J[ózef] Lebenbaum w ostatnim czasie przebywał w USA,
gdzie spotkał się m.in. ze Zbigniewem Brzezińskim, przestawiając założenia programowe organizacji Solidarność Walcząca, co przekazał w ujawnionym liście do szefa
Solidarności Walczącej – Kornela Morawieckiego.
Działalność J[erzego] Milewskiego, J[ózefa] Lebenbauma i M[ariana] Kalety łączy
fakt prawie 100-procentowego ﬁnansowania przez oﬁcjalne instytucje amerykańskie.
***

Narastanie tendencji terrorystycznych w emigracyjnych strukturach „Solidarności”
i innych ośrodkach dywersji antypolskiej ﬁnansowanych ze źródeł amerykańskich powinno zostać doprowadzone do świadomości czynników rządowych Stanów Zjednoczonych.
Należy przyjąć, że prawie całkowite ﬁnansowanie tych struktur i ośrodków z funduszy amerykańskich oraz częste i regularne kontakty ich kierowników ze znanymi
osobistościami amerykańskiego życia politycznego i urzędnikami instytucji ﬁnansujących je dają stronie amerykańskiej określony wpływ i kontrolę działalności tych struktur
i ośrodków.
Wynikałoby z tego, że strona amerykańska posiada określony stopień świadomości
prowadzonych przez te struktury operacji i działań, w tym o charakterze terrorystycznym, albo jest systematycznie, celowo i z premedytacją wprowadzana w błąd przez kie400

rowników tych struktur i ośrodków, co przy konieczności rozliczenia się z otrzymywanych funduszy jest mało prawdopodobne.
Przyjąwszy zatem stopień określonej świadomości strony amerykańskiej, wypada
stwierdzić, że pozostaje to w jaskrawej sprzeczności z przyjętą pozą i antyterrorystyczną retoryką głoszoną na wszystkich szczeblach administracji USA, w tym zwłaszcza
w ostatnim czasie w odniesieniu do Polski.

Źródło: AIPN, Mf 01592/631, b.p.
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Nr 168
1987 październik 13, Katowice – Uzupełnienie meldunku nr 650 w SOR kryptonim „Leszek”, sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach, tajne

17 IX 1987 r. – Zgodnie z poleceniem dyrektora Biura Studiów MSW w Warszawie zakończono prowadzenie SOR krypt[onim] „Leszek”, której ﬁgurantem był KA 63
250 Lesław Frączek. Materiały sprawy włączono do SOR krypt[onim] „Ośmiornica” nr
ewid[encyjny] 50 329, w ramach której są objęte kontrolą operacyjną osoby podejrzane
o działalność w Solidarności Walczącej.
Prowadzi: sierż. Mirosław Gabrysiak.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 131, mps.
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Nr 169
1987 listopad 9, Wrocław – Notatka służbowa w sprawie zatrzymania Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej sporządzona przez por. Piotra Frodymę1

W dniu 9 listopada 1987 r. o godz. 21.30, wykonując czynności służbowe mające na
celu zatrzymanie Kornela Morawieckiego, wobec którego istnieje podejrzenie współudziału w przemycie różnych materiałów i sprzętu ze Szwecji do Polski, dokonałem
zatrzymania w[yżej] wymienionego w mieszkaniu przy ul. [...] we Wrocławiu.
Wraz z K[ornelem] Morawieckim w mieszkaniu tym przebywała Hanna Łukowska-Karniej, która, jak wynika z uzyskanych przeze mnie danych, ściśle współpracuje
z K[ornelem] Morawieckim w jego działalności sprzecznej z prawem. Ustaliłem, iż od
około dwóch lat H[anna] Łukowska-Karniej nie przebywała w miejscu swego zamieszkania, ukrywając się. Nie pracowała również w tym czasie zawodowo.
U obojga w[yżej] wymienionych zabezpieczyłem:
– u K[ornela] Morawieckiego dowód osobisty wystawiony na nazwisko Płatkowski
Wiesław2 z wklejonym zdjęciem K[ornela] Morawieckiego;
– u H[anny] Łukowskiej-Karniej dowód osobisty na nazwisko Leszczyńska Krystyna3.
Innych dowodów tożsamości zarówno K[ornel] Morawiecki, jak i H[anna] Łukowska-Karniej nie posiadali.
W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie dochodzenia w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich H[anna] Łukowska-Karniej weszła w posiadanie dowodu osobistego Krystyny Leszczyńskiej.
Do notatki załączam dowód osobisty serii TK nr 8581377 na nazwisko Krystyna
Leszczyńska.
Dowód osobisty serii AB nr 4044463 na nazwisko Wiesław Płatkowski włączono do
materiałów śledztwa nr Ds-29/87 p[rzeciwk]o Krzysztofowi Szymańskiemu, którym
objęty został Kornel Morawiecki.

Źródło: AIPN, 0582/295, k. 5–6, mps.

1

Piotr Frodyma (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., 1979–1989
w Wydziale III KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku
Państwa WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Wiesław Płatkowski – bliższych danych nie ustalono.
3
Krystyna Paulina Leszczyńska (ur. 1947) – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 170
1987 listopad 10, Rzeszów – Uzupełnienie planu działań operacyjnych w SOR „Ośmiornica”, zmierzających do ograniczenia inicjatyw struktury konspiracyjnej SW w Rzeszowie w związku ze zbliżającym się referendum, sygnowane przez naczelnika Wydziału V
WUSW w Rzeszowie mjr. Józefa Gaja, zatwierdzone przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB płk. Jana Czajkę, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Kierownictwo struktury konspiracyjnej SW w Rzeszowie, po konsultacji z przedstawicielem SW Wrocław oraz po uzyskaniu danych, że RKW w Rzeszowie zamierza
wyprodukować i rozkolportować na terenie Rzeszowa i województwa ulotki nawołujące
do bojkotu referendum, zadecydowało:
– opracowanie i wyprodukowanie metodą kalki białkowej 10 tys. szt[uk] ulotek nawołujących w swojej treści do bojkotu referendum,
– rozkolportować wymienione ulotki na terenie Rzeszowa oraz przekazanie części
nakładu RKW i strukturze konspiracyjnej w Krośnie.
II. Cel działań
1. Niedopuszczenie do rozkolportowania ulotek w treści wzywających do bojkotu
referendum lub zminimalizowanie skutków oddziaływania propagandowego ze strony
struktury głównie poprzez przejęcie operacyjne.
2. Wykorzystanie zamiarów przeciwnika do pogłębienia rozpoznania operacyjnego
i umocnienia się w strukturze.
3. Przeprowadzenie działań operacyjnych w taki sposób, by gwarantowały powodzenie prowadzonej kombinacji operacyjnej krypt[onim] „Kamfora”.
III. Przedsięwzięcia operacyjne
1. Uaktywnić poprzez TW ps[eudonim] „Elżbieta”, „Saroń”, „Apollo”, „Tysiąc”,
„Franek” rozpoznanie zamiarów, inicjatyw, kierunków działań struktury zmierzających
do bojkotu referendum. Przygotować dla w[yżej] w[ymienionych] OZI zadania umożliwiające realizację przedsięwzięcia.
Odpowiedzialni: por. J[anusz] Tyrakowski, chor. B[ogusław] Brzuszek, od dnia 10 XI
1987 r.
2. Umożliwić produkcję ulotek wzywających w treści do bojkotu referendum grupie
kierowanej przez TW ps[eudonim] „Elżbieta” i poprzez tego TW przejąć operacyjnie
zdecydowaną większość nakładu.
Odpowiedzialny: por. J[anusz] Tyrakowski.
3. Dla zalegendowania wykonania zadań przez TW ps[eudonim] „Elżbieta” przeprowadzić rozmowy ostrzegawcze z A[ntonim] Kopaczewskim, A[ndrzejem] Kucharskim, W[ojciechem] Bałą i w razie potrzeby z innymi ﬁgurantami.
Odpowiedzialni: pracownicy Sekcji III w m[iejscu].
4. Zadaniować TW ps[eudonim] „Elżbieta” i w razie potrzeby inne OZI wchodzące
w skład Rady Wykonawczej SW w Rzeszowie, aby kierownictwo SW wyraziło zgodę
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na współdziałanie i wejście w skład planowanej komisji porozumiewawczej nielegalnych struktur pod przewodnictwem A[ntoniego] Kopaczewskiego, co w efekcie dałoby
możliwość rozpoznania RKW i struktur rolników indywidualnych działających na bazie
byłego [NSZZ] RI „S[olidarność]”.
Odpowiedzialny: kier[ownik] Sekcji III w m[iejscu].
5. Zadaniować TW ps[eudonim] „Elżbieta” do podjęcia się rozkolportowania przez
swoją grupę konspiracyjną (w rezultacie operacyjne przejęcie przez SB) ulotek w treści
nawołujących do bojkotu referendum, wyprodukowanych przez RKW Rzeszów.
Odpowiedzialny: por. J[anusz] Tyrakowski.
6. W celu pogłębienia rozpracowania RKW Rzeszów niewielką ilość ulotek wyprodukowanych przez SW Rzeszów przekazać do zapoznania się Zb[igniewowi] Sieczkosiowi1.
Odpowiedzialny: por. J[anusz] Tyrakowski.
7. Poprzez OZI uplasowane w kierownictwie SW Rzeszów doprowadzić do przekazania części ulotek wzywających w treści do bojkotu referendum rozpracowywanej
przez Wydz[iał] VI w Krośnie grupie konspiracyjnej R[omualda] Mikszy2 i uzgodnić
z tą jednostką zatrzymanie łącznika, co umożliwiłoby zerwanie więzi konspiracyjnych
między obu grupami.
Odpowiedzialny: z[astęp]ca n[aczelni]ka Wydz[iału] V kpt. Andrzej Czerwiński.
8. Zadaniować TW ps[eudonim] „Bałtyk” do wyjazdu w dniu 20 bm. lub innym
uzgodnionym terminie do Wrocławia i rozpoznania zamiarów centrali w sprawie referendum. W sprawie tej przedsięwzięcie skonsultować z Wydziałem II Biura Studiów SB
MSW.
Odpowiedzialny: chor. B[ogusław] Brzuszek.
9. Zadaniować TW ps[eudonim] „Tysiąc” do odnowienia kontaktów z J[anuszem]
Szkutnikiem. Zabezpieczyć operacyjnie spotkanie krajowych przedstawicieli [NSZZ „Solidarność”] RI w Słocinie w celu zapewnienia rozpoznania dla Wydz[iału] VI w m[iejscu]
i ustalenia zamiarów poligraﬁcznych [NSZZ „Solidarność”] RI na referendum.
Odpowiedzialny: chor. B[ogusław] Brzuszek.
10. Fakt prowadzenia rzekomego kolportażu ulotek SW i RKW przez grupę konspiracyjną TW ps[eudonim] „Elżbieta” wykorzystać do rozpracowania ﬁgurantki SOR
„Meduza”, poprzez wyposażenie jej przez TW „Elżbieta” w urządzenie nasłuchowe
celem zapewnienia „bezpieczeństwa” w okresie rzekomych akcji kolportażowych.
Odpowiedzialny: por. J[anusz] Tyrakowski.
11. Poprzez TW ps[eudonim] „Kinga” uzyskać zamiary na referendum struktur z terenu Krakowa, zapewnić dopływ nielegalnych wydawnictw i zabezpieczyć operacyjnie
ich przejęcie.
Odpowiedzialny: chor. B[ogusław] Brzuszek.
1

Zbigniew Sieczkoś (ur. 1949) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. członek
Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, w 1982 r. redaktor „Biuletynu Informacji Wojennej” i pisma
„Trwamy”, w 1982 r. współzałożyciel i do 1989 r. szef RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. 1997–2001 wojewoda rzeszowski i podkarpacki.
2
Romuald Miksza (ur. 1938) – milicjant, działacz opozycyjny. Zwolniony z MO za współpracę z NSZZ
„Solidarność” RI, twórca grupy konspiracyjnej, w 1987 r. wszedł w skład reaktywowanej Komisji ds. Realizacji
Porozumień Ustrzyckich.
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Uwagi:
1. W przypadku zmiany sytuacji operacyjnej plan będzie uzupełniany o inne przedsięwzięcia operacyjne.
2. Plan będzie realizowany pod nadzorem z[astęp]cy naczelnika Wydziału V kpt.
A[ndrzeja] Czerwińskiego.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 1, k. 100–101, mps.
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Nr 171
1987 listopad 10, Wrocław – Szyfrogram od zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB
ppłk. Janusza Koronowskiego1 do pierwszego wiceministra spraw wewnętrznych gen.
Władysława Pożogia w sprawie zatrzymania Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej, tajne

W dniu 9 XI 1987 r. o godz. 21.30 Służba Bezpieczeństwa WUSW we Wrocławiu
zatrzymała w mieszkaniu należącym do ob[ywatelki] Stefanii Zielińskiej2 z d[omu]
Tomsia, c. Józefa i Magdaleny z d[omu] Zbieg, ur. 21 II 1926 r. Rabsztyn k. Olkusza,
zam[ieszkałej] Wrocław, ul. [...], emerytki, i ob[ywatelki] Elżbiety Zielińskiej, c. Stefana i Stefanii z d[omu] Tomsia, ur. 21 III 1956 r. we Wrocławiu, zam[ieszkałej] j[ak]
w[yżej], zatr[udnionej] Przedsiębiorstwo Handlu Ubiorami OTEX przy ul. Rzeźniczej
w charakterze operatora maszyn drukarskich, Kornela Morawieckiego, s. Michała i Jadwigi z d[omu] Szumańska, ur. 3 V 1941 r. Warszawa, zam[ieszkałego] Wrocław, ul.
[...], zatr[udnionego] do 13 XII 1981 r. [jako] adiunkt w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej, narodowość i obywatelstwo polskie, wykszt[ałcenie] wyższe – ﬁzyk,
matematyk, założyciela i szefa nielegalnej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca, ukrywającego się od 13 XII 1981 r., poszukiwanego listem gończym wydanym
przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław Śródmieście w dniu 25 I 1983 r.,
przy którym ujawniono i zakwestionowano:
– dowód osobisty z wklejonym zdjęciem K[ornela] Morawieckiego, na nazwisko
Płatkowski Wiesław Władysław, s. Władysława i Janiny, ur. 16 I 1941 r. w Piaskach
woj. lubelskie, zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], zatr[udniony] Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego, ul. Ks. Witolda, przyjęty do pracy 20 IV 1979 r., żonaty,
2 dzieci: Dariusz (4 V 1963 r.) i Andrzej (17 VII 1965 r.), d[owód] o[sobisty] seria AB
nr 4044463;
– 178 dolarów USA i 11 tys. zł;
– krzyżyk z orłem w koronie z wygrawerowanym napisem: „Kornelowi Jurek. Grodków 1982”,
oraz Hannę Łukowską-Karniej, c. Mariana i Zoﬁi z d[omu] Olszewska, ur. 7 VIII
1941 r. Nowa Borowlanka (ZSRR), zam[ieszkałą] Wrocław, ul. [...], zatr[udnioną] do
1 X 1986 r. jako pracownik biblioteki Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
łączniczkę Kornela Morawieckiego, członka kierownictwa Solidarności Walczącej,
ukrywającą się od 1 IX 1986 r., przy której ujawniono i zakwestionowano:
a

Zgodnie z rozdzielnikiem szyfrogram skierowany był także do: kierownika Grupy Operacyjno-Sztabowej MSW,
podsekretarza stanu MSW, szefa Służby Bezpieczeństwa gen. Henryka Dankowskiego, dyżurnego operacyjnego
ministra spraw wewnętrznych i dyrektora Biura Studiów SB MSW.
1
Janusz Koronowski (ur. 1946) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1968 r., 1968–1975
w Wydziale II KW MO w Poznaniu, 1975–1977 zastępca, a 1977–1980 naczelnik Wydziału II KW MO w Lesznie, 1980–
–1981 w Wydziale VII Departamentu II MSW, 1981–1983 zastępca naczelnika Wydziału XIII Departamentu II MSW,
1983–1984 naczelnik Wydziału VI Departamentu II MSW, 1984–1987 naczelnik Wydziału XVI Departamentu II MSW,
w 1987 r. zastępca dyrektora Biura „W” MSW, 1987–1988 I zastępca szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB, 1989–1990
szef WUSW we Wrocławiu, 1989–1990 zastępca szefa Służby Milicji Obywatelskiej MSW, zwolniony ze służby.
2
Stefania Zielińska (1926–1991) – emerytka.
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– dowód osobisty na nazwisko Leszczyńska Krystyna Paulina z d[omu] Dąbrowska, c. Kazimierza i Teresy, ur. 22 XI 1947 r., Kłodzko, zam[ieszkała] Kłodzko, ul. [...],
czas[owo] [zamieszkała] Wrocław, ul. [...], zamężna – Pendolski Ryszard3 (1972b),
1 dziecko – Katarzyna (1967), d[owód] o[sobisty] TK 8581377 wydany przez K[omendę]
P[owiatową] MO Kłodzko w dniu 9 III 1967 r.;
– negatywy ostatniego numeru pisma „Solidarność Walcząca” nr 21/165 z dnia
1–15 bm. dotyczącego m.in. stanowiska Solidarności Walczącej wobec referendum;
– kartkę z maszynopisem stanowiącym raport z nasłuchu sieci radiowej tut[ejszego]
WUSW z ostatnich dni;
– 12 dolarów USA, 1 bon PKO i 19 tys. zł.
Trwają intensywne działania operacyjno-śledcze. Zaplanowano kolejne działania
wobec znanych aktywistów Solidarności Walczącej.

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 98–99, mps.

b
3

Tak w dokumencie.
Ryszard Pendolski – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 172
1987 listopad 11, Rzeszów – Informacja sporządzona w oparciu o relację TW pseudonim
„Elżbieta” z dnia 9 listopada 1987 r., utrwaloną na taśmie magnetofonowej, sygnowana
przez kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego,
tajne specjalnego znaczenia

1. W dniu 6 XI 1987 r. około godz. 19.30 przyjechał do mnie Jasiek i pojechaliśmy
do niego do domu, gdzie mieliśmy się ukrywać. Po przyjeździe Jasiek pokazał mi kartkę,
jaka była przypięta do drzwi o treści: „Nie jedziecie do Dębicy, Lenkiewicz przyjechał
dzisiaj, jest u mnie, przyjedźcie o 6.00 rano, pozostałe sprawy aktualne, jeżeli masz jakieś wątpliwości, to pokażcie się – Andrzej”. Pojechałem do A[ndrzeja] Kucharskiego
do domu – A[ntoni] Lenkiewicz w tym czasie już spał. Andrzej poinformował mnie, że
na drugi dzień odbędziemy rozmowę z A[ntonim] Lenkiewiczem według ustalonego
planu. A[ndrzej] Kucharski przekazał mi znaczki, jakie otrzymał od A[ntoniego] Lenkiewicza (40 kompletów z Lisem-Kulą), zdjęcie z J[ózefem] Piłsudskim oraz około
5 egz[emplarzy] ulotek w języku rosyjskim związanych z katastrofą w Czarnobylu. Według A[ntoniego] Lenkiewicza znaczki te i ulotki otrzymał bezpośrednio od K[ornela]
Morawieckiego. A[ndrzej] Kucharski poinformował mnie, że nie rozmawiali na tematy szczegółowe – bliższe szczegóły zostaną ustalone w dniu następnym. Zapytałem
A[ndrzeja] Kucharskiego, czy Lenkiewicz przyjechał sam, stwierdził, że tak, a powodem były trudności organizacyjne we Wrocławiu oraz sprawy związane z prelekcjami A[ntoniego] Lenkiewicza (m.in. w czwartek, tj. w dn[iu] 5 XI 1987 r., prowadził
prelekcję z L[eszkiem] Moczulskim w Krakowie). A[ndrzej] Kucharski poinformował
mnie, że A[ntoni] Lenkiewicz ma upoważnienie do prowadzenia rozmów na temat „kanałów”.
W dniu następnym, tj. 7 XI 1987 r., ok. 5.30 pojechaliśmy na lokal, gdzie przebywaliśmy do godz. 15.00 (realizowałem zadania dot[yczące] parkowania samochodu
w okolicy kina „Mewa”). A[ntoni] Lenkiewicz na wstępie poinformował o ogólnej sytuacji politycznej w naszym kraju, m.in. stwierdził, że wiceprezydent USA Bush1 w zamian za pożyczki ﬁnansowe domagał się od rządu polskiego wprowadzenia w życie
pluralizmu związkowego, co powinno zostać zrealizowane, a było powodem powołania
KKW NSZZ „S[olidarność]” na czele z L[echem] Wałęsą i zajęcia stanowiska przez SW
Wrocław o pozostaniu w konspiracji NSZZ „S[olidarność]”.
Następnie przystąpiliśmy do rozmów na temat przerzutu literatury do ZSRR. A[ntoni]
Lenkiewicz stwierdził, że osobiście rozmawiał na ten temat z K[ornelem] Morawieckim. Poinformował, że Wrocław akceptuje działania SW Rzeszów w tym temacie,
gwarantuje pomoc organizacyjną i ﬁnansową (bez podawania szczegółów). Uczulał nas
na konieczność potwierdzenia z tamtej strony. Na moje sugestie, że potrzebujemy adresy
punktów kontaktowych, stwierdził, że jest to sprawa do dogrania w najbliższym czasie.
Według oświadczenia A[ntoniego] Lenkiewicza, Wrocław będzie przygotowany do rea1

George Bush (ur. 1924) – amerykański polityk republikański, 1981–1989 wiceprezydent, a 1989–1993 prezydent
Stanów Zjednoczonych.
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lizacji tego tematu na przełomie miesiąca grudnia i stycznia 1988 r. Zostało uzgodnione,
że na zakonspirowany sygnał telefoniczny, na przełomie m[iesią]ca listopada i grudnia,
ma dojść do spotkania przedstawicieli SW Wrocław i SW Rzeszów w sprawie tworzenia
kanałów, przy czym możliwe są dwa miejsca spotkań – jedno na terenie Wrocławia,
drugie – u siostry A[ndrzeja] Kucharskiego – Anny Jodłowskiej zam[ieszkałej] w Krakowie. W spotkaniu tym przewidziany jest mój udział.
Stwierdził, że temat „kanałów” mamy realizować. Powinniśmy jechać do księdza
w woj. zamojskim (A[ndrzej] Kucharski podał nazwisko księdza), sugerując potrzebę sprawdzenia jego osoby przez kurię biskupią. Zasygnalizował, że SW Wrocław ma
w dyspozycji materiały propagandowe do przerzutu na teren ZSRR, co jest ﬁnansowane przez emigrację ukraińską, zaś zgłoszone potrzeby w zakresie literatury religijnej
w języku rosyjskim sﬁnansuje SW Wrocław, zaś SW Rzeszów obsłuży kanały między
Wrocławiem a Rzeszowem.
SW Wrocław potwierdziła aktualność funkcjonowania kanałów przerzutu bieżącej
prasy konspiracyjnej między Rzeszowem a Wrocławiem – najbliższy termin odbioru
literatury od Oziewicza z Wrocławia przez łącznika z Rzeszowa w godzinach rannych
w dniu 20 XI br. Na prośbę K[ornela] Morawieckiego w[yżej] w[ymieniony] łącznik
ma przekazać list do kierownictwa SW Rzeszów w sprawach dotyczących aktualnej
sytuacji w strukturze. Zwróciłem się z prośbą do A[ntoniego] Lenkiewicza w sprawie
pomocy w poligraﬁi. Stwierdził, że główną formą poligraﬁczną powinno być sito, poinformował, że SW Wrocław raczej nie ma możliwości pomocy w tych sprawach, ale
zobowiązał się przeszkolić przedstawiciela SW Rzeszów w zakresie obróbki chemicznej
ramek sitodrukowych (na terenie Wrocławia lub Rzeszowa) oraz dostarczyć sprzęt tzw.
Radia „S[olidarność]” wraz z oprzyrządowaniem. Obiecaliśmy (zgodnie z instrukcjami
SB) A[ntoniemu] Lenkiewiczowi wyprodukowanie (techniką sitodruku) broszury jego
autorstwa w zamian za bezpłatne odstąpienie części nakładu (32-stronicowy maszynopis
ma odebrać we Wrocławiu łącznik w dniu 20 bm. lub ma być przesłany pocztą na adres
Marty) oraz dostarczyć mu 1 litr farby „sitodrukowej”.
A[ntoni] Lenkiewcz agitował nas do utworzenia na terenie woj. rzeszowskiego nawet ﬁkcyjnych oddziałów KPN, WiP i opozycyjnego harcerstwa oraz zachęcał do pełnego uzgodnienia współdziałania ze wszystkimi innymi ugrupowaniami opozycyjnymi
działającymi na naszym terenie.
W sprawie referendum2 zalecił działalność propagandową na rzecz bojkotu, proponując zastosowanie metody ośmieszenia tej akcji. Odnośnie spraw związanych z bieżącym rozliczaniem za dostawy prasy z Wrocławia stwierdził, że w tych sprawach musimy
być bardzo wiarygodni – nie ma żadnych tłumaczeń, powinniśmy na bieżąco prowadzić
rozliczenia, sprawa pomocy ﬁnansowej to co innego, a rozliczenia z kolportażu to całkiem inna sprawa.
Następnie pojechaliśmy na spotkanie z Radą Wykonawczą SW, na którym prowadzono rozmowy ogólnikowe, m.in. na temat KPN ([Lenkiewicz] bardzo nalegał na jej utworzenie), twierdził, że współpraca z KPN przebiegałaby tym samym kanałem. Proponował nawiązanie kontaktu z WiP-em krakowskim i poparcie dla tej inicjatywy. A[ntoni]
2
Referendum odbyło się 29 XI 1987 r., postawiono w nim dwa ogólnikowe pytania na temat planów reform gospodarczych i politycznych. Jego wyniki nie miały mocy wiążącej ze względu na zbyt niską frekwencję.
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Lenkiewicz namawiał nas na prowadzenie działalności m.in. poprzez wmurowywanie
tablic, obelisków, proponował wmurowanie tablicy Boruty-Spiechowicza3 i J[ózefa]
Piłsudskiego. Uzgodniliśmy, że dostarczymy mu materiały do produkcji znaczków z Borutą-Spiechowiczem, a za środki uzyskane z ich sprzedaży ufundujemy taką tablicę.
2. Lenkiewicz sygnalizował nam potrzebę szukania sponsorów na rzecz działalności
SW, twierdził, że daje to dobre efekty i Wrocław otrzymał już kilka bardzo dużych dotacji od takich [sponsorów].
Wykazywał zainteresowanie całością działalności opozycyjnej na naszym terenie
i personaliami osób z terenu woj. rzeszowskiego biorących udział w działalności opozycyjnej. Wyrażał negatywną opinię o Januszu Szkutniku i radził nam izolowanie jego
osoby. Radził nam utworzenie komórki bezpieczeństwa, która zajmowałaby się ochroną
ludzi, a jednocześnie rozpracowywała MO i SB.
Po spotkaniu z Radą zawieźliśmy A[ntoniego] Lenkiewicza do kościoła fary, gdzie
prowadził prelekcję. Miał załatwiony nocleg na terenie fary. W dniu 9 XI 1987 r. miał go
zawieźć Jasiek do Jasła, ale przypadkowo w kościele przebywał ksiądz z Jasła i dlatego
Lenkiewicz odwołał sprawę wyjazdu z Jaśkiem. Podziękował nam za pobyt, stwierdził,
że dobrze to zorganizowaliśmy, był zaskoczony naszym przyjęciem jego osoby. Poinformował nas, że teraz jedzie z prelekcjami do Jasła, Krosna i powraca w dniu 11 XI br. do
Rzeszowa, gdzie żona A[ndrzeja] Kucharskiego ma mu przekazać jego osobiste rzeczy,
które zostawił w ich domu. Z Rzeszowa ma pojechać do Szczecina (relacja A[ndrzeja]
Kucharskiego).
A[ntoniego] Lenkiewicza oceniam jako człowieka bardzo inteligentnego, osobę znaczącą w SW Wrocław, ale pod względem ideologicznym, a nie spraw organizacyjnych.
Uważam, że ma bezpośrednie kontakty z K[ornelem] Morawieckim. Człowiek bardzo
rzeczowy, dokładny, nielubiący „wodolejstwa”, skrupulatny, notował sobie pewne sprawy, bardzo konkretny, posiadający bardzo dobrą pamięć, jak zauważyłem, nie nadużywa
alkoholu, nie pali papierosów, jest „maniakiem”, jeśli chodzi o postać J[ózefa] Piłsudskiego, doskonale zorientowany w jego biograﬁi. A[ntoni] Lenkiewicz za przeprowadzoną prelekcję otrzymał od A[ndrzeja] Kucharskiego 7000 zł.
Uzupełnienie:
1) Barbara Kucharska4 nie tylko orientuje się w działalności męża, ale wspomaga
go, a często podpowiada mu rozwiązania. Jest pod „urokiem” A[ntoniego] Lenkiewicza
– imponuje [on] jej swoją wiedzą i osobowością.
2) W trakcie rozmów z Lenkiewiczem wyszło na jaw, że Kucharski w przeszłości
otrzymał 50 dolarów od K[ornela] Morawieckiego, za co – jak wyjaśnił – kupił 3 maszyny do pisania (w dyspozycji SW Rzeszów są tylko 2 maszyny).
3) Z wypowiedzi A[ntoniego] L[enkiewicza] wynikało, że literatura ukraińska jest
już w kraju, ale istnieje kwestia jej podjęcia.
3

Mieczysław Boruta-Spiechowicz (1894–1985) – wojskowy, generał. Uczestnik I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej, w XII 1939 r. aresztowany przez NKWD, w 1941 r. zwolniony, w 1946 r. pełnił funkcję
zastępcy szefa Departamentu Piechoty i Kawalerii, współzałożyciel ROPCiO oraz Komitetu Porozumienia na rzecz
Samostanowienia Narodu.
4
Barbara Kucharska (ur. 1946) – inżynier.
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4) W sprawie tworzenia oddziału KPN Lenkiewicz sugerował, że może to być nawet
ﬁkcja dla zdezorganizowania SB lub wyznaczenie 1–2 ludzi, którym SB nie mogłaby nic
zrobić (np. emeryci).
5) W trakcie rozmów n[a] t[emat] sponsorów ﬁnansowych SW A[ndrzej] Kucharski poinformował, że może nawiązać kontakt z Polakiem przebywającym w k[rajach]
k[apitalistycznych], któremu jego ojciec uratował kiedyś życie – A[ntoni] Lenkiewicz
podjął się pośrednictwa w tym kontakcie – kanałami SW Wrocław.
6) A[ntoni] L[enkiewicz] chwalił Marka Koniecznego za odpowiedzialność i dobre
układy w SW Wrocław.
7) W trakcie dyskusji z A[ntonim] L[enkiewiczem] w dniu 8 XI 1987 r. przypadkowo padło nazwisko Andrzeja Kołodzieja, na co Lenkiewicz nie zareagował w sposób
szczególny, a tylko wyjaśnił, że go zna jako bardzo sprytnego faceta organizującego
działalność w Gdańsku. A[ndrzej] Kucharski pochwalił się, że też go zna, gdyż był on
organizatorem spotkań z Kornelem Morawieckim.
8) Na spotkaniu Rady Wykonawczej z A[ntonim] Lenkiewiczem nikt nie wykazywał
większego zainteresowania [Lenkiewiczem], wg mojej oceny najbardziej mógł zwrócić
uwagę A[ntoniego] Lenkiewicza Kaźmierczak5 (właściciel lokalu), którego zaciekawiła sprawa KPN, i on też najwięcej na ten temat dyskutował.
9) Lenkiewicz po zakończeniu prelekcji spotkał się na plebanii kościoła fary
z A[ntonim] Kopaczewskim.
10) Marta otrzymała propozycję od Irka – studenta z Krakowa – utworzenia na terenie Rzeszowa WiP, sygnalizował mi o tym również osobiście Irek na spotkaniu, które
z nim odbyłem.
11) Odnośnie zamierzeń SW Rzeszów na 11 XI 1987 r. – bez zmian, nadal aktualna
sprawa transparentów (J[ózef] Kyc, Kaźmierczak), wieniec [będzie] złożony pod tablicą Lisa-Kuli.
12) W czasie prelekcji A[ndrzej] Kucharski spotkał się z Miśkowem6 z Bieszczad,
który poinformował, że wyjeżdża do Stargardu na około 2 lata, zapoznał A[ndrzeja]
Kucharskiego z dwoma ludźmi – jednym z nich był Gąsiorowski7, stwierdzając, że są
to jego następcy. A[ndrzej] Kucharski obiecał im pomoc organizacyjną.
Zadania:
1) Zaistniałą sytuację wykorzystać do nawiązania kontaktów ze Zb[igniewem] Sieczkosiem – szefem RKW, przedstawić mu zamierzenia opozycji krajowej odnośnie referendum, wykorzystać tę sytuację do objęcia funkcji wykonawczej w mającej powstać
komisji.
2) Zrealizować zadania dot[yczące] nawiązania kontaktu z księdzem z woj. zamojskiego (postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami).
3) Odnośnie grupy bieszczadzkiej, wspólnie z A[ndrzejem] Medyńskim przeciwdziałać udzieleniu pomocy tej strukturze.

5

Kaźmierczak – bliższych danych nie ustalono.
Miśków – bliższych danych nie ustalono.
7
Krzysztof Gąsiorowski (1935–2003) – wieloletni tajny współpracownik SB ps. „Jerzy Rawicz”, „Mikołaj”
i „Ataman”, uczestniczył w rozpracowaniu m.in. krakowskiego środowiska ROPCiO i KPN.
6
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4) Nie dopuścić do zakłócenia obchodów 11 XI 1987 r. poprzez „wystraszenie”
J[ózefa] Kyca i tym samym uniemożliwić wyeksponowanie transparentów SW.
5) Odnośnie 14 XI br.a zabezpieczyć tę uroczystość lub w przypadku braku takiej
możliwości zapewnić sobie spływ informacji z tego spotkania.8
6) Zadania dot[yczące] Marty, Staszka, nowego lokalu – aktualne, stałe.
Uwagi pracownika:
Spotkanie odbyłem w l[okalu] k[ontaktowym] „Lok” z zachowaniem zasad konspiracji, z udziałem zastępcy naczelnika Wydz[iału] V kpt. A[ndrzeja] Czerwińskiego. Zorganizowałem poczęstunek. Przekazane informacje są wiarygodne, potwierdzone przez
inne OZI, technikę operacyjną. Następne spotkanie w dniu 11 XI 1987 r.
Czynności i przedsięwzięcia:
1) Z informacji sporządzić wyciągi do Wydz[iału] II WUSW w Zamościu, Wydz[iału]
V WUSW Krosno i Biura Studiów SB MSW.
2) Dokonać analizy materiałów operacyjnych związanych z przyjazdem A[ntoniego]
Lenkiewicza i wypracować dalsze kierunki działań w rozpracowaniu oraz kombinacji
operacyjnej „Kamfora”.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 87–88, mps.

a

Taka data w dokumencie.
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Nr 173
1987 listopad 11, Wrocław – Protokół przesłuchania świadka Jerzego Sokólskiego1,
funkcjonariusza WUSW we Wrocławiu, przez Witolda Łaszczyńskiego2, funkcjonariusza
WUSW we Wrocławiu, w sprawie zatrzymania Kornela Morawieckiego i Hanny Łukowskiej-Karniej

Przedwczoraj, tj. w dniu 9 listopada 1987 r., około godz. 21.50 wraz z por. Maciejem Lisikiewiczem3 i innymi funkcjonariuszami udaliśmy się na ul. [...] we Wrocławiu,
gdzie mieliśmy zatrzymać osoby przebywające w mieszkaniu nr [...] domu oznaczonego
numerem [...]. Ponieważ zachodziło prawdopodobieństwo, że w mieszkaniu tym może
znajdować się ukrywający się Kornel Morawiecki, ważną rzeczą był moment zaskoczenia, dlatego też po zapukaniu do drzwi na pytanie kobiety „Kto tam?” odpowiedziałem,
że przynoszę telegram. Wówczas ta kobieta odpowiedziała przez drzwi, że żadnej poczty
nie przyjmuje. W tej sytuacji głośno wezwałem stojącą za drzwiami kobietę do otworzenia, mówiąc: „Proszę otworzyć – milicja”. Wezwanie takie powtórzyłem dwu- lub trzykrotnie i dopiero gdy zagroziłem wyłamaniem drzwi, wpuszczono nas do mieszkania.
Stojący za mną por. Lisikiewicz okazał tej kobiecie legitymację służbową, a ja wbiegłem
do mieszkania. Za mną wszedł por. Lisikiewicz, a później inni funkcjonariusze. W mieszkaniu tym znajdowały się cztery osoby – jeden mężczyzna i trzy kobiety. Ze względu na
to, iż obawialiśmy się, że ukrywający się Kornel Morawiecki może posiadać broń, zaraz
po wejściu do pokoju założyłem temu mężczyźnie kajdanki, spinając mu ręce do tyłu.
W tym czasie por. Lisikiewicz stał obok siedzącej w fotelu kobiety, którą rozpoznałem
jako Hannę Łukowską-Karniej. H[annę] Karniej znaliśmy osobiście, zarówno ja, jak
i por. Lisikiewicz z poprzednich kontaktów służbowych, gdyż była już zatrzymywana
przez milicję. Następnie po sprawdzeniu, czy zatrzymany przez nas mężczyzna nie posiada broni, poleciłem mu usiąść w fotelu, zapytałem o nazwisko i zażądałem okazania
dowodu osobistego. Mężczyzna ten odpowiedział, że nazywa się Płatkowski, a dowód
osobisty ma w kieszeni marynarki. Ponieważ mężczyzna ten nie mógł, ze względu na
skute z tyłu ręce, wyjąć osobiście dokumentów, ja wyjąłem portfel z lewej wewnętrznej
kieszeni marynarki. Jak zauważyłem, w portfelu oprócz dowodu osobistego znajdowały
się jeszcze dolary. Zapytałem tego mężczyznę, czy jest to jego dowód osobisty, na co
odpowiedział, że tak. Fotograﬁa w dowodzie osobistym przedstawiała siedzącego przede mną mężczyznę. Powtórnie zapytałem go o nazwisko, a on odpowiedział, że nazywa
się Wiesław Płatkowski, a inne jego dane mam w dowodzie osobistym. W tym czasie
por. Lisikiewicz zażądał od kobiety, w której rozpoznałem Hannę Łukowską-Karniej,
okazania dowodu osobistego, na co ta, jak usłyszałem, odpowiedziała: „Nazywam się
Hanna Łukowska-Karniej – my się przecież znamy”. Powiedziała również, że nie posia1
Jerzy Sokólski (ur. 1953) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., od 1979 r.
w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1989–1990 w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa
WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Witold Łaszczyński (ur. 1951) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1976 r., od 1976 r.
w Wydziale Śledczym KW MO/WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. zwolniony ze służby.
3
Maciej Lisikiewicz – bliższych danych nie ustalono.
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da przy sobie żadnych dokumentów. Pozostałe dwie kobiety okazały dowody osobiste
i jak z nich wynikało, były lokatorkami tego mieszkania. Po krótkim czasie do tego
mieszkania weszli inni funkcjonariusze, w tym oﬁcer śledczy, i oni przejęli dokonywanie dalszych czynności, a ja i por. Lisikiewicz opuściliśmy mieszkanie.
To wszystko, co wiem w tej sprawie.

Źródło: AIPN, 0582/295, k. 81–84, mps na drukowanym formularzu.
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Nr 174
1987 listopad 11, Wrocław – Notatka służbowa na temat identyﬁkacji zatrzymanego Kornela Morawieckiego sporządzona przez starszego inspektora RUSW w Środzie Śląskiej
ppor. Andrzeja Olejnika1, tajne

W dniu 9 XI 1987 r. około godziny 23.00 dyżurny ruchu w Środzie Śląskiej powiadomił mnie telefonicznie, że wysyła po mnie do domu samochód, którym mam się udać
do WUSW we Wrocławiu.
Po przyjeździe do WUSW okazano mi ﬁlm, na którym rozpoznałem Kornela Morawieckiego, mojego wykładowcę analizy matematycznej z okresu moich studiów na
Politechnice Wrocławskiej, siedzącego w towarzystwie nieznanej mi kobiety.
Po obejrzeniu ﬁlmu polecono mi udać się do sekretariatu I[nspektoratu] 2 celem
obejrzenia bezpośrednioa Kornela Morawieckiego. Po okazaniu mi go podtrzymuję, że
osobą mi okazaną jest w[yżej] w[ymieniony].

Źródło: AIPN Gd, 77/17, t. 2, k. 163, rkps.

a
1

W dokumencie bezpośredniego.
Andrzej Olejnik – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 175
1987 listopad 14, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB w sprawie aresztowania
Kornela Morawieckiego i wykorzystania tego faktu w celu rozbicia struktur SW, tajne

Aresztowanie przywódcy konspiracyjnej organizacji Solidarność Walcząca – Kornela Morawieckiego – wywołało wzrost zainteresowania tym ugrupowaniem ze strony
ośrodków dywersji oraz szerokie komentarze polskojęzycznych rozgłośni radiowych na
Zachodzie.
Wyolbrzymianym ocenom o zasięgu działania i dorobku SW i jego przywódcy dla
„demokratyzacji” życia w kraju z reguły towarzyszą sugestywne wnioski, obliczone na
umocnienie pozycji tej struktury i zachęcające do aktywizacji działalności nielegalnej.
Znajduje to m.in. wyraz w następujących stwierdzeniach i tezach głoszonych przez RWE
i inne zachodnie rozgłośnie propagandowe:
– aresztowanie K[ornela] Morawieckiego nie zapowiada schyłku działalności Solidarności Walczącej ani też zaprzestania radykalnych form oporu politycznego – wskazuje na to dotychczasowe doświadczenie podziemnej „Solidarności” z Wrocławia;
– działalność ugrupowania mającego poparcie szczególnie w środowiskach robotniczych prawdopodobnie nie załamie się, koncepcja organizacji przewiduje bowiem długofalową walkę polityczną w konspiracji, której reguły nakazują być z góry przygotowanym na ewentualne aresztowanie przywódców;
– można się spodziewać, że Solidarnością Walczącą, organizacją bardziej radykalną
i bardziej zakonspirowaną niż sama „Solidarność”, pokieruje dalej ktoś inny (tak jak
w miejsce Frasyniuka pojawił się Józef Pinior, a po jego aresztowaniu Piotr Bednarz1,
po nim z kolei Marek Muszyński2);
– zostanie z pewnością podjęta działalność w obronie Kornela Morawieckiego i, jak
oświadczył Józef Pinior: „we Wrocławiu będziemy świadkami poważnych akcji protestacyjnych na rzecz uwolnienia pana Morawieckiego”.
Te i podobne im tony propagandowej zachęty do działania antyustrojowego i organizowania akcji protestacyjnych mogących doprowadzić do zakłócenia porządku publicznego stanowią niebezpieczne zagrożenie szczególnie w okresie przed i w czasie
referendum, jak i w pierwszym okresie wdrażania mechanizmów II etapu reformy gospodarczej.
Informując o powyższym, proszę o spowodowanie zaktywizowania operacyjnego
rozpoznania struktur i aktywu SW, podejmowania działań destrukcyjnych i dezinte1

Piotr Bednarz, ps. „Dal”, „Ziemowit” (ur. 1949) – ślusarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”,
wiceprzewodniczący MKS, od 1981 r. wiceprzewodniczący ZR Dolny Śląsk, w stanie wojennym ukrywał się, członek RKS, od X 1982 r. przewodniczący, w XI 1982 r. aresztowany, pod koniec XII skazany na 4 lata więzienia,
zwolniony na mocy amnestii z VII 1984 r., od 1987 r. członek RKW NSZZ „Solidarność”.
2
Marek Muszyński, ps. „Karol”, „Witold”, „Paweł”, „PM”, „Major” (ur. 1947) – ﬁzyk, działacz opozycyjny.
Uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący KZ PWr., w I 1982 r. dyscyplinarnie
zwolniony z pracy, od 1982 r. członek RKS NSZZ „Solidarność”, a 1983–1987 przewodniczący i członek TKK,
w 1984 r. członek redakcji „Z dnia na dzień”. 1991–1993 oraz 2001–2005 poseł.
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gracyjnych, przeciwdziałania próbom organizowania zbiorowych wystąpień w obronie
aresztowanych.
Aresztowanie przywódcy SW powinno być w maksymalnym stopniu wykorzystane
operacyjnie do rozbicia struktur tej organizacji i zneutralizowania jej czołowego aktywu
we Wrocławiu, Rzeszowie, Gdańsku, Poznaniu i innych regionach kraju.
a
Nadmieniam, że zadania określone w punktach 10 i 11 „Ramowego planu przedsięwzięć operacyjnych w sprawie rozpracowania i zlikwidowania SW”3, zatwierdzonego
przez szefa SB w dniu 30 I 1986 r., pozostają nadal aktualne, w związku z czym należy
dokonać przygotowań organizacyjnych i aktualizacji dokumentacji operacyjneja.
Równocześnie proszę o bieżące pilne informowanie Biura Studiów SB MSW o planowanych ważniejszych przedsięwzięciach, ich realizacji, rezultatach i uzyskiwanych
informacjach operacyjnych, a także o reakcjach w strukturach SW na aresztowanie
K[ornela] Morawieckiego.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 27–28, mps.

a–a
3

Fragment podkreślony odręcznie.
Zob. dokument nr 72.
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Nr 176
1987 listopad 16, Rzeszów – Wyciąg z informacji TW pseudonim „Tysiąc” z dnia 15 listopada 1987 r., opracowany w WUSW w Rzeszowie, sygnowany przez funkcjonariusza
WUSW w Rzeszowie chor. Bogusława Brzuszka, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 14 XI 1987 r. o godz. 6.45 wyjechałem z ob[ywatelem] A[ntonim] Kopaczewskim z Rzeszowa do miejscowości Osala, gdzie to mieszka p. A[dam] Bień1. Byliśmy tam o godz. 6.50. Po drodze rozmawialiśmy z A[ntonim] Kopaczewskim o różnych
sprawach: o samochodach szczególnie, gdyż A[ntoni] Kopaczewski stał się zmotoryzowany i pyta bez końca. Ponadto powiedział mi, że w piątek po mszy był u niego człowiek z RKW z prośbą i propozycją, aby te dwa ciała [RKW i SW] połączyć razem i aby
były one ﬁrmowane przez A[ntoniego] Kopaczewskiego, gdyż ten z kolei jest bardzo
popularny i ma dar mówienia do ludzi, za nim pójdą, a szczególnie chodzi o to, że wspólnie będą stanowić jakąś siłę. A[ntoni] Kopaczewski zgodził się na to, pod warunkiem że
organizacja będzie miała charakter dyktatury, tzn. że każdy będzie robił swoje z polecenia swojego zwierzchnika, nawet gdyby kosztowało to oﬁary i cierpienia. Innej drogi nie
ma w obecnej sytuacji, zresztą każdy polski zryw Polakówa kosztował oﬁary. Opowiadał
mi jeszcze o J[anie] Kułaju2 – byłym szeﬁe RI, który był i jest kapusiem UB i aktualnie
boi się, i chodzi z bronią. A[ntoni] Kopaczewski powiedział, że sam go z bronią widział.
Reszta dyskusji w drodze tam i z powrotem nie była wartościowa. Gdy weszliśmy na
posesję Bienia, był na polu. P[an] Bień poprosił nas do środka, [na] chwilę usiedliśmy
i A[ntoni] Kopaczewski rozmawiał z Bieniem i pytał go, czy w ogóle wie o tym, że ma
być w Słocinie. Bień nic nie wiedział i nikt go o tym nie informował. A[ntoni] Kopaczewski był zdziwiony, był zły na Janusza Szkutnika, że robi bzdury, a nie konkrety.
Rozmawiali o wizji przyszłej Polski – zdania były podzielone i mało istotne. Około
godz. 9.00 do mieszkania p. Bienia wszedł Teliga3 – było to dla nas i dla Bienia trochę
zdziwieniem. Pogadali jeszcze chwilę – ok. 15 minut – też o przyszłej Polsce, o próbie
kombinowania jakiegoś ciała, które spowodowałoby upadek komuny, ale wyjścia nie
znaleźli. Przeprosiłem ich i wyszedłem uzupełnić benzynę na drogę. Teliga przyjechał
„Fiatem 126p” WGE 7746, przywiozła go kobieta ok. 45–48 lat, szczupła, włosy kręa

Tak w dokumencie.
Adam Bień (1899–1998) – prawnik, działacz ludowy, polityk. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.,
działacz Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, 1929–1931 jego prezes, w czasie wojny w SL „Roch”, od 1943 r.
zastępca delegata Rządu RP, uczestnik powstania warszawskiego, w 1945 r. skazany w tzw. procesie szesnastu
w Moskwie na 5 lat więzienia, w 1949 r. zwolniony.
2
Jan Kułaj (ur. 1958) – rolnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” RI, przewodniczący, w stanie
wojennym internowany, wystąpił w propagandowej audycji telewizyjnej.
3
Józef Teliga (ur. 1914) – nauczyciel, działacz ludowy i opozycyjny. W czasie II wojny światowej żołnierz SZP-ZWZ-AK, po wojnie WiN, w 1980 r. organizator NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” na Kielecczyźnie, od
1981 r. przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” RI i członek Prezydium
Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości, w stanie wojennym ukrywał się, od 1982 r. przewodniczący OKOR, w XII 1983 r. aresztowany, zwolniony w V 1984 r., od IX
1985 r. ponownie więziony, zwolniony po roku w wyniku amnestii, w 1986 r. członek Konwentu Seniorów Ruchu
Ludowego i Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”. Od 1987 r. w Niezależnym Ruchu Ludowym
„Solidarność”, 1989–1991 w PSL.
1
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cone do ramion, lekko siwe, wzrost ok. 160–163 cm, nosi okulary – małe, o szkłach
jajowatych (tzn. takie do szpica trochę koło nosa). Jak się później okazało, jest to chyba
p. Komorowska4 , ale nie jestem w 100 proc. pewny. Tak ją nazwał później J[anusz]
Szkutnik. Po chwili wyszli p. Teliga i A[ntoni] Kopaczewski. Pani ta poprosiła mnie
o dopompowanie koła. Gdy schyliłem się, pod kołami samochodu leżała mała teczka,
tzn. średniej wielkości saszetka, cała wypchana, o wymiarach 30 x 20 cm. Udawałem, że
jej nie widzę, ale pani ta wyjęła ją przy nas, gdyż myślała, że nasz samochód może być
z UB i po prostu bała się wpadki. Były tam w niej koperty – jedną dałem pracownikowi
SB. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w N[owej] Dębie – tam zjedliśmy coś, gdyż
A[ntoni] Kopaczewski był głodny, i wypiliśmy po kawie – zapłaciliśmy 530 zł. A[ntoni]
Kopaczewski prosił, abym założył za niego, gdyż nie ma grosza, zresztą od kiedy go
znam, to nigdy nie miał grosza i tych pożyczek u mnie na papierosy czy jakąś składkę
ma chyba około 2 tys. zł. W Słocinie byliśmy o godz. 12.00, po drodze jeszcze mówił mi
o gnębiących go telefonach jakiegoś kpt. A[ndrzeja] Czerwińskiego z UB, syna pułkownika, który to ma 38 lat i jest zażartym ideologiem marksistą. Telefony tego kapitana nie
dają spokoju mu i jego żonie, tylko rozdrażniają sytuację i tak niewesołą w jego domu,
biednym domu. Dodał, że i ten kapitan doczeka się może biednych czasów i jego dzieci
[też]. W Słocinie o 12.00 byli wszyscy w kościele. A[ntoni] Kopaczewski poszedł do
kościoła, ja zdrzemnąłem się w aucie. O godz. 13.00 było już po mszy i weszliśmy do
małej salki katechetycznej – był tam mały poczęstunek: bigos, herbata i ciastka. Trwało to do 13.45, dopiero wtedy poszliśmy do dużej sali – jest to dość duża sala, ok. 8 x
20 [metrów] i scena – bardzo ładna sala. Na sali doliczyłem się 88 osób (plus/minus 4
osoby). Z prelegentów byli: K[rystyna] Kersten5, M[ieczysław] Wardziński6 i ks. J[an]
Jakubowski7. Teliga głosu nie zabierał. Otworzył obrady ks. proboszcz ze Słociny, który to na wstępie powiedział m.in., że byli u niego [ludzie] z UB i mówili, aby nie robił
żadnych spotkań, gdyż spotykający się są ludźmi niebezpiecznymi. Na to ksiądz, że gdy
są niebezpieczni, to ich pozamykajcie, a u mnie są drzwi dla wszystkich otwarte, nawet dla UB. Ksiądz gorąco powitał wszystkich. Jako pierwsza zabrała głos p. Kersten,
która miała temat „PSL przed i po wojnie od 1939 do 1947” i omówiła rolę premiera
Mikołajczyka8. Wypowiedź jej trwała 45 minut. Koreferat wygłosił – zresztą przez zebranych uważany jako bardzo nudny – p. Wardziński. Po prostu temat poszerzył, stękając i ględząc 75 minut, o głos poprosił p. M[ichał] Bartoszcze9, który to zadał pytanie
4

Antonina Komorowska – biochemik, działaczka opozycyjna. Działaczka OKOR, współpracowniczka SW.
Krystyna Kersten (ur. 1931) – historyk, działaczka opozycyjna. 1956–1968 w PZPR, uczestniczka protestów
przeciwko zmianie konstytucji PRL, współpracowniczka TKN.
6
Mieczysław Wardziński – działacz ludowy. W 1986 r. członek Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego.
7
Jan Jakubowski – duchowny katolicki, wspierał działalność opozycji, organizator spotkań działaczy podziemia,
w 1983 r. stworzył Duszpasterstwo Rolników Indywidualnych.
8
Stanisław Mikołajczyk (1901–1966) – polityk ludowy. Od 1922 r. członek PSL, 1930–1947 członek naczelnych władz stronnictw ludowych, 1946–1947 prezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, 1940–1941 wiceprzewodniczący Rady Narodowej we Francji i Anglii, 1941–1943 wiceprezes Rady Ministrów i minister spraw
wewnętrznych, 1943–1944 prezes Rady Ministrów, 1945–1947 II wiceprezes i minister rolnictwa i reform rolnych
w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej. Od 1947 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych, prezes emigracyjnego PSL i międzynarodowej Unii Chłopskiej, 1930–1935 i 1945–1947 poseł.
9
Michał Bartoszcze – rolnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” RI, w III 1981 r. pobity
w Bydgoszczy, 1984–1985 członek redakcji pisma „Żywią i Bronią”, w 1986 r. współzałożyciel Tymczasowej
Krajowej Rady Rolników „Solidarność” i Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego.
5
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wykładowcom, m.in. że historii już dość, ale co robić, aby było lepiej, i jak zwalczać
komunę. P[ani] Kersten powiedziała, że jako historyk odpowiedzi nie da, gdyż nie jest
kompetentna, ale po chwili wyjaśnień p. Kersten wyszło na to, że po prostu trzeba walczyć – to samo poparł Bartoszcze. Była już 16.05, zabrał głos ks. Jakubowski. Wymieniony ksiądz na wstępie powiedział, że dyskutujemy tu tak, jakbyśmy jechali pociągiem,
a maszynista tego pociągu był umysłowo chory, a pasażerowie tego pociągu dyskutują
na temat historii kolejnictwa, a nie na temat, jak zatrzymać ten pociąg, bo to powinno
być głównym celem dzisiejszego spotkania, aby zatrzymać komunistyczny pociąg. Jako
przykład dał Słocinę, swoją paraﬁę, gdzie powoli, ale skutecznie wyrugowano z samorządów członków PZPR, a także wybrano solidarnościowego sołtysa, który to jest ich
człowiekiem, i tu jest duże pole do popisu na wsiach, aby zrobić tak, żeby członkowie
PZPR, którzy są w mniejszości, nie mieli nic praktycznie do gadania. Dodał, że nawet jeden czerwony zepsuje wszystko i powoli to zacznie gnić, gdy w jakimś ciele będzie ktoś
z PZPR. Nawoływał do jawnej działalności, do tego, aby nie bać się, bo się bać nie ma
czego, prawdy nie wolno się bać – dodał. Podczas przerwy w korytarzu W[ieńczysław]
Nowacki w małej grupie, gdzie przy rozmowie byli J[an] Kopera, K[azimierz] Chorzępa, chwilami dochodził Szkutnik i kilku obcych, powiedział, że głównym celem spotkania jest temat żywności, ale to nieoﬁcjalnie, bo mogą się do tego przyczepić władze,
ale dodał: „Chłopy, chodzi o to, aby skoncentrować się na żywności, która to wędruje
poprzez pośredników jak skupy, kontraktacje, chłodnie, sklepy, a później do konsumenta
– chodzi o to, aby żywność prosto od chłopa – producenta – szła do konsumenta, aby nie
dać zarobić pośrednikom państwowym i wtedy chłop będzie ustalał cenę, a nie państwo,
i może ceny te będą niższe, a niekiedy i wyższe, ale będzie na pewno lepiej” i dodał, że
potrzebne jest zakładanie spółek, aby te spółki nawzajem sobie pomagały i kooperowały
ze sobą, ale na zasadzie prywatnej. Dodał, że powinni [tak działać] gospodarze posiadający swoje masarnie, chłodnie, składy i do tego nie jest potrzebna łaska państwa, aby
im nabijać kieszeń przez chłopa – do takiej działalności namawiał Koperę i Chorzępę,
aby wyrazili zgodę. To było podczas przerwy, później była ogólna dyskusja, w trakcie
której głos zabrali:
Żabiński10 z Brzeska m.in. powiedział [że trzeba] wchodzić do różnych organów, takich jak spółdzielnie, spółki, aby powoli odbierać głos członkom PZPR, dodał, że jemu
już na swoim terenie udało się usunąć paru prezesów spółdzielni – członków PZPR,
dodał jeszcze, że wchodzenie tam nie jest kolaboracją, ale przygotowywaniem gruntu
na przyszłość. Głos jego był jako wniosek i został nagrodzony brawami. Dodał jeszcze, aby wchodzić do rad sołeckich, samorządów wiejskich w w[yżej] w[ymienionym]
celu.
Stępniak11 (kobieta, 3 ha pola, 800 m kw pod szkłem, woj. płockie, była internowana). W skrócie powiedziała o swojej osobie, o gnębieniu jej przez SB, o odebraniu
jej kiosku warzywnego, przydziału węgla itp. Ale postawiła wniosek o zweryﬁkowanie
podręczników w szkołach, szczególnie historii i geograﬁi, aby – dodała – zająć się tym
problemem, aby uczono dzieci prawdy, prawdziwej historii i geograﬁi.
10

Władysław Żabiński (ur. 1942) – działacz ludowy. Działacz ZSL i NSZZ „Solidarność” RI. 1989–1997 poseł.
Maria Stępniak (ur. 1949) – ogrodnik, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność” RI, w stanie
wojennym internowana. 1989–1991 posłanka.
11
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Kowalczyk12 – były internowany, woj. radomskie, postawił wniosek, aby powołać
komisję do badania praworządności wobec rolników. Komisja ta miałaby na celu obronę
praw i interesów rolników indywidualnych.
Wśród zebranych byli m.in. Wardziński, Kersten, Bartoszcze, Żabiński, Lipka13,
Kopera, Chorzępa, Draguła14, Czesław Pieczonka15, Teliga, Malinowska16 z Białegostoku, Kowalczyk – radomskie, Stępniak, Szkutnik, siostra Nowackiego rozprowadzała odpłatnie nielegalne wydawnictwa – niektóre przekazałem prac[ownikowi] SB.
Spotkanie rozpoczęło się o 13.30, a zakończyło się około 20.15. Na plebanii przygotowane było spanie, na które wyraziło zgodę 12 osób, z tym że odwiozłem do Szkutnika:
Kersten, Teligę, Nowackiego, Bartoszcze, a mieli odjechać samochodem p. Komorowskiej. Po co pojechali do Szkutnika, tego nie wiem. Z kuluarowych rozmów dowiedziałem się, że w dniu 15 XI 1987 r. o godz. 9.00 ma się odbyć spotkanie ścisłego grona,
tzn. Bartoszcze, Teliga, Nowacki, Szkutnik oraz przedstawiciele regionów wojewódzkich oraz dojedzie także mężczyzna o imieniu Czesław, którego spotkałem w Warszawie
w mieszkaniu mec[enasa] Radlińskiego17. Na tym spotkaniu mają opracować dokument
z wcześniej opisanymi wnioskami i postulatami, który ma być podpisany przez niektórych członków konwentu seniorów i opublikowany.
W dniu dzisiejszym o godz. 9.00 w Słocinie miał być wykład ks. Jakubowskiego dla
młodzieży, ale ksiądz nie przybył ze względów paraﬁalnych. Przywiozłem tam swoją
córkę – i ją, i mnie J[anusz] Szkutnik zapraszał na 18.00 na imieniny w dniu dzisiejszym.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 92–93, mps.

12
13
14
15
16
17

Kowalczyk – bliższych danych nie ustalono.
Lipka – bliższych danych nie ustalono.
Draguła – bliższych danych nie ustalono.
Czesław Pieczonka – rolnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” RI i OKOR.
Malinowska – bliższych danych nie ustalono.
Radliński – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 177
1987 listopad 19, Wrocław – Zarządzenie zastępcy prokuratora rejonowego dla dzielnicy
Wrocław Śródmieście Andrzeja Kaucza1 w sprawie odmowy zezwolenia na porozumienie
się adwokata Stanisława Afendy z Hanną Łukowską-Karniej

Andrzej Kaucz – prokurator Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu p.o. zastępcy
prokuratora rejonowego dla dzielnicy Wrocław Śródmieście, po rozpoznaniu wniosku
adw[okata] Stanisława Afendy z dnia 18 listopada 1987 r., obrońcy podejrzanej Hanny
Łukowskiej-Karniej, o udzielenie mu zezwolenia na porozumienie się z tą podejrzaną,
ze względu na wstępną fazę postępowania, wymagającą ścisłej izolacji Hanny Łukowskiej-Karniej – na zasadzie art. 64 § 2 i 90 § 2 kpk zarządził:
1. odmówić zezwolenia na porozumienie się adw[okata] Stanisława Afendy z podejrzaną Hanną Łukowską-Karniej,
2. odpis niniejszego zarządzenia doręczyć temu obrońcy.
Powyższe zarządzenie nie podlega zaskarżeniu.

Źródło: AIPN, 0582/295, k. 101, mps.

1

Andrzej Kaucz (ur. 1952) – prawnik, prokurator, oskarżyciel w procesach politycznych.
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Nr 178
1987 listopad 27, Warszawa – Notatka dotycząca Bogdana Ludkowskiego1, skrzynki
kontakowej dla SW, sporządzona przez młodszego inspektora Wydziału XI Departamentu
I MSW ppor. S. Futymę2, tajne specjalnego znaczenia

Sprawę wstępną na aBogdana Ludkowskiegoa nr XI/2181 wszczęto 8 października
1986 r. Jej celem było bliższe rozpoznanie działalności ﬁguranta w strukturach SW oraz
rozpoznanie jego osobowości pod kątem ewentualnego dialogu operacyjnego. W toku
prowadzenia sprawy ustalono kontakt ﬁguranta z aAdamowicza Karol Edward3, s. Józefa
i Leokadii z d[omu] aGrunwalda, ur. a3 V 1930 r. Grudziądza, zam[ieszkały] aOborniki
Śląskie, ul. [...]a, zatr[udniony P[aństwowe] W[ydawnictwo] N[aukowe] Wrocław jako
zastępca dyrektora.
Z ustaleń dokonanych w trakcie prowadzonej obserwacji wynika, że ﬁgurant i aAdamowicz Karola nie znali się osobiście, a ich kontakt ograniczył się tylko do przekazania
materiałów SW (vide notatka z dnia 8 października 1986 roku). Z dalszych ustaleń wynika, że był to kontakt jednorazowy.
Dokonano rozpoznania kontaktu aB[ogdana] Ludkowskiegoa, jakim jest aAngelika Webera4 zam[ieszkała] w Monachium, aktualnie podlega rozpracowaniu w ramach
SMW XI/2203.
W październiku 1986 r. wymieniona ponownie kontaktowała się telefonicznie z ﬁgurantem. Informowała go, że wcześniej była w Gdańsku i chciałaby się spotkać, gdyż jest
w posiadaniu pewnych materiałów. Chciała także nawiązać kontakt z łącznikiem SW
poznanym podczas poprzedniego pobytu u ﬁguranta we wrześniu 1986 r.
Łącznika zidentyﬁkowano, szczegóły w sprawie nr 16 397. Do ponownego telefonicznego kontaktu aLudkowskiegoa z tym łącznikiem doszło w grudniu 1986 r. Chodziło
o odebranie przesyłki dostarczonej od aAndrzeja Wirgia przez siostrę jego żony Iwonę.
W lutym 1987 r. do ﬁguranta dzwonił N.N. mężczyzna mieszkający w Lublinie.
W rozmowach powołał się na przyjaciółkę z Niemiec (chodzić może o aAngelikę Webera), która przekazała, by zgłosił się po odbiór ﬁlmu.
Dane z PT potwierdziły rozpoznanie agenturalne aB[ogdana] Ludkowskiegoa. Dodatkowo były sprawdzianem wiarygodności i prawdomówności źródła tkwiącego w obiekcie „Fedora”.
Na podstawie materiałów sprawy XI/2189 stwierdza się:
1. aBogdan Ludkowskia jest peryferyjną i okazjonalną skrzynką kontaktową (korespondencyjną) dla SW, głównie dla przedstawiciela SW w RFN aAndrzeja Wirgia.
2. aLudkowskia nie ma bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z kierownictwem
SW we Wrocławiu.
a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Bogdan Ludkowski (ur. 1960) – inżynier budowlany. Uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego we Wrocławiu,
współpracownik SW.
2
S. Futyma – bliższych danych nie ustalono.
3
Karol Edward Adamowicz (ur. 1930) – bliższych danych nie ustalono.
4
Angelika Weber – bliższych danych nie ustalono.
1
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3. Jako klerykał, związany emocjonalnie z duszpasterstwem akademickim i Kościołem, nie może być rozpatrywany pod kątem dialogu operacyjnego. Jego podjęcie mogłoby przynieść więcej strat niż korzyści. Mogłoby stanowić zagrożenie dla źródła.
4. W tej sytuacji postanawia się zawiesić opracowanie aBogdana Ludkowskiegoa
w kategorii S[egregator] M[ateriałów] W[stępnych] z równoczesnym przerejestrowaniem go do rozpracowania obiektowego krypt[onim] „Fedora”.
5. O dalszym toku postępowania będzie decydował stan rozpoznania i rozpracowania
ﬁguranta źródłami tkwiącymi w obiekcie.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 86–87, mps.
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Nr 179
1987 grudzień 8, Wrocław – Postanowienie zastępcy prokuratora rejonowego dla dzielnicy Wrocław Śródmieście Andrzeja Kaucza o pozostawieniu bez uwzględnienia wniosku
adwokata Stanisława Afendy o uchylenie aresztu tymczasowego wobec Hanny Łukowskiej-Karniej

Andrzej Kaucz – prokurator Prokuratury Wojewódzkiej p[ełniący] f[unkcję] zastępcy
prokuratora rejonowego dla dzielnicy Wrocław Śródmieście, po rozpatrzeniu wniosku
złożonego przez obrońcę podejrzanej Hanny Łukowskiej-Karniej o uchylenie środka
zapobiegawczego, zastosowanego postanowieniem prokuratora wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11 listopada 1987 r. nr 2-Ds-166/87 – na zasadzie art. 214 kpk, postanowił
wniosek powyższy pozostawić bez uwzględnienia.
Uzasadnienie
Hanna Łukowska-Karniej, tymczasowo aresztowana postanowieniem prokuratora
wojewódzkiego w Warszawie z dnia 11 listopada 1987 r., pozostaje pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. nr 32/84 poz. 174) polegającego na tym, że w okresie
do dnia 9 listopada 1987 r. we Wrocławiu przywłaszczyła sobie dowód osobisty nr TK
8581377 wydany przez b[yłą] Komendę Powiatową MO w Kłodzku na nazwisko Krystyny Pauliny Leszczyńskiej z domu Dąbrowskiej.
Przedstawienie tego zarzutu Hannie Łukowskiej-Karniej uzasadnione było ustaleniami postępowania, a w szczególności faktem, iż znaleziony został i pozostawał w jej
posiadaniu dowód osobisty wystawiony na inną osobę.
Obrońca podejrzanej złożył wniosek o uchylenie zastosowanego wobec niej aresztu
tymczasowego, uzasadniając to koniecznością sprawowania przez nią opieki nad trójką
dzieci. Argumentacja ta jest chybiona, ponieważ, jak ustalono, od września 1985 r. Hanna Łukowska-Karniej nie przebywała w miejscu swojego zamieszkania i nie sprawowała opieki nad dziećmi. Syn podejrzanej zamieszkuje ze swoim ojcem w innym miejscu,
a najmłodsza córka przebywa w Szczecinie pod opieką babci. Jedynie najstarsza córka,
która jest pełnoletnia, przebywa w miejscu poprzedniego zamieszkania podejrzanej.
W świetle powyższych ustaleń brak jest okoliczności skutkujących, w rozumieniu
art. 218 kpk, koniecznościąa zmiany zastosowania środka zapobiegawczego – stąd wniosek obrońcy podejrzanej Hanny Łukowskiej-Karniej pozostawiono bez uwzględnienia.1
Na powyższe postanowienie służy podejrzanej zażalenie do prokuratora nadrzędnego w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 107 i 410 kpk).
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

a

W dokumencie konieczność.
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Zarządzenie:
Stosownie do art. 91 § 2 kpk doręczyć odpis postanowienia podejrzanejb – Hanniec
Łukowskiej-Karniej – Areszt Śledczy Warszawa Mokotów oraz jej obrońcy – adw[okat]
Stanisław Afenda – Zespół Adwokacki nr 6 we Wrocławiu.

Źródło: AIPN, 0582/295, k. 118–119, mps.

b
c

Wyraz podkreślony odręcznie.
W dokumencie Annie.
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Nr 180
1987 grudzień 8, Wrocław – Postanowienie zastępcy prokuratora rejonowego dla dzielnicy Wrocław Śródmieście Andrzeja Kaucza o przedłużeniu okresu trwania dochodzenia
w sprawie przeciwko Hannie Łukowskiej-Karniej

Andrzej Kaucz – prokurator Prokuratury Wojewódzkiej p[ełniący] f[unkcję] zastępcy prokuratora rejonowego dla dzielnicy Wrocław Śródmieście – po zapoznaniu się
z aktami dochodzenia nr 2-Ds-55/87 w sprawie przeciwko Hannie Łukowskiej-Karniej
podejrzanej o czyn z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych – mając na uwadze potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego – na zasadzie art. 292 § 3 kpk postanowił przedłużyć okres dochodzenia do dnia
31 grudnia 1987 r.
Uzasadnienie
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dalszych czynności, a w szczególności
przesłuchań świadków i zapoznania podejrzanej z materiałami dochodzenia, czas trwania dochodzenia przedłużono na okres powyżej oznaczony.

Źródło: AIPN, 0582/295, k. 121, mps.
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Nr 181
1988 styczeń 8, Wrocław – Szyfrogram nr 62 od zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds.
SB płk. Janusza Koronowskiego do dyrektorów Biura Studiów MSW, Biura Śledczego
MSW i Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW o wniesieniu wniosku o ukaranie w trybie przyspieszonym Hanny Łukowskiej-Karniej, tajne

Uprzejmie informuję, że w dniu 8 I 1988 r. Wydział Śledczy WUSW we Wrocławiu
sporządził i wniósł do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław
Krzyki wniosek o ukaranie w trybie przyspieszonym – określonym w art. 74 § 1 kpow
– przeciwko Hannie Łukowskiej-Karniej, ur. 7 VIII 1941 r. Nowa Borowlanka (ZSRR),
obywat[elstwo] i narod[owość] polska, wykształcenie wyższe, z zawodu historyk, rozwiedziona, od września 1985 r. nigdzie niepracująca, ukrywająca się od tego czasu przed
organami ścigania, zatrzymana w dniu 9 XI 1987 r. wspólnie z Kornelem Morawieckim,
zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], obwinionej o to, że w dniu 9 XI 1987 r., nie posiadając
wymaganego zezwolenia, przyniosła do mieszkania przy ul. [...] we Wrocławiu klisze
fotograﬁczne z tekstem nielegalnego wydawnictwa p[od] n[azwą] „Solidarność Walcząca”, na podstawie których wydrukowano ulotki mogące wywołać niepokój publiczny, tj.
za popełnienie wykroczenia określonego w art. 52a § 1 pkt 1 i 2 kw.
Skierowanie sprawy przeciwko wymienionej w trybie art. 74 § 1 kpow podyktowane
jest tym, że jak wynika z dokonanych ustaleń, Hanna Łukowska-Karniej faktycznie od
września, a formalnie od listopada 1986 r. do chwili zatrzymania, pozostawała bez stałego zatrudnienia. Ponadto od września 1985 r. wymieniona ukrywała się przed organami
ścigania, przebywając w różnych miejscach poza miejscem stałego zamieszkania. Przytoczone wyżej okoliczności podmiotowe, jak i przedmiotowe, uzasadniają przeprowadzenie rozprawy w trybie określonym w art. 74 § 1 kpow. Stanowisko to podzieliła Prokuratura Wojewódzka i Wydz[iał] Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego.
Termin rozprawy przed kolegium wyznaczony został na dzień 9 I 1988 r. o godz.
9.00. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oskarżyciel będzie wnosił o wymierzenie
kary 3 miesięcy aresztua.1
W celu zabezpieczenia przebiegu rozprawy podjęte zostaną przedsięwzięcia operacyjno-ochronne ujęte w opracowanym planie.
Należy nadmienić, że Hanna Łukowska-Karniej od dnia 9 XI 1987 r. pozostaje tymczasowo aresztowana do sprawy 2-Ds-55/87 pod zarzutem przywłaszczenia sobie dowodu osobistego na nazwisko Krystyna Paulina Leszczyńska, tj. z art. 54 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Z tego też względu dowieziona zostanie na rozprawę przez konwój WUSW we Wrocławiu z Zakładu Karnego przy ul. Kleczkowskiej.
W związku z żądaniem obwinionej o miejscu i terminie rozprawy zawiadomiono
obrońcę mec[enasa] Stanisława Afendę.
O przebiegu rozprawy i zapadłym orzeczeniu powiadomimy szyfrogramem.
Źródło: AIPN, 0582/295, k. 136–137, mps.
a

Wyraz dopisany odręcznie nad przekreślonym pozbawienia wolności.
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Nr 182
1988 styczeń 13, Katowice – Szyfrogram nr 067/275 od naczelnika Wydziału III WUSW
w Katowicach mjr. Stanisława Samka do zastępcy szefa M/RUSW ds. SBa w sprawie
opracowania kompleksowego planu działań operacyjnych wobec struktur SW, tajne specjalnego znaczenia1

Zgodnie z poleceniem kierownictwa WUSW [w sprawie] opracowania kompleksowego planu działań operacyjnych wobec struktur tzw. Solidarności Walczącej, do dnia
22 I 1988 r. proszę o przesłanie informacji dotyczącej osób kolportujących lub posiadających wydawnictwa, ulotki wym[ienionej] nielegalnej organizacji. Informacja powinna
zawierać:
– informację na temat osób, od których otrzymali te wydawnictwa,
– wykaz kontaktów tej osoby lub osób, jeżeli jest kontrolowana operacyjnie, podać
kategorię sprawy, kryptonim, numer, pion,
– charakterystykę jej lub ich działalności, powiązania z innymi nielegalnymi strukturami,
– uaktualnione prowadzone i planowane działania operacyjne wobec tych osób.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 210, mps.

a
Zgodnie z rozdzielnikiem szyfrogram skierowany był do zastępcy szefa M/RUSW ds. SB w: Bytomiu, Chorzowie,
Chrzanowie, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Raciborzu, Rybniku, Rudzie Śląskiej i Tychach.
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Nr 183
1988 styczeń 28, Wrocław – Szyfrogram nr 324 od zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu
ds. SB płk. Janusza Koronowskiego do dyrektorów Biura Studiów MSW, Biura Śledczego
MSW i Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW o przebiegu rozprawy sądowej przeciwko Hannie Łukowskiej-Karniej, tajne

W nawiązaniu do szyfr[ogramu] nr 71/88 z dnia 9 I 1988 r. uprzejmie informuję, że
w dniu 28 stycznia 1988 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki rozpatrzył p[rzeciw]ko
Hannie Łukowskiej-Karniej sprawę ze skargi mecenasa Stanisława Afendy na orzeczenie Kolegium ds. Wykroczeń przy Nacz[elniku] Dzielnicy Wr[ocław] Krzyki, wymierzając jej karę 3 m[iesię]cy aresztu za wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 1 i 2 kw.
Sprawie nadano w sądzie nr II-kws-2/88. Na rozprawę wpuszczono na podstawie
tzw. wejściówek 60 osób, z czego 36 miejsc zajęli funkcj[onariusze] WUSW. Na salę ze
względu na brak miejsc [a] nie dostało się ok. 20 osób, w tym m.in. Marian Oziewicz,
Maria Myślecka1, Jarosław Broda2 i Michał Gabryel3. W rozprawie na sali w charakterze
widzów uczestniczyli m.in.: Edward i Zoﬁa Łukowscy, Anna Kowal (córka K[ornela]
Morawieckiego), Zoﬁa Maciejewska, Jan Winnik4, Romuald Lazarowicz.
Zarówno oskarżyciel prokurator Kaucz, jak i obrońca mecenas St[anisław] Afenda
nie przedłożyli nowych wniosków dowodowych i w związku z odmową składania wyjaśnień przez Hannę Karniej-Łukowskąb rozprawa ograniczyła się do przemówień stron.
Prokurator A[ndrzej] Kaucz, opierając się na art. 74 i art. 71 kpow, uzasadnił rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym przez kolegium ds. wykroczeń, a następnie szeroko
naświetlił działalność H[anny] Łukowskiej-Karniej w strukturach tzw. SW, opierając się
zarówno na aktach postępowania w roku 1984, a także 1985, w którym to postępowaniu
poszukiwana była listem gończym. Wykazał, że stopień społecznego niebezpieczeństwa
czynu całkowicie uzasadniał wymierzenie jej kary 3 m[iesię]cy aresztu. Stwierdził, że
stan dowodowy nie budzi wątpliwości zarówno w kwestii winy w punkcie pierwszym,
jak i w punkcie drugim art. 52a § 1 kw. Obrońca, mecenas St[anisław] Afenda, w swoim przemówieniu skoncentrował się na próbie obalenia zarzutów z pkt 2 powyższego
artykułu, twierdząc, że ulotka wydana na podstawie zakwestionowanej u H[anny] Łua

Fragment nieczytelny.
Tak w dokumencie.
1
Maria Myślecka – stomatolog, żona Wojciecha Myśleckiego.
2
Jarosław Broda (ur. 1956) – poeta, dziennikarz, działacz opozycyjny. Współpracownik KSS „KOR”, działacz wrocławskiego SKS, 1980–1981 członek redakcji „Solidarności Dolnośląskiej”, współzałożyciel Klubów
Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość”, w stanie wojennym internowany,
działacz SW i Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, 1984–1988 członek redakcji „Walki”, 1987–1990 redaktor
naczelny „Biuletynu Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”, 1988–1989 członek redakcji „Konturu”, 1988–1989
redaktor serwisu Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej.
3
Michał Gabryel, ps. „Anka”, „D. Avtagon”, „Bartek” (ur. 1949) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz RKS
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, działacz SW, członek Rady, organizator przerzutów z Zachodu.
4
Jan Winnik (ur. 1944) – technik mechanik, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ
„Solidarność”, przewodniczący KZ Jelczańskich Zakładów Samochodowych, w 1981 r. wiceprzewodniczący ZR
Dolny Śląsk, delegat na I KZD, członek KK, w stanie wojennym ukrywał się, ujawnił się w VII 1984 r., w 1987 r.
członek Dolnośląskiej Komisji Praworządności, od 1988 r. w RKW.
b
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kowskiej-Karniej kliszy fotograﬁcznej nie zawierała treści mogących wywołać niepokój
publiczny, a ponadto że czasami treści publikowane w prasie są bardziej kontrowersyjne
niż zawarte w tej ulotce. Ponadto powoływał się na [c].
Ustosunkowując się do pkt 1 zarzutu, przyznał, że nie budzi on wątpliwości i że
faktycznie H[anna] Łukowska-Karniej przenosiła przedmiotowe klisze fotograﬁczne.
Podniósł jednak, że Sąd Najwyższy w swej uchwale zalecał stosowanie gradacji kar,
i ostatecznie wnosił o uniewinnienie oskarżonej z zarzutu z art. 52a § 1 i 2 kw i wymierzenie jej łagodniejszej kary grzywny za wykroczenie z art. 52a § 1 pkt 1 kw.
Sąd po naradzie uznał Hannę Łukowską-Karniej [za] winną obu zarzucanych jej czynów i wymierzył karę 3 m[iesię]cy aresztu, orzekając równocześnie przepadek klisz
fotograﬁcznych.
W uzasadnieniu sędzia Mirosław Glapa5 stwierdził, że przeszłość Łukowskiej-Karniej i jej dotychczasowa działalność skłaniają do wymierzenia jej kary 3 m[iesię]cy
aresztu, gdyż zdaniem sądu inne środki resocjalizacyjne byłyby nieskuteczne.
Przyjął również argumentację oskarżenia odnośnie rozpatrywania sprawy przez kolegium w trybie przyspieszonym.
W czasie rozprawy nie zanotowano żadnych prób zakłócenia jej przebiegu ani innych
wystąpień.
Wyrok jest prawomocny.

Źródło: AIPN, 0582/295, k. 146–147, mps.

c
5

Fragment nieczytelny.
Mirosław Glapa (ur. 1940) – sędzia.

432

Nr 184
1988 luty 1, Warszawa – Notatka dotycząca Ewy Zając1, sporządzona w MSW przez
ppłk. Jana Lareckiego2, tajne specjalnego znaczenia

W maju 1985 r., w wyniku realizacji podjętych działań operacyjnych, Wydz[iał] X
Dep[artamentu] I MSW dokonał przerzutu na teren RFN agenta, b[yłego] działacza nielegalnej „Solidarności” z terenu aPoznaniaa. W ramach wypracowanej legendy agent
przyjął zlecenia struktur podziemnych, głównie kierowanej przez K[ornela] Morawieckiego Solidarności Walczącej, rozwinięcia przy przyjeździe do RFN działalności na
rzecz podziemia w kraju. Reprezentant SW, bliżej nierozpoznany osobnik, w trakcie
instruktażu agenta, mającego ułatwić mu organizację działań, przekazał [mu] adres kontaktowy osoby, z którą miał się skontaktować już po przybyciu do Berlina Zachodniego.
Osobą tą miała być aEwa Zając, zam[ieszkała] Szwajcaria, Lozanna [...]a.
Wg wypowiedzi łącznika, aE[wa] Zająca ma być pełnomocnikiem do spraw narodów
uciskanych Europy Wsch[odniej] i reprezentantem SW w zakresie spraw ﬁnansowych.
Po nawiązaniu z nią kontaktu telefonicznego aE[wa] Zająca miałaby przyjechać do
Berlina Zach[odniego] celem ułatwienia agentowi przebrnięcia przez całą procedurę
z władzami niemieckimi.
Sprawdzenia w kartotekach operacyjnych aE[wy] Zająca dały wynik negatywny. Skąpość danych nie pozwalała dokonać konkretniejszych ustaleń dot[yczących] jej osoby.
W tym celu, jak i dla kontroli operacyjnej jej kontaktów, założono inwigilację korespondencji (od VI 1985 r.). Z jej przeglądu uzyskano bliższe dane dot[yczące] aE[wy] Zająca
i jej rodziny:
– aE[wa] Zająca urodziła się w październiku,
– dane ojca: aJan Zając, zam[ieszkały] 90-253 Łódź, ul. [...]a.
– matka ma imię zaczynające się na „W”.
Gros korespondencji kierowanej na adres aE[wy] Zająca dot[yczy] spraw towarzysko-rodzinnych, w tym prośby o lekarstwa, ogólne informacje dot[yczące] sytuacji w kraju.
Nie było wzmianek na temat jej ew[entualnych] powiązań z nielegalnymi strukturami.
Dominowała korespondencja nadawana z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Krakowa. Nadawcy przeważnie anonimowi lub używający inicjałów, co świadczy, że są
dobrze znani adresatce. Jedynie rodzice podawali adres zwrotny.
Dopiero w styczniu 1988 r. przejęto pierwsze przesyłki świadczące o kontaktach
a
E[wy] Zająca z podziemiem:
– List (data stempla pocztowego 29 XII 1987 r.) nadany z Wrocławia.
Nadawca: aW. Jaroszak3, Wrocław, ul. [...]a.
Zawartość: 2 egzemplarze – nr 192 i 193/194 pisma SW pt. „Wiadomości Bieżące”,
komunikat nr 1/59 za okres 4 X – 25 X 1987 r. NZS Uniw[ersytetu] Wrocławskiego,
a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Ewa Zając (ur. 1946) – artystka plastyk, działaczka opozycyjna. Uczestniczka Marca ’68, od 1981 r. na emigracji,
pełnomocnik SW na Zachodzie do spraw ﬁnansowych.
2
Jan Larecki – bliższych danych nie ustalono.
3
W. Jaroszak – bliższych danych nie ustalono.
1
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ulotka „Od Częstochowy przez pole, las…” Do tej przesyłki załączona była kartka z cyfrą „1”. Po uzgodnieniu z tow[arzyszem] Wróblewiczem list skierowano do adresatki.
– List (data stempla pocztowego 15 I 1988 r.) nadany w Warszawie 3K. Nadawca:
C.L.4, aWarszawa, ul. [...]a – w środku kartka bez podpisu z treścią: „Wysyłam 6 grubszych listów w pewnych odstępach czasu (od 1–6). Po otrzymaniu wszystkich, albo
części proszę o potwierdzenie odbioru na adres: a[...] Toronto, Ontario, M6S 1N5 (pan
Andrzej K.5)a.
Z powyższego wynika, że przesyłka należy do serii zapowiedzianych w tym liście.
Ustaleń dot[yczących] nadawców obu przesyłek nie dokonywaliśmy.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 99, mps.

4
5

Nie ustalono, o kogo chodzi.
Nie ustalono, o kogo chodzi.
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Nr 185
1988 luty 2, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Jerzego Birnbacha
w sprawie oceny prowadzenia SOR kryptonim „Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia

Biuro Studiów SB MSW w dniach 22–23 stycznia br. poddało kolejnej analizie sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Ośmiornica”, prowadzoną przez Wydział III WUSW w Katowicach. Zgodnie z poprzednimi zaleceniami Biura Studiów,
dokonano oceny całokształtu zagrożenia działalnością Solidarności Walczącej na terenie
województwa i – w oparciu o nie [zagrożenie] – przeprowadzono selekcję prowadzonych spraw operacyjnych, komasując je w jedną krypt[onim] „Ośmiornica”.
Stwierdzono dużą aktywność w prowadzeniu sprawy, zwłaszcza w rozpracowaniu
głównego ﬁguranta Lesława Frączka.
Widocznej poprawie uległ również poziom pracy agenturalnej, zwiększono stan liczbowy OZI.
Nie ustrzeżono się jednak pewnych niedociągnięć, zwłaszcza w bieżącym informowaniu Biura Studiów MSW oraz współdziałaniu z Inspektoratem 2 WUSW we Wrocławiu. Przykładem może być informacja o kontaktach funkcjonariusza MO garnizonu
wrocławskiego – Kazimierza Glińskiego1 z działaczką tamtejszej SW – Anną Broniewską de Bezdziechaa. Przedmiotową informację Biuro Studiów przekazało Zarządowi
Ochrony Funkcjonariuszy MSW.
Spostrzeżenia stwierdzone w trakcie analizy materiałów rozpracowania krypt[onim]
„Ośmiornica” omówione zostały na miejscu z prowadzącym sprawę oraz kierownictwem Wydziału III WUSW.
Informując o powyższym, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi, aby w przyszłości
na bieżąco informować naszą jednostkę o postępach i wynikach w prowadzeniu sprawy.
Wskazane jest też bliższe skoordynowanie współpracy z Inspektoratem 2 WUSW we
Wrocławiu, wspólne podejmowanie przedsięwzięć wobec osób powiązanych organizacyjnie w strukturach SW i działających na terenie obu województw.
Proszę o zlecenie opracowania i nadesłanie do Wydziału II Biura Studiów SB MSW
aktualnego planu przedsięwzięć SOR „Ośmiornica”.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 208–209, mps.

a
1

W dokumencie Debeżdzieca.
Kazimierz Gliński – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 186
1988 luty 2, Wrocław – Pismo kierownika Inspektoratu 2 WUSW we Wrocławiu mjr.
Zdzisława Kuliczkowskiego do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach w sprawie
operacyjnego rozpracowania kryptonim „Leszek”, tajne specjalnego znaczenia

W nawiązaniu do pisma nr R-2-002489/IV/87 uprzejmie informuję, że ﬁgurant prowadzonej przez Was sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Leszek” aLesław Frączeka przebywał w dniu 26 I br. we Wrocławiu, gdzie spotkał się z działaczami
Solidarności Walczącej.
W trakcie spotkania przekazał następujące wydawnictwa celem dalszego kolportażu:
– „Głos Śląsko-Dąbrowski” nr 10/55 – 1/56 z grudnia 1987 – stycznia 1988 r.
– „Region”1 nr 4 z dn[ia] 10 I 1988 r. – dwutygodnik RKW NSZZ „Solidarność”
Dolny Śląsk.
– Pismo „Region” wyjął z paczki, w której mogło się znajdować około 200–300 sztuk.
Figurant miał pobrać we Wrocławiu wydawnictwo pt. „Solidarność Walcząca”, jednak ze względu na brak dostawy nie otrzymał tego wydawnictwa. Uzgodniono, iż pobierze dwa numery tego pisma dnia 9 II 1988 r. w trakcie swojej kolejnej wizyty we
Wrocławiu.
a
Lesław Frączeka podczas pobytów we Wrocławiu i spotkań z działaczami Solidarności Walczącej jest wyjątkowo oszczędny w wypowiedziach na temat swojej działalności
konspiracyjnej. Jest wyjątkowo ostrożny i przestrzega zasad obowiązujących w konspiracji.
W związku z faktem, iż dalsza jego inwigilacja przez naszą służbę nie pogłębia informacji operacyjnych związanych z jego konspiracyjną działalnością, proponuję zatrzymanie aLesława Frączkaa w trakcie kolejnej wizyty we Wrocławiu podczas przewożenia
nielegalnych materiałów.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 3, k. 317–318, mps.

