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40 lat temu spo³eczeñstwo polskie zosta³o poddane g³êbokiej terapii szokowej. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.
funkcjonariusze SB, wsparci przez uzbrojone oddzia³y ZOMO, wydzierali z domowych pieleszy tysi¹ce obywateli,
wywo¿¹c ich nastêpnie do oœrodków odosobnienia. Zamilk³y radio i telewizja, w jedynym kanale TVP puszczano tylko przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, nie dzia³a³y telefony (wtedy wy³¹cznie stacjonarne), od 22 do 6 obowi¹zywa³a godzina milicyjna. Zmilitaryzowano wybrane
zak³ady pracy, dzieci i m³odzie¿ pos³ano na przymusowe ferie, zawieszono wyk³ady w wy¿szych uczelniach. Na ulicach pojawi³y siê patrole wojska i milicji oraz czo³gi i wozy opancerzone.
Dla wszystkich, którzy nie pamiêtaj¹ tamtych wydarzeñ,
pewne wyobra¿enie na temat realiów bêd¹cych efektem zatrzymania normalnego rytmu ¿ycia mo¿e daæ odwo³anie do
skutków niedawnego lockdownu covidowego. Obawa przed
nieznanym wirusem mo¿e te¿ pos³u¿yæ jako namiastka wyobra¿eñ na temat tamtego lêku sprzed czterdziestu lat, który
zagoœci³ w polskich domach. Zapewne w wielu z nich starsi, doœwiadczeni wydarzeniami II wojny œwiatowej, instruowali m³odszych – tak jak moja babcia, co zawijaæ w pierzynê, jak rozpoczn¹ siê wywózki.
W imiê czego genera³owie i pu³kownicy z Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego pod kierownictwem gen. Jaruzelskiego zdecydowali siê wówczas odebraæ rodakom przynale¿ne im wolnoœci obywatelskie? Obroñcy s³usznoœci tamtej
decyzji starali siê j¹ uzasadniaæ racjami o charakterze geopolitycznym (interwencja wojsk radzieckich), ekonomicznym (zapaœæ gospodarki) czy spo³ecznym i moralnym (przeciwdzia³anie anarchii i chaosowi). Nie trac¹c czasu na ja³owe w punkcie wyjœcia polemiki ze zwolennikami podobnych narracji, oddajmy g³os g³ównemu re¿yserowi
stanu wojennego.
W trakcie posiedzenia Biura Politycznego KC
PZPR 13 grudnia 1981 r. gen. Jaruzelski zakomunikowa³ m.in.: „Otrzyma³em telefon od tow. Bre¿niewa,
który z sympati¹ odniós³ siê do nas i stwierdzi³, ¿e
skutecznie przyst¹piliœmy do walki z kontrrewolucj¹.
By³y to decyzje trudne. Ale s³uszne. Wysoko zosta³o
ocenione moje przemówienie. Zapewni³, ¿e mo¿emy
liczyæ na pomoc ekonomiczn¹. W rozmowie mocno
zaakcentowa³em sprawê pomocy ekonomicznej. Moment przez nas wybrany by³ ostatni i optymalny,
wczeœniej by³a z³a sytuacja, a póŸniej jeszcze gorsza”.
Zapytajmy dalej, o walce z jak¹ kontrrewolucj¹
wspomnia³ przywódca ZSRS, a zarazem mentor liderów politycznych wszystkich satelitów tego ówczesnego mocarstwa? Fizycznym noœnikiem tej kontrrewolucji pozostawa³ niew¹tpliwie Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ”, odwo³u-

Podkarpackie internaty
Grzegorz Wo³k (IPN)

Nie obozy, nie wiêzienia, ale „oœrodki odosobnienia”. Tak
w³adza oswaja³a w sferze jêzykowej miejsca, gdzie trafili
w okresie stanu wojennego opozycjoniœci i dzia³acze „Solidarnoœci”. Przez podkarpackie „oœrodki” przewinê³o siê ich
blisko pó³tora tysi¹ca.
Nisko, Nowy £upków, Uherce i Za³ê¿e to miejsca, gdzie
trafi³y setki internowanych, pozbawionych wolnoœci przez
re¿im gen. Jaruzelskiego. Obok nich funkcjonowa³ jeszcze
os³awiony oœrodek rz¹dowy w Ar³amowie, dok¹d trafi³ Lech

j¹cy siê w swoim podstawowym przekazie do idei wolnoœci
i pluralizmu. Fundamentalne znaczenie przywo³anych idei
dla zrozumienia istoty demokracji oraz prostota zasad moralnych – godnoœci ludzi, ich podmiotowoœci, odpowiedzialnoœci, na które wskazywali dzia³acze tego zwi¹zku,
czyni³a z „Solidarnoœci” ruch szeroki i ró¿norodny. „Solidarnoœæ”, odbudowuj¹c podmiotowoœæ moraln¹ i przywracaj¹c ludziom godnoœæ, demaskowa³a zarazem z niespotykan¹ si³¹ u³udê socjalistycznych mitów oraz wzmacnia³a
pragnienie odbudowy œwiata, w którym prawdziwe wartoœci
staj¹ siê wyznacznikami ³adu spo³ecznego. Na podobny scenariusz zwolennicy „moralnoœci socjalistycznej”, chronionej tradycyjnie z pomoc¹ wojsk sowieckich, milicji, s¹dów
i wiêzieñ, nie chcieli siê zgodziæ, po raz kolejny udowadniaj¹c, ¿e pryncypia, którymi uzasadniali swój monopol na
sprawowanie w³adzy, s¹ jedynie „instrumentem niemoralnego i bezprawnego ucisku”.
Przywódcom PZPR z pomoc¹ wojska, milicji i S³u¿by
Bezpieczeñstwa uda³o siê spowolniæ zapaœæ systemu, który
zapewnia³ autorytarne rz¹dy monopartii. Osi¹gniêcie tego
celu zosta³o jednak okupione licznymi ofiarami, które mo¿na w pewnym stopniu oszacowaæ, podaj¹c np. liczbê zabitych czy wskazuj¹c na pog³êbienie siê kryzysu gospodarczego i wywo³anie przez re¿im sterowanej emigracji dzia³aczy opozycji. Zamiast zapowiadanej stabilizacji, poziom ¿ycia ludnoœci radykalnie siê obni¿y³, a Polskê opuœci³y setki
tysiêcy obywateli, aktywnych spo³ecznie i wykszta³conych.
Czy mo¿na jednak w przybli¿onym chocia¿ stopniu oceniæ
straty moralne, które wtedy ponieœliœmy jako naród? Zduszono bowiem skutecznie euforiê tzw. karnawa³u Solidarnoœci, a w efekcie kampanii oczerniania i perfidnej propagandowej nagonki uda³o siê ponownie wzmocniæ podzia³y spo³eczne. Staro¿ytna zasada divide et impera znów ukaza³a
swoj¹ skutecznoœæ.

Brama nr 2 po pacyfikacji protestu w Stoczni im. Lenina w Gdañsku.
Na drugim planie czo³g T 55, grudzieñ 1981 r. (fot. AIPN Gdañsk).

Wa³êsa. Przywódca „Solidarnoœci” zosta³ przez w³adze potraktowany inaczej ni¿ pozostali dzia³acze zwi¹zkowi. By³
izolowany w samotnoœci, ale w zdecydowanie lepszych warunkach. W³adze stara³y siê w ten sposób go ob³askawiæ,
skusiæ do wspó³pracy z re¿imem oraz wywo³aæ niechêæ do
przywódcy wœród „szeregowych” dzia³aczy, których umieszczono w zak³adach karnych, gdzie warunki by³y raczej pod³e – na tle Europy polskie wiêziennictwo nie prezentowa³o
siê bowiem szczególnie nowoczeœnie.

