Obraz terroru Służby Bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach
1980 – 1983
to następny temat jaki wyłania się z udostępnionych mi przez IPN materiałów SB.
Sięgam po Mały Słownik Języka Polskiego pod redakcją Stanisława Skorupki –
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969 rok i przepisuję cztery hasła:
Terror – metoda walki polegająca na stosowaniu przemocy, gwałtu w celu zastraszenia
przeciwnika.
Terrorysta – uczestnik, organizator aktów terroru.
Terrorystyczny - właściwy terrorowi, terroryście, a. terroryzmowi: Organizacja
terrorystyczna. Rządy terrorystyczne.
Terroryzować – oddziaływać za pomocą strachu, gwałtu, represji, groźby. Terroryzować
przeciwnika. Terroryzować otoczenie.
Wszystkie te hasła wyczerpują znamiona urzędu PRL, podległemu bezpośrednio
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Służby Bezpieczeństwa.
Oczywiście urzędy Prokuratorskie, Sądy cywilne i wojskowe, Służba Więzienna, lekarze
więzienni ściśle współpracowali, a raczej wykonywali bezpośrednie polecenia SB.
W zasięgu zainteresowania SB byli wszyscy obywatele PRL, wszyscy byli podejrzani, ba,
byli już winni! Każdy, którym się interesowano, musiał udowadniać swoją niewinność, ale jak
mawiał patron SB, Feliks Dzierżyński: - Nie ma ludzi niewinnych, są tylko źle przesłuchiwani!
Wszystkie dokumenty, które dotychczas omawiałem, cytowałem i obrazowałem
kserokopiami, ukazują metody pracy i działań terrorystycznych SB. Są same w sobie wielkim
oskarżeniem tej organizacji.
Aktem terroru był Stan Wojenny, a on z kolei był jedną z metod terrorystycznych jakimi
dysponowała PRL.
Narzędziami pracy jakimi posługiwali się funkcjonariusze SB były:
Obozy odosobnienia dla internowanych
Więzienia
Areszty z popularnymi „odsiadkami” na 24 czy 48 godzin. Oczywiście chętnie korzystano
też z nieograniczonego czasu.
Rewizje domowe i w miejscu pracy.
Przesłuchania w urzędzie SB – tzw. rozmowy operacyjne
Pozbawianie pracy. Tutaj chętnie współpracowali z SB dyrektorzy przedsiębiorstw jak
np. Stoczni Szczecińskiej Remontowej „Gryfia” – Kwaśniuk i Polskiej Żeglugi Morskiej
– Ryszard Karger, Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego – Stanisław Ozimek, Leszek
Petters, Zenon Grabowski.
Dotkliwe kary pieniężne wymierzane poprzez tzw. Kolegia ds. Wykroczeń
Pobicia - Trojanowska Janina – emerytka w czasie przesłuchania w SB, chorowała z tego
powodu i to było przyczyną jej śmierci, internowani w Wierzchowie Pomorskim. W wyniku
odniesionych obrażeń zmarł w okresie późniejszym mecenas Mirosław Kwiatkowski.
Terror psychiczny stosowany podczas każdego przesłuchania. np. w jego wyniku zmarł
Henryk Grela. Funkcjonariusze SB doskonale wiedzieli o jego chorobie.
Skrytobójcze mordy – dwukrotny zamach na życie Stanisława Wądołowskiego. Spędził
wiele miesięcy w szpitalu i odniósł trwałe kalectwo.

Podsłuch
Inwigilacja totalna
Cenzura listów
Kompromitacja (ta metoda, chociaż stosowali ją często i chętnie, nie udawała się)
anonimowe listy, np. o Braciach Wałęsach, o mnie
artykuły w gazetach – ohydne w swoim szkalowaniua
audycje radiowe i telewizyjne – jak wyżej
Plotka
Szantaż
Z O M O - rozpędzanie manifestacji pierwszo, trzecio majowych, rocznic sierpnia
grudnia. Od 1 do 3 Maja 1982 brutalnie rozpędzano manifestujących. W komendach MO
urządzono „ścieżki zdrowia”, bito do krwi. Ze Stacji Pogotowia i szpitali zabierano rannych i
przewożono do aresztów.
Pacyfikacja zakładów pracy na początku Stanu Wojennego.
Wojsko Polskie – Pacyfikacja zakładów pracy na początku Stanu Wojennego – zasłużyli
się – ppł. Zbigniew Trzpis, mjr. Hieronim Graf, kpt. Jan Szumski
Wszystkie te metody terrorystyczne stosowano świadomie, według zasady „widzi mi się”,
jakichś nieokreślonych zagrożeń państwa, a mogło nim być nawet publiczna wypowiedź, że
Urban ma wielkie uszy.
Łamano wszelkie ludzkie prawa nie tylko zapisane w Deklaracjach ONZ, Porozumieniach
Helsinskich, i ratyfikowanych, ale nawet te w obowiązującej Konstytucji PRL!
Od zatrzymanych przez SB wymagano podpisania tak zwanej lojalki – to jest
zobowiązania o przestrzeganiu obowiązującego prawa konstytucyjnego.
Ale te prawa łamała SB! Psychologiczny chwyt był mistrzowski – podpisanie tego
świstka papieru powszechnie uważano za poddanie się przeciwnikowi, zaparcie się swoich
ideałów, wobec tego w wielu wypadkach wobec podpisujących takie zobowiązanie nie
stosowano aresztu.
Jak jednak wynika z materiałów IPN, wielu działaczy podpisywało, i robiło swoje. Ubecy
narzekali, że ich oszukiwano, wprowadzano w błąd!
Pytani o „lojalkę” przeze mnie prawnicy, wypowiadali się jednoznacznie – takie
oświadczenie nie miało żadnego znaczenia prawnego i moralnego. Było zwykłym świstkiem
papieru.
Moja opinia jest podobna. Prawdopodobnie sprawa lojalek wypłynie wraz z
powszechnym dostępem do tzw. „teczek”.
W tym suchym wyliczeniu metod terroru, bezprawia zawartych jest dziesiątki tysięcy
tragedii ludzkich. Strachu, poniżenia fizycznego i psychicznego, śmierci, chorób, nędzy,
emigracji, zakazu pracy, badań naukowych, rozerwanych więzi rodzinnych. A nawet podjęcia
współpracy k.o. czy t. w. pod groźbą szantażu!
Ale te ostatnie zdanie może odnosić się tylko niektórych wypadków i to w pierwszych
miesiącach Stanu Wojennego!!!
W czasie tworzenia i trwania NSZZ „Solidarność” kapowanie było świństwem i zdradą!
Zachowywanie się niektórych działaczy i doradców NSZZ „ Solidarność” w Stanie
Wojennym było poniżej przyzwoitości. Dotyczy to m. innymi doradcy Zarządu Regionu –
Zygmunta Lampasiaka.

Cytat z Informacji SB – „ W związku z prowadzeniem centralnego śledztwa przeciwko
antysocjalistycznej działalności niektórych działaczy NSZZ „Solidarność” wytypowano do
udziału w sprawie w charakterze świadka byłego doradcę ZR NSZZ „Solidarność” – P.Z. –
Zygmunta Lampasiaka. – ine osoby wytypowane do publicznych wystąpień – odmówiły
realizacji tego zamierzenia uznając jako powód zasadniczy możliwość stosowania wobec nich
represji przez b. aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” w środowisku, w którym
przebywają.”
Cytat z innej Informacji SB – „ 6. W wyniku działań b. doradca Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Pomorza Zachodniego Zygmunt LAMPASIAK wyraził zgodę na złożenie zeznań
w toczącym się centralnie śledztwie przeciwko NSZZ „Solidarność” i został wstępnie
przesłuchany na okoliczności będące przedmiotem śledztwa. W ramach przesłuchania złożył
obszerne wyjaśnienia o powstaniu i formach działania Zarządu Regionu nie pomijając
politycznych aspektów tej działalności, a także scharakteryzował niektórych znanych mu
działaczy NSZZ „Solidarność”. W oparciu o jego zeznania przewiduje się przesłuchanie dalszych
3 osób.”

Okres od 17 września 1939 do 1990 roku należy nazwać okupacją sowiecką i
bezprawiem komunistycznym, a wszelkie działania terrorystyczne, należy nazywać
zbrodnią komunistyczną, prawnie nie przedawnioną. A ludzi, którzy to bezprawie terror
sankcjonowali, należy uznać za zbrodniarzy komunistycznych.
Niestety do dnia dzisiejszego nie są ukarani!!! Za to pokarani zostali wszyscy ci,
którzy tym zbrodniarzom się przeciwstawili - pozbawiono ich wymarzonej Ojczyzny,
pozostawiono w nędzy, zapomnieniu, rozczarowaniu, rozpaczy!
Polecam książkę Arkadij i Gieorgij WAJNER – „ Ewangielia według kata”. (Amber
2004r) Fenomenalna, genialna powieść na miarę Bułchakowa, Gogola, Tołstoja. Kondensacja
wiedzy o barbarzyństwie Czeka, GPU, NKWD, a pośrednio o UB i SB.
Należy tez przeczytać doskonałe opracowanie o bolszewickich obozach koncentracyjnych
Pani Anne Appelbaum –„Gułag”. (Świat Książki 2005)
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Życie dopisze dalsze nazwiska.

OPÓR SPOŁECZEŃSTWA PRZECIWKO
T E R O R O W I S T A N U W O J E N N E G O.