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
„Region” – pismo RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, pismo ukazywało się w latach 1987–1989, wydano
74 numery, w skład redakcji wchodzili m.in. Paweł Kasprzak, Paweł Kocięba, Adam Lipiński, Barbara Piegdoń,
Mieczysław Piotrowski, Andrzej Szczeruśniak, Konrad Zbrożek, Małgorzata Zbrożek.
1
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Nr 187
1988 luty 6, [Wrocław] – Szyfrogram nr 490 od zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu
ds. SB płk. Stanisława Biernackiego1 do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB,
w sprawie czasowego objęcia funkcji przewodniczącego SW przez Jadwigę Chmielowską, tajne specjalnego znaczenia

Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym uzyskaliśmy jednoźródłową agenturalną informację, że kierownictwo wrocławskiej SW postanowiło powierzyć czasowo
funkcję przewodniczącego organizacji ukrywającej się działaczce Solidarności Walczącej w Katowicach – Jadwidze Chmielowskiej.
Na czas pełnienia tej funkcji ma ona przyjechać do Wrocławia. Termin przyjazdu nie
jest nam znany.
O powyższym poinformowano depesząa dyrektora Biura Studiów MSW.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 6, k. 79, mps.

a

W dokumencie depeee.
Stanisław Biernacki (ur. 1932) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do UB/SB wstąpił w 1952 r., 1953–
–1956 w Wydziale IV WUBP/WUdsBP we Wrocławiu, 1957–1969 w Wydziale II KW MO we Wrocławiu, 1969–
–1972 zastępca naczelnika Wydziału Ogólnego KW MO we Wrocławiu, 1972–1976 zastępca, a 1976–1986 naczelnik Wydziału II KW MO/WUSW we Wrocławiu, 1986–1990 zastępca szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB, zwolniony ze służby.
1
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Nr 188
1988 luty 19, Warszawa – Notatka dotycząca Zbigniewa Bełza1, sporządzona przez młodszego inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę, tajne specjalnego
znaczenia

W dniu 11 II 1988 r. w trakcie pobytu w WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, mającegoa na celu pogłębienie posiadanych informacji dot[yczących] Zbigniewa Bełza, uzyskałem następujące dane:
b
Zb[igniew] Bełzb, wg oceny miejscowych działaczy „S[olidarności]”, wyjechał
z kraju dlatego, że nie miał nic do „roboty” na terenie Gorzowa. Po swoim wystąpieniu
w środkach masowego przekazu z dnia 26 IX 1983 r. był praktycznie spalony jako przywódca „S[olidarności]” w regionie gorzowskim. Dlatego też w okresie 1984–[19]86 na
własną rękę szukał kontaktów z podziemiem, m.in. we Wrocławiu. Aktualnie bZb[igniew]
Bełzb ma kontakt z krajem poprzez rodziny osób z Gorzowa Wlkp., które w ostatnich
latach wyemigrowały do Kanady.
W rozmowie z naczelnikiem Wydz[iału] III WUSW ppłk. R[yszardem] Sikorskim2
uzyskałem informację, że pośrednie telefoniczne dotarcie do bZb[igniewa] Bełzab ma tajny współpracownik pozostający na bezpośrednim kontakcie ppłk. R[yszarda] Sikorskiego. TW jest bliskim znajomym Bełza z okresu wspólnej działalności w „S[olidarności]”.
Ma naturalną możliwość częstych wyjazdów do RFN w sprawach służbowych.
Będąc w RFN, zatrzymuje się u bJana Kustoszab3, zam[ieszkałego] w bRFN w Arngbergu [...]. Kustoszb jest korespondentem miesięcznika „Pogląd” wydawanego przez
E[dwarda] Klimczaka w Berlinie Zachodnim.
W trakcie pobytu u bJ[ana] Kustoszab TW kontaktuje się telefonicznie z bBełzemb. Wg
ostatnich informacji przekazanych współpracownikowi, bBełzb potwierdził znany nam
fakt udzielenia mu pełnomocnictwa na reprezentowanie SW w Kanadzie. Jednocześnie
poinformował współpracownika o próbie tworzenia przez niego kanału przerzutowego
do kraju, którym można by było przesyłać środki dla SW we Wrocławiu i „Solidarności”
w Gorzowie. Z informacji wynika, że TW ma być jednym z elementów tego kanału.

a

W dokumencie mającym.
Fragment dopisany odręcznie.
1
Zbigniew Bełz (ur. 1955) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek ZR Gorzów
Wlkp., członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, delegat na I KZD,
członek prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej, w 1981 r. współzałożyciel Polskiej Partii Demokratycznej, w stanie wojennym ukrywał się, współorganizator MKS, przewodniczący RKW, w 1982 r. członek redakcji „Feniksa”,
działacz SW, członek Rady, w IV 1983 r. aresztowany, w VI 1983 r. zwolniony, złożył publiczną deklarację lojalności, w 1987 r. wyemigrował do Kanady, gdzie został przedstawicielem SW.
2
Ryszard Sikorski (ur. 1936) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1965 r., początkowo
w Referacie ds. Bezpieczeństwa KP MO w Myśliborzu, 1981–1986 zastępca naczelnika Wydziału III „A”/V
KW MO/WUSW w Poznaniu, 1986–1990 naczelnik Wydziału III/Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku
Państwa WUSW w Poznaniu, zwolniony ze służby.
3
Jan Kustosz – bliższych danych nie ustalono.
b–b
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Uwagi i wnioski
1. Rozpoznanie w WUSW w Gorzowie Wlkp. wskazuje, iż istnieje realna perspektywa i możliwość kontroli związków bZb[igniewa] Bełzab z krajem poprzez źródło Wydziału III tamtejszego Urzędu – szczególnie, iż po pierwsze – bZbigniew Bełzb jest zainteresowany kontaktem telefonicznym z TW (prosił o telefon za każdorazowym pobytem
współpracownika w RFN), po drugie – wyjazdy współpracownika do RFN nie wymagają legendowania, wynikają z tytułu pracy zawodowej.
Zakłada się nawiązanie bliskiej współpracy z WUSW w Gorzowie w celu najkorzystniejszego wykorzystania możliwości źródła, łącznie z objęciem kontrolą montowanego
przez bZb[igniewa] Bełzab kanału łączności z podziemiem.
2. Okoliczności podjęcia przez bZb[igniewa] Bełzab współpracy z SW nie zostały
jeszcze ustalone. Mogło do tego dojść podczas pobytu bBełzab we Wrocławiu, gdzie
mieszka rodzina żony ﬁguranta. Zostanie to zgłoszone WUSW we Wrocławiu celem
proﬁlaktycznego zabezpieczenia tej rodziny.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 92–93, mps.
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Nr 189
1988 luty 24, Wrocław – Plan współdziałania w sprawie operacyjnego rozpracowania
kryptonim „Dostawca”, sygnowany przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach
mjr. Stanisława Samka, kierownika Inspektoratu 2 WUSW we Wrocławiu mjr. Zdzisława
Kuliczkowskiego, zastępcę naczelnika Wydziału III-1 WUSW we Wrocławiu mjr. Jana
Granicznego i specjalistę Wydziału II Biura Studiów SB MSW ppłk. Adama Stylińskiego,
tajne specjalnego znaczenia

Analiza sytuacji
Figurant sprawy aLesław Frączeka prowadzonej przez Wydział III WUSW w Katowicach w cyklu dwutygodniowym systematycznie przyjeżdża do Wrocławia, gdzie
dostarcza m.in. nielegalne wydawnictwa z Katowic, Krakowa, Lublina oraz Warszawy.
Z terenu Wrocławia pobiera w granicach 500 egz[emplarzy] wydawnictw sygnowanych
przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej. 1
W dniu 24 II 1988 r. we Wrocławiu dokonano uzgodnień ukierunkowanych na:
– przerwanie działalności ﬁguranta na terenie Wrocławia,
– pogłębienie wiedzy na temat jego konspiracyjnej działalności w Katowicach.
Przy kolejnej wizycie ﬁguranta we Wrocławiu zostanie on poddany obserwacji zewnętrznej Wydziału „B” w Katowicach, przy współudziale Wydziału „B” we Wrocławiu.
Przewiduje się doprowadzenie ﬁguranta do Katowic celem ustalenia miejsca przekazania bezdebitowej literatury oraz ustalenia miejsca jego ukrywania się.
Planuje się:
– powtórzenie działań operacyjnych w stosunku do ﬁguranta w przypadku niepowodzenia pierwszej próby,
– w przypadku niepowodzenia działań operacyjnych zostanie on zatrzymany we
Wrocławiu po wizycie na punktach kolportażowych.
Szczegółowy plan zatrzymania ﬁguranta we Wrocławiu opracowany zostanie oddzielnie.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 116–117, mps.

a–a

Fragment dopisany odręcznie.
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Nr 190
1988 marzec 4, Warszawa – Notatka urzędowa na temat SW opracowana w MSW przez
starszego specjalistę płk. Henryka Wróblewicza

Ugrupowanie Solidarność Walcząca powstało w połowie czerwca 1982 roku, jako
odłam Regionalnego Komitetu Strajkowego działającego pod przewodnictwem Władysława Frasyniuka. Jednym z jego najbliższych współpracowników był Kornel Morawiecki kierujący działalnością propagandową w RKS. Pomiędzy W[ładysławem] Frasyniukiem i K[ornelem] Morawieckim doszło do rozdźwięków na tle linii programowej
i taktyki działania. K[ornel] Morawiecki zarzucał W[ładysławowi] Frasyniukowi oraz
całemu ówczesnemu kierownictwu struktur podziemnych b[yłego] NSZZ „Solidarność”
kunktatorstwo i zbyt ugodową postawę wobec władz. Jako zwolennik działań bardziej
radykalnych K[ornel] Morawiecki zrezygnował z prac w RKS i utworzył tajny związek
pod nazwą Porozumienie Solidarności Walczącej.
Solidarność Walcząca jako ostateczny cel działania zakłada zmianę systemu politycznego w naszym kraju. Cel ten pozostał niezmieniony przez cały okres jej istnienia
i zawarty jest w opublikowanych w październiku 1987 roku Zasadach ideowych i programie Solidarności Walcząceja, które załączono do notatki (zał. nr 1).
Podstawową komórką SW jest grupa. Skupia ona zwykle wokół swego szefa, członków i współpracowników Solidarności Walczącej, którzy razem działają, kształcą i szkolą się, rozbudowują struktury własne i organizacji.
Działalność SW zasadza się na działalności struktur opartych na zasadach wojskowych, przy głębokiej konspiracji, bezwzględnym posłuszeństwie wobec przełożonych,
składaniu przysięgi oraz surowych wymogach dyscypliny.
Do organizacji wchodzi się po złożeniu następującej roty przysięgi: „Wobec Boga
i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba – swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać
idee naszego Ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania”. Przysięgę składa się uroczyście w obecności co najmniej dwóch członków SW.
Tych, którzy nie złożyli przysięgi, lecz popierają cele SW i chcą z nią współpracować,
uważa się za tzw. sympatyków.
Członkostwo nie jest ewidencjonowane. Fundusze Solidarności Walczącej oparte są
na dobrowolnych datkach od osób w kraju i za granicą, a przede wszystkim [pochodzą]
z wpływów ze sprzedaży nielegalnych wydawnictw. Działająca w ramach Solidarności
Walczącej wyspecjalizowana grupa pod nazwą Agencja Informacyjna wydaje nielegalnie czasopisma, pozycje książkowe, broszury, kasety magnetofonowe, znaczki pocztowe. Aktualnie w ramach działalności wydawniczej Solidarności Walczącej na terenie
kraju drukuje się około 30 nielegalnych periodyków, w tym 12 we Wrocławiu, który jest
monopolistą na nielegalnym rynku wydawniczym. Tygodnik „Solidarność Walcząca”
będący organem prasowym tej organizacji drukuje się w nakładzie około 20 tysięcy
a
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egzemplarzy, a miesięcznik „Biuletyn Dolnośląski” w nakładzie około 8 tysięcy egzemplarzy.
Ścisła współpraca z ośrodkami antypolskimi na Zachodzie zapewnia Solidarności
Walczącej dopływ nowoczesnego sprzętu poligraﬁcznego oraz surowców i materiałów
niezbędnych do druku.
Z Zachodu przekazywane są również do kraju wydane poza Polską książki i opracowania, w oparciu o egzemplarze których dokonuje się ich przedruków w celu ich
rozpowszechnienia w Polsce.
W zamian za to na Zachód przekazywane są wydawane w Polsce nielegalne periodyki wraz z prawem ich przedruków w prasie i wydawnictwach emigracyjnych.
W praktyce nielegalnej działalności poligraﬁcznej Solidarności Walczącej stosuje się
również odpłatne odstępowanie urządzeń poligraﬁcznych oraz materiałów drukarskich,
takich jak np. papier, farba i matryce, innym nielegalnie działającym wydawnictwom
niepodlegającym organizacyjnie Solidarności Walczącej.
W ostatnim okresie czasu coraz częściej odnotowywane są przypadki, iż uzyskane
za granicą środki ﬁnansowe nie są przekazywane bezpośrednio do kraju w celu zasilenia
funduszy Solidarności Walczącej. Stosuje się praktykę zakupywania za granicą sprzętu
komputerowego, radioelektronicznego czy magnetowidów, które następnie przesyłane są
do Polski na adresy konkretnie wskazanych osób. Osoby te następnie sprzęt taki sprzedają,
a pieniądze w ten sposób uzyskane są przekazywane na cele organizacyjne. Taki sposób
działania zapewnia nie tylko większą konspirację, ale również korzystniejszy przelicznik
dolara do złotego niż uzyskiwany w przypadku tzw. sprzedaży na czarnym rynku.
Centrum kierownicze SW znajduje się we Wrocławiu.
Na czele SW stoją: przewodniczący, Rada i Komitet Wykonawczy. Ich uprawnienia i wzajemne relacje nie są w szczegółach sprecyzowane. Ogólnie: do Rady należy
wytyczanie kierunków politycznych i strategii, do Komitetu Wykonawczego – bieżąca
koordynacja działań w powiązaniu z aktualną i przewidywaną sytuacją. Przewodniczący
uczestniczy w podejmowaniu istotnych decyzji i reprezentuje organizację na zewnątrz.
Funkcję przewodniczącego SW aż do chwili aresztowania pełnił Kornel Morawiecki.
Funkcję współprzewodniczącego od ponad dwóch lat pełnił Andrzej Kołodziej, który
był jednocześnie członkiem Komitetu Wykonawczego SW.
Od około roku A[ndrzej] Kołodziej zaczął wspólnie z K[ornelem] Morawieckim
podpisywać oświadczenia i komunikaty SW. (Załącznik nr 2 – kserokopie egzemplarzy nielegalnego wydawnictwa pod nazwą „Solidarność Walcząca” nr 17/161, 19/163,
8/152, 11/155, 14/158, 21/165 – zawierające podpisane przez K[ornela] Morawieckiego
i A[ndrzeja] Kołodzieja oświadczenia).
W związku z niekwestionowanym autorytetem K[ornela] Morawieckiego w SW
i zajmowaną [przez niego] przez ponad sześć lat funkcją jej przewodniczącego w działaniu SW wykształciła się praktyka, iż wszystkie ważniejsze decyzje związane z [jej]
działalnością muszą być konsultowane właśnie z nim lub były podejmowane bezpośrednio przez niego.
Aktualnie struktury SW w sposób zorganizowany funkcjonują w około 12 tzw. oddziałach wojewódzkich i 9 grupach terenowych.
Działalność K[ornela] Morawieckiego w ramach SW polegała na opracowywaniu
dokumentów programowych, utworzeniu i kierowaniu jej strukturami, propagowaniu jej
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celów programowych poprzez sporządzanie i rozpowszechnianie pism, ulotek i innych
wydawnictw, nawiązywaniu kontaktów z antykomunistycznymi ugrupowaniami na Zachodzie, informowaniu ich o sytuacji w naszym kraju, zabieganiu o pomoc ﬁnansową
i materiałową przeznaczoną dla struktur SW w kraju, organizowaniu systemu przemycania jej do Polski oraz rozdysponowywaniu jej pomiędzy poszczególnymi ośrodkami.
O ile rola K[ornela] Morawieckiego sprowadzała się w praktyce głównie do prac
programowych i reprezentowania SW na zewnątrz, o tyle A[ndrzej] Kołodziej, który
po aresztowaniu K[ornela] Morawieckiego objął funkcję kierującego – przewodniczącego SW, poprzednio, jeszcze jako członek Komitetu Wykonawczego i szef oddziału
SW w Gdańsku, zajmował się głównie praktyczną stroną działalności SW. (Załącznik
nr 3 – kserokopie egzemplarzy nielegalnego wydawnictwa „Solidarność Walcząca” nr
22/166, 24/168, w których opublikowano komunikat o przejęciu kierownictwa SW przez
A[ndrzeja] Kołodzieja oraz podpisywane przez niego komunikaty i oświadczenia oraz
oświadczenia podpisane przez Solidarność Walczącą Oddział Trójmiasto w lutym 1988
roku).
W związku z pełnioną funkcją Andrzej Kołodziej za wiedzą i aprobatą K[ornela]
Morawieckiego nawiązał za pośrednictwem Krzysztofa Szymańskiego kontakt z przebywającymi w Szwecji Marianem Kaletą i Józefem Lebenbaumem.
Marian Kaleta przebywa na terenie Szwecji od 1970 roku. Do czasu wprowadzenia
stanu wojennego bardzo aktywnie organizował zbiórki pieniędzy na zakup powielaczy,
papieru, farby i literatury dla NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego
jego zainteresowania skoncentrowały się na organizowaniu kanałów przemytu do Polski urządzeń poligraﬁcznych i elektronicznych oraz literatury bezdebitowej dla struktur
podziemnych b[yłego] NSZZ „Solidarność”.
Od sierpnia 1986 r. M[arian] Kaleta przejął po Mirosławie Chojeckim obowiązki
głównego organizatora kanałów przemytu do kraju materiałów i urządzeń przeznaczonych dla nielegalnych ugrupowań w Polsce.
Kanałami przerzutowymi zorganizowanymi przez M[ariana] Kaletę, oprócz przesyłki z przemytu ujawnionej w dniu 30 września 1987 roku przed hotelem „Marina” [w Sopocie], przerzucano m.in. transport materiałów i sprzętu do Polski, przewożony przez
obywatela Szwecji Ingwe Lennart Järn1, o wartości około 150 tysięcy dolarów USA,
ujawniony przez polską służbę graniczną w dniu 28 listopada 1986 roku.
M[arian] Kaleta w ostatnim okresie w korespondencji z działaczami podziemia
w kraju posługiwał się pseudonimem „Rex”.
Józef Lebenbaum przebywa w Szwecji od 1969 roku. Od chwili powstania NSZZ
„Solidarność” włączył się aktywnie w działalność na rzecz jego poparcia. Został m.in.
członkiem Komitetu Poparcia „Solidarności” w Lund, z inicjatywy którego została utworzona w połowie 1983 roku tzw. Niezależna Polska Agencja – IPA (Independent Polish Agency) kierowana przez J[ózefa] Lebenbauma. Zadaniem I[ndependent]
P[olish] A[gency] miało być głównie informowanie Zachodu o wydarzeniach w Polsce
przy pomocy materiałów z kraju wydawanych nielegalnie. J[ózef] Lebenbaum stara się
rozreklamować działalność I[ndependent] P[olish] A[gency] m.in. poprzez udzielanie
wywiadów dla środków masowego przekazu, a także konferencje prasowe.
1

Ingwe Lennart Järn – bliższych danych nie ustalono.
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W 1986 r. J[ózef] Lebenbaum zawarł porozumienie z Radiem Wolna Europa, w którym w zamian za otrzymywane z kraju za pośrednictwem J[ózefa] Lebenbauma materiały RWE zobowiązała się ﬁnansowo wspierać działalność I[ndependent] P[olish]
A[gency].
Niezależnie od wpływów z rozprowadzania literatury antypolskiej i antysocjalistycznej (m.in. dla potrzeb RWE i paryskiej „Kultury”) I[ndependent] P[olish] A[gency]
otrzymuje także środki ﬁnansowe z innych źródeł.
M[iędzy] in[nymi] I[ndependent] P[olish] A[gency] dotowana jest przez amerykański tzw. Narodowy Fundusz na rzecz Demokracji – NED. Dotacje te wyniosły w 1986
roku około 30 tysięcy dolarów USA, a w 1987 r. już 42 tysiące dolarów. Dotacje otrzymywane z NED przeznaczone są na wspieranie wszystkich tych nielegalnych organizacji, które nie uznają kierownictwa byłego NSZZ „Solidarność”, jak np. Solidarność
Walcząca, Konfederacja Polski Niepodległej, Polska Partia Socjalistyczna itp.
W korespondencji z działaczami podziemia w kraju J[ózef] Lebenbaum posługiwał
się pseudonimem „Józek” lub „JL”.
W ramach współpracy z M[arianem] Kaletą i J[ózefem] Lebenbaumem A[ndrzej]
Kołodziej za pośrednictwem K[rzysztofa] Szymańskiego przekazywał wydawnictwa
i inne dokumenty sygnowane przez Solidarność Walczącą oraz [przekazywał] do dalszej
realizacji nadesłane zamówienia na wywiady z działaczami podziemia, w tym z Kornelem Morawieckim, jak również przekazywał zamówienia na sprzęt, który miał być
przemycony do kraju, organizował system jego odbioru i ukrywania. Ponadto podjął się
zorganizowania spośród członków Solidarności Walczącej z terenu Trójmiasta specjalnej grupy do działań o charakterze terrorystycznym, która poprzez ataki bombowe na
obiekty użyteczności publicznej miała rzekomo wywrzeć nacisk na władze w kierunku dalszej demokratyzacjib życia, a w rzeczywistości odnowić zainteresowanie sytuacją
wewnętrzną w Polsce w zachodnich środkach masowego przekazu. Ze względów propagandowych grupa ta miała nie ujawniać swoich związków z Solidarnością Walczącą,
a w przyszłości ujawnić się jako nowa organizacja.
Na potrzeby działalności tej grupy przeznaczona była całość ładunku ukrytego wewnątrz dwóch zamrażarek przemycanych do Polski ze Szwecji, które zostały zakwestionowane przez Służbę Bezpieczeństwa w dniu 30 września 1987 roku przed hotelem
„Marina” w Sopocie.
W korespondencji z działaczami antysocjalistycznymi na Zachodzie A[ndrzej] Kołodziej posługiwał się pseudonimem „Andrzej”, „A” lub „A.K.”, natomiast tworzona
przez niego grupa opatrzona była kryptonimem „ﬁrma A”.
Ponadto według posiadanego przez nas obecnie rozpoznania, jako ujawnieni oﬁcjalni przedstawiciele SW w krajach zachodnich funkcjonują: Andrzej Wirga (Moguncja
– RFN), Rafał Gan-Ganowicz (Paryż – Francja), Jerzy Jankowski (Oslo – Norwegia),
Zbigniew Bełz (Toronto – Kanada).
Andrzej Wirga wyjechał z kraju do RFN w listopadzie 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce pozostał za granicą, podejmując aktywną działalność prosolidarnościową. Po rozwiązaniu się bremeńskiego biura „S[olidarności]” w 1983 roku założył
w Moguncji tzw. Komitet Pomocy „Solidarności” – Hilfskomitee „Solidarność” e.v.,
b
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który stał się główną instytucją prowadzącą działalność dywersyjną z terenu RFN, nadal
ﬁrmuje tę organizację jako jej przewodniczący. Przyjęty w 1983 r. program działania zakłada ścisłą współpracę A[ndrzeja] Wirgi z instytucjami wspierającymi „S[olidarność]”
w RFN oraz pełne podporządkowanie i bieżące konsultacje z Biurem „Solidarności”
w Brukseli.
W 1984 roku A[ndrzej] Wirga otrzymał pełnomocnictwo do reprezentowania SW na
terenie RFN. Aktualnie działalność ośrodka w Mainz koncentruje się na prowadzeniu:
– wysyłki wrogich publikacji, sprzętu poligraﬁcznego, kaset, wideokaset, sprzętu
elektronicznego oraz wydawnictw dla ośrodków podziemia w kraju. Wykorzystuje i wykorzystywał do tego transporty kierowane do „S[olidarności]” na Wybrzeżu, we współpracy z Marianem Kaletą i Józefem Lebenbaumem,
– zbieraniu środków ﬁnansowych od osób prywatnych, ﬁrm dla Komitetu Pomocy
„S[olidarności]” i przesyłaniu ich do kraju.
Rafał Gan-Ganowicz przebywa na Zachodzie od 1950 r. Były najemnik z Kongo. Od
października 1987 r. występuje jako przedstawiciel SW we Francji, co znajduje wyraz
w opublikowanym w „Narodowcu” z 20 X 1987 r. artykule. Jest też sygnatariuszem
apelu w grudniu 1987 r. – o uwolnienie Kornela Morawieckiego – jako przedstawiciel
SW we Francji.
Jerzy Jankowski, według audycji RWE z 17 listopada 1987 r., przedstawiciel SW
w Norwegii z pełnomocnictwem na Szwecję i Danię. Jako przedstawiciel w Skandynawii występował także w rozgłośni RWE w dniu 21 stycznia 1988 r.
Zbigniew Bełz od marca 1987 r. przebywa w Kanadzie. Były aktywny działacz struktur NSZZ „Solidarność” na szczeblu regionu. Od września 1987 r. działa na mocy upoważnienia zamieszczonego w prasie polonijnej („Echo – Tygodnik Polski”2 z dnia 23
listopada 1987 r.) sygnowanego przez K[ornela] Morawieckiego. Zostało to potwierdzone przez Annę Kowal, córkę K[ornela] M[orawieckiego], na spotkaniu z dziennikarzami
zachodnimi. Bełz był m.in. organizatorem demonstracji przed siedzibą konsulatu PRL
w Toronto w dniu 15 listopada 1987 r.

Źródło: AIPN, MSW II, 14994, k. 12–19, mps.

2

„Echo – Tygodnik Polski” – gazeta polonijna wydawana w Toronto.
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Nr 191
1988 marzec 8, [Wrocław] – Szyfrogram nr 907 od kierownika Inspektoratu 2 WUSW we
Wrocławiu mjr. Zdzisława Kuliczkowskiego do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach w sprawie powierzenia przez Radę SW czasowego kierowania pracami Komitetu
Wykonawczego SW Jadwidze Chmielowskiej, tajne specjalnego znaczenia

Nawiązując do naszego pisma nr R2-00326/III/88 z dnia 8 lutego br., uprzejmie
informuję, że w dniach 15–16 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady organizacyjnej
Solidarności Walczącej, która powierzyła Jadwidze Chmielowskiej czasowe kierowanie pracami Komitetu Wykonawczego SW. Miejsce pobytu Chmielowskiej nie jest nam
znane.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 6, k. 85, mps.

446

Nr 192
1988 marzec 22, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Biura Studiów SB MSW płk.
Czesława Szewczyka do kierownika Inspektoratu 2 WUSW w Gdańsku ppłk. Zbigniewa Pawlickiego1 w sprawie poszukiwanej listem gończym Jadwigi Chmielowskiej, tajne
specjalnego znaczenia

Z rozpoznania operacyjnego, potwierdzonego komunikatem Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej, wynika, że – po aresztowaniu Kornela Morawieckiego
i Andrzeja Kołodzieja – kolejnym przewodniczącym tej organizacji podziemnej została
Jadwigaa Chmielowska, c. Tadeusza, ur. 29 VI 1954, zam[ieszkała] Sosnowiec, ul. [...].
Jest ona poszukiwana listem gończym, wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie, nr 1-Ds-365/82. Działania operacyjno-poszukiwawcze prowadzi Wydział III
WUSW w Katowicach.
Chmielowska dysponuje kontaktami rodzinnymi, towarzyskimi i konspiracyjnymi
na terenie kraju.
W Gdańsku Wrzeszczu, ul. [...], mieszka babka Chmielowskiej – Zuzanna Bielecka2.
Należy objąć ją kontrolą operacyjną w celu potwierdzenia lub wykluczenia wzajemnych
kontaktów, względnie ukrywania poszukiwanej.
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie należy kierować do Wydziału III
WUSW w Katowicach, powiadamiając jednocześnie Wydział II Biura Studiów SB
MSW.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 6, k. 86, mps.

a

W dokumencie Janina.
Zbigniew Pawlicki (ur. 1945) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1968 r., 1968–1970
w Referacie ds. SB KP MO w Kępnie, 1970–1971 w Wydziale II KW MO w Poznaniu, 1971–1983 w Wydziale II
KW MO w Gdańsku, 1978–1981 kierownik sekcji, a 1981–1983 zastępca naczelnika tego wydziału, 1983–1988
kierownik Inspektoratu 2 WUSW w Gdańsku, 1988–1990 zastępca szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB, zwolniony
ze służby, w 1980 r. słuchacz Wyższej Szkoły KGB w Moskwie.
2
Zuzanna Bielecka – kuzynka matki Jadwigi Chmielowskiej.
1
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Nr 193
1988 kwiecień 5, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Biura Studiów SB MSW płk.
Czesława Szewczyka do naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach na temat działalności SW na terenie woj. katowickiego i jej kontaktów z zagranicą, tajne specjalnego
znaczenia

W ostatnim okresie uzyskano wiarygodną informację operacyjną potwierdzającą
kontynuowanie wydawania na terenie woj. katowickiego nielegalnego wydawnictwa
prasowego „Wolni i Solidarni”.
Katowicka organizacja Solidarność Walcząca potwierdziła do centrali wrocławskiej,
że otrzymała z Anglii 300 dolarów USA „…od Tadka na »WiS-a«”.
W najbliższym numerze „SW” (6/175) winno ukazać się potwierdzenie otrzymania
wspomnianej kwoty pod hasłem: „SWS Londyn 300 $ na »WiS-a«” (SWS jest to stowarzyszenie powołane w Anglii pod nazwą „Solidarity with Solidarity”a1 – „Solidarność
z Solidarnością”).
Informując o powyższym, proszę o uwzględnienie stosownych przedsięwzięć operacyjnych w programie rozpoznania i zwalczania SW na terenie woj. katowickiego
i ujawniania konspiracyjnych kontaktów z Wrocławiem i zagranicą (SOR krypt[onim]
„Ośmiornica”).

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 504, mps.

a

W dokumencie Solidaryty with Solidaryty.
„Solidarity with Solidarity” – założona w 1982 r. w Londynie organizacja, kierowana przez Tadeusza Jarzembowskiego, wspierająca podziemną „Solidarność”.
1
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Nr 194
1988 kwiecień 12, Rzeszów – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppłk.
Józefa Gaja do naczelnika Wydziału III WUSW w Rzeszowie w sprawie współpracy pomiędzy SW Oddział Rzeszów a KPN, tajne specjalnego znaczenia

Od TW ps[eudonim] „Elżbieta” uzyskano wiarygodną informację, że w dniu 7 IV
1988 r. szef oddziału SW Rzeszów Andrzej Kucharski odbył spotkanie konspiracyjne
z Tadeuszem Korabem1, który określił się jako szef okręgu rzeszowsko-przemyskiego
KPN. Korab poinformował Kucharskiego, że dotychczasowa jego współpraca z RKW
Rzeszów nie przynosi spodziewanych efektów, i zaproponował ścisłe współdziałanie
z rzeszowskim oddziałem SW. W efekcie uzgodniono, że nielegalne wydawnictwa obu
struktur będą sygnowane przez KPN i SW Rzeszów. Korab ujawnił, iż w Rzeszowie
działa grupa KPN podporządkowana okręgowi rzeszowsko-przemyskiemu KPN, w skład
której wchodzą głównie studenci i uczniowie szkół średnich. Grupa ta ma w dyspozycji
własną poligraﬁę, prawdopodobnie białkową, i aktualnie jest w trakcie przygotowań do
wyprodukowania 50 tys. ulotek, w treści których ma być zawarty apel o uwolnienie
K[ornela] Morawieckiego (brak danych co do formatu ulotek, osób je wykonujących
i miejsca produkcji. A[ndrzej] Kucharski mógł przesadzić co do wielkości planowanego nakładu wym[ienionych] ulotek).
W dniu 14 IV 1988 r. (miejsce i czas znane SB) ma dojść do spotkania łączników
Kucharskiego i Koraba w celu przekazania przez grupę KPN literatury dla potrzeb SW
Rzeszów, a w dniu 21 IV 1988 r. (wg takiego samego systemu) – przekazania przez łącznika z KPN części ulotek, o których mowa wyżej, do kolportażu przez SW Rzeszów.
Wg informacji Koraba rzeszowska grupa KPN ma wypełniać głównie funkcje kolportażowe i dokonywać kolportaży ulicznych, m.in. ulotek nawołujących do uwolnienia
Morawieckiego.
Podjęto działania operacyjne zmierzające do delegowania na spotkanie z łącznikiem
KPN naszego źródła informacji. Zadaniowano również inne OZI do rozpracowania rzeszowskiej grupy KPN.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 133, mps.

1

Tadeusz Korab – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 195
1988 maj 3, Warszawa – Notatka dotycząca zagranicznych przedstawicielstw Solidarności Walczącej sporządzona przez inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor.
S. Futymę, tajne specjalnego znaczenia

W trakcie prowadzonego operacyjnego rozpoznania nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca stwierdzono, że utrzymuje ona kontakty z jej zagranicznymi ekspozyturami oraz z wrogimi ośrodkami emigracyjnymi. Ścisła współpraca z ośrodkami antypolskimi na Zachodzie zapewnia SW dopływ środków ﬁnansowych, nowoczesnego sprzętu
poligraﬁcznego i elektronicznego oraz surowców i materiałów niezbędnych do druku.
Dostarczane też są do kraju duże ilości wydawnictw bezdebitowych. Głównymi formami zagranicznej działalności SW są:
– powoływanie oﬁcjalnych przedstawicieli SW w krajach zachodnich i przy ich
udziale tworzenie bazy propagandowej dla działań w kraju;
– zdobywanie poprzez specjalnie do tego celu powołane fundusze (np. SOS dla Solidarności Walczącej) środków ﬁnansowych służących wspieraniu krajowego podziemia;
– tworzenie kanałów przerzutu do kraju środków ﬁnansowych, sprzętu poligraﬁcznego i elektronicznego oraz wrogiej literatury.
Aktualnie jako oﬁcjalni ujawnieni przedstawiciele SW na Zachodzie działają:
– powołana jako osoba koordynująca całość działalności SW na Zachodzie – Ewa
Kubasiewicz-Houée (Francja),
– Andrzej Wirga (RFN),
– Rafał Gan-Ganowicz (Francja),
– Jerzy Jankowski (Norwegia),
– Zbigniew Bełz (Kanada),
– Jarosław Świątek (USA).
Ewa Kubasiewicz-Houée (Binic, Francja), c. Sylwestra i Weroniki, ur. 21 VII 1940 r.
Poznań.
Od 1980 roku aktywna działaczka NSZZ „S[olidarność]”, zaangażowana w tworzenie „S[olidarności]” w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności, organizowała wraz z innymi działaczami
strajk w W[yższej] S[zkole] M[orskiej]. Za te działania skazana została w lutym 1983 r.
wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej na karę 10 lat pozbawienia wolności. Dnia 5 III
1983 r. decyzją Sądu P[omorskiego] O[kręgu] W[ojskowego] w Bydgoszczy otrzymała
półroczną przerwę w odbywaniu kary, w trakcie której objęła ją amnestia z lipca 1983 r.
W 1983 roku aktywnie włączyła się do działalności w ramach struktur Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto. Wchodziła w skład Komitetu Wykonawczego SW. W 1986
roku została ustanowiona przez Komitet SW szefem struktury zagranicznej SW. Od
grudnia 1987 roku przebywa we Francji, podejmując działania jako reprezentant SW za
granicą.
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Andrzej Wirga (Moguncja, RFN), s. Michała, ur. 27 IV 1945 r. Lwów.
Wyjechał z Polski do RFN w listopadzie 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostał za granicą, podejmując aktywną działalność prosolidarnościową. Po
rozwiązaniu się bremeńskiego biura „S[olidarności]” w 1983 r. założył w Moguncji tzw.
Komitet Pomocy „Solidarności” – Hilfskomitee „Solidarność” e.v., który stał się główną
instytucją prowadzącą działalność dywersyjną z terenu RFN, nadal ﬁrmuje tę organizację jako jej przewodniczący. Przyjęty w 1983 r. program działania zakłada ścisłą współpracę A[ndrzeja] Wirgi z instytucjami wspierającymi „S[olidarność]” w RFN oraz pełne
podporządkowanie i bieżące konsultacje z Biurem „Solidarności” w Brukseli.
Z Solidarnością Walczącą A[ndrzej] Wirga związany jest od 1984 roku, w tym samym roku otrzymał pełnomocnictwo sygnowane przez K[ornela] Morawieckiego do
reprezentowania interesów SW w RFN.
Aktualnie działalność ośrodka w Moguncji koncentruje się na prowadzeniu:
– wysyłki wrogich publikacji, sprzętu poligraﬁcznego, kaset, wideokaset, sprzętu
elektronicznego oraz wydawnictw dla ośrodków podziemia w kraju, wykorzystuje i wykorzystywał do tego m.in. transporty kierowane do „S[olidarności]” na Wybrzeżu, we
współpracy z Marianem Kaletą i Józefem Lebenbaumem;
– reprezentuje SW w Międzynarodówce Oporu;
– zbieraniu środków ﬁnansowych od osób prywatnych, ﬁrm na rzecz Komitetu Pomocy „S[olidarności]” i przesyłaniu ich do kraju.
Rafał Gan-Ganowicz (Paryż, Francja).
Przebywa na Zachodzie od 1950 r. Były najemnik z Konga. Jako przedstawiciel SW
we Francji występuje od października 1987 roku, co znalazło wyraz w artykule opublikowanym w „Narodowcu” z 20 X 1987 r. Jako przedstawiciel SW sygnował też apel
o uwolnienie Kornela Morawieckiego.
Jerzy Jankowski (Oslo, Norwegia).
Według informacji zamieszczonej w Radiu Wolna Europa w dniu 17 XI 1987 r. jest
przedstawicielem SW w Norwegii z pełnomocnictwem do reprezentowania interesów
SW w Szwecji i Danii. Jako przedstawiciel SW w Skandynawii udzielał wywiadu rozgłośni RWE w dniu 21 I 1988 r.
Zbigniew Bełz (Toronto, Kanada), s. Józefa, ur. 17 IX 1955 r. Gorzów Wlkp.
Od marca 1987 r. przebywa w Kanadzie. Były aktywny działacz struktur
„S[olidarności]” w regionie gorzowskim. Od września 1987 r. działa na mocy upoważnienia zamieszczonego w prasie polonijnej („Echo – Tygodnik Polski” z dnia 25 XI 1987 r.)
sygnowanego przez K[ornela] Morawieckiego. Zostało to potwierdzone przez Annę Kowal, córkę K[ornela] M[orawieckiego], na spotkaniu z dziennikarzami zachodnimi. Bełz
był m.in. organizatorem demonstracji przed siedzibą konsulatu PRL w Toronto w dniu
15 XI 1987 r. Wg aktualnego rozpoznania Bełz podejmuje aktywne wysiłki mające na
celu uruchomienie kanału przerzutowego do Polski, gromadzi fundusze dla SW z terenu
Kanady.
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Jarosław Świątek (Chicago, USA).
W imieniu POMOSTU podpisywał porozumienie o współpracy z SW. W maju 1986 r.
kierowane było do niego zamówienie na sprzęt (głównie skanery) elektroniczny i pieniądze. Był sygnatariuszem zawiązanego w USA Komitetu na rzecz Uwolnienia Kornela
Morawieckiego.
Poza działającymi oﬁcjalnie przedstawicielami SW funkcjonuje na Zachodzie zespół
osób ściśle powiązanych z SW i przez nią delegowanych, działających w sposób niejawny. Stanowią oni m.in. ogniwa, do których kierowana jest dostarczana przez łączników
prasa SW oraz tzw. poczta SW. Aktualnie rozpoznanymi są:
– Jarosław Pawlak – (Norwegia),
– Gertruda Ogorzelska – (Francja),
– Roman Boreyko1 – (W[ie]lk[a] Brytania),
– Henryk Czerwiński – (Szwajcaria),
– Ewa Zając – (Szwajcaria).
Jarosław Pawlak (Oslo, Norwegia), s. Henryka, ur. 3 V 1963 r. we Wrocławiu.
Występuje pod pseudonimem „Sue” – jest głęboko zakonspirowanym przedstawicielem SW w Norwegii. Z Polski wyjechał 7 maja 1986 r. Wcześniej prowadził działalność
nielegalną, m.in. zajmował się drukiem i kolportażem ulotek.
Dysponuje własnym kanałem łączności do SW w kraju, korzysta też z pośrednictwa
A[ndrzeja] Wirgi. Kanałem A[ndrzeja] Wirgi przekazywał m.in. materiały dot[yczące]
działalności opozycyjnej w ZSRR, zadysponował także na rzecz SW 10 tys. koron norweskich. W przejętych, operacyjnie zaszyfrowanych listach do kierownictwa SW prosi
m.in. o informacje o osobach będących w zainteresowaniu wywiadu norweskiego.
Gertruda Ogorzelska – bliższych danych brak (Paryż, Francja).
Przebywa we Francji od 1984 roku. Jest odbiorcą i dystrybutorem prasy SW.
Roman Boreyko – (Aberdeen, Szkocja).
Pracownik Politics University of Aberdeen, zamieszcza artykuły w prasie polonijnej,
znany jako odbiorca i dystrybutor prasy SW w W[ie]lk[iej] Brytanii.
Henryk Czerwiński (Szwajcaria).
Współpracownik SW, zbiera i przekazuje do kraju fundusze na działalność SW.
Zaoferował m.in. stałe dotacje od bliżej nierozpoznanej organizacji w Szwajcarii
(może chodzić o Sekcję Szwajcarską Międzynarodowej Organizacji Praw Człowieka
– I[nternationale] G[esellschaft] f[ür] M[enschenrechte].
Ewa Zając (Lozanna, Szwajcaria), c. Jana, ur. 13 X 1946 r. w Łodzi.
Przebywa na Zachodzie od maja 1981 roku. W przeszłości związana z wydarzeniami
marcowymi 1968 roku w Łodzi. Nie wyjaśniono jeszcze okoliczności wejścia Ewy Zając
w kontakt z SW. Ustalono natomiast, że Ewa Zając jest pełnomocnikiem SW na Zacho1

Roman Boreyko – współpracownik SW w Wielkiej Brytanii.
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dzie w zakresie spraw ﬁnansowych. W maju 1986 roku zorganizowała w Szwajcarii
spotkanie z przedstawicielami emigracji ukraińskiej, na którym zawarła z nimi porozumienie o współpracy (nie informowała o tym kierownictwa SW). W sierpniu 1987 r. poprzez posiadane kontakty uzyskała zapewnienie przyznania dotacji dla SW ze Schweizerisches Arbeithilfswerk2 w wysokości 24 tysięcy franków szwajcarskich (SW otrzymała z tej sumy 10 tys. fr[anków] szw[ajcarskich]). Łączność z centralą SW utrzymuje
przez ustalonego łącznika o pseudonimie „VPI”. Utrzymuje też kontakty z Romualdem
Kukołowiczem.
Piotr Gmaj3 (Szwajcaria), s. Edwarda, ur. 21 I 1944 r. Zurich.
Przebywa w Szwajcarii od 1981 roku, były lekarz w Akademii Medycznej w Gdańsku. Członek prezydium KZ SW w A[kademii] M[edycznej].
Poza wymienionymi kontaktami, Solidarność Walcząca oraz jej przedstawiciel
w RFN A[ndrzej] Wirga utrzymywali kontakty z przebywającymi w Szwecji Marianem
Kaletą i Józefem Lebenbaumem. Marian Kaleta, przebywający w Szwecji od 1970 roku,
od sierpnia 1986 r. przejął po Mirosławie Chojeckim obowiązki głównego organizatora
kanałów przerzutu do kraju [materiałów] przeznaczonych dla nielegalnych ugrupowań
w kraju.
Józef Lebenbaum przebywa w Szwecji od 1969 roku. Kieruje założoną w 1983 roku
Niezależną Polską Agencją – IPA (Independent Polish Agency). I[ndependent] P[olish]
A[gency] dotowana jest m.in. przez amerykański tzw. Narodowy Fundusz na rzecz Demokracji – NED. Dotacje otrzymywane z NED-u przeznaczone są na wspieranie wszystkich nieuznających kierownictwa byłego NSZZ „S[olidarności]” organizacji, w tym SW.
Wiadomym jest, iż czynione są intensywne zabiegi kierownictwa SW o uzyskiwanie
dotacji z funduszu NED.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 60–65, mps.

2

Schweizerisches Arbeitshilfswerk – szwajcarska organizacja charytatywna.
Piotr Gmaj (ur. 1944) – lekarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek prezydium KZ
w Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1981 r. na emigracji w Szwajcarii, współpracownik SW.
3
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Nr 196
1988 maj 5, Kielce – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III WUSW w Kielcach mjr. Andrzeja Olszewskiego1 do naczelnika Wydziału V WUSW w Koninie w sprawie ﬁgurantki
SOR „Ośmiornica” Alicji Twarowskiej2, tajne

W związku z Waszym pismem l. dz. G-0784/88 dot[yczącym] Alicji Twarowskiej
(a nie, jak podajecie, Twardowskiej) informuję, że wymieniona jest ﬁgurantką sprawy
operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Ośmiornica” w związku z aktywną działalnością prowadzoną w ramach struktury Solidarność Walcząca.
Proszę o sprecyzowanie charakteru utrzymywanych przez nią kontaktów z działaczami Polskiej Organizacji Harcerskiej oraz nadesłanie ewentualnie posiadanych informacji
o kontaktach wymienionej utrzymywanych na Waszym terenie.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 54, mps.

1
2

Andrzej Olszewski – bliższych danych nie ustalono.
Alicja Twarowska – bliższych danych nie ustalono.

454

Nr 197
1988 maj 9, Warszawa – Szyfrogram nr 4546 od zastępcy dyrektora Biura Studiów SB
MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW ds. SBa w sprawie całodobowej
eksploatacji PT ﬁgurantów SOR „Ośmiornica” mających powiązania z kierownictwem
SW, tajne1

W związku z uaktywnieniem zagranicznych kontaktów telefonicznych Kornela Morawieckiego z członkami tzw. Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej i strukturami SW w województwach, proszę zlecić całodobową eksploatację PT rozpoznanych
i rozpracowywanych ﬁgurantów SOR „Ośmiornica”, którzy mają powiązania osobiste
z Kornelem Morawieckim, Hanną Łukowską-Karniej i innymi przedstawicielami struktury wrocławskiej SW.
Ostatnio Kornel Morawiecki zlecił tej organizacji:
– skierowanie do podziemia części aktywu SW, aby uchronić go przed działaniami SB,
– wykorzystanie do zagranicznej łączności radiowej niektórych znanych im krótkofalowców,
– podejmowanie akcji politycznych zgodnie z dotychczasowym kierunkiem działania SW.
Jednocześnie Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej zapowiadają powrót do kraju,
nawet nielegalnie, celem aktywnego włączenia się do akcji strajkowych.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 24, mps.

a
Zgodnie z rozdzielnikiem szyfrogram skierowany był do zastępcy szefa WUSW ds. SB w: Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu.
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Nr 198
1988 maj 21, Katowice – Wniosek o zarejestrowanie zabezpieczenia osoby do SOR „Ośmiornica”, sporządzony przez ppor. Andrzeja Trząskiego1, inspektora Wydziału III Sekcji
II WUSW w Katowicach, zatwierdzony przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia

Z informacji uzyskanych od TW ps[eudonim] „Wiszniewski” wynika, że Król
Ernest2, s. Grzegorza i Heleny z d[omu] Antończyk, ur. 10 I 1937 r. Świętochłowice,
zam[ieszkały] Świętochłowice, ul. [...], zatr[udniony] Huta „Florian” Świętochłowice,
utrzymuje bliskie kontakty z ﬁgurantką SOR „Ośmiornica” A[nną] Gorgoń.
Ustalono, że w[yżej] wym[ienieni] spotykali się kilkakrotnie na terenie Katowic
w celu wspólnego prowadzenia nielegalnej działalności.
Jak ustalono, E[rnest] Król utrzymuje kontakty z byłymi działaczami „S[olidarności]”
Huty „Florian” i może podjąć działania zmierzające do utworzenia SW na terenie tego
zakładu.
W związku z powyższym wnioskuje się o zarejestrowanie w[yżej] w[ymienionego]
jako osoby zabezpieczonej do SOR „Ośmiornica”.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 309, mps.

1
2

Andrzej Trząski – bliższych danych nie ustalono.
Ernest Król (ur. 1937) – hutnik, działacz SW.
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Nr 199
1988 maj 24, Londyn – Raport rezydenta Departamentu I MSW pseudonim „Brig”1 ze
spotkania z kontaktem operacyjnym2 pseudonim „Rewo”3, tajne ( fragment)

Dnia 24 V 1988 spotkałem się z „Rewo”, najpierw u mnie w pokoju, a następnie
w pubie „Dover Castle”, gdzie wstąpiliśmy po drodze do jego samochodu (zaparkowany
w pobliżu), w którym miał dla mnie materiały prasowe.
„Rewo” przebywał wraz z rodziną na Majorce przez okres 2 tygodni. Ustaliłem z nim
zadania na najbliższą przyszłość:
– ocena sytuacji w Polsce (specjalne uprawnienia rządu, pomoc zagraniczna, działania opozycji itp.),
– wszystko związane ze szczytem w Moskwie,
– zabezpieczenie pobytu Reagana w Londynie,
– wszystko dotyczące wizyty Thatcher4 w Polsce,
– zabezpieczenie pobytu Kornela Morawieckiego (jest w Londynie od 22 bm.),
– zdobyć informacje na temat Global Corporation.
Informacje będzie dostarczał sukcesywnie i w miarę szybko.
[...]

Źródło: AIPN, 02014/38, rkps.

1

„Brig” – bliższych danych nie ustalono.
W pionie wywiadu termin „kontakt operacyjny” oznaczał tajnego współpracownika.
3
Bogusław Wołoszański (ur. 1950) – dziennikarz. Od 1985 r. kontakt operacyjny (tajny współpracownik)
Departamentu I MSW, ps. „Ben”, „Rewo”.
4
Margaret Thatcher (ur. 1925) – konserwatywny polityk brytyjski, 1979–1990 premier Wielkiej Brytanii.
2
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Nr 200
1988 maj 25, Warszawa – Plan rozpracowania, paraliżowania i likwidacji działalności
nielegalnej organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca w ramach SOR „Ośmiornica”,
sygnowany przez dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Adama Malika, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Utworzona w czerwcu 1982 r. organizacja p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca nadal
pozostaje na czele skrajnych działań antypaństwowych. Mimo aresztowania czołowych
działaczy – Kornela Morawieckiego, H[anny] Łukowskiej-Karniej, Andrzeja Kołodzieja
oraz systematycznych uderzeń SB, głównie w poligraﬁę i kanały przerzutu sprzętu terrorystycznego i innego z zagranicy, radykalizm tej struktury nadal utrzymuje się.
Członkowie Rady Politycznej i Komitetu Wykonawczego SW pozostają obojętni
na wszelkie zmiany w układzie prawno-politycznym państwa oraz demokratyzację i liberalizację życia wewnętrznego kraju. Bazując głównie na złej sytuacji gospodarczej
i wynikających stąd nastrojach społecznych oraz skrajnym antykomunizmie i antysowietyzmie, atakują ostro wszelkie reformy i system polityczny – zmierzając niezmiennie
(zgodnie z programem) do obalenia ustroju socjalistycznego.
Stanowisko organizacji w tej kwestii* Kornel Morawiecki zaprezentował m.in. w liście otwartym z Aresztu Śledczego w Warszawie opublikowanym w biuletynach SW
z kwietnia 1988 r., w których demagogicznie potwierdził, że celem SW jest pozbawienie
PZPR władzy „(…)a rządzicie źle (…), a 44 lata waszych rządów opóźniły względny rozwój naszego kraju w porównaniu do wszystkich niekomunistycznych krajów na
świecie. Odebraliście ludziom nadzieję. Próżne i niewiarygodne są wasze kolejne próby
reform bez wolności i solidarności (…)”.
Należy podkreślić, iż głoszony przez SW radykalizm znajduje coraz więcej zwolenników w innych ugrupowaniach opozycyjnych. Świadczą o tym porozumienia o współpracy podpisane z KPN**, LDPN, OKOR, WiP*** – będące etapem do stworzenia na
bazie SW jednego prężnego ośrodka opozycyjnego w kraju. Równolegle podejmowane
są działania zmierzające do przeniknięcia i opanowania organizacji społeczno-politycznych, rozbudowy bazy oddziaływania propagandowego oraz stworzenia tajnych komórek SW w większych zakładach pracy (100–200 w kraju) i wyposażonych w niezależne
środki łączności na okres strajków.
Tworzenie tzw. tajnej sieci zakładów pracy szczególnego znaczenia nabrało w okresie fali strajkowej w Polsce po wyjeździe K[ornela] Morawieckiego i A[ndrzeja] Koło*
Komunikat z posiedzenia Komitetu Wykonawczego w dn[iu] 30 I 1988 r. (…) „komuniści tracą zdolność sprawowania władzy w naszej ojczyźnie. Obecnie rozstrzyga się kwestia, czy ustąpią (…) czy będziemy musieli ich do
tego zmusić”. [Przypis w dokumencie].
**
Lothar Herbst – współpracownik SW, przebywający obecnie za granicą, w przesłanych do kraju instrukcjach polecił nawiązać ścisłe kontakty z KPN i zacieśnić dotychczasową współpracę. [Przypis w dokumencie].
***
Organizacja powstała we Wrocławiu przede wszystkim z inspiracji SW – jest przez nią ściśle sterowana. [Przypis
w dokumencie].
a
Tu i dalej opuszczenia w nawiasach okrągłych w dokumencie.
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dzieja na Zachód. Zalecili oni działaczom krajowym natychmiastową realizację wstępnych czynności, m.in. typowanie zakładów i ludzi zdolnych do wywołania i organizacji
strajków. Pozostałe czynności włącznie z planami koordynacyjnymi wykonane zostaną
po ich powrocie do kraju.
W wyniku działań operacyjnych, nadzorowanych przez Biuro Studiów SB MSW od
stycznia 1986 r. w ramach SOR „Ośmiornica”, ustalono, iż na terenie kraju aktualnie
funkcjonuje 17 ogniw (7 oddziałów i 10 grup) SW obejmujących swoim zasięgiem 10
województw: wrocławskie, poznańskie, rzeszowskie, wałbrzyskie, gdańskie, krakowskie, jeleniogórskie, lubelskie, szczecińskie i toruńskie.
Dotychczas nie potwierdzono w drodze operacyjno-procesowej pojedynczych sygnałów, że ogniwa tej organizacji działają także na terenie województw: katowickiego
i warszawskiego****. Oddziały i grupy funkcjonują na zasadzie dużej samodzielności,
bez wyraźnego sterowania przez centralę wrocławską. Elementem łączącym je w ściśle
hermetyczną strukturę są Zasady ideowe i program SW oraz wynikająca stąd jedność
celów.
Na czele organizacji stoi przewodniczący, który kieruje pracą:
– Rady Politycznej – wytyczającej kierunki polityczne i strategię działań – w składzie dotychczas rozpoznanym:
1. Kornel Morawiecki,
2. Wojciech Myślecki,
3. Hanna Łukowska-Karniej,
4. Zbigniew Oziewicz,
5. Piotr Bielawski1.
– Komitetu Wykonawczego – koordynującego na bieżąco działania organizacji
z uwzględnieniem aktualnej i przewidywanej sytuacji w kraju – w składzie dotychczas
rozpoznanym:
1. Andrzej Zarach, ps[eudonim] „Andrzej Lesowski”,
2. Jadwiga Chmielowska*****,
3. Andrzej Myc – okresowo przebywa w USA,
4. Piotr Medoń,
5. Krzysztof Błachut, ps[eudonim] „Michał Olkiewicz”,
6. Andrzej Ferenc2,
7. Barbara Sarapuk,
8. Ewa Kubasiewicz (Francja),
9. Andrzej Kołodziej (Włochy okresowo),
10. Paweł Falicki (Holandia okresowo).

****

W podziemiu w Warszawie ukazuje się wydawnictwo SW p[od] n[azwą] „Horyzont”. [Przypis w dokumencie].
Pełni funkcję tymczasowej przewodniczącej SW. Figurantka WUSW w Katowicach. Ukrywa się od 13 XII 1981 r.
– poszukiwana listem gończym. [Przypis w dokumencie].
1
Piotr Bielawski, ps. „Andrzej Żórawski”, „Krzysztof Lewicki” (ur. 1951) – polonista, ekonomista, dziennikarz,
działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, 1980–1981 członek redakcji „Solidarności Dolnośląskiej” oraz
w 1981 r. „Semafora”, w stanie wojennym internowany, w VII 1982 r. zbiegł, ukrywał się do 1987 r., działacz SW,
1988–1990 członek redakcji „Serwisu Informacyjnego SW”.
2
Właśc. Antoni Ferenc, ps. „Gerwazy”, „Gruby” – działacz SW, organizator druku i kolportażu, w 1982 r. członek
redakcji „Gońca Polskiego”.
*****
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Doradcą struktury jest m.in. Andrzej Wiszniewski3, pracownik Politechniki Wrocławskiej.
Rzecznikiem prasowym – Anna Morawiecka-Kowal (córka Kornela [Morawieckiego]).
Komitet Wykonawczy dysponuje również łącznikami krajowymi oraz kurierami zagranicznymi.
Stosunkowo najpełniej rozpoznane są struktury SW we Wrocławiu, Rzeszowie, Poznaniu i Wałbrzychu. Zaliczają się one do najbardziej aktywnych. Najsłabiej rozpracowane są oddziały w Warszawie, Krakowie i Katowicach.
Funkcjonowanie organizacji oparte zostało na zasadach wojskowych. Członków nadal
obowiązuje przysięga i regulamin, określający prawa i obowiązki, kary oraz nagrody.
Przynależność do struktury nie jest rejestrowana, stąd trudności w ustaleniu dokładnej ilości członków – obecnie zidentyﬁkowano około 300, nie licząc sympatyków i tzw.
okresowo wspierających, szacowanych na około 1000.
Aktyw kierowniczy SW najwięcej uwagi przykłada do stałej rozbudowy bazy poligraﬁcznej, traktowanej jako podstawowy oręż walki oraz źródło częściowego ﬁnansowania struktury. Funkcjonuje ona w ramach Agencji Informacyjnej SW zajmującej
się drukiem i kolportażem materiałów bezdebitowych, w tym kaset wideo z ﬁlmami
nieposiadającymi debitu w PRL. Agencja Informacyjna SW liczy 85 osób, w tym: 10
aktywu kierowniczego, 50 kolporterów, 15 drukarzy i 10 łączników. Należy podkreślić,
iż rozbudowa bazy poligraﬁcznej (funkcjonującej obecnie w oparciu o bardzo proste,
możliwe do odtworzenia urządzenie – tzw. sito), uruchomienie Radia SW oraz możliwość stosowania urządzeń elektronicznych (głównie do podsłuchu łączności radiowej
SB) była możliwa dzięki nawiązaniu ścisłych kontaktów z Zachodem i otrzymywanej
stamtąd pomocy. Organizowały ją m.in. koordynowane przez Ewę Kubasiewicz agendy
SW funkcjonujące w:
– RFN (Moguncja) – A[ndrzej] Wirga, J. Szopiński;
– Berlinie Zachodnim – Towarzystwo Gesellschaft „Solidarność” e.v. – E[dward]
Klimczak (organ prasowy „Pogląd”);
– Norwegii – J[erzy] Jankowski, J[arosław] Pawlak, W[iesława] Surowska;
– Francji – R[afał] Gan-Ganowicz;
– Kanadzie – Zb[igniew] Bełz (koordynator na terenie A[meryki] P[ółnocnej]);
– USA – J[arosław] Świątek, D[ariusz] Olszewski, W[ojciech] Wojnarowicz******;
– Szwecji – M[arian] Kaleta, J[ózef] Lebenbaum;
– Wielkiej Brytanii – T[adeusz] Jarzębowski-Jarski4 (Solidarity With Solidarity).
Z uzyskanych obecnie materiałów operacyjnych wynika, że ilość przedstawicielstw
na Zachodzie oraz zakres pomocy dla kraju może ulec zwiększeniu.
******
Wstępną zgodę K[ornela] Morawieckiego na pełnienie funkcji przedstawiciela SW w USA uzyskał A[ndrzej]
Czuma z KPN. [Przypis w dokumencie].
3
Andrzej Wiszniewski, ps. „Andrzej Prus”, „Józef Turzyma”, „Stanisław El.” (ur. 1935) – inżynier elektryk, polityk, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ „Solidarność”, współorganizator strajku po wprowadzeniu stanu wojennego, odwołany z funkcji prorektora PWr., internowany, następnie aresztowany, w III 1982 r.
skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu, w IV 1983 r. uniewinniony, współpracownik SW, doradca szefów RKS,
1985–1989 przewodniczący Porozumienia Komitetów Nauki, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ekologii we Wrocławiu.
1997–2001 minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych.
4
Tadeusz Jarzębowski „Jarski” – działacz emigracyjny, założyciel i lider „Solidarity with Solidarity” w Londynie,
współpracownik SW.
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Rozbudowie kontaktów z Zachodem towarzyszą wysiłki w celu nawiązania ścisłej
współpracy z przeciwnikami komunizmu w krajach socjalistycznych. Działania te – prowadzone w powiązaniu z zachodnimi ośrodkami dywersji ideologicznej – ukierunkowane zostały na ZSRR, Czechosłowację, NRD, Węgry.
W początkowej fazie polegać mają na przerzucie literatury drukowanej, m.in. przez
Agencję Informacyjną SW, a następnie wymianie informacji i instruktażach, aż do stworzenia wspólnego frontu walki z komunizmem.
Obok znacznego pogłębienia wiedzy operacyjnej o zadaniach i metodach SW, w wyniku prowadzonego od 1986 r. rozpracowania przeprowadzono:
– cztery akcje krypt[onim] „Brzoza”, w wyniku których zlikwidowano szereg punktów drukarskich i kolportażowych. Przejęto dużą ilość urządzeń poligraﬁcznych. Wielu
działaczy ukaranych zostało przez kolegia ds. wykroczeń grzywnami oraz przepadkiem
przedmiotów służących w wykonywaniu wykroczeń.
W ramach powyższych działań przeprowadzono rozmowy proﬁlaktyczno-ostrzegawcze ze wszystkimi działaczami SW (z niektórymi kilkukrotnie), które nie przyniosły
spodziewanych rezultatów. Rozmówcy wykazali zdecydowaną wolę walki z komunizmem i panującym ustrojem bez względu na konsekwencje. Wielu z nich przyjęło postawę agresywną i prowokującą.
Systematyczne uderzenia w bazę poligraﬁczną spowodowały spadek o blisko 50
proc. ilości wydawanych periodyków, dezorganizację w systemie redagowania nielegalnej prasy, utrudnienie w podejmowaniu akcji wymagających dużych nakładów ﬁnansowych i utrudnienia, a w niektórych przypadkach udaremnienie, akcji ulotkowych, m.in.
przed uroczystościami państwowymi.
Zdecydowanie największym efektem przeprowadzonych działań było spowodowanie zmniejszenia ilości członków SW z 1793 w 1986 r. do 302 w roku 1988.
II. Cel i kierunki działania
Wnioski wynikające z zamiarów SW i prowadzonego od 1986 r. rozpracowania tej organizacji uzasadniają konieczność zintensyﬁkowania działań ukierunkowanych na zwiększenie zakresu rozpoznania struktury, sparaliżowanie jej działalności, a docelowo likwidację.
Praca operacyjna w ramach SOR „Ośmiornica” prowadzona będzie z uwzględnieniem następujących kierunków działania:
1. Systematycznie uderzać w całą strukturę Solidarności Walczącej, głównie [w]
Radę Polityczną i Komitet Wykonawczy, poprzez podejmowanie nękających przedsięwzięć w stosunku do aktywistów organizacji, paraliżowanie łączności między nimi,
rozwiązywanie (na wzór KKW) posiedzeń Rady Politycznej, Komitetu Wykonawczego
i grup terenowych.
Wykonują: Insp[ektorat] 2 WUSW w Gdańsku i Wrocławiu oraz WUSW, w których
funkcjonują oddziały terenowe.
Koordynacja: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
2. Dokonywać na bieżąco likwidacji ustalonych punktów poligraﬁcznych, kolportażowych i zajmujących się dystrybucją kaset wideo w celu obezwładnienia bazy oddziaływania propagandowego SW.
Wykonują: WUSW, na terenie których istnieje baza poligraﬁczna i kolportażowa.
Koordynacja: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
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3. Kontrolować kanały łączności z Zachodem zaopatrujące SW w środki ﬁnansowe,
sprzęt poligraﬁczny i elektroniczny. Utrzymywać tylko te, które są operacyjnie kontrolowane i skutecznie pomagają rozpoznawać działalność organizacji, pozostałe likwidować. Tę samą metodę stosować w odniesieniu do kanałów łączności i przerzutu literatury bezdebitowej do krajów socjalistycznych.
Wykonują: Insp[ektorat] 2 WUSW Wrocław, Gdańsk, WUSW w Poznaniu, Rzeszowie, Z[arząd] Z[wiadu] WOP.
Koordynacja: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
4. Wykorzystując trudną aktualnie sytuację SW, szczególnie struktury wrocławskiej,
zaktywizować działania w celu agenturalnego podstawienia zabezpieczonych technicznie mieszkań do celów konspiracyjnych.
Wykonują: zainteresowane WUSW.
Koordynacja: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
5. W oparciu o posiadane materiały operacyjne przeprowadzić działania w stosunku
do aktywu poznańskiego oddziału SW w celu osłabienia działalności grupy M[acieja]
Frankiewicza i jego pozycji w strukturze.
Podobne działania zrealizować w odniesieniu do struktury rzeszowskiej, szczególnie A[ndrzeja] Kucharskiego i A[ntoniego] Lenkiewicza. Doprowadzić do opanowania
przez rzeszowskie OZI bezpośrednich kontaktów z kierownictwem SW we Wrocławiu.
Wykonują: WUSW w Poznaniu i Rzeszowie.
Koordynacja: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
6. Wykorzystując chwilową dezorganizację struktury i zarysowujący się po wyjeździe K[ornela] Morawieckiego i A[ndrzeja] Kołodzieja rozłam w centrali wrocławskiej,
zintensyﬁkować działania dezintegracyjne poprzez szerzenie dezinformacji, antagonizowanie poszczególnych działaczy oraz rozpowszechnianie krytyki struktury głoszonej
przez KKW i RKW.
Wykonują: Insp[ektorat] 2 WUSW Wrocław oraz Wydz[iał] IIb B[iura] S[tudiów] SB
MSW.
7. W świetle zapowiedzi Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja, dot[yczącej]
zejścia do podziemia po powrocie do kraju, zaktywizować działania operacyjne w celu
lokalizacji nieustalonych dotąd melin konspiracyjnych. Zapewnić sukcesywną kontrolę
miejsc ukrywania się ich po przybyciu do Polski.
Wykonują: Insp[ektorat] 2 WUSW Wrocław, Gdańsk.
Koordynacja: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
8. Dokonać szczegółowej analizy posiadanych materiałów operacyjnych pod kątem
możliwości tworzenia komórek SW w zakładach pracy:
– kontrolować i przecinać wszelkie kontakty aktywu SW z pracownikami obiektów
przemysłowych,
– wyselekcjonować i poddać rozpracowaniu członków SW zatrudnionych w zakładach przemysłowych, zwłaszcza tych, którzy mają predyspozycje przywódcze,
– podstawić OZI z zakładów pracy organizatorom komórek SW dla zapewnienia
kontroli i sterowania ich poczynaniami.
Wykonują: właściwe WUSW.
Koordynacja: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
b

W dokumencie Wydział III.
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9. Prowadzić systematyczne rozpoznanie wśród osób, które po akcjach SB formalnie
zaprzestały swojej działalności. Podejmować poprzez te osoby próby oddziaływania na
innych członków organizacji, wyłączenia ich z działalności.
Wykonują: WUSW, w których istnieją struktury SW.
Nadzór: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
10. Deﬁnitywnie wyjaśnić istnienie, a w razie potwierdzenia spowodować podjęcie
i ściśle nadzorować rozpracowanie katowickiej oraz warszawskiej grupy SW, które, jak
wykazują wstępne informacje, mają pośredniczyć w kontaktach ośrodka wrocławskiego
z zagranicą i odwrotnie.
Wykonują: WUSW Kraków, SUSW Warszawa.
Koordynacja: Wydz[iał] II B[iura] S[tudiów] SB MSW.
11. Zaktywizować wysiłki w kierunku maksymalnej rozbudowy osobowych źródeł
informacji w aktywie kierowniczym centrali, oddziałów i grup SW, wśród wykonawców
i kolporterów nielegalnych wydawnictw oraz wśród łączników. Dążyć do pozyskiwania
i wprowadzania w struktury organizacji ludzi młodych, wykazujących zdolności organizacyjne, inicjatywę – zgodnie z zapotrzebowaniem przywódców SW.
III. Zadania kierunkowe Biura Studiów SB MSW
Prowadzony stały nadzór funkcjonalny w sprawach operacyjnych dotyczących SW
jest wykonywany w ramach sprawy kontrolnej o[peracyjnego] r[ozpracowania] „Ośmiornica” [i] obejmuje następujące zagadnienia:
– pozyskiwanie i wprowadzanie osobowych źródeł informacji mogących mieć dotarcie do członków kierownictwa SW oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie
bazy poligraﬁczno-wydawniczej;
– organizowanie podstawiania strukturom SW do werbunku odpowiednio przygotowanych źródeł informacji, posiadającychc możliwości dotarcia do aktywu kierowniczego różnych szczebli;
– tworzenie sterowanych grup konspiracyjnych z uwzględnieniem zakładów pracy,
których działacze posiadaliby możliwości dotarcia do aktywu SW, a także paraliżowanie
inicjatyw i planowanych działań kierownictwa organizacji;
– organizowanie konspiracyjnych lokali – pułapek i podstawianie ich osobom z otoczenia K[ornela] Morawieckiego, A[ndrzeja] Kołodzieja i J[adwigi] Chmielowskiej,
udzielających aktywnej pomocy w organizowaniu konspiracyjnych spotkań, przechowywaniu materiałów organizacyjnych i ukrywaniu się;
– rozpracowywanie powiązań organizacyjnych pomiędzy strukturami, systemów
łączności, metod pozyskiwania nowych członków, zabezpieczania i samokontroli, organizowania bazy poligraﬁczno-kolportażowej i sposobów jej funkcjonowania;
– wychwytywanie zjawisk antagonistycznych w łonie kierownictwa i aktywu centrali, oddziałów i grup SW i na tej podstawie podejmowanie działań dezintegracyjnych,
pogłębiających nieporozumienia i tendencje rozłamowe;
– likwidowanie ustalonych i rozpracowanie punktów druku, kolportażu, składowania
wydawnictw SW;
c

W dokumencie przygotowane źródła informacji, posiadające.
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– podejmowanie działań operacyjno-zapobiegawczych mających na celu uniemożliwianie tworzenia komórek SW w zakładach pracy;
– organizowanie i przeprowadzanie akcji sabotażowych, strajkowych.
Realizują na bieżąco: Zespoły I i II pod nadzorem kierownictwa Wydziału II.
IV. Działania kontrolno-koordynacyjne w stosunku do WUSW rozpracowujących struktury SW
– dokonywanie ocen planów przedsięwzięć, kombinacji gier operacyjnych, pracy
z OZI, ich typowań i pozyskań oraz właściwego stosowania i wykorzystania innych sił
i środków w prowadzonych rozpracowaniach;
– nadzór nad właściwym przepływem informacji operacyjnych określonych w granicach współdziałania pomiędzy poszczególnymi wydziałami WUSW;
– opracowywanie planów i kierowanie ich realizacją w zakresie kombinacji, gier
operacyjnych i akcji przeprowadzanych na terenie kilku województw.
Wszystkie sprawy operacyjne i „zaczepki” na struktury SW podlegają nadzorowi
i kontroli Biura Studiów SB MSW, niezależnie od tego, która komórka organizacyjna
w WUSW prowadzi bezpośrednie wyjaśnienia.
V. Wydział II Biura Studiów
Kontynuuje rozpracowanie rodziny K[ornela] Morawieckiego zamieszkałej na
terenie Warszawy i okolic. Przedsięwzięcia operacyjne w odniesieniu do w[yżej]
w[ymienionych] (zwłaszcza pozyskania, zabezpieczenie PP, PZ, PT) będą realizowane
zgodnie ze szczegółowymi planami w sprawach ewidencji operacyjnej.
Realizują: Zespół III.
Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 81–91, mps.
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Nr 201
1988 czerwiec 1, Krosno – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Krośnie kpt. Mariana Sanockiego1 do naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie w sprawie informacji
uzyskanych w wyniku realizacji SOR kryptonim „Sekta”, tajne specjalnego znaczenia

Wydział III WUSW Krosno prowadzi SOR krypt[onim] „Sekta” na działającą na
terenie Krosna tzw. Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „S[olidarność]” Region
Podkarpacie.
Z uzyskanych w ostatnim okresie informacji operacyjnych wynika, iż najnowsza
koncepcja ﬁgurantów w[yżej] wym[ienionej] SOR ukierunkowana ajest na powołanie
grupy Solidarności Walcząceja.
Z posiadanych informacji wynika, iż jeden z ﬁgurantów, ob[ywatel] Jerzy Jakubowski2, s. Rudolfa i Genowefy z d[omu] Zięba, ur. 13 II 1938 r. Lwów (ZSRR),
zam[ieszkały] Krosno, ul. [...] (zdjęcie w załączeniu), posiada kontakty az działaczami
nielegalnych struktur SW na terenie Rzeszowaa.
Informując o powyższym, proszę o podjęcie stosownych działań operacyjnych mających na celu potwierdzenie powyższych informacji.
a
W przypadku uzyskania informacji operacyjnych na powyższy temat proszę o natychmiastowe poinformowaniea.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 179, mps.

a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
Marian Sanocki (ur. 1952) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Jerzy Jakubowski (ur. 1938) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, współtwórca RKW, w VI
1984 r. aresztowany, w VII 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, działacz SW.
1
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Nr 202
1988 czerwiec 4, Warszawa – Pismo dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Adama Malika do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB w sprawie opracowania nowego planu
przedsięwzieć operacyjnych w SOR „Ośmiornica”, tajne

W związku z wykonaniem przeważającej ilości zadań nakreślonych w planie działań
operacyjnych Biura Studiów SB MSW w ramach sprawy kontrolnej i SOR krypt[onim]
„Ośmiornica” prowadzonych w WUSW na struktury Solidarności Walczącej z dnia 7 II
1987 r., zdezaktualizowaniem się niektórych przedsięwzięć oraz zaistniałymi zmianami
w sytuacji operacyjnej, w załączeniu przesyłam aktualne kierunki działania dla SB w tej
sprawie.
Uwzględniając powyższe kierunki i wnioski wynikające z dotychczasowego rozpracowania struktury SW działającej na Waszym terenie, proszę o zlecenie sporządzenia
nowego planu przedsięwzięć operacyjnych w prowadzonej sprawie i nadesłanie go do
Wydziału II naszej jednostki w terminie do końca miesiąca czerwca 1988 r.
Równocześnie proszę o sukcesywne informowanie tego wydziału o realizowanych
przedsięwzięciach operacyjnych i ich wynikach oraz o konsultowanie planowanych
działań o istotnym znaczeniu, obejmujących dwa lub więcej województwa.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 47, mps.
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Nr 203
1988 czerwiec [po 16], Katowice – Plan działań wobec organizacji SW Oddział Katowice, sygnowany przez kierownika Sekcji II Wydziału III WUSW w Katowicach por.
Mirosława Ryszkę, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk.
Edmunda Matysa, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
W ramach prowadzonej SOR krypt[onim] „Ośmiornica” nie uzyskano informacji
jednoznacznie potwierdzających funkcjonowanie na terenie woj. katowickiego zorganizowanej i sformalizowanej struktury p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca. O jej istnieniu i działalności świadczyły:
– wydawnictwa „WiS” i „PIK” ukazujące się do 1986 roku,
– ulotki sygnowane przez różne nielegalne organizacje, w tym SW,
– zatrzymanie S[ławomira] Bugajskiego, utrzymującego bliskie kontakty z K[ornelem] Morawieckim, w trakcie przewożenia powielacza z Wrocławia do Katowic,
– napływające z terenu Wrocławia wydawnictwa i ulotki wydawane przez Agencję
Informacyjną SW,
– kontakty z rodziną K[ornela] Morawieckiego, A[nny] Gorgoń,
– materiały przejętea przez Wydz[iał] V-1 w trakcie zatrzymania J[ana] A[ndrzeja]
Górnego1 związane z rozliczeniami ﬁnansowymi.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że SW na terenie woj. katowickiego powstała
z inicjatywy pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, m.in. S[ławomira]
Bugajskiego, B[arbary] Kowalczyk, M[arka] Szopy, W[łodzimierza] Lesisza oraz
zatr[udnionych] w tej uczelni C[eliny] Jańczak i R[omana] Zająca.
Grupa ta systematycznie kolportowała nielegalne wydawnictwa „WiS” i „PIK”. Aktualnie S[ławomir] Bugajski zamieszkuje wspólnie z B[arbarą] Kowalczyk i utrzymuje
kontakty z M[aciejem] Faﬂakiem2, w którego mieszkaniu zatrzymano w 1987 r. grupę
9 osób, studentów Wydz[iału] Prawa Uniwersytetu Śląskiego (kontrolowanych przez
Wydział III-l), oraz [z] A[nną] Gorgoń, która systematycznie przywozi i kolportuje nielegalne wydawnictwa, w tym sygnowane przez SW.
Wzmożoną aktywność odnotowano również ze strony L[esława] Frączka ukrywającego się od 1982 r., który systematycznie przywozi i odbiera na terenie Wrocławia znaczne ilości wydawnictw SW. Na szczególną uwagę zasługuje jego kontakt ze Z[bigniewem]
Musiołem3 zam[ieszkałym] w Katowicach, do mieszkania którego posiada własne klucze. W trakcie kontroli Z[bigniewa] Musioła ustalono, że utrzymuje on szerokie kontakty wynikające z profesji (pilot wycieczek, działalność oświatowa) oraz prowadzi
sprawy ﬁnansowe Leszka Frączka. Ponadto ujawniono jego kontakty z M[ichałem]
a

W dokumencie przejęcia.
Jan Andrzej Górny – działącz NSZZ „Solidarność”, 1985–1987 przewodniczący RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, 1986–1987 członek TKK, następnie KKW, w XI 1987 r. aresztowany.
2
Maciej Faﬂak – dziennikarz, działacz opozycyjny. Członek redakcji „Antidotum”, kolporter, łącznik struktur
podziemnych, 1984–1986 członek redakcji pisma „KAT”, drukarz.
3
Zbigniew Musioł (ur. 1941) – historyk, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, kolporter wydawnictw emigracyjnych.
1
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Lutym4 (ﬁg[urant] Wydz[iału] V-1), T[eresą] Korcyusz-Hofman5, M[arianem] Słowickim6 (ﬁg[urant] Wydz[iału] III) oraz J[erzym] Wuttke7 (ﬁg[urant] Wydz[iału] III),
z którym również kontaktuje się M[ichał] Luty.
Ponadto uzyskano potwierdzoną informację, że T[adeusz] Drzazgowski, poszukiwany w związku ze zlikwidowaną w 1985 r. na terenie Gliwic drukarnią „WiS” i „PIK”,
prowadzi druk i kolportaż okolicznościowych kart i innych materiałów sygnowanych
przez SW Oddział Katowice.
Nowym jakościowo elementem jest informacja uzyskana z Biura Studiów SB MSW
w Warszawie, z której wynika, że dotychczasowy przewodniczący oddziału katowickiego – Jadwigab Chmielowska (ﬁg[urantka] Wydz[iału] V-1, SOR „Elektra”) – została
tymczasowo mianowana przewodniczącą SW we Wrocławiu. Wym[ieniona] ukrywa się
od 1982 r. i, jak ustalono, utrzymywała kontakty z M[arkiem] Jałosińskim (ﬁg[urant]
Wydz[iału] V-1, SOR „Sieć”), organizatorem drukarni „WiS” i „PIK”, i E[lżbietą] Szczepańską, która wyemigrowała. Znamiennym jest fakt, iż dotychczas nie potwierdzono jej
kontaktów z A[nną] Gorgoń, L[esławem] Frączkiem, S[ławomirem] Bugajskim i innymi osobami związanymi z SW na terenie woj. katowickiego.
W wyniku prowadzonej kombinacji operacyjnej przez Inspektorat 2 WUSW we
Wrocławiu uzyskano paczki pocztowe, które zostały skierowane do odbiorców zamieszkałych w Gliwicach. Pierwszą paczkę skierowano na adres: Fraszkowska Janina,
zam[ieszkała] Gliwice, ul. [...], zawierała [ona] wydawnictwa bezdebitowe ukazujące
się pod tytułami: „Pogląd”, „Kultura”, „Kontakt”, „Puls”8, „Spotkania”9.
Na powyższy adres skierowana była druga paczka zawierająca dwa katalogi oraz trzy
puszki konserw, wg naszego rozpoznania w puszkach mogła być ukryta farba drukarska.
J[anina] Fraszkowska (ﬁg[urantka] SOR „Abalon”, SB Gliwice) jest aktywną działaczką nielegalnych struktur na terenie Gliwic.
Kolejna przesyłka skierowana była na adres Sawicki Zbigniew10, zam[ieszkały]
Gliwice, ul. [...], zawierała [ona] wydawnictwa „Kultury”, „Poglądu”, „Kontaktu” oraz
książkę p[od] t[ytułem] Listy z Rosji. Wym[ieniony] (ﬁg[urant] SOR „Balon”) utrzymuje
kontakty z działaczami struktur i organizacji na terenie Gliwic.
b

W dokumencie Janina.
Michał Luty (ur. 1951) – chemik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, kolporter, działacz duszpasterstwa ludzi pracy, w XII 1983 r. aresztowany, w III 1985 r. skazany na 3 lata
więzienia, w 1986 r. członek Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 2000–2002
wiceprezydent Katowic.
5
Teresa Korcyusz-Hofman – bliższych danych nie ustalono.
6
Marian Słowicki, ps. „Mango” – graﬁk, działacz opozycyjny.
7
Jerzy Wuttke (ur. 1945) – wykładowca ASP w Katowicach, działacz opozycyjny, polityk. Działacz NSZZ
„Solidarność”, Miejskiego Komitetu Oporu w Siemianowicach Śląskich. 1989–1991 i 1993–1997 poseł.
8
„Puls” – „nieregularny kwartalnik literacki”, pismo niezależne wydawane w Łodzi w latach 1977–1981, ukazało się 12 numerów, nr 13 został skonﬁskowany przez SB, następnie pismo ukazywało się na emigracji, przedrukowywane w kraju. Do 1989 r. wydano 43 numery. Redagowali je m.in. Jacek Bierezin, Tomasz Filipczak,
Witold Sułkowski, Tadeusz Walendowski, Antoni Pawlak, Leszek Szaruga, Bartosz Pietrzak, Janusz Anderman, Jan
Chodakowski.
9
„Spotkania” – niezależne pismo młodych katolików, ukazujące się w Lublinie, a następnie w Paryżu w latach
1977–1988, wydano 35 numerów, redagowali je m.in. Zdzisław Bradel, Janusz Krupski, Stefan Szaciłowski,
Wojciech Oracz, Józef Ruszar, Józef Ciszkowski.
10
Zbigniew Sawicki – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, działacz II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ „Solidarność”, odpowiadał za druk.
4
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Następna paczka adresowana była do Budniak Janusz11, zam[ieszkały] Gliwice, ul.
[...]. Przesyłka zawierała: płótno do sitodruku produkcji szwajcarskiej, rakle (do zbierania farby z sita), katalog „Siebdruck 1988 r.” zawierający zdjęcia i opis techniki sitodruku, odczynniki chemiczne do sitodruku: „Bar Coot Crech” – 2 szt[uki], „Bar Sol”
– l szt[uka], „Dziozo” – 2 szt[uki], „Konoﬁller” – 2 szt[uki]. J[anusz] Budniak dotychczas nie przechodził w materiałach operacyjnych.
W wyniku realizacji kombinacji operacyjnej ustalono, że Sawicki i Fraszkowska
paczki odebrali w miejscu zamieszkania. Natomiast paczka skierowana do Budniak
Janusza została odebrana po zaawizowaniu w dniu 16 VI 1988 r. w budynku poczty
w Gliwicach przez wym[ienionego] w towarzystwie kobiety. Ponadto ustalono miejsce
dalszego jej przekazania.
II. Hipotezy
– Działalność Solidarności Walczącej Oddział Katowice jest głęboko zakonspirowana, m.in. poprzez wprowadzenie jej członków do innych nielegalnych struktur: KPN,
„S[olidarność]”, NZS, WiP oraz wykorzystywanie do kolportażu wydawnictw tej struktury sieci kolporterskich innych organizacji.
– A[nna] Gorgoń i L[esław] Frączek poza funkcjami kolporterskimi stanowią kanały
łączności o[ddziału] k[atowickiego] SW z kierownictwem we Wrocławiu.
– W celu umożliwienia konspiracji struktury i jej działalności oraz ukrywania się
czołowych jej aktywistów SW posiada zorganizowaną sieć lokali konspiracyjnych (3–5)
i kontaktowych (m.in. Z[bigniew] Musioł, J[erzy] Wuttke).
– SW posiada na terenie woj. katowickiego bazę poligraﬁczną, lecz świadomie ogranicza jej działalność w celu wyeliminowania możliwości dekonspiracji jej członków.
– W związku z przesyłkami nielegalnych wydawnictw oraz materiałów poligraﬁcznych z terenu Wrocławia do Gliwic można wnioskować, że redakcja i baza nielegalnych
struktur SW znajduje się na terenie Gliwic.
– Struktury SW mogą podejmować próby zorganizowania spektakularnych działań
o charakterze terrorystycznym wynikających z jej programu i koncepcji walki o przejęcie władzy.
III. Główne kierunki działań
1. Rozpracowanie, przy wykorzystaniu dostępnych form i środków, pracy operacyjnej, struktur, skład[u] kierownictwa, pełnionych funkcji i roli, istniejących ogniw, form
i metod działalności o[ddziału] k[atowickiego] SW.
2. Ujawnienie i rozpracowanie osób działających w SW związanych z innymi nielegalnymi organizacjami, głównie pełniących funkcje łącznikowo-koordynacyjne.
3. Niedopuszczenie do rozwoju organizacyjnego, kadrowego, gromadzenia środków
i materiałów umożliwiających działalność propagandową i terrorystyczną.
4. Paraliżowanie, oddziaływanie, destruktywna likwidacja struktury w celu ograniczenia wrogiej działalności i niedopuszczenia do aktów o charakterze terrorystycznym.

11

Janusz Budniak – bliższych danych nie ustalono.
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IV. Planowane działania
1. W celu jednoznacznego potwierdzenia istnienia skonsolidowanej struktury
o[ddziału] k[atowickiego] SW objąć pełną kontrolą rozpoznanych jej członków i sympatyków przy wykorzystaniu dostępnych środków i metod pracy operacyjnej.
Realizuje: cSekcja II Wydz[iał] IIIc.
Termin: cna bieżącoc.
2. Dokonać analizy prowadzonych przez Wydz[iał] III spraw ewidencji operacyjnej
pod kątem ujawnienia ﬁgurantów działających w nielegalnych strukturach, utrzymujących
kontakty lub w inny sposób związanych z SW. Przy współdziałaniu z Wydz[iałem] III-l, V,
V-1 i V-2 dokonać analizy prowadzonych przez te piony spraw w tym samym celu.
Realizuje: cOdpowiednie wydziałyc.
Termin: c30 VIII 1988c.
3. Rozpoznać kontakty działaczy o[ddziału] k[atowickiego] SW, w szczególności L[esława] Frączka, S[ławomira] Bugajskiego i J[adwigi] Chmielowskiej, w celu wytypowania i pozyskania osobowych źródeł informacji mogących wejść w struktury i aktyw SW.
Realizuje: cppor. A[ndrzej] Trząskic.
Termin: c30 VIII 1988c.
4. W porozumieniu z Inspektoratem 2 WUSW we Wrocławiu oraz Biurem Studiów
opracować plan kombinacji operacyjnej zmierzającej do wprowadzenia TW ps[eudonim]
„Wiszniewski” w struktury SW.
Realizuje: cpor. R[yszard] Wnukc.
Termin: c30 VII 1988c.
5. W celu rozpoznania roli i pełnionych funkcji przez T[adeusza] Drzazgowskiego
objęcie go kontrolą operacyjną w ramach SOR „Ośmiornica” i wykorzystanie dostępnych środków i form pracy operacyjnej. Jednocześnie opracować plan kombinacji operacyjnej zmierzającej do wprowadzenia TW „Kenig” w bezpośrednie otoczenie wymienionego.
Realizuje: cpor. R[yszard] Wnuk, ppor. A[ndrzej] Trząskic.
Termin: c30 VIII 1988c.
6. Z uwagi na fakt, że mieszkania Z[bigniewa] Musioła i J[erzego] Wuttke mogą być
wykorzystane jako lokale kontaktowe lub konspiracyjne przez działaczy SW, zastosować
w miejscu ich zamieszkania PP oraz okresowo w zależności od sytuacji operacyjnej ZPO.
Realizuje: cppor. A[ndrzej] Trząskic.
Termin: c30 IX 1988c.
7. Rozszerzenie zakresu realizowanej kombinacji operacyjnej dot[yczącej] ujawnienia bazy poligraﬁcznej SW w kierunku rozpoznania miejsca lokalizacji sprzętu i środków drukarskich, ustalenie i pozyskanie wytypowanych osób wytwarzających nielegalne wydawnictwa oraz wchodzących w skład zespołu redakcyjnego wydawnictw „PIK”
i „WiS”d.
Realizuje: eSekcja II Wydz[iału] III SB RUSW Gliwicee.
Termin: ena bieżącoe.
c–c

Fragment dopisany odręcznie.
W dokumencie wchodzące w skład zespołu redakcyjnego wydawnictwa „PIK” i „WiS”.
e–e
Fragment dopisany odręcznie.
d
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8. W przypadku uzyskiwania informacji wyprzedzających o podejmowanych inicjatywach lub planowanych spotkaniach działaczy o[ddziału] k[atowickiego] SW, w celu
rozpoznania organizatorów i uczestników, doraźnie stosować obserwację Wydziału
„B”.
Realizuje: eSekcja II Wydz[iału] IIIe.
Termin: ena bieżącoe.
9. W celu rozpoznania działalności członków SW z terenu woj. katowickiego na
terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Rzeszowa
i Warszawy zapewnić bieżące współdziałanie z odpowiedzialnymi jednostkami SB oraz
Biurem Studiów SB w Warszawie.
Realizuje: eSekcja II Wydz[iału] IIIe.
Termin: ena bieżącoe.
10. Zlecić Wydz[iałowi] Śledczemu tut[ejszego] WUSW dokonanie analizy i oceny
posiadanych materiałów operacyjnych oraz przedstawienie wniosków w celu określenia
działań zmierzających do procesowego dokumentowania wrogiej działalności członków
o[ddziału] k[atowickiego] SW.
Realizuje: epor. R. Ryszkae12.
Termin: e30 VIII 1988e.
11. W celu neutralizacji rozpoznanych działaczy o[ddziału] k[atowickiego] SW i ich
dyskredytacji w odniesieniu do innych nielegalnych struktur i organizacji opracować
koncepcję i plan działań o charakterze specjalnym.
Realizuje: epor. R. Ryszka, ppor. A[ndrzej] Trząskie.
Termin: e30 VIII 1988e.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 1, k. 42–45, mps.

12

R. Ryszka – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 204
1988 czerwiec [przed 28], Wrocław – Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnej kryptonim „Ośmiornica”, opracowany w WUSW we Wrocławiu, zatwierdzony
przez zastępcę szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB płk. Stanisława Biernackiego, tajne
specjalnego znaczenia

Organizacja Solidarność Walcząca została utworzona w czerwcu 1982 r. Do chwili
obecnej, pomimo aresztowania liderów tej organizacji: Kornela Morawieckiego, Andrzeja Kołodzieja i Hanny Łukowskiej-Karniej, pozostaje najprężniej działającą strukturą tajną o zasięgu ogólnokrajowym. Organizacja ta, wykorzystując nastroje społeczne
spowodowane recesją gospodarczą, ostro neguje wszelkie reformy i przemiany w życiu
społecznym, jak i gospodarczym. Jej program oparty na skrajnym antykomunizmie i antysowietyzmie zmierza do obalenia ustroju socjalistycznego.
Przebywający poza granicami kraju Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej prowadzą działalność propagandową na rzecz Solidarności Walczącej oraz przygotowują
się do powrotu do kraju (nawet w sposób nielegalny). Zakładają, że po powrocie do
kraju ponownie „wejdą” w podziemie celem podjęcia działań do przygotowania rewolucji w Polsce. Wg Kołodzieja motorem tej rewolucji ma być organizacja SW, poprzez
zmontowane siatki swoich członków w zakładach pracy, wyposażonych w techniczne
środki komunikowania bezprzewodowego i dysponujących nowoczesnym sprzętem poligraﬁcznym.
Podejmowane dotychczas działania operacyjno-represyjne mające na celu ograniczanie ilościowe członków organizacji przyniosły tylko połowiczne efekty. Pozwoliły
one na zneutralizowanie części szeregowych członków SW, natomiast doprowadziły do
większego scementowania i zhermetyzowania gremiów kierowniczych, wypracowujących taktykę i strategię organizacji oraz prowadzących nabór nowych członków.
Najefektywniejsze wyniki operacyjne osiągnięto poprzez:
– systematyczne ograniczanie bazy poligraﬁczno-kolportażowej,
– prowadzenie działań destrukcyjnych i dezinformacyjnych w łonie kierownictw poszczególnych ogniw.
Pozwoliło to m.in. ograniczyć ilość nielegalnych wydawnictw wydawanych przez
Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej, a co za tym idzie [na] zmniejszenie
wpływów ﬁnansowych z tej działalności oraz na poróżnienie członków Komitetu Wykonawczego SW, w wyniku czego wyeliminowano szefa Poczty SW Krzysztofa Błachuta.
Aktualnie organizacją SW kieruje Komitet Wykonawczy SW w składzie:
1. „Andrzej Lesowski” – jest to pseudonim przypisany do stanowiska, a nie do osoby,
aktualnie tym pseudonimem posługuje się Andrzej Zarach,
2. Jadwiga Chmielowska,
3. Andrzej Myc – przebywający w USA,
4. Ewa Kubasiewicz – przedstawiciel SW we Francji,
5. Antoni Ferenc,
6. Piotr Medoń,
7. Barbara Sarapuk.
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Organem wytyczającym kierunki polityczne i strategię działań jest Rada Polityczna
SW w składzie:
1. Kornel Morawiecki,
2. Andrzej Kołodziej,
3. Wojciech Myślecki,
4. Hanna Łukowska-Karniej,
5. Zbigniew Oziewicz,
6. Piotr Bielawski.
Z aktualnej oceny wynika, że Solidarność Walcząca posiada swoje prężnie działające
oddziały w:
1. Poznaniu,
2. Warszawie,
3. Krakowie,
4. Gdańsku,
5. Nowym Sączu,
6. Szczecinie,
7. Katowicach,
8. Łodzi,
9. Toruniu.
Aktyw kierowniczy SW najwięcej uwagi przykłada do:
– wzmocnienia autorytetu kierowniczych organów SW, tj. Rady Politycznej i Komitetu Wykonawczego,
– stałej rozbudowy bazy poligraﬁczno-kolportażowej,
– poszerzania kontaktów na Zachodzie w celu otrzymania jak największej pomocy
ﬁnansowej i sprzętowej,
– nawiązywania ścisłej współpracy z przeciwnikami komunizmu w krajach socjalistycznych w powiązaniu z ośrodkami dywersji ideologicznej na Zachodzie.
Działania nasze determinowane będą właśnie tymi zamierzeniami przeciwnika.
I. Rada Polityczna Solidarności Walczącej
Po wyjeździe za granicę Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja uaktywniły
się kontakty pomiędzy członkami Rady celem wypracowania wiarygodnej dla członków
organizacji wersji o okolicznościach ich wyjazdu i planowanych zamierzeniach podczas
pobytu za granicą. Członkowie Rady, mimo krytycznej oceny faktu wyjazdu, w oﬁcjalnym oświadczeniu określili go jako przedsięwzięcie skonsultowane z kierownictwem
SW, celowe dla dobra organizacji. Członkowie Rady, a szczególnie Hanna Łukowska-Karniej, utrzymują stały kontakt telefoniczny z Kornelem Morawieckim, informując go
o ważniejszych wydarzeniach w kraju i sytuacji w organizacji. Również z pozostałymi
członkami Rady Politycznej Kornel Morawiecki nawiązał telefoniczny kontakt celem
skonsultowania swojej działalności podczas pobytu za granicą. Wysłani z kraju kurierzy
mają dostarczyć na Zachód, do przedstawicielstw SW za granicą i Kornela Morawieckiego, szczegółowe informacje dotyczące działalności Solidarności Walczącej.
[a]1
a

Fragment wycięty w dokumencie.
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A. Kierunki działań operacyjnych
1. W ramach rozpracowania członków Rady Politycznej SW prowadzenie działań
nękających i paraliżujących ich działalność.
2. Rozbudowa sieci tajnych współpracowników w środowisku aktywistów SW.
3. Dążenie do rozpoznania kanałów łączności Rady Politycznej z agendami SW na
Zachodzie i przebywającymi tam aktualnie: Kornelem Morawieckim, Andrzejem Kołodziejem, Ewą Kubasiewicz, Andrzejem Mycem, Pawłem Falickim i innymi.
4. W razie powrotu przywódcy SW do kraju prowadzenie działań pozwalających na
kontrolę miejsc spotkań, melin służących do ukrywania.
5. Prowadzenie działań dezintegrujących w stosunku do działaczy Solidarności Walczącej.

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 133–136, mps.
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Nr 205
1988 czerwiec 29, Wrocław – Pismo zastępcy kierownika Inspektoratu 2 WUSW we
Wrocławiu kpt. Lecha Krymuzy1 do naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie w sprawie spotkań przedstawicieli SW Wrocław i SW Rzeszów, tajne specjalnego znaczenia

Uprzejmie informuję, iż w dniu 24 czerwca 1988 r. na terenie m[iasta] Wrocławia
doszło do spotkania pomiędzy: Andrzejem Kucharskim, zam[ieszkały] Rzeszów, ul.
[...], a aHanną Łukowską-Karnieja z Wrocławia (pełniącą czołowe funkcje w nielegalnej
organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca).
Podczas spotkania poruszano kwestię przebudowy SW w Rzeszowie, która miała
miejsce w 1984 i 1985 roku. Z uwagi na „dużą liczbę przecieków” zmieniono całą górę.
Zostały tylko dwie osoby ze starego składu, następnie zmieniono bazy i ludzi, którzy
zajmowali się drukiem i kolportażem. Po tej zmianie wszystko zaczęło działać. Obecnie
mają ludzi młodych i lubiących ryzyko.
Po przebudowie tej zaczęły na miasto „wychodzić” gazetki i ulotki. Kucharski wspominał również o drukarni, która „wpadła” podczas pracy w 1985 roku. Drukowano wtedy oświadczenie związane z wyborami do Sejmu. Oświadczenie to miało być podpisane
przez RKW i SW, z taką propozycją wystąpiło RKW.
Wpadka ta była przypadkowa. Nastąpiła ona po kłótni jednego z chłopców ze swoją
dziewczyną, która była córką milicjanta. I właśnie ta dziewczyna ich wydała, aresztowano wtedy dwóch chłopaków.
Przedmiotem rozmowy było również zatrzymanie oraz rozmowa na komendzie (chodzi prawdopodobnie o wcześniejszą sprawę). Podczas rozmowy zarzucono im zamiar
rozdawania broni młodzieży, mówiono o uniezależnieniu od Kościoła.
W spotkaniu Kucharskiego z Łukowskąb brała udział również trzecia osoba (N.N.
mężczyzna). Jeden z mężczyzn opowiadał, jak udowodnił przed kolegium, że PZPR
jest partią nielegalną. Dowód ten polegał na zapytaniu się przewodniczącego kolegium,
w którym roku i jaki sąd zarejestrował PZPR jako partię. Na tym kolegium otrzymał
grzywnę w wysokości 49 tys. zł, której do tej pory nie zapłacił. W orzeczeniu kolegium
jest napisane, że przechowywał w domu druki i tajne dokumenty SW, co jest nieprawdą.
Mężczyzna miał w domu kilka znaczków okolicznościowych. Wspomniał o ufundowaniu tablicy pamiątkowej (nie sprecyzował z jakiej okazji) przez regiony – lubelski,
rzeszowski, krakowski i katowicki.
Ponadto z posiadanych materiałów operacyjnych wynika, że doszło na terenie m[iasta]
Wrocławia do drugiego spotkania, w którym brali udział Kucharski, N.N. mężczyzna,
c
Łukowska i Zbigniew Oziewiczc (czołowy działacz SW). Charakteru tego spotkania,
jak i jego treści nie znamy.
a–a

Fragment dopisany odręcznie.
Wyraz dopisany odręcznie.
c–c
Fragment dopisany odręcznie.
1
Lech Krymuza (ur. 1952) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1977 r., początkowo
w Wydziale III „A”, następnie w Wydziale II KW MO we Wrocławiu, 1987–1989 w Inspektoracie 2 WUSW we
Wrocławiu, najpierw kierownik sekcji, następnie zastępca kierownika, zwolniony ze służby.
b
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d

W związku z powyższym uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do niniejszej informacji oraz w miarę możliwości o jej poszerzenied.2

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 333–334, mps.

d–d

Fragment podkreślony odręcznie.
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Nr 206
1988 lipiec 7, Rzeszów – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt.
Andrzeja Czerwińskiego do kierownika Inspektoratu 2 WUSW we Wrocławiu dotyczące
spotkania kierownictwa SW Wrocław i SW Rzeszów, tajne specjalnego znaczenia

W odpowiedzi na pismo l. dz. R-2/001495/88 z dn[ia] 29 VI 1988 r. informuję, że
w ramach prowadzonej pod nadzorem Wydz[iału] II Biura Studiów SB MSW kombinacji
operacyjnej krypt[onim] „Kamfora” w SOR „Ośmiornica” spowodowano, że w dn[iu]
24 VI 1988 r. na terenie Wrocławia doszło do spotkania przedstawicieli kierownictwa SW
Wrocław i SW Rzeszów, które reprezentowali Andrzej Kucharski i Wojciech Bała.
Informacje przekazane przez Was są wiarygodne, chociaż tylko w części prawdziwe, co wynika z faktu, że A[ndrzej] Kucharski jest osobnikiem mającym tendencje do
koloryzowania faktów. Przedstawiciele SW Rzeszów przeprowadzili interesujące rozmowy na temat zacieśnienia współpracy konspiracyjnej między centralą a oddziałem
SW. Odbyli oni rozmowy m.in. z Hanną Karniej-Łukowskąa, następnie ze Zbigniewem
Oziewiczem, a potem, przy ich obecności, z małżeństwem Moczulskich1 i Antonim
Lenkiewiczem. Rozmowy te miały głównie charakter polityczno-taktyczny. Zb[igniew]
Oziewicz wyjawił, że jest członkiem Rady Politycznej SW. Leszek Moczulski miał
udzielać wywiadu Piotrowi Bielawskiemu. Delegaci z Rzeszowa odnieśli wrażenie, że
Antoni Lenkiewicz, posiadając dobre kontakty towarzyskie z aktywem SW Wrocław,
nie jest dopuszczany do spraw organizacyjnych tej struktury, a zajmuje się głównie działalnością KPN.
Pozostałe dane z tych spotkań przekazano do Wydz[iału] II Biura Studiów SB
MSW.
Dodatkowo informuję, że wszyscy rozmówcy przedstawicieli SW Rzeszów unikali
prowadzenia dyskusji na tematy konspiracyjne w pomieszczeniach zamkniętych, jednoznacznie wskazując na możliwość istnienia podsłuchu.
Istnieje operacyjna możliwość uzupełnienia powyższego o charakterystyki operacyjno-psychologiczne interesujących Was ﬁgurantów.
Z racji realizacji ofensywnych przedsięwzięć operacyjnych uprzejmie proszę o szczególną ochronę powyższych informacji.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 154, mps.

a
1

Tak w dokumencie.
Leszkiem i Marią.
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Nr 207
1988 lipiec 13, Rzeszów – Plan przedsięwzięć operacyjnych w kombinacji operacyjnej
kryptonim „Kamfora” sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego, zatwierdzony przez szefa WUSW w Rzeszowie płk.
Józefa Kierata1 i zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia,
tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Zgodnie z założeniami koncepcji kombinacji operacyjnej krypt[onim] „Kamfora”,
Oddział SW Rzeszów nawiązał bezpośredni kontakt z przedstawicielami Rady Politycznej SW we Wrocławiu, m.in. Hanną Łukowską-Karniej, Zbigniewem Oziewiczem
oraz nieustalonymi osobami posługującymi się imionami Wojtek, Piotr (prawdopodobnie Myślecki i Medoń).
W trakcie prowadzonych rozmów przedstawiciele SW we Wrocławiu przedstawili
następujące koncepcje działań organizacji SW:
– Dotychczasowe struktury organizacyjne i personalne (Rada Polityczna i Komitet
Wykonawczy) prowadzą działalność półlegalną – z uwagi na rozpoznanie przez SB.
– Równocześnie tworzone będą „superkonspiracyjne” struktury SW składające się
z osób dotychczas nierepresjonowanych przez SB. Struktury te będą działały z inspiracji
i pod nadzorem dotychczasowego kierownictwa, ale będą niezależne materialnie i technicznie, dysponując własną poligraﬁą i siecią kolportażową.
– Jednocześnie kierownictwo SW we Wrocławiu ma zobowiązać się do systematycznego dotowania oddziałów terenowych w różnej formie.
– Poparto inicjatywę Oddziału SW Rzeszów w tworzeniu kanałów przerzutu nielegalnych wydawnictw na teren ZSRR z perspektywą stworzenia oddziału SW na Ukrainie,
deklarując pomoc ﬁnansową oraz dostawy literatury (zapowiedziano systematyczne
przekazywanie wydawnictw w języku rosyjskim i ukraińskim).
Biorąc powyższe pod uwagę, oddział rzeszowski SW został zobowiązany przez kierownictwo SW Wrocław do:
– wytypowania, z ramienia kierownictwa tajnej struktury, przedstawiciela, który będzie
reprezentował oddział rzeszowski w tajnej Radzie SW we Wrocławiu;
– zapewnienia stałej łączności pomiędzy oddziałem rzeszowskim SW i tajnym kierownictwem SW we Wrocławiu poprzez kuriera;
– utworzenia tajnej struktury z osób nieznanych SB, działającej niezależnie od istniejącego oddziału SW w Rzeszowie;
– rozbudowy poligraﬁi sitodrukowej na bazie nowo utworzonej tajnej struktury (dla
produkcji wydawnictw własnych i ewentualnego świadczenia usług poligraﬁcznych dla
SW Wrocław);
– wzajemnego świadczenia usług poligraﬁcznych, w tym celu SW we Wrocławiu
wyraża zgodę na przeszkolenie poligrafa rzeszowskiego;
1
Józef Kierat (ur. 1933) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do MO wstąpił w 1956 r., 1975–1979 zastępca
komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach ds. milicji, 1979–1990 komendant wojewódzki MO/szef WUSW
w Rzeszowie, zwolniony ze służby.
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– przygotowania lokali do emisji Radia SW na terenie Rzeszowa;
– stałego przekazywania do Wrocławia lokalnych wydawnictw i wiadomości z regionu rzeszowskiego (istnieje konieczność produkcji i kontrolowanego kolportażu biuletynu pt. „Galicja” oraz okolicznościowych ulotek itp.).
Przedstawiciele oddziału rzeszowskiego SW otrzymali adresy lokali kontaktowych
na terenie Wrocławia nowo utworzonej tajnej struktury. Z pierwszych kontaktów kuriera
wynika, że przekazane adresy są punktem wyjściowym do odbywania spotkań na innych
lokalach.
Przedstawiciele tajnej struktury SW we Wrocławiu zapowiedzieli przyjazdy do Rzeszowa mające charakter instruktażowy, wygłaszanie prelekcji itp.
II. Wnioski
Z nawiązanego kontaktu oddziału rzeszowskiego z kierownictwem SW we Wrocławiu wynika, że:
– kierownictwo SW zamierza przereorganizować struktury i wprowadzić daleko idącą
konspirację z jednoczesnym aktywizowaniem działań;
– [zamierza] ukierunkować działania na oddziały terenowe, ich rozbudowę i umocnienie ich bazy poligraﬁcznej;
– dysponuje funduszami, które mają być sukcesywnie przekazywane w teren;
– Hanna Łukowska-Karniej, Zbigniew Oziewicz, Wojtek (Myślecki), Piotr (Medoń) są osobami zaangażowanymi w działalność konspiracyjną i kompetentnymi działaczami SW po wyjeździe za granicę K[ornela] Morawieckiego i A[ndrzeja] Kołodzieja;
– istnieje realna możliwość zacieśnienia współpracy pomiędzy ośrodkami SW we
Wrocławiu i Rzeszowie, a poprzez to uplasowania OZI w kierownictwie SW;
– rzeszowskie OZI będą miały możliwość bieżącej kontroli zamierzeń kierownictwa
SW, rozpoznania osób z nim powiązanych oraz ustalania metod i form działalności SW
we Wrocławiu;
– istnieje pilna potrzeba reorganizacji uplasowania istniejących OZI w strukturze
rzeszowskiej, pozyskania nowych, zabezpieczających operacyjne sterowanie nowo powstałą sytuacją operacyjną;
– należy kontynuować działania na rzecz utworzenia kanału przerzutu literatury do
ZSRR poprzez Zamość z perspektywą jego rozbudowy w celu utrzymania autorytetu
SW Rzeszów wobec kierownictwa SW Wrocław.
III. Przedsięwzięcia operacyjne
Biorąc powyższe pod uwagę, planuje się następujące przedsięwzięcia operacyjne:
A. W strukturze rzeszowskiej SW
1. Utrzymać kontakt ze Zb[igniewem] Oziewiczem poprzez TW ps[eudonim] „Bałtyk”, niezależnie od nawiązanych nowych kontaktów.
Wykona Wydz[iał] V WUSW Rzeszów – chor. B[ogusław] Brzuszek – na bieżąco.
2. Poprzez TW ps[eudonim] „Apollo”, „Saroń”, „Elżbieta” uplasowanych w Radzie
rzeszowskiego oddziału SW dążyć do eliminacji A[ndrzeja] Kucharskiego z wykonawczej roli w strukturze, wykorzystać także do tego celu animozje pomiędzy A[ndrzejem]
Kucharskim i A[ntonim] Kopaczewskim.
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Wykona Wydz[iał] V WUSW Rzeszów – kpt. A[ndrzej] Czerwiński, por. J[anusz]
Tyrakowski, chor. B[ogusław] Brzuszek – sukcesywnie do końca br.
3. Poprzez OZI uplasowane w Radzie rzeszowskiego oddziału SW umacniać pozycję
TW ps[eudonim] „Elżbieta” i dążyć do objęcia przez niego kierownictwa w strukturze
jawnej i tajnej.
Wykona Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie – por. J[anusz] Tyrakowski, chor.
B[ogusław] Brzuszek – sukcesywnie do końca br.
4. Przygotować TW ps[eudonim] „Elżbieta” do utrzymania bieżących kontaktów
z kierownictwem SW we Wrocławiu z perspektywą wejścia w jego skład. Powyższe
wymagać będzie do końca br. zwiększenia miesięcznego wynagrodzenia TW z 15 tys.
do 25 tys. zł, a w roku przyszłym, w przypadku korzystnego rozwoju sytuacji, przekwaliﬁkować TW na etat „N[iejawny]”.
Wykona Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie – kpt. A[ndrzej] Czerwiński, por.
J[anusz] Tyrakowski przy udziale Biura Studiów SB MSW – sukcesywnie i w zależności od rozwoju sytuacji do końca br.
5. Przygotować TW ps[eudonim] „Kinga” do roli kuriera oddziału rzeszowskiego na
Wrocław oraz [do] wejścia do kierownictwa tajnej Rady tej struktury. Przewiduje się, że
dublerem TW ps[eudonim] „Kinga” będzie TW ps[eudonim] „Saroń”.
Wykona Wydz[iał] V WUSW Rzeszów – por. J[anusz] Tyrakowski, chor. B[ogusław]
Brzuszek – na bieżąco.
6. Wytypować, opracować i pozyskać 8 nowych OZI zapewniających operacyjne sterowanie nowo utworzoną tajną strukturą SW w Rzeszowie. Wymienione OZI powinny
być w sposób operacyjny wprowadzone do struktury i skojarzone z odpowiednimi TW
organizującymi nową tajną strukturę.
Wykonają pracownicy Sekcji III Wydz[iału] V WUSW w Rzeszowie – sukcesywnie
i w zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej.
7. Przygotować i operacyjnie zabezpieczyć ewentualną emisję Radia SW – w przypadku konieczności uwiarygodnienia SW Rzeszów lub pilnej potrzeby rozpracowania
komórki organizującej emisję tego radia.
Za operacyjne zabezpieczenie tego przedsięwzięcia odpowiada WUSW Rzeszów,
zaś operacyjno-techniczne Biuro Studiów SB MSW w Warszawie.
8. Utworzyć dwa kontrolowane operacyjnie punkty poligraﬁczne: jeden punkt obsługiwany przez TW ps[eudonim] „Artur” i grupę osób z nim związanych w oparciu o sitoramkę przekazaną przez Biuro Studiów SB MSW, drugi punkt poligraﬁczny (sitodruk)
wykonujący usługi dla SW Wrocław obsługiwany przez TW ps[eudonim] „Paweł”.
Wykona Wydz[iał] V WUSW Rzeszów – por. A[leksander] Bogusz – sukcesywnie
do końca br.
9. Utrzymać funkcjonowanie punktu poligraﬁcznego obsługiwanego przez pozorowaną grupę kierowaną przez TW ps[eudonim] „Elżbieta” na bazie powielacza białkowego przekazanego przez B[iuro] St[udiów] SB MSW.
Wykonają pracownicy Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie sukcesywnie
i w zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej.
B. W stosunku do struktury wrocławskiej SW
1. Bieżąca analiza i ocena informacji dot[yczących] metod i form działalności, uzyskiwanych od OZI mających bezpośrednie dotarcie do przedstawicieli SW we Wrocławiu.
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Wykona kpt. A[ndrzej] Czerwiński, kpt. Zb[igniew] Kocyk – na bieżąco.
2. Rozpoznawać, ustalać oraz zabezpieczać operacyjnie osoby i lokale przechodzące
w kombinacji na terenie Wrocławia.
Wykona kpt. Zb[igniew] Kocyk – na bieżąco.
3. Biuro Studiów SB MSW będzie koordynować działania Inspektoratu 2 WUSW
we Wrocławiu w celu uniknięcia dekonspiracji przedsięwzięć realizowanych przez
Wydz[iał] V WUSW Rzeszów.
Wykona kpt. Zb[igniew] Kocyk – na bieżąco.
C. W ramach kanałów przerzutowych
1. Odnowić i utrzymać bieżące kontakty TW ps[eudonim] „Saroń” z osobowymi źródłami informacji będącymi na kontakcie WUSW w Zamościu. Dla zapewnienia konspiracji działań niezbędne jest wyposażenie TW ps[eudonim] „Saroń” w łączników i środki
ﬁnansowe umożliwiające utrzymanie stałej łączności z Zamościem oraz opłatę osób zaangażowanych w tę działalność do czasu uzyskania dotacji ﬁnansowych z SW Wrocław.
Wykonają: Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie i Wydz[iał] II WUSW w Zamościu
– na bieżąco.
2. Zapewnić właściwe funkcjonowanie kanału przerzutu literatury do ZSRR – zabezpieczyć przepływ literatury, uzyskać potwierdzenia odbioru itp.
Wykonają: WUSW Rzeszów, WUSW Zamość, Wydz[iał] II B[iura] St[udiów] SB
MSW – na bieżąco.
3. Podjąć działania w kierunku ewentualnego rozszerzenia kanału w nowo utworzonym przejściu granicznym w Bełżcu przy udziale TW ps[eudonim] „Samsonowicz”.
Wykona WUSW Zamość, Wydz[iał] II B[iura] St[udiów] SB MSW, termin – do końca br.
4. Zapewnić odbiór literatury po stronie radzieckiej.
Wykona Wydz[iał] II B[iura] St[udiów] SB MSW, termin – do końca września br.
D. W sprawach organizacyjnych
1. Udzielać bieżącej pomocy Wydz[iałowi] V WUSW w Rzeszowie w zabezpieczeniu techniczno-organizacyjnym realizowanych przedsięwzięć operacyjnych.
Wykona Wydz[iał] II B[iura] St[udiów] SB MSW – na bieżąco.
2. Zapewnić pomoc w doﬁnansowaniu funduszu operacyjnego WUSW Rzeszów
w zależności od wzrostu wydatków związanych z realizacją planu.
Wykona B[iuro] St[udiów] SB MSW – sukcesywnie i w zależności od potrzeb.
3. W szczególnych sytuacjach operacyjnych istnieje możliwość odbycia spotkań
kontrolnych z OZI Wydz[iału] V WUSW w Rzeszowie zaangażowanych w realizację
planu przez pracowników Biura Studiów SB MSW.
4. Właściwa realizacja tego planu wymagać będzie kadrowego wzmocnienia Sekcji
III Wydz[iału] V WUSW w Rzeszowie o 2 doświadczonych pracowników operacyjnych
oraz wykorzystania do działań wartościowych OZI z innych komórek organizacyjnych
WUSW w Rzeszowie.
IV. Siły i środki
Realizacja planu wymaga organizacji 8 nowych wartościowych OZI kategorii TW
oraz 4 lokali kontaktowych zabezpieczonych techniką operacyjną.
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V. Uwagi
1. Powyższy plan będzie na bieżąco aktualizowany w zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej; dotyczy to w szczególności planowanego z końcem lipca br. spotkania
przedstawicieli SW [z] Rzeszowa i Wrocławia na terenie Wrocławia, a także rozmów
przedstawicieli SW Rzeszów z osobami organizującymi kanały przerzutu literatury do
ZSRR z terenu Zamościa.
2. Realizacja planu będzie na bieżąco nadzorowana i koordynowana przez Biuro Studiów SB MSW w Warszawie.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 343–345, mps.
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Nr 208
1988 lipiec 27, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej MO płk. Z. Jabłońskiego1 dotyczące sposobu prowadzenia sprawy poszukiwawczej Jadwigi Chmielowskiej, tajne

Wydział Kryminalny MUSW w Sosnowcu prowadzi sprawę poszukiwawczą Jadwigia Chmielowskiej nr OP-28/82, na podstawie listu gończego 1-Ds-365/82 z dnia 10 IV
1982 r., wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Chorzowie z art. 42 Dekretu Rady
Państwa z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym.
Poszukiwana jest aktywistką b[yłej] „Solidarności”, a ostatnio – pod nieobecność
w kraju Kornela Morawieckiego – pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej. W tej sytuacji szybkie zatrzymanie Jadwigia Chmielowskiej podyktowane jest względami natury politycznej. Na początku lipca br. dokonano przeglądu sprawy poszukiwawczej i stwierdzono, że jest ona prowadzona statycznie,
bez planu i jakichkolwiek czynności operacyjnych. Działania ograniczają się jedynie do
okresowych sprawdzeń na miejscu zameldowania Jadwigia Chmielowskiej w Sosnowcu, ul. [...], oraz u jej b[yłych] teściów w Lublinie, ul. [...]. Nie uwzględnia się natomiast
szerszej gamy kontaktów poszukiwanej w miejscu zameldowania, z okresu studiów, pracy zawodowej i społecznej oraz działalności w b[yłej] „Solidarności”.
W tej sytuacji uprzejmie proszę Towarzysza Dyrektora o zainspirowanie prowadzących sprawę do aktywniejszych i szerzej zakrojonych działań poszukiwawczych oraz
objęcie ich nadzorem przez Biuro Kryminalne K[omendy] G[łównej] MO. Warto rozważyć również możliwość podjęcia poszukiwań Jadwigia Chmielowskiej jako osoby
zaginionej, co stworzyłoby możliwość publikowania komunikatów w prasie, radiu i telewizji.
W przedmiotowej sprawie wskazane jest nawiązanie współdziałania z Wydziałem III
WUSW w Katowicach, który dysponuje materiałami dot[yczącym] ﬁgurantki.
Uprzejmie proszę o informowanie Biura Studiów o podjętych krokach i uzyskanych
efektach.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 6, k. 129–130, mps.

a
1

W dokumencie Janiny.
Z. Jabłoński – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 209
1988 sierpień 5, Katowice – Uzupełnienie meldunku operacyjnego nr 393 w SOR kryptonim „Podżegacze”, sygnowane przez naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach,
tajne

8 VII 1988 r. zakończono prowadzenie sprawy, a materiały włączono do SOR „Ośmiornica” nr ewid[encyjny] KA 50 329, w ramach której rozpracowywane są osoby
zaangażowane w działalność tzw. Solidarności Walczącej. Jak ustalono, część tych osób
związana jest z drukiem i kolportażem wydawnictw sygnowanych przez tę strukturę.
Sprawa została włączona decyzją Biura Studiów.
Prowadzi mł[odszy] chor. Marek Stosio1.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 76, mps.