Noc genera³a

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w tysi¹cach mieszkañ
w ca³ym kraju rozleg³o siê z³owró¿bne stukanie do drzwi.
Przed drzwiami stanê³y kilkuosobowe grupy z³o¿one z milicjantów i esbeków. Najczêœciej w taki sposób rozpoczyna³o

Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego w gmachu MSW w Warszawie.
Od lewej: genera³owie W³adys³aw Po¿oga, Bogus³aw Stachura, Czes³aw Kiszczak
i Wojciech Jaruzelski. (fot. AIPN Warszawa).

W kategoriach moralnych wprowadzenie stanu wojennego pozostaje sprzeniewierzeniem siê woli w³asnego narodu,
zdrad¹ jego ¿ywotnych interesów i pragnieñ. Nie mo¿e byæ
w tym wzglêdzie te¿ mowy o jakimœ bilansie zysków i strat
czy dzia³aniu w imiê „mniejszego z³a”. „Solidarnoœci”, która wyzwoli³a pragnienie odrodzenia moralnego spo³eczeñstwa, w perfidny sposób przetr¹cono bowiem 13 grudnia
1981 r. krêgos³up nie w imiê ochrony obywateli przed zewnêtrzn¹ interwencj¹ wojskow¹, zapaœci¹ gospodarcz¹ czy
anarchi¹ wewnêtrzn¹, lecz dla koniunkturalnego przed³u¿enia w³adzy i uzyskania czasu na zabezpieczenie interesów
nomenklatury.
Odnosz¹c siê do tamtych mrocznych wydarzeñ z najnowszej historii Polski, maj¹c zarazem w pamiêci brak skutecznoœci w wyci¹ganiu konsekwencji prawnych wobec ich inicjatorów, pamiêtajmy, ¿e przeprowadzaj¹c analizy historyczne, dokonujemy tak¿e ocen przesz³oœci: ludzi, systemów,
zdarzeñ. Nawet wiêc je¿eli nie zadzia³a³a dziejowa
sprawiedliwoœæ, pozostaje nam jeszcze ewaluacja moralna, do której mamy prawo na zasadzie odwo³ywania
siê do fundamentalnych zasad aksjologii, która przez
tysi¹clecia kszta³towa³a kulturê europejsk¹. Próby odrzucenia tego dziedzictwa i podporz¹dkowania tradycyjnej moralnoœci ideologii komunistycznej zosta³y
zweryfikowane przez Polaków w 1989 r.
Potrzebê takiej krytycznej refleksji wyrazi³ po latach
równie¿ gen. Jaruzelski w publikacji „Ró¿niæ siê m¹drze. Jak dosz³o do stanu wojennego”. Jemu wiêc ponownie oddajê g³os, pozostawiaj¹c ka¿demu czytaj¹cemu te s³owa przestrzeñ do w³asnych interpretacji
i odczuæ: „Nie uchylam siê od odpowiedzialnoœci. Czujê siê odpowiedzialny za dzia³ania ludzi i instytucji,
które mi podlega³y. Choæ z najwy¿szego szczebla nie
o wszystkim mo¿na wiedzieæ i na wszystko mieæ wp³yw,
to jednak nie zamierzam szukaæ ³atwego rozgrzeszenia
– jedynie obiektywnej oceny, próby zrozumienia”.
siê internowanie dzia³aczy „Solidarnoœci”, których uznano
za szczególnie groŸnych. W pierwszych dniach stanu wojennego wys³ano do „oœrodków odosobnienia” 5 tys. osób,
w tym cz³onków w³adz krajowych zwi¹zku oraz osoby
uznane za lokalnych liderów – takich, którzy mogliby zorganizowaæ strajki.
W niektórych przypadkach aresztowania przybiera³y dramatyczny przebieg. Wy³amywanie drzwi, ucieczka i pogoñ
w g³êbokim œniegu czy pobicia nie nale¿a³y do rzadkoœci.
Strach wymieszany z niewiedz¹ co do dalszych losów nie
opuszcza³ internowanych równie¿ po przewiezieniu do komend milicji. Osoby aresztowane w Przemyœlu poczu³y wyraŸn¹ ulgê, gdy wiêzienny transport po zjechaniu z mostu na
Sanie skrêci³ w prawo. Droga w lewo prowadzi³a bowiem
do granicy polsko-radzieckiej, a strach przed zes³aniem na

legacjom. Chciano w ten sposób udowodniæ, ¿e internowani niemal¿e ciesz¹ siê takim ¿yciem, a brak wolnoœci
to chwilowa niedogodnoœæ.

Wiêzienie, nie internat

W istocie warunki bytowe tak luksusowe nie by³y. Zw³aszcza w zimowych
miesi¹cach dzia³acze mieszkali w nieogrzewanych celach, wy¿ywienie pozostawia³o sporo do ¿yczenia, a stra¿nicy starali siê wprowadziæ œcis³y re¿im – z raportami, pasiakami i dotkliwymi karami za najmniejsze naruszenie regulaminu. Wywo³ywa³o to sprzeciw drugiej strony. Gdy z czasem stra¿nicy upewniali siê, ¿e w celach umieszczono robotników, profesorów czy in¿ynierów z pobliskich fabryk, a nie –
jak zapewnia³a komunistyczna propaganda – chc¹cych ich mordowaæ rewolucjonistów, sytuacja siê normalizowaPacyfikacja protestu internowanych w Zak³adzie Karnym w Uhercach,
³a i panowa³a wiêksza swoboda.
19 kwietnia 1982 r. (fot. AIPN Rzeszów).
Nierzadko z³agodzenie wiêziennego
re¿imu wymuszano protestami, niekieSyberiê by³ czymœ naturalnym (niekiedy œwiadomie podsydy bardzo dramatycznymi g³odówkami, po których solidarcanym przez funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa).
W dawnym woj. kroœnieñskim zatrzymano wówczas 36 noœciowców dokarmiano kroplówkami. Protestowano wieosób (z 46 wytypowanych), w przemyskim – 70 (z wytypo- lokrotnie przeciwko samej decyzji o wprowadzeniu stanu
wanych 85), a w rzeszowskim i tarnobrzeskim za kraty trafi- wojennego, jak i walczono o bardziej przyziemne rzeczy:
³o odpowiednio 77 i 76 osób. W kolejnych tygodniach i mie- mo¿liwoœæ swobodnego poruszania siê po bloku wiêziensi¹cach liczby te siê zmienia³y. Niektórych zwalniano, in- nym, zwiêkszenie liczby widzeñ, odprawianie mszy œw. czy
nych – na przyk³ad za udzia³ w manifestacjach – internowa- w obronie nies³usznie ukaranych wspó³wiêŸniów.
Z biegiem czasu protesty siê nasila³y. W sierpniu 1982 r. inno. Pocz¹tkowo osoby z danego regionu trafia³y do tego saternowani
w Za³ê¿u przebili œciany miêdzy celami, gdy pozbamego oœrodka. Z województw kroœnieñskiego i przemyskiego – do Zak³adu Karnego w Uhercach, z rzeszowskiego – do wiono ich prawa poruszania siê po korytarzu pawilonu.
Aresztu Œledczego w Za³ê¿u, a kobiety z ca³ego Podkarpacia Wszystko to mimo zagro¿enia pobiciem przez stra¿ników. Na
znalaz³y siê w Areszcie Œledczym w Nisku. Z kolei Zak³ad szczêœcie na Podkarpaciu nie dosz³o do tak dramatycznych syKarny w Nowym £upkowie sta³ siê w po³owie marca 1982 r. tuacji, jak chocia¿by brutalna pacyfikacja oœrodka w Kwidzynie, gdzie wielu internowanych pobito do nieprzytomnoœci,
oœrodkiem odosobnienia dla osób z ca³ego kraju.
Najszybciej wyjaœni³a siê sytuacja internowanych kobiet. niektórzy doznali wstrz¹œnieñ mózgu i po³amania koñczyn.
Ju¿ w po³owie stycznia czêœæ z nich zwolniono do domów,
Czas, który warto wykorzystaæ z po¿ytkiem
a pozosta³e trafi³y do oœrodka odosobnienia w Go³dapi. KoZ relacji pamiêtnikarskich i prowadzonych dzienników
muniœci, dbaj¹c o wizerunek, umieœcili internowane kobiety
wynika,
¿e gdy tylko min¹³ pierwszy szok i niepewnoœæ
nie w wiêzieniu, ale oœrodku wczasowym. Zasta³y tam zdecydowanie lepsze warunki bytowe, ale wci¹¿ by³y uwiêzio- zwi¹zana z rozwojem sytuacji politycznej, internowani zane. Obowi¹zywa³ je regulamin wiêzienny, a terenu strzegli czêli siê samoorganizowaæ. Grupa ta stanowi³a niesamowiuzbrojeni stra¿nicy. Go³dapska „z³ota klatka” by³a czêsto t¹ mieszankê ludzi o doœæ egzotycznej wiedzy i umiejêtnopokazywana w mediach, jak i prezentowana zachodnim de- œciach. Niewielu z internowanych w Uhercach zdziwi³o to,