W poprzednim rozdziałach – 12, 13, 14 – sporo napisałem o Strajku Generalnym w
Stoczni Szczecińskiej, o działaniach tzw. podziemia, ale dopiero czytanie materiałów SB dało mi
pełny obraz wspaniałego oporu społecznego przeciwko barbarzyństwu gen. jaruzelskiego i jego
kamaryli.
Muszę wyjaśnić jedną sprawę. Z aresztu śledczego KWMO w Bydgoszczy wypuszczono
mnie na początku marca 1982 roku. W 1983 roku, 23 czerwca wyemigrowałem do Zachodnich
Niemiec. Moja „działalność podziemna” trwała więc jeden rok i trzy miesiące.
W tym czasie większość moich kolegów z Zarządu Regionu i Komisji Zakładowych
NSZZ ”Solidarność” była internowana, osadzona w więzieniach, aresztach, toczyły się rozprawy
przed Sądami. Wielu wyrzucono z pracy.
Pieczołowicie przygotowany przeze mnie i znakomicie prowadzony przez Jerzego
Sychuta System ABC – informacji, kolportażu, kontaktów osobowych, oparty na doskonałym
wzorcu Armii Krajowej, rozleciał się, nie istniał.
Łączność należało odnowić, a nie było to łatwe. Najczęściej porozumiewano się w swoich
zakładach pracy, w kręgach znajomych. I tutaj sprawdził się genialny statut naszego związku.
Trzy autonomiczne szczeble władzy. Komisje Zakładowe, Zarządy Regionów i Krajówka. I ten
najniższy szczebel okazał się najbardziej dynamiczny w działaniu.
Byłem specjalistą – amatorem od statutu, struktur związkowych i przez cały czas
walczyłem z próbami osłabienia związku poprzez rozbudowę dodatkowych szczebli władzy. Co
mi się udało znakomicie, uczestnicząc w Komisji Statutowej przygotowującej I Zjazd NSZZ
„Solidarność” w Oliwie, a miałem w niej co nieco do powiedzenia.
Cała więc siła walki przypadła Komisjom Zakładowym. Nim zaczęły porozumiewać się
miedzy sobą i tworzyć mocniejsze struktury podziemne, upłynęło wiele czasu.
Przepływ informacji był słaby, bo ograniczała ją inwigilacja SB, a poczynania w samej
rzeczy amatorskie, musiały prowadzić do dekonspiracji i strat, czy to w ludziach, czy też w
sprzęcie drukarskim, bo poligrafią zajmował się każdy.
Budowanie jakiejkolwiek struktury podziemnej wymaga czasu. I do czasu mojego
wyjazdu, organizacja podziemnego Związku była w swojej początkowej fazie.
Zapoznając się z aktami SB, z przerażeniem odkrywam jak wielu członków
Solidarności zostało tajnymi współpracownikami SB! Liczby są porażające, nawet dzisiaj.
Znajdziecie potwierdzenie tego, gdy będziecie czytać kserokopie, które tutaj publikuję.
Historycy IPN szacują, że w okresie dziesięciu lat SB zwerbowała sześćdziesiąt tysięcy kapusi!!!
To jak można było walczyć?! Dlatego zamykano mnie bez przerwy na 24 czy 48 godzin,
nękano rewizjami domowymi, pilnowano w pracy.
Oceniałem organizację, tworzenie się podziemnego Związku jako słabe. Nie oceniałem
tak ludzi, chociaż dzisiejsi bohaterowie przypisują sobie wielkie zasługi.
Niestety niektórzy z nich poczuli się obrażeni moimi cenzurami. Ja pozostaję przy swoim.
Drwiąc ze mnie, z okazji wydania mojej książki „Za burtą legendy”, Jan Tarnowski,
członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, nie
przypuszczał, że kiedyś ujrzą światło dzienne dokumenty SB. W jednym z nich przeczytałem
jego wypowiedź. Załączam kserokopie, bez komentarza.

Z powodu właśnie braku informacji społeczeństwo, i oczywiście brać podziemna, nie
miała pojęcia co się dzieje u sąsiadów, w innych zakładach pracy, w innych punktach Szczecina.
Oczywiście lotem błyskawicy rozchodziły się wiadomości, że na wysokim kominie w Hucie
Szczecin zawieszono flagę Solidarności, że organizuje się pochód 1 Majowy. Ale była to kropla
w morzu niewiedzy.
Gadzinowa prasa podawała od czasu do czasu informacje przygotowywane przez SB o
akcjach ulotkowych, aresztowaniach, wpadce drukarni. Obraz walki podziemnej był niewyraźny i
niezbyt optymistyczny.
W przededniu rocznicy dwudziestopięciolecia powstania NSZZ „Solidarność” chcę
ukazać, na podstawie akt Służby Bezpieczeństwa, heroiczną walkę i opór społeczeństwa
Pomorza Zachodniego w czasie zbrodniczej wojny jaruzelskiej.
Niech to będzie wyrazem mojego hołdu dla zwykłych imiennych i bezimiennych
bohaterów. Nie mam innych możliwości jak tylko opublikować go na mojej stronie
internetowej i powiedzieć Wam – Dziękuję. To Wy byliście solą NSZZ „Solidarność”!

Przedstawiam niektóre formy Waszego oporu
Powielona odezwa „Polacy” podpisana przez Tajny Komitet Redakcyjny ZR NSZZ
„Solidarność” – zarządza się bojkot oficjalnej prasy, noszenie znaczków „Solidarność”,
zapalanie świec w oknach domów o godz. 19 na przeciąg 15 min. co 5 dni od dnia 7 stycznia 81r.
Z drugiej strony opublikowano listę internowanych.
W dniu 5.02.82 ok. godz. 8,00 w Stoczni Remontowej „Gryfia” na Wydziale
Ślusarskim ujawniono ulotkę wykonana na papierze formatu A-4 metoda powielaczową pt.
”Dodatek do Jedności nr.53” ze stycznia 1982 r. firmowaną przez NSZZ „Solidarność”
Regionu Pomorza Zachodniego.
W dniu 13.02.1982 został zatrzymany przez patrol MO Ob. Tadeusz Bryzewicz
pracownik PPDiUR „Gryf”, przy którym znaleziono ulotki i plakaty o treści antysocjalistycznej.
Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi wydział Śledczy tut. KWMO
W dniu 3.02.1982 r. Komisariat MO w Policach zatrzymał na gorącym uczynku
kolportażu ulotek antypaństwowych na terenie m. Police niżej wymienione osoby: Andrzej
Kujawowicz – były pracownik ZCH „Police” oraz Adam Gontarz i Stanisław Ławniczak –
pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Kartografii Oddzial w Policach. Przeciwko A.
Kujawowiczowi Wydział Śledczy tut. KWMO od 6.01.1982 r. prowadzi śledztwo z art.46 ust. 1 i
2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Śledztwo w sprawie kolportażu ulotek
prowadzone jest przez Wydział Śledczy tut. KWMO pod nadzorem Prokuratury Wojskowej. W
toku przeszukania u A. Kujawowicza znaleziono i zabezpieczono pieczęć, którą sygnowane były
ulotki. A. Kujawowicz kontrolowany jest przez Wydział V tut. KWMO w ramach sprawy
operacyjnego sprawdzenia krypt. „STEMPEL”.
W dniu 15.02.1982 r. o godz. 6,00 ujawniono w stołówce pracowniczej na terenie
Zakładu Przeładunku Drobnicy ZPS ulotkę wykonaną techniką kserograficzną na papierze
formatu A-4. Na ulotce narysowane jest godło państwa w koronie. Pod spodem napis „Wolność

jest moim żywiołem” i dalej „Domagamy się odwołania stanu wojennego. Natychmiastowego
uwolnienia internowanych więzionych.” Całość opisu obrysowana drutem kolczastym.
Wyjaśnienie w powyższej sprawie prowadzić będzie Wydział V tut. KWMO.
W dniu 15.02.1982 r. w Stoczni im. A. Warskiego pod Pochylnią „Odra” znaleziono
powielacz, na którym prawdopodobnie w okresie trwania strajku po 13.12. 1981 r. powielano
ulotki kolportowane w/w zakładzie. Działania wyjaśniające prowadzi Wydział V tut. KWMO.
W dniu 17.02.82 r. w Armatorskim Ośrodku Remontowym należącym do PPDiUR
„Gryf” z tablicy ogłoszeń zerwane zostały 3 plakaty umieszczone tam przez Zakładową
instancję partyjną. Dokonano tego w czasie odprawy, w której uczestniczyli wszyscy mistrzowie
i kierownicy. Podobne plakaty zostały umieszczone na tej samej tablicy ogłoszeniowej i są pod
baczniejszą obserwacją członków partii.
W dniu 17.02.82 r. na podstawie zebranych materiałów przez grupę terenową w
Stargardzie, został sporządzony przez KMMO w Stargardzie wniosek do Kolegium ds.
wykroczeń na Andrzeja Kwaśnego – byłego przewodniczącego ZKZ NSZZ „Solidarność” przy
Zakładzie Wytwórczym „Społem” w Stargardzie Szczecińskim. Ww. obwiniony jest z art. 56
par. 1 kw. tj. o dokonanie zbiórki pieniężnej w kwocie 3.500 zł. w swoim zakładzie pracy dla
rodzin internowanych.
W dniu 17.02.82r. KMMO w Stargardzie Szczecińskim wszczęła postępowanie
przygotowawcze przeciwko Zbigniewowi Karpicz zatrudnionemu w Zakładzie Wytwórczym
„Społem” w Stargardzie Szczec. – byłemu przewodniczącemu Krajowej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Zakładów Wytwórczych „Społerm”. Wymieniony
podejrzany jest o nielegalną produkcję spirytusu. Zabezpieczono u niego aparaturę oraz 15
litrów zacieru.
W dniu 18.02.82r. po przerwie śniadaniowej ok. godz. 11.00 w szatni na nabrzeżu
czeskim ZPS znaleziono 4 ulotki formaty A-4 mówiące o tym, że w dniu 13.02.1982 r. w
Zakładzie Karnym w Wierzchowie zostali bestialsko pobici przez funkcjonariuszy ZOMO n/w
internowani:
1.Eugeniusz Wąsowicz
2.Ryszard Bogacz
3.Henryk Jarząbek
4.Grzegorz Ostrowski
5.Zdzisław Łakomski
6.Marian Sadłowski 7.Julian Jóźwikowski 8.Zbigniew Kuczkowski 9.Brunon Mikszo
10.Andrzej Kamiński 11.Figiel 12.Śliwiński
Ulotki zostały zabezpieczone przez pracowników WOP i GPK Szczecin.
Uzyskano informację, że w dniu 7.02.82 r. na terenie Elektrociepłowni Szczecin na
Wydziale Ruchu pojawiły się 4 egz. ulotek: „Biuletyn Informacyjny Nr.6” zawierający m.in.
apel papieża Jana Pawła II do generała Jaruzelskiego i Lecha Wałęsy. „Biuletyn Informacyjny
Nr.10” sygnowany przez NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze dot. zachowania się