1

Marek Stosio – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 210
1988 sierpień 8, Katowice – Plan działań wobec Jadwigi Chmielowskiej, ﬁgurantki SOR
kryptonim „Ośmiornica”, opracowany przez starszego inspektora Sekcji II Wydziału III
WUSW w Katowicach por. Andrzeja Trząskiego, zatwierdzony przez zastępcę dyrektora
Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia, tajne specjalnego znaczenia

I. Analiza
Wydział III WUSW w Katowicach w dniu 28 III 1988 r. przejął do dalszego prowadzenia z Wydziału V sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Elektra” założoną 17 lutego 1981 r. na: Jadwigaa Chmielowska, c. Tadeusza i Jadwigi z d[omu]
Dreiseltel, ur. 29 VI 1954 r. w Sosnowcu, rozwiedziona, bezdzietna, mgr inż[ynier] elektronik, ostatnio zatrudniona na stanowisku informatyka w Instytucie Systemów Sterowania Katowice, zam[ieszkała] na pobyt stały Sosnowiec, ul. [...].
SOR „Elektra” została przejęta i włączona do SOR „Ośmiornica” w związku z tym,
że ﬁgurantka objęła czasowo funkcję przewodniczącej organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca.
Jadwigaa Chmielowska była inicjatorką organizacji NSZZ „Solidarność” w miejscu,
gdzie pracowała, tj. Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. W okresie powstania „S[olidarności]” wyróżniła się szczególną aktywnością. Po utworzeniu MKZ NSZZ
„Solidarność” kierowała w nim Ośrodkiem Badań Społeczno-Ekonomicznych, jednocześnie pełniła funkcję członka Zarządu MKZ, a następnie Zarządu Regionu Śląska i Zagłębia. Aktywnie działała w Regionalnym Komitecie Więzionych za Przekonania1, była
sympatyczką KPN-u.
Przewidziana do internowania w ramach akcji krypt[onim] „Jodła”, jednak ze względu na jej nieobecność w dniu 13 XII 1981 r. w miejscu zamieszkania nie została zatrzymana i internowana. Od czasu wprowadzenia stanu wojennego do chwili obecnej
ukrywa się. Prowadzona jest na nią sprawa poszukiwawcza przez MUSW Sosnowiec,
nr OP-28/82-KR-IV-508/88, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę
Rejonową w Chorzowie nr 1-DS-365/82, z uwagi na podejrzenie o popełnienie przestępstwa z art. 46 pkt 1 i 2 Dekretu o stanie wojennym.
Z informacji uzyskanych w trakcie prowadzonego rozpracowania wynika, że ﬁgurantka miała kontakt z matką, która w dniu 25 marca 1982 r. dostarczyła do miejsca jej
pracy podanie córki z prośbą o przedłużenie bezpłatnego urlopu. Podanie zostało załatwione odmownie i z dniem 31 III 1982 r. została zwolniona z pracy.
Z ustaleń wynika, że ukrywająca się J[adwiga] Chmielowska utrzymywała kontakt
z M[arkiem] Jałosińskim. Uzyskano informację, że ostatni raz była widziana na terenie woj. katowickiego – w mieszkaniu Marceliny Rymer2, zam[ieszkałej] Katowice,
ul. [...] w 1984 r., gdzie nocowała przyprowadzona przez M[arka] Jałosińskiego.
a

W dokumencie Janina.
Komitety Obrony Więzionych za Przekonania – pierwszy KOWzP powołała KKP NSZZ „Solidarność” w XII
1980 r., kolejne powstawały w większości regionów, walczyły o uwolnienie więźniów politycznych, I KZD uznał
KOWzP za agendę związku, w XI 1981 r. utworzono krajowe kierownictwo ruchu.
2
Marcelina Rymer – bliższych danych nie ustalono.
1
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Dotychczas nie uzyskano informacji, która by potwierdzała kontakty ﬁgurantki z osobami związanymi z SW na terenie woj. katowickiego.
W dniu 23 XII 1985 r. mąż ﬁgurantki Jarosław Korzeń3 uzyskał rozwód z nią. Figurantka nie stawiła się na sprawę ani też nie nawiązała kontaktu z mężem. Bez obecności
powoda ogłoszono rozwód, gdyż jak zaznaczono w sentencji wyroku, „pozwana jest
nieznana z miejsca pobytu”. Przyznano jej prawo do korzystania z jednego pokoju, łazienki i przedpokoju oraz kuchni w ich mieszkaniu własnościowym przy ul. [...] w Sosnowcu.
Ponadto w związku z uzyskaną informacją wyprzedzającą, z której wynikało, że
w dniu 24 V 1988 r. ﬁgurant SOR „Ośmiornica” L[esław] Frączek będzie przebywał
na terenie Wrocławiab.
W związku z powyższym opracowano plan zatrzymania w[yżej] w[ymienionego].
Z uwagi na fakt, iż L[esław] Frączek po objęciu go obserwacją przez Wydział „B”
udał się do Wałbrzycha, a nie jak wcześniej przewidywano do Katowic, mając powyższe na względzie, odstąpiono od zatrzymania. Dotychczas nie uzyskano informacji, by
L[esław] Frączek ponownie odbierał nielegalne wydawnictwa na terenie Wrocławia.
II. Cel prowadzonej sprawy
Celem prowadzonej sprawy jest:
– rozpracowanie prowadzonej przez ﬁgurantkę oraz innych ﬁgurantów SOR „Ośmiornica” wrogiej działalności, jej form, metod, kierunków i zakresu tej działalności,
– uzyskanie materiałów dowodowych umożliwiających wszczęcie postępowania
procesowego,
– ujawnienie ﬁgurantki i ograniczenie zakresu prowadzonej działalności.
III. Planowane działania
1. Podjąć ponownie i na bieżąco utrzymywać współdziałanie z Inspektoratem 2
WUSW we Wrocławiu w celu ustalenia:
– czy ﬁgurantka przebywa na terenie Wrocławia,
– utrzymywanych kontaktów w strukturach wrocławskiej SW obecnie oraz ustalenie
jej wcześniejszych kontaktów z Komitetem Wykonawczym SW we Wrocławiu,
– w przypadku ustalenia miejsca przebywania ﬁgurantki rozważyć możliwość zatrzymania, uzyskania aktualnych zdjęć, rysopisu, aktualnie utrzymywanych kontaktów
z działaczami SW na naszym terenie.
Natomiast w stosunku do L[esława] Frączka zwrócić się z prośbą o przesłanie materiałów z prowadzonej obserwacji przez Wydział „B” WUSW we Wrocławiu w dniu
24 V 1988 r. oraz uzgodnić termin, w którym będzie ponownie możliwość [zatrzymania]
w[yżej] w[ymienionego] na terenie Wrocławia lub Katowic.
Termin: c30 X 1988 r.c
Wykona: cppor. A[ndrzej] Trząskic.

b
c–c
3

Tak w dokumencie.
Fragment dopisany odręcznie.
Jarosław Korzeń (ur. 1954) – informatyk, działacz NSZZ „Solidarność”.
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2. Osoby, które ukończyły studia z ﬁgurantką, wszechstronnie rozpoznać, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej działalności i ewentualnych kontaktów z przedstawicielami nielegalnych struktur, utrzymywanych w przeszłości i obecnie kontaktów z J[adwigą] Chmielowską. W uzasadnionych przypadkach nawiązać z w[yżej]
w[ymienionymi] dialog operacyjny mający na celu dotarcie do J[adwigi] Chmielowskiej i struktur SW.
Zlecić odpowiednie zadania Wydz[iałowi] III WUSW w Tarnowie, Bielsku-Białej,
Lublinie, Częstochowie i Rzeszowie.
Termin: cna bieżącoc.
Odpowiedzialny: cppor. A[ndrzej] Trząskic.
3. W porozumieniu z Wydz[iałem] III WUSW w Lublinie objąć kontrolą operacyjną
byłego męża ﬁgurantki Jarosława Korzenia, zamieszkałego czasowo na terenie Lublina
i zatrudnionego w Ośrodku Elektronicznym GUS w Lublinie.
Podjąć z nim dialog operacyjny i ustalić, czy była żona kontaktowała się z nim, m.in.
w celu załatwienia spraw majątkowych (mieszkania własnościowego), gdyż nie była
obecna na sprawie rozwodowej.
Termin: c30 IX 1988 r.c
Odpowiedzialny: cppor. A[ndrzej] Trząskic.
4. Zlecić objęcie kontrolą operacyjną przez Wydział III WUSW we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Gdańsku ustalonej rodziny J[adwigi] Chmielowskiej w celu ustalenia
kontaktów z ﬁgurantką.
Termin: c30 X 1988 r.c
Odpowiedzialny: cppor. A[ndrzej] Trząskic.
5. Zwrócić się do Wydz[iału] III WUSW w Nowym Sączu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Krośnie, Bielsku-Białej o dokonanie rozpoznania w biurach PTTK „Almatur”
i schroniskach górskich „Chatkach Studenckich”, w klubach zrzeszających przewodników górskich oraz taterników celem ustalenia, czy przebywała lub była zatrudniona
w przeszłości lub obecnie J[adwiga] Chmielowska (z w[yżej] w[ymienionym] środowiskiem ﬁgurantka była związana i zatrudniona).
Termin: c30 X 1988 r.c
Odpowiedzialny: cppor. A[ndrzej] Trząskic.
6. W ramach prowadzonej kontroli działaczy SW, którzy są ﬁgurantami SOR „Ośmiornica”: W[łodzimierza] Lesisza, A[nny] Gorgoń, L[esława] Frączka, B[arbary]
Kowalczykd, S[ławomira] Bugajskiego, dążyć do ujawnienia i rozpoznania kontaktów
z J[adwigą] Chmielowską.
Termin: ena bieżącoe.
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.
7. Wśród sąsiadów w miejscu zameldowania ﬁgurantki w Sosnowcu, ul. [...] wytypować i pozyskać osobowe źródło informacji.
Termin: e30 IX 1988 r.e
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.

d
e–e

W dokumencie B. Kowalczyka.
Fragment dopisany odręcznie.
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8. Wystąpić do Wydziału „W” z wnioskiem o kontrolę korespondencji krajowej i zagranicznej ﬁgurantki w miejscu zameldowania.
Termin: e30 IX 1988 r.e
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.
9. Zwrócić się do tutejszego Wydziału „T” z wnioskiem o zastosowanie PP w stosunku do ﬁgurantki.
Termin: e15 X 1988 r.e
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.
10. Wystąpić do Wydziału „B” o objęcie obserwacją grobu [matki] Jadwigi Chmielowskiej w dniach:
– 4 października – rocznica urodzin,
– 1 listopada – święto zmarłych,
– 3 stycznia – rocznica śmierci.
Termin: ewg terminue.
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.
11. Przeprowadzić rozmowę z Kazimierą Borecką4 opiekującą się grobem matki ﬁgurantki, znajdującym się na cmentarzu przy ul. Mireckiego w Sosnowcu. W rozmowie
z nią dążyć do ustalenia, czy nie kontaktowała się z Borecką ﬁgurantka, czy ktoś oprócz
niej także opiekuje się grobem.
Termin: e15 X 1988 r.e
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.
12. Ponownie przeprowadzić rozpoznanie kontaktów ﬁgurantki z okresu, gdy pracowała w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach, gdzie wyróżniła się szczególnie
aktywnością jako działaczka „Solidarności”. Uzyskane materiały poddać analizie i uzupełnić nimi plan czynności operacyjnych.
Termin: e30 X 1988 r.e
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.
13. Część kontaktów rodzinnych ﬁgurantki przekazać do zabezpieczenia Służbie MO
w ramach sprawy poszukiwawczej prowadzonej przez Wydz[iał] Kryminalny MUSW
w Sosnowcu OP-28/82.
Termin: e15 X 1988 r.e
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.
14. Okresowo przekazywać zadanie dot[yczące] ustalenia miejsca pobytu J[adwigi]
Chmielowskiej osobowym źródłom informacji będącym na kontakcie pracowników
Wydz[iału] III oraz innych Wydziałów WUSW w Katowicach, które prowadzą sprawy
związane z wrogą działalnością.
Termin: ena bieżącoe.
Wykona: ecały stan Wydz[iału] IIIe.
15. Przeprowadzić rozmowę operacyjną z Markiem Płonką5 oraz Marceliną Rymer
zamieszkałymi w Katowicach, ul. [...]. Celem rozmowy będzie uzyskanie informacji na
temat obecnego miejsca pobytu ﬁgurantki oraz jej kontaktów z w[yżej] w[ymienionymi]
w ostatnim okresie.
4
5

Kazimiera Borecka – bliższych danych nie ustalono.
Marek Płonka – bliższych danych nie ustalono.
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Termin: e30 X 1988 r.e
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.
16. Zlecić Wydz[iałowi] V-1 przekazanie zadań dla TW ps[eudonim] „Adam”, który
utrzymuje kontakt z M[arkiem] Jałosińskim:
– ustalenie, czy Jałosiński posiada kontakty z ﬁgurantką w chwili obecnej,
– rozpoznanie kontaktów w[yżej] w[ymienionego] z innymi działaczami SW związanymi z J[adwigą] Chmielowską.
Termin: e15 X 1988 r.e
Wykona: eppor. A[ndrzej] Trząskie.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 240–243, mps.
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Nr 211
1988 sierpień 11, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Edmunda Matysa
w sprawie działań przeciwko Jadwidze Chmielowskiej prowadzonych w ramach SOR
„Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia

Przesyłając w załączeniu zatwierdzony plan działań operacyjnych w SOR krypt[onim]
„Ośmiornica”, proszę o uwzględnienie dodatkowo następujących przedsięwzięć:
– zlecić kontrolę operacyjną bliskiego kontaktu poszukiwanej Joanny Matuszewskiej1, zam[ieszkałej] poprzednio we Wrocławiu, ul. [...]. Po [jej] wyjściu za mąż i wyprowadzeniu się do Międzyrzecza Wlkp., mieszkanie to było przez pewien czas adresem
kontaktowym Jadwigia Chmielowskiej;
– działaniami kontrolnymi objąć brata b[yłego] męża Chmielowskiej J[erzego] Szawiawskiego2, zam[ieszkałego] w Lublinie, ul. [...];
– poddać sprawdzeniu i ewentualnie przeprowadzić rozmowę z kontaktem ﬁgurantki – Gracjanem Zinkiewiczem3, zatrudnionym w Katowickim Ośrodku Elektronicznym
GUS;
– ustalić ewentualne adresy i przeprowadzić rozmowy z b[yłymi] mieszkańcami Hotelu Asystenta w Katowicach z okresu, kiedy mieszkali tam Jadwigaa i Jarosław Chmielowscy;
– podobne czynności przeprowadzić w stosunku do osób studiujących razem z Jadwigąb Chmielowską;
– opracować szczegółową charakterystykę osobopoznawczą i psychologiczną Jadwigic Chmielowskiej, z uwzględnieniem znanych okresów jej nauki, pracy zawodowej,
działalności społecznej i sportowej oraz opozycyjnej.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 6, k. 135, mps.

a
b
c
1
2
3

W dokumencie Janiny.
W dokumencie Janiną.
W dokumencie Janiny.
Joanna Matuszewska – bliższych danych nie ustalono.
Właśc. Jerzy Szaniawski – brat pierwszego męża matki Jadwigi Chmielowskiej.
Gracjan Zinkiewicz – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 212
1988 sierpień 19, Rzeszów – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie
kpt. Andrzeja Czerwińskiego do zastępcy dyrektora Departamentu III MSW płk. Wacława Króla i naczelnika Wydziału III WUSW w Krakowie w sprawie udziału przedstawicieli SW w międzynarodowej konferencji praw człowieka w Krakowie, tajne specjalnego
znaczenia

W odpowiedzi na szyfrogram nr 14207/207 z dnia 16 VIII 1988 r. dot[yczący] tzw.
międzynarodowej konferencji praw człowieka informuję, że na jej obrady planują wyjechać członkowie kierownictwa oddziału SW Rzeszów: Antoni Kopaczewski i Andrzej
Kucharski (ﬁguranci SOR krypt[onim] „Ośmiornica” nr rej[estracyjny] 17 426, prowadzonej pod nadzorem Biura Studiów SB MSW w Warszawie przez Wydział V WUSW
w Rzeszowie).
Wym[ienieni] dysponują materiałem informacyjnym wydanym przez Komisję ds.
Interwencji i Praworządności NSZZ „S[olidarność]”1 oraz Ruch WiP, który jest zarazem zaproszeniem do udziału w tej konferencji (fotokopia w załączeniu). Dokumenty
te przekazane zostały przez przedstawicieli organizacji SW Wrocław. Zakwaterowanie
dla ﬁgurantów na terenie Krakowa organizuje tamtejszy aktywista KPN Antoni Piekałkiewicz2, a posiadane przez nas informacje wskazują, że wśród aktywu organizującego
konferencję znajdują się działacze opozycyjni z Wrocławia: Wojciech Myślecki i Antoni
Lenkiewicz.
W konferencji nie wezmą udziału nasze OZI, ale po jej zakończeniu istnieje możliwość uzyskania operacyjnych danych o wynikach obrad.
W przypadku zmiany sytuacji operacyjnej podjęte zostanie odpowiednie współdziałanie z Wydziałem III w Krakowie.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 197, mps.

1

Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” – powołana w XII 1986 r., w celu prowadzenia
działalności informacyjnej, udzielania pomocy prawnej i materialnej represjonowanym (ważnej zwłaszcza w obliczu znowelizowania kodeksu wykroczeń i wprowadzenia możliwości konﬁskaty np. samochodów). W kolejnych
miesiącach tworzono komisje regionalne. Komisja wydawała „Informacje KIiP” oraz „Praworządność”.
2
Antoni Piekałkiewicz (ur. 1949) – działacz opozycyjny. Działacz KPN, drukarz, kolporter, w stanie wojennym
internowany.
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Nr 213
1988 wrzesień 7, Szczecin – Charakterystyka ﬁgurantów sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Hindus” nr ewidencyjny 38 743, opracowana przez naczelnika Sekcji XI
Wydziału III WUSW w Szczecinie kpt. Waldemara Daniluka1, tajne specjalnego znaczenia

([Numer ewidencyjny] 39 709) Korczak Marian2, ur. 1934 r.
([Numer ewidencyjny] 38 743) Korczak Krzysztof3, ur. 1962 r.
M[arian] K[orczak], pracując w S[zczecińskim] P[rzedsiębiorstwie] B[udownictwa]
P[rzemysłowego] nr 3, był współorganizatorem przerwy w pracy w dn[iu] 25 VI 1976 r.
w związku z wprowadzeniem podwyżek cen detalicznych. Wraz z innymi na mocy Kodeksu Pracy zostaje zwolniony z przedsiębiorstwa (sprawa krypt[onim] „Betoniarz”
nr 10470/II).
W sierpniu 1980 r. aktywnie włącza się do tworzenia NSZZ „S[olidarność]”. Zostaje
przewodniczącym Komisji Zakładowej w Wojewódzkiej Sp[ółdziel]ni Usług Motoryzacyjnych. Wybrany zostaje delegatem do Międzyzakładowej Komisji Robotniczej i delegatem na walne zebranie Regionu Pomorza Zachodniego (mandat nr 00 192). Pełni funkcję pośrednika w systemie informacyjnym ABC Regionu Pomorza Zachodniego4, stąd
też utrzymuje osobiste kontakty z działaczami Zarządu Regionu NSZZ „S[olidarność]”
(między innymi Wądołowski5, Jurczyk6, Denisewicz7).
Po wprowadzeniu stanu wojennego usiłuje w dalszym ciągu prowadzić nielegalną
działalność polegającą na druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw (sprawa „Kram”
nr 14864/II zał[ożona] 16 II 1982 r.).
1
Waldemar Daniluk (ur. 1954) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1976 r., początkowo
w Wydziale II KW MO w Szczecinie, 1984–1989 w Wydziale III WUSW w Szczecinie, 1987–1989 kierownik
sekcji tego wydziału, w 1989 r. w Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Szczecinie.
2
Marian Korczak, ps. „Henryk” (ur. 1934) – działacz NSZZ „Solidarność”, 1981–1985 członek redakcji „Jedności”,
działacz SW.
3
Krzysztof Korczak, ps. „Cygan”, „Hindus”, „Krzysztof Grodzki” (ur. 1962) – ekonomista, działacz opozycyjny.
Działacz NSZZ „Solidarność”, 1981–1985 członek redakcji „Jedności”, w 1986 r. współorganizator oddziału szczecińskiego SW, 1986–1989 członek redakcji „Gryfa”, w 1989 r. jawny przedstawiciel SW.
4
System przepływu informacji ABC polegał na podzieleniu zakładów na trzy kategorie, wg ich ważności. Zakłady
z grupy „A” przekazywały informacje i w razie zagrożenia wspierały zakłady „B”, którym z kolei podlegały przedsiębiorstwa „C”.
5
Stanisław Wądołowski (ur. 1938) – technik mechanik, działacz opozycyjny, polityk. Uczestnik Grudnia ’70,
działacz NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium KKP, od 1981 r. wiceprzewodniczący ZR Pomorze Zachodnie,
delegat na I KZD, wiceprzewodniczący KK, 1982–1985 koordynator działań struktur podziemnych Pomorza
Zachodniego, w 1987 r. założyciel Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Myśli Politycznej, 1987–1989 przewodniczący
TKZ w Stoczni Szczecińskiej, 1988–1989 w Prezydium ZR Pomorze Zachodnie. 1991–1993 i 1997–2001 poseł.
6
Marian Jurczyk (ur. 1935) – technik ekonomista. Uczestnik Grudnia ’70, działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący MKS w Stoczni Szczecińskiej, następnie MKZ Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Szczecin, od
1981 r. przewodniczący ZR Pomorze Zachodnie i członek KK, w stanie wojennym internowany, następnie aresztowany, zwolniony na mocy amnestii w 1984 r. 1997–2000 senator, 1998–2000 i 2002–2006 prezydent Szczecina,
1977–1979 tajny współpracownik SB ps. „Święty”.
7
Jan Denisewicz – oﬁcer żeglugi morskiej, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ w Polskiej Żegludze Morskiej, członek ZR Pomorze Zachodnie, współtworzył RKS NSZZ „Solidarność”
Pomorza Zachodniego, w stanie wojennym internowany, aresztowany, w III 1982 r. sprawę umorzono.
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W toczonych rozmowach nie ukrywa swojej nienawiści do rządu i socjalizmu. W lutym 1982 r. planuje akcje ulotkowe oraz snuje plany (wobec TW „Rogar”) o przygotowaniach do siłowego wystąpienia poprzez utworzenie 2 grup dywersyjnych, których
celem byłoby niszczenie budynków MSW i podstacji elektrycznych, planując te akcje
w początkach kwietnia 1982 r.
W lutym/marcu 1982 r. ustala kryteria wobec osób, którymi należy kierować się przy
typowaniu osób do pracy konspiracyjnej, uwzględniające między innymi: numery samochodów, miejsca parkowania, numery telefonów. Wytypował „Wojtka z restauracji
Continental” (W[inicjusz] Gurecki8), jako osobę nadającą się do pracy w konspiracji.
Dąży do konsolidacji rozproszonych grup „S[olidarności]”. Twierdzi przy tym, że „…
poszukuje nowych, sprawdzonych i oddanych ludzi”, którzy mają rozszerzać kontakty
dalej poprzez tzw. kontakt dwustopniowy. Prawdopodobnie posiada kontakt z członkami KPN, o czym świadczyłoby przypadkowe znalezieniea wraz z innymi dokumentami
M[ariana] K[orczaka] statutu KPN.
Uczestniczy wraz z synem Krzysztofem w rozmowach i dyskusjach n[a] t[emat] proﬁlu i programu działania Zarządu Regionu. Twierdzi, iż członkowie „S[olidarności]”
podzielili się na 2 obozy (obóz radykałów i obóz ugodowców). Spotyka się z łącznikiem
(łącznikami) z Łodzi i Wrocławia. Uzyskuje poprzez łącznika Komisji Krajowej NSZZ
„S[olidarność]” informacje wyprzedzające o planach represyjnych MSW wobec „podziemia”. Wykorzystuje ten fakt do przekazywania ostrzeżeń znanym sobie osobom.
W marcu 1982 r. tworzy grupę nieformalną p[od] nazwą] „WiN”, w skład której
wchodzi m.in. Izabela Turkiewicz9 i Narcyz Bartniak10. Ten z kolei prezentuje potrzebę podejmowania działalności wydawniczej i kolportażowej o ostrzejszym charakterze
działania (programie) niż „Jedność”.
Typują również osoby, które mogą być członkami ich grupy. Planują do działalności konspiracyjnej wciągnąć inne osoby (Roman Helbikb11, Adolf Szutkiewicz12).
K[rzysztof] K[orczak] wraz z drukarzem K. Zadrużyńskim13 poszukuje mieszkania nadającego się na miejsce druku.
W tym czasie do TW „Rogar” [Marian Korczak] przynosi wraz z K[rzysztofem]
K[orczakiem] ok. 10 kg czcionek, mających służyć do druku (ma to być pierwsza partia). M[arian] K[orczak] informuje TW o posiadaniu przez siebie kontaktu z redakcją
„Jedności”, w składzie której znajduje się „5 młodych ludzi” – w tym studenci reprezentujący poglądy radykalne (B[ogdan] Cudnowski14, C[elestyn] Bachorz15, I. Rosolak16).
Prawdopodobnie zostają oni zawerbowani przez K[rzysztofa] K[orczaka].
a

W dokumencie przypadkowo znalezione.
Wyraz dopisany odręcznie.
8
Winicjusz Gurecki (ur. 1938) – poeta, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, członek Krajowej Komisji
Porozumiewawczej ds. Turystyki, w 1982 r. członek redakcji „Jedności”, w V 1982 r. aresztowany, skazany na 3 lata więzienia, prowadził przez 154 dni protest głodowy, w 1983 r. zwolniony na mocy amnestii, kolporter pism podziemnych
(m.in. SW), od 1986 r. na emigracji w Kanadzie, przedstawiciel Tajnego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego.
9
Izabela Turkiewicz – bliższych danych nie ustalono.
10
Narcyz Bartniak – bliższych danych nie ustalono.
11
Roman Helbik – bliższych danych nie ustalono.
12
Adolf Szutkiewicz – działacz NSZZ „Solidarność”, wyemigrował do Szwecji.
13
K. Zadrużyński – bliższych danych nie ustalono.
14
Bogdan Cudnowski – w 1982 r. drukował „Tygodnik Akademicki” i „Jedność”.
15
Celestyn Bachorz – w 1982 r. drukarz podziemny.
16
I. Rosolak – bliższych danych nie ustalono.
b
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Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, iż M[arian] K[orczak] zleca wówczas druk studentom z tzw. grupy A[kademickiego] R[uchu] O[poru]17, którzy wykonują „Jedność” na terenie kościoła przy ulicy Pocztowej. W kwietniu 1982 r. w[yżej]
wym[ieniona] grupa odmawia dalszego druku, a M[arian] K[orczak] zwraca się do Mariana Kamińskiego18 z prośbą o druk „Jedności”. Jest to droga pośrednia, gdyż W[inicjusz]
Gurecki, będący w ścisłym związku z M[arianem] K[orczakiem], namawia Marka Lachowskiego19, a ten z kolei Mariana Kamińskiego. Druk „Jedności” prowadzony jest
następnie w O[ddziale] W[ojewódzkim] N[aczelnej] O[rganizacji] T[echnicznej].
6 V 1982 r. M[arian] Kamiński, W[inicjusz] Gurecki, M[arek] Lachowski zostają zatrzymani. M[arek] Lachowski zeznaje, iż matryce otrzymywał od W[inicjusza] Gureckiego, który odbierał następnie wydrukowane ulotki. Wyrokiem S[ądu] W[ojewódzkiego]
z 21 IX 1982 r. w[yżej] wym[ienieni] zostają skazani na 3 lata pozbawienia wolności.
W maju 1982 r. internowana zostaje trójka kolporterów: Ryszard Piłat20 i Marian
Korczak (w Wierzchowie), oraz Halina Krawczykb21 (w Gołdapi).
Podczas odbywania kary p[ozbawienia] w[olności] i internowania w[yżej]
wym[ienionych] osób ukazują się jeszcze 3 numery „Jedności”, a matryce jednego z wydań przejęto operacyjnie od M[irosława] Gudowskiego22.
Z Krzysztofem Korczakiem, Mirosławem Gudowskim, Markiem Bieńkowskim23,
Bogusławem Ponikowskim24 i Bogdanem Sosnowskim25 zostają przeprowadzone rozmowy proﬁlaktyczne.
W toku prowadzenia sprawy „Kram” nie uzyskano materiałów o charakterze procesowym pozwalających na pociągnięcie M[ariana] Korczak[a] i pozostałych osób do
odpowiedzialności karnej. Uzyskane informacje operacyjne świadczyły, iż był on inspiratorem i organizatorem druku „Jedności”. Zajmował się również zbiórką pieniędzy na
pokrycie kosztów procesu Ustasiaka26.
Do operacyjnych porażek zaliczono również brak spodziewanych rezultatów przy
stosowaniu obserwacji zewnętrznej, niezastosowanie PP oraz brak możliwości wprowadzenia osobowych źródeł informacji ze względu na hermetyczność grupy. Nie ustalono
kolegium redakcyjnego, a wiarygodne inf[ormacje] oper[acyjne] wskazały jedynie, że

17

Akademicki Ruch Oporu – powstała w okresie stanu wojennego struktura konspiracyjna, skupiająca działaczy
NZS.
18
Marian Kamiński – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, kolporter, drukarz, we IX 1982 r. skazany na 3 lata więzienia.
19
Marek Lachowski – działacz NSZZ „Solidarność”, członek KZ w WPUT „Pomerania”, kolporter, drukarz, we IX
1982 r. skazany na 3 lata więzienia.
20
Ryszard Piłat – działacz NSZZ „Solidarność”, uczestniczył w wydawaniu „Jedności”.
21
Halina Krawczyk – bliższych danych nie ustalono.
22
Mirosław Gudowski – bliższych danych nie ustalono.
23
Marek Bieńkowski (ur. 1960) – prawnik, działacz opozycyjny, urzędnik państwowy. Działacz NSZZ „Solidarność”,
doradca Mariana Jurczyka. 1997–2001 komendant główny Straży Granicznej, 2005–2007 komendant główny Policji.
24
Bogusław Ponikowski – bliższych danych nie ustalono.
25
Bogdan Sosnowski – bliższych danych nie ustalono.
26
Mieczysław Ustasiak (ur. 1936) – inżynier budownictwa, wykładowca Politechniki Szczecińskiej, działacz opozycyjny. Uczestnik ROPCiO, działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ na Politechnice Szczecińskiej, od
1981 r. członek ZR Pomorze Zachodnie, w stanie wojennym przewodniczący MKS NSZZ „Solidarność” Pomorze
Zachodnie, w XII 1981 r. aresztowany, w III 1982 r. skazany na 4 lata więzienia, zwolniony w XII 1982 r., od 1988 r.
w Międzyzakładowym Komitecie Organizacyjnym NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie. 1989–1991 senator.
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K[rzysztof] K[orczak] był autorem rysunku (karykatury gen. Jaruzelskiego27) oraz cytatów z psalmów umieszczanych w każdym numerze.
Wg niepotwierdzonych danych K[rzysztof] K[orczak] pisał wiersze i artykuły, a posiadane materiały przechowywał u N.N. „babci” przy ulicy [...].
Po zwolnieniu M[ariana] K[orczaka] z internowania uzyskano informacje o czynionych przez niego przygotowaniach do druku nielegalnych wydawnictw.
W nawiązywanych kontaktach występował pod ps[eudonimem] „Henryk”. Prawdopodobnie z tego okresu datuje się kontakt z Janem Kosteckim28, który w niektórych
sytuacjach występuje pod ps[eudonimem] „Witek”.
Po 8-miesięcznej przerwie w ukazywaniu się „Jedności” w październiku 1983 r. zostaje przyjęta partia ulotek wykonanych taką samą techniką, przy użyciu czcionek metalowych znalezionych w trakcie przeszukania mieszkania Korczaków. Wykonano nimi
numery 8, 9, 10 z 1983 r.
W celu wyjaśnienia zagrożenia wszczęto rozpracowanie operacyjne (krypt[onim]
„Widok” nr 16061/II). W toku prowadzenia sprawy ustalono, iż Marian i Krzysztof
Korczakowie zajmują się drukiem, jak też kolportażem tych wydawnictw.
Istotną rolę w kolportażu odgrywał Ryszard Piłat (brat żony M[ariana] K[orczaka]).
Mieszkanie jego stanowiło punkt dystrybucyjny, gdzie systematycznie zgłaszali się: Zbigniew Wieczorek29, Mirosław Gudowski, Krzysztof Korczak i Jan Ciemiński30. Poprzez
w[yżej] wym[ienionych] ulotki „Jedności” były kolportowane do różnych zakładów
pracy (w tym między innymi na teren Z[akładów] P[rzemysłu] O[dzieżowego] „Dana”
przez żonę J[ana] Ciemińskiego) oraz przesyłane do innych miejscowości przez kierowcę taksówki Andrzeja Frydrykiewicza31.
R[yszard] Piłat starał się o wyjazd emigracyjny wraz z rodziną i prawdopodobnie
wyjechał do USA. Brak jednak dokumentacji na ten temat (poza zeznaniem M[ariana]
K[orczaka]).
Na uwagę zasługują również zawarte w sprawie informacje dot[yczące] M[ariana]
Kamińskiego, który na mocy amnestii został ułaskawiony w marcu 1983 r.:
– przebywał w Z[akładzie] K[arnym] we Wrocławiu (ul. Kleczkowska),
– wyjechał na spotkanie ze Zb[igniewem] Bujakiem do Warszawy,
– spotkał się wraz z innymi osobami na zakonspirowanym spotkaniu z Bujakiem
w Szczecinie przy ulicy [...].
W nielegalną działalność wciągnięci zostają: M. Bobowska32, U[rszula] Brytoń33 (cór-

27
Wojciech Jaruzelski (ur. 1923) – działacz partyjny i państwowy, wojskowy. Od 1943 r. w Armii Polskiej w ZSRS
i WP, od 1947 r. w PPR/PZPR, 1962–1968 wiceminister obrony narodowej, następnie 1968–1986 minister, 1971–
–1989 członek Biura Politycznego KC PZPR, 1981–1989 I sekretarz KC PZPR, 1981–1985 premier, 1981–1983
przewodniczący WRON, 1985–1989 przewodniczący Rady Państwa, 1989–1990 prezydent PRL/RP, 1961–1989
poseł.
28
Jan Kostecki, ps. „Witek” (ur. 1926) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym
internowany, działacz szczecińskiego Komitetu Obrony Praworządności, w VI 1985 r. skazany na 2 lata więzienia,
w 1986 r. założył Polską Ligę Obrony Praw Człowieka, członek redakcji „Biuletynu Ligi Obrony Praw Człowieka”.
29
Zbigniew Wieczorek – bliższych danych nie ustalono.
30
Jan Ciemiński – bliższych danych nie ustalono.
31
Andrzej Frydrykiewicz – bliższych danych nie ustalono.
32
M. Bobowska – bliższych danych nie ustalono.
33
Urszula Brytoń – bliższych danych nie ustalono.
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ka M[ariana] K[orczaka]), Z[bigniew] Kowalewski34, M[irosław] Gudowski, D[anuta]
Skibińska35, R. Jedwabny36, a zatem jest to ten sam krąg osób prowadzących kolportaż
co w 1982 r. O prężności tej grupy świadczy fakt wymiany „Jedności” na wydawnictwo
„Grot”37 i PSPP38 oraz wymiana wydawnictw z Warszawą (czym zajmuje się Marzena Szczeglewska39) i Bydgoszczą (ulotki ujawnione w skrzynce listowej M[ariana] K[orczaka]).
W toku prowadzenia sprawy ustalono również, że M[irosław] Gudowski (ściśle powiązany z K[rzysztofem] K[orczakiem]) utrzymuje kontakt z klerem w paraﬁi przy ulicy
Bogurodzicy, a niepotwierdzone informacje wskazywały, iż tam właśnie odbywały się
konspiracyjne zebrania osób wydających „Jedność”.
Znamiennym faktem jest ustalenie stosunkowo nielicznych kontaktów Krzysztofa
K[orczaka], a ustalone (E. Golemo40, Z. Mańkuś41, E. Pawlik42, A. i Z. Sroczyńscy43,
D. Pożniewicz44) nie pozwoliły na określenie ich charakteru. Oprócz ustalenia powiązań z M[irosławem] Gudowskim i J. Zarębą45 te braki wynikały z prowadzenia przez
M[ariana] K[orczaka] i K[rzysztofa] K[orczaka] intensywnej samokontroli.
Przy ocenie postępowania ﬁgurantów nie można pominąć również następujących
faktów:
– wykorzystywanie mieszkań kontaktowych (Beygier, Mańkuś, Pawlik, Tadych46),
– wykorzystywanie samochodów: M[arian] K[orczak] – Derbin, W[inicjusz] Gurecki – Lebioda,
– typowanie osób do konspiracji: R[oman] Helbik, A[dolf] Szutkiewicz, W[inicjusz]
Gurecki.
Zgromadzone przez nas materiały wykazują znaczne braki, gdyż działalność ﬁgurantów w latach 1984–1987 nie jest udokumentowana, z wyjątkiem informacji z WUSW
Wrocław o zaprzysiężeniu osoby (odpowiadającej wiekiem, rysopisemc i przeszłością
polityczną K[rzysztofowi] K[orczakowi]) będącej łącznikiem Solidarności Walczącej
pomiędzy Szczecinem a Wrocławiem. Miało to miejsce na przełomie 1985/1986. Fakt
ten ma, jak należy sądzić, istotne znaczenie, biorąc pod uwagę datę powstania SW regionu Pomorza Zachodniego określaną w wydawnictwie „Gryf” na styczeń 1986 r.
Ponadto o K[rzysztoﬁe] K[orczaku] wiadomo jest, że:
– w styczniu 1988 r. odwiedzał przewodniczącego szczecińskiego PPS – Zb. Chendo-

34

Zbigniew Kowalewski (ur. 1949) – lekarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, kolporter, w stanie wojennym internowany, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych, w II 1984 r. aresztowany, w VII 1984 r.
zwolniony na mocy amnestii.
c
W dokumencie rysopisowi.
35
Danuta Skibińska – działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”, kolporterka, w 1987 r. wyemigrowała do USA.
36
R. Jedwabny – bliższych danych nie ustalono.
37
Grot – w drugiej połowie lat 80. nazwy tej używały dwie oﬁcyny wydawnicze z Torunia i Warszawy.
38
Być może chodzi o krakowskie Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”, blisko związane z SW.
39
Marzena Szczeglewska-Paziewska – działaczka opozycyjna. Uczestniczyła w wydawaniu „Jedności”.
40
E. Golemo – bliższych danych nie ustalono.
41
Z. Mańkuś – bliższych danych nie ustalono.
42
E. Pawlik – bliższych danych nie ustalono.
43
A. i Z. Sroczyńscy – bliższych danych nie ustalono.
44
D. Pożniewicz – bliższych danych nie ustalono.
45
J. Zaręba – bliższych danych nie ustalono.
46
Tadych – bliższych danych nie ustalono.
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szkę47, uzgadniając warunki druku wyd[awnictwa] „Robotnik Pomorza Zachodniego”,
– utrzymuje kontakt z działaczem „S[olidarności]” – A[leksandrem] Krystosiakiem48,
– zajmuje się drukiem wydawnictwa SW „Gryf” w nakładzie ok. 1000 egz[emplarzy].
Natomiast informacje jednoźródłowe dot[yczące] powiązań K[rzysztofa] K[orczaka]
vel „Hindus” vel „Cygan” z centralą SW we Wrocławiu są sprzeczne.
Uzyskiwane w br. informacje, głównie z obserwacji zewnętrznej, nie wykazały dotychczas istotnych kontaktów utrzymywanych przez ﬁguranta.
Ustalono jednak, że ﬁgurant:
a) Otrzymał przesyłki z P[rzedsiębiorstwa] Z[agranicznego] „Helios” z nieustaloną zawartością, które następnie przewiózł do Z[akładów] P[rzemysłu] O[dzieżowego]
„Dana” dla N.N. osoby.
b) Utrzymuje N.N. kontakt na ul. [...] (również inne kontakty nie zostały rozpoznane).
c) Często odwiedza mieszkania swoich rodziców i teściów przy ulicy [...] oraz siostrę
przy ulicy [...].
d) Wyjeżdżał ze Szczecina pociągiem relacji Szczecin–Wrocław–Kraków.
e) Uczestniczył w dniu 28 VIII 1988 r. w mszy w katedrze. Jednakże w jedną z niedziel w sierpniu br. nie udawał się do kościoła.
f) Stosuje stale samokontrolę i kontrobserwację, wykorzystując do tego swoją żonę.
Natomiast o obecnej działalności M[ariana] K[orczaka] świadczy jedynie fakt utrzymywania kontaktów korespondencyjnych z Winicjuszem Gureckim, obecnie mieszkającym w Kanadzie, który, według posiadanych informacji (przekazanych do Biura
Studiów SB MSW), posiada związek z ośrodkami dywersji politycznej na Zachodzie,
a ponadto powiązany jest ze strukturami SW.
Prawdopodobnąd (na podst[awie] komunikatów [wydziału] „B” wydaje się możliwość organizowania przez niego (tj. M[ariana] K[orczaka]) spotkań, co sugerowałoby
zachowanie się ﬁguranta „Hindus” przed wejściem do jego m[iejsca] zamieszkania.
Znamiennym jest obecnie brak informacji agenturalnych dot[yczących] M[ariana]
K[orczaka], jak też K[rzysztofa] K[orczaka], co wynika przede wszystkim z „hermetyczności” kręgu znajomych, a być może również poprzez charakter kontaktów zapewniających konspirację. Nie można wykluczyć także powiązańe ﬁgurantów z instytucjami
Kościoła gwarantującymi w tym czasie znaczną bezkarność i swobodę działania.
Wnioski
1) M[arian] K[orczak] i K[rzysztof] K[orczak] są osobami wymagającymi objęcia
ich wszechstronną kontrolą operacyjną. Przemawia za tym szereg faktów z przeszłości
47

Z. Chendoszka – bliższych danych nie ustalono.
W dokumencie prawdopodobnym.
e
Wyraz dopisany odręcznie.
48
Aleksander Krystosiak (1922–2002) – stoczniowiec, działacz opozycyjny. Żołnierz NSZ-AK, w 1948 r.
aresztowany, skazany na 8 lat więzienia, uczestnik Grudnia ’70, od 1979 r. kolporter prasy niezależnej, członek
MKS w Szczecinie, działacz NSZZ „Solidarność”, członek prezydium MKR, wiceprzewodniczący ZR Pomorze
Zachodnie, w stanie wojennym internowany, uczestniczył w wydawaniu „Jedności”, w 1987 r. współzałożyciel
Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka, 1987–1988 w PPS, od 1987 r. redaktor „Robotnika Pomorza Zachodniego”,
1988–1996 na emigracji w USA.
d
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ﬁgurantów świadczących o:
a) Ich przynależności do radykalnego nurtue opozycyjnego o nieprzejednanie wrogiej
postawie antysocjalistycznej, gotowych w każdych warunkach podejmować działalność
sprzeczną z prawem.
b) Nieskuteczności dotychczasowych działań represyjnych wobec nich, a to gł[ównie]
ze względu na ich przebiegłość i konspiracyjną operatywność.
Wobec K[rzysztofa] K[orczaka] należy odrzucić fragmentaryczne opinie operacyjne
oraz subiektywne oceny funkcjonariuszy, oparte na zewnętrznych przesłankach bez analizy całokształtu postępowania i utrzymywania kontaktów. Stąd też powielano sformułowanie „fanatyk religijny” oparte na:
– informacjach dot[yczących] umieszczania tekstów i symboli religijnych w wyd[awnictwie] „Jedność”,
– zachowaniu w trakcie rozmów i przesłuchań,
– utrzymywaniu przez niego kontaktów z klerem (N[ajświętszego] S[erca] P[ana]
J[ezusa], ulica Pocztowa, ul. Bogurodzicy).
2) Na podstawie ustalonych kontaktów K[rzysztofa] K[orczaka] i M[ariana]
K[orczaka] oraz reprezentowanych przez nich poglądów należy sądzić, iż osoby te nie
zmieniły zapatrywań i prawdopodobnie kontynuują wrogą działalność polityczną.
Są to:
– Bartniak Narcyz,
– Frydrykiewicz Andrzej,
– Gudowski Mirosław
oraz przebywający obecnie za granicą:
– Gurecki Winicjusz (potwierdzone),
– Piłat Ryszard.
Nie można wykluczać również, iż zaangażowani w działalność antypaństwową obecnie jej zaprzestali:
– Brytoń Urszula,
– Ciemiński Jan,
– Kamiński Marian,
– Krawczyk Halina,
– Lachowski Marek,
– Szczeglewska Marzena,
– Szot Jan49,
– Turkiewicz Izabela,
– Wieczorek Zbigniew.
3) Radykalizm M[ariana] K[orczaka] posunął się wręcz do planów tworzenia grup
dywersyjnych niszczących budynki MSW. W powiązaniu z informacjami o przekazywaniu przez K[rzysztofa] K[orczaka] informacji wywiadowczych oraz planach gromadzenia materiałów wybuchowych przez N[arcyza] Bartniaka można sądzić, że w latach
1982–1983 tworzono podwaliny działalności terrorystycznej jako formy walki politycznej.
W tym wymiarze nie można pominąć informacji o:
49

Jan Szot – bliższych danych nie ustalono.
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a) Zorganizowaniu przez „Antka Jąkałę” (dot[yczy] Antoni Pietrzak50) 6-osobowej
grupy wydawniczej, której zadaniem byłoby również wykonywanie wyroków na wrogach „S[olidarności]” (informacja w sprawie „Widok” niemająca związku z rozpoznawanym zagrożeniem).
b) Nawiązaniu przez Eugeniusza Hilibranda51 w okresie 1982–1983 kontaktu z grupą terrorystyczną ze Świebodzina (informacja WUSW Wrocław w kwestionariuszu
ewid[encyjnym] krypt[onim] „Monter”).
Ślad ten może być o tyle istotny, że w toku sprawy ustalono, że:
– E[ugeniusz] H[ilibrand] posiada rozliczne kontakty towarzyskie na terenie Wrocławia i Świdnicy, gdzie istnieją silne ośrodki SW, a ponadto w Warszawie, Krakowie
i Świebodzinie,
– posiada koneksje z uprzednio wymienionym N[arcyzem] Bartniakiem, których nie
rozpoznano,
– pracował (lub nadal pracuje) przy budowie Wyższego Seminarium Duchownego
wraz z osobami prowadzącymi niegdyś wrogą działalność polityczną,
– kolportował wydawnictwo „Gryf”, a zatem może być osobą odgrywającą istotną
rolę w strukturach SW na terenie Szczecina.
4) Zakładając organizacyjną podległość K[rzysztofa] K[orczaka] (a być może także
jego ojca) centrali we Wrocławiu, należy, oprócz koneksji rodzinnych, zaznaczyć, iż
osoby z ich kręgu prowadzące w przeszłości wrogą działalność były również powiązane
z Wrocławiem:
a) Frydrykiewicz Andrzej – przed przyjazdem do Szczecina mieszkał we Wrocławiu;
b) Gurecki Winicjusz – posiadał tam znajomych,
c) Kamiński Marian – kontaktował się ze Zb[igniewem] Bujakiem na tamtejszym
terenie, przebywał w Z[akładzie] K[arnym] Wrocław,
d) fN.N.f, syn Haliny Krawczyk – skazany za organizowanie akcji protestacyjnej w P[aństwowym] G[ospodarstwie] R[olniczym] pod Gryﬁnem, który przebywał
w Z[akładzie] K[arnym] Wrocław,
e) Hilibrand Eugeniusz – przebywał w Z[akładzie] K[arnym] Wrocław,
f) żona działacza „S[olidarności]” – Lichoty52, która w 1983 r. zbierała dane personalne osób zatrzymanych w więzieniu we Wrocławiu, co było w pełni akceptowane
przez W[inicjusza] Gureckiego.
5. W zakończeniu rozprac[owania] oper[acyjnego] krypt[onim] „Widok” podano że,
ze względu na prowadzenie przez Wydział III sprawy „Rentier” nr 27 487, materiały
zostaną przekazane celem dalszego prowadzenia. Stąd też, w celu wyłonienia sytuacji
mogących mieć związek z M[arianem] K[orczakiem] lub K[rzysztofem] K[orczakiem]
oraz innymi ﬁgurantami, sporządzona zostanie analiza sprawy „Rentier”.

f–f

Fragment przekreślony, nad nim nieczytelny dopisek odręczny.
Antoni Pietrzak – działacz opozycyjny, 1982–1985 redagował i drukował „Pomorze”.
51
Eugeniusz Hilibrand – bliższych danych nie ustalono.
52
Tadeusz Lichota – stoczniowiec, działacz opozycyjny. Uczestnik Grudnia ’70, zwolniony z pracy, działacz NSZZ
„Solidarność”, członek KZ Stoczni Szczecińskiej, w III 1982 r. skazany na 3,5 roku więzienia, wyemigrował do
Szwecji.
50
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6. Charakterystyka działalności ﬁgurantów pozwala obecnie na określenie sposobówg postępowania wobec ﬁgurantów wykluczających prowadzenie z nimi rozmów bezpośrednich oraz opracowanie kierunków i przedsięwzięć operacyjnych w realizowanej
sprawie „Hindus”. Wyjaśnienia wymagają przede wszystkim nast[ępujące] zagadnienia:53
– udział i związek ﬁgurantów z A[kademickim] R[uchem] O[poru],
– ustalenie dalszych kontaktów K[rzysztofa] K[orczaka] nierozpoznanych podczas
realizacji dotychczasowych spraw,
– weryﬁkacja ówczesnych kontaktów M[ariana] K[orczaka], K[rzysztofa] K[orczaka]
pod kątem możliwości podejmowania przez nich obecnie wrogich inicjatyw politycznych (aktualne sprawdzenia),
– które z osobowych źr[ódeł] informacji, wykorzystanych w sprawach „Kram”, „Widok”, „Rentier” oraz w sprawie na grupę A[kademickiego] R[uchu] O[poru], posiadają
naturalne lub możliwe do wypracowania warunki nawiązania kontaktów z M[arianem]
K[orczakiem], K[rzysztofem] K[orczakiem] oraz innymi osobami będącymi kontaktami
w[yżej] wym[ienionych] ﬁgurantów.
h

Tow[arzysz] Daniluk
Celowym wydaje się przekwaliﬁkowanie sprawy na operacyjne rozpracowanie.
Opracować plan przedsięwzięć operacyjnych. 7 IX 1988 r.h54

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 129–139, mps.

g
h–h

W dokumencie sposobu.
Fragment dopisany odręcznie.
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Nr 214
1988 wrzesień 29, Rzeszów – Notatka służbowa dotycząca kombinacji operacyjnej kryptonim „Kamfora” opracowana przez starszego inspektora Biura Studiów SB MSW kpt.
Zbigniewa Kocyka i kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie por. Janusza
Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia

W dniu 28 bm. w Biurze Studiów SB MSW w Warszawie odbyto spotkanie w sprawie nadzorowanej przez to biuro kombinacji operacyjnej krypt[onim] „Kamfora”.
W spotkaniu udział wzięli:
1. płk St[anisław] Stępień – z[astęp]ca dyrektora Biura Studiów SB MSW,
2. kpt. Zb[igniew] Kocyk – st[arszy] inspektor tego biura,
3. por. J[anusz] Tyrakowski – kier[ownik] Sekcji III Wydz[iału] V WUSW w Rzeszowie.
Spotkanie odbyto z inspiracji Biura Studiów SB MSW w Warszawie w związku z faktem przeprowadzenia szeregu istotnych rozmów konspiracyjnych pomiędzy działaczami
SW Rzeszów a SW Wrocław na terenie Wrocławia i podczas obrad międzynarodowej
konferencji praw człowieka w Krakowie w dniach 25–27 VIII br.
Por. J[anusz] Tyrakowski poinformował, że Wydział V WUSW w Rzeszowie w dniu
27 bm. przeprowadził działania operacyjno-śledcze mające na celu rozwiązanie nielegalnego zebrania członków ugrupowania opozycyjnego o nazwie Lokalny Parlament
Ugrupowań Niezależnych Ziemi Rzeszowskiej.
W wyniku powyższych działań zatrzymano prewencyjnie A[ndrzeja] Kucharskiego
i A[ndrzeja] Mazurkiewicza1 reprezentującego KPN – okręg rzeszowsko-przemyski.
Powyższe działania miały na celu, zgodnie z realizowaną koncepcją, zlikwidowanie
powiązań KPN z SW Rzeszów.
Następnie omówiono aktualną sytuację w SW Rzeszów i SW Wrocław, a także działania podejmowane przez to opozycyjne ugrupowanie na terenie kraju.
Po aresztowaniu K[ornela] Morawieckiego i A[ndrzeja] Kołodzieja, a następnie ich
wyjeździe z kraju, nastąpił spadek aktywności SW. W chwili obecnej obaj przywódcy,
przebywając za granicą, usiłują gromadzić środki ﬁnansowe i sprzęt techniczny, a także
zlecają między innymi organizowanie w kraju sieci zakonspirowanych grup w zakładach pracy mogących stanowić bazę do zdecydowanych w przyszłości akcji antyustrojowych.
Zwrócono uwagę na coraz powszechniej stosowane nowoczesne urządzenia elektroniczne jak komputery czy radiostacje umożliwiające prowadzenie nasłuchu rozmów SB
i MO w łączności UKF.
Podkreślono, że pomimo wewnętrznego rozbicia organizacyjnego SW we Wrocławiu, pozostaje ona nadal w pełni konspiracyjną strukturą dysponującą wieloma nieznanymi SB lokalami. Bardzo istotną rolę wykonawczą w organizacji SW spełnia Wojciech
1

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (ur. 1963) – prawnik, pisarz, działacz opozycyjny, polityk. Działacz NSZZ
„Solidarność” i KPN, członek redakcji „Pobudki”. 1991–1993 poseł, 1997–2001 i od 2005 r. senator.
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Myślecki i osoby wywodzące się z jego środowiska. Zamiar utworzenia nowych, w pełni zakonspirowanych struktur SW, opartych o ludzi młodych nieznanych SB, powoduje
konieczność pilnego ustalenia tych osób.
Stwierdzono, że wewnętrzne rozgrywki personalne w strukturze SW, głównie pomiędzy W[ojciechem] Myśleckim a H[anną] Karniej, należy wykorzystać operacyjnie do
rozpracowania osób związanych z w[yżej] wym[ienionymi].
Biorąc pod uwagę realizację kombinacji operacyjnej krypt[onim] „Kamfora” i stan
rozpracowania SW we Wrocławiu, uzgodniono:
1. Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie podejmie aktywne działania operacyjne zmierzające do wysłania na planowane w dniu 8 X br. spotkanie oddziałów SW we Wrocławiu TW ps[eudonim] „Elżbieta”. Wym[ieniony] TW otrzyma zadania:
– rozpracowania lokali konspiracyjnych, na których prowadzone będą rozmowy,
a także pośrednich lokali przerzutowych,
– ustalenia osób uczestniczących w tych spotkaniach i osób organizujących je,
– zgłoszenia gotowości SW Rzeszów do zorganizowania na terenie Rzeszowa sesji
wyjazdowej Radia „S[olidarność]” w celu rozpoznania osób z SW Wrocław uczestniczących w tym przedsięwzięciu.
2. Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie rozważy możliwość zorganizowania na terenie
Rzeszowa lub okolic spotkania oddziałów SW lub zaproszenia kierownictwa SW do
Rzeszowa.
3. Wydz[iał] V WUSW w Rzeszowie będzie dążył do systematycznego rozpoznania
działalności kierownictwa SW we Wrocławiu poprzez wprowadzenie nowych osobowych źródeł informacji wykorzystywanych jako łącznicya i jako osoby do przeszkolenia
na terenie Wrocławia w pionach poligraﬁcznych i technicznych (Radio „S[olidarność]”,
nasłuch). 2
4. W przypadku realizacji przedsięwzięć operacyjnych wymagających zwiększonego
budżetu funduszu „O” Wydz[iału] V WUSW w Rzeszowie Biuro Studiów SB MSW
w Warszawie udzieli odpowiedniego wsparcia ﬁnansowego.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 354, mps.

a

W dokumencie łączników.
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Nr 215
1988 październik 10, Rzeszów – Informacja ze słów TW pseudonim „Elżbieta”, opracowana przez kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia

Źródło: TW ps[eudonim] „Elżbieta” nr rej[estracyjny] 17 156.
Przyjął: por. J[anusz] Tyrakowski.
Dnia: 9 X 1988 r., [lokal] k[ontaktowy] „Centrum”.
Zgodnie z ustaleniami, jakich dokonaliśmy z H[anną] Karniej i W[ojciechem]
Myśleckim podczas obrad międzynarodowej konferencji praw człowieka w Krakowie w dniach 25–27 VIII br., w dniu 7 bm. w godzinach wieczornych udaliśmy się
z A[ndrzejem] Kucharskim na spotkanie do Wrocławia z kierownictwem SW.
Po przyjeździe ok. godz. 6.30 w dn[iu] 8 bm. do Wrocławia krążyliśmy w okolicach dworca kolejowego celem ustalenia, czy nie jest prowadzona za nami obserwacja.
W tym czasie Kucharski przekazał mi adres punktu, na który mamy się stawić przy ul.
[...], na wypadek gdyby zaszła konieczność indywidualnego wejścia. Po upewnieniu się,
że nie jesteśmy kontrolowani przez SB, taksówką pojechaliśmy w pobliże tego adresu.
Około godz. 8.00 weszliśmy na to mieszkanie, otworzyła nam właścicielka (wynikało
to z późniejszych rozmów, z zawodu nauczycielka) i bez żadnych wstępnych rozmów
poprosiła nas do środka, była przygotowana na nasze przyjście. Stwierdziła, że musi
wyjść do pracy i przyjdzie tutaj jej koleżanka, której po dzwonku i charakterystycznym
skrobaniu w drzwi powinniśmy otworzyć, i ona nam przygotuje śniadanie. Poinformowała nas, że około godz. 9.00 przyjedzie po nas jej brat, który przerzuci nas na inny
lokal. Z właścicielką tego mieszkania nie prowadziliśmy żadnych rozmów i po ok. 10
minutach wyszła, zostawiając nas samych w mieszkaniu. Po pewnym czasie (po godz.
9.00) usłyszałem dzwonek i skrobanie w drzwi, otworzyłem je i weszła zapowiedziana
koleżanka właścicielki. Przedstawiła się jako „Madzia” (lat ok. 40), stwierdzając przy
tym, że tak wszyscy na nią mówią. Jak okazało się później, była ona organizatorem
naszych „przerzutów”, posiadała telefoniczny kontakt z punktami nasłuchowymi. Kilka
minut po niej przyszedł brat właścicielki o imieniu „Piotrek”. Madzia zapytała, czy
jesteśmy „czyści”, po naszej twierdzącej odpowiedzi stwierdziła: „to bardzo dobrze”.
Poinformowała nas, że na ten lokal ma przyjść jeszcze jeden człowiek i w związku z tym
musi o godz. 11.30 zadzwonić. Wtedy Piotrek powiedział: „Możesz to zrobić u mnie
w domu”, ale ona stwierdziła, że musi dzwonić z budki telefonicznej. Podczas rozmowy na luźne tematy wtrąciła, że koło bloku zauważyła samochód z czterema młodymi
ludźmi i słyszała, jak jeden z nich powiedział, że „ma tego dość, bo już siedzi tutaj całą
noc” i w tym kontekście pytała nas, czy nie mieliśmy „ogona”. Ok. godz. 9.15 razem
z Piotrkiem i Madzią wyszliśmy z mieszkania i wsiedliśmy do jego samochodu – „Fiat
125p” koloru czerwonego. Jeździliśmy po Wrocławiu ok. 45 minut, kontrolując, czy nie
jesteśmy obserwowani przez SB. Pojechaliśmy do jego mieszkania (stare budownictwo,
kamienica), nie jestem w stanie podać adresu z uwagi na długi okres krążenia po różnych ulicach Wrocławia. W mieszkaniu tym przebywała jego żona i czarny wilczur. On
stwierdził, że musi zawieźć swoje dzieci (dwóch synów) na imprezę sportową.
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Z rozmowy, jaką prowadziliśmy z nim i jego żoną, wynikało, że pracuje jako kierowca karetki w szpitalu dla umysłowo chorych, ponoć był pobity przez SB, jest doskonale
znany SB. Po powrocie (około godz. 11.00) poinformował nas, że musi pojechać po
następnego człowieka, i wyszedł z mieszkania. Powrócił ok. godz. 11.45 i przywiózł ze
sobą człowieka, który później okazał się przewodniczącym SW ze Szczecina. Razem
z nim przyjechała Madzia. Madzia ponownie poinformowała nas o samochodzie, który
widziała poprzednio, ale – jak się wyraziła – dzwoniła na nasłuch i jest wszystko w porządku, tak że możemy jechać dalej. W tym czasie przeprowadziłem luźną rozmowę
z przewodniczącym SW ze Szczecina – imię lub pseudonim „Krzysztof”, który niejako
pochwalił się, że jest to już trzeci jego lokal i drugi samochód na etapie doprowadzania
na właściwe spotkanie (właścicielem pierwszego lokalu był człowiek o imieniu Rafał
– co wyszło z późniejszej rozmowy). Po wyjściu wszystkich z mieszkania ponownie
pojechaliśmy samochodem Piotrka, jeżdżąc po Wrocławiu ok. godziny. W efekcie tej
jazdy wjechaliśmy w wewnętrzne ulice osiedla mieszkaniowego (wieżowce), gdzie Madzia stwierdziła, że trochę teraz tu pokrążymy i zaraz po tym powiedziała, że się tutaj
zatrzymujemy. Ponieważ siedziałem przy drzwiach, zapytałem, gdzie mam się udać, na
co Madzia powiedziała – nr 19. Był to wieżowiec, po lewej stronie klatka, przy czym na
bloku był nr 19–21. Madzia weszła pierwsza, a ponieważ przy windzie byli lokatorzy,
udaliśmy się na III piętro i stąd windą na X, a potem piętro niżej – nr mieszkania 33.
Lokal ten, jak ustaliłem później, mieścił się [...]. Otworzyła nam dziewczyna w wieku
ok. 18–19 lat (córka właścicielki). W mieszkaniu tym przebywała H[anna] Karniej,
po chwili przyszedł syn właścicielki, ok. 14 lat, i po kilku minutach właścicielka (wiek
ok. 40–50 lat, otyła, w okularach). Hanka zapytała nas (tzn. Rzeszów i Szczecin), czy
dostaliśmy listy od niej. Krzysztof powiedział, że tak, a Kucharski – nie. Hanka poinformowała, że w liście tym były dwa numery „SW”, oświadczenie Kornela i informacja,
że termin spotkania jest aktualny. Stwierdziła, że czekamy jeszcze na Poznań, Madzia
wyszła – miała poinformować właścicielkę poprzedniego lokalu, aby czekała, bo być
może się spóźnią.
Na tym mieszkaniu dyskutowaliśmy na różne luźne tematy, przy czym nie wiedzieliśmy, czy jest to lokal pośredni czy ostateczny, czy ktoś jeszcze ma dojść itd. W pewnym
momencie, po ok. godzinie czasu (godz. 14.00), drzwi do pokoju otworzyły się i wszedł
Kornel Morawiecki. Wyglądało na to, że mógł w mieszkaniu przebywać wcześniej lub
że wszedł do mieszkania, a my nie słyszeliśmy. Morawiecki bardzo serdecznie przywitał się z A[ndrzejem] Kucharskim i Krzysztofem – Krzysiek wcześniej mi powiedział,
że dwa razy widział się z Kornelem. Ja również przywitałem się z nim, wymieniając
swoje imię, a Andrzej i Hanka objaśnili Kornela, że jestem z SW Rzeszów. Kornel Morawiecki po przywitaniu się bardzo długo opowiadał o swoim pobycie w USA, pokazywał na mapie, jakie odwiedził miejscowości itp. Próbował w USA organizować grupy
spośród Polonii amerykańskiej – sympatyków SW, które wspomagałyby indywidualnie
oddziały SW, byłaby to niejako dodatkowa pomoc ﬁnansowa. Wiele osób odradzało mu
powrót do kraju, m.in. bardzo zaangażowaną osobą, która odradzała mu przyjazd tuż
przed powrotem do kraju, był Nowak1 – b[yły] szef sekcji polskiej w RWE.
1
Jan Nowak-Jeziorański, właśc. Zdzisław Jeziorański (1914–2005) – politolog, publicysta, działacz emigracyjny, polityk. 1941–1943 kurier i kolporter BIP KG ZWZ-AK, 1943–1945 kurier i emisariusz naczelnego wodza

504

Podziękował za listy otrzymane od A[ndrzeja] Kucharskiego na adres Myca i poprzez Oziewicza; dostał wszystkie, jakie Andrzej przesłał do niego, podziękował również
za paczkę wysłaną do USA. Tłumaczył się, że z uwagi na brak czasu nie był w stanie jej
spieniężyć. Część pieniędzy przywiózł ze sobą, ale na resztę musi poczekać – powinny
one spływać sukcesywnie. Poinformował, że za wykłady, odczyty i prelekcje powinien
otrzymać ok. 20 tys. USD. Załatwił również bardzo wiele sprzętu technicznego typu
offsety, drukarki, nasłuchy, radiostacje, radia – sprzęt ten powinien w najbliższym czasie
dotrzeć do kraju.
Radził się nas w sprawie listu otwartego do L[echa] Wałęsy, w którym chciałby
wyrazić poparcie dla działalności Wałęsy, ale równocześnie stwierdzić, że SW popiera
związek „S[olidarność]”, ale ma inne cele – dąży do obalenia ustroju socjalistycznego
w PRL. Poinformował o stronie ﬁnansowej SW przed jego aresztowaniem. Organizacja
SW osiągała zagraniczne dochody rzędu 12–15 tys. USD rocznie, w chwili obecnej powinny one być o wiele większe. Zaproponował, aby poszczególne oddziały dostawały
miesięcznie na bieżącą działalność 100 USD, przy czym, jak zrozumiałem, chodziło
o Szczecin, Rzeszów i Poznań (pomimo że nie było przedstawiciela tego oddziału). Jeśli
chodzi o dalszą pomoc ﬁnansową, to w zależności od wpływów, ma nadzieję, że będzie
ona zwiększona. Odnośnie Chmielowskiej stwierdził, że robiła ona bardzo dobrą robotę
podczas jego nieobecności, w chwili obecnej chce ona utrzymywać kontakty z poszczególnymi oddziałami, wyraził się, że nic nie stałoby się, gdyby wpadła. Oświadczył, że
w chwili obecnej jest na etapie konsolidacji i integracji poszczególnych członków kierownictwa SW i oddziałów i w najbliższym czasie będzie chciał organizacyjnie uporządkować strukturę. O ewentualnych spotkaniach we Wrocławiu będziemy informowani
poprzez ustalone kontakty.
Następnie przeszliśmy do omówienia efektów, planów i zamiarów działań SW Szczecin i Rzeszów. Krzysztof na to spotkanie był wyraźnie przygotowany, a wręcz ustawiony
przez Hankę – jest to jej człowiek (ona posiada rodzinę w Szczecinie). Był zatrzymany
w 1983 r. za względu na sprawy rodzinne, twierdzi, że jest nieznany SB jako działacz
SW, posiada bardzo dobre układy z MKO „S[olidarność]” Szczecin, który jest ponoć
opanowany przez SW. Prasę zawozi im z Wrocławia osobnik o imieniu Rafał, poprzez
którego również przesyłane są listy i inne informacje, Krzysiek zamierzał po spotkaniu
wpaść do niego. Miał przygotowany zestaw prasy, jaką wydała SW Szczecin, m.in. biuletyn „Gryf” – wydawany techniką sitodrukową oraz kilka referatów (które odczytał)
dot[yczących] programu i zasad ideowych SW.
Poinformował, że posiada możliwość sprowadzenia ze Szwecji fotokopiarki wartości
2000 USD. Kornel stwierdził, że nie ma przeszkód i może ten kanał uruchomić. Krzysztof przekazał Hance bliższe informacje na ten temat, podając adres kobiety, która zajęłaby się przerzutem tego sprzętu. Ma to być kobieta, która na stałe zamieszkuje w Szwecji
i z okazji różnych świąt przyjeżdża do Polski. Kornel sprytnie przekonał Krzysztofa, że
lepiej będzie, gdy załatwi on dostawę fotokopiarki do tej kobiety, a ona dokona przerzutu
jej do Polski dla potrzeb Szczecina. Będzie to tańszy sposób, a więc pośrednio odmówił
Krzysztofowi 2000 USD. Sprawę ma pilotować Hanka. Następnie Andrzej i ja przedoraz komendanta głównego AK, 1948–1952 redaktor Polskiej Sekcji BBC, 1952–1975 redaktor, następnie zastępca
dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE, 1938–1939 poseł.
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stawiliśmy efekty naszych działań, informując Kornela o posiadanym „wejściu” na dwa
offsety i dalszych możliwościach poligraﬁcznych. Kornel, podsumowując naszą działalność, stwierdził, że nawet gdybyśmy przesadzali, to i tak doskonale wie o tym, że SW
w Rzeszowie ma doskonałe wyniki. Poruszył temat ukrytego w okolicach Strzyżowa
k. Rzeszowa majątku ﬁnansowego wycofującej się we wrześniu 1939 r. jakiejś dywizji WP (A[ndrzej] Kucharski od kilku lat zabiega we Wrocławiu o wykrywacz metali
w celu podjęcia próby odszukania rzekomo zakopanej dokumentacji tej dywizji). Morawiecki wypowiedział się, że sprawdzał tę informację i jest ona wiarygodna – obiecał
pomoc. Kornel zwrócił się z pytaniem odnośnie przerzutów prasy do ZSRR – zrelacjonowałem mu ten temat, wykazując przy tym nasze możliwości, oraz poinformowałem
go, że mieliśmy obiecane znaczki, ulotki w języku ukraińskim i dodatkowe pieniądze
na ten cel. Stwierdził, że jeśli chodzi o pieniądze, to nie jest to problem, a na materiały
musimy poczekać. Obiecał, że sprawy tej osobiście przypilnuje, a „Ukraina powinna się
ruszać”. Wyraził się, że bardzo leży mu na sercu temat Ukrainy i osobiście zależy mu na
realizacji tego tematu przez nasz oddział. Jeżeli jesteśmy w stanie pilotować ten temat,
to koniecznie należy go realizować. Zwrócił się do nas z pytaniem o „stan majątkowy”
struktury, tzn. wyposażenie w sprzęt poligraﬁczny i techniczny. W efekcie obiecał nam:
– dostarczenie nowych urządzeń nasłuchowych produkcji zachodniej,
– zorganizowanie wyjazdowej sesji Radia „S[olidarność]” i przeszkolenie naszego
człowieka, a następnie dostarczenie urządzeń Radia „S[olidarność]” (potrzebne jest
przygotowanie dwóch lokali do emisji),
– dostarczy sprzęt poligraﬁczny, drukarki, offsety (zamierza w podobny sprzęt poligraﬁczny wyposażyć wszystkie oddziały).
W związku z zadaniami, jakie otrzymałem od SB, poruszyłem sprawę tworzenia nowych struktur SW, poszczególnych członków i ich funkcji w organizacji. W wyniku tej
części rozmowy uzyskałem od Kornela w trakcie dyskusji następujące wyjaśnienia:
– w strukturze SW, po aresztowaniu Kornela i jego wyjeździe z kraju, „do głosu”
doszło młode pokolenie na czele z W[ojciechem] Myśleckim, które odsunęło starych
działaczy – H[anna] Karniej, Zb[igniew] Oziewicz, A[ntoni] Lenkiewicz. Kornel popiera W[ojciecha] Myśleckiego, przy czym zadał nam pytanie, czy znamy Bogdana
– osobnik ten jest pod wpływem Kornela i prawdopodobnie na nim oprze on budowę
nowych struktur SW;
– A[ntoni] Lenkiewicz cieszy się dużym autorytetem u Kornela i sam Kornel bardzo
przychylnie wyraża się o jego osobie. Kornel i Hanka zwrócili się do nas z prośbą o wydanie książki dla A[ntoniego] Lenkiewicza – nie omawiano szczegółów;
– H[annie] Karniej Kornel ufa bezgranicznie, odniosłem wrażenie, że całe to spotkanie organizowała, aby pokazać efekty swojej działalności;
– K[ornel] Morawiecki nie zna Darka Kędry2;
– mamy realizować wszelkie ustalenia z W[ojciechem] Myśleckim (powiadomiłem
go o planowym wyjeździe kuriera, co zaakceptował).
K[ornel] Morawiecki podczas rozmowy na tematy ﬁnansowe wyjął z podręcznej torby koperty dla SW Szczecin i Rzeszów (w torbie było ich więcej) z zawartością 250 USD
2
Dariusz Kędra (ur. 1963) – działacz opozycyjny. Działacz Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”/„Solidarność Walcząca”, działacz SW, organizator druku, 1983–1989 członek redakcji „Wolnej Polski”.

506

na bieżącą działalność SW. Stwierdził, że będzie ukrywał się około pół roku i zrobi
wszystko, aby SB go w tym czasie nie złapała. Odniosłem wrażenie, że chodzi o zagraniczne zobowiązania K[ornela] Morawieckiego. H[anna] Karniej ma ujawnić się po 15
bm. – jej ukrywanie [się] było związane z organizacją m.in. naszego spotkania. Pierwszy
mieszkanie opuścił ok. godz. 21.00 Kornel wraz z Hanką. Myśmy opuścili je w towarzystwie syna właścicielki, który zaprowadził nas na najbliższy postój taksówek.
Uwagi uzupełniające i wnioski
1. Kornel Morawiecki, na podstawie moich spostrzeżeń, powrócił do kraju, tak jak
sugerowałem w poprzednich informacjach, podczas obrad międzynarodowej konferencji praw człowieka. Hanka stwierdziła, że w pół godziny po jej powrocie do Wrocławia
z Krakowa otrzymała wiadomość, że Kornel jest w kraju. Po całym dniu samokontroli
dotarła do niego i od tego momentu ukrywa się. A[ndrzej] Kucharski pytał Kornela
o szczegóły jego powrotu do kraju, ale Kornel nie udzielił żadnej odpowiedzi.
2. Spotkanie organizowała Hanka, odniosłem wrażenie, że chciała wykazać się efektami swojej działalności. Przewodniczący SW Szczecin był wyraźnie ustawiony i przygotowany na to spotkanie. Nie wiem, dlaczego nie dotarł przedstawiciel Poznania. Hanki przez długi okres czasu nie było na spotkaniu, jeździła z jakąś kobietą, której popsuł
się samochód. Kornel i Hanka wyrażali się o nim [przedstawicielu SW Poznań] jako
„Długi”. Z pewnością był to osobnik z Poznania obecny na konferencji w Krakowie.
Mogłoby z tego wynikać, że najbardziej liczącymi się oddziałami SW są Szczecin, Poznań i Rzeszów.
3. Podczas spotkania Kornel kilkakrotnie pytał Hankę, ile ma jeszcze czasu, wyglądało, że równolegle odbywało się inne spotkanie, na którym Kornel miał się stawić.
4. K[ornela] Morawieckiego rozpoznałem na podstawie zdjęć, z jakimi zapoznałem
się na spotkaniach z SB, i fotograﬁi, jakie pokazywał mi Zb[igniew] Oziewicz. Zachowanie A[ndrzeja] Kucharskiego i Krzysztofa ze Szczecina, ich sposób przywitania jednoznacznie wskazywały na osobę Kornela. Ponadto zachowanie Hanki, ich wzajemna rozmowa, wypowiedzi Kornela nie budziły żadnych moich zastrzeżeń co do autentyczności
jego osoby. Zwrócił moją uwagę jedynie jakby nienaturalny kolor włosów Kornela.
5. Podczas spotkania z K[ornelem] Morawieckim w pokoju na parapecie okiennym
znajdowało się włączone urządzenie nasłuchowe typu „skaner”, przy wyjściu z mieszkania Hanka przestawiła je na pracę na baterie i zabrała ze sobą.
6. Odniosłem wrażenie, że Morawiecki jest osobą o niepodważalnym autorytecie,
a wokół niego toczy się walka między młodymi działaczami a „starą gwardią”, jest to
jednak walka o wpływy u Morawieckiego. Z wywodów Kornela wynikało, że chce on
pogodzić obie strony, dlatego akceptował wcześniejsze zalecenia Myśleckiego i jego
ludzi.
7. Uzgodniono, że SW Rzeszów (A[ndrzej] Kucharski) będzie przekazywał odpowiednio zalegendowane listy, informacje dla kierownictwa SW na adres właścicielki
lokalu [...]. Tworzą się więc wyraźnie cztery kanały łączności z Wrocławiem:
– na Zb[igniewa] Oziewicza,
– na adres, ul. [...],
– poprzez D[ariusza] Kędrę do W[ojciecha] Myśleckiego,
– bezpośrednie kontakty kierownictwa SW Rzeszów z H[anną] Karniej.
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8. W sprawie organizowania spotkania dobrze była zorientowana właścicielka mieszkania [...], która wieczorem podała nam gorącą kolację (gołąbki),
9. Kornel poinformował nas, że możemy w zaufanym gronie przekazać informację
o spotkaniu z nim, ale nie informować, że spotkanie to miało miejsce na terenie Wrocławia.
10. Fotograﬁa osobniczki używającej imienia Madzia znajduje się prawdopodobnie
w zestawie zdjęć kierownictwa SW Wrocław okazywanych mi przez SB.
Uwagi operacyjne
1. Spotkanie za wiedzą TW udokumentowano na taśmie magnetofonowej.
2. Spotkanie odbyto bezpośrednio po powrocie TW z Wrocławia, uzyskując podstawowy materiał operacyjny o przebiegu rozmów we Wrocławiu. Dane te zostaną uzupełnione w trakcie kolejnych spotkań z TW.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 214–216, mps.
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Nr 216
1988 październik 13, Rzeszów – Informacja ze słów TW pseudonim „Elżbieta”, opracowana przez kierownika Sekcji III Wydziału V WUSW w Rzeszowie por. Janusza Tyrakowskiego, tajne specjalnego znaczenia

Źródło: TW ps[eudonim] „Elżbieta” nr rej[estracyjny] 17 156.
Przyjął: mjr A[ndrzej] Czerwiński,
por. J[anusz] Tyrakowski.
Dnia: 12 X 1988 r., l[okal] k[ontaktowy] „Centrum”.
Odnośnie spotkania z K[ornelem] Morawieckim we Wrocławiu w dniu 8 bm. przekazuję dodatkowe informacje:
K[ornel] Morawiecki po wejściu do mieszkania [...] przywitał się z A[ndrzejem]
Kucharskim, Krzysztofem i [ze] mną, a z Hanką nie, wyglądało na to, że mógł się
z nią widzieć w tym dniu. Dobrze znał układ mieszkania i właścicielkę, odniosłem wrażenie, że był już na tym mieszkaniu, czuł się w nim bardzo swobodnie. Mieszkanie
bardzo duże, właścicielka twierdziła, że M-4, jeden pokój podzielony na dwie części,
duże przedpokoje i duży korytarz, skromny standard wyposażenia, nie stwierdziłem, aby
w mieszkaniu był telefon, drzwi do mieszkania bez specjalnego zabezpieczenia, chyba jeden zamek. Dzieci właścicielki przebywały w innych pokojach, córka przeważnie
w kuchni, przygotowując herbatę i posiłki. Podczas rozmowy właścicielka dwukrotnie
weszła do pokoju, raz przynosząc herbatę, drugi raz gorącą kolację.
Odnośnie rysopisu i wyglądu zewnętrznego Kornela zapamiętałem następujące elementy: wzrost ponad 180 cm, szczupły, wręcz chudy, bez brody i wąsów, twarz podłużna,
opalona, włosy krótko ostrzyżone, kolor nienaturalny – jakby farbowany, jasny matowy
blond, nierówny zgryz zębów, dolne zęby zachodziły na górne. Ubrany był w spodnie
dżinsowe, granatową kurtkę, sweter z włóczki brązowo-beżowej w szpic, miał ze sobą
reklamówkę koloru zielonego, w środku tekturową teczkę z szeregiem dokumentów i kopertami z dolarami (co wyszło później). Przez cały czas rozmowy Kornel jednym palcem
ręki uderzał w pozostałe lub brał łyżeczkę od herbaty i uderzał w końce palców, musiał
być do tego przyzwyczajony, gdyż uderzenia w koniuszki palców przez tak długi okres
czasu na pewno spowodowałyby ból. Wygląd zewnętrzny rąk wskazywał na pracę umysłową, a nie ﬁzyczną. Kornel reprezentuje wysoki poziom intelektualny, jak zauważyłem,
ma niesamowitą pamięć, w sposób specyﬁczny buduje zdania, czuł się bardzo rozluźniony i swobodny, żartował, ale równocześnie w sprawach ważnych był skupiony. Dodatkowo rozpoznałem go po głosie i sposobie budowy zdań (kilkakrotnie słyszałem go podczas
jego wypowiedzi w RWE i „Głosie Ameryki”). Nie pali papierosów. Podczas rozmowy
nic poruszał spraw zawodowych i rodzinnych, nie stwierdziłem, aby Hankę traktował
w sposób wyróżniający się. Kornel podczas opowiadania o swoim pobycie w USA używał zwrotów w języku angielskim, ale – jak zauważyłem – chyba nie zna dobrze tego
języka. Dużo czasu poświęcał na opowiadanie o swoim pobycie w USA, o aresztowaniu,
wywiezieniu go z kraju, relacje jego pokrywały się z wcześniejszymi relacjami Hanki.
Przechodząc do charakterystyki pozostałych osób, dodatkowo informuję:
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– Madzia – lat ok. 40–45, młodo wyglądająca, włosy krótko obcięte, chyba kasztanowe, zadbana, pali papierosy „Dukaty”, bardzo inteligentna, precyzyjna, znająca sytuację w opozycji, nie używała żadnego sprzętu elektronicznego.
– Piotrek – wiek ok. 40, lat, wzrost średni, ok. 170 cm, mocna budowa ciała wskazująca na pracę ﬁzyczną, a nie umysłową. Jego żona twierdziła, że posiadają rodzinę
w Kanadzie i chyba we Francji. Ona chciała wyjeżdżać do Kanady, ale nie otrzymała
paszportu, twierdziła, że interweniowała w MSW w Warszawie. Piotrek posiada czarnego psa – sukę. Rodzina dobrze sytuowana materialnie.
– Krzysztof – ponoć rozmawiał niedawno z szefem „S[olidarności]” ze Szczecina z pozycji SW i w tym środowisku jest kojarzony z SW. Miał do czynienia z SB
w 1983 r. w związku ze sprawami rodzinnymi (ktoś z jego rodziny był zaangażowany w „S[olidarność]” i wpadł). Bardzo dokładnie opisywał ostatnie wydarzenia z portu
w Szczecinie. Nosił obrączkę, nie palił papierosów, wręcz jest ich wrogiem.
Odnośnie Chmielowskiej Kornel wyraził się, że nie będzie jej przeszkadzał w nawiązywaniu kontaktów z oddziałami, ale praktycznie nie jest ona mu potrzebna. Bardzo
przychylnie wyrażał się o W[ojciechu] Myśleckim i o Bogdanie. Odnośnie wysłania
paczki dla K[ornela] Morawieckiego poprzez Myca az RFN Kornel zwrócił się do nas
z pytaniem, czy nie mamy w tym kraju kontaktów. Stwierdziłem, że mam kontakt przez
człowieka, poprzez którego wysyłałem tę paczkę. Kornelowi chodziło o przerzuty sprzętu z RFN do Polski. Stwierdziłem, że jest to możliwe, ale wchodzi w rachubę drobny
sprzęta.
W sprawie dot[yczącej] przerzutów prasy do ZSRR Kornel nie stawiał żadnych warunków, żadnego potwierdzenia z tamtej strony itp. Przy tym temacie zwrócił się do
nas z zapytaniem, czy nie posiadamy możliwości dotarcia na Słowację – wyraźnie zaznaczył, że chodzi tu o Słowację, a nie Czechy. Nie wypowiadał się na temat terminów,
jego nadzoru w tym temacie, kanałów itd. – mamy całkowicie wolną rękę w organizacji
przerzutów.
Odnośnie działalności organizacji SW Kornel stwierdził:
– Musimy bardzo mocno wchodzić na zakłady pracy, budować konspiracyjne struktury, włączać się w działalność „S[olidarności]”, ale nie ujawniać, że jest się członkiem
SW, czyli „konspiracja w konspiracji”.
– W niedługim czasie dojdzie do utworzenia krajowej reprezentacji politycznej ugrupowań niezależnych i SW powinna wejść w skład tej reprezentacji, ale jako obserwator.
Przy tym temacie Kornel radził się nas, co o tym sądzimy. Poinformowaliśmy go
o sytuacji w tym zakresie w naszym regionie, informując, że działa w Rzeszowie Lokalny Parlament Ugrupowań Niezależnych, ale jest on zdominowany przez SW.
– Należy rozwijać struktury SW w małych miastach, na wsiach, przy czym nie musi
być to organizacja masowa, ale kadrowa, bardzo mocno należy rozwijać akcję propagandową, eksponować SW.
– Musimy podjąć działania wymierzone przeciwko osobom, które nas prześladują,
wskazują itp. Stwierdził, że należy takie osoby ujawniać i zastraszać poprzez np. palenie
samochodów, zniszczenia mieszkań itp.
a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
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– Należy próbować pozyskiwać dla naszych celów ludzi z aparatu bezpieczeństwa,
a przede wszystkim z wojska, ponieważ w momencie kiedy „wybije nasza godzina”,
nasi ludzie z wojska wytłumaczą żołnierzom, jak należy postępować. Wyraził się, że
„my to we Wrocławiu od dawna robimy i mamy na tym polu sukcesy, jeśli chodzi o SB,
a i w wojsku nie jest źle”. Forma jego wypowiedzi wskazywała na to, że SW ma swoje
wtyki w SB we Wrocławiu. Należy ludzi na odpowiednich stanowiskach kupować, szantażować, zbierać materiały obciążające na nich.
– Będzie dążyć do utworzenia 17 oddziałów SW wg starego systemu administracyjnego kraju, pozostałe oddziały funkcjonowałyby na zasadzie pododdziałów. Dostaliśmy
pełnomocnictwa do tworzenia takich pododdziałów w granicach dawnego woj. rzeszowskiego. Z jego wypowiedzi wynikało, że najważniejszymi oddziałami w chwili obecnej
są Szczecin, Poznań i Rzeszów.
Stwierdził, że na naszym terenie są ludzie, na bazie których można by budować nowe
pododdziały, i on będzie starał się „podsuwać” takich ludzi, reszta zależy od nas. Zapytał
nas, czy A[ntoni] Lenkiewicz przekazał nam kontakty na klasztor Kapucynów w Krośnie, co potwierdziliśmy.
Jego stosunek do obecnych działań podejmowanych przez „S[olidarność]” ma być
wyrażony w liście otwartym do L[echa] Wałęsy. Mamy pomagać jako organizacja SW,
aby „Solidarność” powstała, ale jest to jedynie cel pośredni.
Podczas rozmowy z Kornelem A[ndrzej] Kucharski zrelacjonował mu sprawę niekompetencji Fijaka1 z Krakowa, jeśli chodzi o załatwienie w ramach Komisji Praworządności spraw związanych z kolegiami. Morawiecki mocno zainteresował się tym
tematem, prosząc o telefon do Fijaka, obiecał, że osobiście będzie interweniował w tych
sprawach. Kornel stwierdził, że w naszym regionie należy utworzyć Komitet Praworządności, abyśmy nie mieli z tymi sprawami kłopotów.
Odnośnie najbliższych planów organizacji SW K[ornel] Morawiecki stwierdził, że
SW planuje przeprowadzić ogólnopolską akcję propagandową w dniu 11 XI br. Pytał
nas, czy bylibyśmy w stanie po otrzymaniu tekstu ulotki wyprodukować ją we własnym
zakresie. Stwierdziłem, że rozmawiałem w tej sprawie z Wojtkiem Myśleckim – twierdził, że Wrocław wykona całość, Kornel stwierdził, że jeszcze dogramy szczegóły w tej
sprawie.
Ten temat praktycznie nie został do końca wyjaśniony. K[ornel] Morawiecki stwierdził, że SW musi być bardzo widoczna w dniu 11 XI br. Kornel odnośnie odbytej konferencji praw człowieka stwierdził, że zawaliliśmy tę sprawę, ponieważ SW nie była
widoczna i począwszy od 11 listopada, należy pokazać naszą siłę organizacyjną i propagandową.
Uwagi uzupełniające
1. Po wyjściu z mieszkania [...], co charakterystyczne – winda zatrzymywała się na
każdym piętrze, pomimo że przyciski nie paliły się.
1

Zbigniew Fijak (ur. 1953) – etnograf, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność” i RKW, szef poligraﬁi, we IX 1982 r. aresztowany, w 1983 r. skazany na 2 lata więzienia, zwolniony w 1983 r. na mocy amnestii,
1986–1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Małopolska.
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2. Odniosłem wrażenie, że żadna z osób, które zajmowały się przerzutami, nie wiedziała, że jest to spotkanie z K[ornelem] Morawieckim.
3. Podaną w poprzedniej informacji (z dn[ia] 9 bm.) wypowiedź K[ornela] Morawieckiego, że „będzie się ukrywał ok. pół roku” należy uzupełnić: „będzie się on starał nie
wpaść w ręce SB co najmniej przez pół roku”, co należy rozumieć, iż zamierza ukrywać
się znacznie dłużej.
Uwagi pracownika SB
1. Spotkanie odbyłem przy udziale z[astęp]cy naczelnika Wydz[iału] V w m[iejscu].
2. Przebieg spotkania, za zgodą TW, udokumentowano na taśmie magnetofonowej.
3. Źródłu odtworzono z taśmy magnetofonowej głos K[ornela] Morawieckiego (materiał przekazany przez Biuro Studiów SB MSW). TW bez zastanowienia oświadczył, że
głos nagrany na taśmie jest identyczny jak Kornela, z którym rozmawiał we Wrocławiu
w dn[iu] 8 bm.
4. TW w trakcie pobytu we Wrocławiu otrzymał od H[anny] Karniej-Łukowskiejb
zestaw biuletynów SW, jakie ukazały się od momentu zatrzymania Morawieckiego,
z przeznaczeniem do archiwum SW Rzeszów.2
5. TW „Elżbieta” w podsumowaniu rozmowy z K[ornelem] Morawieckim poinformował, że szef SW eksponował 3 zagadnienia do realizacji przez tę organizację na
najbliższą przyszłość:
– rozwinięcie działalności konspiracyjnej (jakościowo i ilościowo),
– istotne wzmocnienie działań propagandowych, począwszy od 11 listopada 1988 r.,
– budowanie kanałów na kraje socjalistyczne.
6. Istnieje możliwość przekazania TW zestawu dodatkowych pytań dot[yczących]
zagadnień interesujących SB.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 217–218, mps.

b

Tak w dokumencie.
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Nr 217
1988 październik 15, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW
płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach w sprawie nadesłania
aktualnych zdjęć działaczy SW, tajne specjalnego znaczenia

W związku z uaktywnieniem się kontaktów działaczy wrocławskiej Solidarności
Walczącej z oddziałami SW w poszczególnych województwach istnieje pilna potrzeba
nadesłania aktualnych zdjęć ﬁgurantów do celów identyﬁkacyjnych.
Wskazanym jest nadesłanie dwóch zdjęć:
1. zdjęcie obejmujące całą sylwetkę,
2. zdjęcie twarzy.
Przesłane zdjęcia winny podlegać stałej aktualizacji, jak również należy przysłać fotograﬁe nowo ujawnionych działaczy SW.
Sporządzony na podstawie zdjęć katalog przesłany zostanie do zainteresowanych
jednostek.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 206, mps.
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Nr 218
1988 październik 17, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Edmunda Matysa
w sprawie oceny realizacji działań operacyjnych w ramach SOR „Ośmiornica”, tajne
specjalnego znaczenia

Przeprowadzona w dniach 27–30 IX br. przez Biuro Studiów SB MSW analiza materiałów SOR krypt[onim] „Ośmiornica”, prowadzoneja przez Wydział III WUSW w Katowicach, wykazała prawidłową realizację wersji dotyczącej rozpracowania i poszukiwania Jadwigib Chmielowskiej. Jednak w pozostałych wersjach stwierdzono spore luki
w kontynuowaniu działań operacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza kombinacji operacyjnej
zmierzającej do rozpracowania i zatrzymania Lesława Frączka.12
W tej sytuacji wskazane jest pilne opracowanie aktualnych planów przedsięwzięć
operacyjnych w pozostałych wersjach osobowych (S[ławomir] Bugajski – B[arbara]
Kowalczyk, A[nna] Gorgoń, W[łodzimierz] Lesisz, L[esław] Frączek, Z[bigniew] Sawicki) i [wersji] rzeczowej (rozpracowanie bazy poligraﬁcznej i zespołu redakcyjnego
„WiS” i „PIK”) i przekazanie do Biura Studiów SB MSW.
W sprawie J[adwigi] Chmielowskiej i L[esława] Frączka niezbędne jest:
– pogłębienie i rozszerzenie rozpoznania kontaktów L[esława] Frączka o dalszą rodzinę, działaczy b[yłej] „S[olidarności]”, a zwłaszcza wśród członków Katowickiego
Klubu Wysokogórskiego;
– bieżące rozpracowywanie i rozbudowywanie informacji z PT u brata L[esława]
Frączka i innych;
– utrzymywanie ścisłego współdziałania z Wydziałem Kryminalnym WUSW w Katowicach na odcinku poszukiwania J[adwigi] Chmielowskiej i L[esława] Frączka;
– monitowanie jednostek resortu spraw wewnętrznych współpracujących w rozpracowywaniu obu ﬁgurantów, które nie wypełniają w sposób właściwy zleconych bądź
uzgodnionych działań (WUSW w Lublinie i Wrocławiu).
Uprzejmie proszę Towarzysza Szefa o powiadomienie Biura Studiów o sposobie realizacji przedmiotowych sugestii.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 257–258, mps.

a
b

W dokumencie prowadzonego.
W dokumencie Janiny.
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Nr 219
1988 październik 24, Warszawa – Uzupełnienie do planu rozpracowania Solidarności
Walczącej w ramach SOR „Ośmiornica” z dnia 25 maja 1988 r. sygnowane przez zastępcę dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia, zatwierdzone przez
podsekretarza stanu MSW, szefa Służby Bezpieczeństwa gen. Henryka Dankowskiego,
tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
W ostatnim okresie wystąpiły nowe elementy w działalności struktur Solidarności
Walczącej na terenie kraju, zmierzające do uaktywnienia tej nielegalnej organizacji.
Plany organizacyjne Komitetu Wykonawczego SW ukierunkowane zostały między
innymi na:
– rekonstrukcję 17 oddziałów SW wg starego podziału administracyjnego kraju,
w pozostałych województwach funkcjonowałyby ogniwa na zasadzie pododdziałów;
– rozwijanie struktur SW w małych miastach, a nawet na wsiach, przy czym nadal nie
przewiduje się tworzenia komórek masowych, lecz kadrowych;
– bardzo energiczne „wchodzenie” do zakładów pracy, budowanie konspiracyjnych
struktur SW, włączanie się w działalność ogniw „S[olidarności]”, ale bez ujawniania
przynależności do organizacji SW;
– utworzenie stałej reprezentacji oddziałów przy kierownictwie SW we Wrocławiu
– tzw. Tajnej Rady Politycznej.
Tworzone nowe struktury będą miały charakter supertajny i [będą] funkcjonowały
obok dotychczasowych znanych. Założeniem jest angażowanie do nich działaczy dotychczas nieznanych SB, ale sprawdzonych w działaniach przeciwko socjalizmowi.
Między innymi przewiduje się następujące zadania dla struktur terenowych SW:
– Eksponowanie programu SW poprzez nasilanie akcji ulotkowych, zwiększenie nakładów, ilości wydawnictw itp.*
– Podejmowanie działań wymierzonych przeciwko osobom, które szykanują i krytykują SW. Takie osoby zamierza SW ujawniać i zastraszać poprzez palenie ich samochodów, niszczenie mieszkań itp.
– Dążenie do pozyskiwania dla celów organizacji ludzi z aparatu Służby Bezpieczeństwa, MO, a przede wszystkim z wojska, ponieważ w momencie, kiedy wybije „godzina
SW”, ludzie SW w wojsku wytłumaczą żołnierzom, jak należy postępować. Kupować ludzi
z aparatu państwowego, zbierać o nich materiały kompromitujące, stosować szantaż itp.
Dla zapewnienia skutecznej realizacji zadań SW przewiduje:
– zwiększenie dostarczania sprzętu technicznego typu: offsety, drukarki, skanery, nadajniki i odbiorniki radiowe;
– zapewnienie (poprzez ośrodek wrocławski SW) stałych dotacji ﬁnansowych oddziałom terenowym;
*

Pierwsza okazja ma być 11 listopada, która wg założeń kierownictwa SW winna być uderzeniową akcją propagandową SW. [Przypis w dokumencie].
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– organizację nowych kanałów przerzutowych z Zachodu celem przekazywania do
kraju sprzętu oraz materiałów propagandowych**;
– tworzenie nadal kanałów przerzutowych do ZSRR, szczególnie na Ukrainę, i CSRS,
celem dostarczenia tam materiałów propagandowych i budowy struktur współpracujących z SW.
Przedstawione wyżej koncepcje są już systematycznie realizowane w niektórych oddziałach SW. Kierownictwo SW dopinguje swój aktyw do konsekwentnego wdrażania
tych założeń, co świadczy o zwiększeniu ofensywności działań, nie bacząc na rysujące
się porozumienie narodowe. SW z determinacją odrzuca wszelki dialog z władzą, zdecydowanie przeciwstawia się koncepcji Okrągłego Stołu1. Nadal zakłada wiązanie się
z ludźmi i ugrupowaniami najbardziej antyustrojowymi i ekstremalnymi, w szczególności z KPN-em.
II. Zadania SB
W tej sytuacji ważnym zadaniem SB pozostaje operacyjne opanowanie znanych
i nowo tworzonych tajnych struktur SW, poczynając od szczebla wojewódzkiego do
komórek zakładowych.
W tym celu zachodzi konieczność:
– uaktywnienia (wznowienia) kontroli operacyjnej znanych działaczy SW oraz ich
powiązań z radykalnymi działaczami „Solidarności” i KPN;
– wprowadzenia osobowych źródeł informacji do nowo tworzonych tajnych struktur
na poszczególnych szczeblach organizacyjnych;
– ujawnienia, poprzez OZI tkwiące w zakładowych komórkach „S[olidarności]”,
prób docierania do nich przedstawicieli SW;
– dokonywania nowych pozyskań dla zabezpieczenia dopływu informacji o penetracji przez SW środowisk robotniczych, akademickich i różnych struktur legalnych i półlegalnych;
– przygotowania pozorowanych grup SW na podstawie sprawdzonych osobowych
źródeł informacji SB;
– dążenia do przejęcia kierownictwa tajnych struktur przez OZI SB celem najpełniejszego opanowania nowo tworzonych tajnych grup przeciwnika na zakładach pracy;
– ukierunkowania wybranych OZI do podejmowania bezpośrednich kontaktów z aktywem oddziałów SW;
– obejmowania nadal kontrolą operacyjną istniejących kanałów przerzutowych SW
z k[rajów] k[apitalistycznych], jak i do k[rajów] s[ocjalistycznych].
Należy poddawać pełnemu rozpracowaniu wszelkie sygnały o:
– próbach docierania do pracowników resortu i wojska;
– faktach terroru ﬁzycznego i psychicznego, czy są dziełem SW?;
– źródłach ﬁnansowania, formach zdobywania dotacji w kraju i z Zachodu;
– pojawianiu się urządzeń poligraﬁcznych, radiowo-namiarowych.
**

Przygotowaniem takiego sprzętu zajęli się K[ornel] Morawiecki i A[ndrzej] Kołodziej podczas pobytu w krajach
zachodnich. [Przypis w dokumencie].
1
Obrady Okrągłego Stołu toczyły się od 6 II do 5 IV 1989 r.
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Zgodnie z planem całokształt zagadnień związanych z rozpracowaniem struktur SW
pozostaje w nadzorze i kontroli Biura Studiów SB MSW.
Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 146–150, mps.
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Nr 220
1988 październik 26, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB w sprawie przesłania
uzupełnienia do planu rozpracowania Solidarności Walczącej w ramach SOR „Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia

W załączeniu przesyłam zatwierdzone przez szefa Służby Bezpieczeństwa uzupełnienie do planu rozpracowania Solidarności Walczącej w ramach SOR krypt[onim] „Ośmiornica” z dnia 25 V 1988 r.
Z uwagi na aktualność i szczególnie tajny charakter uzyskanych informacji i planowanych przedsięwzięć wskazanym jest ograniczenie obiegu informacji do osób wykonujących praktyczne przedsięwzięcia operacyjne.
W najbliższym okresie przewiduje się wyjazd do Waszej jednostki oﬁcera Biura Studiów, który na roboczo omówi najistotniejsze szczegóły przedsięwzięć oraz zapozna
się z sytuacją operacyjną w zakresie działalności Solidarności Walczącej na Waszym
terenie.