¿e gdy tylko rozpoczêto organizowanie kursów samokszta³ceniowych, jednym z tematów sta³a siê… historia islamu.
Kurs prowadzi³ jeden z niewielu krajowych znawców tego
tematu – Bogdan Kopañski, historyk i konwertyta, który
zmieni³ nawet w³asne imiê na Ataullah. Wyk³ady dotyczy³y
równie¿ mniej egzotycznych zagadnieñ. Przeprowadzono
chocia¿by kurs teoretyczny na prawo jazdy. Internowanym
studentom w Za³ê¿u profesorowie Uniwersytetu Jagielloñskiego starali siê zapewniæ mo¿liwoœæ spotkañ z wyk³adowcami, tak by mogli zdaæ egzaminy lub obroniæ pracê magistersk¹, gdy tylko zostan¹ zwolnieni. Jednak w³adze wiêzienne sceptycznie podchodzi³y do takich dzia³añ.
Gdy na pocz¹tku marca 1982 r. gen. Kiszczak og³osi³
w prasie, ¿e chêtnym do emigracji internowanym w³adza
wyda paszporty, czêste sta³y siê lekcje jêzyków obcych,
g³ównie angielskiego. Chocia¿ akcja emigracyjna zakoñczy³a siê pora¿k¹ w³adz – z kraju przez kilka kolejnych lat
wyjecha³o zaledwie tysi¹c internowanych – to kursy jêzykowe sta³y siê nieod³¹cznym obrazem ¿ycia niektórych wiêziennych cel. Podobnie jak antysystemowe piosenki oraz
ró¿ne rysunki i has³a wymalowane na œcianach.
Nie zawsze dawa³o siê zapomnieæ o wiêziennej rzeczywistoœci. Nagranie w lutym 1982 r. przez kpt. Zbigniewa Ziobrê œpiewu w jednej z cel skoñczy³o siê procesem o „l¿enie,
wyszydzanie i poni¿anie Narodu Polskiego, PRL, jej ustroju
i naczelnych organów”. A wszystko przez to, ¿e póŸniejszy
szef MON Bogdan Klich i kilku jego kolegów zaœpiewa³o
m.in. „trafi szlag Jaruzela”. Prócz nadgorliwych stra¿ników
internowani musieli obawiaæ siê tak¿e pojawiaj¹cych siê co
jakiœ czas esbeków. Ci mieli dodatkowy argument do werbunku: jeœli podpiszesz, to wyjdziesz szybciej! Dla osób,
które Ÿle znosi³y odosobnienie, mia³y pod opiek¹ bliskich
przebywaj¹cych na wolnoœci lub inne powa¿ne powody, by³
to iœcie diabelski szanta¿. Mimo to odmowy nie nale¿a³y do
rzadkoœci. Uwiêzienie i ró¿ne szykany nie odebra³y poczucia
godnoœci zdecydowanej wiêkszoœci internowanych.
Wielkiego znaczenia nabiera³a w tym czasie symbolika,
wizyta ksiêdza, odprawienie mszy œw. Adam Szostkiewicz,
dziœ dziennikarz „Polityki”, a wówczas internowany rzecznik regionu przemyskiego, zapamiêta³ te sceny niczym wyjête z powstañczych obrazów Malczewskiego. Brodaci mê¿czyŸni, o³tarz w symbolice narodowej i wznios³a atmosfera
nadawa³a mszy wyj¹tkowy klimat. I chocia¿ oœrodki odosobnienia funkcjonowa³y zaledwie rok, to stanowi¹ nieod³¹czny element represji zwi¹zanych ze stanem wojennym.
Represji takich jak sam stan wojenny: momentami brutalnych, momentami zaœ jawi¹cych siê niczym z³oœliwe szykany wprowadzone bez wyraŸnego celu.

„Solidarnoœæ” w konspiracji w po³udniowo-wschodniej Polsce
Artur Bro¿yniak (IPN Rzeszów)

Po wprowadzeniu stanu wojennego w³adze zawiesi³y
dzia³alnoœæ „Solidarnoœci”, a 8 paŸdziernika 1982 r. zwi¹zek
zosta³ zdelegalizowany. Kierownictwo „Solidarnoœci” zawczasu zak³ada³o mo¿liwoœæ zastosowania przez w³adze
tzw. rozwi¹zania si³owego. Odpowiedzi¹ na to mia³ byæ
strajk generalny, a nastêpnie przejœcie do dzia³alnoœci konspiracyjnej. „Solidarnoœæ” w ramach przygotowañ tworzy³a
zapasowe kierownictwa, tzw. drugie garnitury. Ponadto wycofywano z rachunków bankowych i ukrywano pieni¹dze
struktur zwi¹zkowych. Jednak rozmach dzia³añ w³adz by³
zaskoczeniem. Internowani zostali przywódcy struktur
zwi¹zkowych.
W Przemyœlu po po³udniu 13 grudnia 1981 r. spotka³o siê tajnie kilku cz³onków Zarz¹du Regionu, w tym wiceprzewodnicz¹cy Wojciech K³y¿, który obj¹³ kierownictwo w Regionie
Po³udniowo-Wschodnim. ZR przekszta³ci³ siê w Regionalny
Komitet Strajkowy i przeszed³ do konspiracji. Zredagowano
ulotkê, w której wezwano do strajku. W przypadku wprowadzenia przez w³adze militaryzacji zak³adów polecono stosowaæ
bierny opór. Apelowano o zachowanie spokoju i rozwagi oraz
unikanie prowokacji. Ulotka zosta³a rozkolportowana 14 grudnia. Protest odby³ siê w trzech zak³adach podleg³ych Regionowi Po³udniowo-Wschodniemu. Ju¿ pierwszego dnia w³adzom
przez rozmowy i groŸby uda³o siê wygasiæ strajki. Wojciech
K³y¿ i Marek Pudliñski zostali uwiêzieni. W³adze wytoczy³y
im pokazowy doraŸny proces s¹dowy. Jeszcze przed koñcem
roku zostali skazani na wiêzienie bez zawieszenia.