oskarżonych i świadków w okresie stanu wojennego, „Komunikat pt. Solidarność zwycięży” z
m-ca lutego 1982 r. podpisany przez „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego zawierające
wrogie treści antypartyjne. „Odezwa Komitetu Obrony Solidarności” z lutego 1982 r. dot.
przeciwdziałania represjom poprzez demaskowanie donosicieli i kolaborantów.
Szczecin, dnia 26.02. 1982 r. T a j n e egz. Nr.....Załącznik do meldunku.
W nawiązaniu do meldunku z dnia 26.02.1982r. informuję, że listy pogróżkowe
kierowane są do następujących działaczy politycznych pełniących funkcje kierownicze w
średnim nadzorze technicznym w Wydziałach Szefostwa Ruchu i Gospodarki
Narzędziowej: Różewski M. – główny mechanik, członek PZPR Kamiński R. – szef Ruchu,
członek PZPR Daniluk M. – kier. Oddz. Szef. Ruchu, członek PZPR Kazanecki – kier. Oddz.
Szef. Ruchu, I Sekr. OOP Filipiak, - kier. Oddz. Szef. Ruchu, członek PZPR Mackiewicz K. –
Szef Gosp. Narzędziowej, członek PZPR Bejger K. – Kier. Oddz. Gosp. Narzędziowej, czł.
PZPR Wojtyś – mistrz gosp. Narzędziowej, sek. OOP Wymienione wyżej osoby brały
bezpośredni udział w typowaniu pracowników Stoczni przewidzianych do zwolnienia po
okresie strajku w stanie wojennym. W tej sprawie zajęły jednoznaczne stanowisko
oczyszczenia zakładu z elementów wrogich i antysocjalistycznych. Powyższy fakt jest
wyjaśniany sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „OSTRZEŻENIE”.
Uzyskano informację, że Ob. Andrzej Senkowski i Deja Ludwik – pracownicy pionu
technicznego PPDiUR „Odra” w Warsztacie Ślusarni wypowiadali się, ze proponowane
związki zawodowe będą miały model sprzed sierpnia 1980 r. i będą nadal służyły pracodawcy, a
nie będą broniły robotników. Do takich związków na pewno dużo osób nie wstąpi.
Uzyskano potwierdzoną informacje operacyjną świadczącą o tym, że w dniu
1.03.82 r. kolejni pracownicy zatrudnieni w Stoczni im. A. Warskiego otrzymali listy
pogróżkowe o następującej treści: „W wyniku długoletnich zmagań doświadczeń polskiej klasy
robotniczej w walce z reżimem komunistycznym, reżim, który poza głoszonymi hasłami, z klasą
tą nigdy nie miał i mieć nie będzie nic wspólnego, powstał w sierpniu 1980 r. potężny ruch
robotniczy, ruch ten wbrew pozorom w tej chwili nie ustał, a wręcz przeciwnie – nabiera
dalszych doświadczeń, umacnia się i w niedługim czasie wybuchnie z nową siłą. Robotnik polski
będzie walczył, aż do zwycięstwa w imię słusznej sprawy żądania godziwego życia we własnej
ojczyźnie dla swego pokolenia, swoich dzieci i pokoleń które przyjdą po nas. Przestrzegamy
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób świadomie, czy też starają się nam przeszkadzać,
będziemy tępić i zwalczać nie szczędząc sił ani środków, tak jak się tępi zdrajców narodu,
sprzedawczyków, kolaborantów, tych którzy zapomnieli z jakiego narodu wywodzą się i jakiemu
narodowi służyć powinni. Posiadamy niezbite dowody, ze pańska działalność i zachowanie budzą
poważne zastrzeżenia w tej materii. Radzimy przeanalizować swoje postępowanie i zastanowić
się nad dalszą działalnością. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy będzie trzeba zdać rachunek z tej
działalności, a wtedy być może będzie już za późno” W podpisie – „Polski Podziemny
Trybunał Robotniczy”
Dotychczasowe ustalenia wskazują, że tego typu listy otrzymali następujący pracownicy:
1.Mackiewicz Kazimierz nr. rej. 020288 – kierownik Wydziału Montażu Kadłubów
członek PZPR
2.Rojewski Marian nr. rej. 020283 – kierownik Wydziału Głównego Mechanika – czł. PZPR
3.Piotrowski nr. rej. 020284 – kier. Wydz. Gł. Mech. Czł. PZPR
4.Laniluk Jan nr. rej, 020285 -j.w 5.Kazaniecki Adam nr. rej. 020286 j.w

Wymienione osoby znane są z jednoznacznego opowiadania się za Dekretem
wprowadzającym stan wyjątkowy w Polsce i realizacji nałożonych na nich obowiązków.
Powyższy fakt wyjaśniany jest w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt.
„OSTRZEŻENIE”.
W dniu 2.03.1982r. w Stoczni im. A. Warskiego przy głównej stołówce
rozkolportowano ulotki w postaci wąskiego skrawku papieru. W treści ulotki sygnowanej
przez Trybunał Robotniczy żąda zatrudnienia w Stoczni zwolnionych pracowników stawiając
ultimatum do 28.02.82 r. Powyższe zagrożenie rozpoznawane jest w ramach sprawy
operacyjnego sprawdzania krypt. „Ulotka”.
W dniu 12.03.1982r. w ZCH „Police” ujawniono i zabezpieczono 12 szt. ulotek o treści
antypaństwowej. Ulotki wykonano ręcznie przy pomocy stempla formatu A-4. Treść
wspomnianych ulotek przedstawia zarys granic naszego państwa otoczonych drutem kolczastym,
przekreślonych krzyżem. Podjęto działania wyjaśniające.
W dniu 12 bm. na Zakładzie Kwasu Siarkowego ZCH „Police” w godzinach pracy
ujawniono ulotkę formatu A-4, wykonaną ręcznie o treści: „O związku dyskutować z załogami,
a nie z wybrańcami PZPR” – podpisano KOS. Na autobusach linii pracowniczych ujawniono
i zlikwidowano napisy:
- Linia nr. 18 – „Partia to obłuda i klęska” – podpisano „Solidarność”
- Linia nr. 22 -„ Tylko prawdziwa „Solidarność” to dobro”, „Solidarność to przyszłość
- kontrą obłudy w tyranii”
Wspólnie z Wydziałem II tut. KWMO podjęto działania wyjaśniające.
Uzyskano informację, że po ostatnich rozprawach w Garnizonowym Sądzie
Wojskowym w Szczecinie, który to uniewinnił Ob. B. Zarzyckiego i Z. Foremskiego
pracowników Bl. „Dolna Odra”, zaangażowanych w kolportaż nielegalnych wydawnictw i
ulotek, aktyw robotniczy i partyjny Elektrowni wyraża swoje niezadowolenie i oburzenie.

W dniu 8.04.82 r. w budynku produkcyjnym ZPO „Dana” ujawniono dwie ulotki
formatu A-4 instruujące członków „Solidarności” o sposobie zachowania się w dniu 13.04.1982
r. oraz oświadczenie OKO „Solidarność” o działaniu i nawołujące do jednoczenia się organizacji
podziemnych. W hali produkcyjnej rozrzucono ulotki w ilości ok. 5 szt. w formie apelu do

członków PZPR pt. „Członkowie PZPR” oraz komunikat o sytuacji w Wierzchowie Pomorskim
w m - cu marcu 82 r.
W dniu 9.04.1982 r, o godz. 8.00 w Fabryce Kabli „Załom” w szatni wydziału P-6
ujawniono 6 ulotek wetkniętych w drzwi szafek ubraniowych. W ulotkach tych KOS
przypomina o ogólnopolskiej akcji gaszenia świateł i zapalania świec w dniu 13 –go każdego
miesiąca.
W dniu 8.04.82r. w godzinach przedpołudniowych do zakładu Przedsiębiorstwa
Eksploatacji Dróg i Mostów ul. Gdańska 12 podjechał autobus, z którego wysiadło kilku
mężczyzn, którzy wbiegli na teren zakładu i wymalowali olejna farbą na ścianie kilka
napisów „Solidarność”, „Solidarność zwycięży” itp. Ponadto stwierdzono zaginięcie gabloty
PZPR wraz z materiałami propagandowymi w miejscu której wymalowano również napis
„Solidarność”. W powyższej sprawie prowadzone są działania wyjaśniające.
W dniu 9.04.82 r. na terenie Zakładu Przeładunków Drobnicowych ZPS w Szczecinie
w rejonie stołówki , warsztatu i bufetu pracowniczego ujawniono 3 ulotki podpisane przez
KOS. W treści tych ulotek mówi się o ustaleniu przez członków NSZZ „Solidarność”
demokratycznych wyborów przywódców NSZZ „Solidarność” a nie PZPR. Ulotki wykonano na
papierze formatu A-5 drukarenką dziecięcą. Podjęto działania wyjaśniające.