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 145, mps.
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Nr 221
1988 listopad 5, Warszawa – Notatka dotycząca Ewy Zając, sporządzona przez inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę, tajne specjalnego znaczenia

W materiałach przekazanych przez ag[enta] „Drajver” w dniach 20–24 VI 1985 r.
znajduje się m.in. korespondencja Biura Zagranicznego SW do A[ndrzeja] Mietkowskiego. W materiale tym uwiarygadniana jest Ewa Zając z Lozanny jako przedstawiciel
SW na Zachodzie, szczególnie w kontaktach z emigracją wschodnioeuropejską.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 101, mps.
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Nr 222
1988 listopad 5, Warszawa – Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej, strategiczne cele organizacji, ocena i uwagi, opracowane przez Biuro Studiów SB MSWa,
tajne

W związku z podjęciem nowych inicjatyw uaktywnienia działalności nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca dokonano w Biurze Studiów SB MSW oceny Zasad
ideowych i programu SW, który ostatnio SW zamierza ponownie rozpowszechniać.
Warstwa ideowa programu SW, stanowiąca niespójny melanż różnorodnych koncepcji obecnych w wielu nurtach politycznych i światopoglądowych, w 1988 r. nie uległa
żadnej zmianie, mimo zaistniałych ważnych przemian społecznych w Polsce i na
świecie.
Program Solidarności Walczącej datowany w czerwcu 1987 r. i sygnowany przez
K[ornela] Morawieckiego jest obszernym materiałem programowym, obejmującym nie
tylko doraźne bieżące hasła i postulaty, lecz zawiera znaczne fragmenty poświęcone
wartościom i ideom przyświecającym uczestnikom ruchu, zarys wizji przyszłego ustroju
społeczno-politycznego, elementy oceny współczesnej sytuacji społecznej w Polsce i na
świecie i postulaty bieżącego działania.
Program SW – konglomerat różnych idei
Fragmenty programu przedstawiające wartości i idee, do których odwołuje się podziemna opozycja, mają duże znaczenie. Akceptacja tych wartości, przywiązanie do nich
członków społeczeństwa ma być czynnikiem przyciągania do działalności w ruchu
opozycyjnym. Nic dziwnego, że w programie akcentuje się więc tak istotne wartości
jak: „wolność, solidarność i współczucie z cierpiącymi, wiara i wyznawanie prawdy,
przestrzeganie Praw Człowieka, niezbywalne prawo narodów do niepodległości” (s. 3)1.
Warto zaznaczyć, że program odwołujący się do podstawowych wartości, wykorzystujący niekiedy społeczną akceptację postępowych haseł socjalizmu, nie zawiera hasła
równości, zastępując je tzw. solidaryzmem. Program podejmuje także pewne hasła i idee
zaczerpnięte z ideologii socjalistycznej. Dotyczy to np. pracy ludzkiej, o której mówi
się jako o potrzebie człowieka, podkreślając to, że „nadaje ona sens życiu i przysparza
dobrobyt”. Mimo przejęcia pewnych elementów ideologii socjalistycznej, słowo „socjalizm” jako ideologia i ustrój w programie nie występuje – mówi się tu tylko o komunizmie, oczywiście negatywnie.
Program ideologiczny SW jest mieszaniną różnych współczesnych nurtów politycznych i ideologicznych. Stosunkowo dużo występuje wspólnych cech ze współczesną myślą
społeczną Kościoła katolickiego, odnajdujemy także pewne hasła socjaldemokratyczne,
chociaż więcej jest aprobaty dla liberalizmu i kapitalistycznej konkurencji. Do tego pnia
a

Pismo zgodnie z rozdzielnikiem było skierowane do WUSW Gorzów, Bielsko-Biała, Radom, Słupsk, Elbląg,
Częstochowa, Olsztyn, Opole, Konin, Tarnobrzeg, Leszno i Koszalin.
1
Autor dokumentu korzysta z wydania Zasad... z 1987 r.
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ideologicznego przyznają się sami twórcy programu, pisząc na s. 15 o swoim rodowodzie: „W swym rodowodzie przyznajemy się do chrześcijaństwa, do nowożytnej kultury
– humanistycznej i racjonalistycznej, do polskich tradycji wolnościowych, do ruchów
robotniczych walczących o poprawę bytu i prawa dla ubogich” (tu – bez bliższego określenia tych ruchów).
W określeniu rodowodu politycznego występuje oczywiście odwołanie się do „Solidarności”, chociaż w programie nie ukrywa się, że chodzi o radykalny kierunek tego
ruchu, „nurtu znaczonego na I Krajowym Zjeździe posłaniem do ludzi pracy Europy
Wschodniej”.
Rozważania o wartościach przyświecających człowiekowi, społeczeństwu, narodowi mają zjednać zwolenników ruchu. Często są to ogólniki, jeśli nie frazesy o życiu
społecznym. Warto jednak zwrócić uwagę, że do tych pięknych wartości, jak: wolność
i solidarność, prawa człowieka, niepodległość, demokracja, uczestnictwo, pokój, praca,
walka ze złem, dołącza się np. system rynkowy i konkurencję, także jako bardzo cenne
wartości. Cytat: „zdrowa rywalizacja ludzi i społeczności to potężny czynnik postępu”
(s. 3). Program SW lepiej od deklaracji wartości charakteryzują występujące tam oceny
sytuacji, wizja ustroju oraz bieżące zadania ruchu.
Autorzy programu starają się przede wszystkim zdyskredytować i zohydzić komunizm, nie tylko jako ustrój totalitarny, ale jako sprawcę wszystkich nieszczęść społecznych i patologii. Linia krytyki jest w programie prosta i oczywista – za wszystkie
zagrożenia Polski, świata odpowiada totalitarny komunizm osiągnięcia społeczne i gospodarcze to tylko rezultat cywilizacji zachodniej.
Przyszły ustrój społeczny
Przyszły ustrój społeczny określa się jako solidaryzm (Rzeczpospolita Solidarna)
(s. 11), przyznając zresztą dalej otwarcie, że „ustrój tu zarysowany jest w gruncie rzeczy
modyﬁkacją demokratycznego kapitalizmu” (s. 13). Ta konkluzja jest właściwie nieuchronna, gdyż mimo propagowania ruchu samorządowego i samorządu jako podstawy
nowego ustroju, o wiele większe znaczenie przywiązuje się do reform gospodarczych
oznaczających demontaż własności społecznej i ustanowienie gospodarki całkowicie
rynkowej.
W programie wciąż eksponuje się prawie wyłącznie zalety gospodarki rynkowej;
przykładowe sformułowania: „wzrostowi dobrobytu najlepiej sprzyja system rynkowy”
(s. 7). 2
Autorzy muszą przyznać, że temu modelowi gospodarki towarzyszy rosnące rozwarstwienie materialne, ale nadal podtrzymują stanowisko, że państwo nie powinno ingerować w życie gospodarcze w celu niwelowania tych różnic. Elitarne podejście do
życia społecznego uwidacznia się jeszcze w innych częściach programu, np. s. 8 „(...)b ta
świadomość w żadnym wypadku i na żadnym polu nie ma hamować wybijania się najlepszych. Ci najlepsi służą za wzór, pobudzają u innych chęć dorównania im i prześcignięcia”. Jak w takim razie wyglądać ma polityka społeczna w nowym ustroju? Program
SW jest tu pozornie wspaniałomyślny, gdyż sporo miejsca poświęca się na omówienie
minimum socjalnego (życiowego), które byłoby zagwarantowane dla każdego członka
b

Tu i dalej opuszczenia w nawiasach okrągłych w dokumencie.
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społeczeństwa (to minimum jest tym bardziej konieczne, skoro zakłada się istnienie bezrobocia, chociaż w programie przewiduje się takie minimum także dla tych, którzy nie
tylko nie mogą, ale i nie chcą pracować). Interesujące jest natomiast, że w programie
całkowicie pomija się takie sprawy jak oświata, kultura, ochrona zdrowia. Jest to zrozumiałe, ten program zmodyﬁkowanego kapitalizmu oznacza rezygnację z tych zdobyczy
socjalizmu, ale autorzy nie mogą tego otwarcie przyznać.
Przyszły ustrój charakteryzować się ma „równoprawnym dopuszczeniem różnorodnych form własności: prywatnej, spółdzielczej, samorządowej, akcyjnej, komunalnej,
państwowej” (s. 12). Ta pozorna równość ma oznaczać w gruncie rzeczy demontaż własności społecznej, chociaż mówi się o tym dość oględnie: „swobodna rynkowa konkurencja z udziałem spółek i ﬁrm zagranicznych, z wykluczeniem monopolu czy państwowych
gwarancji dla jakiegoś sposobu organizacji produkcji i handlu”. Autorzy, kreśląc wizję
przyszłego ustroju gospodarczego, unikają konkretnych sformułowań o preferencjach
dla prywatnej gospodarki, zasłaniając się twierdzeniem, że społeczeństwo w przyszłości
samo określi najlepsze proporcje gospodarcze. Jakie są prawdziwe zamiary przemian
własności, ilustrują konkretne postulaty, które pojawiają się później: (s. 17) odebranie
państwu monopolu handlu zagranicznego, parcelacja większości PGR, przekazanie części przedsiębiorstw państwowych na własność załogom reprezentowanym przez radę
pracowniczą itp.
Droga do celów SW, fazy A, B i C
Droga do osiągnięcia celów SW – wyzwolenia od komunizmu – ma być podzielona
na trzy fazy.
Faza A scharakteryzowana jest jako wymuszane reformy odgórne [na] władzy państwowej zmagającej się z kryzysem społeczno-gospodarczym. W tej fazie opozycja nielegalna uzyskałaby już szersze możliwości działania, nastąpiłyby reformy gospodarcze
osłabiające własność społeczną, ustępstwa władzy w dziedzinie nadbudowy. Trzeba powiedzieć, że teza o odgórnym charakterze reform jest słuszna. Ideolodzy SW dobrze
wiedzą o tym, że w obecnych warunkach nie dysponują szeroką bazą społeczną, dziś
mogą uzyskać lepsze warunki działania dzięki pewnym koncepcjom władzy wymuszonym przez czynniki zewnętrzne.
Faza B ma polegać już na legalnym działaniu struktur „Solidarności” i podporządkowanych jej struktur samorządowych, chłopskich itp. Ma to już oznaczać współudział
w rządzeniu. W tej fazie ma nastąpić „rozdział władzy politycznej od sfery ekonomicznej”, a konkretnie ma to oznaczać „usunięcie komórek PZPR z terenu zakładów pracy”.
Można tu zauważyć, na czym polegać ma nowy „demokratyczny” system – jest to demokracja, ale nie dla wszystkich, z wyłączeniem komunistów.
Wreszcie faza C, która ma nastąpić jeszcze w tym stuleciu i oznaczać całkowitą
zmianę ustroju, chociaż autorzy programu mówią tu tylko o organizowaniu partii politycznych, wyborach, „odpolitycznieniu” wojska, milicji, aparatu sprawiedliwości. A już
zupełnie enigmatycznie wygląda sprawa polityki zagranicznej: „ustanowienie nowej
formuły stosunków politycznych z państwami ościennymi, weryﬁkacje umów handlowych i gospodarczych” – to opisowe wyrażenie ma przecież polegać na wyjściu z Układu Warszawskiego i RWPG.
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Jawne poparcie imperializmu
Jeżeli w prezentowaniu programu przemian ustrojowych program SW często operuje
ogólnikami, niedopowiedzeniami, czasem kamuﬂuje rzeczywiste „ale”, to w dziedzinie
polityki zagranicznej bardzo łatwo jest rozszyfrowywać rolę opozycji jako narzędzia propagandy zachodniej, rolę w gruncie rzeczy antynarodową. Wystarczą chyba takie powyższe
przykłady. Jakkolwiek w materiale mówi się dosyć dużo o pokoju i winą za zagrożenie obarcza jedynie komunizm, to jednocześnie wprost wyraża się poparcie dla programów zbrojeniowych państw kapitalistycznych (cytat [ze] s. 8: „warunkiem zachowania światowego pokoju i ograniczenia wojen lokalnych jest siła państw demokratycznych”), natomiast
w Polsce należy oczywiście ograniczać przemysł zbrojeniowy (s. 16).
Program SW idzie tak daleko w popieraniu imperialistycznej polityki USA, że aprobuje nawet militarne interwencje dla poparcia „wolnościowych ruchów oporu w uciskanych społeczeństwach” (s. 14). Na taką tezę opozycja jeszcze się dotychczas nie
zdobyła.
Podobne twierdzenia krytykujące ONZ i postulaty nowej organizacji są bardzo daleko idące. W warunkach dużego zamętu ideologicznego, jaki panuje w społeczeństwie,
postulaty i hasła SW odnoszące się do reform społecznych i gospodarczych w kraju
mogą okazać się chwytliwe i trudne do zwalczania, tym bardziej że proponowany kierunek przemian wykazuje pozorne podobieństwa z programami reform socjalistycznych.
Polityka zagraniczna
Natomiast w dziedzinie polityki zagranicznej program SW wykazuje tak dużą dyspozycyjność wobec bieżących celów politycznych Zachodu, zależność właściwie agenturalną, że nie powinno się tych celów ukrywać, lecz jawnie i otwarcie je przedstawiać
i obnażyć. Ta dyspozycyjność jest zdumiewająca, tym bardziej że rzecznicy SW nie
mogą się pochwalić faktycznymi rzeczywistymi wpływami w ważnych ośrodkach władzy Zachodu – zdają sobie ponadto sprawę, że trudno liczyć na liberalizm Zachodu
wobec polskiego zadłużenia czy nowe kredyty. Nie obiecują więc poprawy z Zachodu,
a nawet włączają do programu zupełnie nierealne i fantastyczne demagogiczne hasła
(s. 17): „za kredyty udzielane władzom PRL społeczeństwo i jego przyszłe demokratyczne rządy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności” (!)c. 3
Pomyślny rozwój gospodarczy kraju ma się dokonać za cenę wyrzeczeń (s. 23): „Po
wyrwaniu się z komunizmu nie od razu zapanuje dobrobyt. (...) Nie obawiajmy się też
dziesięcioleci wyrzeczeń i niedostatku”. A zarazem wszystko stanie się jakby za działaniem cudownej różdżki: „uruchomiony zostanie entuzjazm i ogromny intelektualny
ładunek (...)”. To już woluntaryzm większy chyba niż z epoki Gierka. Wydaje się, że
dla społeczeństwa znękanego warunkami życia, inﬂacją itp. akceptowanym programem
byłby taki, który wskazywałby nadzieję uwolnienia się od brzemienia zagranicznych
długów. Tego w programie nie ma.
Strajki na tle konﬂiktów
Jest natomiast nadzieja ideologów SW na wykorzystywanie konﬂiktów społecznych
i gospodarczych, ich inspirowanie, został także naszkicowany mechanizm tzw. strajków
c

Tak w dokumencie.
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produkcyjnych, prowadzących do opanowania gospodarki przez struktury „Solidarności”. Ta forma walki politycznej jest w programie wyraźnie preferowana, chociaż nadal
podkreśla się znaczenie oddziaływania propagandowego, wydawnictw itp. Organizacja
konspiracyjna SW jest rzecznikiem demokracji i proponuje ją jako wewnętrzną zasadę
działania. Trzeba jednak zaznaczyć, że z góry wyznacza się ważne miejsca w ruchu tzw.
autorytetom (kooptowanym, nie wybieranym). Jest to mechanizm znany już z przeszłości (KOR – „Solidarność”).
Wnioski ogólne
Autorzy zasad ideowych SW wprost opowiadają się za kapitalizmem, choć [to], do
jakiego ustroju zdążać powinno społeczeństwo polskie, nazywają eufemistycznie – „modyﬁkacją demokratycznego kapitalizmu”.
Program operuje wyraźnie frazeologią antykomunistyczną – „komunizm to ustrój
niesprawiedliwy i niedemokratyczny”, „komunizm skazany jest na klęskę” itd. Ponadto
zawiera on swoistą pochwałę dla zimnowojennego kształtu stosunków między dwoma
systemami społecznymi, zaczerpniętych z idei krucjaty antykomunistycznej, koncepcji neokonserwatyzmu reaganowskiego, a szerzej z nurtu konserwatyzmu liberalnego.
Warto podkreślić, że od kilku lat ośrodki dywersyjne na Zachodzie próbują ożywić ten
nurt w Polsce. Od dłuższego czasu próby takie podejmuje paryska „Kultura”. Również
w Wolnej Europie emitowane są od czasu do czasu audycje (głównie dyskusje redakcyjne), w których rozważa się szansę ugruntowania tego nurtu. Otwarcie i jawnie idee
liberalnego konserwatyzmu propaguje w Polsce Stefan Kisielewski.
Próby szerszego zaszczepienia wśród kręgów rodzimego przeciwnika politycznego
myślenia liberalno-konserwatywnego podjęte zostały natychmiast po delegalizacji „Solidarności”. Wynikały one stąd, że ośrodki dywersyjne na Zachodzie zdały sobie
sprawę z tego, że w Polsce prozachodnie antypaństwowe ruchy społeczne o orientacji lewicującej (jak np. KOR) nie mają możliwości odniesienia zwycięstwa w walce
politycznej.
Zasady ideowe Solidarności Walczącej spełniają w strategii antykomunizmu funkcję
stymulatora tendencji liberalno-konserwatywnych w łonie krajowej opozycji. Należy
podkreślić, że próba przemycenia tych tendencji do praktycznej (a nie tylko teoretycznej) działalności przeciwnika jest dość zręczna. Zasady starają się bowiem nie pominąć
niczego, z czym w jakiejś mierze związane są wszystkie odcienie opozycji w Polsce (od
prawicy – akcenty narodowe, poprzez kręgi kościelne – nawiązania do Jana Pawła II,
lewicę „solidarnościową” i postkorowską – samorządy). Program jest zatem ofertą
właściwie dla całej opozycji antyustrojowej w Polsce („dla każdego coś miłego”).
Program SW jest dokumentem ważnym i nie powinien być lekceważony. Może on
bardzo negatywnie oddziaływać na świadomość społeczną, tym bardziej że często dotyczy on tych problemów społecznych i gospodarczych, które obecnie podlegają zmianom
i przewartościowaniom, które nie mają dziś jasnego odzwierciedlenia w polityce partii
i państwa (np. sprawa własności społecznej). Dokument ukazuje równocześnie całkowite podporządkowanie opozycji celom polityki zagranicznej obcych państw, [jest]
świadectwem jej degeneracji.
Główne niebezpieczeństwo programu Zasad ideowych SW polega na tym, że
mogą stać się [one] przedmiotem zainteresowania dorastającej młodzieży, tej – któ524

ra w czasach „Solidarności” uczyła się w ostatnich klasach szkół podstawowych lub
w pierwszych klasach szkół średnich i zawodowych. Odpowiednio eksponowana legenda „Solidarności”, wątki katolickie mogą być dla niej interesującą ofertą intelektualną.
Jeśli weźmie się ponadto pod uwagę to, że niektóre kręgi tej młodzieży, będące pod
wpływem opozycji, są bardziej radykalnie nastawione do partii niż ich „duchowi ojcowie” z lat 1980–1981, to przewijające się w Zasadach hasło: „z komunistami układać
się i rozmawiać nie będziemy” może stać się dla niej atrakcyjne.
Zasady ideowe SW stanowią swego rodzaju alternatywę programową dla działalności
opozycyjnej w Polsce. Można postawić pytanie, czy alternatywa, ta zwłaszcza obecnie,
jest wynikiem ideowego rozłamu w środowisku postsolidarnościowym, czy zaplanowanym zróżnicowaniem form i metod walki politycznej przeciwnika.
Osobnym problemem są treści Zasad zawarte w rozdziale IV (Organizacja) oraz V
(Program bieżący). Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że zawarte w nich propozycje są próbami reaktywowania „ducha walki” z okresu „Solidarności” z lat 1980–1981.
Służy temu zarówno opis struktury organizacyjnej, jak i celów bieżących. Struktura
opisana jest tak, jakby Solidarność Walcząca stanowiła potężną siłę polityczną,
a przynależność do niej, ze względu na rzekomo konspiracyjne zasady członkostwa, [była] stosunkowo bezpieczna. Z kolei liberalne wymogi co do sposobu i zakresu działalności w tej organizacji („Grupy powstają w różnych kręgach towarzyskich
i zawodowych, często są samowystarczalne i same określają sobie zadania” – s. 16)
pozwalają uznać za własne wszelkie antysocjalistyczne ugrupowania przyznające się do
„solidarnościowego” pochodzenia.
Program bieżący z punktu widzenia pragmatyki działania skonstruowany jest przejrzyście i konkretnie (podział na fazy dochodzenia do wyznaczonych celów, wykaz postulatów politycznych i socjalnych, technika walki w przypadku wybuchu społecznego itd.). Szczególnie niebezpieczna wydaje się ta część rozdziału Program bieżący,
w której analizuje się wspomniane fazy. Wiele przedstawionych tam propozycji
współbrzmi z niektórymi tezami rządowego programu realizacji II etapu reformy
gospodarczej. Jeśli weźmie się pod uwagę, że w dokumencie uzasadnia się wielokrotnie
historyczną konieczność upadku socjalizmu, to tego typu współbrzmienie może przyczynić się do dezintegracji środowisk nastawionych proreformatorsko, a chcących
udzielić poparcia partii.
Na zjawisko tzw. Solidarności Walczącej spojrzeć należy z pewnej perspektywy historycznej, a także z punktu widzenia niektórych uwarunkowań międzynarodowych.
Ugrupowanie to od momentu swojego powstania do chwili obecnej przeszło swego rodzaju ewolucję zarówno w metodach walki politycznej, jak i w obszarze ideowo-programowym. Ewolucja ta zmierza do dostosowania tych metod do aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Wydaje się jednakże, że obecnie nie ma warunków dla tego, aby ta
właśnie orientacja zyskała szersze (masowe) poparcie społeczne. Przede wszystkim ze
względu na próby nawiązania dialogu z władzą przez niektóre inne ugrupowania opozycyjne, natomiast może osiągnąć skuteczność swojego działania przez indywidualne
działania dywersyjne, szczególnie w zakładach pracy.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 60–70, mps.
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Nr 223
1988 listopad 11, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach mjr.
Stanisława Samka do zastępcy szefa MUSW w Chorzowie ds. SB w sprawie kontaktów
ﬁgurantki SOR „Ośmiornica” Anny Gorgoń, tajne

W naszym operacyjnym zainteresowaniu pozostaje ﬁg[urantka] SOR krypt[onim]
„Ośmiornica” Anna Gorgoń. Ustalono, że wymieniona kontaktuje się ze swoją siostrą:
Gorgoń Zoﬁa1, c. Gustawa i Zoﬁi, ur. 8 IV 1929 r., zam[ieszkała] Chorzów, ul. [...],
u której wg niepotwierdzonej jednoźródłowej informacji przechowuje literaturę bezdebitową przywożoną z terenu innych województw.
W związku z powyższym proszę o przesłanie pełnej charakterystyki operacyjnej
w[yżej] wym[ienionej] z uwzględnieniem:
– opinii z aktualnego miejsca pracy,
– powiązań z nielegalnymi strukturami opozycji,
– powiązań z klerem,
– kontaktów z osobami z KK.
Sprawę proszę potraktować jako pilną.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 261, mps.

1

Zoﬁa Gorgoń (ur. 1929) – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 224
1988 listopad 12, Warszawa – Analiza działalności Solidarności Walczącej w 1988 r.
opracowana w Biurze Studiów SB MSW, tajne specjalnego znaczenia

Analiza działalności Solidarności Walczącej w roku 1988*.
Dążenia Solidarności Walczącej, sprecyzowane w programie Zasady ideowe i program SW, mimo ewidentnych przemian w życiu społeczno-politycznym kraju, nie uległy
żadnym zmianom. Odebranie władzy komunistom, ustanowienie tzw. Rzeczpospolitej
Solidarnej, pozostało podstawowym celem tej organizacji.
Realizacja programu Solidarności Walczącej
Program ideologiczny SW, będący mieszaniną różnych nurtów, doktryn politycznych i ideologicznych**, jest dokumentem mogącym bardzo negatywnie oddziaływać
na świadomość społeczną, zwłaszcza że dotyczy problemów, które podlegają zmianom
i przewartościowaniom, a nie znajdują jasnego odzwierciedlenia w praktyce partii i państwa. Jego główne niebezpieczeństwo polega na tym, że w coraz to większym stopniu
może się stawać przedmiotem zainteresowania dorastającej młodzieży i stanowić dla
niej atrakcyjną ofertę intelektualną. Zważywszy ponadto, że niektóre kręgi młodzieży –
będące już wcześniej pod znacznymi wpływami opozycji – stały się bardziej radykalnie
nastawione do partii niż ich duchowi ojcowie z lat 1980–1981, zawarte w Zasadach…
hasło „…z komunistami układać się i rozmawiać nie będziemy” może się stać dla tej
młodzieży magnesem przyciągającym ich do organizacji SW.
Komitet Wykonawczy SW zakłada, że realizację strategicznego celu, jakim jest likwidacja komunizmu, osiągnąć będzie można poprzez:
– przeniesienie walki z komunizmem na arenę międzynarodową;
– pozyskanie międzynarodowego poparcia politycznego, materialnego i ﬁnansowego
oraz tworzenie nowych przedstawicielstw SW za granicą;
– tworzenie tajnych grup terenowych i w zakładach pracy;
– podporządkowanie sobie innych ugrupowań opozycyjnych w kraju oraz nawiązanie
ścisłego współdziałania ze strukturami o podobnie radykalnym programie działania;
– włączenie się i organizowanie w przyszłości akcji strajkowych, m.in. mając na
uwadze przechwycenie wpływów w środowiskach robotniczych;
– rozwijanie środków propagandy masowej.
Skuteczność oddziaływania Solidarności Walczącej na społeczeństwo
Solidarność Walcząca jest organizacją skupiającą ludzi ze środowiska inteligenckiego, akademickiego i – w niewielkim zakresie – robotniczego. Motorem działania
struktury jest ok. 370 czynnych członków, w większości pracowników naukowych i ab-

*

Analiza sporządzona na podstawie wyników pracy operacyjnej prowadzonej w ramach SOR „Ośmiornica” w stosunku do SW. [Przypis w dokumencie].
**
Zawiera współczesną myśl Kościoła katolickiego, hasła socjaldemokratyczne, aprobatę dla kapitalizmu i gry
wolnorynkowej. [Przypis w dokumencie].
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solwentów wyższych uczelni wrocławskich, poznańskich, a także studentów. Czołowi
aktywiści w liczbie 80 są pracownikami naukowymi wyższych uczelni oraz nauczycielami, którzy kiedyś studiowali z Kornelem Morawieckim, lub jego najbliższymi współpracownikami. Na nich też spoczywa ciężar naboru do SW nowych członków.
Szczególne nadzieje pokłada się w młodzieży szkół średnich i studentach, w tym
spośród działaczy NZS. Coraz częściej też odnotowuje się powstawanie ugrupowań
młodzieżowych identyﬁkujących się z SW i wydających swoje czasopisma (np. „Smurfy”1 – Kielce, „Szkoła”2 – Wrocław).
Zauważa się, że istotną zachętą dla młodzieży jest konspiracyjność działań, możliwość wyżycia się i przygody oraz idee wolnościowe, gloryﬁkowanie rocznic związkowych z kontrowersyjnymi wydarzeniami i postaciami historycznymi, kultywowanie
tradycji religijnych itp.
Centrum kierownicze SW, poprzez swoich zaufanych działaczy, stara się oddziaływać na organizacje, z którymi podpisało porozumienia (KPN, NZS, OKOR, LDPN,
RKS Dolny Śląsk i inne), względnie patronuje ich działalności, jak w przypadku WiP
i Pomarańczowej Alternatywy3. Należy podkreślić, iż działania tych dwóch ostatnich
ruchów młodzieżowych znajdują sporą przychylność społeczeństwa z uwagi na atrakcyjność i aktualność podejmowanych problemów (ochrona środowiska, odmowa służby
wojskowej, krytyka programów nauczania itp.).
Ostatnio znaczny wysiłek kieruje SW na pozyskanie wpływów w środowiskach robotniczych i przechwycenie dotychczasowych ogniw b[yłej] „Solidarności” w zakładach
pracy. Przykładem może być tworzenie zakładowych struktur w: H[ipolit] C[egielski]
P[oznań] Poznań, Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Jelczańskich Zakładach Samochodowych czy Zakładach Sprzętu Grzejnego „Wrozamet” we Wrocławiu.
Docelowe plany kierownictwa SW zakładają utworzenie oddziałów we wszystkich
województwach według starego podziału administracyjnego kraju (17), a także organizowanie kadrowych grup w małych miasteczkach oraz na wsiach.
Szanse [na] zwiększenie ilości członków i sympatyków SW upatruje się w przypadku
załamania się aktualnych inicjatyw podejmowanych przez Lecha Wałęsę (m.in. reaktywowanie „S[olidarności]”), niepowodzeń Okrągłego Stołu, a także braków szybkiej
poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.
Stwierdzono, iż struktury SW występują najczęściej w środowiskach: inteligenckim
– 6, studenckim – 6, młodzieżowym – 5, robotniczym – 4, chłopskim – 1.
W obecnej sytuacji nie ma warunków politycznych, by organizacja zyskała masowe
poparcie społeczne, przede wszystkim ze względu na próby nawiązania dialogu z władzami przez niektóre ugrupowania opozycyjne.

1

„Smurfy” – nie ustalono, o jakie pismo chodzi.
„Szkoła” (wcześniej „Szkoła Podziemna”) – pismo Międzyszkolnego Komitetu Oporu, ukazywało się we
Wrocławiu w latach 1985–1990, wydano 65 numerów, redagowali je m.in. Tomasz Bomba, Marek Drozd, Dariusz
Fibich, Joanna Kellera, Rafał Kosmalski, Waldemar Kras, Iwona Kubiak, Tomasz Majeran, Rafał Matusz, Magda
Mielczarek, Marek Niedziewicz, Igor Powązka, Adam Samuel, J. Sienkiewicz, Benita Sokołowska, Aleksandra
Staryszak, Monika Święcicka, Arkadiusz Ukleja, Renata Wolska, Marek Wróbel, Jacek Zachodny.
3
Pomarańczowa Alternatywa – kontestatorski ruch happeningowy, narodzony we Wrocławiu w połowie lat
80., szybko rozprzestrzenił się na inne ośrodki miejskie (m.in. Kraków, Łódź, Warszawa). Przywódcą ruchu był
Waldemar Fydrych.
2
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Taktyka działania Solidarności Walczącej
Taktyka działania SW wynika z głównego założenia programowego ujętego w Zasadach ideowych i programie SW. Założeniem tym jest obalenie władzy w Polsce i zmiana
systemu politycznego. Jasno sprecyzował to przewodniczący SW Kornel Morawiecki
w liście skierowanym w kwietniu br. do I sekretarza KC PZPR: „…my, członkowie Solidarności Walczącej, jako nasze prawo i obowiązek traktujemy dążenie do pozbawienia
was władzy nad narodem”.
SW stara się przede wszystkim zdyskredytować komunizm, jako ustrój totalitarny
i przyczynę wszelkich nieszczęść i patologii społecznych. Dlatego też w swojej taktyce
nie uwzględnia żadnych kompromisów z władzą. Najdobitniej ilustruje to jej stosunek
do podejmowanych ostatnio przez rząd starań o zorganizowanie rozmów przy Okrągłym
Stole. Liderzy SW odżegnują się od nich stanowczo [twierdząc], że „…z komunistami
mogą rozmawiać jedynie na temat przejęcia od nich władzy”.
Nie popierają również Lecha Wałęsy, uważają, że rozmowy nie przyniosą żadnych
pozytywnych efektów. Jedynym – według nich – warunkiem jego rozmów z rządem
może być reaktywowanie „Solidarności”.
Solidarność Walcząca atakuje bezwzględnie wszystkie inicjatywy, decyzje i poczynania władz państwowych, a szczególnie partii, niezależnie od tego, czy są one dla
społeczeństwa korzystne. W działaniach nie przebiera w środkach, dopuszczając nawet
krańcowe jak: terror, sabotaż i dywersja, które jednak oﬁcjalnie maskuje rzekomą obroną przed represjami władzy.
W działaniach i propagandzie SW wyraźnie uwidacznia się tendencja dobudowania zarzewia niepokojów społecznych, podsycania ich w celu przerodzenia w konﬂikty
o szerokim zasięgu i wydźwięku.
Zasadzie tej podporządkowane są tendencje wspierania i wspomagania działalności
innych ugrupowań opozycyjnych oraz dążenie do radykalizacji organizowanych przez
nie akcji.
Intencją jest budowanie porozumienia SW z każdym, kto dąży do obalenia socjalizmu. Radykalizm i bezkompromisowość SW jest akceptowana przez struktury opozycyjne, z którymi zawarte zostały porozumienia o współdziałaniu.
Założenia taktyki i metod działania SW w ostatnim okresie dopuszczają organizowanie walki czynnej. Zamierza się dojść do tego przez stworzenie sieci konspiracyjnych
grup o charakterze bojówkowym w wytypowanych kluczowych zakładach produkcyjnych. Przewiduje się szkolenie i wyposażenie w sprzęt techniczny, szczególnie w środki
łączności radiowej. Podstawową zasadą działania jest bezwzględne zakonspirowanie
grup, które mają być uruchomione do opanowania zakładów pracy w decydującym momencie przewidywanego konﬂiktu.
Obok tych metod kierownictwo SW dopuszcza możliwość szerokiego wykorzystania środków tzw. małej dywersji. Dotyczy to szczególnie działalności poligraﬁcznej.
Preferuje się masowe wykorzystanie prostych i łatwych w obsłudze i przechowywaniu
urządzeń drukarskich (sitodruk).
Taktyka organizacji aktualnie wyraża się w następujących hasłach:
– stały opór wobec władzy,
– reaktywowanie „Solidarności”,
– inicjowanie i popieranie konﬂiktów społecznych,
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– wymuszanie ustępstw władz na rzecz opozycji,
– sprzeciwianie się kredytom zachodnim dla PRL,
– zwalczanie nomenklatury nad gospodarką i kulturą,
– wywoływanie strajków i przejmowanie kontroli nad zakładami pracy,
– usunięcie partii z zakładów pracy.
Szczególne znaczenie SW przywiązuje do pozyskiwania dla organizacji funkcjonariuszy MO i SB oraz wojska. Werbunek tych osób odbywać się ma na podstawie
materiałów kompromitujących, przy pomocy przekupstwa oraz w oparciu o wspólnych
znajomych z okresu nauki szkolnej, studiów, służby wojskowej itp. Dopuszcza się także stosowanie wobec nich terroru psychicznego i ﬁzycznego (np. zastraszanie poprzez
palenie samochodów, dewastowanie mieszkań itp.). Dotychczas Służba Bezpieczeństwa
potwierdziła kilka faktów powiązań żołnierzy WP i funkcjonariuszy SB i MO oraz ich
rodzin z członkami SW. Stwierdzono też fakty przenikania informacji z resortu spraw
wewnętrznych do struktur SW, co między innymi utrudniło lub wręcz uniemożliwiło
realizację niektórych przedsięwzięć. Fakty te i sygnały znajdują się w aktywnym rozpracowaniu z udziałem Z[arządu] O[chrony] F[unkcjonariuszy] MSW i WSW.
Sytuacja operacyjna
Solidarność Walcząca w rok 1988 weszła bez swojego przywódcy Kornela Morawieckiego, aresztowanego we wrześniu ub[iegłego] r[oku]. Kolejnym uderzeniem w organizację było aresztowanie w styczniu br. Andrzeja Kołodzieja – następcy Morawieckiego. Wielomiesięczna nieobecność obu przywódców w kraju, energiczne działania
SB, a szczególnie uderzenie w bazę poligraﬁczną i stosowanie przedsięwzięć dezintegracyjnych, spowodowały, że liczebność organizacji oraz jej aktywność uległa na pewien okres wyraźnemu spadkowi***.
Od początku swojego pobytu za granicą Morawiecki wyrażał zdecydowaną chęć powrotu do kraju. Motywował to koniecznością czynnego włączenia się do majowych akcji strajkowych. Do powrotu jednak nie doszło, m.in. na skutek stanowiska jego najbliższych współpracowników w kraju. Z centrali krajowej SW otrzymali oni [Morawiecki
i Kołodziej] zadanie pozostania na Zachodzie, w celu spopularyzowania i uzyskania
wsparcia politycznego i materialnego dla organizacji, znalezienia osób czy organizacji
gotowych sponsorować ich dalszą działalność. Obydwaj rozwinęli – zgodnie z zaleceniami – wielokierunkowe działania w tym zakresie.
Andrzej Kołodziej – podejrzewany przez policję włoską o dokonanie lub zainspirowanie w Rzymie kilku aktów sabotażu (był poszukiwany) – odbył nielegalną podróż
do Paryża, gdzie spotkał się z działaczami emigracyjnymi, m.in. z Ewą Kubasiewicz
i Jerzym Giedroyciem. Przekazał Giedroyciowi artykuł****, w którym skrytykował postawę kleru katolickiego w Polsce, zarzucając mu, iż – w porozumieniu z czołowymi
aktywistami opozycji warszawskiej – pozbył się przywódców SW pod pozorem jego

***

W roku 1985 na terenie 32 wojewódzkich oddziałów i grup działa ok. 800 czł[onków] i 80 aktywistów. Obecnie
7 oddziałów i 9 grup terenowych istniejących w 9 woj[ewództwach] skupia 370 członków. W tej liczbie niezmienna pozostaje ilość czołowych kadrowych aktywistów, wykazujących dużą odporność na działania SB. [Przypis
w dokumencie].
****
„Kultura” paryska nr 9. Artykuł pt. Współrządzić czy konspirować? [Przypis w dokumencie].
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choroby nowotworowej i potrzeby leczenia za granicą. Podkreślił, że posunięcie to pozostaje w całkowitej sprzeczności z moralnością Kościoła. W artykule Kołodziej poruszył ponadto sprawę zmian zachodzących w kraju. Uznał, iż są jedynie zasłoną dymną
obliczoną na oszukanie Zachodu i zyskanie na czasie.
A[ndrzej] Kołodziej przygotował do przerzutu do kraju znaczną ilość sprzętu elektronicznego oraz poligraﬁcznego z przeznaczeniem dla tajnych grup bojówkarskich SW.
K[ornel] Morawiecki – po krótkim pobycie w Wiedniu – wyjechał do Wielkiej Brytanii w celu uzyskania poparcia emigracyjnego rządu londyńskiego. Poza odznaczeniem
nie uzyskał nawet obietnicy pomocy ﬁnansowej. Niewielkim zainteresowaniem cieszyła
się również jego wizyta w USA i Kanadzie. Mimo ﬁaska propagandowego wizyty na
Zachodzie, Kornel Morawiecki nawiązał szereg kontaktów z przedstawicielami antykomunistycznych ugrupowań polonijnych i nacjonalistów ukraińskich. Zacieśnił dotychczasowe związki z POMOSTEM (USA) oraz dowartościował moralnie przedstawicielstwa SW w Europie i na kontynencie amerykańskim*****. Uzyskał również wsparcie
ﬁnansowe i zgromadził na Zachodzie sporą ilość sprzętu elektronicznego i poligraﬁcznego oraz materiałów propagandowych, które zostaną nielegalnie przerzucone do kraju.
Poza tym przywiózł ok. 20 tys. dol[arów] USA, uzyskanych m.in. za odczyty, z czego
część przeznaczył na zasilenie oddziałów i grup terenowych.
Nieobecność liderów SW w kraju przyczyniła się też do rozluźnienia dyscypliny
wewnętrznej i wyraźnej rywalizacji o nieformalne kierownictwo w Komitecie Wykonawczym. Zarysowujący się rozłam pomiędzy dwoma czołowymi działaczami – Andrzejem Zarachem i Krzysztofem Błachutem, pogłębił się wyraźnie po opublikowaniu przez tego ostatniego artykułu w zachodnioberlińskim „Poglądzie” pt. Dwugłos
w sprawie zasad ideowych. Stanowisko reprezentowane w tym artykule i negatywna
opinia o programie SW doprowadziło do powstania w łonie Komitetu Wykonawczego dwóch obozów. Dla ratowania spoistości i prestiżu struktury pozbawiono Błachuta
pełnionych funkcji******. Zarzucono mu zdradę ideałów i chciano postawić przed sądem
SW. Zamiar ten został udaremniony przez Kornela Morawieckiego i Hannę Łukowską-Karniej.
Zgodnie z poleceniem Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja, krajowi
działacze przystąpili do realizacji wcześniejszych projektów utworzenia tzw. tajnych
struktur terenowych, składających się z osób nieznanych Służbie Bezpieczeństwa z konspiracyjnej działalności w SW. Komórki te, w postaci grup i oddziałów, będą – jak wynika z rozpoznania operacyjnego – podlegały tajnemu Komitetowi Wykonawczemu, składającemu się z jednego przedstawiciela istniejącego KW oraz przewodniczących nowo
tworzonych tajnych grup i oddziałów. Tajnym oddziałom terenowym podlegać mają grupy w zakładach pracy, których członkowie (mający działać w innych strukturach) będą
odpowiednio przeszkoleni w zakresie wywoływania i kierowania strajkami w zakładach
pracy na wypadek kolejnej fali niezadowolenia społecznego.

*****

Francja, Kanada, Norwegia, RFN, Szwecja, USA, Wlk. Brytania. [Przypis w dokumencie].
K[rzysztof] Błachut utworzył niezależną od SW strukturę p[od] n[azwą] Towarzystwo Kursów Społecznych,
mającą w założeniach prowadzić szkolenia z praktycznej działalności konspiracyjnej dla wszystkich struktur podziemnych. Zlecono WUSW we Wrocławiu ścisłą kontrolę operacyjną tej struktury, łącznie z jej operacyjnym rozpoznaniem. [Przypis w dokumencie].
******
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Niekorzystna sytuacja w kierownictwie SW oraz nowa fala strajków spowodowały,
iż w końcu sierpnia br. K[ornel] Morawiecki podjął decyzję powrotu do kraju. Nastąpił
on [powrót] przypuszczalnie 26/27 sierpnia na podstawie paszportu kanadyjskiego należącego do uczestnika nieformalnej konferencji praw człowieka w Krakowie*******.
Powrót Morawieckiego przyczynił się do konsolidacji struktury oraz uaktywnienia
form i metod walki z władzą i ustrojem.
Zgodnie z programowym założeniem przeniesienia walki z komunizmem na forum
międzynarodowe, SW dąży też do rozpropagowania swoich idei w krajach socjalistycznych poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z opozycjonistami, z perspektywy ścisłej współpracy i koordynacji przedsięwzięć. Przejawy tych związków obserwuje
się głównie w odniesieniu do zachodnich republik ZSRR oraz Węgier, Czechosłowacji
i NRD.
Zaplecze techniczne i ﬁnansowe Solidarności Walczącej
Solidarność Walcząca posiada rozbudowaną bazę poligraﬁczną stanowiącą zasadniczy oręż walki na obecnym etapie. Funkcjonuje ona w ramach Agencji Informacyjnej
SW. Wykorzystywany przez struktury sprzęt w większości opiera się na prostych urządzeniach drukarskich, tzw. sitodrukach, łatwych do odtwarzania i składowania. Wysoko
wydajne natomiast urządzenia poligraﬁczne są dobrze zakonspirowane i wykorzystywane do drukowania wydawnictw wymagających bardziej przejrzystej szaty graﬁcznej
(znaczki pocztowe, książki, kalendarze itp.). Ilość tych urządzeń jest stale uzupełniana
poprzez dostawy z Zachodu.
W ramach Agencji Informacyjnej działała ponadto wypożyczalnia kaset wideo
i magnetofonowych. Dla zainteresowanych organizowane są seanse ﬁlmowe połączone
z prelekcjami.
W centrum uwagi działaczy SW, jako organizacji ściśle konspiracyjnej, leży zapewnienie jej członkom, a zwłaszcza liderom, bezpieczeństwa osobistego. W tym też
celu sprowadzane są z Zachodu najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne zapewniające możliwość podsłuchu radiostacji MO i SB oraz lokalizowanie nadajników tych
służb, znajdujących się w pobliżu wykorzystywanych przez SW lokali konspiracyjnych.
Wszystkie oddziały i grupy terenowe wyposażane są sukcesywnie w takie urządzenia.
Ich koszt jednostkowy wynosi średnio ok. 2 tys. dolarów. Każda grupa posiada przeciętnie dwa takie urządzenia. Największa ilość skanerów, zarówno przenośnych, jak i stacjonarnych (droższych), znajduje się we Wrocławiu, gdzie spotkanie czołowych działaczy
zabezpieczane jest przez kilkanaście osób wyposażonych w te urządzenia.
Uzyskano potwierdzone sygnały operacyjne o systematycznym przekazywaniu do
kraju (nieustalonymi kanałami) sprzętu niezależnej łączności radiowej, nadajników radiowych i telewizyjnych oraz części do ich montażu. Urządzenia te wykorzystywane są
przez wyspecjalizowane grupy, najczęściej na terenie Wrocławia, do emitowania audycji
radiowych. Realizują one również zamówienia innych oddziałów Solidarności Walczącej z terenu kraju.

*******
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Informacja znajduje się w toku aktywnych sprawdzeń operacyjnych. [Przypis w dokumencie].

Finanse struktury Solidarności Walczącej
Działalność struktury ﬁnansowana jest głównie ze środków napływających z Zachodu, przekazywanych między innymi przez: POMOST, „Kulturę”, „Pogląd”, „Archipelag”4 oraz organizacje emigracyjne i datki zbierane przez przedstawicielstwa Solidarności Walczącej za granicą.
Wysokość tych sum jest trudna do jednoznacznego określenia i waha się w zależności od rozwoju sytuacji w kraju.
Ustalono, że tylko od osób prywatnych z zagranicy i kraju, w pierwszych 10 miesiącach 1988 roku, napłynęło do wrocławskiego ośrodka Solidarności Walczącej około
45 tys. dolarów i 700 tys. złotych. Jest to suma nieujmująca wpływów przekazywanych
przez ośrodki sponsorujące działalność SW.
Dochodzi do tej sumy 20 000 dolarów, które K[ornel] Morawiecki przywiózł z Zachodu i przeznaczył na utrzymanie SW – łącznie SW posiadała sumę 165 000 000 złotych, czyli równowartość 66 tysięcy dolarów (według kursu czarnorynkowego).
Działania Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW
W styczniu br., z udziałem pracowników Biura, zorganizowano i przeprowadzono
szerokoa zakrojoną akcję poszukiwawczą za Andrzejem Kołodziejem i jego konkubiną
– Ewą Stoją5. Akcją objęto województwa: rzeszowskie, krośnieńskie, przemyskie, zamojskie, wrocławskie, warszawskie, olsztyńskie i gdańskie.
W wyniku tych działań w dniu 24 I br. aresztowano Kołodzieja w Gdańsku wraz
z Ewą Stoją.
Okres jego pobytu w areszcie śledczym, podobnie jak K[ornela] Morawieckiego
i H[anny] Łukowskiej-Karniejb, wykorzystano do przeprowadzenia szeregu ustaleń
i wyjaśnień. Szczególną uwagę poświęcono stwierdzeniom Kołodzieja, dot[yczącym]
przechowywania w mieszkaniu dokumentów i materiałów, których znalezienie byłoby
równoznaczne z bardzo wysokim wymiarem kary. W trakcie działań ustalono kilka jego
nowych mieszkań kontaktowych na terenie Gdańska oraz lokali wykorzystywanych we
Wrocławiu przez K[ornela] Morawieckiego. Wspomnianych dokumentów jednak nie
odzyskano, prawdopodobnie w ogóle nigdy nie istniały.
Po wyjeździe K[ornela] Morawieckiego i A[ndrzeja] Kołodzieja za granicę przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję dezinformacyjną, co doprowadziło do wyeliminowania z Komitetu Wykonawczego SW Krzysztofa Błachuta ps[eudonim] „Michał
Olkiewicz”. W wyniku powstałego rozłamu K[rzysztof] Błachut utworzył apolityczną
strukturę p[od] n[azwą] Towarzystwo Kursów Społecznych, świadczącą usługi szkoleniowe dla wszystkich ugrupowań opozycyjnych w kraju.
Działania dezinformacyjne i dezintegracyjne przeprowadzono także w stosunku do
Hanny Łukowskiej-Karniej i Anny Kowal. Spowodowano utratę przez H[annę] Łukowską prestiżu osobistego (również w sferach kościelnych) oraz poważne rozdźwięki
pomiędzy rzeczniczką SW we Wrocławiu A[nną] Kowal a jej mężem.
a

Wyraz dopisany odręcznie.
W dokumencie Łukomskiej-Karniej.
4
„Archipelag” – miesięcznik kulturalno-polityczny, publikowany w latach 1983–1987 w Berlinie Zachodnim,
ukazało się 47 numerów, redaktorem pisma był Andrzej Więckowski.
5
Ewa Stoja – bliższych danych nie ustalono.
b
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Aktualnie poza granicami kraju przebywa czterech członków Komitetu Wykonawczego (A[ndrzej] Myc, P[aweł] Falicki, A[ndrzej] Kołodziej, A[ndrzej] Zarach). Ich
czasowa nieobecność w widoczny sposób wpłynęła na zwolnienie tempa neutralizacji
niektórych inicjatyw.
Zgodnie z zaleceniem kierownictwa, Biuro Studiów uczestniczyło w realizacji szeroko zakrojonej akcji przeciwko poligraﬁi SW. Prowadzona jest ona na terenie wszystkich
ośrodków, w których znajdują się oddziały SW bądź grupy dysponujące urządzeniami
poligraﬁcznymi (szczególnie Wrocław, Poznań, Gdańsk). W wyniku tych działań zakwestionowano znaczne ilości przygotowanych do kolportażu materiałów takich jak:
gazetki, ulotki, książki, sprzęt drukarski itp., zaś w stosunku do sprawców sporządzono wnioski do kolegiów. Najwięcej tego typu akcji przeprowadzanych jest na terenie
Wrocławia, Poznania i Gdańska. Przykładowo, w czasie jednej tylko akcji na terenie
Wrocławia w kwietniu br., zakwestionowano 13 tysięcy różnego typu opracowań, 100
matryc, 29 ramek sitodrukowych, 50 pojemników na farbę drukarską, 3 gilotyny do papieru, 2 maszyny do pisania, sprzęt foto do sporządzania diapozytywów, znaczne ilości
papieru oraz samochód osobowy m[ar]ki „Skoda” używany do dystrybucji nielegalnych
wydawnictw. Znamiennym jest fakt, iż jedna z aktywistek, u której zabezpieczono część
wymienionych materiałów, kilka tygodni wcześniej została przez kolegium ds. wykroczeń ukarana za podobny czyn.
Wyprzedzając inicjatywy przeciwnika, Biuro Studiów SB MSW bezpośrednio
uczestniczy i koordynuje przedsięwzięcia ukierunkowane na kontrolę kanałów łączności
i przerzutu materiałów i literatury w porozumieniu z odpowiednimi służbami zainteresowanych państw socjalistycznych. W wyniku wspólnych przedsięwzięć z KGB przejmowane są przez nasze służby wydawnictwa w języku rosyjskim, ukraińskim i litewskim
oraz nielegalne publikacje książkowe przesyłane przez SW na teren zachodnich republik
ZSRR i do Moskwy. Dzięki kombinacjom operacyjnym uwiarygodnionym w kierownictwie wrocławskiego centrum SW zdołano w ostatnich miesiącach wprowadzić agenturę, która ma dobre możliwości uzyskiwania informacji o bieżących i perspektywicznych
zamierzeniach przeciwnika.
Wspólnie z organami bezpieczeństwa NRD kontrolowany jest kanał przerzutu materiałów i sprzętu poligraﬁcznego z Berlina Zachodniego dla potrzeb struktur poznańskich
SW. Kanałem tym przerzucono dotychczas urządzenia poligraﬁczne, materiały drukarskie oraz fotomatryce do druku wydawnictwa „Pogląd”. Całość przerzuconych materiałów poddana jest kontroli operacyjnej.
Aktualnie przygotowywane są do przerzutu dalsze urządzenia, w tym 10 kserografów i 3 powielacze offsetowe, które zgromadził oﬁcjalny przedstawiciel poznańskiego
oddziału SW z RFN. Z posiadanego rozpoznania wynika, że oddział ten dysponuje również innym, dotychczas przez nas nierozpoznanym, kanałem łączności z wydawnictwem
„Pogląd” i swoim przedstawicielem w RFN. Kanałem tym przerzucono m.in. sprzęt
elektroniczny, w tym magnetowid przystosowany do emisji programów radiowych i telewizyjnych, które mają być w najbliższym czasie nadawane.
Poznański oddział SW podjął też próbę rozszerzenia swoich wpływów na radziecką
Litwę, gdzie przesyłane są wydawnictwa bezdebitowe w języku rosyjskim i polskim.
Kanał ten jest kontrolowany operacyjnie we współdziałaniu z organami bezpieczeństwa
NRD i ZSRR.
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Funkcjonariusze Biura Studiów uczestniczyli w realizacji wszystkich ważniejszych
przedsięwzięć operacyjnych. Dokonywali czynności koordynacyjnych, brali udział
w opracowywaniu szczegółowych planów oraz czynnościach kontrolnych, szczególnie
w tych województwach, które wymagały odpowiedniego ukierunkowania pracy operacyjnej i pomocy merytorycznej. Łącznie w okresie 10 miesięcy br. przebywali oni
w terenie przez 140 dni.
Wnioski
1. Solidarność Walcząca, jako organizacja zdeterminowana na kontynuowanie otwartej – przy użyciu różnorodnych ostrych środków – walki z ustrojem socjalistycznym,
zakładająca obalenie polskich władz konstytucyjnych i przejęcie rządów, musi pozostawać nadal w szczególnym aktywnym rozpracowaniu SB w MSW i jednostkach wojewódzkich.
2. Wobec czołowego aktywu SW nie może być żadnego kompromisu, brak jest jakichkolwiek podstaw do zneutralizowania chociażby części tych ludzi metodami politycznymi, dialogiem, współpartnerskim działaniem na platformie porozumienia narodowego.
Ich zdecydowanie i bezkompromisowość w stosunku do ustroju i władz PRL nakazują
konsekwentne stosowanie do aktywu SW środków prawnych przewidzianych za nieprzestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa, a także wykorzystywanie dostępnych
możliwości operacyjnych, administracyjnych i demaskatorsko-destrukcyjnych, powodujących skuteczne osłabianie bazy ludzkiej, materialnej, techniczno-propagandowej,
c
a w ostateczności likwidację tej nielegalnej, szczególnie niebezpiecznej organizacjic.6
3. Założenia programowe i faktyczna działalność SW wykracza poza granice kraju.
Nie można wykluczyć, iż sponsorowana jest przez zachodnie ośrodki wywiadowcze.
Dlatego też w rozpracowaniu jej wskazane jest ściślejsze współdziałanie z wyspecjalizowanymi służbami, a zwłaszcza z Dep[artamentem] I MSW.
4. dDziałania represyjno-likwidacyjne w stosunku do struktury SW uzależnione będą
od decyzji politycznychd. W związku z tym, w trakcie rozpracowania tej organizacji,
należy systematycznie gromadzić dokumentację procesową. W uzasadnionych przypadkach, kształtujących się na tle sytuacji operacyjno-politycznej, stosować się będzie
represje administracyjne i karne. Równocześnie przygotowywane będą materiały do odpowiedniego wykorzystywania propagandowego.

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 89–104, mps.
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Nr 225
1988 listopad 24, Rzeszów – Informacja dla naczelnika Wydziału II Biura Studiów SB
MSW płk. Czesława Szewczyka na temat sytuacji w oddziale SW Rzeszów, sygnowana
przez naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppłk. Józefa Gaja, tajne specjalnego
znaczenia

Zgodnie z zaleceniami centrali SW, oddział SW w Rzeszowie miał zamiar wywołać
zakłócenia porządku podczas uroczystości rocznicowych, jakie odbyły się w dniu 11 XI
1983 r. w Rzeszowie z inicjatywy RKW NSZZ „S[olidarność]” w Rzeszowie. W tym
celu wyprodukowano i rozkolportowano ulotki o treści: „SW Rzeszów wzywa Was do
wzięcia udziału w manifestacji patriotycznej w 70. rocznicę odzyskania niepodległości.
Spotykamy się 11 listopada w kościele fary o godz. 18.00. Nasze hasło to prawo do pełnej niepodległości i solidarności. 10 XI 1988 r. Rada Polityczna SW Rzeszów”.
RKW NSZZ „S[olidarność]” w Rzeszowie powołała Obywatelski Komitet Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, ale w jego skład nie został powołany Antoni
Kopaczewski jako szef regionu.
Przeprowadzono działania dezintegrujące to środowisko. W wyniku zadaniowania
TW ps[eudonim] „Elżbieta” i „Apollo”, pomimo prób wyeliminowania A[ntoniego] Kopaczewskiego z udziału w tej imprezie, został on zobligowany do wygłoszenia przemówienia, co w efekcie przyniosło pogłębienie antagonizmów pomiędzy strukturami.
Andrzej Kucharski przeprowadził rozmowę ze Zbigniewem Sieczkosiem – szefem
RKW Rzeszów, i zarzucił mu, że otrzymanie zezwolenia od władz na zorganizowanie
uroczystości rocznicowej jest jawnym kolaboranctwem.
TW ps[eudonim] „Elżbieta” i „Apollo” przeprowadzili działania wobec A[ntoniego]
Kopaczewskiego bez wiedzy A[ndrzeja] Kucharskiego, co spowodowało konﬂikt między obu ﬁgurantami. A[ntoni] Kopaczewski wie, że SW otrzymała wsparcie dewizowe,
a on do swojej dyspozycji z tej puli nie otrzymał nic. Został też poufnie poinformowany przez TW ps[eudonim] „Elżbieta”, że A[ndrzej] Kucharski defrauduje te pieniądze,
m.in. dąży do zakupu samochodu prywatnego.
A[ntoni] Kopaczewski jest oburzony na działaczy RKW o niepowołanie go do udziału w obchodach rocznicy 11 listopada i w związku z tym deklaruje, że podczas uroczystości 13 grudnia br. ogłosi rezygnację z funkcji szefa regionu i zamierza objąć faktyczne
przywództwo SW jako szef Rady Politycznej i wyznaczyć TW ps[eudonim] „Elżbieta”
na szefa Rady Wykonawczej z pominięciem osoby A[ndrzeja] Kucharskiego.
Odnośnie mającej się odbyć dyskusji telewizyjnej pomiędzy A[lfredem] Miodowiczem1 i L[echem] Wałęsą, w swoich wypowiedziach A[ntoni] Kopaczewski twierdzi, że L[ech] Wałęsa nie ma szans, by wyjść zwycięsko z tej dyskusji, a jedynie się
ośmieszy. W innych wypowiedziach aktywistów „S[olidarności]” uważa się, że władze
w sprytny sposób przejęły inicjatywę w walce z „S[olidarnością]”, m.in. poprzez na1
Alfred Miodowicz (ur. 1929) – hutnik, działacz związkowy i partyjny, polityk. 1959–1990 w PZPR, 1986–1989
członek Biura Politycznego KC PZPR, 1985–1986 członek Rady Państwa, 1985–1989 poseł, 1984–1991 przewodniczący OPZZ.
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kłonienie L[echa] Wałęsy do wygaszenia sierpniowych strajków, inicjatywę spotkania
Okrągłego Stołu oraz decyzję o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Osiągnięto w ten sposób
efekt w postaci utraty autorytetu przez L[echa] Wałęsę i jego doradców oraz poróżniono
grupy opozycyjne.
Grupa L[echa] Wałęsy jest w tej chwili – wg oceny aktywistów „S[olidarności]”
– bezsilna i nie potraﬁ się temu przeciwstawić.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 242, mps.
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Nr 226
1988 listopad 29, Poznań – Informacja na temat taktyki i metod działania SW, opracowana w WUSW w Poznaniu, tajne specjalnego znaczenia

Celem organizacji p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca jest likwidacja ustroju socjalistycznego w Polsce i zastąpienie go tzw. solidaryzmem społecznym. Twórcy SW
zakładają, iż realizacja tego celu jest przedsięwzięciem długofalowym. Z racji tego preferują stosowanie długotrwałych działań nękających władzę. Jako cele pośrednie uznano
podejmowanie akcji sabotażowych, wywoływanie zamieszek i demonstracji.
W działaniach i propagandzie SW wyraźnie uwidacznia się tendencja wzniecania
niepokojów społecznych, podsycania ich w celu przerodzenia w konﬂikty o znacznym
zasięgu i wydźwięku. SW stara się przede wszystkim zdyskredytować komunizm, jako
ustrój totalitarny i przyczynę wszystkich nieszczęść i patologii społecznych. Jest przeciwnikiem jakichkolwiek rozmów z władzą, twierdząc, że „z komunistami mogą rozmawiać jedynie na temat przejęcia od nich władzy”.
Założenia taktyki i metod działania SW w ostatnim okresie dopuszczają organizowanie walki czynnej. Zamierzają to czynić poprzez stworzenie sieci konspiracyjnych grup
o charakterze bojówkowym. Przewiduje się szkolenie i wyposażenie w różnego rodzaju
atrybuty tych grup. Mają one być uruchomione w decydującym momencie przewidywanego konﬂiktu.
Poznański oddział Solidarności Walczącej w dniu 23 XI br. wydał oświadczenie pt.
Wszystko dla Polski zawierające stanowisko SW wobec aktualnej sytuacji w Polsce.
Stwierdza się w nim, że gra polityczna władzy i brak zdecydowania ze strony opozycji
skupionej wokół L[echa] Wałęsy przejawia kolejne sukcesy komunistoma. Wobec takiej
sytuacji SW wzywa do przygotowania się do nieuchronnej próby sił, stwierdzając, że
władze przygotowują nową wersję stanu wyjątkowego. SW wzywa do tworzenia komórek i struktur konspiracyjnych z myślą o wyzwaniachb przyszłości.12
Zgodnie z w[yżej] wym[ienioną] deklaracją poznański oddział Solidarności Walczącej ma zamiar tworzyć bojówki z zaufanych ludzi, głównie znających wschodnie sposoby walki.
Rozważane są następujące środki, jakimi bojówki miałyby się posługiwać:
– chemiczne środki zapalające i wybuchowe (butelki z benzyną, petardy, świece
dymne);
– indywidualne niebezpieczne narzędzia (kastety, nunczako, gwiazdy itp.);
– inne niebezpieczne przedmioty.
Bojówki te podjęłyby działania na wypadek wprowadzenia przez władze stanu wojennego lub wyjątkowego. Przewiduje się również, że mogą one brać udział w przerywaniu kordonów ZOMO w trakcie prowadzenia działań blokadowych, w przypadku nielegalnych manifestacji, jak również „odbijania” uczestników manifestacji zatrzymanych
przez SB i MO.
a
b

Tak w dokumencie.
W dokumencie wyzwanie.
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Kierownictwo poznańskiego oddziału SW podzieliło się na pary celem kontynuowania zakonspirowanej nielegalnej działalności w przypadku, gdyby doszło do aresztowań
członków kierownictwa.
Z wstępnych informacji wynika, że dzień 13 grudnia br. ma być swego rodzaju rewanżem ze strony opozycji za działania represyjne ze strony SB i MO w dniu 11 XI br.
i okresie poprzedzającym.
Tut[ejsza] opozycja ma zamiar zorganizować 13 XII br. manifestację pod Pomnikiem
Czerwca 1956 r. Jednakże do dnia dzisiejszego brak informacji potwierdzających konkretne działaniac w tym względzie. 3
Działacze nielegalnych struktur, głównie SW, zatrzymani przed 11 XI br. „odgrażają
się”, iż przed 13 XII br. podejmą takie działania, które uniemożliwią SB ewentualne
ich zatrzymanie i tym samym będą do końca uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu manifestacji.
Nowością organizacyjną manifestacji ma być gromadzenie się poszczególnych grup
manifestantów (być może wg klucza przynależności organizacyjnej) w różnych rejonach
miasta z jednoczesnym zamiarem przejścia i spotkania się na placu A[dama] Mickiewicza w rejonie parku z zamiarem odbycia manifestacji.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 229–231, mps.

c

W dokumencie konkretnych działań.
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Nr 227
1988 grudzień 22, Katowice – Komunikat nr 7 z prowadzonego podsłuchu telefonicznego ﬁgurantki SOR „Ośmiornica” sporządzony przez młodszego inspektora Sekcji II Wydziału III WUSW w Katowicach młodszego chorążego Marka Stosio, tajne specjalnego
znaczenia

W dniu 22 XII 1988 r. uzyskałem informację operacyjną (źródło „T”), że w dniu 14 XII
1988 r. ﬁg[urantka] kontaktowała się telef[onicznie] z osobą (kobietą) nr tel. 526-984.
Rozmówczyni poinformowała ﬁg[urantkę], że w dniu 13 XII 1988 r. było trochę
zamieszania, ponadto dodaje, że czekają na piątek.
Następnie ﬁg[urantka] dzwoni pod nr 540-800. Rozmówczyni informuje ﬁg[urantkę],
że w dniu 15 XII 1988 r. o godz. 19.00 wybiera się na wykład KIK-owski. Temat wykładu
„Gdańsk rok 1970 – wypadki”. Wykład poprowadzi redaktor Mierzwiak1 z „Gościa”.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 271, rkps.

1
Marek Mierzwiak – dziennikarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych, współpracował z prasą podziemną i katolicką.
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Nr 228
1988 grudzień 22, Warszawa – Ocena działalności opozycyjnych struktur w Polsce opracowana w Biurze Studiów SB MSW, tajne specjalnego znaczenia

I. Analiza działalności struktur i ugrupowań opozycyjnych rozpoznanych i kontrolowanych przez Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW oraz stosowane środki
przeciwdziałania w 1988 roku.
1. Działalność b[yłego] NSZZ „Solidarność”
W pierwszych miesiącach 1988 roku „Solidarność” realizowała jawność działania poprzez ujawnianie swych grup (zwłaszcza na zakładach pracy) w kształcie sprzed 13 grudnia 1981 roku, stwarzając w ten sposób sytuację faktów dokonanych. Tajność działań
utrzymywano w kwestiach ﬁnansowania, poligraﬁi, kolportażu, współpracy z zagranicznymi centralami związkowymi oraz wykorzystania sprzętu technicznego.
Ruch reaktywowania grup „Solidarność” w zakładach i instytucjach był w miarę systematyczny, ale powolny, napotykał na trudności organizacyjne w znalezieniu chętnych
do jawnego wystąpienia na rzecz b[yłego] NSZZ „Solidarność”. Do kwietnia 1988 roku
zdołano zorganizować jawne komórki w ok. 30 zakładach (nie licząc działających nadal
5 tajnych komisji zakładowych „S[olidarności]”).
Strajki w okresie kwietnia–maja i sierpnia br. spowodowały lawinowy wzrost inicjatyw założycielskich jawnych komitetów organizacyjnych NSZZ „S[olidarność]” w zakładach i instytucjach pracy, których liczba z końcem października br. przekroczyła 210
grup.
Na fali tych strajków powstały jakościowo nowe struktury „S[olidarności]” – w maju
Komitet Organizacyjny NSZZ „S[olidarność]” Huty im. Lenina, w sierpniu zorganizowano Międzyzakładowe Komitety Organizacyjne NSZZ „S[olidarność]” w Gdańsku
i Szczecinie, Komitet Strajkowy Huty Stalowa Wola, Międzyzakładowy Komitet NSZZ
„S[olidarność]” w Jastrzębiu, a we wrześniu powstała Rada Organizacyjna Regionu
w Bydgoszczy. Celem nowych struktur jest stworzenie centralnego ogniwa skupiającego grupy założycielskie „S[olidarności]” w zakładach pracy danego terenu, koordynowanie ich działalności oraz udzielanie stosownej pomocy materialnej, propagandowej
i prawnej. Mają więc one niejako charakter regionalnego kierownictwa dla inicjatyw
reaktywowania „S[olidarności]”, tj. jawnego jej działania, a tym samym naruszają dotychczasowe układy władz regionalnych, wywołując konﬂikty z kierownictwem KKW.
Zjawisko to uwidoczniło się szczególnie w Gdańsku, gdzie narasta konﬂikt między
RKK i MKO, a także poważny, znany publicznie, konﬂikt między MKO a Lechem Wałęsą.
Na terenie Gdańska powstała również nowa niezależna organizacja o nazwie „Solidarność-Dym”1. Członkowie grupy „Solidarność-Dym” są młodymi robotnikami z kluczowych zakładów Trójmiasta, których łączy ostra niechęć do Lecha Wałęsy i kierowniczych
gremiów „Solidarności”. Członkowie tej grupy nawiązali kontakty z radykalnym odła1

„Solidarność-Dym” – radykalna grupa młodzieżowa, założona w Gdańsku w 1988 r.
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mem Federacji Młodzieży Walczącej oraz podjęli współpracę z Konfederacją Polski
Niepodległej. Aktywnie w grupie tej działa Bogdan Borusewicz, który prowadzi szkolenia i odbywa częste spotkania z młodymi robotnikami w hotelach robotniczych. Grupa
„Solidarność-Dym” przewiduje w najbliższej przyszłości organizowanie manifestacji
z użyciem kamieni oraz środków technicznych jak: butelki zapalające, proce itp. Z działaczy Federacji Młodzieży Walczącej zamierza się utworzyć tzw. grupy bojowe.
Podczas tegorocznych strajków zorganizowano także Serwis Informacyjny NSZZ
„Solidarność”, którego głównym zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie danych o istniejących i powstających zakładowych komitetach NSZZ „S[olidarność]” oraz informacji o aktualnej sytuacji w zakładach pracy. Jednym z ważnych celów Serwisu Informacyjnego jest przygotowanie kierownictwu „S[olidarności]” pełnego wykazu istniejących
zakładowych ogniw „S[olidarności]”, jako głównego argumentu do rozmów z władzami, mającego uzasadnić konieczność reaktywowania NSZZ „S[olidarność]”.
W roku bieżącym, a szczególnie w okresie postrajkowym, z całą mocą uwidoczniły
się cele i zamiary kierowniczych gremiów b[yłej] „S[olidarności]” oraz ich doradców.
Bez osłonek już wypowiadane są stwierdzenia, że stawiane jako główny cel reaktywowanie b[yłego] NSZZ „Solidarność” jest zasadniczym krokiem do obalenia władzy
i demontażu ustroju socjalistycznego. Ogólnie znane są oświadczenia J[acka] Kuronia
i innych ﬁlarów b[yłej] „S[olidarności]” składane zagranicznym korespondentom (często w imieniu całego kierownictwa „S[olidarności]”), że „o ile władza się zgodzi na
legalizację NSZZ »Solidarność«, sama sobie wykopie grób”.
Dla wymuszenia tej legalizacji prowadzone są wzmożone antypaństwowe działania
opozycji, które sprowadzają się przede wszystkim do:
– Podjęcia szeroko zakrojonej akcji stawiania władzy przed faktami dokonanymi
przez masowe tworzenie zakładowych ogniw b[yłej] „S[olidarności]”, co ma być koronnym argumentem dla żądań zalegalizowania związku.
– Powstawaniu nowych zakładowych ogniw b[yłej] „S[olidarności]” towarzyszy nadawanie odpowiedniego rozgłosu, łącznie z informowaniem dyrekcji zakładu o powstaniu nowego związku, żądaniu pomieszczeń, gablot na ogłoszenia, dostępu do radiowęzła
zakładowego itp.
– Szerszego niż dotąd wiązania działalności b[yłej] „S[olidarności]” z działaniem grup
opozycji wiejskiej, połączonego z naciskami na legalizację także NSZZ RI „S[olidarność]”.
Charakterystyczne dla tego współdziałania jest zwracanie się organizatorów Solidarności
Wiejskiej do L[echa] Wałęsy o reprezentowanie ich przy Okrągłym Stole.
– Prób wywierania nacisku na władze przy pomocy korespondentów zachodnich, któryma liderzy opozycji udzielają wielu wywiadów oscylujących wokół likwidacji Stoczni
im. Lenina i rozmów przy Okrągłym Stole. Zarówno L[ech] Wałęsa, jak i pozostali działacze b[yłej] „S[olidarności]” wielokrotnie oświadczali, że głównym problemem Okrągłego Stołu będzie legalizacja „Solidarności” i że bez jej uznania oraz cofnięcia decyzji
o likwidacji stoczni dalsze rozmowy nie będą kontynuowane.
– Uzyskania poparcia dla legalizacji b[yłej] „S[olidarności]” ze strony oﬁcjalnych
czynników rządowych państw zachodnich. Służyć temu miały spotkania Lecha Wałęsy
z przedstawicielami tych państw, gdzie jako najważniejsze obecnie sprawy, „bez któa

W dokumencie których.
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rych Polska nie jest w stanie wyjść z kryzysu”, stawiano pluralizm związkowy, a przede
wszystkim legalizację „Solidarności”. W 1988 roku odbył on 10 spotkań z politykami zachodnimi, w tym z b[yłym] wiceprezydentem G[eorge’em] Bushem, Margaret Thatcher
i dwa razy z Johnem Whiteheadem2; 12 razy spotkał się z przedstawicielami zachodnich
ambasad (w tym także z ambasadorami) oraz przyjął 5 delegacji zachodnich związków
zawodowych, które odwiedzały także regionalne ogniwa b[yłej] „S[olidarności]” (m.in.
Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Warszawę).
Podkreślenia wymaga, że duże poparcie, jakiego nielegalnym strukturom działającym w naszym kraju udzielają oﬁcjalne czynniki polityczne państw zachodnich, nie jest
gołosłowne. Jest to bowiem nie tylko poparcie polityczne, ale i ﬁnansowe. Wiadomo np.,
że tylko b[yły] związek „Solidarność” L[echa] Wałęsy decyzją Kongresu i Senatu USA
w 1987 roku otrzymał 1 mln dolarów, w 1988 roku – 2 miliony, a w 1989 roku otrzymać
ma 3 miliony dolarów. Oprócz tego poszczególni działacze nielegalnych grup otrzymują
indywidualnie od różnych organizacji zagranicznych (m.in. związkowych) i osób ﬁzycznych różne kwoty od 5 do 20 tys. dolarów.
Za ośrodek najbardziej prężnie działający uważany [jest] RKW „Mazowsze”. Opinia ta wynika z faktu, iż w regionie [tym] skupieni są czołowi doradcy opozycji, tacy
jak: J[acek] Kuroń, B[ronisław] Geremek3, A[dam] Michnik4, T[adeusz] Mazowiecki5,
J[anusz] Onyszkiewicz6, którzy mają istotny wpływ na działalność „Solidarności” w całym kraju (wytyczają podstawowe kierunki, wpływają na kształt organizacyjny). W regionie tym znajduje się najszerzej rozwinięta baza nielegalnych wydawnictw. W okresie
intensywnych przygotowań do rozmów przy Okrągłym Stole zarysowały się zwiększone
wpływy Kościoła katolickiego na kierownictwo b[yłej] „S[olidarności]”, spowodowa-

2

John C. Whitehead (ur. 1922) – amerykański polityk, dyplomata. 1985–1989 zastępca sekretarza stanu USA.
Bronisław Geremek (ur. 1932) – historyk, polityk, działacz opozycyjny. 1950–1968 w PZPR, członek TKN, od
VI 1980 r. w Radzie Programowej TKN, 1980–1981 doradca KKP, następnie KK NSZZ „Solidarność”, w stanie
wojennym internowany, w V 1983 r. aresztowany, w VII 1983 r. zwolniony, od 1983 r. doradca TKK, w 1988 r.
współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. 1997–2000 minister spraw zagranicznych, 1989–2001 poseł, od 2004 r. eurodeputowany.
4
Adam Michnik (ur. 1946) – historyk, dziennikarz, działacz opozycyjny. W 1962 r. współzałożyciel Klubu
Poszukiwaczy Sprzeczności, lider środowiska „komandosów”, uczestnik Marca ’68, aresztowany i skazany na 3
lata więzienia, uczestnik protestów przeciwko zmianie konstytucji PRL, w 1977 r. członek KOR, następnie KSS
„KOR”, współzałożyciel TKN, w 1977 r. członek redakcji „Głosu”, 1977–1981 członek redakcji „Zapisu”, od 1978 r.
członek redakcji „Krytyki”, w stanie wojennym internowany, następnie aresztowany i więziony do 1984 r., 1988–
–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. 1989–1991 poseł, od 1989 r.
redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.
5
Tadeusz Mazowiecki (ur. 1927) – prawnik, polityk. 1952–1955 w Stowarzyszeniu PAX, w 1956 r. współzałożyciel
Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji, następnie KIK w Warszawie, 1975–1981 i 1988–1990 wiceprezes,
1958–1961 redaktor naczelny „Więzi”, 1961–1972 poseł Koła Znak, współzałożyciel TKN, w 1980 r. przewodniczący Komisji Ekspertów MKS w Stoczni Gdańskiej, następnie doradca Lecha Wałęsy i KKP, w 1981 i 1989 r.
redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, w stanie wojennym internowany, 1988–1990 członek Komitetu
Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. 1989–1990 premier, 1991–2001 poseł.
6
Janusz Onyszkiewicz (ur. 1937) – matematyk, działacz opozycyjny, polityk. Uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ
„Solidarność”, w prezydium MKZ, a następnie ZR Mazowsze, w 1981 r. rzecznik prasowy KKP oraz I KZD, współzałożyciel Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość”, w stanie wojennym
internowany, w IV 1983 r. aresztowany, w VII 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, w 1984 r. współzałożyciel
Komitetu Obywatelskiego przeciw Przemocy, od 1986 r. rzecznik prasowy TKK, następnie od 1987 r. KKW,
1988–1990 w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. 1990–1992 wiceminister,
a 1992–1993 i 1997–2000 minister obrony narodowej, 1989–2001 poseł, od 2004 r. eurodeputowany.
3
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ło to zaniepokojenie środowiska doradców (głównie b[yłych] członków KSS „KOR”).
Wypracowało to nową taktykę działania, skierowaną na utrzymanie wyłączności na
doradztwo L[echa] Wałęsy, decydowanie o składzie rozmówców Okrągłego Stołu ze
strony opozycji, kontrolowanie, a w sprzyjających warunkach także kierowanie taktyką
rozmów. Jednocześnie grupa działaczy b[yłego] KOR usiłuje doprowadzić do zmiany
swego statusu, aby zamiast doradcami stać się reprezentantami b[yłej] „Solidarności”,
co ma umożliwić natychmiastowe torpedowanie każdego niewygodnego pomysłu.
Z naszego aktualnego rozpoznania wynika, że opozycja nadal przygotowuje się do
rozgrywki z systemem socjalistycznym.
Naczelnym hasłem wszystkich działań organizacji i ugrupowań opozycyjnych
(w tym także KPN, PPS, SW i innych) jest doprowadzenie do reaktywowania b[yłej]
„S[olidarności]” jako organizacji o charakterze politycznym.
2. Działalność Solidarności Walczącej (SW) w 1988 roku
Program ideologiczny SW będący mieszaniną różnych nurtów, doktryn politycznych
zawiera współczesną myśl Kościoła katolickiego, hasła socjaldemokratyczne, aprobatę dla kapitalizmu i gry wolnorynkowej, jest dokumentem mogącym bardzo negatywnie oddziaływać na świadomość społeczną, zwłaszcza że dotyczy problemów, które
podlegają zmianom i przewartościowaniom, a nie znajdują jasnego odzwierciedlenia
w praktyce partii i państwa. Jego główne niebezpieczeństwo polega na tym, że w coraz
to większym stopniu może się stawać przedmiotem zainteresowania dorastającej młodzieży i stanowić dla niej atrakcyjną ofertę intelektualną. Zważywszy ponadto, że niektóre kręgi młodzieży – będące już wcześniej pod znanymi wpływami opozycji – stały
się bardziej radykalnie nastawione do partii niż ich duchowi ojcowie z lat 1980–1981,
zawarte w Zasadach… hasło „…z komunistami układać się i rozmawiać nie będziemy”
może się stać dla tej młodzieży magnesem przyciągającym ich do organizacji SW.
Komitet Wykonawczy SW zakłada, że realizację strategicznego celu, jakim jest likwidacja komunizmu, osiągnąć będzie można poprzez:
– przeniesienie walki z komunizmem na arenę międzynarodową;
– pozyskanie międzynarodowego poparcia politycznego, materialnego i ﬁnansowego
oraz tworzenie nowych przedstawicielstw SW za granicą;
– tworzenie tajnych grup terenowych i w zakładach pracy;
– podporządkowanie sobie innych ugrupowań opozycyjnych w kraju oraz nawiązanie
ścisłego współdziałania ze strukturami o podobnie radykalnym programie działania;
– włączenie się i organizowanie w przyszłości akcji strajków, m.in. mając na uwadze
przechwycenie wpływów w środowiskach robotniczych;
– rozwijanie środków propagandy masowej.
Solidarność Walcząca jest organizacją skupiającą ludzi ze środowiska inteligenckiego, akademickiego i w niewielkim zakresie robotniczego. Motorem działania struktury
jest około 370 czynnych członków, w większości pracowników naukowych i absolwentów wyższych uczelni wrocławskich, poznańskich, a także studentów. Czołowi aktywiści
w liczbie 80 są pracownikami naukowymi wyższych uczelni oraz nauczycielami, którzy
kiedyś studiowali z K[ornelem] Morawieckim oraz jego najbliższymi współpracownikami. Na nich też spoczywa główny ciężar naboru do SW nowych członków. Szczególne
nadzieje pokłada się w młodzieży szkół średnich i studentach, w tym spośród działa544

czy NZS. Coraz częściej też odnotowuje się powstawanie ugrupowań młodzieżowych
identyﬁkujących się z SW i wydających swoje czasopisma (np. „Smurfy” w Kielcach,
„Szkoła” we Wrocławiu).
Centrum kierownicze SW, poprzez swoich zaufanych działaczy, stara się oddziaływać na organizacje, z którymi podpisało porozumienia (KPN, NZS, OKOR, LDPN,
RKS Dolny Śląsk i inne), względnie patronuje ich działalności jak w przypadku WiP
i Pomarańczowej Alternatywy. Należy podkreślić, iż działania tych dwóch ostatnich
ruchów młodzieżowych znajdują sporą przychylność społeczeństwa z uwagi na atrakcyjność podejmowanych problemów (ochrona środowiska, odmowa służby wojskowej,
krytyka programów nauczania itp.).
Ostatnio znaczny wysiłek kieruje SW na pozyskanie wpływów w środowiskach robotniczych i przechwycenie dotychczasowych ogniw b[yłej] „Solidarności” w zakładach
pracy. Przykładem może być tworzenie zakładowych struktur [w zakładach]: H[ipolit]
C[egielski] P[oznań] Poznań, Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Jelczańskich Zakładach Samochodowych czy Zakładach Sprzętu Grzejnego „Wrozamet” we Wrocławiu. Docelowe plany kierownictwa SW zakładają utworzenie oddziałów we wszystkich
województwach według starego podziału administracyjnego kraju, a także organizowanie kadrowych grup w małych miasteczkach oraz na wsiach. Szanse zwiększenia ilości
członków i sympatyków SW upatruje w przypadku załamania się aktualnych inicjatyw
podejmowanych przez L[echa] Wałęsę (m.in. reaktywowanie „S[olidarności]”), niepowodzeń Okrągłego Stołu, a także braku szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.
Stwierdzono, iż struktury SW występują najczęściej w środowiskach inteligenckim,
studenckim, młodzieżowym, robotniczym i chłopskim.
Taktyka działania SW wynika z głównego założenia programowego ujętego w Zasadach ideowych i programie SW. Założeniem tym jest obalenie władzy w Polsce i zmiana
systemu politycznego. Jasno sprecyzował to przewodniczący SW Kornel Morawiecki
w liście skierowanym w kwietniu br. do I sekretarza KC PZPR: „…my, członkowie
Solidarności Walczącej, jako prawo i obowiązek traktujemy dążenie do pozbawienia
was władzy nad narodem”. Najdobitniej ilustruje to jej stosunek do podejmowanych
ostatnio przez rząd starań o zorganizowanie rozmów przy Okrągłym Stole. Liderzy SW
odżegnują się od nich stanowczo, twierdząc, że „…z komunistami mogą rozmawiać
jedynie na temat przejęcia od nich władzy”. Nie popierają również Lecha Wałęsy, uważają, że rozmowy [z nim] nie przyniosą żadnych pozytywnych efektów. Jedynym – według nich – warunkiem jego rozmów z rządem może być reaktywowanie „Solidarności”.
Założenia taktyki i metod działania SW w ostatnim okresie dopuszczają organizowanie
walki czynnej. Zamierza się dojść do tego przez stworzenie sieci konspiracyjnej grup
o charakterze bojówkowym w wytypowanych kluczowych zakładach produkcyjnych.
Przewiduje się szkolenie i wyposażenie w sprzęt techniczny, szczególnie w środki łączności radiowej. Podstawową zasadą działania jest bezwzględne zakonspirowanie grup,
które mają być uruchomione do opanowania zakładów pracy w decydującym momencie
przewidywanego konﬂiktu.
Taktyka organizacji aktualnie wyraża się w następujących hasłach:
– stały opór wobec władzy;
– reaktywowanie „Solidarności”;
– inicjowanie i popieranie konﬂiktów społecznych;
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– wymuszanie ustępstw władzy na rzecz opozycji;
– sprzeciwianie się kredytom zachodnim dla PRL;
– zwalczanie nomenklatury nad gospodarką i kulturą;
– wywoływanie strajków i przejmowanie kontroli nad zakładami pracy;
– usunięcie partii z zakładów pracy.
Szczególne znaczenie SW przywiązuje do pozyskiwania dla organizacji funkcjonariuszy MO i SB oraz wojska. Werbunek tych osób odbywać się ma na podstawie
materiałów kompromitujących, przy pomocy przekupstwa oraz w oparciu o wspólnych
znajomych z okresu nauki szkolnej, studiów, służby wojskowej itp. Dopuszcza się także
stosowanie wobec nich terroru psychicznego i ﬁzycznego (np. zastraszanie poprzez palenie samochodów, dewastowanie mieszkań itp.).
b
Aresztowanie we wrześniu 1987 roku przywódcy SW – Kornela Morawieckiego,
a w styczniu 1988 roku Andrzeja Kołodzieja – następcy kierownictwa SWb. Po zwolnieniu ich z aresztu wyjechali za granicę, gdzie przebywali wiele miesięcy. Od początku
swojego pobytu za granicą Morawiecki wyrażał zdecydowaną chęć powrotu do kraju.
Motywował to koniecznością czynnego włączenia się do majowych akcji strajkowych.
Do powrotu jednak nie doszło, m.in. na skutek stanowiska jego najbliższych współpracowników w kraju.
Andrzej Kołodziej, przebywając na Zachodzie, przygotował do przerzutu do kraju
znaczną ilość sprzętu elektronicznego oraz poligraﬁcznego z przeznaczeniem dla tajnych grup bojówkarskich SW.
Kornel Morawiecki – po krótkim pobycie we Włoszech – wyjechał do Wielkiej Brytanii w celu uzyskania poparcia emigracyjnego rządu londyńskiego. Poza odznaczeniem
nie uzyskał nawet obietnicy pomocy. Niewielkim zainteresowaniem cieszyła się również
jego wizyta w USA i Kandzie.
Nieobecność liderów SW w kraju przyczyniła się też do rozluźnienia dyscypliny wewnętrznej i wyraźnej rywalizacji o nieformalne kierownictwo w Komitecie Wykonawczym.
Niekorzystna sytuacja w kierownictwie SW oraz nowa fala strajków spowodowała,
że w końcu sierpnia 1988 roku K[ornel] Morawiecki podjął decyzję powrotu do kraju.
Powrót Morawieckiego w istotny sposób przyczynił się do konsolidacji struktury
oraz uaktywnienia form i metod walki z władzą i ustrojem.
II. Działania Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW
1. Okres pobytu w areszcie kierownictwa SW, a następnie pobyt ich na Zachodzie
wykorzystano do przeprowadzenia szeregu ustaleń i wyjaśnień znaczących w pracy operacyjnej, jak m.in.:
– doprowadzono do wyeliminowania z Komitetu Wykonawczego SW osób działających aktywnie;
– spowodowano, poprzez działanie dezinformacyjne i dezintegracyjne, utratę prestiżu osobistego działaczy SW (również w sferach kościelnych);
– zakwestionowano, w wyniku realizacji szeroko zakrojonej akcji przeciwko poligraﬁi SW, znaczne ilości przygotowanych do kolportażu materiałów, sprzęt drukarski,
b–b

Tak w dokumencie.
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pojemniki z farbą drukarską, maszyny do pisania, papier, sprzęt foto do sporządzania
diapozytywów itp. W stosunku do sprawców sporządzono wnioski do kolegiów.
2. W wyniku stosowanych przedsięwzięć operacyjnych uzyskiwano systematycznie
aktualne dane o działalności struktur opozycyjnych w Polsce. I tak na przykład:
– każdorazowo dysponowano danymi o terminie i miejscu spotkania KKW;
– szczegółowo odtwarzano przebieg posiedzeń KKW;
– uzyskiwano szczegółowe informacje o rozbieżnościach w kierowniczych i doradczych gremiach b[yłej] „S[olidarności]”;
– przeprowadzono likwidację punktów poligraﬁi, składowisk i kolportażu wydawnictw bezdebitowych b[yłej] „S[olidarności]”;
– stosowano różnego rodzaju kombinacje operacyjne, potęgując rozbieżności w kierownictwie KKW „S[olidarność]”, którymi objęto 35 województw.
W związku z tym uzyskano opinię, że spowodowały one wrzenie i dezorganizację
w środowisku „S[olidarności]”.
III. Wnioski i prognozy
1. Solidarność Walcząca, jako organizacja zdeterminowana na kontynuowanie otwartej – przy użyciu różnorodnych ostrych środków – walki z ustrojem socjalistycznym,
zakładająca obalenie polskich władz konstytucyjnych i przejęcie rządów, musi pozostawać nadal w szczególnym aktywnym rozpracowaniu Służby Bezpieczeństwa w MSW
i jednostkach wojewódzkich.
2. Założenia programowe i faktyczna działalność SW wykracza poza granice kraju.
Nie można wykluczyć, iż sponsorowana jest przez zachodnie ośrodki wywiadowcze.
Dlatego też w rozpracowaniu jej wskazane jest ściślejsze współdziałanie z wyspecjalizowanymi służbami MSW.
3. Działania represyjno-likwidacyjne w stosunku do struktury SW uzależnione będą
od decyzji politycznych. W związku z tym w trakcie rozpracowywania tej organizacji
należy systematycznie gromadzić dokumentację procesową.
Z operacyjnego rozpoznania wynika, że działania opozycji kierowane będą na:
– torpedowanie wszelkich poczynań związanych z rozmowami przy Okrągłym Stole,
o ile strona rządowa nie zadeklaruje wyraźnie, iż zgadza się na legalizację „Solidarności” oraz cofnięcie decyzji o likwidacji Stoczni Gdańskiej im. Lenina;
– wykorzystanie nadal napiętej sytuacji w kraju do podsycania konﬂiktów i pogłębiania niezadowolenia świata pracy, aby w dogodnych sytuacjach wywoływać zaburzenia
i strajki, a stojąc na ich czele, uzyskiwać dogodną pozycję i możliwość wywierania
nacisku na władze;
– rozszerzanie działań skierowanych na organizowanie zakładowych ogniw „S[olidarności]” i nadawanie im oﬁcjalnego charakteru;
– dalsze aktywizowanie się radykalnie nastawionych grup młodzieży studenckiej dążącej do legalizacji NZS oraz przygotowanie się ich [grup] do organizowania strajków
na rzecz wymuszania tej legalizacji, a także dla popierania ewentualnych zaburzeń w zakładach pracy;
– wykorzystywanie – w szerszym niż dotąd zakresie – kościołów i pomieszczeń
przykościelnych do bezkarnego organizowania zebrań i posiedzeń różnych gremiów
opozycyjnych, a nabożeństw i zgromadzeń wiernych do publicznego uprawiania antypaństwowej propagandy;
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– rozszerzanie kontaktów z działaczami opozycji w krajach socjalistycznych w celu
wspólnych działań zmierzających do osłabienia ustroju socjalistycznego.