W ostatnich dniach grudnia 1981 r. powsta³ tajny ZR Po³udniowo-Wschodniego w sk³adzie: Ryszard Bukowski, Marek Kamiñski, Zygmunt Majgier, Stanis³aw Trybalski, Jan
Zrajko (reprezentant NSZZ Rzemios³a Indywidualnego „Solidarnoœæ”) i Stanis³aw ¯ó³kiewicz. Od wiosny konspiracyjny ZR u¿ywa³ nazwy Tymczasowa Komisja Regionalna.
Cz³onkom przydzielono sta³e zadania: Stanis³aw ¯ó³kiewicz
– opracowywanie strategii dzia³añ, Marek Kamiñski – propaganda i poligrafia, Zygmunt Majgier – kontakty z tajnymi
komisjami zak³adowymi i kolporta¿, Ryszard Bukowski –
pomoc dla represjonowanych, Jan Zrajko – organizacja zbiórek wœród rzemieœlników, Stanis³aw Trybalski – transport
i opracowanie taktyki dzia³añ. TKR nie mia³a formalnego
przewodnicz¹cego, decyzje podejmowano kolegialnie, a liderami byli Stanis³aw ¯ó³kiewicz i Marek Kamiñski. ¯ó³kiewicz mia³ równie¿ nominacjê na kierowanie tajnymi strukturami regionu na wypadek tzw. rozwi¹zania si³owego. TKR
podlega³y trzy podziemne komisje zak³adowe.
O swoim powstaniu i formach dzia³alnoœci TKR poinformowa³a bp. Ignacego Tokarczuka. Ordynariusz przemyski uzna³ j¹ za ZR w konspiracji, obieca³ pomoc Koœcio³a. Struktura w maju 1982 r. nawi¹za³a kontakt z Regionaln¹ Komisj¹ Wykonawcz¹ NSZZ „Solidarnoœæ” Rzeszów, nastêpnie z s¹siednimi regionami i Tymczasow¹ Komisj¹ Koordynacyjn¹ NSZZ „Solidarnoœæ”. TKR dzia³a³a
g³ównie na rzecz organizowania pomocy osobom represjonowanym oraz budowania niezale¿nego systemu informacji. Ponadto organizowa³a obchody œwi¹t oraz rocznic narodowych i zwi¹zkowych. Jej pismem by³ biuletyn informacyjny „Nie”. W 1983 r. TKR przekszta³ci³a siê w RKW.

W Regionie Rzeszowskim spontaniczne strajki wybuch³y
w kilku zak³adach, m.in. w: WSK PZL-Mielec, WSK PZL-Rzeszów, przedsiêbiorstwie „DŸwig” w Rzeszowie i Zak³adach Magnezytowych w Ropczycach. Do po³owy pierwszego tygodnia stanu wojennego w³adze spacyfikowa³y protesty, aresztuj¹c ich przywódców. Na kary wiêzienia zostali
skazani m.in.: Antoni Kamiñski, Tadeusz Panek, Ryszard
Œwietlik, Stanis³aw Furman i Bronis³aw Marcinek. Jednak
w Regionie powsta³y spontanicznie tworzone grupy konspiracyjne „Solidarnoœci”, które zajmowa³y siê kolporta¿em
ulotek i pomoc¹ dla osób represjonowanych. Czêœæ ulotek
drukowanych w regionie sygnowa³ Miêdzyzak³adowy Komitet Robotniczy.
Po 17 grudnia 1981 r. w Rzeszowie powsta³a konspiracyjna grupa, która w nastêpnych miesi¹cach sta³a siê struktur¹ koordynuj¹c¹ dzia³ania „Solidarnoœci” szczebla regionalnego. W jej sk³ad weszli Zbigniew Sieczkoœ i Micha³
Strêk, a od lutego 1982 r. Stanis³aw Marek i Janusz Loegler. W kwietniu 1982 r. przyjêto nazwê RKW NSZZ „Solidarnoœæ” Rzeszów i dokooptowano: Mariana Krztonia,
Jaros³awa A. Szczepañskiego, Stanis³awa £akomego, Kazimierza Ferenca, Mariana Hadego, Józefa Konkela i Marka
Wójcika – wczeœniej cz³onka NZS. Równie¿ w kwietniu
powo³ano RKW Ziemia Mielecka, której liderem zosta³
Stanis³aw Stachowicz. W Jaros³awiu w po³owie 1982 r.
uczestnicy podziemia skupili siê wokó³ Kazimierza Ziobry,
lidera miejscowej „Solidarnoœci”.
RKW Rzeszów wspó³pracowa³a z grupami opozycyjnymi
z regionu, m.in. z: Jaros³awia, Mielca, Sêdziszowa, Ropczyc
i Strzy¿owa. Od pocz¹tku 1982 r. drukowano w konspiracji

biuletyn „Informacja Wojenna”. Nastêpnie pismo by³o wydawane jako biuletyn informacyjny MKR „Solidarnoœæ
Trwa”. Rzeszowskie struktury nawi¹za³y kontakt z s¹siednimi regionami i TKK NSZZ „Solidarnoœæ”. Z osobami
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ podziemn¹ „Solidarnoœci” poœrednio zwi¹zany by³ Komitet Pomocy Internowanym,
Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom, który powsta³ w kwietniu 1982 r. przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. Komitet udziela³ pomocy materialnej, prawnej i finansowej represjonowanym z powodów
politycznych. RKW Rzeszów organizowa³a obchody œwi¹t
i rocznic zwi¹zkowych, m.in. 3 maja oraz 31 sierpnia 1982 r.
Z kolei 13 maja tego roku na wezwanie TKK przeprowadzono protesty w kilku zak³adach regionu (m.in. w: WSK
PZL-Rzeszów, Zak³adach Zmechanizowanego Sprzêtu Gospodarstwa Domowego „Predom-Zelmer”, „Instalu”, WSK
PZL-Mielec, Pañstwowym Oœrodku Maszynowym w Brzyznej i Wytwórni Filtrów PZL w Sêdziszowie).
Na terenie woj. kroœnieñskiego 14 i 15 grudnia 1981 r. odby³o siê dziewiêæ akcji strajkowych. Wiêkszoœæ protestów w regionie podkarpacie by³a spontaniczna. Wezwanie do strajku
generalnego wyda³a 13 grudnia Miêdzyzak³adowa Komisja
Porozumiewawcza w Jaœle, która wchodzi³a w sk³ad Regionu
Ma³opolska. Za jego druk i kolporta¿ zostali skazani Adam
Pawluœ i Barbara Garbarczyk. W pierwszych miesi¹cach stanu wojennego w woj. kroœnieñskim powsta³y grupy kolporterskie. W Sanoku Marian Witalis i Marian Pilch uruchomili
redakcjê i drukarniê „Biuletynu Solidarnoœci Podkarpackiej”,
pierwszego pisma podziemnego w woj. kroœnieñskim. W listopadzie 1982 r. w Kroœnie odby³o siê spotkanie dzia³aczy
„Solidarnoœci”, w którym uczestniczyli m.in.: Jan Cypcarz,

Legitymacja wiêŸnia politycznego z Zak³adu Karnego w Hrubieszowie
wydana przez wspó³osadzonych kolegów dla Marka Pudliñskiego
(ze zbiorów Marka Pudliñskiego).