6. W m-cu kwietniu 1982 r. w ochranianych obiektach na terenie woj. Szczecińskiego
miało miejsce nasilenie działalności propagandowej organizacji antysocjalistycznych i grup
opozycyjnych, a to:
- W Stoczni im. A. Warskiego – systematycznie ujawniane są różnego rodzaju materiały
propagandowe dotyczące działalności związkowej w dawnych kształtach NSZZ „Solidarność”,
podpisywane przez KOS oraz gloryfikujące działalność „Solidarności” i poniżające wszelkie
próby działalności PZPR. Najczęściej kolportowanymi tam materiałami są: „Biuletyn Specjalny
NSZZ Solidarność Stoczni im. A. Warskiego”, „Biuletyn KOS”, Samorządna Młodzieżowa
Agencja Informacyjno – Kolportażowa, itp.
- W SRR „Gryfia” ujawniono szereg ulotek o nazwach „Biuletyn Informacyjny”,
„Jedność”, i innych o wrogich treściach dot. WRON, rządu i partii.
- W ZCh. Police – kolportowano różne dokumenty o wrogiej treści m. in. „Solidarność
Energetyków”, „Uwolnić demokratycznie wybranych przywódców NSZZ „Solidarność”, „O
związku dyskutować z załogami, a nie z wybrańcami PZPR”
– sygnowane przez KOS, „Solidarność”, „Solidarność jest i będzie” oraz „Solidarności”
będziemy bronić, jak broni się suwerenności i niepodległości ojczyzny”, ponadto ujawniono na
szczycie komina flagę z napisem „NSZZ „Solidarność” żyje”.
W dniu 18 bm (05) przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą z Janem Pozorskim –
znanym z negatywnych postaw – pracownikiem Stoczni „Warskiego” na Wydz. K-1, który w
dniu 13 bm. W godzinach 12.00 – 12.15 przerwał pracę-wyłączając urządzenia na swoim
stanowisku pracy i nie reagował na wezwania kierownika w celu jej podjęcia. W toku rozmowy
Pozorski złożył zobowiązanie o zaniechaniu wszelkiej działalności sprzecznej z dekretem z dnia
3.12.1981 r. o stanie wojny. Ponadto skierowano materiały do Komisariatu IV MO w Szczecinie
w celu wniesienia sprawy do kolegium ds. wykroczeń.
W dniu 19.bm. w godzinach rannych ujawniono w szatni nabrzeża bytomskiego
Zakładu Przeładunków Masowych jeden egz. ulotki pt. „Pro” nr.9 z dnia 17.05.82r. W
ulotce podaje się między innymi o:
osobach internowanych za udział w zajściach w dniu 3 i 4 bm.
o spotkaniu Bujaka, Lisa i Frasyniuka. Ulotka sygnowana jest przez Zarząd Regionu
NSZZ „S” Pom. Zach. Wyjaśnienie w powyższej sprawie prowadzi Wydział V.
W dniu 11.08.1982 r. w Zakładzie Przeładunków Drobnicowych Zarządu Portu
Szczecin na nabrzeżach przeładunkowych w różnych miejscach ujawniono 6 napisów o
treści „Solidarność żyje”, oraz znaki Polski Walczącej. Napisy wykonano kredą włoskową
koloru czerwonego. Szerokość liter około 30 cm. Wydział V prowadzi działania wyjaśniające.
Drogą operacyjną odzyskano 11 egz. wydawnictwa „Ster” nr. 6 z dnia
6.08.82 przygotowanego do rozkolportowania. Drukiem i kolportażem zajmuje się figurant
sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „ELEKTRON” ob. Ryszard Wolski
– pracownik Stoczni im. A. Warskiego. Na czołowym miejscu w/w wydawnictwa znajduje się

następująca informacja:
„Stocznia Warskiego – powstała Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Stoczni „Warskiego”. W zebraniu, na którym byli członkowie Tymczasowej Komisji
Regionalnej NSZZ „S” Rady Koordynacyjnej naszego regionu oraz przedstawiciele wydziałów i
współpracujących ze Stocznią przedsiębiorstw na jej terenie, wyłoniono komisje zakładową.
Powołano pismo „Ster” jako organ prasowy TKZ NSZZ „S” oraz wybrano przedstawiciela
Stoczni do Rady Koordynacyjnej Regionu Pomorza Zachodniego”.
Podejmowane przez Wydział V działania operacyjne zmierzają do ustalenia miejsca
druku i autorów w/w pisma.
W dniu 3.08.1982 r. uzyskano informację z wiarygodnego źródła, iż w miesiącu Sierpniu
podziemie „S” planuje zorganizować na terenie kraju szerokiej akcji protestacyjnej w
związku z rocznicą „S”. Z informacji wynika, iż w Szczecinie i Gdańsku akcje protestacyjne
mają być zorganizowane w dniu 15.08.br. a w Warszawie i Wrocławiu 21 bm.
Przebieg akcji protestacyjnej ma mieć taki charakter jak akcje w dniach 3 i 4 maja br.
/zorganizowanie wiecu w określonym punkcie miasta prawdopodobnie pod tablicą pamiątkową
przy Stoczni, przemarsz przez miasto, oraz ewentualnie aktywna akcja na działania sił
porządkowych/. Akcja protestacyjna ma być poprzedzona i rozpropagowana informacjami w
ulotkach.
W dniu 2.08.br. w szatni warsztatu Bazy Sprzętowo-Transportowej SPBO 2 do szafki
ubraniowej przywieszona została ulotka „FENIKS” nr 7. Dyrekcja zakładu podjęła decyzję i
poinformowała pracowników, iż każdy fakt kolportażu ulotek ma być jej zgłaszany.
W dniu 3.08.1982 r. między godziną 7.00 – 8.00 na skrzyniach narzędziowych
robotników Wydziału W-4 /Rurownia/ Stoczni Warskiego ujawniono napis „S” wykonany
farbą olejną koloru siwego. Napis wykonano w ten sposób, że na każdej szafce wykonano jedną
literę słowa „S”. Prowadzone są działania wyjaśniające.
W dniu 25.08.br. około godz. 6.00 powieszono na linii wysokiego napięcia
wyprowadzającej moc bloku 4 Elektrowni „Dolna Odra” flagę z napisem „Solidarność” o
wymiarach 1 x 1,5 m. Blok nr.4 w godzinach wieczornych dnia 24 bm. przekazany został do
remontu.
W dniu 25.08.1982 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Szczecinie
internowani zostali:
SZERKUS Eugeniusz s. Władysława i Stefanii, zam. Szczecin, Zakole 28 m 8
GABRYELSKI Janusz s. Tadeusza i Cecylii, zam. Szczecin, ul. Gen.
Zawadzkiego 94/1
DURDA Jan s. Pawła i Zofii, zam. Szczecin, ul. Jedności Narodowej 47a/11
BUDZIAK Zdzisław s. Anny, zam. Szczecin, ul. Dunikowskiego 30 m 23
BOROWIK Jerzy s. Michała i Konstancji zam. Szczecin, ul. Czorsztyńska 2/3
RACHWALSKI Franciszek s. Jana i Marianny, zam. Szczecin, ul. Santocka
16A/10
FILIPEK Marek s. Romana i Jadwigi, zam. Szczecin, ul. Budziszyńska
27A/ 13

W dniu 22 bm. Ok. godz.8, 00 ujawniono w ZPS na nabrzeżu „Ewa” kolportaż ulotek
formatu A-4 „Biuletyn Informacyjny” nr. 8 z dnia 14.10.82 r. zawierająca następujące treści:
1.Frasyniuk o programie działania „S”
2.31.08.1982 r. w Lublinie
3. Metody śledztwa w KSMO.
Wyjaśnienia w tej sprawie prowadzi Wydział V
W dniu 22 bm. O godz. 18,15 zgłosił się do tut. Komendy ob. KOLITT. Na polecenie
oficera dyżurnego SB przeprowadzono z nim rozmowę. W/w przekazał 3 egz. ulotki pt.
„Głupota czy zdrada” sygnowana przez TKZ NSZZ przy WPKM, 3 egz. ulotki pt.
„Oświadczenie” sygnowane przez MKS –RK NSZZ „S”. Ulotka „Głupota czy zdrada”
szkaluje osoby wchodzącej w skład grupy inicjatywnej przy WPKM Szczecin z imiennym
wymienieniem KOLATTA Witolda z adresem jego zamieszkania. Ponadto w/w poinformował
w czasie rozmowy, że w dniu 20 bm. kierowca WPKM ob. Białoszewski powiedział mu, że
podziemie wydało na niego i jego rodzinie wyroki śmierci. Wg. KOLATTA w skład
podziemia WPKM wchodzą m.in.Sijek i Dziubak. Powyższe pokrywa się z naszymi
ustaleniami. W związku z powyższym Wydział V podejmie odpowiednie działania operacyjne.
W dniu 5.11.1982 r. w godzinach rannych ujawniono i zabezpieczono w Zakładzie
Przeładunków Drobnicowych Zarządu Portu Szczecin 4 egz. plakatu formatu A-4,
wykonanego metodą stempla z napisem: „Polegli w obronie wolności i Solidarności”.
Ponadto ujawniono i zabezpieczono 1 egz. „Komunikatu nr.5” podpisanego Krzysztof
Długi – doker. Treść Komunikatu w negatywny sposób przedstawia proces tworzenia się
związków zawodowych....
W wyniku działań przeprowadzonych w dniu 5.11.1982 r. oraz po przeprowadzonych
rozmowach decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Szczecinie n/w zostaną
internowani:
1.GADOMSKI Jerzy pracownik Stoczni im. A. Warskiego – za druk i kolportaż
nielegalnego wydawnictwa „Feniks”.
2.DUKLANOWSKI Leszek nie pracujący /dorywczo zatrudniony przy Kurii Biskupiej /
- za nielegalne organizowanie zebrań oraz ukrywanie w swoim mieszkaniu działaczy podziemia.
3.DUKLANOWSKI Wojciech pracownik FK „Unikon” – za drukowanie kolportowanie
nielegalnego wydawnictwa „Biuletyn Informacyjny” oraz za działalność w strukturach
podziemia.
4.SZORC Janina pracownik Zakładów Chemicznych „Police” – za drukowanie
nielegalnego wydawnictwa „Feniks”
5.DZIEDZISZEWSKI Wojciech – pracownik Stoczni im. A. Warskiego – za udział w
kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz za działalność w podziemiu.
6.WALOŚN Kazimierz, pracownik Stoczni im. A. Warskiego – za druk i kolportaż
nielegalnych wydawnictw „Feniks” i „Kotwica”
W dniu 9.11.1982 r. na terenie Bazy Techniczno Usługowej „Energopolu-5” w
Szczecinie ujawniono fakt kolportażu 30 szt. ulotek „KOS” nr.45 z dnia
15.11.82 r. Z wstępnych ustaleń wynika, że domniemanym kolporterem był ob. Madałkiewicz
Stanisław. Fakt kolportażu będzie wyjaśniany w ramach sprawy operacyjnego sprawdzania, a