Źródło: AIPN, MSW II, 5257, k. 1–8, mps.
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Nr 229
1989 styczeń 11, Warszawa – Notatka dotycząca Kazimierza Michalczyka1, sporządzona
przez inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę, tajne specjalnego
znaczenia
Michalczyka Kazimierz, s. Edwarda i Ireny, ur. 19 XII 1951 r. Gliwice, wykształcenie
zawodowe, do wyjazdu z kraju zam[ieszkały] Gliwice, ul. [...], zatrudniony jako kierowca, od 1983 r. przebywa w Berlinie Zachodnim, zam[ieszkały] [...] Berlin, posiada
obywatelstwo RFN.
„Fanos” w latach 1980–1981 był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał nadal w strukturach „S[olidarności]”, m.in. poprzez pomoc
w druku ulotek i ich kolportażu. W związku z tym został internowany w dniu 6 XI 1982 r.,
zwolniony z internowania 9 XII 1982 r. W czerwcu 1983 r. wyjeżdża na pobyt stały do
RFN. Od tego czasu przebywa w Berlinie Zachodnim.
Wg danych przekazanych przez źródła „E” oraz „Gunadr”, „Fanos” zajmuje się
działalnością na rzecz nielegalnych ugrupowań w kraju. Aktualnie związany jest z kierowanym przez „Cyborga” wydawnictwem „Pogląd”. Figuruje też jako przedstawiciel
„Solidarity with Solidarity” w Berlinie Zachodnim. Ze wstępnego rozpoznania wynika,
iż „Fanos” powiązany jest ze strukturą Solidarność Walcząca. Jako takiego przedstawił
go agentowi członek kierownictwa SW ps[eudonim] „Mea”.
„Fanos” w rozmowie z „E” ujawnił, iż posiada kontakt ze strukturami podziemnymi
działającymi na terenie Górnego Śląska.
Do chwili obecnej znanymi nam przejawami działalności „Fanosa” są:
– organizowanie przy współpracy T[adeusza] Jarskiego ﬁrm na terenie kraju stanowiących przykrycie dla działalności SW (szczegóły w sprawie „E”),
– zorganizowanie akcji malowania szkalujących napisów na gmachu P[olskiej]
M[isji] W[ojskowej] w Berlinie Zachodnim,
– przyjmowanie i organizacja pobytów osób powiązanych z różnymi ugrupowaniami
podziemnymi w kraju, m.in. ostatnio podejmował R[omualda] Szeremietiewa2,
– udział w organizowanych przez „Cyborga” i „Kadmosa” przerzutach do kraju
sprzętu i literatury na rzecz podziemia.
Aktualne rozpracowanie „Fanosa” zmierzać będzie do ustalenia stopnia powiązań
„Fanosa” ze strukturą Solidarność Walcząca, jego funkcji i zadań, a także, poprzez jego
osobę, do rozpoznania funkcjonowania górnośląskiego oddziału SW. W związku z powyższym „Fanos” został zarejestrowany do sprawy obiektowej „Fedora”.
Źródło: AIPN, 02203/100, k. 107–108, mps.
a

Wyraz dopisany odręcznie.
Kazimierz Michalczyk (ur. 1951) – kierowca, działacz opozycyjny i emigracyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”,
drukarz podziemny, w stanie wojennym internowany, od 1983 r. na emigracji w Berlinie Zachodnim, współpracownik „Poglądu”, współpracownik SW i działacz PPN, przedstawiciel oddziału katowickiego i Wydziału Wschodniego
SW, działacz licznych organizacji emigracyjnych.
2
Romuald Szeremietiew (ur. 1945) – prawnik, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, 1967–1972 w SD,
1973–1978 w PAX, uczestnik ROPCiO, działacz KPN, aresztowany w I 1981 r., w X 1982 r. skazany na 5 lat
więzienia, w VII 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, od 1985 r. prezes PPN, w 1987 r. w USA. 1991–1992 oraz
1997–2001 wiceminister obrony narodowej, 1997–2001 poseł.
1
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Nr 230
1989 styczeń 12, Katowice – Pismo kierownika Inspektoratu 2 WUSW w Katowicach
ppłk. Lucjana Janusa do zastępcy szefa MUSW w Pszczynie ds. SB w sprawie kontaktów
ﬁgurantki SOR „Ośmiornica” Anny Gorgoń, tajne

W naszym operacyjnym zainteresowaniu pozostaje ﬁg[urantka] SOR krypt[onim]
„Ośmiornica” Anna Gorgoń.
Ustalono, że wymieniona w ostatnim okresie czasu kontaktowała się z abonentem
telefonu nr 461-13 zamieszkałym na Waszym terenie.
W związku z powyższym proszę o przesłanie pełnej charakterystyki operacyjnej
w[yżej] wym[ienionego] oraz:
– pełnych danych personalnych wym[ienionego] oraz osób z nim zamieszkałych,
– aktualnego miejsca zatrudnienia,
– kontaktów z nielegalnymi strukturami na Waszym terenie,
– powiązań z klerem i kontaktów z osobami zamieszkałymi w k[rajach] k[apitalistycznych].

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 293, mps.
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Nr 231
1989 styczeń 25, Warszawa – Informacja o reakcjach kierownictwa Solidarności Walczącej i wypowiedziach niektórych jej działaczy na temat X Plenum KC PZPR1, Okrągłego Stołu, wyborów do Sejmu i stanowiska Lecha Wałęsy, opracowana w Wydziale II
Biura Studiów SB MSW, tajne

1. W dokumencie opracowanym ostatnio przez kierownictwo Solidarności Walczącej zatytułowanym Zasadnicze wytyczne dla oddziałów czytamy m.in.: „spróbujmy rozważyć możliwość ostrzejszego potraktowania ostatnich posunięć frontu porozumienia
i rozsądku. Możemy poprzeć np. grupę roboczą KK w jej krytyce odejścia Wałęsy od
koncepcji związku zawodowego. Możemy już obecnie wezwać do bojkotu wyborów,
o ile nie będą demokratyczne. Trzeba rozważyć możliwość wezwania do strajków i ustalić, czy od razu wzywamy do strajków czynnych, czy też na razie czekamy, co z tego
wyjdzie. W ocenie Komitetu Wykonawczego SW, nie uda się obecnie przeszkodzić Wałęsie w porozumieniu z władzami. Tym samym powstanie podział w opozycji i my siłą
rzeczy będziemy w części niekonstruktywneja. Komitet Wykonawczy uważa, że nie ma
na co czekać i samemu [trzeba] wykazać, że jesteśmy niekonstruktywni. Jeżeli to stanowisko znajdzie poparcie oddziałów, to przygotujemy instrukcję strajkową dla wszystkich oddziałów i nie czekając na rezultaty rozmów z władzami, ogłosimy ostre parcie do
przodu. Jeżeli mamy iść ostro, to trzeba przygotować się na aresztowania i [do] zejścia
pod ziemię. Trzeba gromadzić papier i oszczędnie gospodarować pieniędzmi. Trzeba
nawiązać kontakty z grupami młodzieżowymi i przestać prowadzić dyskusję z organizacjami ugodowymi”.
2. Przewodniczący SW K[ornel] Morawiecki stwierdził, że „Okrągły Stół nie ma
sensu, w tej sprawie nie udzielamy poparcia nikomu, w tym Wałęsie, sprawa jest fałszywa, niepotrzebna i osłabia związek. Tysiąc razy łatwiej przyszłoby nam udzielić poparcia Wałęsie niż chociażby jednej nodze Okrągłego Stołu”.
3. Inni działacze SW z Wrocławia: Elżbieta Szewczyk i Wojciech Myślecki wyrazili
pogląd, iż SW nie pójdzie na żadne kompromisy ze stroną rządową i taki sam nacisk
będą wywierać na KKW, którą reprezentuje L[ech] Wałęsa. SW nadal pozostanie w podziemiu. Okrągły Stół nazwano łodzią podwodną, która będzie się zanurzać lub wynurzać
w zależności od sytuacji i nastrojów społecznych.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 116–117, mps.

a

W dokumencie niekonstruktywnych.
X Plenum KC PZPR – odbyło się w dwu turach (20–21 XII 1988 r. i 16–17 I 1989 r.), mimo początkowego sprzeciwu ostatecznie zaakceptowano podjęcie rozmów Okrągłego Stołu i ponowną legalizację NSZZ „Solidarność”.
1
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Nr 232
[1989 po styczniu, Warszawa] – Aktyw Solidarności Walczącej, wykaz opracowany przez
zastępcę kierownika Inspektoratu 2 WUSW we Wrocławiu kpt. Lecha Krymuzę, tajne
specjalnego znaczenia

1. III – Aszkiełowicz Paweła1 – ﬁg[urant] SOR krypt[onim] „Keﬁr”, działacz SW,
kontakty z H[anną] Ł[ukowską]-K[arniej], z innymi działaczami, S[ekcja] III.
2. III – Antasik Robert2 – ﬁg[urant] SOR krypt[onim] „Pacjent”, wykonuje diapozytywy dla SW i ulotki „Wolna Polska”, kolporter, drukarz, S[ekcja] IV.
3. III – Bajor Joanna3 – punkt kolportażu SW, lokal „Tyka”, Wydz[iał] III-1, kpt.
Niessner.
4. I – Błachut Krzysztof – były szef Poczty SW, aktualnie szef TKS, kontakty z aktywem SW, ﬁg[urant] SOR „Kleks”, S[ekcja] III.
5. IV – Burhard Zoﬁa4 – prowadzi w mieszkaniu punkt kolportażowy wydawnictw
książkowych, S[ekcja] III.
6. IV – Bełz Zbigniew – przedstawiciel SW w Kanadzie.
7. III – Błażewicz Bogdan5 – drukarz, ﬁg[urant] SOS „Kucharz”, S[ekcja] III.
8. IV – Borowskib Adam6 – działacz SW, łącznik Warszawa–Wrocław, mąż Łątkowskiej Mirosławy7, akt[ualnie] Warszawa.
9. III – Bielawski Piotr – działacz opozycji, kontakty z H[anną] Ł[ukowską]-K[arniej]
i K[ornelem] M[orawieckim], a także z RKW, podteczka „Krety-Pajęczyna”, S[ekcja] IV.
10. III – Bireccy Marek i Anna – działacze SW odpowiedzialni za „BIS”.
11. IV – Brzozowski Jacek8 (b[liższych] d[anych] b[rak]) – absolwent P[olitechniki]
Wr[ocławskiej], łącznik na Olsztyn, jego znajomi mieszkają na Niskich Łąkach.

a

Nazwiska i imiona kolejnych osób, poza pierwszymi literami, wpisane odręcznie.
W dokumencie Borkowski.
1
Paweł Aszkiełowicz (ur. 1965) – politolog, działacz opozycyjny. Działacz SW, łącznik, współpracownik Radia
SW, kolporter, kurier.
2
Robert Antasik – bliższych danych nie ustalono.
3
Joanna Bajor – działaczka opozycyjna. Działaczka RKS, kolporterka, w 1986 r. członek redakcji pisma „Uwolnić
Frasyniuka”, 1987–1988 członek redakcji „Z dnia na dzień”, w 1988 r. członek redakcji „Gazety Ulicznej” i „Gazety
Związkowej Solidarność”.
4
Zoﬁa Burhard – bliższych danych nie ustalono.
5
Bogdan Błażewicz (ur. 1942) – działacz opozycyjny, drukarz, kolporter, prowadził szkolenia drukarskie dla działaczy z ZSRS, współpracownik SW.
6
Adam Borowski, ps. „Ewa”, „Zbyszek” (ur. 1955) – wydawca, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”,
przewodniczący KZ w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych, w 1980 r. w Komisji Konsultacyjnej
MKZ NSZZ „Solidarność” Mazowsze, od 1981 r. w Komisji Interwencji i Mediacji ZR Mazowsze, współzałożyciel
Klubów Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność–Sprawiedliwość–Niepodległość”, w stanie wojennym ukrywał się,
w 1982 r. inicjator Porozumienia CDN i organizator Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarność”,
pomysłodawca i uczestnik akcji uwolnienia Jana Narożniaka, w VII 1982 r. aresztowany, w 1983 r. skazany na
6 lat więzienia, w VII 1984 r. zwolniony w wyniku amnestii, w 1985 r. współzałożyciel Wydawnictwa Wers, działacz SW, założyciel struktur w Warszawie, twórca wydawnictwa Prawy Margines.
7
Mirosława Łątkowska (ur. 1952) – kulturoznawca, działaczka opozycyjna. Współzałożycielka Wydawnictwa
Wers, działaczka SW.
8
Jacek Brzozowski (ur. 1959) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz SW.
b
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12. II – Borowiec Andrzej9 – działacz SW, kontakt Z[bigniewa] Oziewicza, ksywa
„Goraś”, ﬁgurant SOR krypt[onim] „Kanał”, S[ekcja] II.
13. IV – Broniewska de Bezdziecha Anna Maria – punkt kontaktowy SW dla łącznika z Katowic o ps[eudonimie] „Leopold”, rej[estrowana] przez Wydz[iał] III-1, S[ekcja]
IV, spr[awa] krypt[onim] „Dostawca”.
14. II – Bieniek Zbigniew10 – kolportaż ulotek w grupie Ferenca i Sarapuk, mieszkanie wykorzystywane do działalności, podteczka „Platfus”, S[ekcja] IV.
15. III – Czarnecka Teresa – zam[ieszkała], ul. [...], działaczka SW, kontakt H[anny]
Ł[ukowskiej]-K[arniej] i Maciejewskiej, rej[estrowana] jako o[soba] z[abezpieczona]
57 837.
16. III – Czyż Grzegorz11 – szef gazetki „Rzeczpospolita Samorządna”, kontakt
K[rzysztofa] Błachuta, podteczka krypt[onim] „Prowodyr”, S[ekcja] IV.
17. III – Chmiel Paweł12 – organizator kolportażu ulotek do CSRS, działacz SW,
ﬁg[urant] SOR krypt[onim] „Maﬁa II”, S[ekcja] II, podteczka „Kalif”.
18. I – Cieszyński Przemysław – działacz SW ps[eudonim] „Beton”, nadzoruje druk
Agencji Informacyjnej, podteczka „Krety-Partner”, S[ekcja] IV.
19. III – Dziubański Maciej13 – zam[ieszkały], ul. [...], łącznik pomiędzy K[ornelem]
M[orawieckim] i H[anną] Ł[ukowską]-K[arniej], ps[eudonim] „100”, kontakt Zaracha,
KE krypt[onim] „Kuglarz”, S[ekcja] III.
20. IV – Dydo Henryk14 – ul. [...], członek zaprzysiężony SW, kolporter, zebrania
organizacyjne w mieszkaniu ﬁg[uranta] KE „Kum”, S[ekcja] III.
21. IV – Domaradzki Andrzej – działacz SW, materiały SOR „Skrytka”, archiwum.
22. II – Domicz Anna15 – ul. [...], punkt kolportażu wydawnictw SW, podteczka
krypt[onim] „Papuga”, S[ekcja] IV.
23. II – Ferenc Antoni – działacz SW związany z drukiem i kolportażem, ﬁg[urant]
SOR krypt[onim] „Kangur”, S[ekcja] III.
24. IV – Falicki Paweł – działacz SW, aktualnie w Holandii, był członkiem Komitetu Wykonawczego, ps[eudonim] „Tomek”, ps[eudonim] „Chudy”, ﬁg[urant] SOR
krypt[onim] „Kanał”, podteczka „Korek”.
25. IV – Falicki Sławomir16 – ul. [...], właściciel punktu kolportażowego, mat[eriały]
SOR „Paskuda”.
26. III – Frankiewicz Irena17 i Krystyna18 – mieszkanie wykorzystywane jako punkt
rozdziału literatury, kontakt Alicji Kopeć, ul. [...], [podteczka] „Krety-Dostawca-Kufel”, S[ekcja] IV.
9

Andrzej Borowiec (ur. 1950) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Działacz RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i SW,
drukarz i kolporter, dubler Michała Gabryela, uczestniczył w odbiorze transportów zagranicznych, współpracownik
Agencji Fotograﬁcznej SW.
10
Zbigniew Bieniek (ur. 1957) – działacz SW, drukarz i kolporter.
11
Grzegorz Czyż – działacz opozycyjny, od 1983 r. członek redakcji pisma „Aut”.
12
Paweł Chmiel (ur. 1956) – działacz SW, aresztowany w XI 1982 r., następnie internowany.
13
Maciej Dziubański, ps. „100” – działacz opozycyjny. Działacz NZS, członek redakcji „O co chodzi”, działacz
struktur studenckich, działacz SW, łącznik, drukarz, kolporter.
14
Henryk Dydo (ur. 1956) – ślusarz, działacz opozycyjny. W stanie wojennym internowany, zwolniony z pracy
z powodów politycznych.
15
Anna Domicz – bliższych danych nie ustalono.
16
Sławomir Falicki – bliższych danych nie ustalono.
17
Irena Frankiewicz – bliższych danych nie ustalono.
18
Krystyna Frankiewicz – bliższych danych nie ustalono.
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27. III – Frączek Lesław – łącznik SW na kraj, ps[eudonim] „Leopold”, co dwa tygodnie we Wrocławiu, zameldowany Katowice – ukrywa się, ﬁgurant WUSW Katowice +
sprawa „Krety-Dostawca”, S[ekcja] IV.
28. II – Gabryel Michał – z upoważnienia K[ornela] M[orawieckiego] zorganizował przedstawicielstwo SW w RFN z Andrzejem Wirgą z NTS, Bruksela, ps[eudonim]
„Anka”, „D. Avtagon”, kontakt z kierownictwem SW, ﬁgurant SOR krypt[onim] „Kanał”, podteczka „Kinol”.
29. IV – Gaglik Piotr19 – redaktor „B[iuletynu] D[olnośląskiego]” w 1980 r., kontakt
Oziewicza, K[ornela] M[orawieckiego].
30. IV – Godowski Przemysław – kontakt K[ornela] Morawieckiego, Hańckowiaka20, Oziewicza.
31. II – Grabińska Teresa21 – wg inf[ormacji] Łużyckiej Brygady WOP kolportuje
ulotki SW na teren CSRS, zam[ieszkała] Wrocław, ul. [...], mat[eriały] SOR „Maﬁa-II”.
32. IV – Gotkonnt Halina22 – punkt kolportażowy, m.in. obsługiwany przez łącznika
ps[eudonim] „Leopold”, ul. [...], mat[eriały] „Krety-Dostawca”.
33. III – Grochowska Julia – działacz SW, ps[eudonim] „Dr Niusia”, podteczka,
S[ekcja] IV.
34. IV – Hańckowiak Jerzy – kontakt Kornela Morawieckiego, blisko Z[bigniewa]
O[ziewicza] i H[anny] Ł[ukowskiej]-K[arniej], w ramach SOR „Tarantula”, podteczka
krypt[onim] „Kacyk”, S[ekcja] II.
35. IV – Izdebska Stanisława23 – punkt kolportażowy SW grupy „Tytusa”, ul. [...],
S[ekcja] IV – materiały SOR krypt[onim] „Parowóz”, podt[eczka] „Pacykarz”.
36. II – Jaroch Andrzej24 – wł[aściciel] mieszk[ania] konspiracyjnego SW, kontakt
Kędry, łącznik osobisty Myśleckiego, ul. [...].
37. I – Karniej-Łukowska Hanna – członek kierownictwa SW, kochanka K[ornela]
Morawieckiego, ﬁgurant SOR krypt[onim] „Książka”, S[ekcja] II.
38. IV – Karniej Zoﬁa25 – córka Hanny Łukowskiej-Karniej, podteczka krypt[onim]
„Klips”.
39. IV – Kołodziej Andrzej – członek kierownictwa SW, aktualnie Włochy, podteczka krypt[onim] „Zuch”.
40. III – Koziebrodzka Maria26 – w mieszkaniu było spotkanie z K[ornelem]
M[orawieckim], kontakt z miejsca pracy K[ornela] M[orawieckiego] i H[anny]
Ł[ukowskiej]-K[arniej], podteczka krypt[onim] „Klucz”, nr rej[estracyjny] 53 561.
19

Piotr Gaglik, ps. „Gapa” (ur. 1957) – prawnik, działacz opozycyjny. Współpracownik „Biuletynu Dolnośląskiego”,
w stanie wojennym internowany, współpracownik NZS i SW, kolporter.
20
Jerzy Hańckowiak (ur. 1941) – ﬁzyk, działacz opozycyjny. Kolporter prasy podziemnej (w tym pism SW).
21
Teresa Grabińska – ﬁzyk, astronom, działaczka opozycyjna. Działaczka SW.
22
Halina Gotkonnt – bliższych danych nie ustalono.
23
Stanisława Izdebska (ur. 1938) – informatyk. Współpracowniczka SW, kolporterka.
24
Andrzej Jaroch (ur. 1948) – elektronik.
25
Zoﬁa Karniej (ur. 1968) – wówczas uczennica, córka Hanny Łukowskiej-Karniej, opiekowała się rodzeństwem
podczas ukrywania się matki.
26
Maria Koziebrodzka, ps. „Sierotka” (ur. 1954) – matematyk, działaczka opozycyjna. Od 1978 r. kolporterka
prasy niezależnej, działaczka RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, łączniczka, w stanie wojennym internowana,
działaczka SW, członek Rady. Od 1994 r. w USA.
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41. III – Knapik Stanisław27 – kierowca Ferenca i Zaracha, KE „Kulig”.
42. III – Kinal Stefania28 – łącznik pomiędzy najmłodszą córką H[anny] Ł[ukowskiej]-K[arniej], Wilgą a Wrocławiem, gdy ta była w Zielonej Górze [...], o[soba] z[abezpieczona] nr 54 875.
43. IV – Kubasiewicz Ewa – przedstawiciel SW w Paryżu.
44. II – Kowal Anna – córka K[ornela] M[orawieckiego], rzecznik prasowy SW,
ﬁg[urantka] SOR krypt[onim] „Kalina”.
45. II – Kopeć Alicja – działacz SW, kontakt Hanny Łukowskiej-Karniej, podteczka
krypt[onim] „Kurczak”, S[ekcja] II.
46. II – Kamocka „Dzidka”29 – (b[liższych] d[anych] b[rak]), działaczka SW
ps[eudonim] „Maka”.
47. III – Krasiczyński Kazimierz30 – mieszkanie konspiracyjne SW, ul. [...], mat[eriały]
w sprawie krypt[onim] „Koło”.
48. III – Kokot31 Lech – kontakt H[anny] Ł[ukowskiej]-K[arniej] w okresie ukrywania [się], zaprzysiężony członek SW, KE „Kuc”, S[ekcja] III.
49. III – Krecińska Grażyna – lekarz SW, kontakt A[ndrzeja] Zaracha i H[anny] Ł[ukowskiej]-K[arniej], podteczka krypt[onim] „Kura”, S[ekcja] III.
50. IV – Krzos Urszula32 – punkt kolportażowy, kontakt Maciejewskiej, SOR
krypt[onim] „Pokraka”, S[ekcja] IV.
51. IV – Kizny Tomasz33 – szef Agencji Fotograﬁcznej „Dementi”, S[ekcja] IV.
52. II – Kędra Dariusz – działacz SW, nadzór nad poligraﬁą i kolportażem na kraj,
SOR „Pacjent”, S[ekcja] IV.
53. II – Kapusta Józef34 – działacz SW, kolporter materiałów organizacyjnych,
mat[eriały] „Pacjent”, S[ekcja] IV.
54. II – Kostruba Aleksandra35 – czołowy działacz Agencji Informacyjnej SW, kontakt H[anny] Ł[ukowskiej]-K[arniej], SOR krypt[onim] „Parowóz”, S[ekcja] IV.
55. III – Langer Jerzy36 – kolporter ulotek SW, ps[eudonim] org[anizacyjny] „Karol”, SOR krypt[onim] „Maﬁa-II”, podteczka „Kaliber”, S[ekcja] II.
27

Stanisław Knapik – bliższych danych nie ustalono.
Stefania Kinal (ur. 1944) – wykładowca akademicki. Działaczka NSZZ „Solidarność”, współpracowniczka struktur podziemnych, kolporterka, wspierała rodzinę Hanny Łukowskiej-Karniej w okresie jej ukrywania się i więzienia.
29
Maria Kamocka, ps. „Maka” – działaczka opozycyjna. Działaczka RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk,
współpracowniczka SW, łączniczka ze środowiskami chłopskimi.
30
Kazimierz Krasiczyński (ur. 1942) – działacz opozycyjny. W stanie wojennym internowany, działacz SW.
31
Lech Kokot, ps. „Chrobry” (ur. 1948) – działacz SW.
32
Urszula Krzos (ur. 1956) – działaczka SW, kolporterka, aresztowana w III 1984 r., zwolniona w VII 1984 r. na
mocy amnestii.
33
Tomasz Kizny (ur. 1958) – fotograf, dziennikarz, działacz opozycyjny. Współpracownik SW, w 1982 r. założyciel
Niezależnej Agencji Fotograﬁcznej „Dementi”, odszedł z SW na skutek konﬂiktu wokół Andrzeja Wirgi.
34
Józef Kapusta, ps. „Boy” – działacz SW, kolporter.
35
Aleksandra Kostruba, ps. „Pani Ola” (1938–2006) – prawnik, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, łączniczka,
organizatorka akcji wysyłki ulotek do ZSRS.
36
Jerzy Langer, ps. „Karol” (ur. 1948) – technik budowlany, działacz opozycyjny i związkowy. Działacz NSZZ
„Solidarność”, członek KZ, współtwórca struktur podziemnych w Wałbrzychu, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy,
w XII 1983 r. aresztowany, w VIII 1984 r. sprawę umorzono na mocy amnestii, we IX 1985 r. aresztowany, w II 1986 r.
skazany na 6 miesięcy więzienia, zwolniony w III 1986 r., współpracownik SW. Obecnie wiceprzewodniczący KK
NSZZ „Solidarność”.
28
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56. IV – Kożuch Ryszard37 – działacz SW, kolportaż, podteczka „Kułak-Pacierz”,
S[ekcja] IV.
57. IV – Lipiński Jacenty38 – działacz SW związany z Myśleckim, Pawłowskim,
rej[estrowany] do SOR „Kanał”.
58. IV – Lesisz Cezariusz – działacz SW, ps[eudonim] „Jacuś”, łącznik organizacji, kontakt Myca, Zaracha, Morawieckiego, ﬁg[urant] SOR krypt[onim] „Fiord”, S[ekcja] III.
59. III – Lach Julia39 – łącznik H[anny] Ł[ukowskiej]-K[arniej], działacz SW, ﬁgurant SOR „Parowóz”, S[ekcja] IV.
60. II – Lebiedziński Aleksander40 – łącznik Oziewicza, drukuje na potrzeby Rady
Politycznej, SOS „Drukarz”, S[ekcja] II.
61. III – Lazarowicz Romuald – drukarz SW, kontakt W[ojciecha] Myśleckiego.
62. IV – Łątkowska Mirosława – działacz SW, obecnie mieszka w Warszawie, kontakty z Warszawą [z] M[iędzyzakładowym] R[obotniczym] K[omitetem] „S[olidarności]”.
63. III – Łubyk Mariusz41 – działacz SW, kontakty z H[anną] Ł[ukowską]-K[arniej],
K[ornelem] M[orawieckim], Z[bigniewem] O[ziewiczem], S[ekcja] II.
64. III – Łapicka Małgorzata42 i Jan43 – mieszkanie kontaktowe SW na Pawła Chmiela, Wrocław, ul. [...], podteczka „Maﬁa-Grunwald”, S[ekcja] II.
65. II – Maciejewska Zoﬁa – działacz SW, odpowiedzialna za jeden z pionów poligraﬁi SW, SOR krypt[onim] „Pokraka”, S[ekcja] IV.
66. I – Myślecki Wojciech – aktualnie przewodniczący Komitetu Wykonawczego
SW, ﬁgurant SOR krypt[onim] „Koło”, S[ekcja] III.
67. III – Medoń Piotr – działacz SW związany z Myśleckim, ﬁg[urant] SOR
krypt[onim] „Sowa”, S[ekcja] III.
68. I – Morawiecki Kornel – przewodniczący SW, ukrywa się aktualnie, ﬁg[urant]
SOR krypt[onim] „Tarantula”, podteczka „Kaskader”, S[ekcja] II.
69. IV – Morawiecka Jadwiga – żona przewodniczącego SW, podteczka krypt[onim]
„Kama”, S[ekcja] II.
70. IV – Morawiecka Marta44 – córka przewodniczącego SW, podteczka krypt[onim]
„Kamelia”, S[ekcja] II.
71. IV – Morawiecki Mateusz45 – syn przewodniczącego SW, podteczka krypt[onim]
„Kajtek”, S[ekcja] II.
37

Ryszard Kożuch, ps. „J-23”, „Kloss” (ur. 1936) – architekt, działacz opozycyjny. Działacz SW, w V 1984 r. aresztowany, w VII 1984 r. zwolniony na mocy amnestii.
38
Jacenty Lipiński, ps. „Jacek” (ur. 1948) – inżynier, działacz opozycyjny. Działacz RKS NSZZ „Solidarność” i SW,
konstruktor nadajników radiowych i nasłuchów, w II 1984 r. aresztowany, zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii.
39
Julia Lach (1939–2006) – chemik, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, kolporterka, w XII 1983 r. aresztowana, zwolniona w VII 1984 r. na mocy amnestii.
40
Aleksander Lebiedziński, ps. „Olek” – działacz opozycyjny. Działacz SW, drukarz, kolporter, członek redakcji
„BIS”.
41
Mariusz Łubyk, ps. „Chrześniak”, „Mały Mariusz” – działacz opozycyjny. Kolporter „Biuletynu Dolnośląskiego”,
działacz SW, łącznik.
42
Małgorzata Łapicka – bliższych danych nie ustalono.
43
Jan Łapicki – bliższych danych nie ustalono.
44
Marta Morawiecka-Rudnicka (ur. 1965) – córka Kornela Morawieckiego, historyk, działaczka opozycyjna.
Współpracowniczka SW.
45
Mateusz Morawiecki (ur. 1968) – syn Kornela Morawieckiego, historyk, prawnik, menedżer, działacz opozycyjny. Działacz SW, współpracownik RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i NZS, kolporter, drukarz, uczestnik
Pomarańczowej Alternatywy, wieloletni członek zarządu BZ WBK, od 2007 r. prezes.
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72. IV – Myc Andrzej – działacz kierownictwa SW, aktualnie w USA, SOR
krypt[onim] „Logos”, S[ekcja] II.
73. III – Molendowicz Radosław46 – działacz SW, właściciel mieszkania konspiracyjnego, ul. [...], S[ekcja] III.
74. IV – Martynowski Warcisław47 – działacz SW z terenu Kotliny Kłodzkiej.
75. III – Mijal-Malska Małgorzata48 – działacz SW, mieszkanie konspiracyjne, podteczka „Sowa-Gniazdo”, S[ekcja] IV.
76. III – Bronisław Malski49 – działacz SW, łącznik z oddziałem warszawskim, kolporter, podteczka „Puszmen”.
77. IV – Nowicki Romuald50 – działacz SW, ﬁgurant SOR krypt[onim] „Dziekan”,
S[ekcja] III.
78. III – Połujan Jacek51– działacz SW, SOR krypt[onim] „Paskuda”, S[ekcja] IV.
79. IV – Pielacha Stanisława52 – kolporter SW, [...] podteczka „Sowa-Kicia”, S[ekcja] IV.
80. II – Puczko Tadeusz53 – łącznik SW na Gdańsk, kontakt Oziewicza, Wydz[iał] IV.
81. IV – Rosiński Jan54 – mieszkanie konspiracyjne SW, W[rocła]w, ul. [...] S[ekcja] III.
82. IV – Szewczyk Janusz55 – działacz SW, członek Poczty SW, podteczka krypt[onim]
„Karafka”, S[ekcja] III.
83. II – Szutrak Zoﬁa56 – działaczka SW, Wrocław, [..] podteczka krypt[onim] „Klepsydra”, S[ekcja] III.
84. II – Szewczyk Elżbieta – organizator kolportażu SW, SOR krypt[onim] „Kułak”,
S[ekcja] IV.
85. I – Sarapuk Barbara – członek Komitetu Wykonawczego, organizator druku ulotek, SOR krypt[onim] „Paskuda”, S[ekcja] IV.
86. III – Szyngiera Józefa57 – kolporter ulotek SW, materiały SOR „Pacjent”, S[ekcja] IV.
87. IV – Nowakowska Maria58 – bliski współpracownik i kontakt H[anny]
Ł[ukowskiej]-K[arniej], Wrocław, ul. [...] SOR krypt[onim] „Książka”.
88. IV – Nowak Krystyna59 – punkt kolportażowy SW na Warszawę, ul. [...]
Wydz[iał] III-1.
46

Radosław Molendowicz – bliższych danych nie ustalono.
Warcisław Martynowski (ur. 1945) – architekt, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, działacz SW, przerzucał „bibułę” na teren Czechosłowacji, działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, w X 1982 r. aresztowany,
skazany na rok więzienia w zawieszeniu.
48
Małgorzata Mijal-Malska, ps. „Anna”, „Ania” (ur. 1957) – działaczka SW, organizatorka druku i kolportażu.
49
Bronisław Malski (ur. 1927) – działacz SW, aresztowany w V 1986 r.
50
Romuald Nowicki (ur. 1931) – ﬁzyk i elektronik, działacz opozycyjny. Współzałożyciel Ogólnopolskiego
Komitetu Obrony Praworządności, członek Społecznego Komitetu Nauki, w 1985 r. z przyczyn politycznych pozbawiony stanowiska dziekana PWr.
51
Jacek Połujan (ur. 1968) – wówczas student UWr., działacz opozycyjny. Działacz SW.
52
Stanisława Pielacha (ur. 1959) – bibliotekarka, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, aresztowana w IV 1984 r.,
w VII 1984 r. zwolniona na mocy amnestii.
53
Tadeusz Puczko – polonista, tajny współpracownik SB ps. „Bolek”, rozpracowywał m.in. wrocławski KIK
i ROPCiO.
54
Jan Rosiński – bliższych danych nie ustalono.
55
Janusz Szewczyk (ur. 1952) – działacz SW, zaangażowany w Pocztę SW, członek redakcji „Gońca Polskiego”.
56
Zoﬁa Szutrak, ps. „Klara”, „Tytus” (ur. 1940) – psycholog. Działczka SW, członek redakcji „BIS”.
57
Józefa Szyngiera – bliższych danych nie ustalono.
58
Maria Nowakowska – działaczka SW, w jej domu mieściła się podziemna drukarnia.
59
Krystyna Nowak – bliższych danych nie ustalono.
47
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89. IV – Nawalaniec Janusz60 – łącznik SW, podteczka „Klamerka”, S[ekcja] III.
90. IV – Nachtman Krystyna61 – działacz struktur poligraﬁcznych SW kontakt K…c,
SOR „Parowóz”, S[ekcja] IV.
91. I – Oziewicz Zbigniew – szef Rady Politycznej SW, SOR krypt[onim] „Agora”,
S[ekcja] II.
92. II – Oziewicz Marian – brat Z[bigniewa] O[ziewicza], działacz SW, SOR
krypt[onim] „Agora”, S[ekcja] II.
93. III – Olichwier Zoﬁa – działaczka SW ps[eudonim] „Mała Zośka”.
94. IV – Pawłowski Jan – działacz SW, SOR krypt[onim] „Pająk”, S[ekcja] II.
95. IV – Pawlak Jarosław – przedstawiciel SW w Norwegii.
96. IV – Piasecka Maria62 – działacz SW, kolporter wydawnictw, kontakt Z[oﬁi] Maciejewskiej.
97. III – Pidek-Łopuszańska Halina63 – mieszkanie konspiracyjne SW, podteczka
krypt[onim] „Klasztor”, S[ekcja] III.
98. II – Winciorek Wojciech – aktywny działacz SW, członek kierownictwa, ﬁg[urant]
SOR „Kanał”, S[ekcja] II.
99. IV – Wiszniewski Andrzej – działacz SW, spotkania w jego mieszkaniu, kontakty
z zagranicą, ﬁg[urant] SOR „Kobra”, S[ekcja] III.
100. IV – Walczak Elżbieta64 – mieszkanie konspiracyjne SW, podteczka „Klamka”,
S[ekcja] III.
101. III – Witkiewicz Teresa65 – kolportaż ulotek, SOR „Maﬁa II”, S[ekcja] II.
102. II – Waśkiewicz Andrzej66 – prawdopodobnie członek K[omitetu] W[ykonawczego] SW, S[ekcja] IV.
103. IV – Walczak Marian67 – mieszkanie kontaktowe SW, podteczka „Klamerka”,
S[ekcja] II.
104. III – Wiliński Wiesław68 – mieszkanie konspiracyjne SW, [podteczka] „Krety-Pacierz”.
105. IV – Wojnarowicz Wojciech – przedstawiciel SW w USA.
106. II – Zawisza Andrzej69 – działacz SW, Wydz[iał] III-1, [podteczka] „Krety-Dostawca-Pufel”, S[ekcja] IV.
107. III – Zarach Andrzej – członek kierownictwa SW, aktualnie w USA, ﬁg[urant]
SOR „Kuguar”, S[ekcja] III.

c

Miejsce niewypełnione w dokumencie.
Janusz Nawalaniec – współpracownik SW.
61
Krystyna Nachtman – działaczka SW, kolporterka.
62
Maria Piasecka – bliższych danych nie ustalono.
63
Halina Pidek-Łopuszańska (1925–1998) – matematyk, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”
i SW, łączniczka.
64
Elżbieta Walczak, ps. „Ulka” – działaczka SW, łączniczka.
65
Teresa Witkiewicz, ps. „Marta B.”, „Ter” – działaczka opozycyjna. Działaczka SW, członek redakcji „Repliki”
i „Biuletynu Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego”.
66
Andrzej Waśkiewicz – artysta plastyk, działacz SW.
67
Marian Walczak – współpracownik SW, wyemigrował do RFN, tam zakładał struktury „Solidarności”.
68
Wiesław Wiliński – bliższych danych nie ustalono.
69
Andrzej Zawisza (ur. 1958) – projektant, działacz opozycyjny. Działacz SW, organizator kolportażu, w X 1985 r.
aresztowany, w II 1986 r. skazany, zwolniony w VI 1986 r.
60
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108. III – Zwierz Krzysztof 70 – kolporter SW, kierowca, S[ekcja] III.
109. II – Żymańczyk Zoﬁa71 – mieszkanie kontaktowe SW, podteczka „Kapiszon”,
S[ekcja] II.
110. III – Żymańczyk Piotr72 – kierowca SW, podteczka „Kapral”, S[ekcja] II.
111. II – Zabierowski Mirosław73 – organizator kolportażu SW, SOR „Maﬁa II”,
S[ekcja] II.
d

Oznaczenia:
I – kierownictwo struktury,
II – aktyw wykonawczy,
III – kurierzy, łącznicy, właściciele l[okali] k[ontaktowych],
IV – działacze, wykorzystywani przez w[yżej] w[ymienionych] do różnych działań
doraźnychd.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 18–30, mps.

d–d

Fragment dopisany odręcznie.
Krzysztof Zwierz – działacz SW, drukarz, kolporter.
71
Zoﬁa Żymańczyk, ps. „Nauczycielka” (ur. 1949) – nauczycielka, działaczka opozycyjna. Działaczka SW, kolporterka, w VI 1984 r. aresztowana.
72
Piotr Żymańczyk – działacz SW, w I 1985 r. pobity.
73
Mirosław Zabierowski – astronom, działacz opozycyjny. Działacz SW, kolporter, zajmował się łącznością
z zagranicą.
70
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Oddziały i grupy terenowe
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Toruń – oddział wydaje własne pismo i ulotki.
Współpraca z Wrocławiem, Warszawą, Gdańskiem i Lublinem.

Gdańsk – Oddział Trójmiasto.
Około 60 członków, w tym 34 drukarzy
i kolp[orterów].
Własna baza poligr[aﬁczna].
Szef: Roman Zwiercan.
Szczecin – oddział w trakcie rozpoznania.
Szef – Krzysztof Korczak. Wydają pismo
„Gryf”. Funkcjonuje Radio SW.

Poznań – oddział + Grupa H[ipolit]
C[egielski] P[oznań].
Własna baza poligraﬁczno-kolportażowa.
Wydział prężny – koordynuje działania
w makroregionie. Intensywna współpraca
z Wrocławiem.

Wałbrzych – grupa pod nazwą „Oaza”.
Kontakty z działaczami z Wrocławia, Legnicy,
Krakowa i Tarnowa. 12 osób.

Jelenia Góra – 3 grupy.
Rada Oddziałowa – chwilowo zawieszona
dział[alność].
Grupa Ziemi Zgorzeleckiej – 6-osob[owy]
aktyw.
Grupa przy K[lubie] I[nteligencji] K[atolickiej]
– Duszp[asterstwie] Ludzi Pracy – 10 osób.

Wrocław – wiodący ośrodek SW.
Organizuje struktury terenowe i koordynuje
dział[alność]. Utrzymuje kontakty z organizacjami współpracującymi.
Aktyw: 111 osób, 20 drukarzy, 70 kolporterów.
Legnica – grupa w trakcie organizacji w Głogowie – przez Leszka Rybaka.

Agencja Informacyjna – Wrocław.
Ogółem 33 stałe wydawnictwa
Najważniejsze tytuły to:
1. „Solidarność Walcząca” – dwutyg[odnik],
Ag[encja] Inf[ormacyjna] Wrocław
2. „Solidarność Walcząca”3 – gazetka uliczna, Wrocław
3. „Solidarność Walcząca”4 – Poznań
Ag[encja] Inf[ormacyjna]
4. „Solidarność Walcząca”5 – H[ipolit]
C[egielski] P[oznań] Zakł[ady] im. Cegielskiego
5. „Solidarność Walcząca”6 – MKS Ziemi
Łódzkiej
6. „Solidarność Walcząca” – Gr[upa] Stoczni
im. Komuny Paryskiej
7. „Solidarność Dolnośląska” – Wrocław
8. „Biuletyn Dolnośląski” – Wrocław

Tajny Komitet Wykonawczy – Wrocław,
skład 12 osób.

Komitet Wykonawczy – Wrocław
1. Jadwiga Chmielowska
2. Andrzej Zarach
3. Roman Zwiercan2
4. Antoni Ferenc
5. Piotr Medoń
6. Barbara Sarapuk
7. Ewa Kubasiewicz
8. Wojciech Myślecki

Rada Polityczna – Wrocław, 4 osoby.
Kornel Morawiecki – szef SW
Hanna Łukowska-Karniej
Piotr Bielawski
Andrzej Kołodziej
– Gdynia
– Poznań
– Rzeszów
– Wrocław
– Katowice
– Warszawa

Organizacje zagraniczne współpracujące
1. USA – POMOST – 1986 r.
2. Londyn – Wschodnioeurop[ejska] Federacja
Kulturalna – 1987 r.
3. Paryż – Międzynarodówka Oporu – 1987 r.
4. RFN – Ukraińska Główna Rada Wyzwolenia
– 1988 r.
5. RFN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – 1988 r.
6. RFN – Narodowy Związek Pracy Solidarystów Rosyjskich – 1988 r.

Przedstawicielstwa zagraniczne
1. RFN – Moguncja – A[ndrzej] Wirga
2. USA – Cleveland – J[arosław] Świątek
3. Norwegia – J[erzy] Jankowski
4. Francja – Paryż – R[afał] Gan-Ganowicz
5. G[reat] B[ritain] – Londyn – „Solidarity with
Solidarity”
6. Kanada – Toronto – Z[bigniew] Bełz
7. Szwecja – Malmö – J[ózef] Lebenbaum
8. Berlin Zach[odni] – red[akcja] pisma „Pogląd”

Punkt zbierania i przekazywania informacji dla
prasy zagranicznej – Anna Kowal – Wrocław

Marek Czachor
Maciej Frankiewicz
Antoni Kopaczewski
Wojciech Myślecki

Przedstawiciele oﬁcjalni SW

Nr 233

[1989, po styczniu, Warszawa] – Schemat struktury Solidarności Walczącej opracowany
w MSW, tajne specjalnego znaczenia

Rzeszów – oddział o stałej aktywności, posiada bazę poligraﬁczno-kolportażową. Dysponuje stałymi kanałami przerzutu lit[eratury].
Szef – Andrzej Kucharski. 75 członków.
Makroregion w trakcie organizacji. Współdziałać będą z Krosnem, Przemyślem i Zamościem.

Białystok – w trakcie organizacji.

Lublin – grupa ściśle powiązana z LDPN, byłą
„S[olidarnością]”, klerem katolickim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Szef – Weronika Falicka1. 10 osób.

Siedlce – na polecenie Wrocławia organizowana w Siedlcach i Węgrowie 12-osob[owa]
grupa.

Łódź – w trakcie organizacji.

Warszawa – grupa SW przy Uniwersytecie
Warszawskim w trakcie organizacji na bazie
LDPN, KPN i NZS – poparcie młodzieży
akademickiej.

Kielce – grupa 12 osób, głównie kolportaż
literatury SW z Gdańska, Lublina, Krakowa
i Warszawy.

Częstochowa – w trakcie organizacji.

Kraków – w trakcie organizacji.

Bielsko-Biała – oddział.
Szef – ps[eudonim] „Dariusz Bieniasz”.
Skład osobowy nierozpoznany.

Katowice – oddział mało rozpoznany.
Na szeroką skalę współpracuje z innymi organizacjami i z Wrocławiem.

561

Pomiarowo-nasłuchowe.
Na podstawie nasłuchu pasma radiowego przeznaczonego dla MSW wnioskują o zainteresowaniach SB i akcjach przeciw SW.
Łączności radiowej.
Organizacja łączności między centralą
wrocławską a terenem oraz z tajnymi grupami
zakładowymi na wypadek organizowania akcji
strajkowych.
Radio „Solidarność” i Solidarność Walcząca.
Działa we Wrocławiu i w Warszawie z wykorzystaniem sprz[ętu] zachodniego wysokiej
klasy. Od stycznia 1989 r. – Szczecin – Radio
Gryf SW, Gdańsk – Radio SW.

Grupy specjalistyczne

9. „Wiadomości Bieżące” – Wrocław
10. „Wolna Polska” – pismo Gr[upy] Młodych
SW Wrocław
11. „Podziemny Informator Katowicki” – Katowice i region
12. „Wolni i Solidarni” – Katowice
13. „Jednością Silni”7 Pismo Gr[upy]
Zakład[owej] Karłowicea
14. „Horyzont”8 – oddział SW Warszawa
15. „Głos Solid[arności]”9 – pismo Radia
„S[olidarność]” i SW Warszawa
16. „Komentarz”10 – SW Poznań
17. „Czas Kultury”11 – SW Poznań
18. „Głos Wolności”12 – SW Szczecin
19. „Gryf” – SW Szczecin
20. „Solidarność Walcząca” – oddział Trójmiasto
21. „Wolna Polska” – pismo Grupy Młodych
Poznań
22. „Solidarność Walcząca” – oddz[iał] Toruń
23. „Galicja” – SW Oddział Rzeszów
24. „Solidarność Zwycięży” – Kraków
Planowane placówki w krajach socjalistycznych
1. ZSRR – Moskwa, Wilno, Kijów
2. Węgry – Budapeszt
3. CSRS
4. Jugosławia
5. Bułgaria
6. Rumunia

Organizacje współdziałające w kraju
1. Komitet Oporu Społecznego
2. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników
3. Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”
4. Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność”
5. Niezależne Zrzeszenie Studentów
6. Konfederacja Polski Niepodległej
7. Regionalny Komitet Strajkowy
8. Ruch „Wolność i Pokój”

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 17, mps.

a

W dokumencie Katowice.
Weronika Falicka-Jezior (ur. 1957) – ﬁzyk, działaczka opozycyjna. Działaczka NZS, na przełomie 1982 i 1983 r.
współzałożycielka lubelskiego oddziału SW, 1983–1987 członek redakcji lubelskiej „Solidarności Walczącej”.
2
Roman Zwiercan, ps. „Łupaszka” (ur. 1962) – działacz SW, 1982–1983 dwukrotnie aresztowany, od X 1985 r. ukrywał się, kierował poligrafią oddziału Trójmiasto SW, w III 1987 r. aresztowany, w X 1988 r. zwolniony, objął funkcję
szefa oddziału.
3
„Solidarność Walcząca. Gazetka Uliczna” – pismo SW we Wrocławiu ukazujące się w latach 1988–1989, wydano 13 numerów.
4
„Solidarność Walcząca” – pismo oddziału SW w Poznaniu ukazujące się w latach 1983–1990, wydano 175
numerów, pismo redagowali m.in. Maciej Frankiewicz, Szymon Łukaszewicz, Szymon Jabłoński
5
„Solidarność Walcząca HCP” – pismo zakładowe SW ukazujące się w Zakładach Przemysłu Maszynowego im.
H. Cegielskiego w Poznaniu w latach 1988–1989, wydano 28 numerów.
6
„Solidarność Walcząca MKS Ziemi Łódzkiej” – biuletyn wojenny MKS NSZZ „Solidarność” Ziemia Łódzka,
ukazujący się w latach 1981–1983 i 1986–1989, wydano 104 numery, pismo niezwiązane organizacyjnie z SW.
7
„Jednością silni” – międzyzakładowy biuletyn NSZZ „Solidarność” PTHW, Wrozamet, ZPUT we Wrocławiu,
następnie (od 1986 r.) pismo Grupy Zakładowej SW, ukazujące się w latach 1982–1990, wydano 88 numerów.
8
„Horyzont” – pismo SW ukazujące się w Warszawie w latach 1987–1989, wydano 30 numerów, pismo redagowali m.in. Dariusz Fikus, Wojciech Maziarski, Jacek Moskwa, Ewa Szemplińska, Iwona Śledzińska-Katarasińska.
9
„Głos Solidarności” – pismo Radia „Solidarność” i SW ukazujące się w 1988 r., wydano 11 numerów.
10
„Komentarz” – pismo SW w Poznaniu ukazujące się w 1988 r., wydano 4 numery.
11
„Czas Kultury” – pismo SW w Poznaniu ukazujące się w latach 1985–1990, wydano 15 numerów, pismo redagowali Anna i Rafał Grupińscy.
12
„Głos Wolności” – pismo SW w Szczecinie ukazywało się w 1988 r., wydano 1 numer.
1
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Nr 234
1989 luty 7, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW ds. SBa w sprawie regionalizacji struktur SW, tajne
specjalnego znaczenia

Kierownictwo Solidarności Walczącej na początku br. opracowało poufne dokumenty Zasadnicze wytyczne dla oddziałów i Analizę sytuacji, przeznaczone na użytek
wewnętrzny oddziałów oraz przedstawicielstw zagranicznych. Stanowią one materiał
dyskusyjny, obliczony na wypracowanie nowych form i kierunków działania, pobudzenie aktywności oraz przystosowanie się organizacji do zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej w kraju.
Komitet Wykonawczy SW podjął decyzję regionalizacji nielegalnych struktur i utworzenia makroregionów z ośrodkami wiodącymi w:
– Katowicach (obejmuje Bielsko-Białą, Częstochowę, Kraków);
– Poznaniu (Gdańsk, Konin, Szczecin, Toruń);
– Warszawie (Białystok, Lublin, Łódź, Siedlce).
Siedzibą kierownictwa SW pozostaje Wrocław, obejmując swym zasięgiem oddziaływania Jelenią Górę, Legnicę i Wałbrzych.
Nie rozstrzygnięto ostatecznie sprawy oddziału rzeszowskiego SW, czy ma pozostać samodzielny, czy będzie połączony z katowickim, czy też utworzony zostanie makroregion rzeszowski obejmujący m.in. Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg i ew[entualnie]
Zamość.
Przekazując w załączeniu kopie omawianych dokumentów, wraz z wywiadem Kornela Morawieckiego udzielonym nielegalnej „Gazecie Podlaskiej”1, proszę o uwzględnienie w planach pracy stosownych działań operacyjnych wynikających z podjętych decyzji organizacyjnych i dalszych zamierzeń Solidarności Walczącej.

Źródło: AIPN Wr, 022/1196, k. 78–79, mps.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem pismo skierowane było do WUSW: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Jelenia Góra,
Katowice, Kielce, Konin, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Poznań, Siedlce, Szczecin, Toruń, Wałbrzych, Warszawa,
Wrocław, Zamość.
1
„Gazeta Podlaska” – pismo NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, oddział w Siedlcach, ukazywało się
w latach 1987–1989, wydano 49 numerów.
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Nr 235
1989 marzec 22, Warszawa – Informacja dotycząca Solidarności Walczącej opracowana
w MSW, tajne specjalnego znaczenia

1. Okoliczności utworzenia Solidarności Walczącej
Wprowadzenie w 1981 r. stanu wojennego i internowanie większości czołowych działaczy „S[olidarności]” oraz zawieszenie działalności i późniejsza delegalizacja NSZZ
„S[olidarność]” spowodowały wyraźny spadek aktywności ugrupowań opozycyjnych
w kraju. Bierność wykazywały działające w głębokiej konspiracji Regionalne Komitety
Strajkowe i tzw. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, ograniczające swoją działalność
do wydawania komunikatów i sprzecznych czasami oświadczeń.
Bierność ta, powodująca rosnące niezadowolenie zawiedzionych członków „S[olidarności]”, wykorzystana została przez skrajnie antykomunistycznych działaczy skupionych
wokół Kornela Morawieckiego do oderwania z Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk (późniejszy Zarząd Regionu) grupy osób niezadowolonych i utworzenia na ich
bazie w kwietniu 1982 r. radykalnej antykomunistycznej organizacji p[od] n[azwą] Porozumienie Solidarności Walczącej, funkcjonującej obecnie jako Solidarność Walcząca.
Założycielem SW jest Kornel Morawiecki – absolwent, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1981 r. wybrany jako delegat RKS Dolny Śląsk
na I Zjazd NSZZ „S[olidarność]”.
Trzon organizacji (80 osób) stanowią z reguły pracownicy naukowi wyższych uczelni wrocławskich bądź nauczyciele szkół średnich, którzy studiowali lub współpracowali
z Kornelem Morawieckim, oraz członkowie ich rodzin i osoby z najbliższego otoczenia.
2. Program Solidarności Walczącej
Przez blisko pięć lat od chwili powstania organizacja nie dysponowała jednolitym
programem określającym kierunki jej działania. W wydawanych materiałach propagandowych SW deklarowała się jako zaciekły wróg ustroju socjalistycznego i władz PRL,
a celem organizacji ma być walka o wolną i niepodległą Polskę.
W październiku 1986 r. Kornel Morawiecki, wraz z najbliższymi współpracownikami, opracował dokument programowy organizacji, wydając go p[od] n[azwą] Zasady
ideowe i program Solidarności Walczącej. Wg tego dokumentu podstawowymi celami,
do których organizacja dążyć będzie wszelkimi metodami (nie tylko pokojowymi), jest:
– obalenie panującego w Polsce ustroju i utworzenie tzw. Rzeczpospolitej Solidarnej;
– utworzenie gospodarki ze wszystkimi formami własności;
– wprowadzenie wymiennej waluty oraz swobód dla handlu i przedsiębiorczości;
– zróżnicowanie sposobów zarządzania przedsiębiorstwami i kapitałami oraz stworzenie rynku wolnej konkurencji;
– powołanie organizacji wolnych demokratów.
Cele te SW zamierza osiągnąć m.in. poprzez:
– rozbudowę aparatu propagandowego, za pośrednictwem którego możliwa będzie
indoktrynacja społeczeństwa w pożądanym dla organizacji kierunku, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk robotniczych, wojskowych, milicyjnych;
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– skupianie wokół siebie działaczy spod znaku TKK, którym nie odpowiada kierunek
polityczny prezentowany przez L[echa] Wałęsę;
– stopniowe przenikanie członków SW do aparatu państwowego oraz organizacji
społeczno-politycznych w celu zapewniania sobie wpływu na decyzje podejmowane
w skali kraju;
– nawiązywanie coraz szerszych kontaktów z organizacjami opozycyjnymi i konspiracyjnymi w kraju, a w sprzyjających warunkach podporządkowanie ich SW;
– nawiązywanie ścisłych kontaktów i współdziałanie z opozycjonistami krajów socjalistycznych w celu podjęcia skoordynowanej akcji przeciwko panującemu ustrojowi;
– tworzenie nowych i rozbudowa istniejących przedstawicielstw zagranicznych ukierunkowanych na organizowanie dla SW poparcia ze strony zachodnich środków dywersyjnych oraz zdobywanie środków ﬁnansowych i technicznych umożliwiających dalszą
działalność struktury w kraju.
3. Struktura organizacyjna
Solidarność Walcząca jest organizacją składającą się z oddziałów i grup terenowych
(zależnie od liczebności i zaplecza technicznego), podporządkowanych centrali we
Wrocławiu lub działających niezależnie, autonomicznie. Struktura funkcjonuje w głębokiej konspiracji wzorowanej na zasadach obowiązujących w podziemiu podczas II wojny światowej. Członków organizacji obowiązuje regulamin typu wojskowego, w którym
przewidziano nagrody za wierność i posłuszeństwo oraz kary za wykroczenia, do kary
śmierci włącznie.
Rekrutacja nowych członków do SW i dopuszczenie ich do złożenia przysięgi następuje zwykle w wyniku odpowiedniej rekomendacji i dokonania szczegółowych sprawdzeń kandydata. Nowo przyjęty odbywa staż, w trakcie którego poddawany jest różnego
rodzaju próbom, a jego dalszy awans zależy od opinii dowódcy grupy czy oddziału.
a) Centrum Kierownicze organizacji, wytyczające kierunki polityczne i strategię
działań, znajduje się we Wrocławiu i stanowi je Rada Polityczna, składająca się z 6 osób
(Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej, Wojciech Myślecki, Hanna Łukowska-Karniej,
Zbigniew Oziewicz, Piotr Bielawski).
Każda z nich ma ściśle określone zadania i kompetencje realizowane w ramach tzw.
Komitetu Wykonawczego, odpowiedzialnego jako całość za koordynację, opracowywanie taktyki oraz organizacyjne oblicze Solidarności Walczącej. Komitet Wykonawczy
SW wraz z zespołem łączników stanowi hermetyczną strukturę, częstokroć połączoną
więzami rodzinnymi i zawodowymi. W jego skład aktualnie wchodzą: Jadwiga Chmielowska, Andrzej Zarach, Andrzej Myc, Antoni Ferenc, Piotr Medoń, Barbara Sarapuk,
Ewa Kubasiewicz (Francja).
b) Grupy terenowe
Aktualnie SW składa się z oddziałów i grup terenowych podporządkowanych centrali wrocławskiej bądź działających niezależnie, autonomicznie.
Dotychczas stwierdzono i potwierdzono funkcjonowanie grup i oddziałów SW na
terenie 22 województw. W szczytowym dla organizacji 1986 r. zrzeszały one ok. 600
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członków o różnym stopniu zaangażowania, w tym 80 aktywistów. Liczbę sympatyków
oraz członków wspierających szacowano na kilka tysięcy osób.
W styczniu br. Komitet Wykonawczy SW podjął decyzję regionalizacji struktur
i utworzenia makroregionów z ośrodkami wiodącymi:
– Wrocław (centrala, obejmuje Jelenią Górę, Legnicę i Wałbrzych);
– Poznań (Gdańsk, Konin, Szczecin, Toruń);
– Katowice (Bielsko-Biała, Częstochowa, Kraków);
– Warszawa (Białystok, Lublin, Łódź, Siedlce).
Nie rozstrzygnięto ostatecznie sprawy oddziału rzeszowskiego – czy zostanie on samodzielnym makroregionem, czy też zostanie połączony z Katowicami.
Najbardziej prężnym i wiodącym ośrodkiem SW pozostaje Wrocław (skupia prawie
połowę członków), a ponadto dużą aktywność przejawiają ośrodki w Poznaniu, Gdańsku, Wałbrzychu, Krakowie, Katowicach i Szczecinie.
Na uwagę zasługuje inicjatywa szefa poznańskiego oddziału SW M[acieja] Frankiewicza. Oddział ten przystąpił do tworzenia komórek wywiadowczych, których zadaniem
będzie zbieranie informacji dot[yczących] funkcjonariuszy MO i SB: ustalanie danych
personalnych, identyﬁkacja pojazdów prywatnych, dokonywanie zdjęć fotograﬁcznych
w celach identyﬁkacyjnych.
c) Zaplecze techniczno-ﬁnansowe SW
Solidarność Walcząca posiada rozbudowaną bazę poligraﬁczną stanowiącą zasadniczy oręż walki na obecnym etapie. Funkcjonuje ona w ramach Agencji Informacyjnej
SW. Wykorzystywany przez struktury sprzęt w większości opiera się na prostych urządzeniach drukarskich tzw. sitoramkach, łatwych do odtwarzania i składowania. Wysoko
wydajne natomiast urządzenia poligraﬁczne są dobrze zakonspirowane i wykorzystywane do drukowania wydawnictw wymagających bardziej przejrzystej szaty graﬁcznej
(znaczki pocztowe, książki, kalendarze itp.). Ilość tych urządzeń jest stale uzupełniana
przez dostawy z Zachodu.
W ramach Agencji Informacyjnej działa ponadto wypożyczalnia kaset wideo i magnetofonowych. Dla zainteresowanych organizowane są seanse ﬁlmowe połączone z prelekcjami. W ramach Agencji Informacyjnej SW drukowano w roku bieżącym w kraju 33 nielegalne wydawnictwa, w tym 12 tytułów we Wrocławiu (m.in. „Solidarność
Walcząca”, „Wiadomości Bieżące” „BIS”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Replika”, „Myśli”,
„Poglądy” itp.).
W centrum uwagi działaczy SW, jako organizacji ściśle konspiracyjnej, leży zapewnienie jej członkom, a zwłaszcza liderom, bezpieczeństwa osobistego. W tym celu
sprowadzane są z Zachodu najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne, zapewniające
możliwość podsłuchu radiostacji MO i SB oraz lokalizowania nadajników tych służb znajdujących się w pobliżu wykorzystywanych przez SW lokali konspiracyjnych. Wszystkie
oddziały i grupy terenowe wyposażane są sukcesywnie w takie urządzenia. Ich koszt
jednostkowy wynosi średnio ok. 2 tys. dolarów. Każda grupa posiada przeciętnie dwa takie urządzenia. Największa ilość skanerów – zarówno przenośnych, [jak] i stacjonarnych
(droższych) – znajduje się we Wrocławiu, gdzie spotkania czołowych działaczy zabezpieczane są przez kilkanaście osób wyposażonych w te urządzenia. Uzyskano potwierdzone sygnały operacyjne o systematycznym przekazywaniu do kraju (nieustalonymi
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kanałami) sprzętu niezależnej łączności radiowej, nadajników radiowych i telewizyjnych
oraz części do ich montażu. Urządzenia te wykorzystywane są przez wyspecjalizowane
grupy, najczęściej na terenie Wrocławia do emitowania audycji radiowych. Realizują one
również zamówienia innych oddziałów Solidarności Walczącej z terenu kraju.
Działalność struktury ﬁnansowana jest głównie ze środków napływających z Zachodu, przekazywanych m.in. przez: POMOST, „Kulturę”, „Pogląd”, „Archipelag” oraz organizacje emigracyjne i z datków zbieranych przez przedstawicielstwa SW za granicą.
Wysokość tych sum jest trudna do jednoznacznego określenia i waha się w zależności
od rozwoju sytuacji w kraju. Ustalono, że tylko od osób prywatnych z zagranicy i kraju w 1988 r. napłynęło do wrocławskiego ośrodka Solidarności Walczącej ok. 46 tys.
dol[arów] i 700 tys. złotych. Jest to suma nieujmująca wpływów przekazywanych przez
zagraniczne ośrodki sponsorujące działalność SW. Dochodzi do tej sumy 20 tys. dolarów, które K[ornel] Morawiecki przywiózł z Zachodu (po nielegalnym przekroczeniu
granicy w sierpniu 1988 r.) i przeznaczył na utrzymanie SW.
d) Współpraca SW z innymi krajowymi organizacjami antysocjalistycznymi
Dotychczas SW zawarła szereg kontaktów i porozumień z działającymi w ustroju
nielegalnymi ugrupowaniami, mając na uwadze docelowe ich podporządkowanie lub
wcielenie:
– od 1982 r. pozostaje w kontakcie z Międzyzakładowym [Robotniczym] Komitetem
„Solidarność” w Warszawie;
– w czerwcu 1984 r. ogłosiła wspólnie z Komitetem Oporu Społecznego (KOS) deklarację p[od] n[azwą] Szeregi pokoju i solidarności;
– w styczniu 1985 r. podpisała porozumienie o współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników (OKOR);
– w lutym 1985 r. zawarła porozumienie z Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”;
– w maju 1985 r. tzw. Młodzieżowya Ruch Oporu „Solidarność” zadeklarował wejście do SW i jako MRO SW zaczął wydawać w ramach Agencji Informacyjnej SW
pismo p[od] n[azwą] „Walka”;
– w styczniu 1986 r. zawarła porozumienie z KPN w sprawie „wspólnej działalności
na rzecz niepodległości Polski”;
– SW jest w stałym kontakcie z Komisją ds. Interwencji i Przestrzegania Praworządności kierowaną przez Z[bigniewa] Romaszewskiego;
– sprawuje nadzór nad NZS-em Politechniki Wrocławskiej;
– w grudniu 1987 r. podpisała porozumienie z RKS Dolny Śląsk w sprawie ustalania
wspólnych stanowisk;
– podjęto próby zorganizowania niektórych konspiracyjnych struktur „Solidarności”
z Warszawy, Gdańska i Krakowa w ramach tzw. Porozumienia na rzecz Demokracji
i Niepodległości;
– SW skutecznie inﬁltruje takie organizacje jak WiP i Pomarańczowa Alternatywa.

a

W dokumencie Międzyzakładowy.
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e) Przedstawicielstwa zagraniczne
Działacze SW, chcąc uzyskać pomoc techniczno-ﬁnansową na potrzeby nielegalnej
działalności w kraju, nawiązali szereg kontaktów za granicą z różnymi organizacjami
i ośrodkami zajmującymi się dywersją ideologiczną w krajach socjalistycznych. Dla zabezpieczenia sprzętu i informacji utworzono szereg kanałów kuriersko-przerzutowych.
W niektórych krajach powołano przedstawicielstwa SW. Ich sieć stopniowo rozrasta się:
– W lutym 1986 r. przedstawiciele SW nawiązali współpracę ze skrajnie antykomunistyczną organizacją emigracji polskiej w USA – POMOST.
W komunikacie podpisanym przez K[rzysztofa] Raca1, reprezentującegob POMOST,
oraz K[ornela] Morawieckiego podkreślono, że współpraca obu organizacji jest ważną
próbą podjęcia regularnych kontaktów oraz powinna przybliżyć ostateczny cel – wolną Polskę. W USA utworzono misję SW reprezentowaną przez J[arosława] Świątka,
W[ojciecha] Wojnarowiczac, Dariusza Olszewskiego i Donny’ego Snekerseya.
– Powołano Biuro Informacyjne SW funkcjonujące przy Komitecie „Solidarności”
z „Solidarnością” w Cleveland, USA.
– Od 1984 r. w Moguncji (RFN) działa ekspozytura SW, którą z upoważnienia
K[ornela] Morawieckiego kieruje A[ndrzej] Wirga. W 1986 r. K[ornel] Morawiecki
upoważnił A[ndrzeja] Wirgę do reprezentowania SW na forum Międzynarodówki Oporu. A[ndrzej] Wirga reprezentuje ponadto SW w kontaktach z Ukraińską Główną Radą
Wyzwoleńczą i Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów.
– Biura SW funkcjonują również w Norwegii (przedstawiciele: Jarosław Pawlak,
Jerzy Jankowski i Wiesława Surowska) oraz we Francji – kierowane przez Rafała Gan-Ganowicza.
– W styczniu 1988 r. utworzono w Toronto (Kanada) Biuro Informacyjne SW, którego kierownikiem został Zbigniew Bełz.
– W marcu 1988 r. K[omitet] W[ykonawczy] SW udzielił przebywającej we Francji
Ewie Kubasiewicz (członek K[omitetu] W[ykonawczego] SW) pełnomocnictw w zakresie kierowania wszystkimi strukturami SW poza granicami kraju.
4. Taktyka działania Solidarności Walczącej
Taktyka działania SW wynika z głównego założenia programowego, ujętego w Zasadach ideowych i programie SW. Solidarność Walcząca atakuje bezwzględnie wszystkie
inicjatywy, decyzje i poczynania władz państwowych, a szczególnie partii, niezależnie
od tego, czy są one dla społeczeństwa korzystne. W działaniach nie przebiera i w środkach, dopuszczając nawet krańcowe, jak: terror, sabotaż i dywersja, które jednak oﬁcjalnie maskuje rzekomą obroną przed represjami władzy.
Założenia taktyki i metod działania SW w ostatnim okresie dopuszczają organizowanie walki czynnej. Zamierza się dojść do tego przez stworzenie sieci konspiracyjnych
grup o charakterze bojówkowym w wytypowanych kluczowych zakładach produkcyjnych. Przewiduje się szkolenie i wyposażenie w sprzęt techniczny, szczególnie w środki

b

W dokumencie reprezentującym.
W dokumencie M. Wojnarowicza.
1
Krzysztof Rac – działacz emigracyjny, współzałożyciel i członek Rady Naczelnej Ruchu Społeczno-Politycznego
POMOST, pełnił funkcję koordynatora ruchu.
c

568

łączności radiowej. Podstawową zasadą działania jest bezwzględne zakonspirowanie
grup, które mają być uruchomione do opanowania zakładów pracy w decydującym momencie przewidywanego konﬂiktu.
Taktyka organizacji aktualnie wyraża się w następujących hasłach:
– stały opór wobec władzy;
– reaktywowanie „Solidarności”;
– inicjowanie i popieranie konﬂiktów społecznych;
– wymuszanie ustępstw władz na rzecz opozycji;
– sprzeciwianie się kredytom zachodnim dla PRL;
– zwalczanie nomenklatury nad gospodarką i kulturą;
– wywoływanie strajków i przejmowanie kontroli nad zakładami pracy;
– usunięcie partii z zakładów pracy.
Szczególne znaczenie SW przywiązuje do pozyskiwania dla organizacji funkcjonariuszy MO i SB oraz wojska. Werbunek tych osób odbywać się ma na podstawie materiałów
kompromitujących, przy pomocy przekupstwa oraz w oparciu o wspólnych znajomych
z okresu nauki szkolnej, studiów, służby wojskowej itp. Dopuszcza się także stosowanie
wobec nich terroru psychicznego i ﬁzycznego (np. zastraszanie poprzez palenie samochodów, dewastowanie mieszkań itp.). Kierownictwo i większość szeregowych członków
SW cechuje patologiczna wręcz nienawiść do komunizmu i komunistów, a strategicznym
celem organizacji ma być całkowita likwidacja komunizmu w świecie. Zgodnie z tym założeniem SW dąży do przeniesienia walki z komunizmem na forum międzynarodowe poprzez rozpropagowanie swoich idei w krajach socjalistycznych. Temu celowi ma służyć
nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i koordynacja przedsięwzięć z opozycjonistami
oraz organizacja kanałów przerzutu materiałów propagandowych do innych krajów.
SW drukuje ulotki, broszury i periodyki w językach czeskim, ukraińskim, białoruskim, litewskim, rosyjskim i węgierskim. Zasadnicza uwaga skierowana jest na ZSRR
i Czechosłowację, a w dalszej kolejności – Węgry, Bułgarię, NRD, Jugosławię i Rumunię. Stwierdzono fakt przerzutu nielegalnych wydawnictw w języku czeskim na terenie
CSRS (operacyjnie przejęto znaczną ich ilość).
5. Sytuacja operacyjna
Po aresztowaniu ukrywających się czołowych przywódców SW – Kornela Morawieckiego (wrzesień 1987 r.2) i Andrzeja Kołodzieja (styczeń 1988 r.), spowodowano
wydalenie ich poza granice PRL w kwietniu 1988 r.
Z centrali krajowej SW otrzymali oni zadanie pozostania na Zachodzie w celu spopularyzowania i uzyskania wsparcia politycznego i materialnego dla organizacji, znalezienia osób czy organizacji gotowych sponsorować ich dalszą działalność. Obydwaj
rozwinęli – zgodnie z zaleceniami – wielokierunkowe działania w tym zakresie.
Andrzej Kołodziej – podejrzewany przez policję włoską o dokonanie lub zainspirowanie w Rzymie kilku aktów sabotażu (był poszukiwany) – odbył nielegalną podróż do
Paryża, gdzie spotkał się z działaczami emigracyjnymi, m.in. Ewą Kubasiewicz i Jerzym
Giedroyciem. Przygotował do przerzutu do kraju znaczne ilości sprzętu elektronicznego
oraz poligraﬁcznego z przeznaczeniem dla tajnych grup bojówkarskich SW.
2

W rzeczywistości Kornel Morawiecki został aresztowany 9 XI 1987 r.
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K[ornel] Morawiecki – po krótkim pobycie w Wiedniu – wyjechał do Wielkiej Brytanii w celu uzyskania poparcia emigracyjnego rządu londyńskiego. Poza odznaczeniem
nie uzyskał nawet obietnicy pomocy ﬁnansowej. Niewielkim zainteresowaniem cieszyła
się również jego wizyta w USA i Kanadzie. Mimo ﬁaska propagandowego wizyty na Zachodzie, Kornel Morawiecki nawiązał szereg kontaktów z przedstawicielami antykomunistycznych ugrupowań polonijnych i nacjonalistów ukraińskich. Zacieśnił dotychczasowe związki z POMOST-em (USA) oraz dowartościował moralnie przedstawicielstwa
SW w Europie i na kontynencie amerykańskim. Uzyskał również wsparcie ﬁnansowe
i zgromadził na Zachodzie sporą ilość sprzętu elektronicznego i poligraﬁcznego oraz
materiałów propagandowych, które zostaną nielegalnie przerzucone do kraju. Poza tym
przywiózł ok. 20 tys. dol[arów] USA uzyskanych m.in. za odczyty, z czego część przeznaczył na zasilenie oddziałów i grup terenowych.
Nieobecność liderów SW w kraju przyczyniła się też do rozluźnienia dyscypliny wewnętrznej i wyraźnej rywalizacji o nieformalne kierownictwo w Komitecie Wykonawczym. Zarysowujący się rozłam pomiędzy dwoma czołowymi działaczami – Andrzejem
Zarachem i Krzysztofem Błachutemd. Temu ostatniemu zarzucano nawet zdradę ideałów
i chciano go postawić przed sądem SW. Zamiar ten został udaremniony przez Kornela
Morawieckiego i Hannę Łukowską-Karniej.
Niekorzystna sytuacja w kierownictwie SW oraz nowa fala strajków spowodowały,
iż w końcu sierpnia K[ornel] Morawiecki podjął decyzję powrotu do kraju. Nastąpił on
przypuszczalnie 26/27 [sierpnia] na podstawie paszportu kanadyjskiego należącego do
uczestnika nieformalnej konferencji praw człowieka w Krakowie (informacje w toku
sprawdzania).
Powrót Morawieckiego przyczynił się do konsolidacji struktury oraz uaktywnienia
form i metod walki z władzą i ustrojem.
Kierownictwo SW na początku br. (jeszcze przed rozpoczęciem obrad Okrągłego
Stołu) opracowało poufne dokumenty Zasadnicze wytyczne dla oddziałów i Analiza
sytuacji, w których spekuluje się n[a] t[emat] rozwoju sytuacji społeczno-politycznej
w kraju i za granicą (głównie w ZSRR). W dokumentach [tych] m.in. krytykuje [się] politykę USA wobec ZSRR za „przedstawianie ZSRR jako normalnego państwa...e, wiarę
w dobrą wolę przywódców radzieckich i ich zdrowy rozsądek…, ograniczenie blokady
na udzielenie kredytów ZSRR..., ignorowanie aspiracji grup opozycyjnych i społecznych wewnątrz bloku sowieckiego...” itp. Podsumowując sytuację w ZSRR, stwierdza
się: „Kreml przygotowuje się do przykręcenia [śruby] wewnątrz przy utrzymaniu na
zewnątrz opinii reformatorskiej i pokojowo-cywilizacyjnej”.
Po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu działacze SW w wydanych oświadczeniach
i publikacjach generalnie skrytykowali tę inicjatywę, a jej uczestników ze strony opozycyjno-solidarnościowej ostro potępili za wyprzedaż ideałów „S[olidarności]”, a nawet
zdradę narodu – kierując się przy tym starym hasłem: „…z komunistami układać się
i rozmawiać nie będziemy”. Jednocześnie SW popiera i zacieśnia współpracę z wszelkimi ruchami antysocjalistycznymi niebiorącymi udziału w obradach Okrągłego Stołu
i krytykującymi je, w tym również z grupą działaczy NSZZ „S[olidarność]” skupioną
wokół A[ndrzeja] Gwiazdy.
d
e

Tak w dokumencie.
Tu i dalej opuszczenia w dokumencie.
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W ostatnim okresie nastąpiła radykalizacja postaw działaczy SW. Opracowywane są
plany stworzenia sieci konspiracyjnych grup o charakterze bojówkowym w wytypowanych kluczowych zakładach pracy. Planuje się również znaczne wzmożenie oddziaływania propagandowego na młodzież szkół średnich szczególnie podatną na radykalne hasła. Zaobserwowano fakty radykalizowania się postaw członków NSZZ „S[olidarność]”
przeciwnych polityce L[echa] Wałęsy i składania przez nich akcesu wstąpienia do SW.
6. Efekty działań SB. Elementy stanu rozpoznania operacyjnego SW
Decyzją szefa Służby Bezpieczeństwa w styczniu 1986 r. Biuro Studiów SB MSW
objęło całość zagadnień związanych z rozpracowywaniem i zwalczaniem konspiracyjnej
struktury SW na terenie całego kraju.
Mimo niewątpliwych trudności, SB w ciągu minionych 3 lat odnotowała szereg istotnych osiągnięć. Stosunkowo nieźle rozpracowano kierownicze gremium SW na terenie
Wrocławia oraz niektóre oddziały i grupy terenowe (Rzeszów, Kielce, Poznań). Efektem
tego były liczne przeszukania, zatrzymania prewencyjne, aresztowania działaczy, rozmowy proﬁlaktyczno-ostrzegawcze, dialogi itp. Wynikiem tych konkretnych działań jest
niewątpliwy spadek ilości członków organizacji. O ile jeszcze w roku 1986 – na terenie
22 województw, w oddziałach i grupach – działało 800 członków i 80 aktywistów, to
w bieżącym roku w 10 województwach istniejące tam struktury skupiają 370 członków.
W liczbie tej niezmienna pozostaje ilość 80 kadrowych aktywistów, wykazujących zdeterminowaną odporność na działania SB oraz wyjątkową wrogość do władzy i ustroju.
W liczbie tej znajdują się wyjątkowo radykalni działacze z terenu Wrocławia, skupiający
się wokół lidera organizacji – Kornela Morawieckiego.
Spektakularnymi osiągnięciami SB w zakresie likwidacji SW była pozytywna ﬁnalizacja akcji poszukiwawczych za ukrywającymi się K[ornelem] Morawieckim
i A[ndrzejem] Kołodziejem – zakończone aresztowaniem wymienionych.
Poza wyraźnym spadkiem stanu liczebnego SW wymierne efekty osiągnęła SB
w zwalczaniu bazy poligraﬁczno-kolportażowej SW. Liczne akcje uderzeniowe w tę najważniejszą na obecnym etapie dziedzinę działania ideologiczno-propagandowego SW
zniechęciły wielu członków i działaczy, a szczególnie kolporterów, oraz przyczyniły się
do osłabienia aktywności organizacji.
Mimo iż akcje uderzeniowe w poligraﬁę SW inicjowane przez B[iuro] S[tudiów] SB
MSW (np. trzy akcje „Brzoza”) przyczyniły się do likwidacji wielu drukarni, punktów
składowania i kolportażu nielegalnej literatury, a także do zakwestionowania licznych
urządzeń, materiałów i wyprodukowanych wydawnictw, to jednak baza poligraﬁczna
SW działająca w ramach tzw. Agencji Informacyjnej utrzymuje zdolność ciągłego odradzania się.
7. Kierunki działania Służby Bezpieczeństwa
Wnioski wynikające z zamiarów i faktycznej działalności SW i prowadzonego rozpracowania tej organizacji uzasadniają potrzebę zintensyﬁkowania działań ukierunkowanych na poszerzenie zakresu jej rozpoznania oraz sparaliżowania bądź wyraźnego
ograniczenia wrogiej działalności.
Praca operacyjna w ramach SOR „Ośmiornica” kontynuowana będzie z uwzględnieniem następujących ważniejszych kierunków:
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– systematyczne uderzenia w całą strukturę SW, a głównie w jej gremia kierownicze
(Rada Polityczna, Komitet Wykonawczy, aktyw oddziałów i grup terenowych), poprzez
podejmowanie działań nękających wobec aktywistów, paraliżowanie łączności konspiracyjnej, rozwiązywanie posiedzeń i zebrań;
– sukcesywne likwidowanie ustalonych punktów poligraﬁcznych, dystrybucyjnych
i kolportażowych Agencji Informacyjnej SW w celu ograniczenia jej oddziaływania propagandowego;
– operacyjne kontrolowanie kanałów łączności z Zachodem, służących do zaopatrywania SW w środki ﬁnansowe, literaturę oraz sprzęt poligraﬁczny i elektroniczny,
podobną metodę stosować w odniesieniu do kanałów łączności z opozycją w krajach
socjalistycznych;
– uaktywnienie działań, szczególnie wobec struktury wrocławskiej, zmierzających
do agenturalnego podstawiania mieszkań zabezpieczonych technicznie;
– przeprowadzenie działań represyjnych wobec działaczy poznańskiej i rzeszowskiej
SW w celu osłabienia aktywności i pomniejszenia pozycji ich liderów;
– wykorzystanie sprzyjającej operacyjnie sytuacji po wyjeździe K[ornela] Morawieckiego i A[ndrzeja] Kołodzieja za granicę do nasilania przedsięwzięć dezintegracyjnych
poprzez szerzenie dezinformacji, antagonizowanie poszczególnych działaczy i upowszechnianie krytyki tej organizacji poprzez KKW i RKW;
– podejmowanie wysiłków na odcinku szerokiej rozbudowy agentury w aktywie kierowniczym SW i Agencji Informacyjnej SW.
Obecna sytuacja polityczna w kraju i na świecie wyklucza stosowanie bardziej radykalnych sposobów zwalczania SW (przeszukania, zatrzymania, aresztowania, doprowadzenia na rozmowy proﬁlaktyczno-ostrzegawcze itp.).

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 86–99, mps.
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Nr 236
1989 kwiecień 24, Katowice – Notatka służbowa na temat działalności ﬁgurantki SOR
kryptonim „Ośmiornica” Anny Gorgoń, sporządzona przez inspektora Sekcji II Inspektoratu 2 WUSW w Katowicach młodszego chorążego Marka Stosio, tajne

Z uzyskanych informacji operacyjnych od TW ps[eudonim] „Wiszniewski” wynika, że ﬁg[urantka] SOR krypt[onim] „Ośmiornica” nr ewid[encyjny] KA 50 329 Anna
Gorgoń w miesiącu lutym dostarczyła TW następujące pisma wydane przez nielegalne
struktury:
1. „Solidarność Walcząca” nr 1 (wyd[anie] Jastrzębie Zdrój1);
2. „Solidarność Walcząca” nr 26/195 z 25 XII 1988 r. i 8 I 1989 r.;
3. „Solidarność Walcząca” edycja górnośląska2 6–19 II 1989 r.;
4. „Wolny Związkowiec”3 Huty Katowice;
5. „Tygodnik Mazowsze” z 25 I 1989 – 1 II 1989 r.;
6. „KOS” z 29 I 1989 r.
Ponadto posiadała w swoim mieszkaniu ok. 20 sztuk różnych kwartalników i broszur
w cenie od 700 do 1200 zł za sztukę.
Jak poinformował TW, ﬁgurantka jest nadal zaangażowana w działalność w strukturach SW. Ustalono operacyjnie (Wydz[iał] „T”), że Anna Gorgoń często kontaktuje się
telefonicznie z Magdaleną Knoll4 rej[estrowana] do nr 50 487, [sprawa] prowadzona
przez RUSW Gliwice. W rozmowach poruszają tematy działalności w Solidarności Walczącej. Jak wynika z ustaleń, Knoll prowadzi Biuro Informacyjne Solidarności Walczącej na terenie woj. katowickiego.
Ponadto w ostatnim okresie czasu ﬁgurantka kontaktowała się z Komisją Solidarności na kopalni „Wieczorek”.
W trakcie rozmowy przeprowadzonej z Danutą Skorenko, ﬁg[urantką] SOR krypt[onim] „Willa II”, Anna Gorgoń wyraziła swoje zaskoczenie tym, że „mają tylko jeden
mandat na Katowice”. Obie ﬁg[urantki] są zdania, że zostało to zrobione specjalnie.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 311, mps.

1

„Solidarność Walcząca” – pismo SW w Jastrzębiu Zdroju, ukazywało się w latach 1989–1990, wydano 16 numerów.
2
Chodzi o drukowaną na Górnym Śląsku wrocławską „Solidarność Walczącą”.
3
„Wolny Związkowiec” – pismo NSZZ „Solidarność” Huty Katowice, ukazywało się w latach 1980–1989, wydano 186 numerów.
4
Magdalena Knoll – działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowana,
działaczka duszpasterstwa ludzi pracy.
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Nr 237
1989 kwiecień 29, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Legnicy ds. SB płk. Bogdana Garusa1
w sprawie tworzenia tajnych struktur SW na terenie woj. legnickiego, tajne specjalnego
znaczenia

Nasilona w ostatnim okresie aktywność niektórych kierowniczych działaczy SW
z Wrocławia (Wojciech Myślecki) i ich częste wyjazdy na teren województw ościennych
wskazują, że tworzone tam są tajne struktury tej organizacji. Odnosi się to również do
województwa legnickiego.
Poza ﬁgurantami rozpracowywanymi przez Waszą jednostkę niewątpliwie mocno
zaangażowany w organizowanie nielegalnej działalności SW jest mieszkaniec Głogowa
– Leszek Rybak, notowany dotychczas jako aktywista tej struktury na terenie Rzeszowa
i Wrocławia, dysponujący bezpośrednimi kontaktami z kierownictwem SW.
W związku z powyższym wskazane jest objęcie Rybaka aktywną kontrolą operacyjną z uwzględnieniem zabezpieczenia agenturalnego i zastosowanie środków techniki
operacyjnej. Proszę również o opracowanie i nadesłanie aktualnego planu przedsięwzięć
operacyjnych wobec ﬁgurantów SOS „Ośmiornica” i SOR „Kiesa”.

Źródło: AIPN Wr, 022/1196, k. 99, mps.

1
Bogdan Garus – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Zastępca, a 1989–1990 szef WUSW w Legnicy, skazany
na rok i 3 miesiące więzienia za udział w pacyﬁkacji demonstracji 31 VIII 1982 r. w Lubinie.
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Nr 238
[1989 przed 4 maja] – Wykaz pytań na temat rozwoju sytuacji w PRL opracowany przez
stronę niemiecką dla wysłannika SW (załącznik do informacji na temat niektórych aspektów działalności Solidarności Walczącej z dnia 4 maja 1989 r.), tajne

1. Krążą informacje, iż w związku z rozmowami przy Okrągłym Stole przedstawiciele strony solidarnościowej mieli stronie rządowej obiecać wstrzymanie wszelkiej aktywności zagranicznej i zgodzić się na zamknięcie Biura „Solidarności” w Brukseli. Czy
tego typu informacje mają jakieś realne podłoże?
2. Jakie są reakcje Solidarności Walczącej na rządową obietnicę zalegalizowania
„Solidarności”?
3. Prawdopodobieństwo radykalizacji, podziału, względnie powstawania nowych
struktur w „Solidarności”. Jak rozwija się SW, czy zaszły w niej zmiany w świetle rozmów przy Okrągłym Stole?
4. W których zakładach pracy, miastach i regionach radykalne tendencje są najsilniejsze i jak kształtuje się w cyfrach stosunek działaczy radykalnych do ugodowych?
5. Główni działacze obecnych radykalnych ugrupowań – które osoby są tu najbardziej wpływowe, liczące się, mające autorytet i mogące liczyć na szersze poparcie?
6. Jak Kościół widzi swój udział w tworzeniu pluralizmu związkowego? Jak, przez
kogo, w jakich formach (organizacjach i instytucjach) współudział Kościoła mógłby się
urzeczywistnić?
7. Jaki jest stosunek polskich „zielonych” (Polska Partia Ekologiczna1) do
„S[olidarności]” i do Komitetu Obywatelskiego2?
8. Jakie szanse udziału w wyborach do Sejmu mają „zieloni” (w tym spodziewane wyniki głosowania)? Czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania innych partii
ochrony środowiska lub podejmowania podobnych inicjatyw?
9. Jak, z punktu widzenia „S[olidarności]” i opozycji, deﬁniowane są cele społeczno-polityczne i gospodarcze, w sprawach sojuszy itp. Czy można się spodziewać w związku z tym zmiany systemu i czy dałoby się to pogodzić z dalszą przynależnością do
Układu Warszawskiego? Jak w tym kontekście kształtuje się stanowisko ZSRR wobec
zmian zamierzonych przez opozycję?
10. Czy PZPR zamierza w duchu marksistowsko-leninowskim ukierunkować swoje
starania na elity klasowe, względnie jak jest dyskutowana w kręgach partyjnych kwestia
elit i jakie są wyniki tej dyskusji? Czy w szeregach PZPR znalazłaby się większość, która byłaby skłonna zakwestionować monopol władzy? Które kręgi polityczno-partyjne,
względnie osoby, mogłyby dążyć w tym kierunku?
11. W 1980/1981 r. „S[olidarność]” o mało nie doprowadziła do zupełnego upadku
partii. Czy dzisiejsza sytuacja jest podobna i jak „S[olidarność]” i opozycja widzi to ze
swojej perspektywy?
1

Polska Partia Ekologiczna – prawdopodobnie mowa o Polskiej Partii Zielonych powstałej we IX 1988 r.
Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” – powołany w XII 1988 r., skupiał grono intelektualistów i działaczy związku, służył „Solidarności” jako zaplecze eksperckie w czasie negocjacji z władzami,
kierował kampanią wyborczą w 1989 r.
2
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12. Szczegóły ordynacji wyborczej z punktu widzenia władzy i opozycji.
13. Ocena kontaktów polsko-niemieckich (Kucza3–Teltschik4), wymiana młodzieżowa, instytuty, polskie i niemieckie nazwy miejscowości itp. Jak widzą to niezależne
kręgi w kraju?
14. Czy opozycja ma jakieś własne plany obchodów 50-lecia wybuchu II wojny
światowej?

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 187–188, mps.

3
Ernest Kucza (ur. 1930) – działacz komunistyczny, 1985–1989 kierownik Wydziału Zagranicznego, a 1989–1990
Wydziału Międzynarodowego KC PZPR.
4
Horst Teltschik (ur. 1940) – niemiecki polityk chadecki. 1982–1990 kierował Wydziałem Stosunków
Międzynarodowych CDU.
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Nr 239
1989 maj 4, Warszawa – Informacja na temat niektórych aspektów działalności Solidarności Walczącej, opracowana przez specjalistę Wydziału II Biura Studiów SB MSW
mjr. S. Kawalca, tajne

W ostatnim okresie uzyskano informacje operacyjne dotyczące niektórych aspektów
działalności Solidarności Walczącej:
1. Biorąc pod uwagę rezultaty obrad Okrągłego Stołu, kierownictwo SW uznało za
niezbędne określenie nowego programu organizacji, uwzględniającego aktualną sytuację
społeczno-polityczną w kraju. Dyskusja na te tematy spowodowała w jego łonie podział
na zwolenników i przeciwników konfrontacyjnej działalności. Działacze skupieni wokół
Morawieckiego reprezentują nurt umiarkowany, zaś za radykalizacją działań opowiadają się aktywiści terenowych ogniw, a zwłaszcza oddziału gdańskiego.
Apelując o bojkot wyborów, jako niedemokratycznych, kierownictwo SW liczy
szczególnie na poparcie młodego pokolenia. Mimo iż opowiedziano się w końcu za nieatakowaniem przedstawicieli opozycji biorących udział w wyborach, to jednak postanowiono nie udostępniać im bazy technicznej do prowadzenia kampanii oraz nie wspomagać ich ﬁnansowo. Jednocześnie postanowiono, że członkowie i zwolennicy SW będą
oddawali głosy na przedstawicieli KPN.
Ponieważ w obecnych warunkach SW jest postrzegana – zarówno przez władze, jak
i ugrupowanie Wałęsy – jako najniebezpieczniejsza siła polityczna, grożąca zakłóceniem realizacji zawartych umów społecznych, należy liczyć się, że będzie ona zwalczana
i izolowana przez SB, umiarkowaną opozycję oraz koła zachodnie i Kościół. W związku
z tym SW pogłębia utajnianie swoich struktur poprzez:
– zmianę miejsc przechowywania wartościowych urządzeń, materiałów i środków
drukarskich;
– przygotowanie rezerwowych miejsc druku nielegalnych wydawnictw;
– organizowanie miejsc ukrywania się działaczy na wypadek przewidywanych aresztowań.
2. Z inspiracji krajowych działaczy SW przedstawiciel tej organizacji w RFN – Andrzej Wirga – nawiązał kontakt z zachodnioniemieckimi kołami politycznymi zainteresowanymi perspektywami rozwoju sytuacji w Polsce. Spotkał się on kilkakrotnie z ministrem pracy Norbertem Blumem1 i uzgodnił przyjazd z kraju w najbliższym czasie
wysłannika SW, który, w oparciu o szczegółowy wykaz pytań opracowany przez stronę
niemiecką (w załączeniu), przedstawić ma wyczerpującą informację o aktualnych wydarzeniach w Polsce.
Ponadto powinien on być przygotowany do udzielenia wypowiedzi i komentarzy na
następujące tematy:
– aktualna sytuacja w PZPR z uwzględnieniem charakterystyk i pozycji członków
Biura Politycznego i sekretarzy KC;
1

Norbert Blum (ur. 1935) – niemiecki polityk chadecki, 1982–1998 minister pracy i spraw socjalnych w rządzie
Helmuta Kohla.
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– oﬁcjalne i opozycyjne oceny wizyty premiera Rakowskiego2 w RFN;
– formalne i nieformalne stosunki między członkami kierownictwa PZPR.
W oparciu o dotychczasowe konsultacje Wirga opracował raport i przesłał go do
kierownictwa SW. Sugeruje w nim utworzenie organizacji p[od] n[azwą] „Solidarność
Polsko-Niemiecka”, obejmującej zasięgiem RFN i NRD i ﬁnansowanej ze źródeł zachodnioniemieckich.
Według Wirgi, z dużym zainteresowaniem przyjęto w RFN koncepcję powołania
przez SW partii politycznej. Wstępnie obiecano pomoc ﬁnansową i propagandową, pod
warunkiem że program jej zostanie zaakceptowany nie tylko przez zwolenników organizacji w kraju, lecz także przez zachodnich sponsorów.
3. Edward Klimczak, powiązany z kierownictwem SW, podjął działania na rzecz
wydawania w Polsce miesięcznika „Pogląd”. Zysk z kolportażu tej pozycji zwiększyłby
ﬁnanse SW. Klimczak jest także zaangażowany w organizowanie dostaw sprzętu dla SW
(„walkie-talkie”, urządzenia do podsłuchu łączności MSW itp.).
4. Z inspiracji krajowych aktywistów SW w dniu 25 II br. utworzono w Chicago Komitet na rzecz Wolnych Wyborów w Polsce z udziałem amerykańskich przedstawicieli: POMOSTU, KPN, „Freedom for Poland”3, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów4
oraz stowarzyszenia „Wolność i Niezależność”5.
Oﬁcjalnie Komitet ma pełnić rolę ośrodka skupiającego aktywistów Polonii niepodzielających poglądów i kierunków reprezentowanych przez Wałęsę i K[ongres]
P[olonii] A[merykańskiej] w USA. Zasadniczym jednak celem ama być zbiórka funduszy na pomoc dla SW oraz zakup broni i jej przerzut do krajua. Aktualnie trwają poszukiwania sponsorów tego przedsięwzięcia.
Załącznik: Wykaz pytań o rozwoju sytuacji w PRL.

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 184–186, mps.

a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
Mieczysław Franciszek Rakowski (ur. 1926) – dziennikarz, działacz partyjny i państwowy. Od 1946 r. w PPR/
PZPR, 1975–1990 członek KC PZPR, 1987–1990 członek Biura Politycznego KC PZPR, 1989–1990 I sekretarz KC
PZPR, 1981–1985 wicepremier, 1988–1989 premier, 1972–1989 poseł.
3
„Freedom for Poland” – bliższych danych nie ustalono.
4
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – centralna organizacja kombatancka, powołana w 1946 r. w Londynie.
Posiadała liczne struktury krajowe i lokalne.
5
„Wolność i Niezależność” – bliższych danych nie ustalono.
2
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Nr 240
1989 maj 4, Wrocław – Notatka służbowa w sprawie przebiegu zakłóceń porządku publicznego we Wrocławiu w dniu 1 maja 1989 r., sporządzona w WUSW we Wrocławiu,
tajne

Prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa tut[ejszego] Wojewódzkiego Urzędu
Spraw Wewnętrznych rozpoznanie operacyjne wskazywało, że wrocławskie nielegalne struktury: Polska Partia Socjalistyczna1, Solidarność Walcząca, Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, w pierwszych dniach kwietnia
1989 r. zaplanowały i podjęły przygotowania do zorganizowania nielegalnej manifestacji w dniu 1 V 1989 r. o godz. 10.00 przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu.
W dniu 5 IV 1989 r. w tzw. Biurze Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS-RD
odbyło się spotkanie aktywu tej struktury, podczas którego m.in. ustalono, że PPS-RD
i Solidarność Walcząca wspólnie zorganizują w[yżej] w[ymienioną] „niezależną” manifestację.
Zakładano przy tym, że będzie ona miała charakter spokojny, a specjalnie powołana
„straż porządkowa” będzie czuwać i w zarodku likwidować próby zakłócenia porządku
publicznego. Planowano również wykorzystanie urządzeń nagłaśniających oraz przygotowanie transparentów.
W celu rozpropagowania w społeczeństwie planowanej manifestacji, począwszy od
dnia 10 IV 1989 r., PPS-RD rozpoczęła wzmożony kolportaż ulotek. Od dnia 12 IV 1989 r.
do akcji tej włączyła się Solidarność Walcząca.
Z rozpoznania wynikało, że w[yżej] w[ymienione] struktury przygotowały do rozkolportowania ok. 200 tys. egz[emplarzy] tych ulotek.
W ramach działań operacyjnych przed 1 V 1989 r.:
– operacyjnie przejmowano znaczne ilości przygotowanych do rozkolportowania
[ulotek],
– podejmowano działania operacyjne w kierunku minimalizowania zakresu planowanej nielegalnej manifestacji,
– w spotkaniach z przedstawicielami wojewódzkich władz polityczno-administracyjnych sugerowano podjęcie propagandowego przeciwdziałania zagrożeniu, w tym w środowiskach młodzieżowych.
Na uwagę zasługuje fakt, że od dnia 27 kwietniaa główni organizatorzy manifestacji
– obawiając się działań SB – zakonspirowali swoje miejsce pobytu.
Informacje dotyczące przedmiotowego zagrożenia były sukcesywnie przekazywane
w „Informacjach Dziennych” tut[ejszego] WUSW – kierowanych do gabinetu ministra
spraw wewnętrznych, I sekretarza KW PZPR i wojewody wrocławskiego – począwszy
od dnia 10 kwietnia 1989 r. (informacje z dni 10, 17, 19, 20, 21, 25, 27) oraz w korespondencji do Departamentu III MSW i Biura Studiów SB MSW.
a

W dokumencie 27 bm.
Polska Partia Socjalistyczna – powołana w XI 1987 r. partia polityczna, w VI 1988 r. doszło do rozłamu i utworzenia PPS – Rewolucja Demokratyczna. W dokumencie chodzi o PPS-RD.
1
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W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego we Wrocławiu
w sztabie tut[ejszego] WUSW opracowano plan operacyjnego zabezpieczenia nielegalnej manifestacji [i] koncepcję działania.
Podstawowym założeniem było niedopuszczenie do zakłócenia oﬁcjalnych uroczystości 1-majowych. Zakładano również, że ewentualna interwencja sił porządkowych
w stosunku do uczestników nielegalnej manifestacji zostanie podjęta tylko w przypadku
wystąpienia rażących zakłóceń porządku publicznego.
W razie spokojnego przebiegu nielegalnej manifestacji i ewentualnego pochodu działania sił porządkowych miały mieć charakter prewencyjno-dyscyplinujący – kierowanie
uczestników, aby poruszali się chodnikami.
Wyniki rozpoznania operacyjnego oraz koncepcję zabezpieczenia omawiano z I sekretarzem KW PZPR, wojewodą wrocławskim i prezydentem miasta [podczas spotkania], jakie odbyło się w dniu 24 IV 1989 r. w siedzibie KW PZPR we Wrocławiu. Ponadto skonkretyzowaną koncepcję zabezpieczenia przedstawiono I sekretarzowi KW PZPR
podczas spotkania w dniu 28 IV 1989 r. w gmachu tut[ejszego] WUSW.
Równolegle powyższe konsultowano z kierownictwem resortu s[praw] w[ewnętrznych], w tym w dniu 25 IV 1989 r. bezpośrednio z wiceministrem s[praw] w[ewnętrznych]
gen. dyw. L[ucjanem] Czubińskimb2 i zastępcą komendanta głównego MO gen. bryg.
R. Kłosowskim3.
Przedstawiona przez kierownictwo tut[ejszego] WUSW koncepcja uzyskała akceptację w[yżej] wym[ienionych].
W dniu 1 V 1989 r. o godz. 10.00 – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – do
zgromadzonych ok. 2 tys. osób, w większości młodzieży szkolnej, przemawiali działacze PPS-RD i Solidarności Walczącej. Eksponowane były liczne transparenty, m.in.
o treści: „Precz z komunizmem”, „Komuniści won za Don”, „Solidarność MKS”, „SW”,
„NZS”, „PPS-RD”, „Bojkot wyborów”.
Skandowano m.in. okrzyki „Precz z komuną”, „Morawiecki”. Następnie sformowano pochód liczący ok. 4–5 tys. osób, który udał się ulicami: Kazimierza Wielkiego, Nowotki, Sądową i Grabiszyńską (w sumie ok. 2,5 km) do pamiątkowej tablicy
NSZZ „Solidarność” znajdującej się przy zajezdni M[iejskiego] P[rzedsiębiorstwa]
K[omunikacyjnego].
Już w trakcie wyruszania pochodu stwierdzono, że część młodych wiekiem uczestników podnosiła z torowiska tramwajowego kamienie, które zabierała ze sobą, a na trasie
przemarszu zrywała i niszczyła ﬂagi w kolorze czerwonym.
Działania sił porządkowych – zarówno w trakcie trwania przemarszu do punktu docelowego, jak i [podczas] powrotu do centrum miasta – polegały na dyscyplinowaniu za
pomocą urządzeń nagłaśniających uczestników pochodu, aby poruszali się chodnikami
w[yżej] w[ymienionych] ulic i nie blokowali ruchu komunikacyjnego.
Powrót spod w[yżej] w[ymienionej] tablicy NSZZ „Solidarność” odbywał się początkowo w sposób zorganizowany całą szerokością ul. Grabiszyńskiej, a następnie,

b

W dokumencie Z. Czubińskim.
Lucjan Czubiński (ur. 1930) – prawnik, wojskowy. 1968–1972 naczelny prokurator wojskowy, 1972–1981 prokurator generalny PRL, 1981–1983 dyrektor generalny MSW, 1983–1990 wiceminister spraw wewnętrznych.
3
Prawdop. gen. bryg. Edward Kłosowski.
2
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w wyniku prewencyjnego oddziaływania MO przez urządzenia nagłaśniające na radiowozach ZOMO, chodnikami.
Stopniowo też zaczęły znikać transparenty, ﬂagi i szturmówki, co sprawiało wrażenie, że jest to rzeczywiste rozchodzenie się uczestników manifestacji.
Tak to odbywało się do skrzyżowania ulic Podwale z Sądową i Nowotki, gdzie idący
w liczbie ok. 3 tys. osób zeszli z chodników na jezdnię i kontynuowali marsz.
W odległości ok. 50 m od tego skrzyżowania na ul. Nowotki zatrzymał się, na skutek
awarii silnika, samochód ZOMO, w którym znajdowało się 20 funkcjonariuszy, podczas
gdy pozostałe pojazdy tego pododdziału odjechały. Pojazd ten znajdował się na kierunku
marszu uczestników pochodu i został zaatakowany kamieniami, koszami na śmieci itp.
Próbowano też zadrutować drzwi, aby funkcjonariusze nie mogli go opuścić. Ze strony
demonstrujących rzucono w kierunku tego samochodu kilka butelek z benzyną, w wyniku czego zaczął się on palić. Zapalił się również nadjeżdżający tramwaj (zablokowany
przez tłum) i jezdnia. Pożar ugaszono armatkami wodnymi, a funkcjonariuszy wyprowadzono przy wsparciu przybyłego na pomoc innego pododdziału MO w bezpieczne
miejsce. Na jezdni – w trakcie trwania powyższego – nadal paliła się benzyna. W tym
samym czasie ulicą tą przejeżdżał kolejny pododdział ZOMO, którego zadaniem było
ochraniać stojący i atakowany samochód „Star-spec[jalny]” oraz zabezpieczyć przed
dewastacją pobliski pl. Wolności, na którym zlokalizowane były stoiska kiermaszu i małej gastronomii. Ponieważ jezdnia była zablokowana przez tłum, 2 pojazdy ZOMO na
sygnałach, przy wykorzystaniu wolnego chodnika, podjęły próbę przedostania się tym
chodnikiem, biegnącym w odległości ok. 4 m od jezdni.
Jednemu z pojazdów udało się przejechać, natomiast drugi, m[ar]ki „Nysa”, został
zablokowany i zaatakowany kamieniami, koszami na śmieci, elementami ławek itp. Wewnątrz w[yżej] w[ymienionego] samochodu znajdowało się 5 funkcjonariuszy.
Tłum wyrwał drzwi od tego samochodu i usiłował wyciągnąć na zewnątrz funkcjonariuszy. Dla ratowania się dysponent radiowozu podjął decyzję wycofania się z tego tłumu. W trakcie wycofywania się pojazdu zostali potrąceni Z[bigniew] Wojtczak4 i A[rtur]
Kuna5.
W tym to dopiero momencie, wobec wyraźnego zagrożenia bezpieczeństwa, podjęto decyzję o użyciu środków przymusu bezpośredniego – armatki wodnej. Większość
uczestników tego zgromadzenia przemieściła się na pl. Wolności, a stamtąd usiłowała
przedostać się na ul. Podwale w rejon kompleksu budynków WUSW, Prokuratury Wojewódzkiej, Sądu Wojewódzkiego i Aresztu Śledczego, co mogło skutkować zaatakowaniem tych obiektów.
Podjęto więc decyzję blokady pl. Wolności, a następnie pierścieniem ścieśniającym
osaczyć najbardziej agresywną grupę.
W tym czasie W[ładysław] Frasyniuk, przewodniczący RKW NSZZ „Solidarność”
Dolny Śląsk, poprosił dowódcę operacji ppłk. Rulkowskiego6 o wycofanie ZOMO, a on
zaapeluje o spokojne opuszczenie pl. Wolności. Kierownictwo sztabu WUSW wyraziło
zgodę na wstrzymanie działań milicyjnych.
4
5
6

Zbigniew Wojtczak (ur. 1953) – bliższych danych nie ustalono.
Artur Kuna (ur. 1971) – bliższych danych nie ustalono.
Rulkowski – bliższych danych nie ustalono.
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W okresie ok. 15 minut ok. 300–500 osób opuściło ten plac. Spośród tych osób grupa ok. 400 [osób] udała się w rejon przejścia podziemnego przy ul. Świdnickiej, gdzie
zbudowano z kontenerów na śmieci 2 barykady, których „obsługa” rozbijała płyty chodnikowe. Ponadto przed barykadami rozbijano butelki na mleko oraz wytoczono z pobliskiej bramy beczkę ze smołą, którą podpalono. Ok. godz. 14.25 spośród zgromadzonych
przy barykadach wyłoniły się 2 grupy, liczące ok. 550 osób, które udały się do Szpitala
Wojewódzkiego, gdzie na leczeniu przebywał już Z[bigniew] Wojtczak, a następnie powróciły w rejon wyjścia.
Ok. godz. 16.00 działacze RKW podjęli wśród zgromadzonych działania neutralizujące. Ok. godz. 17.10 w rejonie tym zapanował spokój.
W wyniku zakłóceń porządku publicznego [obrażeń doznało] 2 mieszkańców Wrocławia:
1. Zbigniew Wojtczak, s. Jerzego, ur. 4 IX 1953 r., zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...],
zatr[udniony] Wrocławskie Zakłady Wyrobów Papierowych jako balowacz makulatury – doznał poważnych obrażeń i przebywa na leczeniu w Szpitalu Wojewódzkim we
Wrocławiu. W opinii lekarzy jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
2. Artur Kuna, s. Stanisława, ur. 25 IX 1971 r., zam[ieszkały] Wrocław, ul. [...], nie
pracuje i nie uczy się – po udzieleniu pomocy przez lekarzy zwolniony został do domu.
Ponadto różne obrażenia ciałac odniosło 36 funkcjonariuszy MO. Uszkodzonych jest
46 pojazdów MO na sumę ok. 1,5 mln zł. Straty w mieniu komunalnym szacowane są
na ok. 2,8 mln zł.7
W dniu 1 V 1989 r. prokurator rejonowy dla dzielnicy Wrocław Śródmieście wszczął
śledztwo z art. 275 § 1 kk w sprawie gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy MO
i mienie przez uczestników zakłóceń porządku publicznego po zakończeniu nielegalnej
manifestacji.
Śledztwo to obejmuje całokształt zdarzeń przedmiotowej sprawy, w tym wypadek
drogowy potrącenia przez radiowóz MO 2 osób oraz fakty spowodowania obrażeń ciała
u funkcjonariuszy MO i strat w mieniu tut[ejszego] WUSW i komunalnym.
Śledztwem objęci są również organizatorzy nielegalnej manifestacji.
Czynności zlecone przez prokuraturę wykonywać będzie Wydział Śledczy WUSW.
Komunikat Prokuratury Wojewódzkiej o wszczęciu śledztwa został opublikowany
przez lokalne środki masowego przekazu.