Czes³aw Grzelczyk, Stanis³aw Guzik, Kazimierz Jarz¹b, Leszek Karcz, Józef Kinel, Andrzej Kozio³, Józef Szul, Jan Zajdel. W jego trakcie powo³ano Tymczasow¹ Komisjê Wykonawcz¹ Regionu Podkarpacie. Jej aktywnymi dzia³aczami
byli: Józef Baran, Kazimierz Bryœ, Czes³aw Grzelczyk, Czes³aw Guzik, Andrzej Kozio³, Henryk Kuliga, Les³aw Olesiñski, Boles³aw Stasz, Józef Szul, o. Józef Œleboda, Ryszard
Wojnarowski. Zapleczem dzia³alnoœci TKW by³ klasztor oo.
Kapucynów w Kroœnie. Zorganizowano siatkê ³¹czników,
kolporta¿ i druk „Solidarnoœci Podkarpackiej”. Nawi¹zano
wspó³pracê z przedstawicielami innych regionów. Wiosn¹
1983 r. TKW zmieni³a nazwê na Regionaln¹ Komisjê Koordynacyjn¹ Regionu Podkarpacie.
Na prze³omie lat 1982/1983 powsta³a druga konkurencyjna
struktura podziemna RKW Krosno. Inicjatorami jej powstania byli przywódcy „Solidarnoœci” Regionu Podkarpacie,
którzy opuœcili oœrodki internowania, m.in. przewodnicz¹cy
Zygmunt Zawojski oraz wiceprzewodnicz¹cy Zygmunt B³a¿
i Jerzy Jakubowski. Ponadto w sk³ad RKW weszli: Jan Ba³uka, Bogdan G³adysz, Józef Kinel, Zbigniew Leœniak, S³awomira Leœniak, Stanis³aw Majerski i Adam Oberc. Struktura
stworzy³a w³asn¹ sieæ kolporta¿u i poligrafiê, m.in. wydawa³a pismo podziemne o takiej samej nazwie jak wydawane
przez TKW/RKK – „Solidarnoœæ Podkarpacka”. RKW Krosno wspó³pracowa³a z ks. Kazimierzem Kaczorem i parafi¹
pw. Wniebowziêcia NMP w Haczowie.
Prawdopodobnie prowokacja SB wyprzedzi³a próbê utworzenia konspiracyjnych w³adz „Solidarnoœci” w Regionie Ziemia Sandomierska. 13 grudnia 1981 r. Ryszard Rott og³osi³ siê
„tymczasowym komisarzem” regionu. Nastêpnie zwo³a³ zebranie organizacyjne w klasztorze oo. Kapucynów w Rozwadowie. W jego trakcie pododdzia³y MO otoczy³y klasztor. Zatrzymano 18 osób przyby³ych na spotkanie. Nastêpnie 12 z nich internowano. Mimo to 14 grudnia dosz³o do dwóch spontanicznych strajków w Hucie Stalowa Wola i Zak³adach Metalowych
„Predom-Dezamet” w Nowej Dêbie. 17 grudnia odby³y siê ponowne protesty w tych samych przedsiêbiorstwach. Od grudnia 1981 r. rozpoczêto tworzenie nieformalnej struktury konspiracyjnej „Solidarnoœci” w Hucie Stalowa Wola. W pierwszych tygodniach stanu wojennego w regionie samorzutnie powsta³y grupy drukuj¹ce i kolportuj¹ce ulotki. Za prowadzenie
akcji ulotkowych 5 stycznia 1982 r. zostali skazani na 3 lata pozbawienia wolnoœci Krzysztof Wianecki i Stanis³aw Zipser.
Spontanicznie organizowano pomoc dla internowanych i ich
rodzin. Zbiórki pieniê¿ne na ten cel prowadzili m.in. Andrzej
Habuda i Adam Jaworski. W pierwszej po³owie 1982 r. w woj.
tarnobrzeskim ukazywa³ siê m.in. „Biuletyn Solidarnoœci Ziemia Sandomierska”, odezwy sygnowane przez Zastêpcz¹ Komisjê Zak³adow¹ w HSW i KOS (Ko³a Oporu „Solidarnoœci”).
Ponadto w Hucie Stalowa Wola od stycznia do kwietnia 1982
r. ka¿dego 13. dnia miesi¹ca na Wydziale „Z 2” odbywa³y siê
krótkie przestoje w pracy. 31 sierpnia 1982 r. zorganizowano

Ofiary œmiertelne stanu wojennego z Podkarpacia
Marcin Buka³a (IPN Rzeszów)
Stan wojenny to czas, który wi¹¿e siê z represjami pañstwa wobec obywateli, przede wszystkim dzia³aczy NSZZ „Solidarnoœæ”.
O tragizmie tego okresu œwiadcz¹ ofiary œmiertelne. Niestety, mimo up³ywu lat nie znamy dok³adnej ich liczby. Jej ostateczne
ustalenie jest trudne ze wzglêdu chocia¿by na up³yw czasu, brak
materia³ów dokumentuj¹cych okolicznoœci œmierci czy problem
z sam¹ definicj¹ pojêcia „ofiara stanu wojennego”. Czy mo¿e ni¹
byæ tylko osoba, która zginê³a w wyniku celowych dzia³añ rz¹dz¹cych (np. zastrzeleni górnicy w kopalni „Wujek”, uczestnicy
manifestacji ulicznych), lub ta, która straci³a ¿ycie niejako przypadkowo, w wyniku brutalnych dzia³añ milicji, S³u¿by Bezpieczeñstwa i wojska? Czy „ofiar¹ stanu wojennego” mo¿e byæ równie¿ osoba, która zmar³a np. w wyniku braku dostêpu do opieki
medycznej? Z pewnoœci¹ komunistyczne w³adze ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za wszystkie wymienione przypadki.
Skupmy siê jednak na wê¿szej grupie ofiar stanu wojennego, to
jest na zabitych i zmar³ych bezpoœrednio i poœrednio w wyniku dzia³añ instytucji pañstwa. Stosuj¹c to kryterium, szacuje siê, ¿e ofiar
stanu wojennego w Polsce jest co najmniej 56. Tyle osób z imienia
i nazwiska ustalili pracownicy IPN w 2006 r. Wiêkszoœæ to ludzie
m³odzi. Komitet Helsiñski doliczy³ siê, ¿e w latach 1981 - 1989 zginê³y 93 osoby, zaœ Nadzwyczajna Komisja Sejmowa do Zbadania
Dzia³alnoœci MSW (tzw. komisja Jana Rokity) bada³a 122 przypadki osób zmar³ych po wprowadzeniu stanu wojennego (do 1989 r.)
i ustali³a, ¿e w przypadku 91 zgonów w krêgu osób podejrzanych
(winnych?) byli funkcjonariusze MSW.