domniemany kolporter zostanie objęty kontrolą operacyjną.
W dniu 27.11.1982 r. w Fabryce Kabli „Załom” po rozpoczęciu pracy przez I zmianę
ujawniono w trzech miejscach Wydz. P-1, Wydz. Bud. Montaż, Kotłownia napisy
„Solidarność” wykonane żółtą farbą nitro, jaka używana jest na Wydz.P-1 do malowania
końcówek kabli. Napisy zostały zamalowane. Wyjaśnienie prowadzi Wydz. V.
W dniu 14.12.1982r. w Zarządzie Portu Szczecin nieznany sprawca rozkleił na
stołach w stołówce 4 egz. ulotek pt. „ 13.12.82 r. – Pierwszy rok walki z narodem”
W dniu 3.01.1983 r. na terenie Zakładu Montażu Kadłubów Stoczni Szczecińskiej im.
A. Warskiego rozkolportowano 30 szt. ulotek antypaństwowych formatu A-6 treści:
„Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne przesyła NSZZ „Solidarność oraz rysunek wrony
w klatce. Zabezpieczono 5 ulotek. Fakt ten będzie wyjaśniony w prowadzonej sprawie
operacyjnego sprawdzania krypt. „ULOTKA”
W dniu 7.03.1983 r. w trakcie działań w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt.
„RONDO” przejęto operacyjnie: -233 egz. ulotek pt. „8 marca – czyje to święto?”
sygnowanych przez „Solidarność” Pomorza Zachodniego. W/w ulotki mają być masowo
kolportowane na terenie miasta i zakładów pracy w dniu 8.03.1983 r.
- KOS nr. 23 z dnia 15.01.1983 r. – Wydanie Warszawskie
-KOS nr. 24 z dnia 29.01.1983 r. – Wydanie Warszawskie
-„Tygodnik Mazowsze” nr. 42 z 0.02.1983 r.
-„WOLA” nr.8/50/ z dnia 28.02. 1983 r.
-1 egz. Odezwy pt. „CO DALEJ” sygnowanej przez Artystów Plastyków z -1 egz.
czasopisma „ZAMKNIECIE” wydane przed wyd. SŁOWO
-2 broszurki – Jana Kalusa pt. „Z nieskończona wciąż piosenką” i „Piosenki ze
starej kasety”
-Kalendarz 1 – kartkowy wydany metodą fotograficzną na 983 r. z portretem
Frasyniuka.
-Kalendarz ścienny wydany przez „S” ze zdjęciami przywódców „Solidarności”
- 7 znaczków organizacyjnych „S”
W dniu 7.03.1983r. podczas przeszukania mieszkania Romualda Zacharewicza
pracownika Stoczni im. A. Warskiego ujawniono i zabezpieczono: 33 egz. różnych ulotek
wydanych po 13.12.1981 r. na terenie całej Polski. Wyjaśnienie w pow. sprawie prowadzone
jest przez tut. Wydział V
W trakcie prowadzonych działań operacyjnych w dniu 10.0.1983 r. dokonano m.in.
przeszukania mieszkania i miejsca pracy Mariusza Różyckiego zatrudnionego w Zakładach
Chemicznych „Police”. Wynik przeszukania negatywny. W przeprowadzonej jednak z nim
rozmowie przyznał się, iż w ostatnim okresie czytał dwutygodnik pt. „Nadodrze”, w którym to
rzekomo miał być opublikowany wywiad z Zbigniewem Bujakiem. W wywiadzie tym Bujak
miał stwierdzić, że nie uważa się za przywódcę struktur podziemnych a jedynie jako doradca tego
ruchu. Do chwili obecnej nie jesteśmy w posiadaniu tego pisma.

W dniu 18.01.1983 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał figurantów sprawy
operacyjnego rozpracowania krypt. „STEMPEL” za czyny z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie
wojennym z dnia 12.12.1981 r. tj. o sporządzanie i kolportowanie komunikatów o treści
antypaństwowej sygnowanych przez Komitet Strajkowy ZCh „Police”: Andrzeja
KUJANOWICZA na karę 3 lat pozbawienia wolności w zaw. na 2 lata Adama GONTARZA
na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zaw. na 2 lata Stanisława ŁAWNICZKA na karę 6
miesięcy pozbawienia wolności w zaw. na 2 lata. Wyrok nie jest prawomocny. W dniu rozprawy
strony nie złożyły wniosków o rewizję.
W dniu 23.03.1983r. w wyniku podjętych działań zmierzających do ujęcia sprawców
terroru fizycznego wobec ob. Boruń Zdzisława I Sekretarza OOP Szczecińskiej Stoczni
Remontowej dokonano przeszukania w miejscu pracy i zamieszkania ob. Bielawskiego
Władysława i Picharskiego Andrzeja pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej. U
ob. Picharskiego Andrzeja w miejscu pracy zakwestionowano 30 egz. różnego rodzaju
nielegalnych wydawnictw i ulotek pochodzących z ubiegłego i bieżącego roku. U ob.
Bielawskiego w miejscu zamieszkania znaleziono kilka sztuk nabojów do rakietnicy. W/w
zatrzymano do wyjaśnienia.
W dniu 22.04.1983 r. ujawniono na terenie ZPS na tablicy ogłoszeń Bazy
Inżynieryjno Budowlanej kartkę papieru formatu A-6 z napisem wykonanym pismem
drukowanym o treści „Wolność dla więzionych działaczy i członków NSZZ „S” – oni bronili
naszej godności, my działamy na rzecz ich uwolnienia S – Zwycięstwo”.
W dniu 21.04.1983 r. dokonano przeszukania w miejscu pracy i miejscu zamieszkania u ob.
Ksycki Jarosław pracownika FMB „Hydroma Bumar”. W toku przeszukania w miejscu
zamieszkania zabezpieczono 4 karty świąteczne, // Wesołego Alleluja życzy „S”/ , 1
chorągiewkę koloru białego z czerwonym napisem „S”.
Po przeprowadzonej rozmowie i złożeniu wyjaśnień, w/w został zwolniony.
W dniu 2.04.1983 r. przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze z: Niemyskim Andrzejem
– prac. RAiAP „Meratronoik” Michalakiem Tadeuszem – prac. MSR w Świnoujściu
Strzeszewskim Wojciechem – prac. MSR w Świnoujściu Zybałą Zbigniewem – prac. Kom.
Przeds. Robót Inżynieryjnych w Świnoujściu W wyniku przeprowadzonych rozmów w/w
złożyli ustne zapewnienia o lojalności.
W dniu 22.04.1983 r. o godz. 11.00 na słupie elektrycznym przy ul. Jodłowej w
Szczecinie przylepiona była ulotka formatu A-5 o treści: „Z pozdrowieniami od narodu
norweskiego dla Polaków” Ulotka sygnowana jest przez NSKL. Ulotka w załączeniu.
W dniu 6.05.1983 r. około godz. 11.00 uzyskano informację, iż jeden z pracowników
Elektrowni „Dolna Odra” znalazł na klatce schodowej przy ul. Słowiańskiej 4 w Gryfinie
jedną ulotkę formatu A-6 wykonaną techniką powielaczową o treści: „Wolność dla męczonych
działaczy związku”. Około godz.
12.00 uzyskano kolejną operacyjną informację, z której wynikało, że podobne dwie ulotki
znajdują się w pobliżu wieżowca przy ul. 1 Maja w Gryfinie.W wyniku penetracji terenu ta
ostatnia wiadomość nie została potwierdzona.