Źródło: AIPN Wr, 054/1633, k. 42–47, mps.

c

W dokumencie różnych obrażeń ciała.
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Nr 241
1989 maj 15, Legnica – Aneks do planu przedsięwzięć operacyjnych do SOR kryptonim
„Ośmiornica”, sygnowany przez kpt. Zbigniewa Mackiewicza1, funkcjonariusza WUSW
w Legnicy, zatwierdzony przez ppłk. Wacława Beneckiego2, tajne specjalnego znaczenia

A. Sytuacja operacyjna
Z posiadanego przez Służbę Bezpieczeństwa garnizonu legnickiego rozpoznania
operacyjnego nie wynika, aby na terenie województwa działała bądź była tworzona jakaś struktura organizacyjna Solidarności Walczącej. Niemniej jednak na terenie miasta
Wrocławia działa kierownictwo tej struktury, obejmując swym zasięgiem oddziaływania
między innymi woj. legnickie.
Na naszym terenie spotykamy się z osobami bezpośrednio związanymi z tą strukturą,
tzn.:
– Ob[ywatel] Rybak Leszek – kontrolowany przez SB RUSW Głogów pion V w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt[onim] „Kornel”,
– Sakwa Stanisław – ﬁgurant sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim]
„Kiesa” prowadzonej przez tut[ejszy] Wydz[iał] III,
oraz faktami sporadycznego kolportażu bezpośredniego i pośredniego wydawnictw
Solidarności Walczącej.
Kolportaż bezpośredni prowadzą działacze byłych podziemnych struktur „Solidarności” działających na naszym terenie wraz z wydawnictwem RKS NSZZ „S[olidarność]”,
którzy mają dostęp do punktów rozdziału literatury we Wrocławiu poprzez sieć kolporterów bądź osoby związane nauką lub pracą z Wrocławiem, gdzie uzyskują je od
znajomych i bliskich. W ostatnim okresie praktycznie występują pojedyncze przypadki
tej formy kolportażu. Niewątpliwy wpływ na taką sytuację operacyjną mają zachodzące
zmiany społeczno-polityczne w kraju – legalizacja NSZZ „Solidarność”.
Obecnie główną formą kolportażu wydawnictw Solidarności Walczącej na naszym
terenie jest kolportaż pośredni – drogą pocztową przez N.N. osoby z terenu Wrocławia
do osób w większości przypadkowych, pojedynczych wydawnictw sygnowanych przez
omawiane ugrupowanie.
B. Analiza sytuacji operacyjnej
O ile w 1986 r. notowaliśmy na naszym terenie systematyczny kolportaż dość znacznych ilości wydawnictw sygnowanych przez SW – dochodzący w niektórych przypadkach do kilkudziesięciu sztuk jednorazowo, to już od 1987 r. notujemy ciągły spadek ilości ujawnionych przypadków kolportażu tych wydawnictw i ich ilości. Przyczyn takiego
stanu rzeczy należy upatrywać w działaniach SB. Aresztowania liderów tej organizacji
1

Zbigniew Mackiewicz (ur. 1956) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1979 r., w 1990 r.
zwolniony ze służby.
2
Wacław Benecki (ur. 1943) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1967 r., początkowo w KW
MO w Bydgoszczy, od 1978 r. w KW MO w Legnicy, 1982–1989 naczelnik Wydziału III KW MO/WUSW w Legnicy, 1989–1990 naczelnik Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Legnicy, w 1987 r. na
szkoleniu w Wyższej Szkole KGB.
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i ich wielomiesięczny pobyt za granicą oraz uderzenie w bazę poligraﬁczną spowodowały, że liczebność organizacji i jej aktywność uległa wyraźnemu spadkowi. Np. w 1988 r.
ujawniono tylko trzy przypadki kolportażu pośredniego, a kolportaż bezpośredni był
prowadzony przypadkowo i obejmował pojedyncze egzemplarze.
W obecnym roku wyraźnie zarysowuje się przewaga w stronę kolportażu pośredniego.
Kolportaż bezpośredni prowadzony głównie kanałem RKS NSZZ „S[olidarność]” praktycznie ustał z uwagi na zawarte porozumienia społeczne i legalizację NSZZ „S[olidarność]”.
Na podstawie dokonanych czynności ustaleniowo-rozpoznawczych w stosunku do osób,
na adresy których przychodziły przesyłki zawierające wydawnictwa SW, stwierdzono, że
w większości przypadków – poza dwoma (ob[ywatele] Rybak Leszek i Mielczarek Daniela
– ﬁguranci kwestionariuszy ewidencyjnych prowadzonych przez SB RUSW Głogów) był
to kolportaż przypadkowy i sporadyczny obejmujący pojedyncze egzemplarze. W dwóch
w[yżej] w[ymienionych] przypadkach jest to kolportaż systematyczny wskazujący na to,
że osoby te dokonały przedpłat na prenumeratę tych wydawnictw.
Analiza opisanych wyżej ujawnionych form działalności SW na naszym terenie oraz
ich zasięg i rozmiary wykluczają istnienie na naszym terenie ogniw organizacyjnych
tego ugrupowania.
Ponieważ osoby związane bezpośrednio z tym ugrupowaniem kontrolowane są
w ramach oddzielnych spraw ewidencji operacyjnej, przedmiotem niniejszej sprawy jest
wyjaśnianie przypadków kolportażu bezpośredniego, jak i rozpoznanie osób, na adresy
których nadsyłane są wydawnictwa sygnowane przez SW, oraz innych faktów i zdarzeń
związanych z działalnością tego ugrupowania, a mających związek z naszym terenem.
Stąd też kierunki pracy operacyjnej nie ulegają zmianie.
C. Przedsięwzięcia operacyjne
1. Poprzez osobowe źródła informacji mające dotarcie i działające w ramach NSZZ
„S[olidarność]” dążyć do ustalenia kurierów, kanałów przerzutowych i punktów poligraﬁcznych wydawnictw sygnowanych przez SW w celu przecięcia ich dopływu na nasz
teren.
Odpow[iedzialni]: pracownicy obsługujący OZI.
Termin: na bieżąco.
2. Wyjaśniać wszelkie ujawnione przypadki kolportażu wydawnictw SW na naszym
terenie w celu określenia ich źródła pochodzenia i sprawcy.
Odpow[iedzialni]: kierownictwo jednostek organizacyjnych WUSW.
Termin: na bieżąco.
3. Rozpoznawać adresatów przesyłek pocztowych zawierających wydawnictwa SW
pod kątem ich ewentualnych powiązań z tym ugrupowaniem w celu ujawnienia osób,
które dokonały przedpłat na prenumeratę wydawnictw SW.
Odpow[iedzialny]: kpt. Zb[igniew] Mackiewicz.
Termin: na bieżąco.
4. Prowadzić działania operacyjne wśród młodzieży szkolnej i akademickiej w celu
niedopuszczenia do powstawania w tych środowiskach struktur identyﬁkujących się
z Organizacją Solidarność Walcząca.
Odpow[iedzialny]: kier[ownik] Sekcji III tut[ejszego] Wydz[iału] III.
Termin: na bieżąco.
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5. Ujawniać i kontrolować osoby związane z innymi ugrupowaniami, takimi jak:
KPNa, NZS, OKOR, LDPN, WiP i Pomarańczowa Alternatywa, z którymi SW zawarła
porozumienia bądź patronuje ich działalności, w celu neutralizacji i ograniczenia ich
wpływu na środowiska, w których funkcjonują.3
Odpow[iedzialni]: kierow[nicy] jedn[ostek] organiz[acyjnych] WUSW.
Termin: na bieżąco.
6. Z uwagi na to, że SW kieruje wysiłek na pozyskanie wpływów w środowisku robotniczym i dąży do przechwycenia dotychczasowych ogniw „Solidarności”, prowadzić
kontrolę istniejących i tworzących się struktur „S[olidarności]” pod tym kątem w celu
niedopuszczenia do opanowania tych struktur przez działaczy SW.
Odpow[iedzialni]: kierow[nicy] jedn[ostek] organiz[acyjnych] WUSW.
Termin: na bieżąco.
7. Z uwagi na docelowe plany SW zakładające utworzenie oddziałów we wszystkich
województwach (wg starego podziału), a także organizowanie kadrowych grup w małych
miasteczkach oraz na wsiach, prowadzić bieżące działania operacyjne wśród miejscowych znanych działaczy „Solidarności” w celu przeciwdziałania powstaniu tych grup.
Odpow[iedzialni]: z[astęp]cy szefów ds. SB RUSW.
Termin: na bieżąco.
8. Ponieważ SW dopuszcza organizowanie walki czynnej poprzez stosowanie sieci zakonspirowanych grup o charakterze bojówkowym w wytypowanych kluczowych
zakładach produkcyjnych (przewiduje się szkolenie i wyposażenie tych grup w sprzęt
techniczny – szczególnie środki łączności radiowej), prowadzić czynne działania operacyjne w wytypowanych zakładach kluczowych woj. legnickiego w celu ujawniania prób
tworzenia takich grup i zapobiegania ich powstawaniu.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] V tut[ejszego] WUSW.
Termin: na bieżąco.
9. W okresach niepowodzeń realizacji zawartych umów społecznych intensyﬁkować
prowadzone działania operacyjne w celu przeciwdziałania ewentualnemu wykorzystaniu ich przez Solidarność Walczącą dla pozyskania nowych działaczy i sympatyków
oraz uzyskania akceptacji społecznej dla swoich celów i działań.
Odpow[iedzialni]: kierow[nicy] jedn[ostek] organiz[acyjnych] WUSW.
Termin: na bieżąco.
10. Ustalać osoby rozpowszechniające kasety wideo i magnetofonowe o wrogich
treściach oraz poddawać je kontroli operacyjnej w celu ustalenia ich ewentualnych powiązań z Agencją Informacyjną SW, która zajmuje się wypożyczaniem tego typu materiałów audiowizualnych.
Odpow[iedzialny]: kpt. Zb[igniew] Mackiewicz.
Termin: na bieżąco.
11. Prowadzić kontrolę międzynarodowego ruchu osobowego w celu ewentualnego
ujawnienia i rozpoznania kanałów kontaktowych i przerzutowych materiałów bezdebitowych, środków technicznych i materialnych do kraju i z kraju, zorganizowanych przez SW.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] II i Paszportów.
Termin: na bieżąco.
a

W dokumencie KNP.
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12. Prowadzić inne działania rozpoznawczo-wyjaśniające związane z działalnością
tego ugrupowania na naszym terenie.
Odpow[iedzialny]: kpt. Zb[igniew] Mackiewicz.
Termin: na bieżąco.
13. Koordynować działania operacyjne jednostek organizacyjnych WUSW w stosunku do ﬁgurantów prowadzonych spraw oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć
dot[yczących] Solidarności Walczącej.
Odpow[iedzialny]: n[aczelni]k Wydz[iału] III.
Termin: na bieżąco.
Powyższy plan w miarę rozwoju sytuacji operacyjnej będzie ulegał aktualizacji.

Źródło: AIPN Wr, 022/1196, k. 101–105, mps.
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Nr 242
1989 czerwiec 17, [Warszawa] – Szyfrogram nr 9911 od zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
w sprawie materiałów operacyjnych dotyczących Jadwigi Chmielowskiej, tajne

Informuję, że w dniu 20 VI br. około godz. 10.30 przybędzie do waszej jednostki kpt.
Zbigniew Kocyk celem zaprezentowania uzyskanych materiałów operacyjnych dotyczących Jadwigia Chmielowskiej. Materiał winien być przedstawiony pracownikom prowadzącym zagadnienie Solidarności Walczącej oraz pracownikom obserwacji zewnętrznej
obsługującymb zakryte punkty w Katowicach, Sosnowcu i Jastrzębiu.12

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 6, k. 171, mps.

a
b

W dokumencie Janiny.
W dokumencie obsługujących.
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Nr 243
1989 czerwiec 19, Warszawa – Informacja dotycząca częściowej tolerancji SW w zakresie taktyki i programu działania po zakończonych wyborach, opracowana w Biurze
Studiów SB MSW, tajne

Kornel Morawiecki w wywiadzie udzielonym w dniu 17 VI br. przedstawicielowi
BBC Tadeuszowi Łączyńskiemu1 powiedział m.in.:
– Solidarność Walcząca zamierza w ograniczonym zakresie ujawnić kilku bardziej
znanych przedstawicieli swojej organizacji, zmienić jej styl działania. Jednak zasadnicze zręby SW oraz sprawdzone już metody kierowania pozostaną nadal w konspiracji.
Taktyka ta podyktowana jest trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji w Polsce,
w szczególności w kontekście z wydarzeniami w Chinach.
– Bojkot wyborów wynikał z ich niedemokratycznego charakteru i był elastyczny,
bowiem nie sprzeciwiano się głosowaniu pod warunkiem skreślania komunistów.
– Zamierzenia strony opozycyjno-solidarnościowej nie będą torpedowane przez SW,
o ile nie dojdzie do układania się z komunistami lub ustawiania się po stronie koalicyjnej.
– SW występuje i będzie zdecydowanie występowała przeciwko kandydaturze gen.
W[ojciecha] Jaruzelskiego na fotel prezydenta. W tym celu w najbliższym czasie będą
organizowane manifestacje uliczne. K[ornel] Morawiecki wysłał już do wszystkich posłów i senatorów strony opozycyjno-solidarnościowej listy z propozycją zgłoszenia kandydata na prezydenta w osobie Jerzego Giedroycia z Paryża.
– Jednym z ważniejszych zadań jest dążenie do spowodowania rozpisania nowych
wyborów do parlamentu, nie czekając na upływ 4 lat, aby nie dopuścić do dalszego
pogłębiania kryzysu gospodarczego przez stronę koalicyjno-rządową. SW ma zamiar
zaproponować podejmowanie przez załogi czynnych strajków w zakładach pracy, z usuwaniem partii z tych zakładów i postulowaniem nowych wyborów.
– Rozwiązania siłowe SW przypisuje jedynie stronie koalicyjno-rządowej, natomiast
swoje działania będzie m.in. koncentrowała na negowaniu systemu komunistycznego,
wykazując, że jest to ideologia zła i należy z nią walczyć.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 264–265, mps.

1
Tadeusz Łączyński (ur. 1936) – dziennikarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w ZR Dolny
Śląsk, w stanie wojennym internowany, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych, pod koniec lat 80. korespondent BBC.
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Nr 244
1989 czerwiec 22, Katowice – Szyfrogram nr 22 kierownika Inspektoratu 2 WUSW
w Katowicach ppłk. Lucjana Janusa do naczelnika Wydziału II Biura Studiów SB MSW
w sprawie manifestacji zorganizowanej przez katowicki oddział SW na rynku w Katowicach, tajne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Solidarności Walczącej Oddział Katowice
w dniu 22 VI 1989 r. o godz. 16.00 na rynku w Katowicach zorganizowano nielegalną
manifestację.
Do organizatorów przyłączyli się działacze i członkowie Niezależnego Zrzeszenia
Studentów, Międzymiastówki Anarchistycznej1, Konfederacji Polski Niepodległej grupy Tychy i Bytom oraz „Solidarności”. Wśród zebranych, ok. 500–800 osób (łącznie
z osobami postronnymi), rozpoznano: S[ławomira] Bugajskiego, B[arbarę] Kowalczyk,
A[nnę] Gorgoń (ﬁguranci Inspektoratu 2), A[dama] Słomkę, M[acieja] Wojciechowskiego2 (ﬁg[uranci] Wydz[iału] III) oraz M[ichała] Luty, A[nitę] Gargas3 oraz członków
MRO SW.
Do zgromadzonych przemawiało 2 przedstawicieli Solidarności Walczącej Oddziału
Jastrzębia i Zagłębia oraz działacz NZS. Krytykowali kandydaturę gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL, wskazując jego osobę jako sprawcę wszelkich [problemów] aktualnego stanu gospodarczego i ekonomicznego kraju. Wznoszono hasła „precz
z komuną”, „komuniści do kostnicy”, „znajdzie się pała na dupę generała”, „sowieci
do domu”, „PZPR do ZSRR” itp. oraz eksponowano 10 transparentów uczestniczących
organizacji.
Około godz. 16.30 uformował się pochód, który zgodnie z intencjami organizatorów
zamierzał przemieścić się w okolice KW PZPR. W wyniku zastosowanych blokad przez
funkcjonariuszy mundurowych, kierujący się ulicami centrum Katowic uczestnicy manifestacji i pochodu, który liczył w różnych okresach 100–250 osób, powrócili do rynku,
a następnie o godz. 17.30 [pochód] rozwiązał się. Uczestnicy rozeszli się, nie zakłócając
porządku publicznego.
Zaznaczyć należy, iż w trakcie przemarszu część uczestników rzucała pojemnikami
z keﬁrem oraz dokonywała malowania haseł i napisów na pojazdach i budynkach.
Ponadto dokonywano systematycznego kolportażu ulotek, m.in. informujących
o działalności i zasięgu SW, oraz wydawnictw „Wrzos”4 i „PIK” sygnowanych przez
oddział katowicki SW nr 2 i 35/1 w treści nawiązujących do wyników wyborów i dalszych zamierzeń SW.
Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 4, k. 198–199, rkps.
1

Międzymiastówka Anarchistyczna – organizacja powstała w V 1988 r. w Gdańsku, szybko rozszerzyła działalność na inne miasta, w 1989 r. przekształcona w Federację Anarchistyczną.
2
Maciej Wojciechowski (ur. 1964) – socjolog, dziennikarz, działacz opozycyjny. Działacz NZS, członek redakcji
„Kontry”.
3
Anita Gargas – dziennikarka, działaczka opozycyjna. Działaczka NZS i SW.
4
„Wrzos” – pismo SW, publikowane w Będzinie, ukazywało się w latach 1989–1990, wydano 5 numerów.
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Nr 245
1989 czerwiec 28, Poznań – Informacja kierownika Inspektoratu 2 WUSW w Poznaniu
dla naczelnika Wydziału III WUSW w Poznaniu w sprawie manifestacji zorganizowanej
przez SW w rocznicę wydarzeń Czerwca ‘56, tajne

Informuję, że w dniu dzisiejszym o godz. 15.30, stosownie do wcześniej przeprowadzonej akcji propagandowej, rozpoczęła się na placu Wolności w Poznaniu nielegalna
manifestacja w związku z 33. rocznicą czerwca 1956 roku.
Organizatorami manifestacji były tut[ejsze] nielegalne ugrupowania, tj. SW
i LDPN.
Manifestację zawiązał Maciej Frankiewicz – szef poznańskiego oddziału SW, który przemawiając, nawiązał do wydarzeń czerwca 1956 r. oraz zaproponował przejście
na plac Adama Mickiewicza, tj. na miejsce centralnych uroczystości organizowanych
przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „S[olidarność]” Z[akładów] P[rzemysłu]
M[etalowego] Cegielski, wspieraną przez tut[ejszy] Komitet Obywatelski.
Krótkie przemówienie wygłosiła również p. Majchrzak1, która domagała się ujawnienia sprawców śmierci syna – Piotra, który wg niej zmarł rzekomo w wyniku pobicia
przez funkcjonariuszy ZOMO w 1982 roku.
Głos zabrał również Krzysztof Stasiewski2 – członek SW, który zaproponował przejście w miejsce rzekomego pobicia Piotra Majchrzaka3, tj. na ul. Fredry.
Z ulicy Fredry manifestanci za inspiracją M[acieja] Frankiewicza przeszli pod budynek KW PZPR, skąd udali się na plac A[dama] Mickiewicza, w okolice pomnika „Jedność”. W swym ponownym wystąpieniu pod gmachem KW PZPR M[aciej] Frankiewicz
stwierdził, że budynek ten od 40 lat jest przyczyną wszystkich nieszczęść, a generał
Jaruzelski, jak ustalił wywiad AK, jest byłym agentem NKWD.
W czasie manifestacji i przemarszu eksponowane były m[iędzy] innymi następujące
transparenty:
– „Precz z komuną – SW”,
– „Jaruzelski musisz odejść”,
– „Precz z generałem – S[zkolne] K[oła] O[poru] S[połecznego]”4,
– „Od Solidarności do Wolności”,
– „Czerwiec 1956 – LDPN”,
– „NZS”,
– „SKOS”,
– „PPN Oddział Warszawski”.
1

Teresa Majchrzak – nauczycielka.
Krzysztof Stasiewski, ps. „Brodacz”, „Marian” (ur. 1960) – graﬁk komputerowy, działacz opozycji. Od 1980 r.
działacz konspiracji młodzieżowej, NSZZ „Solidarność” i KPN, w stanie wojennym internowany, działacz SW,
prowadził działania kontrwywiadowcze, od IX 1984 r. do VI 1986 r. ukrywał się, aresztowany, zwolniony we IX
1986 r. na mocy amnestii, projektował szatę graﬁczną pism SW, znaczki, kalendarze itp.
3
Piotr Majchrzak (1963–1982) – uczeń, pobity na śmierć w V 1982 r. przez funkcjonariuszy MO, najprawdopodobniej przyczyną zbrodni był noszony w ubraniu opornik.
4
Szkolne Koła Oporu Społecznego – konspiracyjna organizacja młodzieży szkolnej, działająca w Poznaniu
w latach 1982–1989.
2
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Skandowano również hasła:
– „Znajdzie się pała na generała”,
– „Jaruzelski musisz odejść”,
– „Lepszy kapral niż generał”,
– „Komuniści to faszyści”,
– „Prezydenta nie agenta”,
– „Sowieci do domu”,
– „Nie chcemy podwyżek”,
– „PZPR to maﬁa PRL”,
– „Lepsza dżuma niż komuna”,
– „Precz z komuną”.
Manifestacja w swoim maksymalnym wymiarze ilościowym nie przekroczyła 300
osób.
Na uwagę zasługuje fakt, iż po dojściu manifestacji na pl. A[dama] Mickiewicza
(godz. 16.25) organizatorzy centralnych uroczystości zażądali, aby transparenty niesione
przez manifestujących zostały zwinięte, na co M[aciej] Frankiewicz w celu podkreślenia
odrębności polityczno-organizacyjnej nie wyraził zgody, oświadczając, że będą one eksponowane do momentu rozpoczęcia uroczystości rocznicowych.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 252–253, mps.
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Nr 246
1989 czerwiec 30, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępców szefa WUSW ds. SBa w sprawie dostarczania informacji na temat działalności SW, tajne1

W czasie trwania obrad Okrągłego Stołu, kampanii wyborczej do parlamentu i po jej
zakończeniu nasiliła się aktywność i agresywność działalności Solidarności Walczącej.
Wzrósł kolportaż ulotek i nielegalnych wydawnictw atakujących ustrój socjalistyczny,
przywódców partii, komunizm światowy. Organizowane są uliczne demonstracje przeciwko W[ojciechowi] Jaruzelskiemu i antyradzieckie. Ostro napiętnowany jest L[ech]
Wałęsa, KKW i ich „ugodowa” polityka z władzą komunistyczną. Nawołuje się bezpardonowo do obalenia ustroju konstytucyjnego i przejęcia władzy.
Równolegle SW umacnia i poszerza swą organizację. Przywódcy dążą do przyciągnięcia w szeregi swej organizacji ekstremalnych antywałęsowskich działaczy
„S[olidarności]”, głównie z grupy roboczej. Usiłują tworzyć nowe oddziały i grupy,
w tym także w zakładach pracy. Chcą pozyskiwać zwolenników w wojsku i resorcie
spraw wewnętrznych, zalecając stosowanie terroru psychicznego, przekupstwa i wykorzystanie powiązań towarzyskich i zawodowych. Dla spopularyzowania organizacji
w kraju i uzyskania wsparcia z Zachodu ujawnili niektórych aktywistów jako oﬁcjalnych przedstawicieli (Marek Czachor z Gdyni, Maciej Frankiewicz z Poznania, Antoni
Kopaczewski z Rzeszowa, Wojciech Myślecki z Wrocławia). W załączeniu wydawnictwo SW nr 16/211 z 26 VI 1989 r. zawierające krótkie charakterystyki i adresy w[yżej]
w[ymienionych] osób. Osoby te winny być wykorzystane w podejmowanych kombinacjach operacyjnych mających na celu dotarcie do struktur SW. Dalsi działacze (m.in.
z Warszawy, Katowic) jako oﬁcjalni przedstawiciele mają zostać ujawnieni w terminie
późniejszym. Należy więc ustalać potencjalnych kandydatów do ujawnienia jako przedstawicieli i poddawać ich aktywnemu rozpracowaniu operacyjnemu.
Główny nurt działalności ma się jednak nadal skupiać w strukturach konspiracyjnych.
Duży stopień zagrożenia działalnością SW nakazuje potrzebę aktywnego systematycznego rozpoznawania operacyjnego zamierzeń, rozwoju organizacji, stosowanych
form działania itd., a także ograniczania zasięgu i skuteczności jej walki z ustrojem
konstytucyjnym i władzami państwa.
Zachodzi też potrzeba dokonania aktualnej analizy siły, działalności i planów organizacji. W związku z tym, w terminie do 25 lipca br., proszę o nadesłanie pogłębionej
oceny na ten temat, uwzględniającej m.in. informacje o:
1. Stanowisku SW po ukształtowaniu [się] nowego Sejmu, Senatu i rządu oraz wyborze prezydenta, zaleceniach kierownictwa SW we Wrocławiu dla struktur terenowych
i inicjatywach aktywu oddziałów wojewódzkich i grup.
2. Powiązaniach SW z niektórymi posłami i senatorami oraz próbach docierania do
członków parlamentu.
a

Zgodnie z rozdzielnikiem pismo było skierowane do wszystkich WUSW w kraju.
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3. Stanie kadrowym tajnych struktur, osób angażowanych i typowanych do nielegalnej działalności.
4. Nowo utworzonych lub reaktywowanych strukturach regionalnych, w tym kołach
tworzonych w zakładach pracy.
5. Faktach organizowania strajków i opanowywania kierownictwa zakładów pracy,
tworzeniu specjalnych komitetów dla wykonania tych zadań na wypadek zaostrzenia się
nastrojów społecznych i narastania konﬂiktów.
6. Pozyskiwaniach członków i działaczy „S[olidarności]” i powiązaniach z miejscowymi organizacjami KPN, WiP, PPS, NZS, organizacjami alternatywnymi i innymi
ugrupowaniami.
7. Realizowaniu koncepcji docierania i pozyskiwania [zwolenników] z szeregów
wojska, milicji i Służby Bezpieczeństwa oraz faktach kompromitowania i szantażowania ich.
W związku z tym, że na koniec każdego miesiąca opracowywany jest dla ministra
spraw wewnętrznych i szefa Służby Bezpieczeństwa meldunek krypt[onim] „WiR” zawierający syntetyczną ocenę zagrożeń działalnością głównych ugrupowań nielegalnych
i opozycyjnych, proszę o nadesłanie do 25 każdego miesiąca informacji i ocen dotyczących tematów ujętych w punktach 1–7.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 135–137, mps.
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Nr 247
1989 lipiec 20, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB ppłk. Zbigniewa Pawlickiego w sprawie taktyki działania SW, tajne specjalnego znaczenia

Z informacji uzyskanych najprawdopodobniej z grona ścisłego kierownictwa SW we
Wrocławiu wynika, że organizacja ta wypracowuje nową taktykę działania organizacjia,
dostosowaną do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. W uzgodnieniu z zachodnimi agendami SW rozważana jest koncepcja, aby po okresie negacji wyborów parlamentarnych, ugrupowanie to aktywnie włączyło się w tzw. proces przejmowania władzy.
Oceniając, że najbliższe wybory do władz terenowych będą w pełni demokratyczne,
planuje się wystąpienie SW we wspólnym bloku wyborczym z PSL1, PPS-RD, PPN2
i Grupą Roboczą NSZZ „S[olidarność]”3. Taktyce przejęcia kontroli nad lokalnymi
strukturami samorządowymi służyć ma także utworzenie Regionalnych Klubów Obywatelskich „Wolni i Solidarni”, których głównym celem byłoby skupienie radykalnych
ugrupowań opozycyjnych, działających zwłaszcza w środowisku wiejskim. Intencją kierownictwa SW jest oddziaływanie na te struktury, by nadać ich działalności charakter
polityczny przy rezygnacji z niekontrolowanych wystąpień ulicznych, grożących anarchizacją i gwałtowną na nie reakcją władz.
W sferze działań nakierowanych na kształtowanie sytuacji wewnątrz opozycji parlamentarnej kierownictwo organizacji zamierza uaktywnić swych przedstawicieli w Obywatelskim Klubie Poselskim4 (SW twierdzi, że ma 11 utajnionych przedstawicieli w Sejmie i 4 w Senacie. Ich zadaniem jest m.in. zainicjowanie podjęcia przez Zgromadzenie
Narodowe prac nad ustawą o statusie partii politycznych). Zakłada się, iż ze względu na
dotychczasowe zasługi wielu z nich otrzyma od L[echa] Wałęsy osobistą rekomendację
do kandydowania na eksponowane stanowiska w NSZZ „Solidarność”. Kierownictwo
SW podjęło decyzję, że po wyborach do władz NSZZ „Solidarność” zostanie ujawniona
faktyczna przynależność w[yżej] w[ymienionych] działaczy w celu skompromitowania
L[echa] Wałęsy i nasilenia tendencji odśrodkowych w związku.
Niezależnie od powyższych przedsięwzięć, aktyw SW uznaje za celowe utrzymanie
w przyszłości tajnych struktur organizacji, w tym części kierownictwa i komórek poligraﬁcznych.
Informacja niniejsza stanowi uzupełnienie do pisma SK-II-0858/89 z 30 VI 1989 r. –
z przeznaczeniem do wykorzystania w realizacji przedsięwzięć w SOR „Ośmiornica”.
Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 139–140, mps.
a

Tak w dokumencie.
Polskie Stronnictwo Ludowe zostało powołane przez grupę niezależnych działaczy ludowych w II 1989 r.
2
Polska Partia Niepodległościowa – partia polityczna powołana w XII 1984 r. przez grupę czołowych działaczy
KPN, wydawała m.in. „Polskę Niepodległą”.
3
Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – powstała w III 1987 r. w reakcji na powołanie przez
Lecha Wałęsę Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”, w jej skład weszli przywódcy związku z lat 1980–1981,
dążyli oni do odbudowy statutowych władz związku sprzed 13 XII 1981 r.
4
Właśc. Obywatelski Klub Parlamentarny.
1
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Nr 248
1989 lipiec 24, Katowice – Analiza aktualnej działalności i planów organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca Oddział Katowice opracowana w WUSW w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia

Na podstawie ustaleń [z] uzyskanych od osobowych źródeł informacji wydawnictw
bezdebitowych z naszego terenu można stwierdzić, że SW nie uznaje wybranych członków Sejmu, Senatu oraz rządu. Opinię swoją opiera na stwierdzeniu, że nie są to reprezentanci narodu, gdyż nie zostali wybrani w demokratycznych wyborach. W okresie
czerwca i lipca członkowie SW woj. katowickiego wspólnie z innymi strukturami, tj.
KPN, Międzymiastówką Anarchistyczną, NZS zorganizowalia wiece protestacyjne na
terenie Katowic w dniach 22 VI 1989, 7 VII 1989, 13 VII 1989 r. pod hasłem „Jaruzelski
musi odejść”.
Dotychczas nie ustalono na naszym terenie powiązań SW z posłami i senatorami
z terenu woj. katowickiego, ani też prób docierania do członków parlamentu. Wytypowano radykalnych posłów strony opozycyjno-solidarnościowej, w stosunku do których,
ze względu na ich radykalną postawę w przeszłości i obecnie, mogą być podejmowane
próby dotarcia przez działaczy SW.
W bieżącym roku w miesiącu styczniu (19 I 1989) zawiązała się w Jastrzębiu Zdroju struktura Solidarności Walczącej, która ma za zadanie prowadzenie działalności na
terenie Rybnickiego Okręgu Węglowego. W dniu 1 II 1989 r. przejęto wydawnictwa
sygnowane przez SW Jastrzębie Zdrój nr 1, podpisane przez „Krzysztofa Krab” jako
przewodniczącego miejscowego oddziału. Do tej pory w cyklu miesięcznym ukazało się
siedem w[yżej] w[ymienionych] wydawnictw. Działacze SW Jastrzębie biorą aktywny
udział w nielegalnych manifestacjach na terenie Katowic. Powyższe fakty są udokumentowane przez tut[ejszy] Inspektorat 2 na dokumentacji fotograﬁcznej oraz kamerą wideo. Obecnie wspólnie z MUSW Katowice i RUSW Jastrzębie Sekcja II Inspektoratu 2
ustala dane personalne członków SW z terenu Jastrzębia i Zagłębia, gdyż w trakcie ostatnich manifestacji pojawiła się grupa osób z transparentem „SW Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego”.
Pod koniec kwietnia 1988 r. w Katowicach zawiązała się nielegalna organizacja o nazwie Młodzieżowy Ruch Oporu Niepodlegli skupiająca w swych szeregach młodzież
szkół ponadpodstawowych, a w szczególności liceów ogólnokształcących. W miesiącu
wrześniu 1988 r. MRO zostało włączone w struktury SW i przyjęło nazwę MRO SW –
Katowice.
Organizacja ta wydaje biuletyn o nazwie „Przebojem”1.
Z posiadanego aktualnie rozpoznania operacyjnego wynika, że w działalność MRO
zaangażowana jest ośmioosobowa grupa [osób] wywodzącychb się z LO na terenie Ka-

a

W dokumencie zorganizowała.
W dokumencie wywodząca.
1
„Przebojem” – pismo Młodzieżowego Ruchu Oporu „Niepodlegli”/„Solidarność Walcząca”, ukazywało się
w latach 1988–1989, wydano 13 numerów.
b
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towic, których dane personalne wraz z dokumentacją fotograﬁczną są w posiadaniu
tut[ejszego] Inspektoratu 2.
Działalność w[yżej] w[ymienionej] grupy sprowadza się do udziału w manifestacjach organizowanych przez SW, w trakcie których wykazują [członkowie grupy] czynne uczestnictwo, kolportując ulotki, wykonując napisy na murach. Zanotowano także
próby docierania do uczniów, których rodzice pełnią funkcje społeczno-polityczne
w Katowicach. Sprawa ta dotyczy Artura Ragana2, ucznia IV LO w Katowicach, którego ojciec jest z[astęp]cą szefa ds. polityczno-wychowawczych WUSW w Katowicach.
W tym przypadku podjęto stosowne działania, które uniemożliwiły dalszą inﬁltrację
środowiska uczniowskiego. Obecnie, oprócz w[yżej] w[ymienionego] jednostkowego
przypadku, Inspektorat 2 nie odnotował faktów prób dotarcia i pozyskiwania inﬁltracji
z szeregów wojska, milicji, Służby Bezpieczeństwa oraz ich rodzin.
W związku z tym, że na terenie kraju zostali ujawnieni niektórzy działacze SW jako
oﬁcjalni przedstawiciele, a przedstawiciel taki w naszym województwie ma być ujawniony w terminie późniejszym, na podstawie dotychczas zebranych informacji i materiałów
na ﬁgurantów prowadzonych w ramach SOR „Ośmiornica” należałoby typować jako
oﬁcjalnego przedstawiciela SW Sławomira Bugajskiego, ur. 15 XI 1941 r. w Będzinie,
s. Stefana i Marianny Szymczak, wykszt[ałcenie] wyższe – dr ﬁzyki, zam[ieszkałego]
Katowice, ul. [...], aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” w okresie od września
1980 do 13 grudnia 1981 r. W tym okresie w[yżej] wym[ieniony] był pracownikiem
Uniwersytetu Śląskiego. Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1984 r.
zwolniony z U[niwersytetu] Ś[ląskiego]. Wielokrotnie karany przez kolegium, kilkakrotnie podczas przeszukań zakwestionowano w jego mieszkaniu nielegalne wydawnictwa, w tym również sygnowane przez SW.
Mimo aktów amnestyjnych nie ujawnił swojej nielegalnej działalności, a wręcz zaktywizował bardziej utajnione działanie. Materiały operacyjne potwierdzają, że utrzymywał kontakty z działaczami SW z terenu Wrocławia. Z niepotwierdzonych informacji
wynika, że ﬁgurant w latach 1984–1985 pełnił funkcję szefa SW oddziału katowickiego.
Na podstawie zebranych materiałów i faktów, [które świadczą], że ﬁgurant nie może
[podjąć] działań w zakonspirowanych strukturach, należy założyć, że może on zostać
oﬁcjalnym przedstawicielem Solidarności Walczącej oddziału katowickiego.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 275–276, mps.

2

Artur Ragan – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 249
1989 lipiec 24, Rzeszów – Analiza sił, działalności i planów rzeszowskiego oddziału SW
sygnowana przez zastępcę szefa WUSW w Rzeszowie ds. SB ppłk. Witolda Górskiego1
i zastępcę naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego, tajne specjalnego znaczenia

W bieżącym roku oddział SW Rzeszów w wyniku planowych, realizowanych pod
nadzorem Biura Studiów SB MSW działań operacyjnych istotnie umocnił swoją pozycję
w kierownictwie organizacji SW we Wrocławiu. M[iędzy] in[nymi] dwukrotnie doszło
do spotkań z Kornelem Morawieckim, kilkakrotnie z Hanną Karniej-Łukowskąa, dwukrotnie przyjeżdżała do Rzeszowa Jadwiga Chmielowska, systematycznie odbywane są
spotkania ze Zbigniewem Oziewiczem i Wojciechem Myśleckim. W wyniku uzgodnień
z w[yżej] w[ymienionymi] osobami:
1. Kierownictwo SW w Rzeszowie ma stałą okresową łączność z przedstawicielami
kierownictwa organizacji i oddziałów.
2. Regularnie do Rzeszowa przyjeżdża 2 kurierów: jeden przywożący bieżącą prasę,
drugi dyskietki serwisu A[gencji] I[nformacyjnej] SW.
3. W miarę regularnie oddział zasilany jest ﬁnansowo, z reguły ok. 50 USD miesięcznie.
4. Szef oddziału – A[ntoni] Kopaczewski – został jawnym przedstawicielem SW na
kraj.
5. Kierownictwo rzeszowskiego oddziału posiada stały pisemny kontakt z nierozpoznanym dotychczas członkiem kierownictwa SW we Wrocławiu używającym nazwiska
„Zaremba” i imienia Bogdan.
Wszystkie istotne wyniki współdziałania oddziału SW Rzeszów z centralą we
Wrocławiu są znane SB WUSW w Rzeszowie, o czym [na] bieżąco informowany jest
Wydz[iał] II B[iura] St[udiów] SB MSW. Pozwoliło to na uzyskiwanie rozpoznania
personalnego oraz planów i taktyki działalności organizacji SW. W[yżej] w[ymienione]
korzyści operacyjne osiągnięte zostały w zasadzie bez rozbudowy ilościowej oddziału
SW w Rzeszowie.
Legalizacja NSZZ „S[olidarność]” i wejście opozycji w struktury władzy utrudnia
kontynuowanie prowadzonych kombinacji operacyjnych mających na celu rozpracowanie organizacji SW. Aktualne rozpoznanie potwierdza równocześnie, że istnieją dalsze
możliwości prowadzenia ofensywnych działań operacyjnych w ramach rozpracowania
oddziału SW Rzeszów (SOR „Ośmiornica” nr rej[estracyjny] 17 426). Ze względu na
pewne ograniczenie działalności SW z powodu sezonu urlopowego, wypracowanie aktualnych koncepcji działań możliwe jest w terminie późniejszym.
Odnośnie szczegółowych problemów działalności SW rozpoznanie operacyjne wskazuje, że:
1. Stosunek do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu spowodował rozbicie organizacji SW we Wrocławiu, o czym świadczy zamiar wycofania się Zb[igniewa] Oziea
1

Tak w dokumencie.
Witold Górski – bliższych danych nie ustalono.
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wicza z działalności oraz częściowa rezygnacja z taktyki pełnej konspiracji działań (np.
organizacja wieców, manifestacji, ujawnienie swoich przedstawicieli). Przewodniczący
oddziału SW Rzeszów A[ntoni] Kopaczewski prezentuje opinię, że kierownictwo obecnego NSZZ „S[olidarność]” podjęło kolaborację z władzami komunistycznymi, i uznaje
linię programową zawartą w Zasadach ideowych SW jako słuszną. Jest rzecznikiem późniejszego przekształcenia SW w antykomunistyczną partię polityczną, co powinno być
poprzedzone rozwojem jej struktur konspiracyjnych i wzmożeniem oddziaływania propagandowego na społeczeństwo. Kierownictwo SW we Wrocławiu niezmiennie zaleca
rozwój konspiracyjnych grup terenowych (w tym w zakładach pracy) oraz wchodzenie
w jawne struktury „S[olidarności]”, a także nawiązywanie współpracy z grupami dysydenckimi w krajach socjalistycznych.
2. Z danych przekazanych przez J[adwigę] Chmielowską wynika, że katowicki oddział SW posiada swojego członka (członków) wśród aktualnych parlamentarzystów.
Senatorowie i posłowie z woj. rzeszowskiego nie mają powiązań organizacyjnych z oddziałem SW Rzeszów, jednak A[ntoni] Kopaczewski w rozmowach z nimi próbuje przemycać swój program.
3. Stan kadrowy oddziału SW Rzeszów nie uległ zmianie. Aktualnie działa ok. 10
osób wspieranych przez kilkudziesięciu sympatyków. A[ntoni] Kopaczewski nasilił
starania o włączenie w grono sympatyków regionalnych i zakładowych aktywistów
„S[olidarności]” z terenu województwa (np. przewodniczący KZ NSZZ „S[olidarność]”
z M[iejskiego] P[rzedsiębiorstwa] K[omunikacyjnego] Rzeszów, P[olskich] Z[akładów]
O[ptycznych] Rzeszów, M[iejskiego] P[rzedsiębiorstwa] E[nergetyki] C[ieplnej] Rzeszów itp.).
4. W bieżącym roku kierownictwo oddziału SW Rzeszów w porozumieniu z SW
Wrocław utworzyło 2 pododdziały w Tarnobrzegu i Krośnie, które samodzielnie rozpoczęły wydawanie prasy własnej (o szczegółach informowano na bieżąco Wydz[iał]
II B[iura] St[udiów] SB MSW). W planach oddział ten posiada zamiar utworzenia grup
SW w Brzozowie i Jarosławiu. Próby tworzenia grup zakładowych SW nie przyniosły
efektów.
5. Zamiarów i faktów podanych w tezie nie stwierdzono.
6. Stwierdzono w miarę skuteczne fakty pozyskiwania zakładowych działaczy
„S[olidarności]” jak w punkcie 3 a także nawiązanie ścisłego współdziałania i podejmowanie prób sterowania rzeszowską grupą WiP. Podejmowano również nieudane próby
podjęcia współdziałania z kierownictwem rzeszowskiego NZS.
7. Zamiarów i faktów ujętych w tej tezie nie było, chociaż kierownictwo oddziału
inspirowane jest przez aktywistów SW z Wrocławia do takich działań.

Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 278, mps.
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Nr 250
1989 lipiec 27, Konin – Plan działań w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim
„Ośmiornica”, sygnowany przez kierownika Sekcji III WUSW w Koninie kpt. Waldemara Muszałkiewicza1, tajne specjalnego znaczenia

I. Sytuacja operacyjna
Rozpoznanie operacyjne wskazuje, że na terenie woj. konińskiego od kilku miesięcy
nasiliła się aktywność działaczy „S[olidarności]” o skrajnych poglądach, reprezentujących idee Solidarności Walczącej. W dniu 11 VII 1989 r. w mieszkaniu prywatnym aEwy
Bugno-Zaleskieja odbyło się zebranie założycielskie SW. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel SW z Poznania. Zaproponował grupie konińskiej włączenie do struktury poznańskiej. Uzgodniono, że poznańska SW będzie udzielała pomocy organizacyjnej oraz
zapewniać będzie dostawę materiałów propagandowych. Zgodnie z zadaniami SW członkowie grupy konińskiej zamierzają wpływać na organizacje związkowe w zakładach pracy, pobudzając je w ten sposób do radykalniejszego działania w interesie aswoicha załóg.
II. Cel sprawy
Aktywne i systematyczne rozpoznawanie operacyjne zamierzeń, rozwoju organizacji, stosowanych form działania oraz ograniczanie zasięgu i skuteczności jej walki
z ustrojem konstytucyjnym i władzami państwa.
III. Kierunki w sprawie
1. Bieżące ustalanie składu osobowego konińskiej grupy SW i osób [ją] wspomagających, funkcji w niej pełnionych przez poszczególne osoby, ich powiązania z innymi
nielegalnymi strukturami na terenie kraju oraz powiązań z ośrodkami zagranicznymi.
2. Procesowe i operacyjne dokumentowanie wrogiej działalności poszczególnych
członków konińskiej SW.
3. Ograniczanie wpływu SW na załogi konińskich zakładów pracy oraz utrudnianie
dostępu do źródeł nielegalnej propagandy.
4. Dezintegracja i dezinformacja środowiska działaczy SW.
5. aProcesowe dokumentowanie działalności niezgodnej z obowiązującym prawem
– przestępczeja.
IV. Przedsięwzięcia operacyjne
1. Przy pomocy OZI Sekcji III (TW ps[edonim] „Robert”, TW ps[edonim] „Mietek”,
TW ps[edonim] „Marek”, TW ps[edonim] „Tomek”) kontrolować SW w zakresie:
– składu personalnego, pełnionych funkcji, bieżących zmian personalnych,
– wysuwanych inicjatyw i zamierzeń,
– terminów spotkań, ich przebiegu, uczestników spoza grona działaczy SW,
– kontroli operacyjnej w środowisku.
a–a
1

Fragment dopisany odręcznie.
Waldemar Muszałkiewicz – bliższych danych nie ustalono.
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Wykona – kpt. W[aldemar] Muszałkiewicz, chor. M[irosław] Traciłowski2.
Termin – na bieżąco.
2. Poddać bieżącej kontroli operacyjnej w miejscu pracy z uwzględnieniem rozpoznania prezentowanych postaw, zachowań, utrzymywanych kontaktów, wysuwanych
inicjatyw i zamierzeń następujących członków SW:
a) Ewa Bugno-Zaleska
Wykona – kpt. W[aldemar] Muszałkiewicz
b) Janusz Kukieła3 – zatr[udniony] K[opalnia] W[ęgla] B[runatnego] „Konin”
Wykona – ppor. G. Andrzejewski4, chor. M[irosław] Traciłowski
c) Marek Tarczewski5 – zatr[udniony] K[opalnia] W[ęgla] B[runatnego] „Konin”
Wykona – chor. M[irosław] Traciłowski
d) Andrzej Katafoni6 – zatr[udniony] K[opalnia] W[ęgla] B[runatnego] „Konin”
Wykona – chor. M[irosław] Traciłowski
e) Artur aOlejniczaka7 – zatr[udniony] Kombinat Budowlany
Wykona – chor. M[irosław] Traciłowski
Termin – rezultaty działań należy przedstawiać nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Przy pomocy posiadanych środków techniki operac[yjnej] poddać kontroli następujących działaczy SW:
a) przy pomocy PT – Andrzej Katafoni
– Ewa Bugno-Zaleska
Termin – 15 VIII 1989
Wykona – kpt. W[aldemar] Muszałkiewicz
4. Nawiązać współpracę z Wydz[iałem] III SB we Wrocławiu i Poznaniu w celu kontroli operacyjnej osób nawiązujących kontakty z działaczami SW szczebla centralnego.
Termin – 15 VIII 1989
Wykona – kpt. W[aldemar] Muszałkiewicz
5. Opracować i pozyskać z grona działaczy konińskiej grupy SW 1 TW.
Termin – 30 VIII 1989
Wykona – chor. M[irosław] Traciłowski
6. Wykorzystując TW ps. „Robert”, doprowadzić do kontroli kanału kolportażowego
SW.
Termin – 30 VIII 1989
Wykona – chor. M[irosław] Traciłowski
2

Mirosław Traciłowski – bliższych danych nie ustalono.
Janusz Kukieła (ur. 1961) – ślusarz, działacz opozycyjny. Działacz podziemny, działacz Niezależnej Suwerennej
Partii Pracy i Ruchu „Wolność i Pokój”.
4
G. Andrzejewski – bliższych danych nie ustalono.
5
Marek Tarczewski – bliższych danych nie ustalono.
6
Andrzej Katafoni – bliższych danych nie ustalono.
7
Artur Olejniczak – bliższych danych nie ustalono.
3
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7. Współdziałanie z oﬁcerami ochraniającymi obiekty, na których zatrudnieni są
działacze SW, w celu prowadzenia działań utrudniających wpływ SW na załogi zakładów pracy.
Termin – 30 VIII 1989
Wykona – chor. M[irosław] Traciłowski
8. Fono- i fotograﬁczne dokumentowanie publicznychb wystąpień członków SW.8
Termin – 30 VIII 1989
Wykona – kpt. W[aldemar] Muszałkiewicz + Sekcja III
9. Podejmować próby wprowadzenia w środowiska SW aktywnych OZI w celu poszerzenia dopływu informacji.
Termin – na bieżąco
Wykona – kpt. W[aldemar] Muszałkiewicz
10. Prowadzić działania dezintegrujące i dezinformujące aktyw SW poprzez kolportaż w środowisku solidarnościowym przy wykorzystaniu posiadanych źródeł informacji
o ujawnionych faktach:
– wzbogacania się niektórych działaczy poprzez zagarnianie funduszy przeznaczonych na nielegalną działalność,
– niewłaściwych zachowań (np. spożywanie alkoholu, zagarnięcie mienia),
– innych kompromitujących okoliczności.
Termin – na bieżąco
Wykona – Sekcja III
11. Współdziałanie z Wydz[iałem] Śledczym.
Termin – na bieżąco
Wykona – kpt. W[aldemar] Muszałkiewicz

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 155–158, mps.

b

W dokumencie publiczne.
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Nr 251
1989 sierpień 21, Konin – Pismo szefa WUSW w Koninie ds. SB płk. Zenona Jakubowskiego1 do dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Adama Malika na temat działalności
SW na terenie Konina, tajne specjalnego znaczenia

W nawiązaniu do pisma SK-II-0850/89 z dnia 30 VI 1989 r. w sprawie głównych
ugrupowań nielegalnych i opozycyjnych uprzejmie informuję, że na terenie województwa konińskiego w dalszym ciągu istnieją, w różnym stopniu organizacji, trzy nielegalne
struktury działające w konspiracji.
Są to: KPN, NSPP2 i Solidarność Walcząca.
Sytuacja, ze względu na zawieszenie działalności na okres urlopowy przez działaczy KPN i NSPP, w tych dwóch strukturach nie uległa zmianie w okresie sprawozdawczym.
W trzeciej strukturze, tj. Solidarności Walczącej, podjęto aktywne działania organizacyjne.
W dniu 11 VII 1989 r. w prywatnym mieszkaniu w Koninie odbyło się zebranie
założycielskie Solidarności Walczącej. Obecny był szef SW z Poznania Maciej Frankiewicz. Ze względu na małą liczebność grupy (6 osób) konińskiej została ona włączona do
struktury poznańskiej.
W trakcie spotkania uzgodniono kanał łączności ze strukturą poznańską dla celów
kolportażowych. M[aciej] Frankiewicz zaoferował grupie konińskiej:
1. pomoc ﬁnansową, także w walucie wymienialnej, na zakup środków do małej
poligraﬁi (głównie papier),
2. czasową pomoc w druku miejscowej gazetki SW,
3. dostawy materiałów propagandowych SW.
W trakcie spotkania Maciej Frankiewicz przedstawił aktualną sytuację w SW. Posiada ona powiązania z zagranicą. Największe poparcie ma wśród Polonii, która emigrowała po wojnie do RFN, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. W krajach socjalistycznych
najlepsze kontakty SW ma z opozycją w ZSRR, na Węgrzech i w CSRS. W ZSRR we
Lwowie działa zakonspirowany Związek Demokratów ściśle powiązany z SW w Poznaniu. Działacze Związku Demokratów przechodzą w Poznaniu szkolenie poligraﬁczne.
W Poznaniu SW drukuje gazety w języku rosyjskim do kolportażu na terenie Lwowa.
Także SW w Poznaniu organizuje „grupy samoobrony” do udziału w odbywających się
na terenie ZSRR manifestacjacha.
Konińscy działacze SW nawiązali kontakty robocze z działaczami SW w Wałbrzychu, skąd sprowadzili duże ilości materiałów propagandowych.
Na bieżąco sprowadzane też są materiały propagandowe Solidarności Walczącej
z Poznania.
a

W dokumencie manifestacji.
Zenon Jakubowski – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1979–1981 zastępca, a 1981–1989 komendant
wojewódzki MO/szef WUSW w Koninie.
2
Niezależna Suwerenna Partia Pracy (NSPP) – marginalna grupa opozycyjna powstała w 1989 r. w Gdańsku, jej
liderem był Tadeusz Harasimowicz.
1
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Wpływ tej struktury na środowisko robotnicze zakładów pracy w Koninie jest chwilowo znikomy. Wszyscy ustaleni działacze grupy konińskiej SW są członkami lub działaczami NSZZ „S[olidarność]”.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 169–170, mps.
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Nr 252
1989 sierpień 24, Katowice – Notatka służbowa dotycząca dokumentu PT nr 31 z dnia 22
sierpnia 1989 r., sporządzona przez młodszego inspektora Sekcji II Wydziału III WUSW
w Katowicach, młodszego chorążego Marka Stosio, tajne specjalnego znaczenia

W dniu dzisiejszym uzyskałem informację operacyjną (Wydz[iał] „T”), że
z ﬁg[urantką] SOR krypt[onim] „Ośmiornica” Anną Gorgoń kontaktowała się N.N.
kobieta. W trakcie rozmowy ﬁgurantka poinformowała ją, że w dniu 21 VIII 1989 r.
przebywała w Cieszynie na wiecu związanym z rocznicą najazdu na Czechosłowację.

Źródło: AIPN Ka, 079/11, t. 7, k. 381, rkps.
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Nr 253
1989 sierpień 24, Warszawa – Informacja dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Mieczysława Rakowskiego, gen. Władysława Pożogi i gen. Henryka Dankowskiego, sygnowana
przez dyrektora Departamentu I MSW gen. Zdzisława Sarewicza, w sprawie zamiaru
wywołania przez SW strajku w energetyce, tajne

Kierownictwo Solidarności Walczącej nastawia się na przeprowadzenie zdecydowanych adziałań wymierzonych przeciwko rządowi i Lechowi Wałęsiea. Działania takie,
z uwagi na gwałtowny charakter i zasięg aogólnopolski, dawałyby gwarancję osiągnięciaa wysokiego stopnia niepokojów społecznych, niemożliwych do opanowania przez
wszelkie dotychczasowe autorytety.1
W warunkach napiętej sytuacji wewnętrznej SW widzi szansę forowania swoich
przedstawicieli jako dotychczas jedynych, nieskompromitowanych nieudolnym działaniem, a także zwiększenia swoich możliwości oddziaływania na nastroje społeczne.
Działania SW koncentrowały się dotychczas na przeforsowaniu decyzji o strajku
w energetyce podczas posiedzenia (11 bm. w Gdańsku) komisji energetycznej „Solidarności”. Poddany pod głosowanie wniosek o podjęciu akcji strajkowej nie przeszedł.
Według posiadanego rozpoznania SW zamierza, poprzez utajnionych członków tej
organizacji, podejmować dalsze kroki na rzecz przeforsowania koncepcji strajku w energetyce.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 141, mps.

a–a

Fragment podkreślony odręcznie.
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Nr 254
1989 sierpień 31, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk.
Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SBa w sprawie nowej
taktyki i kierunków działań SW, tajne1

Obecna sytuacja społeczno-polityczna w kraju – po wyborze gen. Jaruzelskiego na
stanowisko prezydenta i Mazowieckiego na premiera – wpłynęła w istotny sposób na
wypracowanie nowej taktyki postępowania przez kierownictwo Solidarności Walczącej.
Przede wszystkim SW nie zaakceptowała wyboru prezydenta, a powołanie nowego premiera również jej nie zadowala, uważab, że nie jest to jednoznaczne z oddaniem
władzy w ręce społeczeństwa. Zapowiada więc kontynuowanie walki o obalenie ustroju
socjalistycznego. Dlatego też popierać będzie jedynie te poczynania rządu, które przybliżać będą wyrwanie Polski z komunizmu.
W tej sytuacji należy liczyć się z inicjowaniem przez SW nowych kierunków konspiracyjnych działań:
1. Organizacja SW aktywnie włącza się w proces przejmowania władzy w Polsce.
Przyjmując, że przyszłe wybory do samorządów terenowych będą w pełni demokratyczne, SW planuje wystąpić we wspólnym bloku wyborczym z PSL, PPS-RD, KPN i Grupą
Roboczą „S[olidarność]”. Przejmowanie kontroli nad lokalnymi organami władzy ułatwiać ma tworzenie Regionalnych Klubów Obywatelskich „Wolni i Solidarni”. Skupiać
one mają działaczy radykalniejszych ugrupowań opozycyjnych, działających zwłaszcza
w środowisku wiejskim. Zadaniem SW będzie oddziaływanie na tych działaczy i struktury w celu nadania ich działalności charakteru politycznego oraz inspirowania określonych przedsięwzięć.
2. Kierownictwo SW nastawia się na przeprowadzenie zdecydowanych działań
wymierzonych przeciwko Wałęsie, KKW i OKP oraz nowemu rządowi. Działania takie, o gwałtownym charakterze i zasięgu ogólnopolskim, miałyby doprowadzić do poważnych niepokojów społecznych (inicjowanie i organizowanie strajków, manifestacji
ulicznych, wieców itp.), niemożliwych do opanowania nawet przez uznane dotychczas
autorytety.
W warunkach tak napiętej sytuacji wewnętrznej SW widzi szansę forowania swoich
przedstawicieli jako jedynych nieskompromitowanych nieudolnym działaniem i współpracą z komunistami oraz zwiększenia swoich możliwości oddziaływania na nastroje
społeczne.
Działania destrukcyjne przeciwko prowałęsowskiej „Solidarności” oraz rządowi zamierza również prowadzić „przy wykorzystaniu niektórych senatorów i posłów wspierających bądź sympatyzujących z SW”.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem otrzymują WUSW: Bielsko-Biała, Chełm Lubelski, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów
Wlkp., Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Konin, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin,
Tarnobrzeg, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zamość.
b
W dokumencie uważając.
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Sygnały operacyjne potwierdzają zarówno kontakty kilku parlamentarzystów z działaczami SW, jak również próby inicjowania strajków w dużych zakładach produkcyjnych, a nawet gałęziach gospodarki.
3. SW zamierza ulokować swoich przedstawicieli we władzach NSZZ „S[olidarność]”.
Zakłada się, że niektórzy z nich otrzymają osobiste rekomendacje Wałęsy do kandydowania na eksponowane stanowiska w związku. Po wyborach do władz „Solidarności”
zostanie ujawniona ich faktyczna przynależność do SW w celu nasilenia tendencji odśrodkowych oraz skompromitowania Wałęsy. Sygnały operacyjne potwierdzają solidaryzowanie się niektórych posłów i senatorów OKP z programem SW i kontakty z jej
aktywistami.
4. SW dużą wagę przywiązuje do inﬁltrowania resortów: spraw wewnętrznych
i obrony narodowej, z zamiarem pozyskiwania pracowników. Przewiduje się również
akcje zastraszania funkcjonariuszy SB i MO poprzez wybijanie szyb, podpalanie drzwi,
malowanie napisów pogróżkowych, uszkadzanie samochodów, podkładanie ulotek itp.
Znane są przypadki ustalania nazwisk i adresów funkcjonariuszy.
SW zwróciła się również do swoich członków z apelem, aby każdy objął „adopcją”
jednego żołnierza zawodowego, wysyłając mu lub podrzucając nielegalne wydawnictwa.
5. Bardzo istotnym kierunkiem programowych działań SW jest dążenie do pozyskiwania młodzieży, szczególnie poprzez podporządkowanie sobie ugrupowań młodzieżowych (WiP, NZS, MRO, MRN itp.). Celem zasadniczym tych zamierzeń jest tworzenie
młodzieżowych grup bojówkarskich i wykorzystywanie ich podczas manifestacji ulicznych, akcji ulotkowych, plakatowania, malowania napisów, kolportowania nielegalnej
literatury itp.
6. Przygotowując się do działania w nowych warunkach społeczno-politycznych
SW – pozostając jako całość w konspiracji – wyznaczyła swoich pierwszych jawnych
przedstawicieli w Gdyni, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu oraz zapowiedziała typowanie dalszych w innych regionach kraju. Taktyka taka podyktowana została trudnym do
przewidzenia rozwojem sytuacji w Polsce oraz w celu ułatwienia oﬁcjalnych kontaktów
z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi, a także werbowania nowych członków i sympatyków.
Biorąc powyższe pod uwagę, w trakcie przedsięwzięć operacyjnych przeciwko SW
w ramach SOR „Ośmiornica” należy przede wszystkim:
– wyprzedzająco rozpoznawać zamierzenia kierownictwa SW i struktur terenowych;
– wprowadzać w szeregi organizacji osobowe źródła informacji;
– kontrolować powiązania SW z innymi radykalnymi ugrupowaniami w celu ujawnienia tendencji i form tworzenia bloków antyopozycyjnych i antyustrojowych;
– ustalać i operacyjnie opracowywać dalszych jawnych przedstawicieli SW;
– gromadzić i dokumentować sygnały bądź przypadki działań terrorystycznych przeciwko funkcjonariuszom partyjnym, SB, MO i wojska;
– aktywnie i skutecznie rozpracowywać bazę nielegalnej poligraﬁi, system rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych oraz źródła ﬁnansowania organizacji i jej
struktur terenowych;
– ujawniać powiązania SW z innymi państwami oraz kanały łączności.
607

Uzyskiwane efekty przedsięwzięć operacyjnych proszę niezwłocznie sygnalizować
Biuru Studiów SB MSW.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 269–272, mps.
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Nr 255
1989 wrzesień 5, Warszawa – Notatka służbowa w sprawie listu otwartego Kornela Morawieckiego do premiera Tadeusza Mazowieckiego, sporządzona w Biurze Studiów SB
MSW, tajne

W dniu 2 września br. Anna Kowal przekazała Andrzejowi Wirdze – przedstawicielowi SW w RFN – treść listu otwartego K[ornela] Morawieckiego skierowanego do
premiera Tadeusza Mazowieckiego.
[Morawiecki] stwierdza w nim, że objęcie przez niego [Mazowieckiego] tego urzędu
otwiera możliwość współdziałania rządu z narodem. Jednak rząd nadal działał będzie
w systemie realnego socjalizmu, w którym faktyczną władzę sprawują komuniści. Polacy jednak nie chcą tego systemu i oczekują od kierownictwa „Solidarności” i parlamentarzystów OKP zmierzania ku niepodległości, przejęcia państwa i obalenia komunizmu.
K[ornel] Morawiecki ostrzega, że koalicja z komunistami daje im czas na przetrwanie oraz rodzaj uprawomocnienia w oczach Zachodu i społeczeństwa.
Solidarność Walcząca nadal pozostaje w stałym sprzeciwie wobec systemu oraz
w opozycji wobec rządu i obserwować będzie oraz publicznie oceniać wyniki pracy
premiera.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 143, mps.
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Nr 256
1989 wrzesień 7, Warszawa – Szyfrogram nr 12 086 od zastępcy dyrektora Biura Studiów SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępcy szefa WUSW w Katowicach ds. SB
w sprawie zabezpieczenia operacyjnego spotkania w Domu Kultury Kopalni „Grodziec”
z udziałem przedstawicieli SW, tajne

Z posiadanej przez nas wiarygodnej informacji operacyjnej wynika, że w dniu 9 września br. o godz. 10.00 w Domu Kultury Kopalni „Grodziec” odbędzie się spotkanie przedstawicieli na rzecz demokratycznych wyborów w „Solidarności”. W spotkaniu mają
wziąć udział przedstawiciele kierownictwa Solidarności Walczącej: Wojciech Myślecki
i Hanna Łukowska-Karniej oraz członkowie SW z terenu Śląska.
W związku z powyższym proszę o spowodowanie zabezpieczenia operacyjnego powyższego spotkania ze szczególnym uwzględnieniem udokumentowania na taśmie wideo udziału w spotkaniu przedstawicieli SW.
Istnieje też możliwość odbycia oddzielnego spotkania przedstawicieli SW, które
w miarę możliwości operacyjnych należy też zabezpieczyć.
W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowej pomocy osobowej i technicznej w zabezpieczeniu operacyjnym w[yżej] wym[ienionych] spotkań proszę w trybie pilnym poinformować naszą jednostkę (tel. w[ysokiej] czę[stotliwości] 65-13).

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 289, mps.
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Nr 257
1989 październik 11, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu Studiów
i Analiz SB MSW płk. Stanisława Stępnia do zastępców szefa WUSW ds. SBa w sprawie
„obozu treningowego” organizowanego przez kierownictwo Solidarności Walczącej,
tajne specjalnego znaczenia1

Z posiadanego przez nas rozpoznania operacyjnego wynika, że kierownictwo Solidarności Walczącej zamierza zorganizować „obóz treningowy”, w którym ma wziąć
udział po trzech przedstawicieli SW z każdego istniejącego oddziału w kraju.
Obóz ten ma być zorganizowany w jednym ze schronisk na terenie woj. bielsko-bialskiego lub krakowskiego (bliższych danych brak) pod koniec października br. W jego
trakcie przeprowadzone będzie szkolenie w zakresie poligraﬁi, konspiracji działalności,
samoobrony, techniki przesłuchań, sposobów ucieczki z więzienia itp.
W przypadku uzyskania bliższych szczegółów o planowanym terminie i miejscu
obozu oraz udziale w nim osób z Waszego terenu uprzejmie proszę o spowodowanie
pilnego poinformowania naszej jednostki.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 262, mps.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem otrzymują WUSW: Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Konin, Kraków,
Legnica, Poznań, Rzeszów, Siedlce, Szczecin, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.
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Nr 258
1989 październik 12, Poznań – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V WUSW w Poznaniu do kierownika Inspektoratu 2 WUSW w Poznaniu w sprawie zainteresowania
działaczy SW zakupem broni i materiałów wybuchowych, tajne

Z jednoźródłowej niepotwierdzonej informacji wynika, że działacze SW w ostatnim
okresie czasu wykazują duże zainteresowanie możliwościami nabycia broni i materiałów wybuchowych. M[iędzy] in[ymi] poprzez handlarzy z Rynku Łazarskiego zakupiono prawdopodobnie kilka paczek górniczego materiału wybuchowego.
Ponadto z uzyskanej informacji wynika, że M[aciej] Frankiewicz w ostatnim okresie
czasu przebywał prawdopodobnie w Anglii oraz RFN, skąd miał przywieźć pieniądze
(ok. 50 tys. dol[arów] USA i ok. 100 tys. DM) na rozwój działalności SW.
Powyższą informację przesyłam do ewentualnego wyłącznie operacyjnego wykorzystania.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 223, mps.
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Nr 259
1989 październik 30, Katowice – Analiza aktualnej działalności i planów organizacji
pod nazwą SW Oddział Katowice, opracowana w WUSW w Katowicach, tajne specjalnego znaczenia

1. Na podstawie ustaleń [z] uzyskanych od osobowych źródeł informacji wydawnictw bezdebitowych można stwierdzić, że SW nadal stoi na wcześniej określonym stanowisku, tzn. nie uznaje wybranych członków Senatu, Sejmu oraz rządu. Opinię swoją
opiera na stwierdzeniu, że nie są to reprezentanci narodu wybrani w demokratycznych
wyborach. SW określa siebie jako opozycję względem rządu z udziałem komunistów.
Uważają, że rzeczywista długofalowa poprawa materialnego bytu narodu będzie możliwa dopiero w warunkach wolności, po pokonaniu komunizmu, i nawet zachodnie
kredyty oraz mechanizmy rynkowe same nie wyzwolą energii i zapału koniecznego do
odbudowy zrujnowanego kraju. Dlatego pierwszym i najważniejszym obowiązkiem rządu jest doprowadzenie do wolnych wyborów, a w rezultacie całkowite odsunięcie od
władzy komunistów.
2. W dniu 13 X 1989 r. o godz. 16.00 na placu przed dworcem PKP w Sosnowcu
działacze SW i KPN zorganizowali manifestację, która trwała ok. 30 min. Udział wzięło
ok. 150 osób. Następnie zgromadzeni udali się pod Komitet Miejski PZPR w Sosnowcu,
gdzie przebywali ok. 15 min[ut], malując na murach budynku i skandując hasła antypartyjne.
W dniu 23 X 1989 r. o godz. 17.00 w Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyła
się prelekcja z udziałem dr. W[ojciecha] Myśleckiego z Wrocławia, reprezentującego
SW Wrocław. W swoim 40-min[utowym] wystąpieniu m.in. skrytykował politykę zagraniczną ZSRR oraz scharakteryzował sytuację polityczną i gospodarczą w Polsce. Na
prelekcji obecnych było ok. 90 osób. Spotkanie zakończono ok. godz. 19.00. W czasie
prelekcji kolportowano pismo bezdebitowe „Przebojem”.
Pod koniec września br. ukazał się pierwszy numer „Gazety Ulicznej”1 oddziału śląsko-dąbrowskiego SW.
Uzyskano jednoźródłową informację, która została potwierdzona w piśmie bezdebitowym „Przebojem” z dn[ia] 17 X 1989 r., iż w dn[iu] 23 września 1989 r. w Katowicach
odbyło się spotkanie działaczy Młodzieżowego Ruchu Oporu SW z Katowic, Sosnowca,
Opola, Olkusza, Będzina, Chorzowa, Bytomia, Raciborza. Omówiono sytuację w szkołach ponadpodstawowych. Postanowiono o powołaniu ciała koordynującego działalność
MRO SW w poszczególnych regionach.
3. Dotychczas nie ustalono na naszym terenie powiązań SW z posłami i senatorami
woj. katowickiego, ani też prób docierania do funkcjonariuszy MO, SB i wojska.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 246, mps.

1

„Gazeta Uliczna” – pismo SW, ukazał się tylko jeden numer.
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Nr 260
1989 listopad 8, Warszawa – Szyfrogram od zastępcy szefa SB MSW gen. Czesława Wiejaka do zastępców szefa W/SUSW ds. SBa w sprawie zebrania i przekazania informacji
na temat działających nielegalnie organizacji i grup o charakterze politycznym, tajne1

Uprzejmie proszę o przysłanie na moje ręce do dnia 17 listopada br. informacji o organizacjach bi grupach o charakterze politycznym działających na Waszym terenie poza
układem parlamentarnym i Obywatelskim Klubem Parlamentarnymb.2
W informacji proszę przekazać następujące dane:
– nazwa (organizacji, grupy, partii politycznej),
– główne założenia programowe i stosunek do istniejącego w Polsce systemu polityczno-prawnego,
– liczebność i baza członkowska (z kogo się rekrutuje),
– liderzy i bliższe o nich dane (osobowe, krótkie charakterystyki polityczne, adresy
zamieszkania i nr telefonów),
– ocena perspektyw rozwojowych każdej z grup i ocena zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikająca z ich działalności.
b
W informacji proszę nie uwzględniać organizacji działających legalnie w oparciu
o prawo o stowarzyszeniachb.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 144, mps.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem szyfrogram był skierowany do wszystkich W/SUSW w kraju oraz do wiadomości: gen.
Krzysztofa Majchrowskiego, gen. Józefa Sasina i gen. Tadeusza Szczygła.
b–b
Fragment podkreślony odręcznie.
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Nr 261
1989 listopad 9, Wrocław – Pismo zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB płk.
Zbigniewa Pawlickiego do dyrektora Departamentu Studiów i Analiz MSW płk. Adama
Malika w sprawie przekazania przez Annę Kowal Andrzejowi Wirdze dwóch oświadczeń
Kornela Morawieckiego, tajne specjalnego znaczenia

Uprzejmie informuję, że w dn[iu] 8 bm. Anna Kowal przekazała Andrzejowi Wirdze – przedstawicielowi SW z RFN, teksty dwóch następujących oświadczeń Kornela
Morawieckiego:
I.
Rząd PRL w publicznych wypowiedziach ministrów Aleksandra Halla1 i Jerzego
Ambroziaka2 nieuczciwie przedstawił ostatnie akcje Konfederacji Polski Niepodległej;
zajmując lokale, KPN usiłowała zwrócić uwagę opinii publicznej na drastyczny brak
równouprawnienia w życiu politycznym. Partie i organizacje społeczne powinny mieć
możliwość działania (w tym wynajmowania lokali) na jednakowych zasadach. Tymczasem rząd Tadeusza Mazowieckiego ochrania i preferuje partie wchodzące w jego skład.
Nie próbuje rozliczyć PZPR, ZSL i SD z zagrabionego i w dalszym ciągu przechwytywanego majątku, a na działaczy KPN, zajmujących pomieszczenia po P[atriotycznym]
R[uchu] O[drodzenia] N[arodowego] czy podobnych atrapach systemu, nasyła milicję.
Solidarność Walcząca nie zamierza wchodzić w układy z rządem, w skład którego wchodzą komuniści. Nie chcemy niczego od mianowanych wojewodów, prezydentów miast,
naczelników dzielnic i gmin. Protestujemy jednak przeciw otwartemu zakłamaniu,
przeciw uprzywilejowaniu komunistów, przeciw używaniu przemocy względem KPN
i wszystkich, którzy innymi metodami, podobnie jak my, dążą do wolnej i niepodległej
Polski.
30 X 1989 r.
Przewodniczący SW
Kornel Morawiecki
II.
15 listopada, włączając się w Międzynarodowy Dzień Akcji na rzecz Rumunii, SW
organizuje o godzinie 15.00 demonstrację przed ambasadą Rumunii w Warszawie. Wzywamy członków i sympatyków SW do zademonstrowania naszej solidarności z mieszkańcami Rumunii i sprzeciwu wobec panującego tam terroru, głodu i nędzy.
Do udziału zapraszany również zaprzyjaźnione z nami organizacje.
31 X 1989 r.
Solidarność Walcząca
1

Aleksander Hall (ur. 1953) – historyk, działacz opozycyjny, polityk. Uczestnik działań opozycyjnych od końca lat
60., uczestnik ROPCiO, 1977–1981 członek redakcji „Bratniaka”, współzałożyciel i lider RMP, w stanie wojennym
ukrywał się, 1982–1984 członek RKK NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 1982–1989 członek redakcji „Polityki
Polskiej”. 1989–1990 minister ds. kontaktów z partiami politycznymi, 1991–1993 i 1997–2001 poseł.
2
Właśc. Jacek Ambroziak (ur. 1941) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”. 1989–1991
poseł, 1989–1990 podsekretarz stanu, a następnie minister – szef URM.
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Z aktualnego rozpoznania operacyjnego wynika, że wśród aktywu SW trwają dyskusje na temat dalszych form działania organizacji. Zdaniem Hanny Łukowskiej-Karniej, cyt[uję]: „na razie nie zmieniają się formy działania organizacji, nie przechodzą na
jawność, gdyż obecne zmiany w Polsce to za mało, gdyż nie wiadomo, jak to się dalej
potoczy”.
Kornel Morawiecki, zdając sobie sprawę, że organizacja traci na znaczeniu przez fakt
jego ukrywania się i konspiracyjnej działalności, nie zamierza się jednak ujawnić, gdyż
uważa, cyt[uję]: „że jemu może się zdarzyć to, co tym trzem księżulom”.
Podobnego zdania jest Anna Kowal – córka przywódcy SW – oraz przedstawiciel
SW w RFN Andrzej Wirga, który przekazując odczucia emigracji politycznej stwierdził,
cyt[uję]: „oni jego rozumieją, ale natomiast w kraju to może być inaczej odbierane;
wydaje mu się, że należałoby jakąś partię polityczną powołać, tzn. coś oﬁcjalnego, co
będzie miało także możliwość z racji swojej oﬁcjalności występować także i tutaj, mówi
to pod kątem Zachodu”.
Solidarność Walcząca poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko przedstawiciela
organizacji w USA. Sprawą ma zająć się przebywający w USA członek Komitetu Wykonawczego SW Andrzej Myc, niewykluczone, że on może zostać tym przedstawicielem,
jeśli nie znajdzie innego kandydata.
Oﬁcjalny przedstawiciel SW Wojciech Myślecki organizuje przerzut literatury SW
do ZSRR. M[iędzy] in[nymi] w najbliższym czasie ma być przerzucone oświadczenie
z podpisami uczestników seminarium „Europa Środkowa – kultura na rozdrożu” oraz
przemówienie dysydenta radzieckiego Aleksandra Podrabinka3, które wygłosił on na
tym seminarium. Ponadto na teren Ukrainy i Litwy mają być przerzucone wydawnictwa
SW w języku rosyjskim, m.in. Mały konspirator.
Uzyskano również informację, że w najbliższym czasie Andrzej Wirga ma przesłać do
Polski korespondencje organizacyjne w formie dyskietek komputerowych. Jedna z tych
dyskietek przeznaczona ma być do wyłącznej wiadomości Kornela Morawieckiego.
Powyższe przekazuję do wiadomości.

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 202–204, mps.

3
Aleksander Podrabinek (ur. 1952) – rosyjski dziennikarz, dysydent. Obrońca praw człowieka, 1978–1986 więziony w łagrach.
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Nr 262
1989 listopad 10, Warszawa – Informacja na temat ﬁnansów Solidarności Walczącej
w latach 1988–1989 opracowana w MSW, tajne specjalnego znaczenia

Działalność struktury generalnie ﬁnansowana jest ze środków napływających z Zachodu, przekazywanych do kraju przez POMOST, „Kulturę”, „Pogląd”, „Archipelag”, organizacje emigracyjne oraz datki zbierane przez przedstawicielstwa zagraniczne
w USA, W[ielkiej] Brytanii, Francji, Kanadzie, Norwegii, Szwecji, Włoszech, RFN.
Całkowita wysokość tych kwot jest trudna do ustalenia i waha się w zależności od
rozwoju sytuacji w kraju. Ustalono – na podstawie dosyć wyrywkowych danych, że
w 1988 r. do wrocławskiego ośrodka SW wpłynęło ok. 46 000 dol[arów] i 700 000 zł.
Do sumy tej doliczyć należy 20 000 dol[arów], które K[ornel] Morawiecki przywiózł
z Zachodu (USA, Kanada, W[ielka] Brytania, Francja) i przeznaczył na utrzymanie organizacji.
Kolejne 20 000 USD przyznano SW z Funduszu na rzecz Demokracji (NED), suma
ta zablokowana jednak została przez USA i nie wiadomo, czy do końca roku przekazano
ją do kraju.
Łącznie zatem w 1988 r. SW dysponowała kwotą 66 000 USD i 700 tys. zł (bez
wpływów z delegatur).
W 1989 r. w ciągu 10 miesięcy wrocławski ośrodek otrzymał 64 000 USD (25 tys.
z NED), 906 £1, 1933 DM oraz 390 000 zł (również bez kwot z delegatur i ośrodków
sponsorujących).
Istotnym źródłem ﬁnansowania organizacji jest również działalność Agencji Informacyjnej SW (gazetki, książki, znaczki pocztowe, emblematy). Wpływy z tego tytułu
szacowane są na około 60 mln zł [w] 1989 r. (w 1988a sumy te mogły być o 20 mln
wyższe).

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 42, mps.

a
1

W dokumencie 1980.
Mowa o funtach brytyjskich.
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Nr 263
1989 listopad 14, Rzeszów – Pismo naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie ppłk. Józefa Gaja do naczelnika Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW
w Rzeszowie na temat struktury i działalności SW Oddział Rzeszów, tajne specjalnego
znaczenia

W związku z poleceniem zastępcy szefa SB MSW przekazanym szyfrogramem nr
13 950/139/1431 z dnia 9 XI br. informuję, że Wydział Ochrony Gospodarki WUSW
w Rzeszowie prowadzi rozpracowanie jednej struktury o charakterze politycznym, działającej poza układem parlamentarnym – oddział Solidarności Walczącej w Rzeszowie
(posiada pododdziały SW w Tarnobrzegu i Krośnie) podporządkowanej organizacyjnie
i programowo organizacji SW we Wrocławiu.
Struktura działa w oparciu o Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej opracowane przez przewodniczącego SW K[ornela] Morawieckiego oraz bieżące wytyczne
aktywu SW we Wrocławiu, których realizację adaptuje do warunków lokalnych. Oddział
nie akceptuje porozumień Okrągłego Stołu, dąży do wyrugowania partii lewicowych
z udziału w rządzie, krytycznie wspiera rząd T[adeusza] Mazowieckiego. Nie akceptuje
aktualnego systemu polityczno-prawnego w Polsce.
Wg rozpoznania operacyjnego liczebność struktury to ok. 10 aktywistów i 70 sympatyków oraz osób wspierających grupę. Członkowie rekrutują się z b[yłych] ekstremalnych aktywistów „S[olidarności]”, a także osób o radykalnych poglądach antykomunistycznych. Struktura nie posiada komórek organizacyjnych w zakładach pracy,
prowadzi natomiast działania integrujące organizacje i grupy polityczne działające poza
„S[olidarnoscią]” i układem parlamentarnym, jak WiP, KPN.
Przewodniczący oddziału SW – jawny przedstawiciel tej struktury na kraj, A[ntoni]
Kopaczewski, s. Antoniego i Cecylii Smolira, ur. 15 XII 1941 r. Piaski k. Lublina,
rencista, odlewnik W[ytwórni] S[przętu] K[omunikacyjnego] Rzeszów, b[yły] przewodniczący Zarządu Regionu rzeszowskiej „S[olidarności]”, wykształcenie zasadnicze zawodowe, bezpartyjny, zam[ieszkały] Rzeszów, ul. [...].
Szef Rady Wykonawczej – Wojciech Bała, s. Zbigniewa i Zoﬁi, ur. 3 XII 1962 r. Rzeszów, wykształcenie średnie ogólne, b[yły] pracownik etatowy MKR Rzeszów, rencista
III grupy, zam[ieszkały] Rzeszów, ul. [...].
Struktura planuje rozwój ilościowy, w tym tworzenie komórek zakładowych SW,
i chce osiągnąć istotny wpływ na działalność pozaparlamentarnych ugrupowań politycznych (w tym: WiP, KPN, PSL), a także rozwijać i tworzyć pododdziały SW w województwach ościennych. Nie zamierza zaprzestać działalności konspiracyjnej.
Duży nacisk będzie kładziony na rozwój nielegalnej poligraﬁi i propagandy oraz
tworzenie kanałów przerzutu literatury bezdebitowej do krajów socjalistycznych.
W przypadku umocnienia się kadrowego i organizacyjnego oddział SW w powiązaniu
z innymi nielegalnymi organizacjami politycznymi będzie podejmował próby zakłócania porządku publicznego poprzez organizację nielegalnych manifestacji, wieców i akcji
protestacyjnych.
Źródło: AIPN Rz, 044/1106k, t. 4, k. 288, mps.
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Nr 264
1989 listopad 14, Warszawa – Informacja na temat założeń programowych i działalności
SW opracowana w MSW, tajne

Organizacja Solidarność Walcząca została utworzona na bazie najbardziej radykalnego odłamu NSZZ „S[olidarność]” w czerwcu 1982 r. przez grupę zdeterminowanych
zwolenników walki o władzę polityczno-państwową w Polsce. Jest strukturą o charakterze kadrowym, w swoich działaniach opierającą się na sympatykach i zwolennikach.
SW jest organizacją polityczną pozostającą w konspiracji. Funkcjonuje na wzór struktur
konspiracyjnych z okresu II wojny światowej. Członków obowiązuje przysięga na wierność ideałom SW (nawet z narażeniem życia) oraz regulamin typu wojskowego z szeroką gradacją wyróżnień i kar (łącznie z karą śmierci za zdradę).
Z założeń programowych organizacji wynika, że dąży ona do obalenia istniejącego konstytucyjnego porządku prawnego państwa. Zgodnie z bieżącymi wytycznymi
atakuje bezwzględnie wszystkie inicjatywy, decyzje władz państwowych, niezależnie
od tego, czy są one dla społeczeństwa korzystne, czy nie. W obecnej sytuacji społeczno-politycznej kierownictwo SW zajmuje postawę negatywną wobec stanowiska
L[echa] Wałęsy i członków KKW. Podstawą tego jest nieuznawanie nowego statutu
związku (z 1988 r.), ustaleń zawartych przy Okrągłym Stole, wyborów i utworzenia
rządu T[adeusza] Mazowieckiego. Członkom KKW zarzucają zdradę ideałów i wyprzedaż „Solidarności” oraz podporządkowanie się partyjnej koncepcji porozumienia
narodowego. W stosunku do L[echa] Wałęsy zarzuca się postępowanie dyktatorskie,
co, jak uważają, przejawiło się w niedemokratycznym wyłanianiu kandydatów do Sejmu i Senatu.
Według założeń programu, organizacja ta prowadzi totalną walkę z komunizmem,
zarówno w Polsce, jak i propaguje ją w innych krajach Europy Wschodniej. W tym celu
współpracuje ze wszystkimi organizacjami „niepodległościowymi” w kraju oraz ugrupowaniami radykalnymi i nacjonalistycznymi za granicą.
W działaniach i propagandzie SW uwidacznia się tendencja do budowania zarzewia
niepokojów społecznych, podsycania ich w celu przerodzenia w konﬂikty o szerokim
zasięgu i wydźwięku. W ostatnim okresie SW dopuszcza również organizowanie walki
czynnej. Zamierza dojść do tego przez stworzenie sieci konspiracyjnych grup o charakterze bojówkarskim.
SW posiada na Zachodzie swoich oﬁcjalnych przedstawicieli, których celem jest propagowanie idei organizacji oraz zbieranie funduszy i załatwianie sprzętu technicznego
dla potrzeb ugrupowania.
Kierownictwo SW stanowią przede wszystkim pracownicy naukowi Politechniki
i Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywiści i działacze terenowi wywodzą się z różnych
środowisk (zarówno inteligenckich, jak i robotniczych). Intensywna działalność propagandowa SW powoduje wzrost sympatyków i nabór członków z grona młodzieży (szkoły średnie i wyższe).
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Obecnie organizacja dąży do pozyskania radykalnych działaczy NSZZ „S[olidarność]”
(Rulewski1, Jaworski2, Jurczyk – tworzący Porozumienie na rzecz Demokratycznych
Wyborów NSZZ „S[olidarność]”3) w celu stworzenia silnej opozycji w stosunku do
L[echa] Wałęsy i jego współpracowników.
Solidarność Walcząca w swej działalności bazuje na kadrowych aktywistach, ze
względu na ścisłą konspirację nie prowadzi ewidencji członków. Liczebność organizacji
– wg W[ojciecha] Myśleckiegoa – wynosi ok. 3 tys. członków oraz ok. 30 tys. sympatyków. Z rozpoznania operacyjnego wynika, że ilość działaczy różnych szczebli oscyluje
wokół 440, w tym 80 aktywistów. Aktualnie odnotowuje się wzrost ilości członków oraz
rozwój struktur organizacyjnych.
Rekrutacja nowych członków odbywa się w oparciu o odpowiednie rekomendacje,
sprawdzenie lojalności i przydatności kandydata dla organizacji.
Po wyborach parlamentarnych SW wyznaczyła swoich pierwszych jawnych przedstawicieli (W[ojciech] Myślecki, M[aciej] Frankiewicz, A[ntoni] Kopaczewski, M[arek]
Czachor) oraz zapowiedziała wytypowanie dalszych. Przedstawiciele ci mają ułatwić
organizacji oﬁcjalne kontakty z innymi ugrupowaniami ekstremalnymi oraz z krajami
zachodnimi – głównie w sferze pomocy technicznej i ﬁnansowej.
Charakterystyki w załączeniu.
Zmiany następujące w sytuacji społeczno-politycznej kraju spowodowały, iż kierownictwo SW rozważa koncepcję aktywnego włączenia organizacji w proces przejmowania władzy w Polsce.
K[ornel] Morawiecki na spotkaniu z aktywem terenowym, prezentując aktualną taktykę organizacji, niejako określił wytyczne do dalszej działalności organizacji, stwierdzając m.in.:
– SW działać będzie w konspiracji, gdyż nie akceptuje kontraktu podpisanego przy
Okrągłym Stole;
– z „grubej rury” trzeba bić w komunę, aż się całkowicie rozleci, ale nie oszczędzać
rządu Mazowieckiego;
– jako alternatywę dla Komitetów Obywatelskich trzeba powołać Front Społeczny,
który reprezentowałby niezależne grupy opozycyjne, oprócz KPN, poprzez jawnych
przedstawicieli SW propagować program w trakcie wieców, manifestacji i spotkań;
– wspierać ruchy dysydenckie w krajach socjalistycznych.
a

W dokumencie Myślicki.
Jan Rulewski (ur. 1944) – inżynier mechanik, polityk, działacz opozycyjny. W 1965 r. relegowany z uczelni
i skierowany do karnej jednostki wojskowej, w VIII 1966 r. aresztowany podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy, w III 1966 r. skazany na 5 lat więzienia, zwolniony w lipcu 1969 r. na mocy amnestii, działacz NSZZ
„Solidarność”, przewodniczący MKZ Bydgoszcz, członek KKP, od 1981 r. w Tymczasowym Prezydium, od 1981 r.
przewodniczący ZR Bydgoskiego, w III 1981 r. pobity, w stanie wojennym internowany, w XII 1982 r. aresztowany,
zwolniony w VII 1984 r. na mocy amnestii, w 1989 r. przewodniczący ZR Bydgoszcz. 1991–2001 poseł.
2
Seweryn Jaworski (ur. 1931) – hutnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący
MKZ, a następnie ZR Mazowsze, współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości, w stanie wojennym internowany, wkrótce aresztowany, zwolniony na mocy amnestii w VII 1984 r., działacz SW, od XI 1984 r. członek Komitetu
Obywatelskiego przeciw Przemocy, w V 1986 r. aresztowany, skazany na 2 lata więzienia, zwolniony na mocy
amnestii, w X 1987 r. współtwórca Grupy Roboczej KK.
3
Porozumienie na rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” – zawiązane w VI 1989 r.
w Szczecinie przez grupę 125 działaczy związku. Jego celem było jak najszybsze doprowadzenie do statutowych
wyborów w związku i wyłonienie jego demokratycznych władz.
1
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Zakładając, że przyszłe wybory do samorządów terenowych będą w pełni demokratyczne, SW planuje wystąpienie we wspólnym bloku wyborczym z PSL, PPS-RD, PPN,
KPN i Grupą Roboczą NSZZ „S[olidarność]”. Taktyce przejęcia kontroli nad lokalnymi
organami władzy służyć ma także tworzenie regionalnych klubów obywatelskich „Wolni i Solidarni”. Zadaniem ich będzie skupienie radykalnych ugrupowań opozycyjnych,
działających zwłaszcza w zakładach pracy i środowisku wiejskim.
Intencją kierownictwa SW jest oddziaływanie na te struktury w celu nadania ich
działalności charakteru politycznego oraz inspirowanie określonych przedsięwzięć. Poprzez dyskusję w tych klubach zamierza się popularyzować idee i program SW przy
jednoczesnej zwiększonej możliwości rozpoznawania tych środowisk w celu werbowania nowych członków i sympatyków.
SW twierdzi, że dysponuje w Senacie kilkoma, a w Sejmie kilkunastoma przedstawicielami, których zadaniem jest m.in. inicjowanie podjęcia prac przez parlament nad ustawą o statusie partii politycznych. Obecnie kierownictwo SW zamierza uaktywnić ich
w sferze działań ukierunkowanych na kształtowanie sytuacji wewnątrz opozycji. Zakłada, że wielu z nich otrzyma od Wałęsy osobiste rekomendacje do kandydowania na eksponowane stanowiska w NSZZ „S[olidarność]”. Po wyborach do władz „S[olidarności]”
zostanie ujawniona ich faktyczna przynależność do SW – w celu nasilenia tendencji
odśrodkowych oraz skompromitowania Wałęsy.
Podkreślenia wymaga intensywny rozwój organizacyjny SW, szczególnie w budowaniu komórek zakładowych oraz w tworzeniu nowych oddziałów terenowych.
SW planuje utworzenie sieci konspiracyjnych grup o charakterze bojówkarskim
w wytypowanych, kluczowych zakładach produkcyjnych. Przewiduje się szkolenie, wyposażenie w sprzęt techniczny, szczególnie w środki łączności radiowej. Podstawową
zasadą działania jest bezwzględne zakonspirowanie grup, które mają być uruchamiane
do opanowania zakładów pracy w decydującym momencie przewidywanego konﬂiktu.
K[ornel] Morawiecki dużą wagę przywiązuje do budowania kanałów łączności
i przerzutu podziemnych wydawnictw do krajów socjalistycznych w celu zaszczepienia
idei prezentowanych w programie SW. Pierwszym etapem tych działań było zdobywanie
zwolenników i nawiązywanie współpracy, kolejny ma natomiast na celu tworzenie ściśle
zakonspirowanych komórek m.in. w Kijowie, Wilnie i Moskwie.
Do rejonów najbardziej zagrożonych działalnością SW należą utworzone przez tę
organizację cztery makroregiony oraz autonomiczny oddział SW Rzeszów.
Makroregiony:
– Dolnośląski (Wałbrzych, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Opole);
– Górnośląski (Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Częstochowa, Tarnów);
– Północno-Zachodni (Poznań, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Konin);
– Środkowo-Wschodni (Warszawa, Łódź, Lublin, Kielce, Białystok, Siedlce).
Ostatnio SW wiele uwagi poświęca inﬁltrowaniu resortów spraw wewnętrznych
i obrony narodowej z zamiarem pozyskania pracowników w drodze przekupstwa lub
szantażu. Przewiduje się również, w określonych sytuacjach, akcje zastraszania funkcjonariuszy MO i SB oraz wytwarzanie psychozy strachu (wybijanie szyb, podpalanie
drzwi, malowanie napisów pogróżkowych, uszkadzanie samochodów). Znane są przypadki ustalania nazwisk i adresów funkcjonariuszy na podstawie numerów rejestracyjnych ich samochodów oraz zdjęć wykonywanych w czasie zabezpieczania operacyjnego
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manifestacji. K[ornel] Morawiecki skłonny jest realizować taki kierunek, oczywiście nie
nazywając go terrorem, natomiast przewidując potępienie przez część opinii społecznej
i własnych szeregowych członków.
W swej działalności, poza pracą organizatorską, [SW] bardzo intensywnie rozwija
propagandę, wykorzystując wszelkie niezadowolenie społeczne lub manifestacje rocznicowe. W tym celu rozbudowywana jest zakonspirowana poligraﬁa funkcjonująca we
wszystkich strukturach terenowych.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 145–149, mps.
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Nr 265
1989 listopad 15, Poznań – Informacja dotycząca organizacji i grup działających poza
układem parlamentarnym i OKP opracowana w WUSW w Poznaniu, tajne (fragment)

[...]
Solidarność Walcząca Oddział Poznań
– Główne założenia programowe przewidują radykalną walkę z ustrojem komunistycznym socjalistycznyma. W ekstremalnych warunkach SW nie wyklucza użycia
siły w rozbijaniu struktur państwa. Solidarność Walcząca dysponuje własną koncepcją
kształtu ruchu związkowego „Solidarność”, bazując na krytyce Krajowej Komisji Wykonawczej za współpracę z PZPR. Z tych też względów odmawia współdziałania z Komitetami Obywatelskimi.1
W dotychczasowej działalności poznańskiego oddziału SW występują elementy pełnej konspiracji struktury, wyposażenia i środków materialnych oraz powiązań z zachodnimi ośrodkami wspomagania.
– Szacuje się, iż poznański oddział SW liczy ok. 10 członków zaprzysiężonych i ok.
20–25 sympatyków wywodzących się ze środowisk szkół średnich, a także z tzw. marginesu społecznego.
– Jedynym autentycznym liderem SW w Poznaniu jest Maciej Frankiewicz, s. Przemysława i Marii Czeszyńskiej, ur. 14 XII 1958 r. w Poznaniu, zam[ieszkały] Poznań, ul.
[...], nie pracuje. Jednoosobowo skupia całość spraw związanych z funkcjonowaniem
organizacji. Sumiennie realizuje polecenia centrali SW, własną inicjatywę ogranicza do
sfery ich wykonawstwa. Systematycznie organizuje i czynnie uczestniczy w wiecach
i manifestacjach ulicznych, agresywny i zdecydowany. Silnie akcentuje odrębność SW
i jej jednoznacznie negatywny stosunek do komunizmu i ustroju socjalistycznego. Jako
zagadnienie fundamentalne traktuje sprawę konspiracji struktur SW i stanu jej posiadania.
– Jednoznaczna ocena perspektyw rozwojowych SW jest w chwili obecnej utrudniona ze względu na dynamiczne zmiany polityczne zachodzące w kraju. Aktualnie w warunkach woj. poznańskiego SW unika otwartych ataków pod adresem rządu, parlamentu
i „Solidarności”, obawiając się prawdopodobnie narażenia się na krytykę społeczną.
Należy przewidywać, że poznański oddział SW utrzyma się przez najbliższy czas na
dotychczasowym poziomie organizacyjnym i kadrowym.
Od 15 bm. dysponuje własnym lokalem w Poznaniu, przyznanym przez władze administracyjne miasta. Z naszego rozpoznania wynika, że lokal ten ma być wykorzystany
dla celów propagandowych SW w formie dyskusyjnego klubu politycznego o charakterze otwartym, ukierunkowanym na środowisko młodzieżowe.
[...]