Z dotychczasowych ustaleñ historyków wynika, ¿e na obszarze obecnego woj. podkarpackiego by³y trzy œmiertelne ofiary
stanu wojennego: Stanis³aw Kot, Mieczys³aw Rokitowski i Zbigniew Tokarczyk.
Stanis³aw Kot nale¿a³ do Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” w Zak³adzie Transportu Okrêgowego Przedsiêbiorstwa Przemys³u Miêsnego w Rzeszowie. 26 marca 1982 r. zosta³ zatrzymany w Przybyszówce przez milicjanta i funkcjonariusza ROMO, a nastêpnie pobity i nieprzytomny odtransportowany do rzeszowskiej izby wytrzeŸwieñ. Tam lekarz dy¿urny
zdecydowa³, ¿eby przewieŸæ go do miejscowego szpitala. Po
kilku godzinach hospitalizacji odzyska³ przytomnoœæ. Opowiedzia³ odwiedzaj¹cym go bliskim, ¿e zosta³ pobity. 3 kwietnia po
nag³ym pogorszeniu stanu zdrowia zmar³. Sekcja zw³ok wykaza³a œlady pobicia. Jednak lekarze nie byli w stanie podaæ konkretnej przyczyny zgonu. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
w Rzeszowie umorzy³a œledztwo w sprawie œmierci Stanis³awa
Kota z „braku cech przestêpstwa”. Po wniesieniu za¿alenia
przez pe³nomocnika rodziny zmar³ego now¹ opiniê s¹dowo-lekarsk¹ sporz¹dzi³ Zak³ad Medycyny S¹dowej Akademii Medycznej w Krakowie. Biegli lekarze stwierdzili, ¿e obra¿enia
widoczne na ciele Kota powsta³y na krótko przed jego pobytem
w izbie wytrzeŸwieñ oraz ¿e jego œmieræ mog³a byæ konsekwencj¹ doznanych obra¿eñ. Prokurator Warszawskiego Okrêgu
Wojskowego nie uwzglêdni³ za¿alenia. Zmieni³ jedynie uzasadnienie umorzenia na „niewykrycie sprawców przestêpstwa”.
W 1990 r. Prokuratura Wojewódzka w Rzeszowie na nowo
podjê³a œledztwo w sprawie œmierci Stanis³awa Kota. W jego
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du¿¹ manifestacjê w zajezdni autobusowej przed HSW. W listopadzie 1982 r. Ewa Kuberna i Maria Barwiñska wydrukowa³y podziemny „Biuletyn Informacyjny” sygnowany przez
KOS, który na prze³omie lat 1982/1983 zosta³ przekszta³cony
w „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zak³adowej
NSZZ «Solidarnoœæ» Kombinatu Przemys³owego Huta Stalowa Wola”. Pismo da³o pocz¹tek formalnej strukturze podziemnej „Solidarnoœci” w hucie. TKZ uznawa³a zwierzchnoœæ
TKK. Pod wzglêdem wielkoœci zatrudnienia (ok. 20 tys. pracowników) zak³ad by³ najwiêkszy w regionie. TKZ oddzia³ywa³a na ca³e woj. tarnobrzeskie, zastêpuj¹c w ten sposób brak
formalnej struktury szczebla regionalnego. W jej sk³ad wchodzili: Ewa Kuberna, Wies³aw Wojtas, Ryszard Kardasz, Czes³awa Szpytma, Janusz Kubicki, Adam Jaworski, Ryszard Kotwica i Andrzej Barwiñski.
Z podziemn¹ „Solidarnoœci¹” wspó³pracowa³y m³odzie¿owe organizacje konspiracyjne, które dzia³a³y m.in. w Jaros³awiu i Kroœnie. Konspiracja solidarnoœciowa by³a wspierana
przez Koœció³ katolicki. Szczególnie ¿yczliwie do opozycji
by³ nastawiony bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz przemyski.
W tym okresie diecezja przemyska obejmowa³a wiêkszoœæ
obszaru po³udniowo-wschodniej Polski.
Pomimo wprowadzenia stanu wojennego, ruch zwi¹zkowy
nadal trwa³ w podziemiu. W 1989 r. uczestnicy konspiracji
stali siê liderami odtwarzanych jawnych struktur NSZZ „Solidarnoœæ” we wszystkich czterech regionach Podkarpacia.
Osoby aktywne w solidarnoœciowym podziemiu znacz¹co
przyczyni³y siê do upadku komunizmu w Polsce. Z tych krêgów wywodzi³ siê równie¿ trzon kadry urzêdniczej odradzaj¹cej siê po okresie komunizmu RP.
wyniku postawiono zarzut pope³nienia przestêpstwa dwóm
funkcjonariuszom MO. W 1993 r. S¹d Rejonowy w Rzeszowie
uniewinni³ obu oskar¿onych. Po zaskar¿eniu wyroku sprawa trafi³a do ponownego rozpatrzenia przez S¹d Rejonowy w Rzeszowie. Ostatecznie 17 wrzeœnia 2001 r. S¹d Okrêgowy w Rzeszowie umorzy³ postêpowanie karne ze wzglêdu na przedawnienie.
Drug¹ ofiar¹ stanu wojennego na Podkarpaciu by³ 47-letni
mieszkaniec Przemyœla Mieczys³aw Rokitowski. Nie nale¿a³
on nigdy do partii politycznych ani do zwi¹zków zawodowych.
Jego tragiczna historia pokazuje, co z niewinnym cz³owiekiem
móg³ zrobiæ system funkcjonuj¹cy w okresie „wojny polsko-Jaruzelskiej” i ludzie, którzy go tworzyli.
21 marca 1982 r. Rokitowski uczestniczy³ w wieczornej mszy
œw. w przemyskiej katedrze. Gdy wychodzi³ ze œwi¹tyni, zosta³
zatrzymany przez dwóch funkcjonariuszy KW MO w Przemyœlu za rzekomy kolporta¿ wydawnictw NSZZ „Solidarnoœæ”
w tym koœciele. Prawda by³a zupe³ni inna. Przemyœlanin jedynie obejrza³ kilka ulotek, które le¿a³y na blacie koœcielnej ³awki. Po stwierdzeniu, ¿e nie by³y to teksty religijne, od³o¿y³ je na
miejsce. Ani zrewidowanie Rokitowskiego, ani przeszukania
w miejscu zamieszkania i pracy nie wykaza³y, ¿eby posiada³ jakiekolwiek ulotki „Solidarnoœci”. Mimo braku dowodów ruszy³o œledztwo w trybie doraŸnym. Rokitowski zosta³ osadzony
w Areszcie Œledczym w Jaros³awiu, a póŸniej w Za³ê¿u k. Rzeszowa (obecna dzielnica miasta). Nie pomog³a proœba o uchylenie aresztu motywowana z³ym stanem zdrowia i koniecznoœci¹
opiekowania siê rodzicami i chor¹ siostr¹. W Za³ê¿u trafi³ do
celi z kilkunastoma innymi aresztowanymi. Wœród nich byli
kryminaliœci, którzy znêcali siê nad Rokitowskim fizycznie
i psychicznie. Zosta³ tam wielokrotnie pobity. Stan jego zdrowia szybko siê pogorszy³. Zamkn¹³ siê w sobie i utraci³ kontakt

z rzeczywistoœci¹. Mia³ bardzo wysokie ciœnienie. By³ wynoszony z celi na badania lekarskie w kocu, gdy¿ nie by³ w stanie
chodziæ. Stra¿nicy wiêzienni ani lekarze nie stwierdzili, ¿e obra¿enia, jakich dozna³, to œlady pobicia. Uznali je za efekt samouszkodzenia i nieszczêœliwego upadku w celi. Rokitowski
zmar³ 3 kwietnia 1982 r. oko³o godz. 9.15 w ambulatorium
Aresztu Œledczego w Za³ê¿u.
Œledztwo w sprawie œmierci Rokitowskiego prowadzone przez
Prokuraturê Rejonow¹ w Rzeszowie – podobnie jak w przypadku Stanis³awa Kota – zosta³o umorzone w lipcu 1982 r. „z powodu braku dostatecznych dowodów zaistnienia przestêpstwa”.
W sierpniu 1989 r. spraw¹ przemyœlanina zainteresowa³a siê
wspomniana ju¿ komisja Rokity, badaj¹ca nadu¿ycia MSW. Wykaza³a, ¿e za œmieræ Rokitowskiego odpowiedzialni s¹ prokuratorzy wojskowi, funkcjonariusz SB, który go przes³uchiwa³,
stra¿nicy wiêzienni, lekarz ambulatorium oraz szef Aresztu Œledczego w Za³ê¿u. Dziêki ustaleniom komisji Rokity 23 listopada
1990 r. Prokuratura Wojewódzka w Rzeszowie wznowi³a œledztwo w sprawie œmierci Mieczys³awa Rokitowskiego i doprowadzi³a do skazania czterech osób. 24 marca 1993 r. S¹d Rejonowy
w Rzeszowie uzna³ czterech wspó³aresztowanych za winnych
psychicznego i fizycznego znêcania siê nad Rokitowskim, co doprowadzi³o do jego œmierci. Otrzymali oni wyroki od czterech do
piêciu lat wiêzienia, które na podstawie amnestii z 1989 r. s¹d
zmniejszy³ o po³owê. 27 wrzeœnia 1993 r. na rozprawie rewizyjnej S¹d Wojewódzki w Rzeszowie zmieni³ wyrok S¹du Rejonowego. Obni¿y³ wyroki dwóm sprawcom do trzech lat pozbawienia wolnoœci i na podstawie amnestii z³agodzi³ je o po³owê, czyli do roku i szeœciu miesiêcy pozbawienia wolnoœci. Warunkowo
zawiesi³ te¿ wykonanie kary na okres próbny trzech lat. Mogli
wiêc pozostaæ na wolnoœci. W stosunku do dwóch pozosta³ych