W dniu 6.05.1983 r. przeprowadzono rozmowę z ob. Kiljanem Jerzym pracownikiem
Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
„TRANSNAFT” – Ekspozytura w Szczecinie, który w dniu 1.05.br. zatrzymany został przez
funkcjonariuszy MO w pobliżu Stoczni im.
A. Warskiego i osadzony na 48 godz. W Komisariacie Portowym MO w Szczecinie. W toku
rozmowy w/w wyjaśnił, iż w pobliżu stoczni znalazł się przypadkowo udając się rzekomo do
swoich znajomych. Złożył w tej sprawie obszerne pisemne oświadczenie. Ob. Kiljan po
rozmowie został zwolniony do domu.
W dniu 6.05.1983 r. przeprowadzono rozmowę z ob. Kniaź Martą przebywającą na
urlopie wychowawczym, żoną Mieczysława Kniazia figuranta kwestionariusza ewidencyjnego
krypt. „KARETKA” pracownika ZPO „Dana”, który został zatrzymany w tutejszym areszcie
na 48 godz. za udział wraz z żoną w kotrmanifestacji w dniu 1 maja br. Wymieniona
potwierdziła fakt udziału w kontrpochodzie stwierdzając, że postąpiła zgodnie z
swoim przekonaniem. Po rozmowie ostrzegawczej została zwolniona. W stosunku do
Kniazia Mieczysława i jego żony zostanie sporządzony wniosek do Kolegium ds.
Wykroczeń.
W dniu 6.05.1983 r. przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze z ob. Biernackim
Krzysztofem i Jabłonowskim Bohdanem pracownikami „Promoru” Szczecin. Wyżej
wymienieni przyznali się do udziału w tzw. kontrpochodzie. Na tę okoliczność napisali
oświadczenia. Na w/w zostanie sporządzony wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń.
W dniu 10.05.1983 r. skierowano wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń przy
Prezydencie Miasta w Świnoujściu o wykroczenie z art.50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym tj. o
branie udziału w nielegalnej manifestacji w dniu 1 Maja 1983 r. przeciwko:
-Pecoldowi Leszkowi – pracownikowi ZPŚ
-Tyszerowi Stanisławowi – pracownikowi MSR -Nowakowskiemu Marianowi –
pracownikowi MSR
- Jabłońskiemu Jerzemu – pracownikowi MSR
- Kręcickiemu Józefowi – pracownikowi Sp-ni Mieszkaniowej w Świnoujściu
- Kuźniarowej Krystynie – pracowniczce DW „Wielkopolanka”
- Kwiatkowskiemu Grzegorzowi – pracownikowi KPRB Świnoujście
W dniu 20.05.1983 r. Kolegium przy Prezydencie Miasta Świnoujście ukarało:
Trębowskiego Edmunda zatr. W Żegludze na Odrze grzywną w wysokości 12 tyś. zł
Jabłońskiego Andrzeja –pracownika MSR grzywną w wysokości 4 tyś. zł. Sondela Tadeusza –
pracownika MPGKiM w Świnoujściu grzywną 3 tyś. zł Kieraja Romana – pracownika MSR –
uznano winnym lecz odstąpiono od wymierzenia kary grzywny z uwagi na warunki rodzinne.
Sprawę Kozaczuka Romana odroczono na termin następny z uwagi na powołanie świadków
obrony.
W dniu 25.05.1983 r. przeprowadzono rozmowy z pracownikami Z. Ch. „Police” ob.
Jóźwiakiem Janem
Kreczakiem Zbigniewem Na w/w skierowano wnioski do Kolegium ds. Wykroczeń.
W

dniu

31.05.1983

r.

przeprowadzono

rozmowy

ostrzegawcze

z

trzema

pracownikami Stoczni A. Wrskiego w związku z ich uczestnictwem w kontrpochodzie tj.
Bajem Jerzym, Karpińskim Janem, Jabłońskim Józefem. W trakcie rozmowy w/w nie
przyznali się do uczestnictwa w tej manifestacji.
...Wpływ na ograniczenie ich działalności miało ujawnienie dwóch punktów
poligraficznych w mieszkaniu pracownika ZPS Ziemińskiego oraz pracownika MSR
Świnoujście – Jabłońskiego, gdzie przejęto materiały przygotowane do druku i kolportażu.
W miesiącu sierpniu przejęto ogółem ponad 2.200 szt. nielegalnych wydawnictw oraz
maszynę do pisania, 45 szt. matryc i 1 urządzenie poligraficzne.
W obecnym czasie prowadzą działalność takie nielegalne grupy jak: grupa
pn.”KOS”, grupa Duklanowskich drukująca pismo „BIS”, aktywnie działają też grupy
PSPP drukujące „Biuletyn PSPP” i „GROT” oraz grupa wydająca pismo „Od dołu”.....

Kilka słów o Stanisławie Wądołowskim
Internowanie nie mogło ominąć wiceprzewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”
Stanisława Wądołowskiego. Znajdował się już na pierwszych przygotowywanych listach
proskrypcyjnych generała jaruzelskiego. Z premedytacją piszę jaruzelski przez małe „j”.
Do 18 maja 1982 roku, kiedy to udzielono mu urlopu na zabieg w szpitalu w Pyrzycach,
przebywał w obozie odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, w doborowym towarzystwie
kolegów z Zarządu Regionu i innych szczebli władzy związkowej. Nie brakowało tam też
zwykłych kryminalistów, którzy za obiecaną szybką „wolność” mieli za zadanie mieć na oku
Solidarnościowców i kapować. Trzeba przyznać, że wielu z nich zachowywało się bardziej
przyzwoicie, niż niektórzy związkowcy, którzy mieli dawać przykład morale.
Stanisława odwiedziłem natychmiast w szpitalu w Pyrzycach z śp. Krzysztofem
Kubickim i Kazimierzem Milkiewiczem. „Konspirowanie” było utrudnione przez dyskretny
dozór SB i prawdopodobnie sieć podsłuchu.
Po wyzdrowieniu Stanisława Wądołowskiego osadzono ponownie w obozie dla
internowanych w Szczebielinku, by go ostatecznie zwolnić w grudniu 1982 r.
Od stycznia 1983 roku Stanisław jest już stałym gościem Meldunków Dziennych i innych
Informacji. Prawdopodobnie figurantowi nadano kryptonim, założono teczkę operacyjną i nie
spuszczano go na moment z oka, tak jak to już czyniono od roku 1970, poprzez dni „oficjalnej”
Solidarności.
Wcale nie dziwię się esbekom. Stanisław Wądołowski w pełni zasłużył na taką opiekę.
Bo był to przecież człowiek niezwykle odważny, szlachetny, uczciwy, bezinteresowny, patriota,
prze duże P, niezłomny działacz robotniczy, o niespożytej energii i pracowitości.
Bardzo sobie chwaliłem współpracę z nim w MKR i potem w Zarządzie Regionu.
Przypuszczam, że mi ufał i popierał moje związkowe pomysły. Razem z śp. Krzysztofem
Kubickim wiernie staliśmy u jego boku i staraliśmy się w miarę naszych możliwości
„reprezentować” go w Szczecinie. Piszę „reprezentować”, bo Stanisław przemierzał Polskę
wzdłuż i wszerz, tak jakby chciał być na wszystkich redutach Solidarności i dopilnować
osobiście, czy wszyscy trwają na swoich stanowiskach bojowych, a u nas był gościem.
Niestety, jego prostolinijność i brak talentu do intryg, nie pomagały mu stać się
„rasowym” przywódcą, politykiem ciągnącym za sobą masy. Wcześniej czy później musiało
dojść do różnic poglądów między nim a Jurczykiem, nim a Wałęsą, nim i innymi znacznymi
osobami w Szczecinie. Bez pieniędzy, które rządzą polityką, nie był i nie jest w stanie nic zrobić.
Choćby miał jak najszlachetniejsze zamiary.
Stanisława Wądołowskiego głęboko szanuję i dziękuję Mu za to co zrobił dla
Solidarności, dla Niepodległości Polski.
Ale wracajmy do świata podziemia Solidarności, esbeckiego czuwania nad socjalizmem.
W mieszkaniu Mariana i Genowefy Jurczyków, na ul. Zakole musiał być założony bardzo
dobry podsłuch, bo jakże to, wszystkie wizyty Wądołowskiego u Pani Genowefy są dokładnie
cytowane, słowo w słowo, w meldunkach SB. Chyba, że były inne źródła informacji, np. od osób
tam przebywających?
I tak 3.01.83r. uzyskano informacje operacyjną, z której wynika, że Wądołowski
Stanisław wypowiadał się na temat aktualnej sytuacji w kraju.
To samo można powiedzieć o odwiedzinach mecenasa Siły – Nowickiego w dniu

5.01.83r. w mieszkaniu Jurczyków.
SB uzyskała informację w dniu 15.01.83r., że żonę Jurczyka odwiedził Stanisław
Wądołowski i rzecznik Prymasa Glempa Romuald Kukułowicz i o czy z nią rozmawiali.
Meldunek Dzienny Nr 932 z dnia 5.0.1983r –
Jak wynika uzyskiwanych informacji Stanisław Wądołowski w środowisku rodzin
internowanych, aresztowanych i skazanych za działalność opozycyjną zwierza się, że celem jego
działalności będzie dążenie do uwolnienia wszystkich skazanych i aresztowanych za działalność
opozycyjną....
Meldunek Dzienny Nr 940 z dnia 13.01.1983r.
Uzyskano operacyjna informację z której wynika, że Stanisław Wądołowski organizuje
wspólnie z przedstawicielami szczecińskiego kleru akcję pomocy rodzinom osób aresztowanych
i skazanych za działalność polityczną....
Wądołowski jest przeciwny wyjazdom emigracyjnym byłych działaczy związku, gdyż jak
twierdzi, naraża to na zwiększone represje pozostających w kraju działaczy.
To prawda. Stanisław był wielce rozżalony, że wyjeżdżam do RFN. Ale ja już miałem
paszport, i spakowane walizki. Taką podjąłem decyzję. Na pewno, gdybym został, nasza
współpraca układałaby się znakomicie. Wałęsa mówił dobitniej: - Szczury opuszczają okręt!
Meldunek Dzienny Nr 1017 z dnia 3.04.1983r.
W dniu 2.04.83r. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą z St. Wądołowskim byłym
wiceprzewodniczącym KK NSZZ „S”......
Na zakończenie rozmowy wręczono Wądołowskiemu wezwanie do MSW w Warszawie
na 6.04.83 gdzie będzie przesłuchany w charakterze świadka w toczącym się śledztwie
ekstermistów NSZZ.
Meldunek Dzienny Nr 1037 z dnia 22.04.1983r.
W dniu 21.04.1983 r. ob. STANISŁAW Wądołowski w swoim mieszkaniu (podsłuch,
agent? – moje pytanie KJ), w którym znajdowało się kilku byłych czołowych działaczy „S”
(dopisano długopisem Mikno, Szutkiewicz) powiedział między innymi, że w dniu 1 Maja o godz.
9.00 „wszyscy powinniśmy się zebrać pod płytą pamiątkową przy Stoczni A. Warskiego”.
-W dniu 24.05.1983r. z wiarygodnego źródła uzyskano informacje, że figurant sprawy
operacyjnego rozpracowania były V-ce przewodniczący NSZZ „S” Stanisław Wądołowski podjął
działania zmierzające do zebrania w Stoczni A. Warskiego i innych zakładach podpisów pod list
otwarty do Sejmu PRL. W treści listu zawarte są żądania uwolnienia skazanych i aresztowanych
szczególnie członków KK, przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych, zniesienia stanu
wojennego i reaktywowanie „S”. Wymieniony przewiduje iż w wyniku tej akcji uda się zebrać
ok. 7 tyś. podpisów. W załączeniu kserokopia w/w listu.
Meldunek Dzienny Nr 1073 z dnia 31.05.1983r. –
Z uzyskanej jednostronnej nie potwierdzonej informacji wynika, że ob. Wądołowski
Stanisław uzgodnił z ob. Lechem Wałęsą i przedstawicielami kościoła, że zostaną oni przyjęci
przez Papieża w ostatnim dniu jego wizyty w ramach tzw. audiencji dla osób prywatnych.