Źródło: AIPN Po, 06/268, t. 6, k. 9–10, mps.
a

Tak w dokumencie.
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Nr 266
1989 listopad 15, Szczecin – Informacja operacyjna od TW pseudonim „Opal” opracowana przez kierownika Sekcji XI Wydziału III WUSW w Szczecinie kpt. Waldemara
Daniluka, tajne specjalnego znaczenia

Źródło: TW ps[eudonim] „Opal”.
Przyjął: W[aldemar] Daniluk.
Miejsce: mieszkanie pryw[atne].
15 XI 1989 r., g[odz]. 16.15–18.30.
W dniu dzisiejszym szef stargardzkiej grupy SW kontaktował się telefonicznie ze
St[anisławem] Januszem1. Janusz polecił mu, aby przyjechał osobiście do niego do
Szczecina w godz. 11.00–12.00. Po przyjeździe do Janusza J[an] Maculewicz2 zastał tam
K[rzysztofa] Korczaka, szefa szczecińskiej SW. Rozmowa tej trójki dotyczyła ostatniej
demonstracji w dn[iu] 11 XI 1989 r., według ich oceny została ona oceniona pozytywnie,
tzn. doszło do głównego celu powyższej demonstracji (zmiana [nazwy] pl. Lenina na pl.
J[ózefa] Piłsudskiego). Wyrażono także zadowolenie z powstania następnego ugrupowania antykomunistycznego pod nazwą Akcja Bezpośrednia (AB). Wiadomo mi, że ta
organizacja działa przy SW, jak też czasopismo tej grupy o tytule „AB”3 jest wydawane
za pomocą drukarni SW; wiem także, że SW ma bardzo bliskie kontakty z przedstawicielami A[kcji] B[ezpośredniej]. W trakcie rozmowy mówiono też o przyjeździe w najbliższym czasie przew[odniczącego] SW K[ornela] Morawieckiego do Szczecina w celu
dostarczenia funduszy na dalszą działalność oraz omówienia spraw organizacyjnych.
Janusz i Korczak zaproponowali J[anowi] Maculewiczowi, że jeżeliby po otrzymaniu
lokalu [dla] podregionu [SW] w Stargardzie mieli możliwość otrzymania od prezydenta
Stargardu powielacza, doszłoby do druku pism SW w tymże lokalu. Wiadomo mi też, że
na najbliższy wyjazd do Bydgoszczy H[enryk] Strzelczyk4 ma zabrać do rozprowadzenia 200 egz[emplarzy] „Gryfa” + inne wydawnictwa niezależne. Zaznaczam, że wcześniej wiadome mi było, że do Bydgoszczy wybiera się duża grupa ludzi z Pom[orza] Zachodniego w celu przegłosowania wniosku o powołanie alternatywnego kierownictwa
w „S[olidarności]”, domyślam się także, że padnie wniosek o reaktywowanie działalności Grupy Komisji Krajowej „S[olidarności]”. Jeżeli chodzi o następną demonstrację
organizowaną przez SW, to wiem, aże odbędzie się ona 13 grudnia [1989] w rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego. Demonstracja ta ma przebiegać pod hasłem „Ukarać
zbrodniarzy stanu wojennego”. Jest także planowany pochód ul. Małopolską pod budya–a

Fragment podkreślony odręcznie.
Stanisław Janusz (1927–?) – ślusarz, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, 1982–1985 członek
redakcji „Jedności”, działacz SW, w 1986 r. współtwórca oddziału w Szczecinie, 1986–1989 członek redakcji
„Gryfa”, w 1989 r. jawny przedstawiciel SW.
2
Jan Maculewicz (ur. 1957) – robotnik, tajny współpracownik SB ps. „Opal”, rozpracowywał SW.
3
„AB” – pismo młodzieżowe wydawane przez SW Oddział Pomorze Zachodnie w latach 1989–1990, ukazały się
co najmniej 3 numery.
4
Henryk Strzelczyk (ur. 1949) – ślusarz, działacz SW.
1
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nek WUSW, gdzie mają być wykrzykiwane hasła o powyższej treści. Demonstracja ma
rozpocząć się o godz. 16.00 na pl. Grunwaldzkim. Ich wypowiedzi wskazują na to, że
dążą oni raczej do spokojnego przeprowadzenia demonstracji, chyba żeby pretekstem do
[zakłócenia] jej spokojnego przebiegu była interwencja milicji lub służb prewencyjnycha.
Sądząc z moich obserwacji K[rzysztof] Korczak, przew[odniczący] SW, ma posłuch
u innych przywódców ugrupowań, m.in. FMW, SW, KPN, A[kcji] B[ezpośredniej],
i utrzymuje z nimi bardzo bliskie i przyjacielskie kontakty.
Nie sądzę, aby w razie spokojnego przebiegu demonstracji dopuścił on do użycia siły
oraz przemocy w stosunku do MO lub SB w razie ich interwencji.
Dzisiaj o godz. 12.30 widziałem K[rzysztofa] Korczaka wraz z J[anem] Maculewiczem wychodzących z mieszkania St[anisława] Janusza. Rozstali się oni na przystanku tramwajowym na al. Piastów (plac Kościuszki). Wiadomo mi też, że J[an] Maculewicz udał się tramwajem nr 11 do T[ymczasowego] Z[arządu] R[egionu], natomiast
K[rzysztof] Korczak udał się po odbiór odkurzacza.
Śledząc J[ana] Maculewicza, dojechałem z nim do T[ymczasowego] Z[arządu]
R[egionu], skąd wyszedł ok. godz. 14.30, wsiadł do tramwaju nr 10 w kierunku pl. Żołnierza, tam wysiadł i przeszedł na ul. Kardynała Wyszyńskiego, gdzie wsiadł w autobus nr
65. Wysiadł on na Os[iedlu] Słonecznym i udał się do supermarketu „Helios”, tam zniknął
mi z oczu. Nadmieniam, że cały czas towarzyszył mu chłopiec w wieku ok. 10 lat.
„Opal”
Zgodnie z zaleceniem przekazuję 5 szt. znaczków SW, które są wyrabiane na terenie
Szczecina. Wiadomo mi też, że J[an] Maculewicz odebrał z T[ymczasowego] Z[arządu]
R[egionu] następujące czasopisma:
– „Z dnia na dzień” nr 27,
– „Sprawa”5 nr 23,
– „Robotnik”6, chyba centralny organ PPS,
pozostałych nie zauważyłem, mogłyby być jeszcze 2–3 tytuły.
„Opal”
„Opal”
Dziękuję za zrealizowanie zleconych zadań. Proszę o kontynuowanie „wyhamowywania” wrogich inicjatyw opracowywanych przez Krzysztofa Korczaka, Jana Maculewicza, Henryka Strzelczyka i Stanisława Janusza, w szczególności dot[yczących] działań w dniu 13 XII 1989 r.
„Opal”
Omówienie
W trakcie spotkania TW ps[eudonim] „Opal” przekazał bieżące informacje będące uzupełnieniem przekazanych informacji z dn[ia] 14 bm. (ujęte w notatce służbowej
z dn[ia] 15 bm.). W świetle informacji i komentarza TW „Opal” należy oceniać zagrożenie jako istotne.
5
6

„Sprawa” – pismo PPN, ukazywało się w Warszawie w latach 1987–1990, wydano 31 numerów.
„Robotnik” – pismo PPS, następnie PPS-RD, ukazywało się w latach 1988–1990, wydano 8 numerów.
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TW jest źródłem sprawdzonym, stąd też przekazane informacje należy traktować
jako wiarygodne. Uzupełnieniem omówienia spotkania jest notatka służbowa.
Zlecone zadania, a w szczególności pochwalenie TW „Opal”, wywołało pozytywny
skutek, takie działanie wobec TW należałoby kontynuować w przyszłości.
Przedsięwzięcia
1. Poinformować Wydz[iał] IV Dep[artamentu] Studiów i Analiz o planowanych akcjach na dzień 13 XII 1989 r.
2. Wypracować koncepcję objęcia kontrolą operacyjną zgromadzenia na placu Grunwaldzkim w Szczecinie oraz zlecić zadanie na przeprowadzenie obserwacji zewnętrznej
przez Wydz[iał] „B”.
3. Utrzymywać bieżący kontakt z TW w celu uzyskiwania aktualnych informacji
o sytuacji i planowanych akcjach.

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 70–71, mps.
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Nr 267
1989 listopad 16, Toruń – Pismo zastępcy szefa WUSW w Toruniu ds. SB płk. Zygmunta
Grochowskiego do zastępcy szefa SB MSW gen. Czesława Wiejaka w sprawie nielegalnych organizacji działających na terenie woj. toruńskiego, tajne specjalnego znaczenia
(fragment)

Stosownie do polecenia zawartego w szyfrogramie l. dz. SVD-015/89 z dnia 8 bm.
poniżej uprzejmie przedkładam informację o organizacjach i grupach o charakterze politycznym działających na terenie województwa toruńskiego.
[…]
Toruński Oddział Solidarności Walczącej
Od 1987 r. nie przejawia działalności, okresowo pojawiają się próby jego reaktywowania. W ostatnim czasie próby takie obserwowano ze strony Elżbiety Michalak1,
działaczki KPN (dane personalne podane powyżej) oraz Janusza Bucholca2, s. Edmunda,
ur. 19 IX 1942 r., wyksz[tałcenie] podstawowe, rencisty, zam[ieszkałego] Grudziądz, ul.
[...].
Jak dotąd usiłowania te są skutecznie wytłumiane i nie przynoszą rezultatów, jednakże w perspektywie reaktywowanie oddziału SW w województwie toruńskim jest niewykluczone.

Źródło: AIPN By, 076/80, k. 11–20, mps.

1

Elżbieta Michalak (ur. 1958) – statystyk, działaczka opozycyjna. Działaczka NSZZ „Solidarność” i KPN, od
1986 r. w SW, kolporterka. 1991–1993 posłanka na Sejm.
2
Janusz Bucholc (1942–2005) – stoczniowiec, działacz opozycyjny. 1964–1968 w PZPR, działacz NSZZ
„Solidarność”, członek prezydium MKZ w Grudziądzu, w stanie wojennym inernowany, 1982–1989 przewodniczący podziemnych władz „Solidarności”, 1982–1988 redaktor naczelny „Iskry”, działacz SW, 1987–1989 członek
redakcji „Niezależności”.
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Nr 268
1989 listopad 17, Szczecin – Informacja od TW pseudonim „Jankowski” odtworzona
z taśmy magnetofonowej, opracowana przez starszego inspektora Sekcji II Wydziału
Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa w WUSW w Szczecinie starszego chorążego Witolda Biskupskiego1, tajne

Źródło:
TW ps[eudonim] „Jankowski”.
Przyjął:
st[arszy] chor. W[itold] Biskupski.
M[iejsce]: m[ieszkanie] prywatne.
W dniu 9 XI 1989 r. przyszedł do mnie do domu Eugeniusz Janiszewski2, działacz
(przysięgły) SW. Złożył mi kondolencje w związku ze zgonem męża i poprosił, bym
przyszła 10 XI 1989 r. na mszę za Ojczyznę. Wyraziłam zgodę. W trakcie rozmowy
Janiszewski przekazał mi, że w D[uszpasterstwie] L[udzi] P[racy] doszło do nieporozumienia. Janina Trojanowska3 doniosła do kurii na ks. Andrzeja, że ma kochanki, i ten
został odsunięty od D[uszpasterstwa] L[udzi] P[racy], „zdjęty” z probostwa (był w kościele Bożego Ciała). W związku z powyższym część osób nie przychodzi na spotkania
D[uszpasterstwa] L[udzi] P[racy], a prawie wszyscy odsunęli się od J[aniny] Trojanowskiej. Janiszewski oświadczył, że to spowodowało, że D[uszpasterstwo] L[udzi] P[racy]
jest w stagnacji.
Jurczyk i Kocjan4 też zaprzestali współpracy z Trojanowską. W dniu 11 XI byłam
na mszy, kazanie było w całości o treści politycznej. W kościele widziałam Radoniową5
– sprzedawała ulotki SW (część kupiłam). Czyniła to z niejaką Kuczyńską6. Z J[aniną]
Trojanowską wymieniłyśmy sobie „dzień dobry”, złożyła mi też współczucie w związku ze śmiercią męża. Po mszy Piotrowski i Janiszewski kolportowali ulotki SW i KPN
(ulotka w załączeniu). Następnie KPN-owcy rozwinęli transparenty i z częścią osób udali się na grób gen. Litwinowicza7. Ja tam nie byłam. Po mszy Janiszewski dał mi na przechowanie ok. 400 ulotek SW i prosiłbym 11 XI br. udała się na pl. Grunwaldzki, ale nie
poszłam. Ulotki te on 11 XI zabrał ode mnie – część przekazuję. Kilka dni temu ponow1
Witold Biskupski (ur. 1947) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1983 r., 1983–1990
w Wydziale III/Wydziale Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Szczecinie, zwolniony ze służby.
2
Eugeniusz Janiszewski – działacz opozycyjny. Kolporter, 1982–1985 członek redakcji „Pomorza”, a 1985–1989
„Wici”, działacz SW.
3
Janina Trojanowska – działaczka NSZZ „Solidarność”.
4
Stanisław Kocjan (ur. 1942) – inżynier, działacz opozycyjny i związkowy. Działacz NSZZ „Solidarność”,
w Sierpniu ’80 członek MKS w Szczecinie, wiceprzewodniczący MKR, przewodniczący KZ w zakładach „Police”,
członek ZR Pomorza Zachodniego, przewodniczący Rady Programowej „Jedności”, delegat na I KZD, członek
KK, w stanie wojennym internowany, w 1989 r. we władzach Porozumienia na rzecz Demokratycznych Wyborów
w NSZZ „Solidarność”. 1991–1993 poseł.
5
Radoniowa – bliższych danych nie ustalono.
6
Kuczyńska – bliższych danych nie ustalono.
7
Aleksander Litwinowicz (1879–1948) – wojskowy, inżynier, działacz niepodległościowy. 1910–1914 w Związku
Strzeleckim, 1914–1917 w Legionach, 1917–1918 w Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1918 r. w WP, 1936–1939
wiceminister spraw wojskowych, w 1939 r. internowany w Rumunii, w 1946 r. powrócił do kraju.
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nie był u mnie Janiszewski, a przedtem odwiedził mnie Paweł Półtorak8 – przewodniczący NSZZ „S[olidarność]” przy P[rzedsiębiorstwie] E[ksploatacji] D[róg] i M[ostów]
w Szczecinie. Zapoznał mnie z nim Janiszewski. Właśnie 11 XI obaj się u mnie spotkali. Półtorak popiera linię L[echa] Wałęsy. Stwierdził, iż chce założyć komórkę SW
w miejscu pracy. Podobno ma już kilkunastu chętnych. Agituje go do tego Janiszewski.
Obaj stwierdzili, iż Wałęsa narozrabiał i musi związek scementować. Poprawiam, Janiszewski wprost powiedział, że Wałęsa współpracuje z komunistami i Mazowiecki też,
dlatego SW będzie walczyć o swe cele do końca. Na 13 XII br. planują jakąś akcję, ale
nic bliższego nie podali. Przekazuję ulotkę, którą dał mi Janiszewski („PIK. Poznański
Informator Konfederatów”9, nr 12 z X br.), oraz te, które kupiłam na mszy i które kolportowano po niej, tj.
– „Wolność i Niepodległość”10 – pismo KPN nr 3 z 11 XI br., wydanie specjalne –
3 egz[emplarze].
– 4 egz[emplarze] ulotek pt. „Wolność Polsce”, wydanie SW, FMW i LDPN
Pom[orza] Zach[odniego].
– 2 egz[emplarze] [pisma] „Solidarność Walcząca” – tygodnik organiz[acji] z Poznania nr 40/151 z 23 X – 29 X 1989.
– 3 egz[emplarze] pisma „SW” nr 18/213, 20/215, 21/216 z września i sierpnia br.,
wyd[awnictwo] Agencji Informacyjnej SW.
– „Wolność Polsce”11 nr 35 – pismo SW Pom[orza] Zach[odniego]. Pismo SW nr 31
Pom[orza] Zach[odniego] z VI 1989.
– Pismo SW nr 7/63 z 16–30 IX br. pt. „Galicja”, pismo „Z dnia na dzień” – serwis
informacyjny RKS „S[olidarność]” Dolny Śląsk nr 24.
– „Wolni i Solidarni” – SW z XI 1989 nr 3.
– Pismo SW Stoczni im. Komuny Paryskiej12 nr 41 z X 1989.
– 2 egz[emplarze] „SW” – pismo, oddział Trójmiasto, nr 55 z 25 X 1989 r. i nr 51
z 29 VIII br.
– „Vade Mecum”13 – „Pismo Grupy Niepodległościowej” [Porozumienie] Wrocław–
–Kraków z X 1989 r., nr 11.
„Jankowski”
– Zleciłem TW zadanie prowadzenia dialogu z Janiszewskim i ew[entualne] zapisanie się do SW, o czym już rozmawiała z nim w tej sprawie.
– Przy nadarzającej się okazji udać się na spotkanie w D[uszpasterstwie] L[udzi]
P[racy].
8

Paweł Półtorak – bliższych danych nie ustalono.
„PIK. Poznański Informator Konfederatów” – pismo KPN, ukazywało się w latach 1988–1989, wydano 11 numerów.
10
„Wolność i Niepodległość” – chodzi o „Drogę”, pismo ROPCiO, następnie KPN, wydawane w latach 1978–
–1980 i 1984–1989, ukazało się 29 numerów, redagował je Leszek Moczulski. Nosiło ono podtytuł „Wolność
i Niepodległość”.
11
„Wolność Polsce” – prawdopodobnie chodzi o pismo „Gryf”.
12
„Solidarność Walcząca” – pismo Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, ukazywało się w latach
1986–1990, wydano 45 numerów.
13
„Vade Mecum” – pismo niezależne, publikowane w Krakowie i Wrocławiu w latach 1988–1990, wydano 22
numery.
9
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Omówienie
Spotkanie z TW odbyłem w warunkach gwarantujących konspirację. Przez pewien
okres była wyłączona z działalności we wspomnianych strukturach w zw[iązku] z sytuacją rodzinną (śmierć męża). Obecnie zwolniła się z pracy, otrząsnęła się i podjęła dalszą
współpracę. Oświadczyła, iż jest to początek i będzie starać się ustalić więcej faktów
o SW.
Nadmieniłem jej, iż powinna być w ruchu i wśród osób, to zapomni o zmartwieniach.
Przyznała rację i była zadowolona. Miała mnie wywołać, ale załatwiała sprawy z pracą,
przyjęła sublokatorkę (kelnerkę z rest[auracji] „Słoneczna”), a nadto chciała coś więcej ustalić. TW uważa, iż nadal ma zaufanie wśród działaczy D[uszpasterstwa] L[udzi]
P[racy] i SW. Kontakt z TW telefoniczny.
Osoby wymienione w informacji są nam znane.
Informację należy uznać za wiarygodną – częściowo potwierdzoną już.
Przedsięwzięcia
Informację wykorzystać w sprawie [operacyjnego rozpracowania] „Karły” i informacji wydziałowej oraz SOR „Hindus”. Ustalić b[liższe] dane o Pawle Półtoraku.

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 106–107, mps.

630

Nr 269
1989 listopad 18, Warszawa – Informacja na temat przejawów radykalizowania się opozycji pozaparlamentarnej opracowana w Departamencie Studiów i Analiz MSW

W ostatnim okresie obserwuje się wzrost przejawów radykalizowania się opozycji
pozaparlamentarnej. Uwidacznia się on w podejmowaniu przez członków różnych nielegalnych ugrupowań inicjatyw i działań negujących i podważających decyzje kierownictwa państwa i rządu. Świadczą o tym następujące przykłady:
– W dniu 8 XI 1989 r. w sali konferencyjnej „Szkłobudowy” w Sosnowcu (woj. katowickie) odbyło się spotkanie Regionalnej Komisji Organizacyjnej „Solidarności” z woj.
katowickiego (m.in. K[azimierz] Świtoń, A. Nowak1, S. Pogoda2, E. Maksymowicz3),
w którym uczestniczyli również działacze KPN – Barbara Czyż4 i Tomasz Karwowski5,
Marek Seraﬁn6 z Polskiej Partii Niepodległościowej oraz M[arian] Jurczyk i St[anisław]
Kocjan ze szczecińskiej Grupy Roboczej KK „Solidarność”. Przewodniczył mu D[aniel]
Podrzycki7 z Katowic – członek sekretariatu Porozumienia na rzecz Demokratycznych
Wyborów w NSZZ „Solidarność”. Omówił on aktualną sytuację w kraju, poddając ostrej
krytyce działalność rządu T[adeusza] Mazowieckiego. Stwierdził, że rząd ten, mając
poparcie „Solidarności”, kompromituje ją i jej idee z sierpnia 1980 roku. W toku dyskusji zarzucono premierowi Mazowieckiemu, że nie traktuje Porozumienia na rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” jako siły społecznej, o czym świadczy
brak odpowiedzi na kierowane do niego apele. M[arian] Jurczyk odniósł się do L[echa]
Wałęsy, obarczając go winą za łamanie prawa związkowego. W końcowej części spotkania zaproponowano, by wystąpić o rejestrację porozumienia.
– W dniu 10 XI 1989 r. w Warszawie z inicjatywy Stronnictwa Demokratycznego
odbyło się spotkanie przedstawicieli pozaparlamentarnych struktur reprezentowanych
przez aktywistów Ruchu Wolnych Demokratów, Polskiej Partii Zielonych i warszawskiego oddziału Centrum Demokratycznego. Prowadzący je członkowie kierownictwa
SD: J[erzy] Nowak8 – sekretarz C[entralnego] K[omitetu], K. Polarczyk9– kierownik
Wydziału Programowania i W. Miazdowski10 – instruktor C[entralnego] K[omitetu],
wyrażali nieprzychylne uwagi pod adresem rządu T[adeusza] Mazowieckiego. Poddawali krytyce nieudolność w przeprowadzaniu [kraju do] gospodarki rynkowej i brak
przeciwdziałań hiperinﬂacji. Zaprezentowane stanowisko wywołało konsternację wśród
zgromadzonych.
1

A. Nowak – bliższych danych nie ustalono.
S. Pogoda – bliższych danych nie ustalono.
3
E. Maksymowicz – bliższych danych nie ustalono.
4
Barbara Czyż (ur. 1947) – działaczka KPN. 1991–1993 poseł.
5
Tomasz Karwowski (ur. 1960) – działacz opozycyjny, polityk. Działacz KPN. 1991–1993 i 1997–2001 poseł.
6
Marek Seraﬁn – bliższych danych nie ustalono.
7
Daniel Podrzycki (1963–2005) – robotnik, działacz opozycyjny i społeczny, polityk. Współpracownik SW,
w latach 80. dwukrotnie aresztowany i skazany z przyczyn politycznych.
8
Jerzy Robert Nowak (ur. 1940) – historyk, polityk. 1989–1990 sekretarz CK SD.
9
K. Polarczyk – bliższych danych nie ustalono.
10
W. Miazdowski – bliższych danych nie ustalono.
2
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– Wśród niektórych członków zakładowych struktur NSZZ „Solidarność” z Wrocławia wyrażane jest niezadowolenie z polityki liderów „Solidarności”. W związku z powyższym w ostatnim czasie około 150 członków „Solidarności” na Politechnice Wrocławskiej złożyło legitymacje związkowe. Zamierzają oni zainteresować się działalnością
w strukturach tajnych Regionalnego Komitetu Strajkowego bądź Solidarności Walczącej. Nie wykluczają również swego ewentualnego udziału w strukturach Porozumienia
na rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”.
– W ostatnim czasie Andrzej Gwiazda, wraz z osobami skupionymi wokół niego,
m.in. Anną Walentynowicz11, podejmują próby reaktywowania wolnych związków zawodowych na wzór działających przed 1980 r. W związku z powyższym wydali oświadczenie, w którym podważając legalność funkcjonowania „Solidarności” kierowanej
przez L[echa] Wałęsę, występują z inicjatywą stworzenia nowych struktur związkowych, opartych „wyłącznie o jawne i wyraźne założenia ideowo-programowe”. Według
inicjatorów tego zamierzenia pomocnym do dyskusji na ten temat będzie przygotowany
przez nich „Ramowy program Wolnych Związków Zawodowych”. Dokument ten zawiera ogólne rozważania na temat funkcjonowania gospodarki w zmieniającej się sytuacji
polityczno-ekonomicznej kraju oraz propozycje konkretnych zmian w obrębie polityki
płacowej, kredytowej i podatkowej przedsiębiorstw.
– Konspiracyjna organizacja Solidarność Walcząca od września br. podejmowała
różne inicjatywy naruszające porządek i bezpieczeństwo publiczne (demonstracje, manifestacje, wiece i pikiety). Między innymi w dniu 15 I 1989 r. w Opolu wspólnie z grupą
„Pokolenie ’80–88”12 zorganizowała demonstrację, w trakcie której odczytano oświadczenie nawiązujące do rocznicy wkroczenia wojsk radzieckich do Polski w dniu 17 IX
1939 r. oraz o powstaniu tymczasowej reprezentacji politycznej środowisk niepodległościowych Śląska Opolskiego, skupiającej Solidarność Walczącą, KPN, LDPN oraz grupę
„Pokolenie ’80–88”. Uczestniczyło w niej około 1000 osób, w tym przedstawiciele KPN,
PPS-RD, Ruchu Młodzieży Niezależnej. Podobną demonstrację zorganizowali w dniu
13 X 1987 r. w Sosnowcu (woj. katowickie) pod hasłem „Precz z sowiecką okupacją”.
Powyższa tematyka była też treścią wiecu w Kielcach w dniu 18 IX 1989 r. zorganizowanego wspólnie z Federacją Młodzieży Walczącej i [Ruchem] „Wolność i Pokój”.
Z kolei w dniu 13 XI 1989 r. przeprowadziła pikietę siedziby KW PZPR w Poznaniu,
w wyniku której przydzielono jej pomieszczenia.
– Działaniami obliczonymi na zaakcentowanie swej obecności w życiu publicznym
są też wydawane przez tę organizację oświadczenia, apele, listy itd. Na przykład w dniu
1 IX 1989 r. wydano oświadczenie z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej; w dniu 30 X 1989 r. oświadczenie wobec zmian zachodzących w NRD, w którym
Solidarność Walcząca wyraża pełne poparcie dla „demokratycznych i wolnościowych
ruchów w NRD”, oraz w dniu 31 X 1989 r. oświadczenie w sprawie włączenia się organizacji w obchody Międzynarodowego Dnia Rumunii.
11
Anna Walentynowicz (ur. 1929) – robotnik, działaczka opozycyjna. Od 1978 r. w WZZ w Gdańsku, od 1978 r.
członek redakcji „Robotnika Wybrzeża”, działaczka NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowana, w 1983 r.
aresztowana.
12
Chodzi o Młodzieżową Grupę Niepodległościową „Pokolenie” z Opola, wydającą w latach 1988–1989 pismo
„Pokolenie 80–88”, ukazały się 2 numery.
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Przykładem mogącym świadczyć o radykalizowaniu się opozycji pozaparlamentarnej jest sygnał o zamierzeniach działaczy Federacji Młodzieży Walczącej z Gdańska.
Prowadzą oni akcję zaopatrywania się w pistolety gazowe i pałki gumowe. Część broni
ma pochodzić od osób przyjeżdżających do Polski ze Szwecji i Holandii; a pozostała jest
zakupywana na bazarach w kraju. Pałki gumowe mają być produkowane przez członków F[ederacji] M[łodzieży] W[alczącej] na terenie Gdańska. Z posiadanych informacji
wynika, że o wyposażenie w w[yżej] w[ymieniony] sprzęt zabiegają także działacze
Federacji Młodzieży Walczącej z Warszawy.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 155–158, mps.
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Nr 270
1989 listopad 28, Wrocław – Szyfrogram od naczelnika Wydziału Studiów i Analiz
WUSW we Wrocławiu ppłk. Stanisława Wersa1 do naczelnika Wydziału IV Departamentu
Studiów i Analiz MSW w sprawie tekstu teleksu z wytycznymi dla dyrektorów centralnych
programów radia i telewizji w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, który
znalazł się w posiadaniu Anny Kowal, tajne specjalnego znaczenia

Uprzejmie informuję, że Anna Kowal – rzecznik SW, weszła w posiadanie teleksu
następującej treści – cyt[uję]:
Dyrektorzy
Naczelni Redaktorzy Rozgłośni
Polskiego Radia i Ośrodka Telewizji
Uprzejmie informuję, że przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji Andrzej
Drawicz2 przekazał dyrektorom centralnych programów radia i telewizji następujące
wytyczne w związku z ósmą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Prośba o wzięcie tych wytycznych pod uwagę w przypadku podejmowania na antenach lokalnych
tej problematyki. Podejmując rozmowy z autorami, którzy przygotowują poszczególne
propozycje programowe, proszę przekazać następujące moje sugestie. Należy zachować
zasadę równego dystansu w stosunku do ówczesnych dwu stron konﬂiktu, tzn. umożliwić przedstawienie racji, które przemawiały przeciwko decyzji o stanie wojennym, jak
i przesłanek, które to pociągnięcie w jakiejś mierze usprawiedliwiały. W miarę możliwości należy ograniczyć eksponowanie kwestii formalno-prawnej związanej ze stanem wojennym, lecz raczej koncentrować się na aspekcie politycznym i moralnym. Nie należy
szczególnie eksponować kwestii ewentualnego zagrożenia interwencją radziecką jako
przesłanki do wprowadzenia stanu wojennego. W przypadku podejmowania tej kwestii
należy zadbać o to, aby wyraźnie osadzać problem w ówczesnych realiach (ekipa Breżniewa), tak aby nie wywołać wśród telewidzów nastrojów antyradzieckich. Programy
dotyczące rocznicy wprowadzenia stanu wojennego powinny być pozbawione akcentów
rewanżyzmu, nawoływania do odwetu itd. Powinny natomiast stworzyć wśród widzów
odczucie zadośćuczynienia i politycznej satysfakcji, należy się wystrzegać jakichkolwiek ataków personalnych, a zwłaszcza ewentualnych prób dezawuowania osoby prezydenta PRL. W takich ewentualnych programach, jak na przykład prezentujących wspomnienia byłych internowanych lub w programach pokazujących tłumienie siłą strajku,
należy zachować szczególną rozwagę i umiar, z drugiej jednak strony dać jakiś rodzaj
satysfakcji moralnej represjonowanym.
1
Stanisław Wers (ur. 1942) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1970 r., 1970–1975
w Wydziale III KW MO we Wrocławiu, 1975–1980 kierownik sekcji Wydziału III „A” KW MO we Wrocławiu,
1981–1983 zastępca, a 1983–1989 naczelnik Wydziału IV KW MO/WUSW we Wrocławiu, w 1990 r. naczelnik
Wydziału Studiów i Analiz WUSW we Wrocławiu, zwolniony ze służby.
2
Andrzej Drawicz (1932–1997) – krytyk i historyk literatury, tłumacz, rusycysta. Tajny współpracownik SB ps.
„Kowalski”, „Zbigniew”, później angażujący się we współpracę z KOR, następnie NSZZ „Solidarność”. 1989–1991
przewodniczący Komitetu ds. Radia i TV.
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Warszawa, 18 X 1989 r.
Zastępca Dyrektora
Sekretariatu Generalnego
Barbara Okoń3
Anna Kowal podjęła działania, których celem jest rozpowszechnienie treści tego
tekstu w Radiu Wolna Europa oraz wydawnictwach organizacji.
Powyższe przekazuję do wiadomości.

Źródło: AIPN Wr, 032/805, k. 205–206, mps.

3

Barbara Okoń – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 271
1989 grudzień 5, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu Studiów
i Analiz MSW ppłk. Andrzeja Kuczy1 do naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW
w Katowicach informujące o wynikach działań operacyjnych prowadzonych w ramach
SOR „Ośmiornica”, tajne

Uprzejmie informuję, że w wyniku działań operacyjnych prowadzonych w ramach
sprawy krypt[onim] „Ośmiornica” ustalono kolejne adresy, wykorzystywane przez
działaczy Solidarności Walczącej jako punkty kontaktowe:
– Katowice, ul. [...], pozostający w dyspozycji Jadwigia Chmielowskiej;
– Jastrzębie Zdrój, ul. [...], zamieszkały przez Lecha Osiaka2.
Ponadto informuję, że w dniach 3–5 XI 1989 r. w miejscowości Milówka, woj. bielskie, ul. Sportowa 4, odbyło się spotkanie szkoleniowe członków SW, które prowadziła
m.in. J[adwiga] Chmielowska. Jak ustalono, adres ten należy do Ośrodka Wczasowego
„Krokus” należącego do Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Wodzisławiu Śl[ąskim].
W załączeniu przesyłam 9 zdjęć wykonanych operacyjnie w ramach zabezpieczenia
powyższego spotkania oraz 6 zdjęć przedstawiających J[adwigę] Chmielowską.
Proszę o podjęcie starań umożliwiających identyﬁkację przedstawionych na zdjęciach osób. W przypadku rozpoznania osób z Waszego terenu proszę o poinformowanie
nas oraz Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Bielsku-Białej.
Jednocześnie informuję, że kierownictwo SW zamierza organizować cykliczne
spotkania szkoleniowe na terenie Beskidów, w związku z czym zachodzi konieczność
ustalenia i rozpoznania miejsc i osób uczestniczących w organizowaniu takich spotkań.
Na szczególne zainteresowanie zasługują pracownicy lub osoby związane z Usługową
Spółdzielnią Pracy w Wodzisławiu Śl[ąskim], mogące udzielić pomocy przy wykorzystaniu w[yżej] wym[ienionego] ośrodka przez działaczy SW.
Proszę o bieżące informowanie tutejszego Wydziału o podjętych działaniach i ich
efektach w zakresie powyższego problemu.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 247–248, mps.

a

W dokumencie Janiny.
Andrzej Kucza (ur. 1947) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1969 r., 1969–1971
w Wydziale „B” KW MO w Poznaniu, 1971–1975 w Wydziale III KW MO w Poznaniu, 1975–1981 w Wydziale III
„A” KW MO w Poznaniu, 1981–1982 w Wydziale III Departamentu III „A” MSW/Departamencie V MSW, 1982–
–1989 w Biurze Śledczym MSW, 1982–1988 zastępca naczelnika Wydziału III Biura Śledczego MSW, 1988–1989
naczelnik tego wydziału, 1989–1990 naczelnik Wydziału IV Departamentu Studiów i Analiz, w 1990 r. zwolniony
ze służby.
2
Lech Osiak (ur. 1954) – informatyk, działacz opozycyjny. Do I 1982 r. w PZPR, działacz NSZZ „Solidarność”,
w Sierpniu ’80 członek MKS w Jastrzębiu, w XII 1981 r. współzałożyciel Komitetu Obrony Solidarności i biuletynu
„KOS”, zwolniony z pracy z przyczyn politycznych, w IV 1985 r. aresztowany i skazany na 2 lata więzienia, zwolniony w II 1986 r., współpracownik SW.
1
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Nr 272
1989 grudzień 8, Konin – Pismo naczelnika Wydziału Ochrony Gospodarki WUSW w Koninie mjr. Henryka Nowaczewskiego do naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW
w Koninie kpt. Jana Michalskiego1 w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim
„Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia

W związku z przeprowadzoną reorganizacją Służby Bezpieczeństwa powodującą zmianę zainteresowań Wydziału Ochrony Gospodarki proponuję przejęcie przez
Waszą jednostkę sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Ośmiornica”, nr
rej[estracyjny] 11 717. Sprawę tę były Wydział V prowadził na polecenie dyrektora Biura Studiów i Analiz zawarte w piśmie SK-II-0850/84 z dnia 30 VI 1989 r., a dotyczące
ujawniania i likwidowania komórek SW. Wymaga także pilnego omówienia sposób wykorzystania tkwiącego w w[yżej] w[ymienionej] sprawie osobowego źródła informacji.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 183, mps.

1

Jan Michalski (ur. 1949) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1971 r., 1985–1989 naczelnik Wydziału IV WUSW w Koninie, 1989–1990 naczelnik Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Koninie, zwolniony ze służby.
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Nr 273
1989 grudzień 11, Warszawa – Informacja na temat genezy powstania, struktur, celów i metod działania Solidarności Walczącej opracowana w MSW, tajne specjalnego znaczenia

I. Geneza powstania
1. Solidarność Walcząca, jako konspiracyjna organizacja polityczna, powstała
w kwietniu 1982 r.1 na bazie najbardziej radykalnych przedstawicieli „Solidarności” Regionu Dolnośląskiego.
Założycielem SW jest Kornel Morawiecki – absolwent, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1981 r. wybrany jako delegat RKS Dolny Śląsk
na I Zjazd NSZZ „S[olidarność]”.
2. Istotne elementy programu:
– walka z komunizmem oraz zasadami i strukturami socjalistycznymi do ich całkowitego unicestwienia;
– obalenie panującego w Polsce ustroju i utworzenie tzw. Rzeczpospolitej Solidarnej;
– utworzenie gospodarki ze wszystkimi formami własności;
– wprowadzenie wymiennej waluty oraz swobód dla handlu i przedsiębiorczości;
– zróżnicowanie sposobów zarządzania przedsiębiorstwami i kapitałami oraz stworzenie rynku wolnej konkurencji;
– powołanie organizacji wolnych demokratów.
II. Kierownictwo i struktury SW – stan aktualny
1. W początkowym okresie istnienia organizacji funkcjonowały Rada Polityczna
i Komitet Wykonawczy SW.
Obecnie, w związku z dużą samodzielnością oddziałów terenowych, Rada Polityczna
przestała faktycznie funkcjonować, natomiast dużą rolę odgrywa Komitet Wykonawczy,
którego członkowie prowadzą działalność w ramach określonych kompetencji.
W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą:
– Kornel Morawiecki – przewodniczący SW;
– Wojciech Myślecki – odpowiedzialny za funkcjonowanie i rozbudowę tajnych
struktur oraz nadzorujący działalność pionu technicznego organizacji (Radio SW, nasłuchy, pelengacja);
– „Bogdan Zaremba”2 – płatnik SW oraz szef tajnych struktur i systemu łączności
kurierskiej;
– Piotr Bielawski – szef Agencji Informacyjnej, odpowiedzialny za centrum komputerowe i bazę poligraﬁczną;
– Jadwiga Chmielowska – pełni formalnie funkcję zastępcy K[ornela] Morawieckiego, odpowiedzialna za działalność grup terenowych, ich rozbudowę oraz szkolenie kadry kierowniczej i poligraﬁcznej;
1

Solidarność Walcząca w rzeczywistości powstała w VI 1982 r.
Zbigniew Jagiełło ps. „Bogdan Zaremba” (ur. 1964) – menedżer, działacz opozycyjny. W 1982 r. współzałożyciel
Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”, członek redakcji „Wolnej Polski” i „Solidarności Młodzieży”, od
1985 r. w SW, od 1988 r. w Komitecie Wykonawczym, członek redakcji „Solidarności Walczącej”.
2
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– Hanna Łukowska-Karniej – przyjaciółka K[ornela] Morawieckiego, organizatorka
lokali konspiracyjnych i zabezpieczenia spotkań przewodniczącego z przedstawicielami
terenowymi SW i innych ugrupowań.
Poza w[yżej] w[ymienionymi] stałymi członkami Komitetu z Wrocławia, w skład
jego wchodzą również szefowie oddziałów terenowych: Maciej Frankiewicz z Poznania,
Antoni Kopaczewski z Rzeszowa, Roman Zwiercan z Gdańska, Krzysztof Korczak ze
Szczecina.
2. Struktury terenowe i ich rozwój
Od chwili powstania SW prowadzi swoją działalność poprzez rozbudowę struktur.
Na początku istniały oddziały we Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie i Gdańsku; obecnie
dąży się do tworzenia oddziałów terenowych w ramach makroregionów, pododdziałów
terenowych (mniejsze miasta wojewódzkie), grup terenowych miast i gmin; szczególny nacisk położony został na tworzenie grup zakładowych w kluczowych przedsiębiorstwach.
Przystąpiono do tworzenia 17 oddziałów SW (zgodnie ze starym podziałem administracyjnym), które funkcjonować będą w ramach makroregionów. Do chwili obecnej
zorganizowano 5 makroregionów:
– Dolnośląski (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Opole);
– Górnośląski (Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Częstochowa, Tarnów);
– Północno-Zachodni (Poznań, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Konin);
– Środkowo-Wschodni (Warszawa, Łódź, Lublin, Kielce, Białystok, Siedlce);
– Południowo-Wschodni (Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Przemyśl, Zamość, Chełm).
W ramach makroregionów funkcjonują oddziały i pododdziały w w[yżej] w[ymienionych] miastach.
W skład oddziałów i pododdziałów wchodzą grupy terenowe, zakładowe i środowiskowe, np. SW Zakł[adów] Cegielskiego, SW Stoczni im. Komuny Paryskiej.
W sierpniu 1988 r., w ramach istniejących struktur SW, utworzono tajne zakonspirowane grupy, oparte o aktywistów niemających kontaktów z SB. Dla tych struktur utworzono łączność kurierską oraz bazę szkoleniową.
3. Jawni przedstawiciele
Po spotkaniu przy Okrągłym Stole kierownictwo SW – celem prowadzenia swojej
akcji propagandowej i poszerzenia bazy sympatyków – ustanowiło jawnych przedstawicieli reprezentujących SW na zewnątrz:
– Wojciech Myślecki – Wrocław;
– Maciej Frankiewicz – Poznań;
– Antoni Kopaczewski – Rzeszów;
– Marek Czachor – Gdańsk;
– Krzysztof Korczak i Stanisław Janusz – Szczecin.
III. Formy i metody działania
1. Działalność konspiracyjna opiera się na zaprzysiężonych aktywistach i członkach
oraz sympatykach organizacji.
Podstawą działalności jest pełna konspiracja, sieć tajnej łączności kurierskiej oraz
przestrzeganie zasady przyjmowania do organizacji tylko osób „opracowanych” i tych,
których organizacja sama wybiera.
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W pracy konspiracyjnej przestrzega się samokontroli i systemu zabezpieczania przed
działalnością SB.
2. Każdy z członków zobowiązany jest do pozyskiwania osób z MSW, MON i administracji państwowej na zasadzie agenturalnej.
Poszczególni członkowie SW mogą występować oﬁcjalnie jako działacze związkowi
lub innych ugrupowań politycznych, ale przynależność do SW zachowują w tajemnicy.
Wykorzystując to, organizacja posiada i zdobywa wpływy dla propagowania swoich idei.
3. W zakresie propagandy SW kładzie nacisk na oddziaływanie w środowiskach pracowniczych i młodzieży uczącej się.
Jako organizacja kadrowa propagandę rozwija przede wszystkim w oparciu o bazę
sympatyków.
4. Baza techniczna SW.
Do właściwego funkcjonowania działalności konspiracyjnej organizacja wyposażona została w środki techniczne, umożliwiające prowadzenie stałych nasłuchów rozmów
służbowych MO i SB w eterze oraz [środki] szybkiego ustalania lokalizacji pracy każdego nadajnika radiowego. Spowodowało to uniemożliwienie prowadzenia przez SB
obserwacji zewnętrznej.
Doświadczenia z Wrocławia kierownictwo SW przenosi na inne województwa.
Odrębnym pionem organizacyjnym SW jest wyszkolona grupa osób prowadząca
emisję Radia SW na terenie całego kraju.
IV. Propaganda i poligraﬁa
1. W ramach struktury SW istnieje Agencja Informacyjna, która stanowi centrum
informacyjno-wydawnicze organizacji.
Agencja Informacyjna, poza własnymi wydawnictwami dot[yczącymi] Regionu
Dolnośląskiego, wydaje co miesiąc „Serwis Informacyjny”, stanowiący podstawę do
opracowywania gazetek terenowych.
Oprócz tego wydaje książki i broszury.
2. Wydawnictwa terenowe.
Każdy z terenowych oddziałów zobowiązany jest do wydawania własnego organu
prasowego w postaci gazetki. Jest to podstawa oddziaływania propagandowego w terenie oraz zysków ﬁnansowych.
Całość prasy terenowej (około 35 tytułów) jest rozprowadzana na terenie całego kraju na zasadzie rozliczeń ﬁnansowych między oddziałami a kierownictwem SW.
3. SW w swojej działalności poligraﬁcznej bazuje na sitodruku oraz wykonywaniu
matryc poprzez wydruki komputerowe.
Centrum Informacyjne A[gencji] I[nformacyjnej] bazuje na pracy komputera, gdzie
zbierane są dane, a informacje przekazywane poprzez dyskietki i wydruki komputerowe.
V. Współpraca SW z innymi ugrupowaniami
Od początku powstania organizacja nawiązywała współpracę z ugrupowaniami występującymi z hasłami niepodległościowymi.
Umowę o współpracę podpisano z KPN, LDPN, PPN, KOS, OKOR, NZS i innymi.
W okresie swojej działalności zainicjowała powstanie i patronuje takim organizacjom jak: WiP, [Pomarańczowa] Alternatywa – różne odmiany i ruchom ekologicznym.
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VI. Przedstawicielstwa zagraniczne
SW posiada za granicą swoich przedstawicieli – reprezentujących organizację i zobowiązanych do zbierania funduszy na jej działalność w kraju.
Głównym przedstawicielem jest Ewa Kubasiewicz w Paryżu.
Przedstawicielstwa SW znajdują się w następujących państwach: RFN, Austria, Norwegia, Szwecja, W[ielka] Brytania, USA, Kanada, Grecja.
VII. Zagrożenia ze strony SW
– nasilanie akcji propagandowych;
– inspiracja i organizowanie demonstracji i manifestacji rocznicowych, antysocjalistycznych i antyradzieckich;
– agenturalne pozyskiwanie osób do współpracy ze środowisk MSW, MON, ap[aratu]
administracyjnego;
– wywieranie terroru psychicznego na funkcjonariuszy MO i SB (podpalanie samochodów, wybijanie szyb itp.);
– negatywne oddziaływanie na środowiska młodzieżowe i tworzenie na ich bazie
grup o charakterze bojówkarskim;
– inicjowanie opozycyjnych ugrupowań w ruchu młodzieżowym; oddziaływanie
propagandowe i organizowanie oddziałów SW w krajach Europy Wschodniej.
VIII. Kierunki propagandy i działania SW
– wyzwolenie Polski i innych krajów i narodów z pęt komunizmu i z tego systemu;
– przyspieszanie ewolucyjnego rozkładu systemu socjalistycznego i przygotowanie
się do społecznego wybuchu – nie ma możliwości zwycięstwa bez zrywu społecznego;
– nadawanie strajkom ekonomicznym żądań solidarnościowych i politycznych;
– żądanie natychmiastowego ustąpienia gen. Jaruzelskiego z funkcji prezydenta;
– przekształcenie się Sejmu i Senatu w konstytuantę, która w trybie pilnym ogłosi
deklarację o niepodległości Polski, zdelegalizuje PZPR oraz, po zmianie konstytucji,
ogłosi w pełni wolne i demokratyczne wybory;
– zaprzestanie przez rząd Mazowieckiego kontynuacji polityki przerzucania ciężaru
kryzysu spowodowanego przez komunistów na barki społeczeństwa, przy równoczesnym osłanianiu sprawców dramatu Polski;
– odtworzenie niezależnej demokratycznej „Solidarności”, nieuwikłanej w podtrzymywanie, lecz rozbijającej system;
– ograniczenie wyzysku przez dbałość o godność i sprawiedliwą zapłatę.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 10–16, mps.
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Nr 274
1989 grudzień 12, Szczecin – Plan przedsięwzięć sztabu WUSW w Szczecinie i jednostek
mu podległych w dniu 13 grudnia 1989 r., sygnowany przez naczelnika Wydziału Specjalnego WUSW w Szczecinie ppłk. F. Statnika1, tajne

I. Założenie
W dniu 13 XII 1989 r. o godz. 16.00 z inicjatywy grup nieformalnych na pl. Grunwaldzkim w Szczecinie planowany jest wiec pod hasłem „Ukarać zbrodniarzy stanu
wojennego”. Uczestnicy wiecu mają zamiara przemieścić się pod siedzibę WUSW przy
ul. Małopolskiej.
Z posiadanych informacji wynika, że manifestanci będą wyposażeni w petardy, kamienie, butelki z benzyną, śruby itp. niebezpieczne narzędzia.
Zgodnie z wytycznymi MSW sztab WUSW nie będzie podejmował wyprzedzających działań prewencyjnych.
Działania porządkowe będą podjęte tylko w sytuacji, gdy manifestanci podejmą działania niszczące.
II. Organizacja działań
1. Siłami i środkami MO planowanymi do działań dowodzi bezpośrednio kierownik
sztabu WUSW z W[ojewódzkiego] S[tanowiska] K[ierowania] WUSW.
Koordynatorem sił zwartych S[zczecińskiego] O[ddziału] P[rewencji] i przydzielonych jest z[astęp]ca d[owód]cy S[zczecińskiego] O[ddziału] P[rewencji] mjr St. Mazur2.
Gotowość W[ojewódzkiego] S[tanowiska] K[ierowania] i W[ydziału] Ł[ączności]
– godz. 12.00.
2. Na kierowników działów w sztabie wyznaczam:
a) działu rozpoznania operacyjnego – n[aczelni]ka Wydziału Stud[iów] i Analiz SB
– ppłk. Jana Dominę3,
b) działu porządku publicznego – n[aczelni]ka Wydz[iału] Specjalnego – ppłk.
F. Statnika.
3. Powołuje się Grupę Interwencyjno-Rozpoznawczą pod dowództwem naczelnika
Wydziału P[rzestępstw] G[ospodarczych] ppłk. A. Kapelarza4.
Zadaniem grupy m.in. jest informowanie kierownika sztabu o sytuacji w rejonie placu Grunwaldzkiego i o jej [grupy] zamiarach na trasie przemieszczania się.
Gotowość do działań – godz. 15.00.
a

W dokumencie w zamiarze.
F. Statnik – bliższych danych nie ustalono.
2
St. Mazur – bliższych danych nie ustalono.
3
Jan Domina (ur. 1940) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1962 r., 1970–1980 kierownik
grupy, a następnie sekcji Wydziału III KW MO w Szczecinie, 1980–1984 zastępca, a 1984–1989 naczelnik Wydziału
IV KW MO/WUSW w Szczecinie, 1989–1990 naczelnik Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Szczecinie, zwolniony ze służby.
4
A. Kapelarz – bliższych danych nie ustalono.
1

642

4. Kierownicy ogniw służbowych WUSW spowodują, by w dniu 13 XII 1989 r. służby MO i SB zatrudnione w blokach 15. i 47. były tak przygotowane, by o godz. 15.00
zbędni funkcjonariusze i kobiety opuścili pomieszczenia i światła od strony zewnętrznej
w blokach były wygaszone.
5. D[owód]ca ochrony – obrony obiektów WUSW oraz d[owód]ca kompanii ochronnej przejmą obiekty pod ochronę zgodnie z „Planem” o godz. 15.00.
6. N[aczelni]k Wydz[iału] G[ospodarki] M[ateriałowo]-T[echnicznej] do godz.
14.00 dnia 13 XII br. dokona sprawdzeń wyposażenia obiektów w wymagany sprzęt
p[rzeciw]poż[arowy], środki chemiczne, rozmieści urządzenia do miotania wody oraz
zapewni obecność grypy techniczno-awaryjnej.
7. Szef RUSW w Szczecinie uaktualni i prawidłowo zabezpieczy obiekty własne
i podległych komisariatów.
8. W dniu 13 XII 1989 r. o godz. 8.00 w stan skoszarowania włączają się: Szczeciński
Oddz[iał] Prewencji, Batalion Poznańskiego Oddz[iału] Prewencji oraz Ośrodek Szkolenia MO w Szczecinie.
9. N[aczelni]k Wydziału Kryminalistyki wydzieli zespół do technicznego dokumentowania zdarzeń.
10. N[aczelni]k Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego powoła grupy operacyjno-dochodzeniowe celem udzielenia pomocy RUSW w ocenie dowodów i wyjaśnień wszelkich spraw dot[yczących] naruszeń porządku publicznego.
11. N[aczelni]k Wydziału R[uchu] D[rogowego] WUSW spowoduje opróżnienie
parkingów wokół obiektów WUSW i wystawi w dniu 13 XII 1989 r. od godz. 11.00
funkcjonariuszy celem niedopuszczenia do parkowania pojazdów w tym rejonie.
12. Z[astęp]ca n[aczelni]ka Wydz[iału] Transportu WUSW:
a) Przygotuje na dzień 12 XII 1989 r. [na] godz. 12.00 6 samochodów ciężarowych
z przyczepami i skieruje je do dyspozycji S[zczecińskiego] O[ddziału] P[rewencji],
ul. Gospodarska 4, celem załadowania płotków milicyjnych.
Płotki te w dniu 13 XII br. o godz. 14.00 zostaną rozstawione w wyznaczonym rejonie.
b) Przydzieli do dyspozycji S[zczecińskiego] O[ddziału] P[rewencji] samochody
bądź autokary do przewiezienia 60 funkcjonariuszy MO w dniu 13 XII br. [o] godz.
14.00 z ul. Gospodarskiej 4.
c) Spowoduje dokończenie do dnia 12 XII [1989] [do] godz. 15.00 napraw samochodów S[zczecińskiego] O[ddziału] P[rewencji] znajdujących się w stacji obsługi WUSW.
13. D[owód]ca Kompanii Ochronnej WUSW wyznaczy do dyspozycji d[owód]cy
ochrony obiektów dwóch przewodników z psami obronnymi celem efektywnego zabezpieczenia rejonu zaplecza aresztu WUSW.
14. Szef RUSW w Szczecinie:
a) Od godz. 12.00 od dnia 13 XII [1989] do odwołania spowoduje objęcie służbą
patrolową rejonów: KW PZPR, szpitala Armii Radzieckiej, jednostki wojskowej Armii
Radzieckiej przy ul. Żołnierskiej i Konsulatu ZSRR.
b) Wprowadzi zakaz poruszania się pojedynczych pojazdów oznakowanych MO
w rejonie zagrożonym.
c) Przeprowadzi pełne rozpoznanie personalne osób ujętych w wykazach przekazanych przez Wydziały Operacyjne WUSW (rozmowy proﬁlaktyczne przeprowadzi
w okresie trwania manifestacji).
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15. Kierownik Działu Porządku Publicznego w planie swym uwzględni:
– taktykę działania sił zwartych,
– przewidywane siły i środki,
– techniczne zabezpieczenie rejonu zagrożonego.
16. Hasło rozpoznawcze „Odra”.

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 13–15, mps.

644

Nr 275
1989 grudzień 13, Szczecin – Komunikat nr 1 dla naczelnika Wydziału Studiów i Analiz
WUSW w Szczecinie ppłk. Jana Dominy z przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 1989 r.
obserwacji manifestacji Federacji Młodzieży Walczącej i Solidarności Walczącej, sygnowany przez zastępcę naczelnika Wydziału „B” WUSW w Szczecinie mjr. Krzysztofa
Gumińskiego1, tajne

O godz. 15.10 obserwację rozpoczęto na placu Grunwaldzkim.
O godz. 15.20 zaczęły zbierać się grupki młodzieży w wieku ok. 17–25 lat. Rozrzucano ulotki (w załączeniu).
O godz. 15.30 na placu zebrało się ok. 400 młodych osób oraz ok. 100 osób starszych.
Młodzież trzymała transparenty o następującej treści: „Dość sowieckiej okupacji”,
„Federacja Młodzieży Walczącej”. Ze znanych ﬁg[urantów] widziano „Korka”, „Klona”, „Ostroboka”, „Kobana”. Zaczął przemawiać młody człowiek, mówił o zbrodniach popełnionych w czasie stanu wojennego, obarczając za to winą wojsko i milicję.
Podkreślił, że oni pragną tylko zamanifestować w rocznicę, natomiast odcinają się od
destrukcyjnycha wybryków Solidarności Walczącej.
O godz. 16.00 do zebranych zaczęły dołączać grupy młodzieży z ramienia Solidarności Walczącej z hasłem „13 grudnia winien prezydent Jaruzelski”. Na kiju podnieśli
zrobioną kukłę Jaruzelskiego, ubraną w wojskowy mundur i czapkę. Po przemówieniach
podpalili tę kukłę i ogłosili, że idą pod gmach „bezpieki”. Utworzyła się kolumna 1500–
–2000 osób, na przedzie kolumny szedł „Korek”. Nieśli transparent „Ukarać winnych”.
Kolumna [szła], skandując, ul. Jedn[ości] Narodowej, pl. Lotników, pl. Żołnierza,
[następnie] udała się od strony Trasy Zamkowej pod gmach WUSW. Część ludzi idąc
niosła zapalone świeczki, które po dojściu do wstawionych zapór stawiała na ziemi
przed kordonem milicjantów.
Do manifestantów przemawiał z[astęp]ca szefa ds. MO płk Stańczyk2. Z manifestantów również ktoś przemawiał. Następnie skandowali „Precz z komuną”, „MO gestapo” itp. Po wielokrotnych próbach wezwania MO o rozejście się zebrani zaczęli rzucać
w milicjantów kamieniami, petardami, butelkami z benzyną.
O godz. 17.30 oddziały zwarte i wozy bojowe z armatkami wodnymi zaczęły rozpędzać zebranych. Początkowo obrzucanie trwało od ul. Małopolskiej, a następnie przeniosło się pod Bramę Królewską, pl. Żołnierza. Dwóch młodych ludzi lat ok. 18 zerwało
z gmachu KW PZPR szyld z napisem „Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Para

Wyraz dopisany odręcznie.
Krzysztof Gumiński (ur. 1939) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1962 r., 1962–1963
w Wydziale II KW MO w Szczecinie, 1963–1967 w Wydziale „B” KW MO w Szczecinie, 1967–1986 w Wydziale
II KW MO/WUSW w Szczecinie, 1970–1975 kierownik grupy, 1975–1977 kierownik sekcji, a 1977–1986 zastępca
naczelnika tego wydziału, 1986–1990 zastępca naczelnika Wydziału „B” WUSW w Szczecinie, zwolniony ze służby.
2
Jerzy Stańczyk (ur. 1935) – funkcjonariusz milicji, następnie policjant. W MO od 1959 r., zastępca komendanta
wojewódzkiego MO ds. milicji w Kielcach i Szczecinie, od 1990 r. komendant wojewódzki Policji w Szczecinie,
1995–1997 komendant główny Policji.
1
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tii Robotniczej”. Tablicę rzucili na torowisko i zdeptali. Na pl. Żołnierza z ławek i koszy
na śmieci tworzyli barykady. Agresywna grupa w sumie liczyła ok. 700 osób. Stopniowo
malała liczba agresywnej młodzieży.
O godz. 20.20 sytuacja została opanowana i na w[yżej] w[ymienionych] ulicach zapanował spokój. Na tym obserwację zakończono.

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 39, mps.
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Nr 276
1989 grudzień 14, Katowice – Informacja dotycząca przebiegu manifestacji zorganizowanej w dniu 13 grudnia 1989 r. między innymi przez Solidarność Walczącą, opracowana przez funkcjonariusza WUSW w Katowicach ppłk. Lucjana Janusa, tajne

W Katowicach zapowiadany wiec rozpoczął się o godz. 15.30 dnia 13 bm.
Na placu przed Teatrem im. St[anisława] Wyspiańskiego zebrała się grupa około 60
osób, w tym B[arbara] Czyż i A[dam] Słomka. Rozwinięto transparenty:
– „Konfederacja Polski Niepodległej Gliwice”,
– „Konfederacja Polski Niepodległej”,
– „Akcja Studencka Solidarności Walczącej Uniwersytet Śląski Katowice”,
– „Konfederacja Polski Niepodległej Legion Akademicki”,
– „NZS”,
– „KPN” z wizerunkiem orła w koronie,
– „Komuniści pomyślcie o swojej Norymberdze. Solidarność Walcząca” ze znakiem
Polski Walczącej,
– „NZS Akademii Ekonomicznej Katowice”,
– „Konfederacja Polski Niepodległej Bytom”,
– „Solidarność Walcząca”,
– „PRL NIE, Polska TAK, Solidarność Walcząca”,
– „Solidarność Walcząca, KWK XXX-lecia Jastrzębie”,
– „Młodzieżowy Ruch Niepodległościowy Tychy”,
– „13 XII 1981 r. pamiętamy. NZS Politechnika Śląska”,
– „NZS Politechniki Śląskiej” z wizerunkiem orła w koronie,
– „Precz z sowiecką okupacją. Solidarność Walcząca” z wizerunkiem orła w koronie
przebitego ﬂagą w barwach narodowych ZSRR,
– „Precz z ekipą stanu wojennego. Solidarność Walcząca”.
Ponadto uczestnicy wiecu trzymali na drzewcu kukłę, symbolizującą prezydenta
w mundurze generała i z opaską na lewej ręce zawierającą napis „PZPR”.
Prowadzony był kolportaż ulotek pt.
– „Rozliczyć komunizm i komunistów” zawierająca adres siedziby Ch[rześcijańskiej]
D[emokracji] S[tronnictwa] P[racy]1 oraz [adres] prywatny K[azimierza] Świtonia,
– „Przebojem” nr 13 z dnia 26 XI 1989 r., MRO SW.
Głos zabierali kolejno: A[dam] Słomka, który przez urządzenie nagłaśniające zapraszał do udziału w manifestacji dla upamiętnienia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz uczczenia pamięci poległych.
Poprosił o minutę ciszy.
Następnie B[arbara] Czyż, zabierając głos, stwierdziła, że grzeczna opozycja znajduje się w rządzie. Ona jest przedstawicielką opozycji niegrzecznej i stąd jej tutaj obecność.
1

Chrześcijańska Demokracja Stronnictwo Pracy – partia chadecka utworzona w II 1989 r., odwoływała się do
tradycji powstałego przed II wojną światową Stronnictwa Pracy.
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Stawiała retoryczne pytania, ile kosztował stan wojenny, utrzymanie w tym czasie
wojska i milicji. Ile osób zginęło w tym czasie z rąk „nieznanych sprawców”.
Poinformowała, że ostatnio pod kopalnię „Wujek” przyjechał oprawca i bandyta,
oraz o rozmowie, jaką przeprowadziła z „działaczami” tej kopalni. Z rozmowy tej wynikało, że rodziny poległych górników nie otrzymały żadnej pomocy od tamtego rządu. Dalej B[arbara] Czyż krytycznie oceniła apel premiera T[adeusza] Mazowieckiego
o zwiększenie wydobycia i pracę w wolne soboty. „Górnicy wydobywają węgiel, którego brakuje w kraju, a wysyłamy go za granicę”.
Zabierając głos, K[azimierz] Świtoń odczytał treść kolportowanej wcześniej ulotki
pt. „Rozliczyć komunizm i komunistów”, wzywając kilkakrotnie do zgłaszania przestępstw popełnionych przez nomenklaturę do biura Ch[rześcijańskiej] D[emokracji]
S[tronnictwa] P[racy] przy ul. Młyńskiej 21/23 lub do jego prywatnego mieszkania.
W tym czasie liczba uczestników wzrosła do około 250–300 osób.
Następnie głos zabrał D[aniel] Podrzycki, który skrytykował obecną „Solidarność”
za ugodowość i porozumiewanie się z komunistami. Stwierdził, że ruch związkowy nie
może zezwolić na zwalnianie od stycznia co trzeciego pracownika.
A[dam] Słomka wysunął żądanie wolnych i demokratycznych wyborów, udostępnienia radia i telewizji dla wszystkich partii politycznych. Odśpiewano „Rotę” i o godz.
16.15 rozpoczęto formowanie pochodu. Zebrani skandowali hasła: „Pod Komitet”,
„Precz z komuną”. Z pochodu odłączyła się grupa KPN, członków której B[arbara] Czyż
zaprosiła na spotkanie pod KWK „Wujek” w dniu 16 bm. Grupa ta oddaliła się w kierunku ul. Młyńskiej.
Pozostali, w liczbie około 100 osób, głównie zwolenników Solidarności Walczącej i NZS, skandując pojedyncze hasła „Precz z komuną”, „MO gestapo”, „Sowieci do
domu”, „Morawiecki”, przeszli ulicami: Pocztową, Dworcową, Kochanowskiego, Jagiellońską pod gmach KW PZPR. Na trasie przemarszu zachowywano się spokojnie.
Po dojściu pod drzwi wejściowe do KW PZPR podpalona została kukła symbolizująca
prezydenta, którą tam pozostawiono. Ogień podsycano materiałami łatwopalnymi, co
w konsekwencji doprowadziło do zapalenia się drzwi. Równocześnie uczestnicy manifestacji obrzucali budynek KW PZPR kamieniami, śrubami i innymi przedmiotami,
powodując wybicie szyb w 38 oknach.
Jednocześnie gmach obrzucano pojemnikami z czerwonym lakierem.
Skandowano hasła:
– „Jaruzelski będzie wisiał”,
– „Sowieci do domu”,
– „PZPR to ch…”,
Śpiewano hymn narodowy, „Boże, coś Polskę”. Palono czerwone ﬂagi.
W związku ze wzrastającą agresywnością tłumu, asystujące siły milicyjne wezwały
do spokoju i rozejścia się, co nie odniosło jednak skutku.
W tej sytuacji, po uzyskaniu zgody gen. Czesława Wiejaka, wprowadzono do działań
pododdziały zwarte O[ddziałów] P[rewencji] M[ilicji] O[bywatelskiej]. Manifestanci na
widok wkraczających sił zwartych wycofali się (ok. godz. 16.45) spod budynku KW,
przemieszczając się w kierunku placu K[arola] Miarki.
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Do dowódcy sił zwartych O[ddziałów] P[rewencji] M[ilicji] O[bywatelskiej] zgłosili
się dwaj mediatorzy, członkowie SW: Adam Grzesica2 i Adam Jawor3 reprezentujący
demonstrantów. Zaproponowali oni przerwanie działań milicyjnych i podjęcie próby
nakłonienia manifestujących osób do rozejścia się. Na propozycję wyrażono zgodę. Mediacje te nie przyniosły jednak pożądanego rezultatu. Zgromadzone na placu Miarki
grupki wcześniej rozproszonego tłumu zaczęły niszczyć stragany znajdującego się tam
miejskiego targowiska, ławki ze skweru, budując z nich barykadę. W kierunku radiowozów i patroli pieszych MO rzucano butelkami z benzyną i innymi środkami palnymi.
Spowodowało to między innymi zapalenie [się] jednego z oznakowanych pojazdów MO
(„Nysy”), który ugaszono wodą ze znajdującej się w pobliżu armatki wodnej.
Wobec wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa w tym rejonie, zarówno dla mienia, jak
i zdrowia mieszkańców okolicznych budynków, ponownie wprowadzono siły zwarte.
Na ich widok demonstranci rozproszyli się. Około godz. 17.30 na placu przed Teatrem
im. Wyspiańskiego zebrała się ponownie grupa około 30 osób pod przywództwem Jerzego Gorzelika4, uzbrojona w krótkie kije zakończone metalowymi okuciami.
Następnie grupa ta przemieściła się na pobliskie torowisko tramwajowe. Rozpoczęto gromadzenie kamieni. Około godz. 17.45 członkowie tej grupy zaniechali dalszych
awantur i rozeszli się.
W wyniku działań podjętych przez pododdziały zwarte w rejonie placu K[arola]
Miarki w mieście zapanował spokój. Nikt z funkcjonariuszy oraz demonstrantów nie
został poszkodowany.
Podczas akcji nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Zatrzymano jednego z uczestników zajść, którym był Maciej Bartków, lat 16, mieszkaniec Bytomia, uczeń
ZSZ w tym mieście.
Po rozmowie został odwieziony do domu.
Sporządzono dokumentację kryminalistyczną ze skutków zajść pod KW PZPR. Powstałe tam szkody szacuje się na kilka milionów złotych (gospodarz budynku nie jest
obecnie w stanie podać faktycznych strat).
Należy zaznaczyć, że powiadomiony, w związku z wydarzeniami pod budynkiem
KW PZPR, prokurator pełniący dyżur domowy – odmówił przybycia na miejsce zajść.
Straty odniesione przez siły MO to podpalona „Nysa”, wybite trzy szyby w pojazdach MUSW Katowice („Polonez” i dwie „Nysy”). Ponadto w jednej z „Nys” stłuczono
reﬂektor.
Podjęto stosowne czynności procesowe celem zebrania niezbędnych materiałów dowodowych, wskazujących na zaistnienie przestępstwa. Materiały te zostaną przesłane
prokuratorowi celem podjęcia merytorycznych decyzji.
Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 240–241, mps.
2

Adam Grzesica – bliższych danych nie ustalono.
Adam Jawor (ur. 1962) – działacz opozycyjny. 1979–1980 kolporter wydawnictw niezależnych, 1980–1981
współorganizator organizacji szkolnych, w stanie wojennym internowany, działacz KPN i SW, od 1985 r. działacz Studenckiego Komitetu Oporu, 1986–1989 przewodniczący Tajnego Zarządu Uczelnianego NZS Uniwersytetu
Śląskiego, członek Międzyuczelnianej Rady Porozumiewawczej NZS, następnie KK NZS.
4
Jerzy Gorzelik (ur. 1971) – historyk sztuki, działacz opozycyjny, polityk. Działacz SW, współtwórca struktur
Młodzieżowego Ruchu Oporu SW na Górnym Sląsku.
3
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Nr 277
1989 grudzień 14, Stargard – Informacja od TW pseudonim „Opal” opracowana
w RUSW w Stargardzie przez por. Zb. Wróblewskiego1, tajne specjalnego znaczenia

Źródło:
TW ps[eudonim] „Opal”.
Przyjął:
por. Zb. Wróblewski.
M[iejs]ce: l[okal] k[ontaktowy] „Barbara”.
Stargardzka grupa SW w składzie aJan Maculewicz, Henryk Selwesiuka2 (Emilia nie
dojechała) oraz Grzegorz aPatyka3 i Janusz aChrzana4 dotarła 13 XII 1989 r. na pl. Grunwaldzki dosłownie na styk. Dojechali samochodem m[ar]ki „Nysa” z Zakładu Energetycznego Stargard. Samochód zaparkowany został na ul. Mazurskiej.
Demonstracja rozpoczęła się zgodnie z planem o godz. 16.00. Osoby przemawiająceb to: przedstawiciel FMW (b[liższych] d[anych] b[rak]), Stanisław cJanuszc (SW), ponownie czł[onek] FMW, który ogłosił kierunek przemarszu oraz zaapelował o spokojny
przemarsz pod gmach WUSW. Rozdane świece miały zapłonąć dopiero przy budynku
WUSW, to samo z kukłą gen. J[aruzelskiego]. Zostało to opacznie zrozumiane, świece
i kukła zapłonęły na pl. Grunwaldzkim. Kiedy spaliła się kukła, pochód ruszył w kierunku Małopolskiej. Po dojściu do kościoła obok budynku WUSW przemówienie wygłosił przedstawiciel FMW (b[liższych] d[anych] b[rak]) i SW cKrzysztof Korczakc. Treść
mowy to rocznica stanu wojennego, nieukarani zbrodniarze i o samym gen[erale], który
powinien odejść. Przemówienie to wysłuchane zostało przez stojących obok przy samej
barierce funkcj[onariuszy] MO. Na zakończenie przedstawiciel FMW życzył funkcjonariuszom „wesołych świąt”. Zdenerwowało to bardzo Krzysztofa cKorczakac, który
przypominając, kto tu rządzi, zbeształ FMW-owca. Był to praktycznie koniec demonstracji (płonęły świece, rzucano monety na funk[cjonariuszy] MO). Zwinięto transparenty i część uczestników oddaliła się. Nie wszyscy bowiem do akcji przystąpili: A[kcja]
B[ezpośrednia], LDPN, oraz część SW i FMW. Poleciały kamienie, butelki, petardy, świece dymne. Oddziały zwarte MO zareagowały prawie natychmiast, ruszając na młodych,
zgromadzenie rozdzieliło się na dwie części – pierwsza pozostała przy kościele (mniejsza), druga udała się wzdłuż barierek i zatrzymała się przy torowisku tramwajowym.
Obie ponowiły rzuty, które doprowadziły do wycofania [się] MO poza drugi metalowy
płot. Wycofanie [się] MO spowodowało zwiększenie agresji. Kolejne grupy, przeciętnie
po 100 osób, podbiegały w stronę funkcjonariuszy, rzucając czym się da. Po chwili MO
włączyła reﬂektory na samochodach i uruchomiła sygnały dźwiękowe, w końcu ruszyły
pojazdy z wodą, odpędzając młodych w kierunku gmachu KW PZPR. W trakcie odwroa–a

Fragment dopisany odręcznie.
W dokumencie przemawiały.
c–c
Fragment dopisany odręcznie.
1
Zb. Wróblewski – bliższych danych nie ustalono.
2
Henryk Selwesiuk (ur. 1952) – technik mechanik, działacz SW.
3
Grzegorz Patyk – bliższych danych nie ustalono.
4
Janusz Chrzan – bliższych danych nie ustalono.
b
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tu demonstranci zerwali z gmachu szyld PZPR, wytłukli też szybę. Tego rodzaju walki
trwały jeszcze kilka godzin, do końca ich nie oglądałem.
SW Szczecin ze znanych mi osób reprezentowali: Stanisław cJanuszc, Krzysztof cKorczakc, Henryk cStrzelczykc, Jan K…d, Gienek oraz inne nieznane mi osoby. Według oceny
Stanisława J[anusza] łącznie demonstrowało ok. 10 tys. osób. Formalnie przywódcy organizacyjni po przekazaniu życzeń MO wycofali się poza plac. Później ich nie widziałem.
Wśród demonstrujących widziałem dwóch działaczy PPS, tj. Jana eKosteckiegoe, Grzegorza eOstrowskiegoe. Z tego, co mi wiadomo, działacze SW i FMW oczekiwali na przedstawicieli KPN, doszłoby po ich przybyciu do prowokacyjnego pobicia tych ostatnich. Jednakże nikogo z KPN nie było. W czasie demonstracji słyszałem, jak Krzysztof eKorczake
zwrócił się do przedstawiciela A[kcji] B[ezpośredniej], wołając go po imieniu „Jasiu”
i polecając formowanie jego grupy do pochodu (z pl. Grunwaldzkiego pod WUSW). Jest
to młody człowiek lat ok. 20, wysoki, szczupły, włosy rudawe, ubrany w białą kurtkę.
Podejrzewam, że jest to jeden z przywódców A[kcji] B[ezpośredniej]. Demonstrację organizowali: SW, FMW, A[kcja] B[ezpośrednia], LDPN i PPN. PPS tylko jako obserwator.
Stanisław eJanusze, oceniając przebieg demonstracji, stwierdził m.in., [że] zakładany cel
został spełniony, frekwencja dobra, młodzieży powstrzymać się mimo apeli nie da.
Moje wrażenie jest takie, że z młodzieżowej zadymy SW jest bardzo zadowolona. Na
pl. Grunwaldzkim kolportowano „Gryfa”.
Jeżeli chodzi o 17 grudzień 1989, to wiem, że SW uczestniczyć będzie w składaniu
wieńców pod bramą stoczni wraz z T[ymczasowym] Z[arządem] R[egionu].
Szczególnych wytycznych dla SW Stargard nie ma. Możemy być lub nie tam obecni. W razie zorganizowania przemarszu możliwe jest, że dołączą do niego w[yżej]
wym[ienione] ugrupowania.
Następna „typowa” dla SW demonstracja planowana jest na dzień 23 I 1990 r., tj.
w dniu otwarcia zjazdu PZPR.
Z ogólnych zarysów wiem, że ﬁnałem demonstracji będzie obrzucenie, a nawet spalenie gmachu KW PZPR.
Dodaję, że Stanisław J[anusz] stwierdził, że gdyby nie było pod WUSW formacji
zwartych MO, budynek byłby podpalony.
„Opal”
Omówienie
Spotkanie z TW ps[eudonim] „Opal” odbyłem w dniu dzisiejszym w l[okalu]
k[ontaktowym] krytp[onim] „Barbara”. Przyjęta informacja jest relacją bezpośredniego uczestnika demonstracji z 13 XII 1989 r. na placu Grunwaldzkim i przed gmachem
WUSW w Szczecinie.
Jest ona istotna o tyle, że:
– imiennie umiejscawia uczestników, zwłaszcza SW,
– określa sposób realizacji demonstracji,
– w ocenie źródła zdaje się świadczyć o przygotowaniu przemyślanym i konsekwentnie realizowanym.
d
e–e

Miejsce niewypełnione w dokumencie.
Fragment dopisany odręcznie.
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Należy przyjąć, że zaplanowana na 23 I 1990 r. przez SW demonstracja przed gmachem KW PZPR przebiegać będzie w podobny sposób.
TW „Opal” wymienia w informacji skład grupy Stargard, brakuje w niej ze strony
SW Emilii eKobylece5 (wbrew zapowiedziom nie dojechała) oraz sympatyka SW Stanisława ePiotrowiczae6.
Uczestniczyła natomiast nowa osoba Janusz eChrzane – prac[ownik] zakładu energetycznego w Stargardzie.
Przedsięwzięcia
1. Poinformować Wydz[iał] IV Departamentu Studiów i Analiz o zaplanowanej akcji
SW w dniu 23 I 1990 r.
2. Wypracować koncepcję kontroli i zabezpieczenia zgromadzenia.
3. Utrzymywać bieżący kontakt z TW celem uzyskiwania aktualnych informacji
o sytuacji i planowanych zamierzeniach.

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 41–42, mps.

5
6

Emilia Kobylec (ur. 1954) – technik ekonomista, działaczka SW.
Stanisław Piotrowicz – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 278
1989 grudzień 15, Wrocław – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Studiów i Analiz
WUSW we Wrocławiu kpt. Antoniego Ciurusia1 do naczelnika Wydziału IV Departamentu Studiów i Analiz MSWa w sprawie ujawnionych przedstawicieli SW na terenie
Szczecina i utworzenia pododdziału SW w Wałbrzychu, tajne

Z posiadanego rozpoznania wynika, że decyzją Kornela Morawieckiego, przewodniczącego Solidarności Walczącej, zostali ujawnieni przedstawiciele tej organizacji na
terenie Szczecina. Są to:
1) Stanisław Janusz, lat 62, żonaty, czworo dzieci. Członek „S[olidarności]” od 1980 r.
Działacz tajnych struktur związkowych w czasie stanu wojennego, zam[ieszkały] Szczecin, ul. [...],
2) Krzysztof Korczak, lat 27, żonaty, dwoje dzieci. Członek „S[olidarności]” w latach 1980–1981. Działacz tajnych struktur w stanie wojennym, kilkakrotnie zatrzymywany. Autor publikacji w pismach podziemnych, zam[ieszkały] Szczecin, ul. [...].
Informację o powyższym ma zamieścić najnowszy numer ulotki „Solidarność Walcząca” w wiadomościach organizacyjnych.
Jednocześnie informuję, iż od 24 października istnieje pododdział Solidarności Walczącej w Wałbrzychu, którego przewodniczącym jest Andrzej Kłos2. K[ornel] Morawiecki pozostawił mu prawo decydowania o działalności SW na terenie woj. wałbrzyskiego.
Powyższe przesyłam do wiadomości.

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 40, mps.

a

Zgodnie z rozdzielnikiem pismo skierowane było także do wiadomości Wydziału Studiów i Analiz WUSW
w Szczecinie i Wałbrzychu.
1
Antoni Ciuruś (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1973 r., 1973–1975 w referacie ds. Bezpieczeństwa KP MO w Strzelinie, 1975–1982 w Wydziale III „A” KW MO we Wrocławiu, w 1982 r.
w Wydziale V KW MO we Wrocławiu, 1982–1983 w Wydziale V-1 KW MO we Wrocławiu, 1983–1984 zastępca,
a w 1984 r. szef RUSW w Strzelinie, 1984–1987 w Wydziale V WUSW we Wrocławiu, w 1986–1987 kierownik
sekcji tego wydziału, 1987–1989 w Inspektoracie 2 WUSW we Wrocławiu, w 1987 r. kierownik sekcji, 1987–1989
zastępca kierownika, w 1989 r. zastępca naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW we Wrocławiu, w 1990 r.
zwolniony ze służby.
2
Andrzej Kłos – pseudonim zbiorowy Rady Podokręgu Wałbrzych SW, używany przez Mateusza Grabowskiego,
Krzysztofa Miedziaka, Jana Skrupskiego i Janusza Szeszko.
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Nr 279
1989 grudzień 22, [Poznań] – Szyfrogram nr 3765 od naczelnika Wydziału Studiów
i Analiz WUSW w Poznaniu ppłk. Włodzimierza Sawczaka1 do naczelnika Wydziału I Departamentu Studiów i Analiz MSW w sprawie wiecu protestacyjnego w związku z sytuacją w Rumunii zorganizowanego przez SW, tajne

W dniu dzisiejszym o godz. 16.00 na placu Wolności w Poznaniu tut[ejszy] oddział
SW zorganizował wiec protestacyjny wobec aktualnej sytuacji w Rumunii. Eksponowano m.in. transparenty: „Dość zbrodni w Rumunii”, „SW”, „Wolność i Niepodległość”,
„KPN”. Przemówił lider SW M[aciej] Frankiewicz, który przedstawił sytuację w tym
kraju na tle aktualnych informacji polskiego radia. Zażądał rozliczenia b[yłych] przywódców rumuńskich. Wiec zainicjowało ok. 10 osób, a w maksymalnym momencie
uczestniczyło 80–90 osób, zakończył się ok. godz. 16.25.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 269, mps.

1
Włodzimierz Sawczak (ur. 1947) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1970 r., początkowo
w Wydziale IV KW MO w Poznaniu, 1981–1983 zastępca naczelnika tego wydziału, 1983–1989 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Poznaniu, 1989–1990 naczelnik Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Poznaniu,
zwolniony ze służby.
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Nr 280
1990 styczeń 5, Konin – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW
w Koninie kpt. Feliksa Bąka1 do naczelnika Wydziału Ochrony Gospodarki WUSW w Koninie mjr. Henryka Nowaczewskiego w sprawie przekazania materiałów dotyczących
SOR kryptonim „Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia

Stosownie do pisma l. dz. XZ-00851/89 z dnia 21 XII 1989 r. proszę o przekazanie do
tut[ejszego] Wydziału Studiów i Analiz TW ps[eudonim] „Robert” tkwiącego w przejętej przez nas sprawie kryptonim „Ośmiornica”.
Jednocześnie proszę o spowodowanie, aby nie uległy zniszczeniu z teczek pracy żadne materiały korespondujące z problematyką SW.
(Niszczenie dotyczy doniesień zawierających elementy „S[olidarności]”).

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 188, mps.

1

Feliks Bąk – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 281
1990 styczeń 17, [Poznań] – Szyfrogram nr 63 od naczelnika Wydziału Studiów i Analiz
WUSW w Poznaniu ppłk. Włodzimierza Sawczaka do naczelnika Wydziału I Departamentu Studiów i Analiz MSW w sprawie okupacji budynku KW PZPR w Poznaniu przez
działaczy SW, tajne

Informuję, że w dniu dzisiejszym o godz. 7.15 grupa ok. 10 osób rozpoczęła okupowanie I piętra budynku KW PZPR w Poznaniu, gdzie usytuowane są m.in. biura KD
PZPR Poznań Stare Miasto i Jeżyce.
Osoby okupujące budynek żądają przekazania go dla potrzeb tut[ejszego] Uniwersytetu im. Mickiewicza. W skład powyższej grupy wchodzą przedstawiciele poznańskiego
oddziału SW na czele z jej liderem Maciejem Frankiewiczem. Do chwili obecnej odnotowano następujące fakty związane z okupowaniem budynku:
– zamalowanie tablicy informacyjnej KW PZPR,
– zdjęcie ﬂagi czerwonej z masztu budynku KW PZPR i wciągnięcie ﬂagi czarnej,
– eksponowanie na zewnątrz budynku transparentów o następującej treści: „Solidarność Walcząca”, „SW UAM”, „Komitet na Uniwersytet”, „Ratujmy Bibliotekę”, „Solidarność Poznań”.
Treść transparentów powielana jest przez urządzenia nagłaśniające oraz okresowo
[skandowane jest] hasło „Precz z komuną”.
Zaznaczyć należy, że budynek KW PZPR jest budynkiem ogólnodostępnym, ponieważ część jego pomieszczeń została przekazana i zagospodarowana przez PKO – Wydział Kredytowania Ludności, Spółdzielnię Rzemieślniczą „Dąbrówka” oraz Bank Rozwoju Rolnictwa. Ponadto planuje się przekazać dalsze pomieszczenia na rzecz PKO oraz
innych ﬁrm i spółek.
Z posiadanego rozpoznania wynika, że organizatorzy akcji zamierzają prowadzić
okupację budynku do chwili osiągnięcia zakładanego celu uzyskania gwarancji przejęcia budynku pod administrację UAM.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 270, mps.
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Nr 282
1990 styczeń 17, Toruń – Zakres obowiązków kierownika sekcji Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Toruniu (kpt. Bogdan Bogalecki), sygnowany przez naczelnika Wydziału
Studiów i Analiz WUSW w Toruniu mjr. Henryka Misza1, wyciąg, tajne specjalnego znaczenia

1. Koordynuje i nadzoruje pracę zespołu, udzielając funkcjonariuszom pomocy w realizacji zadań służbowych.
2. Opracowuje analizy, oceny, plany pracy zespołu i informacje dla potrzeb wewnętrznych, Departamentu Studiów i Analiz i innych podmiotów.
3. Prowadzi i organizuje pracę operacyjną w zakresie:
– ochrony masowych ruchów społeczno-zawodowych, struktur politycznych i środowisk młodzieżowych pod kątem ujawniania osób i zjawisk dążących do jego rozbicia
oraz tworzenia organizacji społeczno-politycznych skierowanych przeciwko konstytucyjnemu porządkowi państwa,
– przeciwdziałania inﬁltracji i indoktrynacji struktur społeczno-zawodowych, politycznych i młodzieżowych przez ugrupowania i działaczy ekstremalnej opozycji, dążących do ich wykorzystania do działalności skierowanej przeciwko interesom państwa,
– przeciwdziałania negatywnym wpływom antypolskich ośrodków zagranicznych na
ugrupowania i osoby wspierające reformatorskie działania w Polsce.
4. Organizuje spływ informacji i współdziałanie ze swymi merytorycznymi odpowiednikami zagadnieniowymi w innych wydziałach WUSW.
5. Pozyskuje i pracuje z osobowymi źródłami informacji.
6. Prowadzi dokumentację MOB.
7. Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych, wynikające z potrzeb pracy
Wydziału.

Źródło: AIPN By, 076/72, k. 3, mps.

1

Henryk Misz (ur. 1950) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1985–1989 naczelnik Wydziału III WUSW
w Toruniu, zorganizował grupę „OAS”, prześladującą działaczy toruńskiej opozycji, w 1991 r. skazany.
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Nr 283
1990 styczeń 18, [Poznań] – Szyfrogram nr 74 od naczelnika Wydziału Studiów i Analiz
WUSW w Poznaniu ppłk. Włodzimierza Sawczaka do naczelnika Wydziału I Departamentu Studiów i Analiz MSW w sprawie nielegalnej manifestacji zorganizowanej przez
SW, tajne

Nawiązując do depesz szyfrowych nr 63 z 17 I br. oraz 69 z 18 I br., informuję, że
w dniu dzisiejszym ok. godz. 13.00 zakończono okupację gmachu KW PZPR w Poznaniu.
W wyniku prowadzonych negocjacji ustalono, że gospodarz budynku, tj. KW PZPR,
odstąpi od dalszego wynajmowania wolnych pomieszczeń gmachu dla potrzeb instytucji i organizacji gospodarczych. Na potrzeby KW PZPR pozostawiono minimalną powierzchnię użytkową, gwarantującą funkcjonowanie aparatu partyjnego.
Ustalono, że ok. 40–60 procent wolnej powierzchni użytkowej przekazane zostanie na potrzeby społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalowych UAM.
Problem właściwego zagospodarowania wolnych pomieszczeń będzie przedmiotem
uzgodnień specjalnie powołanej komisji.
Wg naszej oceny moment rozpoczęcia okupacji budynku był celowo skoordynowany z terminem pobytu w Poznaniu I sekretarza KC PZPR M[ieczysława] Rakowskiego
i pobytem w[i]cemarszałka Sejmu T[adeusza] Fiszbacha1.
Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym na pl. Wolności w Poznaniu ok. godz.
16.00 tut[ejsza] SW rozpoczęła manifestację przeciwko obecnemu prezydentowi RP.
Zgromadziło się na niej ok. 300 osób.
Eksponowano transparenty:
– „Ukarać winnych stanu wojennego, Jaruzelskiego, Kiszczaka2, Rakowskiego”,
– „Sowieci do domu”,
– „Rozwiązać PZPR i SB”,
– „Dość paktów z czerwonymi”,
– „Precz z komuną” itp.
Wznoszono okrzyki:
– „Żądamy rozwiązania PZPR i SB”,
– „Chcemy prezydenta nie agenta”,
– „Komuniści to faszyści”.
Kierujący manifestacją lider poznańskiej SW Maciej Frankiewicz przez tubę nagłaśniającą domagał się ukarania winnych stanu wojennego, całkowitej likwidacji SB
1
Tadeusz Fiszbach (ur. 1935) – działacz partyjny, polityk. 1975–1982 I sekretarz KW PZPR w Gdańsku, w 1980 r.
uczestnik rozmów z MKS w Gdańsku. 1976–1985 i 1989–1991 poseł, 1989–1991 wicemarszałek Sejmu, 2001–
–2005 ambasador na Łotwie.
2
Czesław Kiszczak (ur. 1925) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1945–1990 w PPR/PZPR, 1981–1990
członek KC, 1986–1990 członek Biura Politycznego, początkowo w Informacji Wojskowej, następnie WSW,
1972–1979 szef II Zarządu Sztabu Generalnego i zastępca szefa SG WP, 1979–1981 szef WSW, 1981–1990 minister spraw wewnętrznych, 1981–1983 członek WRON, 1989–1990 prezes, następnie wiceprezes Rady Ministrów,
1985–1989 poseł.
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i PZPR, przekazania majątku PZPR na cele społeczne, przyspieszenia wolnych wyborów. Apelował, by nie czekać do końca kadencji prezydenta i Sejmu.
Na jego wezwanie po ok. 15 min[utach] większość uczestników manifestacji przeszła pod budynek KW PZPR, gdzie powielano hasła z pl. Wolności. Stwierdzono, że
demonstranci posiadali przy sobie pojemniki z benzyną, której nie użyto na interwencję
M[acieja] Frankiewicza, który ocenił, że budynek „jest już nasz”, w związku z czym nie
można go niszczyć. M[aciej] Frankiewicz przedstawił się jako członek komisji prowadzącej rozmowy w sprawie przejęcia części budynku KW PZPR.
Spalono publicznie czerwoną ﬂagę, którą w dniu wczorajszym zdjęto z powyższego
gmachu.
Następnie grupa ok. 300 osób przeszła w okolice gmachu WUSW, paląc w międzyczasie kukłę symbolizującą osobę W[ojciecha] Jaruzelskiego. Po sforsowaniu blokady
u wylotu ulicy prowadzącej do gmachu WUSW demonstranci dotarli w bezpośrednie
sąsiedztwo bramy głównej, gdzie zostali zatrzymani przez kordon sił porządkowych.
Ponownie żądano likwidacji SB. Skandowano:
– „Precz z bezpieką”,
– „Securitate”3.
Wywoływano po nazwisku niektórych funkcjonariuszy SB grożąc, że cierpienia
„ich” i narodu nie zostaną zapomniane. Skierowano apel do MO, by nie dali sobą manewrować przez kierownictwo WUSW i SB. Domagano się rozmów z szefem WUSW.
Grożono również, że jeżeli SB nie zostanie rozwiązana, to następnym razem wejdą
do gmachu WUSW, podobnie jak w NRD i Rumunii. Wobec zdecydowanej postawy sił
porządkowych uczestnicy manifestacji rozeszli się o godz. 17.00.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 271–272, mps.

3

Securitate (właśc. Departamentul Securităţii Statului, Departament Bezpieczeństwa Państwowego) – rumuńska
komunistyczna tajna policja.
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Nr 284
1990 styczeń 20, Szczecin – Wniosek o wszczęcie sprawy problemowej kryptonim „KDH”
sygnowany przez naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Szczecinie ppłk. Jana
Dominę, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Szczecinie ds. SB płk. Czesława
Zuziaka1, tajne specjalnego znaczenia

Wniosek (zgodnie z zarządzeniem nr 00102/89) o wszczęcie sprawy problemowej
krypt[onim] „KDH” dot[yczącej] działalności następujących osób:
1. Janusz Stanisław, s. Adama, ur. 19 II 1927 r. Zelejowa, zam[ieszkały] Szczecin,
ul. [...], emeryt.
2. Zwyrbliś Zdzisław2, s. Józefa, ur. 2 IV 1956 r. Szczecin, zam[ieszkały] Szczecin,
ul. [...], zatrudniony: Stocznia Szczecińska im. A[dolfa] Warskiego.
3. Strzelczyk Henryk, s. Henryka, ur. 8 XI 1949 r. Brzoza, zam[ieszkały] Szczecin,
ul. [...], zatrudniony: Elektro-Rozruch Gliwice – montaż turbin.
4. Korczak Krzysztof, s. Mariana, ur. 3 IV 1962 r. Szczecin, zam[ieszkały] Szczecin,
ul. [...], zatrudniony w charakterze katechety.
W[yżej] w[ymienieni] tworzą na terenie województwa szczecińskiego pozaparlamentarną grupę pod nazwą Solidarność Walcząca.
Pierwsze przejawy działalności SW na naszym terenie stwierdzono w lutym 1988
roku. Aktualnie z uzyskanych informacji wynika, że podstawowymi działaniami organizacji na terenie miasta Szczecina są: kolportaż ulotek i wydawnictw SW oraz zakłócanie
porządku publicznego łącznie z podpalaniem i demolowaniem mienia państwowego itp.
Główni organizatorzy wykorzystują do tego celu młodzież skupioną w Federacji
Młodzieży Walczącej oraz [w] Akcji Bezpośredniej. Większość akcji ulicznych jest planowana i wykonywana w okresie różnego rodzaju rocznic oraz w dniach ważnych wydarzeń politycznych.
Ostatnie manifestacje miały miejsce w dniu 11 listopada [1989] w rocznicę uzyskania niepodległości.
Natomiast 13 grudnia [1989], pod hasłem „Ukarać zbrodniarzy stanu wojennego”,
odnotowano agresywne zachowanie się uczestników demonstracji. Obrzucono Oddziały
Prewencji kamieniami oraz usiłowano podpalić budynek WUSW.
27 stycznia [1990], w dzień rozpoczęcia zjazdu PZPR, pod hasłem „Dość paktów
z komuną”, ﬁguranci w swoich wystąpieniach skrytykowali według nich żydowsko-masoński rząd RP, lżąc i wyszydzając premiera Tadeusza Mazowieckiego, B[ronisława]
Geremka, J[acka] Kuronia, A[dama] Michnika. Odnotowano również próbę podpalenia
gmachu WUSW, użyto kamieni i butelek z łatwopalnymi płynami.
W dniu 27 lutego [1990] planowana jest przez Solidarność Walczącą akcja pt. „Ostatni śledzik generała”.
1
Czesław Zuziak (ur. 1939) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1966 r., 1966–1972
w Wydziale III KW MO w Szczecinie, 1972–1983 w Wydziale IV KW MO w Szczecinie, 1972–1975 kierownik
grupy, 1975–1980 zastępca, a 1980–1983 naczelnik tego wydziału, 1983–1990 zastępca szefa WUSW w Szczecinie
ds. SB, zwolniony ze służby.
2
Zdzisław Zwyrbliś (ur. 1956) – ślusarz, działacz SW.
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Powyższe działania SW naruszają porządek prawny RP i wyczerpują znamiona zagrożenia konstytucyjnego porządku państwa oraz terroryzmu politycznego.

Źródło: AIPN Po, 0019/2034, k. 1–2, mps.
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Nr 285
1990 styczeń 24, Konin – Pismo naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Koninie
kpt. Jana Michalskiego do naczelnika Wydziału IV Departamentu Studiów i Analiz MSW
w sprawie pikiety zorganizowanej przez SW w Koninie, tajne

Informuję, że w dniu 23 bm. przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
w godzinach 7.00–12.00 ok. 10-osobowa grupa młodych ludzi zorganizowała pikietę,
w czasie której rozdawała przechodniom ulotki (fotokopia w załączeniu).
Przed budynkiem umieszczono transparent z hasłem „Nie chcemy agenta, lecz prezydenta” oraz karykaturę twarzy gen. Jaruzelskiego.
Pikietę sygnowała Solidarność Walcząca Poznań.

Źródło: AIPN Po, 035/1325, k. 192, mps.
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Nr 286
1990 styczeń 25, [Poznań] – Telegram nr D-I-65/90 od naczelnika Wydziału Dochodzeniowego RUSW w Poznaniu mjr. Wróblewskiego1 do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego WUSW w Poznaniu w sprawie zatrzymania członków Solidarności Walczącej

W dniu 24 I 1990 r. o godz. 20.45 zostali doprowadzeni do Komis[ariatu] 4. MO
w Poznaniu Mendlewicz Piotr2 zam[ieszkały] Poznań, ul. [...], i Tyll Bartłomiej3
zam[ieszkały] Poznań, ul. [...], podejrzani o dokonanie czynnej napaści na pełniącego
służbę funkcj[onariusza] MO szer. Marcina Pieczyńskiego4.
W dniu 25 I 1990 r. w czasie wykonywania czynności w tej sprawie ustalono, że
Tyll Bartłomiej, s. Hieronima i Ireny, ur. 16 VIII 1963 r. Kętrzyn, zam[ieszkały] Poznań
ul. [...], członek Solidarności Walczącej, w dniu 24 I 1990 r. o godz. 20.30 na ul. św.
Marcin w Poznaniu, w czasie rozlepiania plakatów wzywających do wzięcia udziału w manifestacji w dniu 26 I 1990 r., dopuścił się czynnej napaści na pełniącego
służbę szer. Marcina Pieczyńskiego w ten sposób, że uderzył go drewnianą pałką
po plecach. Szer. Marcin Pieczyński nie odniósł żadnych obrażeń. Ob[ywatel] Tyll
Bartłomiej został zatrzymany i osadzony w areszcie RUSW przy ul. Chłapowskiego do
dyspozycji Wydz[iału] Doch[odzeniowego]. Na zatrzymanie ob[ywatel] Tyll Bartłomiej
złożył zażalenie do S[ądu] R[ejonowego] w Poznaniu. Sąd Rejonowy w Poznaniu utrzymał w mocy zatrzymanie ob[ywatela] Tyll Bartłomieja.
W dniu 26 I 1990 r. ob[ywatel] Tyll Bartłomiej zostanie doprowadzony do Prok[uratury] Rej[onowej] St[are] Miasto w Poznaniu z wnioskiem o zastosowanie środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Czynności w trybie art. 267
kpk prowadzi Wydz[iał] Doch[odzeniowy] RUSW w Poznaniu.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 278, mps.