podtrzyma³ wyrok dwóch lat oraz dwóch lat i szeœciu miesiêcy
wiêzienia. Niestety, inne osoby, które swoimi dzia³aniami (nadgorliwoœci¹ lub zaniechaniami) przyczyni³y siê do œmierci Rokitowskiego, nigdy nie zosta³y poci¹gniête do odpowiedzialnoœci.
Trzeci¹ osob¹, która zginê³a na Podkarpaciu w niewyjaœnionych okolicznoœciach, jest Zbigniew Tokarczyk ze Stalowej Woli. Mimo ¿e jego œmieræ nast¹pi³a 23 lutego 1984 r., zalicza siê
go do grona ofiar stanu wojennego. Tokarczyk w momencie
œmierci mia³ 31 lat. By³ aktywnym dzia³aczem „Solidarnoœci’
w stalowowolskiej elektrowni. Nale¿a³ te¿ do Konfederacji Polski Niepodleg³ej. Uchodzi³ za radykalnego zwi¹zkowca. By³ rozpracowywany przez SB w latach 1980 – 1984. Pierwszego dnia
stanu wojennego zosta³ internowany w oœrodku odosobnienia w
Za³ê¿u. Przebywa³ tam do 9 marca 1982 r. Z inspiracji SB zosta³
przeniesiony na inne stanowisko pracy w elektrowni. Jego cia³o
ze œladami pobicia zosta³o znalezione nad ranem 24 lutego 1984
r. tu¿ przed blokiem, w którym mieszka³. Sprawców zamordowania dzia³acza „Solidarnoœci” nigdy nie wykryto. Sprawa od
pocz¹tku budzi³a kontrowersje, a opinia publiczna ³¹czy³a œmieræ
Tokarczyka z jego aktywnoœci¹ opozycyjn¹ i dzia³aniami SB.
Oprócz opisanych wy¿ej przypadków z Podkarpacia wspomnieæ nale¿y równie¿ ofiarê stanu wojennego, która st¹d pochodzi³a, ale zginê³a gdzie indziej. To Zbigniew Wilk, urodzony
w 1951 r. w Dzierdziówce (pow. stalowowolski). Uczêszcza³ do
szko³y podstawowej w Zbydniowie. By³ jednym z dziewiêciu
górników zastrzelonych w kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r.
W szkole w Zbydniowie znajduje siê upamiêtniaj¹ca go tablica.
Nadal nie wiemy, niestety, ile osób mog³o straciæ ¿ycie w wyniku poœredniej dzia³alnoœci organów pañstwa, np. MSW, wojska, prokuratury cywilnej lub wojskowej. W¹tpliwoœci tej kategorii mo¿e obrazowaæ przypadek 16-letniego ch³opca, Leszka

Jamry z Nadola (gm. Dukla, powiat kroœnieñski). W pierwszych
dniach stanu wojennego za³o¿y³ on tajn¹ organizacjê m³odzie¿ow¹ o nazwie „Powstañcy”. Nale¿a³o do niej dziewiêciu uczniów
w wieku 12 – 16 lat. Efektem ich dzia³alnoœci by³o wykonanie
jednego napisu (sic!) „Zima by³a wasza, wiosna bêdzie nasza”
na chodniku cmentarza wojennego w Dukli w marcu 1982 r.
Ch³opcy znaleŸli siê na celowniku Grupy Operacyjnej Wojska
Ochrony Pogranicza w Sanoku, która ustali³a sk³ad organizacji, jej
cele i przejawy aktywnoœci. Informacje uzyskane przez WOP zosta³y przekazane SB z KW MO w Kroœnie, która potraktowa³a
sprawê bardzo powa¿nie. Przeprowadzone zosta³y rozmowy
ostrzegawcze z rodzicami uczniów – cz³onków tajnej organizacji,
w których brali udzia³ wizytatorzy z kuratorium oœwiaty i funkcjonariusze SB z Krosna. Zorganizowano specjalne spotkanie z miejscowymi nauczycielami. Sam Leszek Jamro, jako szef podziemnej
grupy, by³ przes³uchiwany w Dukli w obecnoœci swojej mamy.
Nied³ugo po ostatnim przes³uchaniu wyszed³ z domu. Po dwóch
dniach jego cia³o zosta³o znalezione w zagajniku oko³o kilometra
od miejsca zamieszkania. Za datê zgonu przyjêto 20 maja 1982 r.
Uznano, ¿e ch³opiec pope³ni³ samobójstwo. Z pewnoœci¹ œmieræ
ucznia mia³a zwi¹zek ze stanem wojennym, jego dzia³alnoœci¹
„antypañstwow¹”, zastraszeniem i presj¹, której zosta³ poddany.
Presja ta by³a zupe³nie niewspó³mierna do czynu, jaki pope³ni³.
Opisane powy¿ej tragiczne ludzkie historie pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e wprowadzenie stanu wojennego mia³o dramatyczne
konsekwencje. Drakoñskie prawo, chêæ wykazania siê osi¹gniêciami przed prze³o¿onymi, przyzwolenie na stosowanie nieuzasadnionej przemocy przez organy w³adzy powodowa³y, ¿e ¿ycie
obywateli bywa³o zagro¿one. Niestety, odpowiedzialni lub
wspó³odpowiedzialni za œmieræ niewinnych osób w zdecydowanej wiêkszoœci nie ponieœli ¿adnych konsekwencji.