Meldunek Dzienny Nr 1089 z dnia 11.06.1983r. Uzyskaliśmy informację, że były wiceprzewodniczący Krajowej Komisji NSZZ „S”
Stanisław Wądołowski przesłał w dniu 11.06.83r. do mec. Siły -Nowickiego petycję w formie
listu otwartego z ok. 1200 podpisami pracowników Stoczni im. A. Warskiego kierowanego do
Sejmu PRL......
-Z uzyskanej informacji operacyjnej wynika, ze Stanisław Wądołowski ma pretensje do
Kurii Biskupiej za to, że nie przysłali mu zaproszenia do wyjazdu z ich delegacją na spotkanie z
Papieżem w Częstochowie. Wądołowski zamierza wyjechać do Częstochowy wraz z rodziną
samochodem. Data jego wyjazdu nie jest znana. Z informacji tej wynika również, że wyjazd
zbiorowy działaczy „S” w Szczecinie organizuje T. Lichota.
Meldunek Dzienny Nr 1126 z dnia 19.07.1983 r.Z uzyskanej informacji wynika, iż ob. Wądołowski Stanisław wypowiadał się wśród
swoich znajomych na temat zniesienia stanu wojennego i amnestii dla więźniów politycznych......
Informacja. Sierpień 1983 r.Z informacji wynika, ze niektóre osoby związane z podziemiem dotkliwie odczuwają jego
porażki czego dowodem są ich wypowiedzi. Stanisław Wądołowski stwierdził między innymi, że
ruch ”S” zdecydowanie cofa się , a robotnicy jego zdaniem zaczęli bardziej dbać o swoje
stanowiska i zarobki. Wądołowski skrytykował też postawę i wypowiedzi L. Wałęsy dziwiąc się,
że jeszcze go nie aresztowali. Ta ostatnia wypowiedź może być traktowana jako chęć
przypodobania się podziemiu jak i pozazdroszczenie Wałęsie popularności. KUBICKI Krzysztof
b. członek Zarządu Regionu określił działaczy podziemia jako „emerytów politycznych”. Z tymi
wypowiedziami korelują fakty ujawniania się osób ukrywających się.
Tutaj mój komentarz się urywa, gdyż w dniu 23 czerwca 1983 roku opuściłem Polskę i
wyjechałem do Berlina Zachodniego. Na tej dacie kończą się moje zainteresowania historią
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.
Wiadomym mi jest, że Stanisław Wądołowki pracuje nad swoimi wspomnieniami od roku
1970 roku po dzień dzisiejszy. Manuskrypt, z których miałem okazję się zapoznać, zapowiada się
rewelacyjnie, bo jak już wspomniałem, Stanisław Wądołowski jest prawdomówny,
bezkompromisowy i chodzącą encyklopedią wspaniałej historii NSZZ „Solidarność”, i walki o
Niepodległość. Z całego serca życzę mu, by jak najszybciej napisał tą sensacyjną książkę.

ZAKOŃCZENIE

25 LECIE POWSTANIA NSZZ „ S O L I D A R N O Ś Ć ”
Miła Pani archiwistka z Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej w dalszym ciągu
szuka dla mnie materiałów SB dotyczących lat 1980 – 1983 na Pomorzu Zachodnim.
Postanowiłem jednak, że nie będę już jeździł do Poznania. Wynik jej kwerendy
opublikuję na mojej stronie internetowej. Niech korzysta z niej historyk, który zawodowo, i mam
nadzieję obiektywnie, napisze pracę naukową o Solidarności Pomorskiej. Musi się spieszyć, bo
świadkowie czasu starzeją się, wymierają, a przecież ich ustne przekazy są niezastąpionym
źródłem wiedzy.
Wypełniłem obowiązek wobec siebie i NSZZ „Solidarność”. Napisałem zbeletryzowaną
historię lat początkowych i dopisałem teraz do niej piętnasty rozdział.
Tym samym ocaliłem od zapomnienia wiele osób i zdarzeń.
Gdybym nie był skromny, zadał bym bardzo proste i jasne pytanie, dlaczego nikt nie
zaproponuje mi na tą okrągłą rocznicę wydania mojej książki?
Zamykam więc ostatnią stronę „Za burtą legendy”.
Niech przyszłym pokoleniom opowiada o przeszłości ich dziadów.
Czas też powiedzieć adieu polityce. Czas przestać się przejmować tym co się dzieje za
oknem, gdzie staruszka grzebie w koszach na śmieci, gdzie „poseł” złodziej na trybunie
sejmowej bardzo troszczy się o mnie, gdzie ludzie pióra wszelkich maści każą mi kochać
prześladowców w imię spokojnej i zasobnej przyszłości, gdzie Prezydent wszystkich Polaków w
prisiudach podąża ucałować rękę Cara.
Spokojna emerytura pozwala mi zaciągnąć firanki w oknie. Zająć się wnukami, sobą,
przyjemnością pisania, zanurzyć się w świecie książek i muzyki, kosić trawę, rozkoszować się
smakiem wina.
A więc adieu!
O nie, nie tak szybko. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć o sobie, byście mnie zapamiętali
takim, jakim jestem, byłem, tuż przed zasłonięciem okna.
1. Moja „Solidarność” to czas od Sierpnia 1980 do 1988 roku.
2. „Okrągły stół” to szczyt dyletantyzmu i agentury w „stronie” solidarnościowej.
3. Następny rok, to popis głupoty, zaściankowości i ZDRADY. Mazowiecki musi stanąć
przed Trybunałem Stanu.
4. „Unia Wolności” to piąta kolumna komunistów. Dzisiejsze próby powołania nowej
partii przez Frasyniuka i starca Mazowieckiego całkowicie to potwierdzają.
5. Dopuszczono się ZBRODNI NISZCZENIA ARCHIWÓW zarówno komuniści, jak i
rząd Mazowieckiego.
Kopia listu, który wysłałem do Prokuratora IPN.
Krzysztof Jagielski
Szczecin, dnia 23 lutego 2005 roku
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
BIURO PROKURATORA
Pl. Krasińskich 2/4/6
00 – 207 W a r s z a w a
Z a w i a d o m i e n i e o p o p e ł n i e n i u p r z e s t ę p s t w a.
Szanowni Państwo,
nie jestem prawnikiem, więc nie będę powoływał i odwoływał do przepisów prawnych i
odpowiadającym im paragrafów, ale postaram się sformułować zarzut przestępstwa.
Zawiadamiam, że
1.Były Premier Tadeusz Mazowiecki dopuścił się zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nie podlegającej przedawnieniu poprzez dopuszczenie do niszczenia Narodowych
Zasobów Archiwalnych i umożliwienie osobom trzecim dostępu do Archiwów Państwowych,
wbrew obowiązującym w tym czasie przepisom prawnym.
2.Były Minister Spraw Wewnętrznych Czesław Kiszczak w Rządzie Mieczysława
Rakowskiego dopuścił się zbrodni komunistycznej nie podlegającej przedawnieniu
przeciwko Narodowi Polskiemu polegającej na niszczeniu Narodowych Zasobów
Archiwalnych.
3.Były Minister Spraw Wewnętrznych Czesław Kiszczak w Rządzie Tadeusza
Mazowieckiego dopuścił się zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie podlegającej
przedawnieniu poprzez dopuszczenie do niszczenia Narodowych Zasobów Archiwalnych.
4.Były Minister MSW Krzysztof Kozłowski w Rządzie Tadeusza Mazowieckiego
dopuścił się zaniedbania poprzez umożliwienie dalszego niszczenia i grabieży Narodowych
Zasobów Archiwalnych.
5.Była Rzeczniczka Rządu Tadeusza Mazowieckiego Małgorzata Niezabitowska,
popełniła przestępstwo nie zawiadamiając Prokuratury o wynoszeniu dokumentów z
Narodowych Archiwów Służby Bezpieczeństwa przez byłego ministra MSW Czeslawa
Kiszczaka.
6.Były Minister MSW Krzysztof Kozłowski w Rządzie Tadeusza Mazowieckiego
popełnił przestępstwo nie zawiadamiając Prokuratury o wynoszeniu dokumentów z
Narodowych Archiwów Służby Bezpieczeństwa przez byłego Ministra MSW Czesława
Kiszczaka.
U z a s a d n i e n i e:
Zamierzone i świadome niszczenie Archiwów Państwowych jest szczególną zbrodnią
przeciwko Narodowi Polskiemu, która nie podlega prawnemu przedawnieniu.
Ad. 1
– W latach 1989 i późniejszych Premier Tadeusz Mazowiecki nie mógł nie być w pełni
świadomy przestępstw jakie dokonują się w Państwowych Archiwach poprzez niszczenie tam
zgromadzonych akt.
Donosiły o tym codziennie gazety, stacje radiowe i telewizyjne. Działała Nadzwyczajna
Komisja Do Zbadania Działalności MSW pod kierownictwem posła Jana Rokity. I jako Premier
był informowany przez swoich urzędników o sprzecznych z prawem działaniach.
Jednak Tadeusz Mazowiecki zgodnie z swoim rządowym programem grubej kreski,
tolerował i akceptował wszystko to, czego dopuszczali się – także przestępczej działalności –
urzędnicy państwowi ancien regime.