1

Wróblewski – bliższych danych nie ustalono.
Piotr Mendlewicz – bliższych danych nie ustalono.
3
Bartłomiej Tyll (ur. 1963) – wówczas student AWF w Poznaniu. Działacz organizacji młodzieżowej Konfederacja
Młodej Polski (Pokolenie Walczące, Warta), działacz SW.
4
Marcin Pieczyński – bliższych danych nie ustalono.
2
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Nr 287
1990 styczeń 26, [Poznań] – Szyfrogram nr 129 od zastępcy naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Poznaniu mjr. Mieczysława Michalaka1 do naczelnika Wydziału
I Departamentu Studiów i Analiz MSW w sprawie przebiegu nielegalnej manifestacji
zorganizowanej przez SW, tajne

Nawiązując do naszej informacji z dnia 23 I 1990 l. dz. Bc-022/90 dot[yczącej] planów zorganizowania w dniu dzisiejszym przez poznański oddział Solidarności Walczącej manifestacji pod hasłem: „Każda decha na trumnę Wojciecha”, „Szturm na pałac
SB”, informuję, że o godz. 16.00, zgodnie z zapowiedzią, rozpoczęła się na placu Wolności w Poznaniu wspomniana manifestacja, którą kierował lider poznańskiej SW Maciej Frankiewicz. Zgromadziło się na niej około 300 osób.
Eksponowano transparenty:
– „Ukarać winnych stanu wojennego – Jaruzelskiego, Kiszczaka, Rakowskiego”,
– „Solidarność Walcząca – Poznań”,
– „Sowieci do domu”,
– „Rozwiązać PZPR i SB”,
– „Dosyć paktów z czerwonymi”,
– „Precz z Jaruzelskim”,
– „Precz z komuną”
– „Solidarność, Niepodległość – KPN”.
W początkowej fazie demonstracji do zgromadzonych podeszło trzech funkcjonariuszy MO reprezentujących Komitet Założycielski NSZZ MO garnizonu poznańskiego.
M[aciej] Frankiewicz przedstawił ich zebranym, stwierdzając, że jest to fakt bez precedensu w historii manifestacji organizowanych przez SW. Głos zabrał jeden z funkcjonariuszy, który w swym wystąpieniu przedstawił cele i zadania organizowanego przez MO
związku. Stwierdził, że MO nie chce być manipulowana i jest przeciwna podejmowaniu
interwencji przeciwko demonstrantom reprezentującym odmienne poglądy polityczne.
Apelował jednak o zaniechanie prób bezpośredniego podejścia pod gmach WUSW. Zebrani oklaskami przyjęli wystąpienie przedstawiciela NSZZ MO.
Następnie głos zabrał M[aciej] Frankiewicz, który domagał się ukarania winnych
stanu wojennego, całkowitej likwidacji SB i PZPR, przyspieszenia wyborów. Wezwał
zebranych do sformowania pochodu i udania się pod gmach SB, który jest ostatnim
reliktem stalinizmu2, by tam spalić symboliczną trumnę w kolorze czerwonym z umieszczoną w jej wnętrzu kukłą symbolizującą prezydenta. W krótkim czasie ok. 1000-osobowa grupa przemieszana z gapiami, z pochodniami dotarła do wylotu ulicy prowadzącej
do WUSW, gdzie zatrzymana została przez blokadę sił zwartych MO.
W kierunku funkcjonariuszy zaczęto rzucać ciężkie noże tokarskie oraz kule łożyskowe, a także kamienie i puste butelki po mleku. Na stojących w blokadzie wylewano
1
Mieczysław Michalak – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. 1989–1990 zastępca naczelnika Wydziału III/
Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Poznaniu.
2
Józef Stalin (właśc. Iosif Dżugaszwili 1878–1953) – działacz komunistyczny i dyktator ZSRS, od 1903 r. w WKP(b),
1919–1953 członek Biura Politycznego RKP(b), potem WKP(b) i KPZS, od 1922 r. I sekretarz WKP(b)/KPZS.
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płyn łatwopalny, a następnie miotano zapalone pochodnie. W tej sytuacji, wobec rosnącej
agresywności tłumu, przystąpiono do jego rozpraszania przy pomocy armatki wodnej.
Po wyparciu tej grupy na odległość kilkuset metrów jej uczestniczy skupili się ponownie
i podejmowali kolejne próby przedarcia się pod gmach WUSW. W momencie zbliżania
się do blokad rzucano niebezpiecznymi przedmiotami. Z okien pobliskich kamienic obrzucano funkcjonariuszy doniczkami i innymi przedmiotami. Mimo agresywnego zachowania się tej grupy nie było możliwości zastosowania gazów z uwagi na zwartą zabudowę
i zgromadzonych gapiów, z których część włączyła się aktywnie do atakowania blokad.
Kierujący manifestacją M[aciej] Frankiewicz domagał się rozmów z dowódcami operacji,
uzależniając ewentualne rozejście się demonstrantów od uwolnienia wszystkich zatrzymanych w trakcie zajść. Równolegle mediacji podjął się radny MRN w Poznaniu – Michał Downarowicz3 – znany z wcześniejszych udziałów w nielegalnych manifestacjach
– któremu wraz z grupą dziennikarzy lokalnej prasy umożliwiono rozmowę z kierownictwem WUSW. W trakcie rozmowy, w której uczestniczył również rzecznik prasowy
WUSW i przedstawiciele NSZZ MO garnizonu poznańskiego, przedstawiono przybyłym
relacje z przebiegu dotychczasowych wydarzeń. Zaprezentowano również przedmioty
użyte przez agresywny tłum. Radny Downarowicz nie kwestionował przedstawionej mu
relacji i zapowiedział natychmiastowe podjęcie na własną odpowiedzialność rozmów
z demonstrantami, zmierzająca do [nakłonienia] ich [do] spokojnego rozejścia się. Apel
M[ichała] Downarowicza poskutkował, w jego następstwie grupa licząca pod koniec około 300 osób powoli zaczęła się rozchodzić. M[aciej] Frankiewicz poinformował rozchodzących się, iż kolejne spotkanie na podobnej manifestacji nastąpi 13 II br.
W toku wydarzeń powiadomiono o ich przebiegu dyżurnego Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, wskazując na pilną potrzebę osobistego włączenia się Prokuratury Wojewódzkiej do bieżącego nadzoru czynności śledczych. Uzyskano odpowiedź, że MO
ma samodzielnie podejmować wszystkie czynności procesowe w trybie artykułu 267
kpk i w uzasadnionych przypadkach dokonywać zatrzymań, a prokurator wojewódzki
włączy się w dniu 27 I br. do dalszych czynności.
W trakcie działań obrażeń doznało 37 funkcjonariuszy, z czego jeden z poparzeniami
II stopnia został hospitalizowany. 6 [funkcjonariuszom] z ranami ciętymi i tłuczonymi
udzielono pomocy ambulatoryjnej, a 30 dalszych kontuzjowanych opatrzono na miejscu
lub w jednostce.
Zanotowano następujące straty w sprzęcie:
– 10 pojazdów MO uszkodzono (karoserie, wybite szyby, reﬂektory itp.),
– uszkodzono 2 armatki wodne (wgniecione karoserie),
– zniszczeniu uległo 28 tarcz (w tym 4 spalone),
– utracono 5 pałek szturmowych,
– zanotowano pojedyncze przypadki uszkodzenia pojazdów prywatnych parkujących
w rejonie działań.
Zatrzymano 5 osób, które po wykonaniu wstępnych czynności procesowych zwolniono.
Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 275–277, mps.
a
3

W dokumencie zmierzającymi.
Michał Downarowicz – radny MRN w Poznaniu, współpracownik SW.
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Nr 288
1990 styczeń 31, [Poznań] – Szyfrogram nr 163 od naczelnika Wydziału Studiów i Analiz
WUSW w Poznaniu ppłk. Włodzimierza Sawczaka do naczelnika Wydziału I Departamentu Studiów i Analiz MSW w sprawie okupacji siedziby ZSMP w Poznaniu przez działaczy SW i innych grup opozycyjnych, tajne

Informuję, że w dniu dzisiejszym ok. godz. 8.45 kilkuosobowa grupa składająca się
członków SW, Ruchu „Wolność i Pokój” oraz tzw. Międzymiastówki Anarchistycznej
zajęła i okupuje siedzibę Zarządu Dzielnicowego ZSMP Poznań Grunwald przy ul. Skrytej w Poznaniu. Rozwieszono transparenty z nazwami organizacji okupujących budynek
oraz wywieszono biało-czerwone i czarną ﬂagę.
Celem okupacji ma być wymuszenie na ZSMP przekazania majątku na cele społeczne.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 280, mps.
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Nr 289
1990 luty 14, Katowice – Informacja dotycząca manifestacji zorganizowanej przez SW
w dniu 13 lutego 1990 r. na placu przed Teatrem im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, opracowana w WUSW w Katowicach przez kpr. Zbigniewa Nogaja1, tajne

Zgodnie z treścią ulotek rozkolportowanych na terenie Katowic, w dniu 13 bm.
o godz. 16.00 rozpoczęła się manifestacja zorganizowana przez działaczy Solidarności
Walczącej, w której uczestniczyło aktywnie około 30 osób oraz około 100–150 przypadkowych przechodniów.
Rozwinięto transparenty o treści:
– „Dość paktów z czerwonymi komunistami – Solidarność Walcząca”,
– „Komuniści, pamiętajcie o swojej Norymberdze”.
Głos zabrali przedstawiciele R[egionalnej] K[omisji] O[rganizacyjnej] „Solidarność
‘80” oraz Solidarności Walczącej, którzy przedstawili stanowisko swoich organizacji
wobec aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju.
W odczytanym oświadczeniu podpisanym przez Kornela Morawieckiego zanegowano sens obecnych reform w kraju, występując przeciwko udziałowi w rządzie członków
b[yłej] PZPR, programowi Balcerowicza2, sprawowaniu urzędu prezydenta przez Wojciecha Jaruzelskiego, obecności wojsk radzieckich w Polsce, utrzymywaniu wydatków
na wojsko i MSW. Słowa krytyki zostały również skierowane pod adresem przywódców
NSZZ „Solidarność”, zarówno w regionie, jak i na szczeblu krajowym, za wprowadzenie niedemokratycznych praktyk przy wyborach i ustalaniu linii politycznej związku.
Przedstawiciel Solidarności Walczącej zadeklarował walkę „z komunizmem do
ostatniej kropli krwi”.
W trakcie imprezy kolportowano ulotki sygnowane przez KPN, PPS-RD, oraz Solidarność Walczącą (w załączeniu).
Manifestacja zakończyła się o godz. 17.00, z tym że czołowi jej uczestnicy pozostawali przed Teatrem im. Wyspiańskiego przez okres 30 minut.
Wśród uczestników rozpoznano A. Białego3, J[erzego] Gorzelika, S[ławomira] Bugajskiego i D[aniela] Podrzyckiego.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 5, k. 237, mps.

1

Zbigniew Nogaj (ur. 1958) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1982 r., początkowo
w Wydziale „C” KW MO w Katowicach, w 1989 r. w MUSW w Katowicach, w 1990 r. zwolniony ze służby.
2
Leszek Balcerowicz (ur. 1947) – ekonomista, polityk. 1969–1981 w PZPR, 1980–1981 ekspert ekonomiczny
NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany. 1989–1991 i 1997–2000 minister ﬁnansów i wicepremier,
1997–2001 poseł, 2001–2007 prezes NBP.
3
A. Biały – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 290
1990 luty 27, Warszawa – Wniosek zastępcy naczelnika Wydziału IV Departamentu Studiów i Analiz MSW mjr. Józefa Buraka i ppłk. Adama Stylińskiego, funkcjonariusza Wydziału IV Departamentu Studiów i Analiz MSW, o zawieszenie prowadzenia sprawy kontrolnej kryptonim „Ośmiornica”, zatwierdzony przez zastępcę dyrektora Departamentu
Studiów i Analiz MSW płk. Stanisława Stępnia, tajne specjalnego znaczenia

Sprawę kontrolną na konspiracyjną organizację p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca założono w styczniu 1986 r. w związku z założeniami programowymi tej struktury
dopuszczającymi stosowanie działań sabotażowych i terrorystycznych w celu obalenia
porządku konstytucyjnego w państwie.
Ostatnio kierownictwo SW składa deklaracje o nieprowadzeniu działań terrorystycznych i tym podobnych, a przechodzeniu do działalności jawnej (jawni przedstawiciele
organizacji). Ponadto SW zamierza koncentrować się na różnego rodzaju oﬁcjalnych
akcjach protestacyjnych przeciwko rozwojowi sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej, niezgodnych z jej programem.
W związku z powyższym prowadzenie sprawy kontrolnej na organizację Solidarność
Walcząca jest obecnie bezzasadne, ponieważ wykracza poza zakres zainteresowań naszej jednostki.
Wnosi się o złożenie materiałów sprawy w archiwum i zakwaliﬁkowanie do kategorii
B-10 (zniszczenie w 2000 r.).
Rezygnuje się z rejestracji w ewidencji operacyjnej Biura „C” osób przechodzących
w sprawie oraz nie wnosi się w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń.

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 43, mps.
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Nr 291
1990 luty 27, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu Studiów i Analiz
MSW płk. Adama Malika do zastępcy szefa W/SUSW ds. SBa w sprawie zawieszenia
sprawy kontrolnej kryptonim „Ośmiornica”, tajne 1

W ramach sprawy kontrolnej krypt[onim] „Ośmiornica”, założonej w 1986 r. na
konspiracyjną organizację p[od] n[azwą] Solidarność Walcząca, dokonano wnikliwej
analizy jej działalności.
Z uzyskiwanych ostatnio materiałów operacyjnych i programowych SW oraz [z] wypowiedzi czołowych działaczy tej struktury wynika, iż w sytuacji szybkich przemian
społeczno-politycznych w kraju organizacja ta odstępuje od radykalnych metod walki
o osiągnięcie zakładanego celu (odstąpienie od stosowania terroru ﬁzycznego i psychicznego itp.).
W zmodyﬁkowanych założeniach programowych i taktyce działania kładzie się nacisk na jawną walkę polityczną, m.in. poprzez organizowanie różnego rodzaju form
protestu jak: demonstracje, wiece, szkolenia polityczne w określonych środowiskach,
pozyskiwanie zwolenników zwłaszcza w dużych zakładach pracy itd.
Zmiana taktyki działania SW, nienosząca cech przemocy, wyklucza dalszą kontrolę
operacyjną tej organizacji i tym samym wykracza poza zakres zainteresowań pionu studiów i analiz resortu spraw wewnętrznych.
W świetle powyższego należy zawiesić prowadzenie spraw na SW i jej działaczy,
a materiały przekazać do archiwum (B-10).

Źródło: AIPN, 0364/363, t. 1, k. 163–164, mps.

a
Zgodnie z rozdzielnikiem otrzymują W/SUSW: Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Poznań, Gdańsk,
Szczecin, Toruń, Katowice, Bielsko-Biała, Kraków, Opole, Kielce, Warszawa, Siedlce, Lublin, Rzeszów, Białystok,
Tarnobrzeg, Konin.
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Nr 292
1990 marzec 3, Poznań – Wniosek naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Poznaniu ppłk. Włodzimierza Sawczaka, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Poznaniu ds. SB płk. Franciszka Szycha1, o zakończenie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Ośmiornica”, tajne specjalnego znaczenia

Kryptonim: „Ośmiornica”.
Sposób zakończenia: W związku ze stabilizacją sytuacji społeczno-politycznej
w kraju i zmianą zainteresowań SB, dalsze prowadzenie sprawy na Solidarność Walczącą jest niecelowe, organizacja ta odstąpiła od radykalnych metod walki politycznej.
W związku z powyższym postanowiono: Materiały złożyć w tut[ejszym] Wydz[iale]
„C”, a niżej wymienione osoby zarejestrowane w sprawie – wyrejestrować.
1. Szymon Łukasiewicz2, nr rej[estracyjny] 38 078,
2. Szymon Jabłoński3, nr rej[estracyjny] 36 102,
3. Rafał Grupiński4, nr rej[estracyjny] 36 897,
4. Maciej Frankiewicz, nr rej[estracyjny] 30 739,
5. Włodzimierz Filipek5, nr rej[estracyjny] 25 857,
6. Krzysztof Stasiewski, nr rej[estracyjny] 38 094,
7. Olgierd Nowak6, nr rej[estracyjny] 35 752,
8. Marek Waliszewski7, nr rej[estracyjny] 43 539,
9. Anna Waliszewska8, nr rej[estracyjny] 43 540.

Źródło: AIPN Po, 08/2356, k. 289, rkps na drukowanym formularzu.

1
Franciszek Szych (ur. 1940) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa. Do SB wstąpił w 1966 r., 1966–1983
w Wydziale II KW MO w Poznaniu, 1971–1973 kierownik grupy, a 1973–1983 zastępca naczelnika tego wydziału,
1983–1984 naczelnik Wydziału III WUSW w Poznaniu, 1984–1990 zastępca szefa WUSW w Poznaniu ds. SB,
zwolniony ze służby.
2
Szymon Łukasiewicz (ur. 1962) – biolog, działacz opozycyjny. Działacz SW, współzałożyciel oddziału
w Poznaniu, członek redakcji poznańskiej „Solidarności Walczącej”, w XI 1985 r. aresztowany, w IV 1986 r. skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat.
3
Szymon Jabłoński, ps. „Mały” (ur. 1958) – inżynier, działacz opozycyjny. Współzałożyciel oddziału poznańskiego SW, drukarz, kolporter, 1987–1995 na emigracji w RFN, przedstawiciel oddziału w RFN.
4
Rafał Grupiński (ur. 1952) – krytyk literacki, działacz opozycyjny, polityk. Działacz NSZZ „Solidarność”, działacz SW, od 1985 r. redaktor naczelny „Czasu Kultury”. Od 2005 r. poseł.
5
Włodzimierz Filipek (1957–2005) – polonista, działacz opozycyjny. Działacz poznańskiego SKS, NSZZ
„Solidarność” i Solidarności Walczącej, 1984–1987 redaktor naczelny „Czasu”.
6
Olgierd Nowak – bliższych danych nie ustalono.
7
Marek Waliszewski – bliższych danych nie ustalono.
8
Anna Waliszewska – bliższych danych nie ustalono.
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Nr 293
1990 marzec 6, Katowice – Wniosek por. Andrzeja Trząskiego, funkcjonariusza WUSW
w Katowicach, o zakończenie kontroli operacyjnej organizacji Solidarność Walcząca
i jej działaczy, zatwierdzony przez zastępcę szefa WUSW w Katowicach ds. SB płk. Edmunda Matysa, tajne specjalnego znaczenia

Kryptonim: SOR „Ośmiornica” KA 50 329. Dot[yczy]: kontroli operacyjnej organizacji Solidarność Walcząca i jej działaczy.
Sposób zakończenia: W związku z odstąpieniem działaczy Solidarności Walczącej od radykalnych metod walki, w tym stosowania terroru ﬁzycznego i psychicznego,
i zmodyﬁkowaniem swoich założeń programowych oraz taktyki działania w kierunku
jawnej walki politycznej organizacji.
W związku z powyższym postanowiono: Zaniechać dalszej kontroli operacyjnej
organizacji Solidarność Walcząca i jej działaczy.
W świetle powyższego sprawa krypt[onim] „Ośmiornica” nr ewidencyjny KA
50 329 zostaje zakończona, a materiały złożone w Wydziale „C” tut[ejszego] WUSW.
Sprawa nie może być wykorzystana do celów szkoleniowych.

Źródło: AIPN Ka, 0079/11, t. 1, k. 343, rkps na drukowanym formularzu.
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WYKAZ SKRÓTÓW
AFL-CIO
AIPN
AK
AR
ASP
AWF
BBC
BHP
BIP
„BIS”
BND
BZ WBK
CDU
CK
CSRS
DM
DOKP
DUSW
FMW
GUS
HCP
IPA
KBWE
KC
KD
KdsBP
KE
KG
KGB
KIK
kk
KK
KKP
KKW
KM
KMiP

– American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
– Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
– Armia Krajowa
– Akademia Rolnicza
– Akademia Sztuk Pięknych
– Akademia Wychowania Fizycznego
– British Broadcasting Corporation
– bezpieczeństwo i higiena pracy
– Biuro Informacji i Propagandy
– „Biuletyn Informacyjny Solidarności”
– Bundesnachrichtendienst – Federalna Służba Wywiadowcza
– Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy
– Christlich Demokratische Union – Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
– Centralny Komitet
– Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
– Deutsche Mark
– Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
– Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych
– Federacja Młodzieży Walczącej
– Główny Urząd Statystyczny
– Hipolit Cegielski Poznań
– Independent Polish Agency – Niezależna Agencja Polska
– Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
– Komitet Centralny
– Komenda Dzielnicowa, Komitet Dzielnicowy
– Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
– kwestionariusz ewidencyjny
– Komenda Główna
– Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopastnosti – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego
– Klub Inteligencji Katolickiej
– kodeks karny
– Komisja Krajowa
– Krajowa Komisja Porozumiewawcza
– Krajowa Komisja Wykonawcza
– Komenda Miejska
– Komenda Miejska i Powiatowa
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KO
KOR
KOS
KOWzP
KP
kpk
KPN
kpow
KPZR
KPZS
KS
KSS
KSS „KOR”
KW
kw
KWK
KZ
KZD
LDPN
LO
LWP
MBP
MKK
MKO
MKP
MKR
MKS
MKW
MKZ
MO
MON
MPK
MRK „S”
MRN
MRO
MSW
MUBP
MUSW
NBP
NED
NKWD
NRD
NSPP
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– kontakt operacyjny
– Komitet Obrony Robotników
– Komitet Oporu Społecznego
– Komitet Obrony Więzionych za Przekonania
– Komenda Powiatowa
– kodeks postępowania karnego
– Konfederacja Polski Niepodległej
– kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
– Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
– Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego
– Komenda Stołeczna, kontakt służbowy
– Klub Samoobrony Społecznej
– Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
– Komenda Wojewódzka, Komitet Wojewódzki
– kodeks wykroczeń
– Kopalnia Węgla Kamiennego
– Komisja Zakładowa
– Krajowy Zjazd Delegatów
– Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”
– liceum ogólnokształcące
– Ludowe Wojsko Polskie
– Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
– Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna
– Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny
– Międzyzakładowy Komitet Porozumiewawczy
– Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna
– Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
– Międzyzakładowa Komisja Wykonawcza
– Międzyzakładowy Komitet Założycielski
– Milicja Obywatelska
– Ministerstwo Obrony Narodowej
– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
– Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”
– Miejska Rada Narodowa
– Młodzieżowy Ruch Oporu
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
– Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
– Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych
– Narodowy Bank Polski
– National Endowment for Democracy – Narodowy Fundusz na rzecz Demokracji
– Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
– Niemiecka Republika Demokratyczna
– Niezależna Suwerenna Partia Pracy

NSZ
NSZZ
NSZZ RI
NTS
NZS
OKOR
OKP
ONZ
OPZZ
OUN
OZI
PAN
PGR
„PIK”
PKO
PKP
PP
PPN
PPR
PPS
PPS-RD
PRL
PRON
PSL
PT
PTHW
PTTK
PUBP
PUdsBP
PWr
PZ
PZPR
PZU
RFN
RKK
RKOR
RKP(b)
RKS
RKW
RMP
RO
ROPCiO
RP

– Narodowe Siły Zbrojne
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
– Narodno-Trudowoj Sojuz – Związek Narodowo-Robotniczy
– Niezależne Zrzeszenie Studentów
– Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników
– Obywatelski Klub Parlamentarny
– Organizacja Narodów Zjednoczonych
– Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
– Orhanizacija Ukrajinśkych Nacjonalistiw – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
– osobowe źródło informacji
– Polska Akademia Nauk
– Państwowe Gospodarstwo Rolne
– „Podziemny Informator Katowicki”
– Powszechna Kasa Oszczędności
– Polskie Koleje Państwowe
– podsłuch pokojowy
– Polska Partia Niepodległościowa
– Polska Partia Robotnicza
– Polska Partia Socjalistyczna
– Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna
– Polska Rzeczpospolita Ludowa
– Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
– Polskie Stronnictwo Ludowe
– podsłuch telefoniczny
– Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
– Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
– Powiatowy Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
– Politechnika Wrocławska
– punkt zakryty
– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
– Powszechny Zakład Ubezpieczeń
– Republika Federalna Niemiec
– Regionalna Komisja Koordynacyjna
– Regionalny Komitet Oporu Rolników
– Rossijskaja Kommunisticzeskaja Partija (bolszewikow) – Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików)
– Regionalny Komitet Strajkowy
– Regionalna Komisja Wykonawcza
– Ruch Młodej Polski
– rozpracowanie obiektowe
– Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
– Rzeczpospolita Polska
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RUSW
RWE
RWPG
SB
SD
SKOS
SKS
SOR
SOS
SUSW
SW
SZP
SZSP
TKK
TKN
TKS
TKZ
TW
TZR
UAM
UB
UHWR
UMCS
UPA
URM
USA
USD
WiN
WiP
„WiS”
WKP(b)
WKR
WKZ
WOP
WP
WPGKiM
WPUT
WRON
WSK PZL
WSW
WUBP
WUdsBP
WUSW
WZSR
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– Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
– Radio Wolna Europa
– Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
– Służba Bezpieczeństwa
– Stronnictwo Demokratyczne
– Szkolne Koła Oporu Społecznego
– Studencki Komitet Solidarności
– sprawa operacyjnego rozpracowania
– sprawa operacyjnego sprawdzenia
– Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych
– Solidarność Walcząca
– Służba Zwycięstwu Polski
– Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
– Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
– Towarzystwo Kursów Naukowych
– Towarzystwo Kursów Społecznych
– Tajna Komisja Zakładowa
– tajny współpracownik
– Tymczasowy Zarząd Regionu
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– Urząd Bezpieczeństwa
– Ukrainska Hołowna Wyzwolna Rada – Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
– Ukrajinśka Powstanśka Armija –Ukraińska Powstańcza Armia
– Urząd Rady Ministrów
– United States of America
– United States Dollar
– Wolność i Niezawisłość
– Wolność i Pokój
– „Wolni i Solidarni”
– Wsiesojuznaja Kommunisticzeskaja Partija (bolszewikow) – Wszechzwiązkowa
Partia Komunistyczna (bolszewików)
– Wojskowa Komenda Rejonowa
– Wojewódzki Komitet Założycielski
– Wojska Ochrony Pogranicza
– Wojsko Polskie
– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych
– Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
– Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Polskie Zakłady Lotnicze
– Wojskowa Służba Wewnętrzna
– Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
– Wojewódzki Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
– Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
– Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych

WZZ
ZHR
ZMP
ZOMO
ZPO
ZPUT
ZR
ZSL
ZSMP
ZSP
ZSRR
ZSRS
ZSZ
ZUS
ZWZ

– Wolne Związki Zawodowe
– Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
– Związek Młodzieży Polskiej
– Zmechanizowane Odwody Milicji Obywatelskiej
– zakryty punkt obserwacyjny
– Zakład Produkcji Urządzeń Technicznych
– Zarząd Regionu
– Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
– Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
– Zrzeszenie Studentów Polskich
– Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
– Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
– Zespół Szkół Zawodowych
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– Związek Walki Zbrojnej
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INDEKS OSÓB
„100” zob. Dziubiński Maciej
„111” TW zob. Ruszała Adam
„88” TW zob. Bała Wojciech
„A” KO 72
„A” zob. Kołodziej Andrzej
„A.K.” zob. Kołodziej Andrzej
„ABG” zob. Bugajski Sławomir
„Adam” TW 489
Adamowicz Józef 424
Adamowicz Karol Edward 424
Adamowicz (Grunwald) Leokadia 424
Adamowicz Michał 55
Afenda Stanisław 102, 423, 426, 427, 429,
431
Agça Ali 121
„Agroma-81” TW zob. Fus Jan
„Al. Hołyński” TW zob. Januszewski Stanisław
„Aleksander Hołyński” TW zob. Januszewski Stanisław
„Aleksander Wysocki” zob. Herbst Lothar
„Alfred B. Gruba” zob. Bugajski Sławomir
Ambroziak Jacek 615
Ancypo Mirosław 35
Anderman Janusz 468
Andruchow Tadeusz 349
Andrzej K. 434
„Andrzej Kłos” zob. Grabowski Mateusz
„Andrzej Kłos” zob. Miedziak Krzysztof
„Andrzej Kłos” zob. Skrupski Jan
„Andrzej Kłos” zob. Szeszko Janusz
Andrzej ks. 628
„Andrzej Lesowski” zob. Myślecki Wojciech
„Andrzej Lesowski” zob. Zarach Andrzej
„Andrzej Prus” zob. Wiszniewski Andrzej
„Andrzej Żórawski” zob. Bielawski Piotr
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„Andrzej Żurawski” zob. Lazarowicz Romuald
„Andrzej” TW 77, 287, 288
„Andrzej” zob. Kołodziej Andrzej
Andrzejewski G. 600
Angielczyk Hanna 372
„Ania” 286
„Ania” zob. Mijal-Malska Małgorzata
„Ania Hersz” zob. Kmieć-Sabura Jolanta
„Anka” zob. Gabryel Michał
„Anna II” 284
„Anna” N.N. 284
Antasik Robert 552
„Antoni Krupisz” zob. Birecka Anna
„Antoni Krupisz” zob. Birecki Marek
„Antoni Krupisz” zob. Myc Andrzej
„Antoni” zob. Oziewicz Zbigniew
Antonik J. 210
„APN-2” zob. Falicki Paweł
„Apollo” TW zob. Biel Emanuel
Araszewski Aleksander 87
Archemowicz Tomasz 44
„Arguz” TW 238
„Arkus” TW zob. Garczewski Jarosław
Arnold Agnieszka 98
„Artur” TW zob. Sączawa Stanisław
„Artur” zob. Pinior Józef
Aszkiełowicz Paweł 552
„Ataman” TW zob. Gąsiorowski Krzysztof
Augustyniak J. 208
„AW” 73
Bachorz Celestyn 493
Bafalukosz Andrzej 288
Bagiński Roman 300
Bajor Joanna 552
Balcerowicz Leszek 667

Baluch (-Podlejska) Janina 100
Baluch Katarzyna 100
Bała Wojciech „Zbyszek” TW, „88”, „Elżbieta”, „Lesio” 32, 140, 141, 145–148,
150, 154, 175, 176, 178, 226, 238, 239,
245–247, 249, 263, 308, 309, 362–364,
395, 404, 405, 409, 449, 477, 479, 480,
502, 503, 509, 512, 536, 618
Bała Zbigniew 154, 226, 618
Bała Zoﬁa 226, 618
„Bałtyk” TW zob. Świeca Stanisław
Bałwas-Łuczycka Tamara 60
„Barnaba” TW 87
Bartczak Jan 223
„Bartek” zob. Gabryel Michał
Bartków Maciej 649
Bartniak Narcyz 493, 498, 499
Bartnik Jan 73, 74
Bartoszcze Michał 420–422
Bartyński Antoni 127
Bąk Feliks 655
Bednarz Piotr 43, 48, 102, 417
Bejszczuk Ewa 372
Beksa A. 317
Bell D. 331
Bełz Józef 451
Bełz Zbigniew 438, 439, 444, 445, 450,
451, 460, 552, 560, 568
Bemben Kazimierz 135
„Ben” KO zob. Wołoszański Bogusław
Benecki Wacław 583
Bereszyński Bogusław 178
Bereś Włodzimierz 39, 230, 242
„Beton” zob. Cieszyński Przemysław
Beygier 496
Bębenek 430
„BG” TW 76
Biały A. 667
Biały L. 150, 151
Biały W. 238
„Biedronka” TW 257
Biel Emanuel „Góral” TW, „Apollo” 127,
146, 148, 175, 176, 178, 226, 227, 232,
233, 246, 308, 309, 363, 404, 479, 536
Biel Jan 226

Biel (Lorenc) Wiktoria 226
Bielawski Piotr „Andrzej Żórawski”,
„Krzysztof Lewicki” 459, 473, 477,
552, 560, 565, 638
Bielecka Zuzanna 447
Bielecki Marek 151
Bieniek Zbigniew 553
Bień Adam 419
Bieńkowski Marek 494
Bierezin Jacek 468
Biernacki Stanisław 437, 472
Bikont Anna 99
Bikont Piotr 99
Bilnik W. 208
Birecka Anna „Antoni Krupisz” 86, 281,
283, 287, 552
Birecki Marek „Antoni Krupisz” 86, 281,
283, 284, 552
Birnbach Jerzy 124, 132, 254, 277, 278,
435
Biskupski Witold 628
Blachnicki Franciszek 36
Blum Norbert 577
Błachut Krzysztof „Michał Olkiewicz”
167, 217, 221, 297, 333, 459, 472, 531,
533, 552, 553, 570
Błachut Stanisław 167
Błachut (Binięda) Władysława 167
Błaszczak Jan 347
Błaszczak (Samlik) Marianna 342, 343–
–345, 347
Błaszczyk Jerzy 59, 60, 63
Błażejczyk Krzysztof 204, 212
Błażejewski Czesław 124, 139, 170, 394
Błażewicz Bogdan 552
„BM” 76
Bober Józef 194
Bobowska M. 495
Bodnar Zbigniew 43
Bogalecki Bogdan 345, 657
Bogdan 140, 142, 143, 329, 506, 510
„Bogdan Zaremba” zob. Jagiełło Zbigniew
Bogusz Aleksander 125, 140, 147–151, 480
Boksa Ryszard 317
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Bolewski Andrzej 76
Bomba Tomasz 528
Borecka Kazimiera 488
Borek Jan 360
Borek Piotr 360
Boreyko Roman 452
Borgus Jarosław 160, 165
Borowiec Andrzej „Goraś” 553
Borowski Adam „Ewa”, „Zbyszek” 552
Borowski Maciej 57
Borusewicz Bogdan 48, 121, 122, 379,
542
Boruta-Spiechowicz Mieczysław 411
Boser Józef 188
„Boy” zob. Kapusta Józef
„Bożena” zob. Chmielowska Janina Jadwiga
„Bożena” zob. Lazarowicz Romuald
„BR” TW 165
Bradel Zdzisław 468
Brandt Willy (właśc. Karl Herbert Frahm)
327
Bratkowska Krystyna 98
Breżniew Leonid 81, 634
„Brig” 457
Broda Jarosław 275, 431
„Brodacz” zob. Stasiewski Krzysztof
Broniewska de Bezdziecha Anna Maria
329, 435, 553
Brożek Zbigniew 180, 243, 264, 292
Brytoń Urszula 495, 498
Brzeziński Zbigniew 388, 389, 400
Brzostowski A. 210
Brzozowski Jacek 552
Brzuszek Bogusław 148–151, 176–179,
232, 246, 404, 405, 419, 479, 480
Bucholc Edmund 627
Bucholc Janusz 627
Budaj Bogdan 371
Budniak Janusz 469
Budrewicz Leszek 44
Bugajska (Szymczak) Marianna 383, 596
Bugajska Wanda 110, 336
Bugajski Sławomir „Norbert Liszka”, „Alfred B. Gruba” „Karol” 82, 96, 101,
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104, 106, 109–111, 113, 114, 116, 117,
119, 131, 133, 165, 199–204, 206,
254–258, 336–338, 383, 467, 468, 470,
487, 514, 589, 596, 667
Bugajski Stefan 101, 109, 110, 336, 383,
596
Bugno-Zaleska Ewa 315, 316, 599, 600
Bujak Zbigniew 48, 252, 260, 324, 355,
495, 499
Bukowski Władimir 235, 236
Burak Józef 262, 668
Burchardt Zygmunt 189, 195
Burhard Zoﬁa 552
Burski Tomasz 99
Bush George 409, 543
Buzek Jerzy 332
Bykowska Maria 354
Byś Leonard 355
C. Kazimierz 331
C.L. 434
Cach Stefan 208
Carter Jimmy 388
Chajewski Adam 198
Chendoszka Zb. 496
Chmiel Paweł 553, 556
Chmielowska (Dreiseltel) Jadwiga 300, 485
Chmielowska Janina Jadwiga „Bożena”,
„Elżbieta”, „Krystyna”, „Tadeusz Jastrzębiec”, „Wysocki” 300, 382, 437,
446, 447, 459, 463, 470, 472, 483, 485,
487–490, 505, 510, 514, 560, 565, 587,
597, 598, 636, 638
Chmielowski Jarosław 490
Chmielowski Tadeusz 447, 485
Chodakowski Jan 468
Chojecki Mirosław 273, 443, 453
Chorzępa Kazimierz 155, 177, 245, 421,
422
„Chrobry” zob. Kokot Lech
Chruszczow Nikita 375
Chrzan Janusz 650, 652
„Chrześniak” zob. Łubyk Mariusz
„Chudy” N.N. 282
„Chudy” zob. Falicki Paweł

Chudzicka D. 385, 386
Ciastoń Władysław 33, 152, 170, 172, 173,
181, 186, 191, 251, 252, 260, 277
Cichoń Mirosław 207
Cichopek Edward 203–205, 214, 254,
259
Ciechomska Urszula 189
Cieliński Marek 83
Ciemiński Jan 495, 498
„Ciepły” TW 74, 75, 88, 89, 328, 329, 332
Cieszyński Przemysław „Beton” 280, 284,
553
Cieślik Witold 300
Ciociura Marian 46
Ciszkowski Józef 468
Ciuruś Antoni 653
Clausewitz Carl Philipp Gottlieb von 392
Corvalan Luis 235
Cudnowski Bogdan 493
„Cyborg” 549
„Cygan” zob. Korczak Krzysztof
„Cyprian” zob. Myślecki Wojciech
Cysewski Mariusz 370
Czachor Magdalena 373
Czachor Marek „Michał Kaniowski” 330,
373, 560, 592, 620, 639
Czajka Jan 145, 175, 245, 325, 362, 404
Czajkowski Henryk 291
Czapski Ireneusz 288
Czarnecka (Napora) Józefa 98, 100
Czarnecka Teresa 98, 100, 553
Czarnecki Antoni 98, 100
„Czarny” zob. Jakubiec Marek
Czechowicz Roman 211, 212
Czepiel M. 208, 209
Czerwiński Andrzej 127, 135, 147–150,
156, 175, 220, 221–224, 230, 234, 246,
263, 405, 406, 413, 420, 477, 478, 480,
481, 491, 509, 597
Czerwiński Henryk 367, 452
Czesław N.N. 422
Czubil Zbigniew 160
Czubiński Lucjan 580
Czuma Andrzej 460
Czynsz-Balawender Wanda 360

„Czytelnik z Kresów” zob. Wierzejski Leszek
Czyż Barbara 631, 647, 648
Czyż Grzegorz 553
Ćwiklińska Maria 102
„D. Avtagon” zob. Gabryel Michał
Dangel Tomasz „Grzybowski”, „Marcin”
265
„Daniel” zob. Olszewski Dariusz
Daniluk Waldemar 492, 500, 624
Dankowski Henryk 157, 170, 238, 340,
407, 515, 605
„Dariusz Bieniasz” 561
Davies Richard T. 398
„Dąb” zob. Kyc Józef
Dąbrowska Teresa 408
Dąbrowski Kazimierz 408
Dąbrowski Zbigniew 386
Denisewicz Jan 492
Deńca Z. 209
„Derek” TW 89
„Diodor” KO zob. Jaroszewski Eugeniusz
Długi Grzegorz 57, 91
„Długi” 507
Dłużniewski Jerzy 48
Dmytrzak Jacek 198, 204, 208, 338
Dobraczyński Jan 103
Dobrzański Wiesław 90
Dobrzyński Leszek 331
Dodziuk Anna 99
Dołhan Bronisław 353
Domaradzki Andrzej 101, 199, 255, 553
Domaradzki Józef 101
Domicz Anna 553
Domina Jan 642, 645, 660
„Dorian” zob. Myślecki Wojciech
Dorociak Stanisław 353
Dowgiałło Krzysztof 48
Downarowicz Michał 665
„Dr Niusia” zob. Grochowska Julia
„Dr. Schreiber” TW 37
Drab Wiesław 355
„Drabina” zob. Dura Wacław
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Draguła 422
Drawicz Andrzej 634
Droś R. 57
Drozd Antoni 190, 195
Drozd Marek 528
Drzazgowski Tadeusz „Gliwiczanin” 200,
210, 256, 259, 338, 468, 470
Drzewiecki Mirosław 45, 47
Dudek Tomasz 100
Dura Ignacy 218
Dura Wacław „Drabina” 218
Durdević Mico 219
Duszkiewicz Krzysztof 330
Dyczkowski Adam 49, 221
Dydo Henryk 553
Dydo Krzysztof 345
Dymitko Zdzisław 77
Dytry Rafał 32, 199, 202, 204, 211, 255,
258, 338
„Dzidka” zob. Kamocka Maria
Dzik Wojciech 32, 199, 202, 204, 211,
255, 258, 338
Dziuba Zbigniew 279, 284
Dziubiński Maciej „100” 553
„E” 549
„Edward” TW 254, 259
„Edyta” TW 89
Eichelberger Wojciech 98
„Ekspert” zob. Waszkiewicz Jan
„Ela” 285
„Elżbieta” N.N. 280, 284
„Elżbieta” TW zob. Bała Wojciech
„Elżbieta” zob. Chmielowska Janina Jadwiga
„Eneasz” KO zob. Jaroszewski Eugeniusz
„Ewa” zob. Borowski Adam
F.N. 36
Faﬂak Maciej 467
Falicka (Bielecka) Krystyna 297
Falicka (-Jezior) Weronika 330, 561, 562
Falicki Jerzy 297
Falicki Paweł „Chudy”, „Tomek”, „APN-2”,
„Kaj”, „Piotr Kminkiewicz”, „P.K.”,
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„Tomasz Redkowski”, „Tumor”, „Wiktor Niepokorny” 31, 36, 44 , 87, 280,
283, 297, 319, 333, 459, 474, 534, 553
Falicki Sławomir 553
„Feliks” TW 120, 127
Ferenc Antoni „Gerwazy”, „Gruby” 459,
472, 553, 555, 560, 565
Fibich Dariusz 528
Fijak Zbigniew 511
Fijałkowska Alicja 372
Fikus Dariusz 562
Filipajtis Witold 167, 174, 217, 218, 219,
228, 229, 290
Filipczak Tomasz 468
Filipczyk Andrzej 232
Filipek Włodzimierz 670
Fiołek Jan 87
Fiszbach Tadeusz 658
Flak Wiesław 336
Florkowska Anna 162, 227
Fołta Ryszard 354
„Franek” TW zob. Kyc Józef
Frankiewicz Irena 553
Frankiewicz Krystyna 553
Frankiewicz Maciej „Stefan Boborowski”
32, 107, 136, 307, 462, 560, 562, 566,
590–592, 602, 612, 620, 623, 639, 654,
656, 658, 659, 664, 665, 670
Frankiewicz (Czeszyńska) Maria 623
Frankiewicz Przemysław 623
Frankowski Franciszek 162, 227
Fras Stanisława 207
Frasyniuk Władysław „Szymon” 43, 48,
66, 86, 102, 103, 232, 271, 322, 326,
327, 417, 441, 581
Fraszkowska Janina 57, 468, 469
Fraszkowski Marek 57
Frączek Kazimiera 383
Frączek Leon 383
Frączek Lesław „Leopold K.”, „Leon”,
„Leopold” 32, 286, 298, 301, 302,
311–313, 328, 329, 332, 338, 339, 383,
402, 435, 436, 440, 467, 468–470, 486,
487, 514, 553, 554
Frodyma Piotr 403

„Fryderyk” TW 184, 185
Frydrykiewicz Andrzej 495, 498, 499
Fudała Anna Aleksandra 59
„Fuga” zob. Grzegorzewska Ewa
Funemark Björn 348
Fus Jan TW „Agroma-81” 176
Futyma S. 424, 438, 450, 519, 549
Fydrych Waldemar 528
Gabryel Michał „Anka”, „D. Avtagon”,
„Bartek” 30, 36, 431, 553, 554
Gabrysiak Mirosław 206, 328, 383, 402
Gadomski Witold 198
Gadowski 430
Gaglik Piotr „Gapa” 554
Gaj Józef 231, 245, 308, 362, 404, 449,
536, 618
Gałażewski Andrzej 332
Gan-Ganowicz Rafał 323, 444, 445, 450,
451, 460, 560, 568
„Gapa” zob. Gaglik Piotr
Garczewski Jarosław TW „Arkus” 150
Gargas Anita 589
Garncarz J. 210
Garstka 352
Garus Bogdan 574
Gaweł Tadeusz 234
Gawrońska Maria 315
Gawroński Eugeniusz 346, 368
Gądek Kazimierz 162, 227
Gąsiorowski Krzysztof TW „Jerzy Rawicz”, „Mikołaj”, „Ataman” 412
Gebert Konstanty 98
Geremek Bronisław 543, 660
„Gerwazy” zob. Ferenc Antoni
Giedroyc Jerzy 270, 273, 400, 530, 569,
588
Gienek N.N. 651
„Gienek” 288
„Gienek” TW 70, 71, 88
Gil Ryszard 150
Glapa Mirosław 432
Glemp Józef 120, 121, 366
Gliński Kazimierz 435
„Gliwiczanin” zob. Drzazgowski Tadeusz

Głód A. 210
Głuchowska Ewa 190, 195
Gmaj Edward 453
Gmaj Piotr 453
Gmyrek Walenty 110, 113, 365, 383
Gmyrek (Piastowska) Zoﬁa 112, 113, 365,
383
Godowski Przemysław 199, 204, 554
Golemo E. 496
Goliasz 57
Goner Ewa 111
Goner Józef 111, 112
Gontarczyk Andrzej TW „Yon” 36
Gontarczyk Jolanta TW „Panna” 36
Goraj Kazimierz 82, 92, 259
„Goraś” zob. Borowiec Andrzej
Gorbaczow Michaił 327
Gorgoń Anna 32, 237, 254, 258, 266, 311,
313, 338, 383, 456, 467, 468, 469, 487,
514, 526, 550, 573, 589, 604
Gorgoń Gustaw 383, 526
Gorgoń Zoﬁa (matka) 383, 526
Gorgoń Zoﬁa (siostra) 526
Gorzelik Jerzy 649, 667
Gosiecki Krzysztof zob. Gosiewski
Krzysztof
Gosiewski Krzysztof 83, 332
Gotkonnt Halina 554
„Góral” zob. Biel Emanuel
Góralski Julian 114, 115
Górny Jan Andrzej 48, 467
Górny Marek 345
Górski Witold 597
Grabińska Teresa 554
Grabowska (Perth-) Alina 389
Grabowski Mateusz „Andrzej Kłos” 653
Grajewski Andrzej 36
Graniczny Jan 298, 440
Grąz Czesław 72
Grochowska Julia „Dr Niusia” 288, 554
Grochowski Zygmunt 342, 344, 360, 627
Gross Jan T. 331
„Gruby” zob. Ferenc Antoni
Grudzińska Barbara 83
Grupińska Anna 562
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Grupiński Rafał 562, 670
Gruszewski J. 210
Gryczyk Elżbieta 343, 347
Grzegorzewska Danuta 100
Grzegorzewska Ewa „Fuga” 99, 100, 284
Grzegorzewski Edward 100
Grzesica Adam 649
Grzeszata 430
Grześniak Piotr 355
„Grzybowski” zob. Dangel Tomasz
Gudowski Mirosław 494, 495, 496, 498
Gulbinowicz Alfred 76
Gulbinowicz Henryk 47
Gulbinowicz Krzysztof „Młody Robotnik”, „Wacław Szczególny”, „Ziuk”
67, 70, 71, 88
Gulbinowicz Stanisław „Kowalik” 67
Gumiński Krzysztof 645
„Gunadr” TW 549
Gurecki Winicjusz 493, 494, 496–499
„Gustaw” zob. Malec Edward
Guzowski Rafał 286
Gwiazda Andrzej 121, 123, 163, 570, 632
Gwiazda (Duda-) Joanna 121, 163, 331
Gwóźdź Bogusław 372
„H.” zob. Karniej-Łukowska Hanna
Haberka Krzysztof 212
Hadała 177
„Hala” TW 76
Hall Aleksander 615
Handrysik Józef 354, 355
Hańckowiak Jerzy 554
Harasimowicz Tadeusz 602
Hardek Władysław 48
Hartwig Hanna 332
Harunk 92
Helbik Roman 493, 496
Hendlik Włodzimierz 111, 112, 114, 115,
206, 214, 258
„Henryk” zob. Korczak Marian
Herbst Lothar „Aleksander Wysocki” 275,
391, 458
Herczyński Jan 98
Hilibrand Eugeniusz 499
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„Hindus” zob. Korczak Krzysztof
„Hołyński” TW zob. Januszewski Stanisław
„HS” KO 76
„Hubert Siwy” zob. Treﬂer Franciszek
Hudela Wiesław TW „Józek” 135
Hyla Julian 116
„Ignorant” zob. Medyński Andrzej
Irek 412
„Irena” TW zob. Rączy Dariusz
Irski Tomasz 356
Iwaneczko Dariusz 32
Izdebska Stanisława 554
„Izyda” KO 148, 177
„Izydor” zob. Myślecki Wojciech
„J-23” zob. Kożuch Ryszard
Jabłoński Szymon „Mały” 562, 670
Jabłoński Z. 483
„Jacek” zob. Lipiński Jacenty
„Jacuś” 281, 284
„Jacuś” zob. Lesisz Cezariusz
„Jadzia” 281
Jagiełło Zbigniew „Bogdan Zaremba” 44,
138, 597, 638
Jakubiec Marek „Czarny” 294
Jakubowska (Zięba) Genowefa 465
Jakubowski Jan 420–422
Jakubowski Jerzy 465
Jakubowski Rudolf 465
Jakubowski Zenon 602
Jałosiński Marek 200, 203, 256, 468, 485,
489
„Jambroży” zob. Oryński Andrzej
„Jan Ewaryst” zob. Lazarowicz Romuald
„Jan Gajos” zob. Pawłowski Jan
Jan Paweł II 69, 121, 350, 362, 363, 374,
376, 390, 524
„Jan Wysocki” 108, 130, 198, 254, 265
„Jan” TW 228
Janas Tadeusz 91
Janas Tomasz 370
Jancewicz Bernard 243
Jandziszak Tadeusz 122

Janek 142
„Janek” TW 75
Janisławska-Mazurkiewicz Elżbieta 148
Janiszewski Eugeniusz 628, 629
Janiszewski Roman 210, 211
Jankowski Jerzy 323, 444, 445, 450, 451,
460, 560, 568
Jankowski Wojciech 87
„Jankowski” TW 628, 629
Janos 355
Janus Lucjan 258, 259, 550, 589, 647
Janusz Adam 660
Janusz Stanisław 624, 625, 639, 650, 651,
653, 660
„Janusz” TW zob. Szaluś Bogusław
Januszewski Stanisław TW „Aleksander
Hołyński”, „Al. Hołyński”, „Hołyński” 31, 80
Jańczak Celina 200, 204, 211, 467
Jarmuszak Ryszard 76
Jaroszewski Eugeniusz KO „Diodor”,
„Eneasz” 39, 348, 366
Järn Ingwe Lennart 443
Jaroch Andrzej 554
Jaroszak W. 433
„Jarski” zob. Jarzębowski Tadeusz
Jaruzelski Wojciech 113, 495, 588–592,
595, 605, 606, 641, 645, 648, 650, 658,
659, 662, 664, 667
Jarzębowski Tadeusz „Jarski” 448, 460, 549
Jasiek 143
Jasiek (inny) 409, 411
Jasiński Józef 354
Jasiński Mirosław 66
„Jasiu” 651
Jaskółka Edward 149
Jasonek 75
Jawor Adam 649
Jaworska Anna 332
Jaworski Seweryn 620
Jedkie Jerzy 345
Jedwabny R. 496
Jedynak Tadeusz 48, 117
Jeroﬁejew Wieniedikt 331
Jerszów Janusz 230, 242

„Jerzy Lubicz” zob. Myślecki Wojciech
„Jerzy Rawicz” TW zob. Gąsiorowski
Krzysztof
„Jerzy” TW 228
Jezierski Czesław 68, 76
Jeziorański (Nowak-) Zdzisław 504
Jędrasik Włodzimierz 354
„JL” zob. Lebenbaum Józef
„Jo” zob. Karniej-Łukowska Hanna
„Joanna” zob. Karniej-Łukowska Hanna
Jodłowska Anna 162, 223, 224, 227, 410
„Jodłowski Michał” zob. Kopaczewski
Antoni
John-Jeleń Maria 104
Jończyk 352
„Józef B.” zob. Waszkiewicz Jan
„Józef Butrym” zob. Waszkiewicz Jan
„Józef Turzyma” zob. Wiszniewski Andrzej
„Józef” TW 188
Józek 142, 232, 233
„Józek” TW (Wrocław) 89
„Józek” TW zob. Hudela Wiesław
„Józek” zob. Lebenbaum Józef
Jóźwiak Stanisław 360
„Julian” zob. Pinior Józef
Jurczyk Marian 492, 620, 628, 631
Jurek 143
Juszkiewicz Stanisław 74, 96, 101, 102
„JW” TW 72
K. Jan 651
K. 558
Kaczmarek Anna 159
Kaczmarek Krzysztof 159
Kaczmarek Norbert 159
Kaczyński Lech 48
„Kadmos” 549
„Kaj” zob. Falicki Paweł
Kalas Jacek 342–345, 347
Kalbarczyk Andrzej 210
Kaleta Marian „Rex” 35, 379, 390, 398–
–400, 443–445, 451, 453, 460
Kaleta Teoﬁl 398
Kaliciak Henryk 72, 73
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Kalisz Wiesław 359
Kallas (Klimek) Janina 347
Kallas Alfons 347
Kałuszyński Maciej 87
„Kama” zob. Karniej-Łukowska Hanna
Kamiński Łukasz 29
Kamiński Marian 494, 495, 498, 499
Kamocka Maria „Dzidka”, „Maka” 555
Kaniewicz Wojciech zob. Raniewicz Wojciech
Kapelarz A. 642
Kapusta Józef „Boy” 555
Karatnycky Adrian 380
Karniej Zoﬁa 554
„Karol” zob. Bugajski Sławomir
„Karol” zob. Langer Jerzy
„Karol” zob. Muszyński Marek
„Karolina” zob. Kowalczyk Barbara
Karpacz Jerzy 325, 338
Karpińczyk (Liszcz) Albina 224
Karpińczyk Jerzy 128, 162, 223, 224, 227
Karpińczyk Mikołaj 224
Karski Zbigniew 52
Karwowski Tomasz 631
„Kaskader” TW 74, 88
Kasperczyk W. 300
Kasperek Stefan 83
Kasperska Jadwiga zob. Szkutnik Jadwiga
Kasperski Edward 113, 198, 214
Kasprzak Paweł 66, 436
Kaszubska Barbara 102
Katafoni Andrzej 600
Katarzyna 408
Kaucz Andrzej 423, 426, 428, 431
Kawalec S. 314, 577
Kaźmierczak 412
Kellera Joanna 528
„Kenig” TW 237, 254, 259, 266, 267, 470
Kersten Krystyna 420, 421, 422
Kędra Dariusz 138, 506, 507, 554, 555
Kępa Wojciech 81
„Kiełbasińska” 289
Kierat Józef 478
Kieszkowski Marian 31, 79
Kinal Stefania 555
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„Kinga” TW zob. Kołek Marta
Kisielewicz Andrzej 44
Kisielewicz-Peisert Maria 44
Kisielewski Krzysztof 207
Kisielewski Stefan 376, 524
Kiszczak Czesław 39, 658, 664
Kiszyna Aranka 102
Kizny Tomasz 555
Klader Janusz 148, 166, 177, 179, 220
„Klara” zob. Szutrak Zoﬁa
Klementowski Kazimierz „Konrad” 31,
34, 98, 102, 271, 282, 287
Klimczak Aldona 98
Klimczak Edward 307, 390, 391, 438,
460, 578
Klimczak Tadeusz 98
Klimek Janina 347
„Kloss” zob. Kożuch Ryszard
Kłaptocz Zygmunt 96, 101, 106, 109, 110,
113, 119, 131
Kłosiński Jerzy 332
Kłosowski Edward 580
Kłosowski R. 580
„KM” 76
Kmieć-Sabura Jolanta 347
Knapik Stanisław 555
Knoll Magdalena 573
Kobylec Emilia 650, 652
Kocięba Paweł 436
Kocjan Stanisław 628, 631
Kocur Józef 360
Kocur Kazimierz 360
Kocyk Zbigniew 352, 481, 501, 587
Kohl Helmut 577
Kokot Lech „Chrobry” 555
Kołek Marta TW „Kinga” 147, 175, 176,
405, 480
Kołeński Andrzej 87, 89
Kołodziej (Kruczek) Emilia 394
Kołodziej Andrzej „A”, „A.K.”, „Andrzej”
38, 319, 330, 379, 380, 385–387, 390,
394, 412, 442–444, 447, 455, 458, 459,
462, 463, 472–474, 479, 501, 516, 530,
531, 533, 534, 546, 554, 560, 565, 569,
571, 572

Kołodziej Tadeusz 394
Kołodziejczyk 430
Kołodziejczyk Wiesław 354
Komorowska Antonina 420, 422
Konieczna (Kowalczyk) Leokadia 222
Konieczny Marek „Roman” 127, 128,
140–143, 147, 150, 154, 155, 162, 168,
177, 178, 222, 223, 227, 288, 310, 412
Konieczny Zdzisław 154, 168, 222
„Konrad Rzeszowski” zob. Kucharski Andrzej
„Konrad” TW 77, 89
„Konrad” zob. Klementowski Kazimierz
„Konrad” zob. Kucharski Andrzej
Kopaczewska (Smolira) Cecylia 226, 618
Kopaczewski Antoni (ojciec) 154, 223,
226, 618
Kopaczewski Antoni, „Jodłowski Michał”
32, 125, 127, 134, 140–143, 145, 147,
148, 150, 154, 162, 175, 177, 221–224,
226, 227, 231, 233, 234, 287, 308, 309,
362, 364, 395, 404, 405, 412, 419, 420,
479, 491, 536, 560, 592, 597, 598, 618,
620, 639
Kopaczewski Czesław 223
Kopaczewski Włodzimierz 223
Kopeć Alicja „Madzia” 285, 503, 504,
508, 510, 553, 555
Kopera Janusz (Jan) 245, 421, 422
Kopiec Herbert 104
Korab Tadeusz 449
Korcyusz-Hofman Teresa 468
Korczak Krzysztof „Cygan”, „Hindus”,
„Krzysztof Grodzki” 287, 331, 492,
493–500, 560, 624, 625, 639, 650, 651,
653, 660
Korczak Marian „Henryk” 492–500, 660
Korga 234
„Kornel” 232
Koronowski Janusz 407, 429, 431
Korzeń Jarosław 486, 487
Kosmalski Andrzej 188, 194
Kosmalski Rafał 528
Kost Lesław 98
Kost Stefania 98

Kostecki Jan „Witek” 495, 651
Kostka M. 228, 294
Kostruba Aleksandra „Pani Ola” 555
Kotlarek Zbigniew 107
Kotowski 355
Kowal-Morawiecka Anna zob. Morawiecka Anna
Kowal Bogusław 201, 203, 207, 257, 259,
311, 338
Kowal Janusz 69, 74
Kowal (Stachurska) Sabina 201
Kowal Stefan 201, 257
Kowalczyk (-Bugajska) Barbara „Karolina” 32, 104, 110–113, 116, 117, 165,
199, 203, 206, 255, 257, 337, 338, 358,
365, 383, 467, 487, 514, 589
Kowalczyk Jacek 111, 112
Kowalczyk Michał 111, 112
Kowalczyk N.N. 422
Kowalewski Zbigniew 495
Kowalik Tomasz 288
„Kowalik” zob. Gulbinowicz Stanisław
Koziara (Boeholt) Helena 202
Koziara Jan 202, 257
Koziebrodzka Maria „Sierotka” 44, 554
Kożuch Ryszard „J-23”, „Kloss” 556
Krajewski Andrzej 332
Kras Waldemar 528
Krasiczyński Kazimierz 555
Kraśny Andrzej 91, 92, 370
Krauss Jacek 198
Krawczyk Halina 494, 498, 499
Krawczyk Zoﬁa 239
Krecińska Grażyna 555
Król (Trybuła) Alicja 395
Król Ernest 456
Król Grzegorz 456
Król (Antończyk) Helena 456
Król Wacław 85, 93, 105, 138, 491
Kruczek Andrzej 209
Kruk Sławomir 168
Kruk Zbigniew 168
Krupski Janusz 468
Krymuza Lech 475, 552
Krypel Stanisław 360
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Krypel Władysław 360
Krystosiak Aleksander 497
Krystyna 84
„Krystyna” zob. Chmielowska Janina Jadwiga
Krzemiński Marian 284, 287
Krzos Urszula 555
Krzysiek 59, 505, 509, 510
„Krzysiek” 281
„Krzysztof” 504, 507
„Krzysztof” TW 244
„Krzysztof 2” TW 184
„Krzysztof Grodzki” zob. Korczak
Krzysztof
„Krzysztof Krab” 595
„Krzysztof Lewicki” zob. Bielawski Piotr
Krzysztoﬁak Marian 107
„Kuba” zob. Malski Jakub
Kubasiewicz Sylwester 450
Kubasiewicz Weronika 450
Kubasiewicz-Houée Ewa 330, 372, 450,
459, 460, 472, 474, 530, 555, 560, 565,
568, 569, 641
Kubiak Iwona 528
Kucharska (Fujarewicz) Eleonora 223,
226
Kucharska Barbara 411
Kucharska Eleonora 149, 177
Kucharski Andrzej „Konrad”, „Konrad
Rzeszowski” 32, 120, 121, 123, 125,
127, 134, 140–144, 147–150, 162, 163,
166, 169, 175–178, 221–224, 226, 227,
231–234, 238, 239, 245, 247, 248, 263,
308, 309, 362–364, 395, 404, 409–412,
449, 462, 475, 477, 479, 491, 501,
503–507, 509, 511, 536, 561
Kucharski Edward 154, 226
Kuchta Stefan 110, 113
Kucza Andrzej 636
Kucza Ernest 576
Kuczyńska 628
Kuczyński Henryk 77
Kukieła Janusz 600
Kukołowicz Romuald 366, 453
Kulerski Wiktor 48
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Kuliczkowski Zdzisław 220, 244, 250,
275, 276, 279, 293, 294, 295, 436, 440,
446
Kulikowski Romuald 56
Kułaj Jan 419
Kuna Artur 581, 582
Kuna Stanisław 582
Kuroń Jacek 102, 103, 374, 542, 543, 660
Kustosz Jan 438
Kuta (Kowalowska) Barbara 347
Kuta Krystyna 307, 342–345, 347
Kuta Tadeusz 347
Kuzniecow Eduard 235
Kwiatkowska Wiesława 372
Kwiatkowski Henryk 386
Kyc Józef „Dąb”, TW „Franek” 125, 127,
148, 176, 177, 226, 308, 309, 404, 412,
413
Kyc (Prędka) Maria 226
Kyc Mieczysław 226
Lach Julia 556
Lachowski Marek 494, 498
Langer Jerzy „Karol” 555
Larecki Jan 433
Lasota Irena 323
Lassota Jerzy 360
Lassota Tadeusz 360
Lazarowicz Mariusz 67
Lazarowicz Romuald „Andrzej Żurawski”, „Bożena”, „Jan Ewaryst”, „Tom”,
„Tomek” 30, 44, 65, 67, 69–71, 88,
431, 556
Lebenbaum Józef „JL”, „Józek” 35, 379–
–381, 385, 388–390, 398–400, 443–
–445, 451, 453, 460, 560
Lebenbaum Michał 398
Lebiedziński Aleksander „Olek” 556
Lenartowicz Tomasz 349
Lenkiewicz Antoni 52, 162, 221, 227, 309,
353, 354, 363, 409–413, 462, 477, 491,
506, 511
Lenkiewicz Tadeusz 52
„Leon” zob. Frączek Lesław
„Leopold K.” zob. Frączek Lesław

„Leopold” zob. Frączek Lesław
„Lesio” TW zob. Bała Wojciech
Lesisz Alicja 383
Lesisz Cezariusz „Jacuś” 76, 556
Lesisz Franciszek 383
Lesisz Włodzimierz 32, 200, 203, 212,
256, 258, 338, 383, 467, 487, 514
Leski Krzysztof 99
„Lesowski Andrzej” zob. Zarach Andrzej
Leszczyńska (Dąbrowska) Krystyna Paulina zob. Karniej-Łukowska Hanna
Leszek 284
Leszek O. 89
„Leszek” TW 309
Leśniak Marek 206
Leśniewski 430
Lewandowski Andrzej 345
Lewandowski Grzegorz 346, 360
Lewiński (Lewicki) Zdzisław 395
„Lewiński Krzysztof” zob. Bielawski
Piotr
Lichota Tadeusz 499
Lipiński Adam 66, 436
Lipiński Jacenty „Jacek” 556
Lipka 422
Lis Bogdan 48
Lis J. 210
Lis-Kula Leopold 123, 141, 409, 412
Lisikiewicz Maciej 414, 415
Lisowicz Tadeusz TW „Okoń” 135, 148
„Liszka Norbert” zob. Bugajski Sławomir
Litwinowicz Aleksander 628
Loret Danuta 83, 84
„Lubicz Jerzy” zob. Myślecki Wojciech
Lubojański Jerzy 355
Lubowska Agnieszka 100
Lubowska Kazimiera 100
Lubowski Szczepan 100
Lucyna 160
Ludkowski Bogdan 424, 425
Luty Michał 468, 589
Łapicka Małgorzata 556
Łapicki Jan 556
Łaszczyński Witold 414

Łatyński Marek 389
Łączyński Tadeusz 588
Łątkowska Mirosława 552, 556
Łękoś 162, 227
Łoik Jerzy 332
Łojek Jerzy 65
Łozowska (Wątróbka) Maria 223
Łozowski Ryszard 223
Łozowski Stefan 223
Łubyk Mariusz „Chrześniak”, „Mały Mariusz” 556
Łuczyński Marek 280, 284
Łuczywo Helena 99
Łukasiewicz Szymon 670
Łukaszewicz Szymon 562
Łukowska Zoﬁa 431
Łukowska-Karniej Hanna „Joanna”, „Jo”,
„Nina”, „Nel”, „Kama”, „H.” 30, 34,
44, 68, 76, 171, 221, 280, 282, 283,
285–287, 289, 296, 319, 333, 403, 407,
408, 414, 423, 426–429, 431, 432, 455,
458, 459, 472, 473, 475, 477–479, 502–
507, 509, 512, 552, 531, 533, 553–557,
560, 565, 570, 597, 610, 616, 639
Łukowski Edward 431
Machalski Andrzej 332
„Maciej” TW 94, 265
Maciejczyk Marian 332
Maciejewska Zoﬁa 98, 100, 280–284, 286,
431, 553, 555, 556, 558
Maciejewska Zoﬁa (matka) 98, 100
Maciejewski Andrzej 210
Maciejewski Franciszek 98, 100
Mackiewicz Zbigniew 583, 584, 585, 586
Maculewicz Jan TW „Opal” 624–626,
650–652
Madej Zbigniew 75, 220, 221, 222
Madejska (Koziara, Koziarska) M. Sylwia
Jadwiga 202, 203, 207, 257, 259, 311,
338
„Madzia” zob. Kopeć Alicja
Magdziarz Zdzisław 338, 370
„Maj” TW 57, 82, 90, 91, 92
Majchrowski Krzysztof 614
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Majchrzak Piotr 590
Majchrzak Teresa 590
Majeran Tomasz 528
Majewski B. 207
„Major” zob. Muszyński Marek
„Major” zob. Olszewski Dariusz
„Maka” zob. Kamocka Maria
Makar Arkadiusz 372
Makowski Mirosław 345
Maksimow Władimir 235
Maksymowicz E. 631
Makulski Zbigniew 345
Malec Edward „Gustaw” 119
Malik Adam 39, 378, 458, 466, 602, 615,
669
Malinowska 422
Malinowski 430
Malski Bronisław 557
Malski Jakub „Kuba” 286
„Mała Zośka” zob. Olichwier Zoﬁa
„Mały Mariusz” zob. Łubyk Mariusz
„Mały” zob. Jabłoński Szymon
Małyska Dorota 356
Mandecki Marek 73, 76
„Mango” zob. Słowicki Marian
Mańkuś Z. 496
„Marcin” zob. Dangel Tomasz
Marczak Zenon 355
Marek 232
„Marek” TW 599
Marian – ojciec Ewy Bugno-Zaleskiej 315
Marian – ojciec Hanny Łukowskiej-Karniej 171, 296, 407
Marian 233
Marian S. 89
„Marian” TW 202, 257
„Marian” zob. Stasiewski Krzysztof
Marszałek J. 212
Marta 410, 412, 413
„Marta B.” zob. Witkiewicz Teresa
Martynowska 288
Martynowski Warcisław „Wartek” 557
Maszenda Waldemar 332
Matusiewicz Alicja 221
Matusz Rafał 528
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Matuszewska Joanna 490
Matuszewski Jarosław 372
Matys Edmund 383, 467, 490, 514, 671
Maziarski Wojciech 562
Mazowiecki Tadeusz 37, 543, 606, 609,
615, 618–620, 629, 631, 641, 648, 660
Mazur Andrzej 159
Mazur St. 642
Mazurkiewicz Andrzej 501
„Mea” zob. Zarach Andrzej
Medoń (Beyger) Urszula 296
Medoń Mieczysław 296
Medoń Piotr 229, 275, 276, 279–284, 286,
288, 296, 319, 459, 472, 478, 479, 556,
560, 565
Medyńska (Kusz) Kazimiera 226
Medyński Andrzej „Ignorant”, TW „Saroń” 175, 176, 226, 227, 232–234, 238,
245, 246, 263, 308, 309, 364, 395, 404,
412, 479–481
Medyński Michał 226
Mega Lidia 356
Mendlewicz Piotr 663
„Mera-60” TW 298, 302
Mękarski Włodzimierz 290
Mężydło (Bartkowska) Henryka 347
Mężydło Antoni 342–345, 347
Mężydło Stanisław 347
Miastowski Sławomir 132
Miazdowski W. 631
Michalak Elżbieta 627
Michalak Mieczysław 664
Michalczyk Edward 549
Michalczyk Irena 549
Michalczyk Kazimierz 549
Michalczyk Kazimierz 53, 55
Michalski Jan 637, 662
„Michał Kaniowski” zob. Czachor Marek
„Michał Olkiewicz” zob. Błachut Krzysztof
Michnik Adam 102, 543, 660
Miedziak Krzysztof „Andrzej Kłos” 653
Mielczarek Daniela 189, 195, 584
Mielczarek Magda 528
Mierzwiak Marek 540

Mietek 233
„Mietek” TW 599
Mietkowski Andrzej 273, 366, 519
Mietkowski Mieczysław 366
Mietkowski Wadim 366
Międlar Jacek 275, 276
Mijal-Malska Małgorzata „Ania” 557
„Mikołaj” TW zob. Gąsiorowski Krzysztof
Mikołajczyk Stanisław 420
Miksza Romuald 405
Milczanowski Andrzej 48
Miler Henryk 355
Milewicz Ewa 99
Milewski Jerzy 252, 260, 324, 379, 380,
398–400
Minkiewicz Jan 36, 273, 366
Miodowicz Alfred 536
Misiąg Marek 201, 210, 256, 338
Misterski Zenon 37
Misz Henryk 657
Misztal Roman 335
Miśkiewicz Ryszard 267
Miśkow 412
Miśtak Jan TW „Tysiąc” 309, 363, 404,
405, 419
Mitterrand François 235
Mizgała M. 207
„Młody Robotnik” zob. Gulbinowicz
Krzysztof
Moczulska Maria 477
Moczulski Leszek 61, 388, 409, 477, 629
Modrzejewski Krzysztof 206
Modzelewski Karol 103
Mokros Mieczysław 302
Molendowicz Radosław 557
Montand Yves 236
Morawiecka Aleksandra 201
Morawiecka Anna 67, 69, 70, 73, 431,
445, 451, 460, 533, 555, 560, 609, 615,
616, 634, 635
Morawiecka Jadwiga 69, 73, 160, 161,
164, 201, 221, 255, 556
Morawiecka (Szumańska) Jadwiga 65, 86,
326, 407

Morawiecki Józef 201, 256
Morawiecki Kornel 29–35, 38, 44, 48, 52,
58, 62, 65–70, 72–77, 79, 80, 85–89,
98, 100, 102, 106, 120, 122, 123, 132,
137, 152, 155, 157, 160, 162, 164, 167,
171, 174, 180, 181, 183–185, 194, 197,
199, 201–203, 206, 220, 221, 223, 224,
227, 232, 236, 238–241, 247, 248,
252, 253, 255–257, 259–261, 265,
269–274, 278, 282, 283, 286–291,
296, 297, 305, 306, 311, 312, 318, 319,
323, 325, 326, 332–334, 337, 339, 348,
351, 352, 356, 359, 362, 363, 378, 400,
403, 407, 409–412, 414, 416–418, 429,
431, 433, 441–445, 447, 449, 451, 452,
455, 457–460, 462–464, 467, 472–474,
479, 483, 501, 504–507, 509–512, 516,
520, 528–533, 544–546, 551–556, 560,
563–565, 567–572, 577, 580, 588, 597,
609, 615–618, 620–622, 624, 638, 639,
648, 653, 667
Morawiecka (-Rudnicka) Marta 556
Morawiecki Mateusz 556
Morawiecki Michał (ojciec) 65, 86, 326,
407
Morawiecki Michał 201, 203, 206, 238,
239, 256, 259, 311, 313, 338
Morawiecki Ryszard 239
Moroz Andrzej 160
Moryiewicz Andrzej 371
Moskwa Jacek 562
Moszyński Władysław 209
Motyka Aleksander 353
Musiała Franciszek 355
Musioł Zbigniew 467, 469, 470
Muszałkiewicz Waldemar 599, 600, 601
Muszyński 92
Muszyński Marek „Karol”, „Witold”, „Paweł”, „PM”, „Major” 43, 44, 48, 417
Myc (Bandziak) Maria 297
Myc Andrzej „Antoni Krupisz” 44, 86,
221, 228, 282, 283, 286, 294, 297, 319,
333, 459, 472, 474, 505, 510, 534, 556,
557, 565, 616
Myc Piotr 297
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Myślecka Maria 431
Myślecka (Berger) Zdzisława 296
Myślecki Leon 296
Myślecki Wojciech „Andrzej Lesowski”,
„Cyprian”, „Dorian”, „Izydor”, „Jerzy
Lubicz”, „Teo”, „Teoﬁl” 44, 102, 221,
229, 282–284, 286, 287, 289, 296, 319,
322, 431, 459, 473, 478, 479, 491, 502,
503, 506, 507, 510, 511, 551, 554, 556,
560, 565, 574, 592, 597, 610, 613, 616,
620, 638, 639
Myśliński Jerzy 68, 75
Myśliwiec (Jacek) Kazimiera 223, 225
Myśliwiec Halina 223
Myśliwiec Piotr 168, 223
Myśliwiec Stanisław 175, 177, 223
Myśliwiec Wiesław 168, 223
Nachtman Krystyna 558
Najder Zdzisław 389
Najnigier Sławomir 289
Narożniak Jan 132, 552
„Nauczycielka” zob. Żymańczyk Zoﬁa
Nawalaniec Janusz 558
„Nel” zob. Karniej-Łukowska Hanna
Niedzielski 329
Niedziewicz Marek 528
Niedźwiedź Janusz 174
Niedźwiedź Krzysztof 162, 227, 288
Niegosz Władysław 229
Niessner Stanisław 72, 73, 74, 75, 78, 552
Nieśna Stanisław 298
Nikodem Adam 91, 92
Nikodem (-Przekupień) Anna 90, 92
„Nina” zob. Karniej-Łukowska Hanna
Nogaj Z. 667
„Norbert Liszka” zob. Bugajski Sławomir
Nowacki Wieńczysław 155, 221, 224,
421, 422
Nowaczewski Henryk 315, 637, 655
Nowak A. 631
Nowak Jerzy 111, 211
Nowak Jerzy Robert 631
Nowak Krystyna 557
Nowak Olgierd 670
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Nowak Z. 212
Nowak-Jeziorański Jan zob. Jeziorański Jan
Nowakowska Maria 557
Nowakowski Jan 112, 210
Nowicki Józef 30, 58, 65, 74, 77–79, 86,
138
Nowicki Romuald 557
Obrok Ryszard 208
Ochirko Z. 211
Ogorzelec Ludwika 367
Ogorzelska Gertruda 367, 452
Ogrodziński Piotr 332
Okoń Barbara 635
„Okoń” TW zob. Lisowicz Tadeusz
Olejniczak Artur 600
Olejnik Andrzej 416
„Olek” zob. Lebiedziński Aleksander
Olichwier Zoﬁa „Mała Zośka” 287, 558
Olszewska Zoﬁa 171, 296, 407
Olszewski Andrzej 454
Olszewski Dariusz „Daniel”, „Major”
323, 460, 568
„Onufry” zob. Wierzejski Leszek
Onyszkiewicz Janusz 543
„Opal” TW zob. Maculewicz Jan
„Optymista” zob. Waszkiewicz Jan
Oracz Wojciech 468
Oramus Andrzej 49
Orator Włodzimierz 70, 71, 108
Orwell George 331
Oryński Andrzej „Jambroży” 52, 221
Orzechowski Stanisław 103, 221
Osęka Andrzej 98
Osiak Lech 636
Ostaﬁl 234
Ostalski Franciszek 237, 254, 258, 266, 338
Ostrowski Grzegorz 651
Ostrowski Włodzimierz 220, 240, 262
Ostrzeńska Krystyna zob. Szymoszek
Krystyna
Owczarek Janusz 47
Oziewicz Justyna 243
Oziewicz Krystyna 243
Oziewicz Marek 243

Oziewicz Marian 250, 431, 558
Oziewicz rodzina 165
Oziewicz (Maras) Stanisława 243
Oziewicz Stefan 243
Oziewicz Zbigniew „Antoni” 30, 44, 56,
68, 70, 72, 88, 106, 165, 199, 201, 218,
219, 221, 243, 244, 250, 255, 264, 281,
283, 295, 337, 396, 410, 459, 473, 475,
477–479, 505–507, 553, 554, 556–558,
565, 597
P. Maciej 287
„P.K.” zob. Falicki Paweł
Pabiasz Zygmunt 303
Pacewicz Piotr 99
Pacholska Anna 285
Pacyńska-Drzewińska Danuta 389
Pałubicki Janusz 48, 122
„Pani Ola” zob. Kostruba Aleksandra
„Panna” TW zob. Gontarczyk Jolanta
Pasik M. 208
Patyk Grzegorz 650
Patyra Andrzej 330
„Paweł” TW (Rzeszów) 480
„Paweł” TW (Wrocław) 217
„Paweł” zob. Muszyński Marek
Pawlak Antoni 468
Pawlak Henryk 348
Pawlak (Zalewska) Janina 348
Pawlak Jarosław Józef „Sue” 323, 348,
349, 452, 460, 558, 568
Pawlak Marek 348
Pawlas Jerzy 332
Pawlicki Zbigniew 447, 594, 615
Pawlik E. 496
Pawłowska (Misterowicz) Maria 297
Pawłowski Jan 289
Pawłowski Jan „Jan Gajos”, „Zbigniew
Stary” 44, 283, 297, 319, 556, 558
Pawłowski Józef 297
Pazała Waldemar 46
Pączka Alicja 148
Peisert Jerzy 44
Pelc Tomasz 288
Pendolski Ryszard 408

Peszko Antoni 233
Piasecka Maria 558
Piasecki Marek
Piasecki Tomasz 315
Pidek-Łopuszańska Halina 558
Piec 390
Piec Henryk 386
Piechota Zbigniew 46
Piecuch Henryk 36, 39, 392
Pieczonka Czesław 422
Pieczyński Marcin 663
Piegdoń Barbara 436
Piekałkiewicz Antoni 491
Pielacha Stanisława 557
Pieniążek Norman 198
Pierścionek Anatol 77
Piesiak Andrzej 229
Pietrzak Antoni 499
Pietrzak Bartosz 468
Pietrzyk Marian 30, 79
Pigoń Zenon 330
Pilarski Bogdan 355
Piłat Ryszard 494, 495, 498
Piłsudski Józef 188, 273, 396, 409, 411
Pinior Józef „Julian”, „Artur”, „Tezeusz”
36, 43, 44, 48, 102, 290, 417
„Piotr Kminkiewicz” zob. Falicki Paweł
„Piotr” 285
Piotrek 510
„Piotrek” 503, 504
Piotrowicz Stanisław 652
Piotrowski Mieczysław 436, 628
Piotrowski Paweł 29, 34, 37
Piróg Leopold 360
Piróg Wiesław 360, 361
Piskorz J. 212
Piskorz Stanisław 44
„Pistolet” zob. Wojciechowicz Michał
Pluta Kazimierz 298
Płatek Andrzej 186, 240, 262
Płatkowska Janina 407
Płatkowski Wiesław Władysław 403, 407,
415
Płocki Mieczysław 360
Płocki Ryszard 360
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Płonka Marek 488
„PM” zob. Muszyński Marek
Pociej A. 316
Poddębniak Andrzej 159
Poddębniak Jan 159
Podolski Jacek 343
Podriabinek Aleksander 616
Podrzycki Daniel 631, 648, 667
Pogoda S. 631
Pokwicki Stefan 345
Polak Wojciech 307, 412
Polarczyk K. 631
Poliwko Igor 372
Połujan Jacek 557
Poniedziałek Elżbieta 222
Ponikowski Bogusław 494
Popiełuszko Jerzy 108, 121, 122, 123,
160, 273, 275
Portnowska Halina 98
Powązka Igor 528
Poźniak Mieczysław 55
Pożniewicz D. 496
Pożoga Władysław 39, 333, 385, 394,
407, 605
Półtorak Paweł 629, 630
Prosyniak Kazimierz 126
Przebieracz Edward 59, 60
Przybylski Józef 379
Przyłucki Ryszard 218, 219, 243, 244,
250, 264, 295
Puczko Tadeusz TW „Bolek” 557
Puszkarewicz K. 177
Rac Krzysztof 323, 568
Raczyński Adam 90
„Radek” 281, 284, 287
Radliński 422
„Radomski” TW 88
Radziewicz Julian 98
Rafał 504, 505
„Rafał” 289
Ragan Artur 596
Rakoczy Jan 198, 204, 208, 312
Rakowski Mieczysław F. 578, 605, 658,
664
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Raniewicz (Kaniewicz) Wojciech 80, 87
Rapacki Marek 332
Rączy Dariusz TW „Irena” 145
Reagan Ronald 236, 327, 457
Retzlaf Paweł 372
Revel J.-F. 330
„Rewo” KO zob. Wołoszański Bogusław
„Rex” zob. Kaleta Marian
„Rezerwista” TW 228
„Robert” TW (Konin) 599, 600, 655
„Robert” TW (Rzeszów) 147
Rogalski Wiesław 206
„Rogar” TW 493
Rogosz Tadeusz 284
Rogoszewski Maciej 266
Rojek Stanisław 198
Rolicz Zygmunt 355
„Roman” TW 218
„Roman” zob. Konieczny M.
Romanowski Tadeusz 87
Romaszewski Zbigniew 102, 296, 322,
567
„Romeo” TW 90
Rosiński Jan 557
Roskosz Jan 75
Rosolak I. 493
Rossa Henryk 102
Rozpędowski Radosław 44
Rozpłochowski Andrzej 117, 118, 119,
122, 131, 163, 199
„Róża” TW 267
Rukowicz Andrzej 295
Rulewski Jan 620
Rulkowski 581
Ruszała Adam TW „111” 309
Ruszar Józef 468
„Ruth” zob. Zarach Andrzej
Rybak (Siemińska) Barbara 222
Rybak Edward 154, 168, 222, 223
Rybak Jarosław 223
Rybak Leszek 120, 127, 128, 141, 144,
147, 150, 154, 155, 162, 168, 178, 189,
195, 222–225, 227, 238–240, 247, 248,
287, 288, 310, 560, 574, 583, 584
Rydz-Śmigły Edward 396

Rygielski Linus 360
Rymer Marcelina 485, 488
„Ryszard” zob. Szkutnik Janusz
Ryszka Mirosław 111, 114, 115, 212, 467
Ryszka R. 471
Ryszkiewicz Janusz 210
Sabbat Kazimierz 327
Sacharow Andriej 235
Safjan Dorota 198
Safjan Marek 198
Sagan Michał 201, 238, 240, 256
Sajór Roman 77
Sakwa Stanisław 160, 165, 583
Salwin Wojciech 209
Samka Stanisław 204, 205, 214, 311, 358,
365, 382, 430, 440, 526
„Samsonowicz” TW 481
Samuel Adam 528
Sanocki Marian 465
Sarapuk Barbara 52, 280, 283, 288, 459,
472, 553, 557, 560, 565
Sarewicz Zdzisław 335, 379, 605
„Saroń” TW zob. Medyński Andrzej
Sasin Józef gen. 614
Sawczak Włodzimierz 654, 656, 658, 666,
670
Sawicki W. 37
Sawicki Zbigniew 468, 469, 514
Sączawa Stanisław 127
Sączawa Stanisław TW „Artur” 127, 134,
135, 146, 148, 309, 363, 480
Schenchorst 219
Schetyna Janusz 367
Schoendrock Irena 372
Schultz G. 389
Scięgosz Antonina 99
Scięgosz Leon 99
Scięgosz Łucja 99
Scięgosz Stefan 99
Scięgosz Wojciech 99
Selwesiuk Henryk 650
Senderowicz Marek 207, 214, 237, 257,
258, 265, 267
Seraﬁn Marek 631

Serwadczak P. 30
Sidorska Agnieszka 288
Sieczkoś Zbigniew 405, 412, 536
Siemaszko Zbigniew „ViS” 57, 82, 83
Siemińska Barbara zob. Rybak Barbara
Siemiński Jan 83
Sienkiewicz J. 528
Sienkiewicz Krystyna 342, 344, 347
„Sierotka” zob. Koziebrodzka Maria
Sikora Jerzy 75
Sikorski Ryszard 438
Siszczak Stanisław 50
Siwek Alfred 114, 115
Skałecki Ryszard 91
Skibińska Danuta 496
Skoczylas J. 39
Skokowski Paweł 189
Skokowski Stanisław 189, 195
Skorenko Danuta 91, 573
Skowronek Bogusław 201, 205, 210, 256,
338
Skóra 356
Skrupski Jan „Andrzej Kłos” 653
„Skrzypek” TW 204, 312
Skrzypicka Danuta 222
Skrzypiński Jerzy 52, 221
Skwarczyński T. 207
Sławek 165
Słomka Adam Andrzej 370, 589, 647,
648
Słowicki Marian „Mango” 468
Smela Janusz 371
Smolira Cecylia zob. Kopaczewska Cecylia
Smreczak Marek 211
Smyczek 430
Smyk Józef 135
Snekersey Donny 323, 568
Sobolewski Zbigniew 67, 76
Sokołowska Benita 528
Sokólski Jerzy 414
Sokół-Aulich Lucyna 221
Sołtys Edward 200, 203, 256, 258, 338
Sołtysiak Teodor 97
Sosiński Edmund 136
Sosnowski Bogdan 494
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Sowa Paweł 212
Sroczyńscy A. i Z. 496
Stachowiak Zygmunt 210
Stachurka Jerzy 209
Stachurska Sabina zob. Kowal Sabina
Stalin Józef 664
„Stanisław El.” zob. Wiszniewski Andrzej
Staniurska Beata 222
Staniurska (Ussan) Pelagia 222
Staniurski Bogdan 222
Stanosz Czesław 112, 114, 115, 211
Stańczyk Jerzy 645
Stańczyk Leon 358, 365
Starczewska Krystyna 98
Starczewski Stefan 98
Staryszak Aleksandra 528
Stasiewski Krzysztof „Brodacz”, „Marian” 590, 670
Staszek 413
„Staszek” 289
Statnik F. 642
Stawiarz Jan 293
Stawikowski Antoni 48
„Stefan Boborowski” zob. Frankiewicz
Maciej
Stefan Leszek 353
„Stefan” TW 113, 117, 118, 164, 202, 257,
336
Stepańczuk Józef 190, 195
Stepowicz zob. Sterpowicz Jan
Sterpowicz Jan 80
Stępień Andrzej 72, 73
Stępień Stanisław 186, 216, 226, 231, 238,
251, 252, 260, 262, 277, 278, 305, 314,
352, 362, 385, 394, 417, 435, 455, 478,
483, 485, 490, 501, 513–515, 518, 563,
574, 587, 592, 594, 606, 610, 611, 668
Stępniak Maria 421, 422
Stoja Ewa 533
Stosio Marek 484, 540, 573, 604
„Strug” TW 135, 148
Stryjakiewicz Marian 356
Strzała Helena 330
Strzelczyk Henryk 624, 625, 651, 660
Strzępka Jerzy 234
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Styliński Adam 262, 440, 668
„Sue” zob. Pawlak Jarosław Józef
Sułkowski Witold 468
Surmiński Andrzej 229, 275, 276, 279,
280, 282
Surowska Wiesława 323, 460, 568
Swieykowski Aleksander 389
Szaciłowski Stefan 468
Szaluś Bogusław TW „Janusz” 147, 176,
231
Szangiera Józef 557
Szaniawski Jerzy 490
Szaruga Leszek 468
Szawiawski Jerzy zob. Szaniawski Jerzy
Szczachor Stanisław 149, 178, 263
Szczarański Anatolij 236
Szczeglewska-Paziewska Marzena 496, 498
Szczepan Anna 178
Szczepańska Elżbieta 209, 468
Szczeruśniak Andrzej 436
Szczęsna Joanna 99
Szczygieł Tadeusz 614
Szejba Juliusz 295
Szełemech Agata 292
Szełemech Józef 292
Szełemech Roman 292
Szemplińska Ewa 562
Szeremietiew Romuald 549
Szeszko Janusz „Andrzej Kłos” 653
Szewczyk Czesław 261, 352, 447, 448,
536
Szewczyk Elżbieta 288, 551, 557
Szewczyk Janusz 203, 208, 214, 557
Szkutnik (Kasperska) Jadwiga 224
Szkutnik Janusz „Ryszard” 32, 127, 134,
140–144, 146–150, 154, 156, 166, 168,
224, 245, 405, 411, 419–422
Szkutnik Zdzisław 154, 168, 224
Szołomicki Zbigniew 83
Szopa Marek 32, 199, 200, 202, 204, 209,
255, 258, 338, 467
Szopiński J. 323, 460
Szot Jan 498
Szubelak K. 208
Szulc Jadwiga 295

Szumańska Jadwiga zob. Morawiecka Jadwiga
Szumiejko Eugeniusz 43, 44, 48
Szuster Ryszard 214
Szutkiewicz Adolf 493, 496
Szutrak Zoﬁa „Klara” „Tytus” 557
Szwabski Jerzy 372
Szwagrzyk Zdzisław 207
Szych Franciszek 670
Szymański Krzysztof 379, 380, 385–387,
394, 403, 443, 444
Szymczak Marianna zob. Bugajska Marianna
„Szymon” zob. Frasyniuk Władysław
Szymoszek Jadwiga 174
Szymoszek Jan 174
Szymoszek (Ostrzeńska) Krystyna 174
Szywała Andrzej 180, 292
Ścięgosz Małgorzata 87
Ścisłek Bogdan 342, 344, 346, 347
Śledzianowska Marta 149
Śledzińska-Katarasińska Iwona 562
Śledziona Stanisław 145, 151, 154, 168
Śliwka 430
Śmigiel Stanisław 343, 347
Środa Wiesław 135
Świat Jacek 44
Świątek Jarosław 269, 274, 322, 323, 367,
450, 452, 460, 560, 568
Świeca Stanisław TW „Bałtyk” 175, 176,
178, 227, 396, 405, 479
Święcicka Monika 528
Świtalski Paweł 87
Świtoń Kazimierz 237, 254, 266, 631,
647, 648
T.A. 61, 62
„Tadeusz Jastrzębiec” zob. Chmielowska
Janina Jadwiga
Tadych 496
Talar Andrzej 59
Tarczewski Marek 600
Targalski Józef 198
Tarkowska Lidia 100

Tarkowska Zoﬁa 100
Tarkowski Jan 100
Tarnowski Lucjan 94
Tatarzyński Władysław 250
Teliga Józef 182, 419, 420, 422
Teltschik Horst 576
„Teo” zob. Myślecki Wojciech
„Teoﬁl” zob. Myślecki Wojciech
„Ter” zob. Witkiewicz Teresa
Terpiłowska Barbara 221
„Tezeusz” zob. Pinior Józef
Thatcher Margaret 457, 543
„TK” TW 76
„Tom” zob. Lazarowicz Romuald
„Tomasz Redkowski” zob. Falicki Paweł
Tomczyk 353, 354
„Tomek” TW 599
„Tomek” zob. Falicki Paweł
„Tomek” zob. Lazarowicz Romuald
Traciłowski Mirosław 600, 601
Trajkowski Andrzej 55
Trawczyński Władysław 72
Trąbska Maria 250
Treﬂer Franciszek „Hubert Siwy” 83
Trela Tadeusz 149, 178
Trepka Tomasz 98
Trojanowska Janina 628
Trojanowski Mieczysław 355
Trząski Andrzej 456, 470, 471, 485, 486,
487, 488, 489, 671
Trzmielewski Wojciech 137, 171
Tulasz (Popowicz) Czesława 63
Tulasz Chrystoforosz 59, 60, 61, 62, 63,
81, 126
Tulli Magdalena 98
„Tumor” zob. Falicki Paweł
Turkiewicz Izabela 493, 498
Turko Ludwik 275
Turkoniak Tadeusz 100
Turkowski Krzysztof 44
Turlejski Krzysztof 98
Tuzinkiewicz Andrzej 189, 195
Twardogłowski” TW 184
„Twardy” zob. Winciorek Wojciech
„Twarogowski” TW 164, 184, 201, 255
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Twarowska Alicja 454
Tyll Bartłomiej 663
Tyll Hieronim 663
Tyll Irena 663
Tyrakowski Janusz 128, 134, 135, 148,
166, 176–179, 220, 245–247, 395, 396,
404, 405, 409, 480, 501, 503, 509
„Tysiąc” TW zob. Miśtak Jan
„Tytus” 280, 281, 283, 554
„Tytus” zob. Szutrak Zoﬁa
Ukleja Arkadiusz 528
„Ulka” zob. Walczak Elżbieta
Umiński Janusz 111, 112, 114, 115, 117,
211
Urban Jerzy 82
Urbaniak 430
Ussan Pelagia zob. Staniurska Pelagia
Ustasiak Mieczysław 494
Valladares Armando 235
„ViS” zob. Siemaszko Zbigniew
„VPI” 366, 453
„W.J.” zob. Waszkiewicz Jan
W.L. (KS) 298
Wacharewicz Romuald 355
„Wacław Szczególny” zob. Gulbinowicz
Krzysztof
Wala Marian 208
Walczak Elżbieta „Ulka” 287, 558
Walczak Marian 558
Walendowski Tadeusz 468
Walenty – ojciec Bernadetty ZydorczykKrypel 360
Walentynowicz Anna 632
Waliszewska Anna 670
Waliszewski Marek 670
Walla Andrzej 81
Walla Józef 81
Wałęsa Lech 45, 90, 98, 120, 121, 269,
305, 327, 334, 343, 409, 505, 511, 528,
529, 536–538, 541–545, 551, 565, 571,
577, 578, 592, 594, 605–607, 619–621,
629, 631, 632
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Warczygłowski Ryszard 71, 74
Wardziński Mieczysław 420, 422
„Wartek” zob. Martynowski Warcisław
Waszczuk Kazimierz 355
Waszkiewicz (Maszkiewicz) Jan „Optymista”, „W.J.”, „Józef Butrym”, „Józef
B.”, „Ekspert” 65, 68, 270
Waśkiewicz Andrzej 558
Wądołowski Stanisław 492
Wąsiołek Jan 112, 114, 115, 211
Weber Angelika 424
Weiss Adam 58, 69, 70, 73, 88
Weiss Romualda 58
Weiss Zbigniew 58
Wers Stanisław 634
Węgrzyn Mirosław 212
Whitehead John C. 543
Wieczorek Zbigniew 495, 498
Wiedeński 162, 227
Wieght 219
Wiejak Czesław 173, 614, 627, 648
Wieniewski Janusz 85, 198, 206, 213, 259
Wierzbicki P. 396
Wierzejski Leszek „Onufry”, „Czytelnik z
Kresów” 52, 221
Wierzyński Grzegorz 388, 389
Więckowski Andrzej 533
Wiktor Adam 44
„Wiktor Niepokorny” zob. Falicki Paweł
Wiliński Wiesław 558
Wilski Włodzimierz 209, 214, 258
Winciorek Wojciech „Twardy” 69, 70, 72,
87, 88, 89, 282, 333, 558
Winiarska Anna 111
Winiarska Zoﬁa zob. Winiarska Anna 111
Winiarski Antoni 111, 112
Winiarski Stanisław 57
Winnik Jan 431
Wirga Andrzej 236, 270, 273, 274, 323,
348, 366, 379, 390, 392, 400, 424, 444,
445, 450, 451–453, 460, 554, 555, 560,
568, 577, 578, 609, 615, 616
Wirga Michał 366, 451
Wiszniewski Andrzej „Andrzej Prus”, „Józef Turzyma”, Stanisław El.” 460, 558

„Wiszniewski” TW 237, 254, 259, 266,
267, 456, 470, 573
Wiśniewski Zbigniew 207, 214, 258
Wiśniewski Zdzisław 77, 159
Witecki Jerzy 262
Witek Marek 147, 176
„Witek” zob. Kostecki Jan
Witkiewicz Teresa „Marta B.”, „Ter” 87,
558
Witkowska Izabella 99, 100
Witkowska Joanna 99, 100
Witkowski Józef 99, 100
Witkowski Leszek 298
„Witold” zob. Muszyński Marek
„WL” TW 73
„Władek” 289
Władimow Georgij 331
Władysław – ojciec Ewy Żółkiewicz-Steffen 366
„Włodarski” TW 72
Wnuk Ryszard 209, 259, 470
Wnuk Zenon 212
„WO” (KS) 90
Wojciech A. 89
Wojciechowicz Michał „Pistolet” 372,
373
Wojciechowski Maciej 589
Wojczyńska Danuta 99
Wojczyńska Franciszka 99
Wojczyńska Maria 99
Wojczyński Leon 99
Wojczyński Leonard 99
Wojczyński Mieczysław 99
Wojnarowicz Wanda 221
Wojnarowicz Wojciech 323, 460, 558, 568
Wojnarska Halina 66
Wojnowicz Włodzimierz 331
Wojtczak Zbigniew 581, 582
Wojtek 232, 233, 396
„Wojtek” TW 75
Woliński W. 300
Wolska Renata 528
Wolski Cyryl 345
Wołoszański Bogusław KO „Ben”,
„Rewo” 457

Wołoszuk Paweł 207
Woś Eugeniusz 208
Woydt Marta 99
Wójcik Marek 232
Wójcik Stefan 127
Wójcik Tomasz 43
Wróbel Marek 528
Wróblewicz Henryk 348, 434, 441
Wróblewski 663
Wróblewski Edward 57, 83
Wróblewski Zb. 650
Wujec Henryk 102
Wujec Ludwika 99
Wuttke Jerzy 468, 469, 470
Wysocka Irena 347
Wysocki Henryk 347
Wysocki Zbigniew 342, 343, 347
„Wysocki” zob. Chmielowska Janina Jadwiga
Wyszyński Józef 372
Wyszyński Stefan 366
Wywiórski Jan 353
„Yon” TW zob. Gontarczyk Andrzej
Zabierowski Mirosław 559
Zach Adam 212
Zachodny Jacek 528
Zaczyk Bogumił 237, 254, 258, 338
Zadrużyński K. 493
Zając Ewa 433, 452, 519
Zając Jan 433, 452
Zając Jarosław 275, 276
Zając Roman 199, 204, 211, 255, 258,
339, 467
Zaleski Bogumił 50
Zaleski Krzysztof 307
Załuski Piotr 389
Zamojska Jolanta 200, 201, 205, 210, 256,
259, 338
Zarach Andrzej „Andrzej Lesowski”,
„Mea”, „Ruth” 39, 44, 280, 282–285,
287–289, 293, 297, 319, 333, 348, 349,
367, 459, 472, 531, 534, 549, 553, 555,
556, 558, 560, 565, 570
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Zarach Roman 293, 297
Zarach (Baltaziuk) Zoﬁa 297
„Zaremba Bogdan” zob. Jagiełło Zbigniew
Zaręba J. 496
Zarzycki Artur 206, 207
Zatorski Jerzy 167, 217
Zawisza Andrzej 558
Ząbczyk Krystyna 353
„Zbigniew Stary” zob. Pawłowski Jan
Zborowska Wanda 94
Zbrożek Konrad 436
Zbrożek Małgorzata 436
Zbyszek 161
„Zbyszek” zob. Bała Wojciech
„Zbyszek” zob. Borowski Adam
Zdebel L. 211
Zdebski Kazimierz 186, 220
„Zdzisław” 82, 83
Zegarek Mariusz 209
Zegarliński Bogusław 96
Zelga Adam 102
Zielenkiewicz Roman 346
Zielińska Elżbieta 280, 407
Zielińska Stefania 407
Zieliński Henryk 44
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Zinkiewicz Gracjan 490
Ziobrowska Krystyna 161
Zioło Władysław 61
Ziółkowska Krystyna 315
„Ziuk” zob. Gulbinowicz Krzysztof
Zlatkes Gwido 99
Zogło Ryszard 355
Zuziak Czesław 660
Zwiercan Roman 386, 560, 562, 639
Zwierz Krzysztof 559
Zwyrbliś Józef 660
Zwyrbliś Józef (ojciec) 660
Zwyrbliś Zdzisław 660
Zych Bronisław 385
Zydorczyk-Krypel Bernadetta 360
Żabiński Władysław 421, 422
Żak Janusz 46
Żółkiewicz-Steffen Ewa 366
Żórawska (Błoch) Monika 130, 266
Żórawski Krzysztof 130, 198, 204, 208,
266, 338
Żórawski Przemysław 130, 266
Żymańczyk Piotr 559
Żymańczyk Zoﬁa „Nauczycielka” 559
Żyżelewicz Jerzy 216

S E R I A
D O K U M E N T Y
W serii „Dokumenty” publikowane są nieznane dotychczas materiały archiwalne dotyczące najnowszej historii Polski. Pokazują one
różne formy represji, jakich obywatele polscy doświadczyli w latach
1939–1989 ze strony władz nazistowskich i komunistycznych, oraz
zorganizowane i spontaniczne przejawy oporu społecznego.

Solidarność Walcząca byłą jedną z największych struktur antykomunistycznej opozycji po 13 grudnia 1981 r. Powstała w wyniku rozłamu w dolnośląskim Regionalnym Komitecie Strajkowym, szybko
rozszerzyła swoją działalność na inne obszary kraju.
Publikowane w niniejszym tomie dokumenty stanowią wybór z ocalałych od zniszczenia akt Służby Bezpieczeństwa dotyczących rozpracowania Solidarności Walczącej. Obrazują one metody stosowane
w walce z konspiratorami, opisują lokalne sukcesy SB i jej generalną porażkę w walce z Solidarnością Walczącą. W drugim tomie
niniejszego wydawnictwa opublikowane zostaną dokumenty własne
organizacji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ipn.gov.pl
oraz do księgarni internetowej www.ipn.poczytaj.pl