Najwiêksze manifestacje stanu wojennego w po³udniowo-wschodniej Polsce
Dariusz Iwaneczko (IPN Rzeszów)
31 sierpnia 1982 r., w drug¹ rocznicê podpisania porozumieñ
w Gdañsku, „Solidarnoœæ” zorganizowa³a w ca³ej Polsce manifestacje. W ponad 60 miastach na ulice wysz³y tysi¹ce ludzi. Najtragiczniejszy przebieg mia³a demonstracja w Lubinie, gdzie od
kul ZOMO zginê³o trzech ludzi. W sumie w wyniku dzia³añ milicji œmieræ ponios³o szeœæ osób, kilkaset dozna³o ró¿nego rodzaju obra¿eñ.
Zgodnie ze stanowiskiem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarnoœæ”, równie¿ rzeszowska konspiracyjna
Regionalna Komisja Wykonawcza podjê³a decyzjê o zorganizowaniu manifestacji. Pomimo dzia³añ prewencyjnych o charakterze represyjnym podjêtych przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa, dosz³o
w Rzeszowie do zorganizowania najwiêkszej w regionie manifestacji. Po mszy œw. w koœciele farnym t³um skierowa³ siê na Rynek pod pomnik Koœciuszki. W manifestacji wziê³o udzia³ kilka
tysiêcy osób (wed³ug danych milicyjnych – oko³o 1500, Ÿród³a
SB podaj¹ 3 tys., a zdaniem organizatorów oko³o 10 tys.).
Milicja i zwarte oddzia³y ROMO, ZOMO oraz funkcjonariusze SB w sile 870 osób, u¿ywaj¹c gazu ³zawi¹cego i pa³ek, brutalnie rozpêdzili manifestacjê, bij¹c równie¿ przypadkowych
przechodniów. Leczenia szpitalnego wymaga³o piêæ osób. Zatrzymano 136 uczestników, w tym 42 uczniów. O kierowanie
demonstracj¹ oskar¿ony zosta³ Antoni Weryho, którego skazano na trzy lata pozbawienia wolnoœci. Czterem innym osobom
wymierzono kary w zawieszeniu i zas¹dzono grzywny, a 76
osób postawiono przed kolegium ds. wykroczeñ. Manifestacja
31 sierpnia pokaza³a si³ê i determinacjê podziemia oraz skalê
poparcia i oporu spo³ecznego. Niemniej by³a jedyn¹ manifestacj¹ zorganizowan¹ na tak du¿¹ skalê.
Podobnie jak w Rzeszowie, przemyska RKW skutecznie wezwa³a do udzia³u w manifestacji 31 sierpnia 1982 r. przed dawn¹ siedzib¹ Zarz¹du Regionu na Kamiennym Moœcie w Przemyœlu. Manifestacjê poprzedzono intensywn¹ akcj¹ ulotkow¹.
Po zakoñczeniu pracy w okolicach Kamiennego Mostu zaczê³y zbieraæ siê grupy mieszkañców miasta. Sk³adano kwiaty
i œpiewano pieœni patriotyczne oraz koœcielne. Skandowano
tak¿e has³a, m.in. „uwolniæ Wa³êsê”, „Solidarnoœæ”. RKW oceni³a, ¿e w manifestacji, która jej zdaniem by³a wielkim sukcesem „Solidarnoœci”, wziê³o udzia³ oko³o 6 tys. osób, natomiast
w³adze ocenia³y, ¿e uczestniczy³o w niej oko³o 3 tys. przemyœlan, przy czym znaczn¹ czêœæ stanowili przygl¹daj¹cy siê rozwojowi wypadków.
Oko³o godz. 16 pojawi³y siê oddzia³y MO i ROMO (w sumie
u¿yto 330 funkcjonariuszy, w tym: 130 MO, 70 pracowników
operacyjnych, 20 ORMO, 30 LWP, 80 ROMO), otaczaj¹c rejon
manifestacji. Nastêpnie wezwano uczestników do rozejœcia siê
i podjêto próbê rozpêdzenia t³umu. U¿yto œrodków chemicznych.
Nie zdo³ano u¿yæ armatki wodnej z powodu awarii, a za³oga
stra¿ackiej armatki wodnej odmówi³a polewania ludzi wod¹.

Funkcjonariusze si³ porz¹dkowych atakowali równie¿ osoby niemaj¹ce nic
wspólnego z wiecem. Dosz³o do wielu
przypadków brutalnego pobicia. Zablokowano most na Sanie i obrzucono
³adunkami z gazem ³zawi¹cym ludzi
wychodz¹cych z kina „Ba³tyk”.
Czêœæ osób sformowa³a pochód (wed³ug informacji SB oko³o 1000–1500
osób), udaj¹c siê w kierunku katedry,
gdzie o godz. 18 zaplanowana by³a
msza œw. Wtedy oddzia³y MO i ZOMO natar³y na manifestantów, u¿ywaj¹c pa³ek i gazu ³zawi¹cego. W ca³ym
œródmieœciu rozpoczê³o siê wy³apywanie bior¹cych udzia³ w manifestacji.
Wiele osób obserwuj¹cych wydarzenia
na Kamiennym Moœcie szuka³o schronienia w bramach staromiejskich kamienic. Osobiœcie z grup¹ uczestników
manifestacji schroni³em siê w jednej
z kamienic w Rynku. Rozwœcieczeni
zomowcy wrzucali do budynku petardy z gazem ³zawi¹cym. Usi³owali wtargn¹æ te¿ do innych kamienic, w któManifestacja na Rynku w Rzeszowie w drug¹ rocznicê Porozumieñ Sierpniowych, 31 sierpnia 1982 r.
rych zabarykadowali siê uciekaj¹cy lu(fot. AIPN Rzeszów).
dzie. Wed³ug opozycji zdarza³y siê
równie¿ przypadki brania przez milicjantów ³apówek od rodzi- celebrowa³ ks. Bronis³aw Fila. Wed³ug w³adz wziê³o w niej
ców w zamian za wypuszczenie zatrzymanych dzieci. Gdy dzia- udzia³ oko³o 2,5 tys. osób. Strajk w rocznicê porozumieñ sierp³ania milicji przenios³y siê w rejon katedry, jedna z petard zosta³a niowych zamierzano zorganizowaæ te¿ w sanockim „Stomilu”.
wrzucona do przedsionka œwi¹tyni. Mimo to w nabo¿eñstwie Jednak 30 sierpnia przed zak³adem stanê³y dwie kompanie ROwziê³o udzia³ oko³o 1000 osób. Mszê celebrowa³ sufragan prze- MO i ZOMO, ponadto przeprowadzono 16 rozmów ostrzegawmyski bp Tadeusz B³aszkiewicz, który w trakcie kazania potêpi³ czych z jego pracownikami i na 48 godzin zatrzymano 10 osób.
Na ulice Jas³a, Krosna i Sanoka wys³ano wzmocnione patrole
u¿ycie si³ porz¹dkowych podczas pokojowej manifestacji.
W zwi¹zku z tymi wydarzeniami zatrzymano 34 osoby. 31 MO i ROMO, dlatego nie dosz³o do ¿adnych wyst¹pieñ.
Podobnie w woj. tarnobrzeskim w³adze podjê³y dzia³ania presierpnia do kolegium ds. wykroczeñ skierowano 38 wniosków
o ukaranie. Kilkanaœcie rozpraw odby³o siê jeszcze 31 sierpnia, wencyjne. Komendant wojewódzki MO podpisa³ decyzje o interpozosta³e zaœ nastêpnego dnia. Antoniego Olejarka, który przy- nowaniu siedmiu osób podejrzewanych o dzia³alnoœæ opozycyjn¹
pi¹³ do bia³o-czerwonej flagi krzy¿, aresztowano na dwa mie- (m.in. Franciszka Chudzika po raz drugi). Straszak w³adzy jednak
si¹ce, pozosta³ym wymierzono grzywny od 5 do 18 tys. z³. Nie- nie zadzia³a³, gdy¿ 31 sierpnia czêœæ pracowników Huty Stalowa
którzy cz³onkowie sk³adów orzekaj¹cych odmówili udzia³u Wola odmówi³a spo¿ycia posi³ków regeneracyjnych. O godz. 15
w pracy kolegium lub „nagle zachorowali”. RKW mia³a dobrze oko³o 100 osób (wed³ug SB 300), wykorzystuj¹c to, ¿e funkcjozorganizowany system obserwacji posiedzeñ kolegium ds. wy- nariusze MO i SB zajmowali siê poszukiwaniem miejsca, sk¹d
kroczeñ, gdy¿ jeszcze tego samego dnia w mieszkaniach osób, emitowano audycjê Radia „Solidarnoœæ”, z³o¿y³o kwiaty pod
którym zas¹dzono grzywny, pojawi³ siê wys³annik struktur krzy¿em przy zajezdni autobusowej PKS niedaleko HSW. Ponadopozycyjnych, by wrêczyæ koperty z równowartoœci¹ wyzna- to odœpiewano Bo¿e coœ Polskê... i Rotê. Wedle oceny w³adz wyczonej kary. W wyniku pobicia przez milicjantów trwa³ego ka- darzenie to by³o obserwowane przez oko³o 1000 osób.
Wyst¹pienia 31 sierpnia ukaza³y sprawnoœæ organizacyjn¹
lectwa dozna³ robotnik Marian Opaluch.
Równie¿ w Jaros³awiu zwi¹zkowcy uczcili drug¹ rocznicê œrodowisk opozycyjnych, które jednoznacznie da³y w³adzy kopodpisania porozumieñ sierpniowych poprzez zorganizowanie munistycznej do zrozumienia, ¿e nie zaprzestan¹ walki o „So
w koœciele farnym mszy œw. w intencji „Solidarnoœci”, któr¹ lidarnoœæ”.
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