Badania historyczne, a szczególnie historyka Antoniego Dudka zawarte w jego książce
„Reglamentowana Rewolucja” ARCANA 2004, potwierdzają zarzuty dopuszczenia do zbrodni
niszczenia archiwów państwowych przez byłego Premiera Tadeusza Mazowieckiego.
W styczniu 2005 roku w wieczornym programie telewizyjnym TWN 24 w rozmowie z
dziennikarzem Tadeusz Mazowiecki przyznał się, że wiedział o niszczeniu akt archiwalnych, a
także, że nie powinien zgodzić się na przeszukiwanie archiwów SB przez Adama Michnika i
osobom mu towarzyszącym.
Tym samym potwierdził fakt łamania przez siebie prawa.
Ad. 2 i ad. 3
- Wszystkie zbrodnicze reżimy, na przestrzeni wiedzy historycznej, starały się niszczyć
swoje dowody przestępstw. Następujące po nich formacje polityczne kierowały się obowiązkiem
zabezpieczenia archiwów i nie dopuszczenia do ich unicestwienia. Minister Spraw
Wewnętrznych komunistycznego reżimu Czesław Kiszczak dopuścił się kwalifikowanego
przestępstwa jako zbrodnia komunistyczna, i za jego wiedzą i pod jego nadzorem niszczono
dowody przestępstw kryminalnych, popełnionych zbrodni przez Służby Bezpieczeństwa w
postaci zgromadzonych akt w Archiwach Państwowych. Sprawując dalej funkcje Ministra MSW
w Rządzie Mazowieckiego mając świadomość popełnianych przestępstw, dalej dopuszczał się
zbrodni przeciwko Polskiemu Państwu pozwalając niszczyć zasoby Archiwów Państwowych.
Ad. 4
– Krzysztof Kozłowski jako Sekretarz Stanu w MSW a potem jako Minister MSW w
Rządzie Tadeusza Mazowieckiego nie zapobiegał, mając tego pełną świadomość, niszczeniu
Archiwów Państwowych, dopuszczając się zaniedbania lub działania z premedytacją, co jest
czynem karalnym.
Ad. 5 i 6
– Krzysztof Kozłowski Minister MSW i Małgorzata Niezabitowska Rzeczniczka Rządu
Tadeusza Mazowieckiego dopuścili się przestępstwa nie zawiadamiając Prokuratury o
popełnionym przestępstwie przez ustępującego Ministra MSW Czesława Kiszczaka, a to, iż
wiedzieli o bezprawnym wyniesieniu przez niego z Archiwum SB teczki Małgorzaty
Niezabitowskiej w celu prywatnym, prawdopodobnie przywłaszczenia. O powyższym fakcie
napisała Małgorzata Niezabitowska w gazecie „Rzeczpospolita” nr.297 z 18.12.04 w artykule
„Prawdy jak chleba”. Cytuję – „W poniedziałek dowiedziałam się, że odnalazła się moja teczka.
Teczka, którą w lipcu 1990 roku zabrał z MSW generał Czesław Kiszczak. Kilka dni później
nowy szef MSW Krzysztof Kozłowski powiedział mi o tym w przerwie posiedzenia Rady
Ministrów, prowadząc przedtem na boczne schody, gdyż uznał, że tam jest ...”
Szanowni Państwo,
Liczę, że mimo zbyt ogólnego uzasadnienia przestępstw, przyjmiecie Państwo moje
zawiadomienie o popełnieniu czynów karalnych przez Tadeusza Mazowieckiego, Czesława
Kiszczaka, Krzysztofa Kozłowskiego i Małgorzaty Niezabitowskiej, i że będzie ono służyć
Waszemu Prokuratorskiemu dalszemu dochodzeniu w tej sprawie, lub przyczyni się do
uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej odpowiednich ustaw o nie przedawniających się
zbrodniach komunistycznych i zbrodniach przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie
Archiwów.

Krzysztof Jagielski
6. Moje poglądy na przemijające szesnastolecie są identyczne jak Bronisława Wildsteina,
a wyrażone w jego książce – „Dekomunizacja, której nie było”. Gorąco ją polecam. Uważam ją
za manifest postępowo i patriotycznie myślących obywateli Polski.
Niestety w roku 2006 Pan Bronisław Wildstein zmieniał swoje spojrzenie na to, co dobre
i co służy Ojczyźnie. Jak każdy słabego charakteru sprzedał się za judaszowe – kaczyńskie
srebrniki.
W tej sytuacji wysłałem Panu B. Wildsteinowi jego książkę „Dekomunizacja, której nie
było” z dedykacją, że jest nie godna mojej biblioteki. Boli, gdy anioły spadają.
Polecam jeszcze następujące książki:
Michał Grocki – „Konfidencji są wśród nas” Wyd. Editions Spotkania 92 r.
Ewa Matkowska – „System, Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb”
Wyd. Arcana 2003r.
Władimir Bukowski – „Moskiewski Proces” Wyd. Oficyna Wydawnicza Volumen 98
Wasilij Mitrochin – „ Archiwum Mitrochina” Wyd. Muza 2001
Antoni Dudek – „Reglamentowana rewolucja” ARCANA 2004
W tym roku zapowiedziano uroczyste obchody dwudziestopięciolecia powstania NSZZ
„Solidarność”.
Powinny być patriotyczne i dumne. Tak jak rocznice Leginów Piłsudzkiego, Powstania
Warszawskiego, Mone Casino. Obrosłe legendą, wspomnieniami, bogatą literaturą, zbiorami
archiwalnymi, nazwiskami wielkich, a także tych maluczkich.
Czy takie będą? Odpowiadam NIE!
Po pierwsze – etos powstania niepodległościowego jakim był ruch społeczny
SOLIDARNOŚĆ został z premedytacją ZNISZCZONY przez Adama Michnika i jego
„Gazetę Wyborczą”, wspieranego z całą mocą przez byłych komunistów PRL, inaczej zwanymi
postkomunistami.
Odzyskanie Niepodległości nie było zasługą zbuntowanych milionów Polaków, a tylko
nielicznej bolszewickiej grupy z Kawśniewskim Aleksandrem na czele i grupki przyjaciół
Michnika. To bezkrwawa rewolucja. Nie polała się kropla krwi. Patrzcie, jacy ci komuniści byli
wspaniałomyślni, jacy ludzcy, dobrowolnie oddali władzę, zasługują więc na wdzięczność
Narodu i pomniki.
A Stan Wojenny był dobrodziejstwem dla Polski. Gen. jaruzelski uratował nas od
wymordowania i Sybiru.
Po drugie – etos Solidarności zniszczył sam Lech Wałęsa! Paradoks? Nie.
Nie neguję go jednak jako symbolu „Solidarności”. Mógł ograniczyć swoje ambicje tylko
do bycia przewodniczącym Związku, a tak brak wykształcenia zaważył na losach Polski.
Zaczął chytrze, zdając sobie sprawę ze swojej jeszcze wielkiej popularności wśród
społeczeństwa i na Świecie, od likwidacji Komitetów Obywatelskich zagrażających jego mitowi,
legendzie i marzeniu o tronie Prezydenta Rzeczpospolitej. Potem przebiegle pozbywał się swoich
przyjaciół i sojuszników. Zresztą wypróbował to skutecznie w czasie półtorarocznego istnienia
NSZZ „Solidarność”. W historii świata pełno takich przypadków.
Słowa MY SOLIDARNOŚĆ zastąpił słowami JA WAŁĘSA.
Miał już w latach siedemdziesiątych KONCEPCJĘ zniszczenia bolszewizmu nie tylko w

Polsce ale i na świecie, włącznie ze Związkiem Radzieckim. Dzięki tej KONCEPCJI powstała
Solidarność, a kierowana tą KONCEPCJĄ przyczyniła się do upadku Muru Berlińskiego i
reżimów komunistycznych.
Mit Wałęsy przetrwał na świecie, bo taki jest ten świat. I dobrze. Polsce to nie szkodzi. A
u nas, w rodzimym kraju? Lech Wałęsa stracił popularność przez bycie Prezydentem i nie może
się wygrzebać z dołka. To my jesteśmy temu winni, Naród jest głupi, bo nie słucha jego
KONCEPCJI. Wybierzcie mnie Prezydentem, dajcie mi DEKRETY, a ja już wam pokażę!
Jeden z cesarzy rzymskich Kaligula, który rządził dekretami, wprowadził do senatu
swojego konia jako senatora. To tak bywało drzewiej i trzyma do dzisiaj. Putin, Łukaszenka, Kim
Dżong Il, a obecnie bracia Kaczyńscy.
Po trzecie – będą to uroczystości beatyfikujące nie tylko Przewodniczącego, ale wciąż
powtarzających się kilku nazwisk – Michnika, śp. Kuronia, Mazowieckiego, Geremeka,
Frasyniuka, Bujaka, Celińskiego, Chojeckiego, Onyszkiewicza.
Oczywiście na trybuny i za stoły prezydialne będą pchać się także notable regionalni.
Szczególnie ci dzisiejsi z pod zawłaszczonego sztandaru „Solidarności”.
Może zostaną odznaczeni przez Prezydenta Kwaśniewskiego orderami, a rękę ściskać
będzie im Oleksy, Borowski, Ciosek, Pastusiak, Jaruzelski, Kiszczak?
Panie i Panowie, zróbcie dzisiaj rachunek sumienia. Czy pomagaliście, czy
opiekowaliście się (zgonie ze statutem!) prześladowanymi kolegami, pozbawionymi pracy,
chorymi na skutek pobicia przez SB czy ZOMO, przebywania w więzieniach, czy zapytaliście
emigrantów jak im się powodzi, czy zgromadziliście archiwa, czyli zabezpieczaliście historię,
pamięć o Solidarności????
Pamiętajcie, że to nie wy kształtowaliście historię, tylko ją współtworzyliście razem z
milionami Polaków!
Niestety arogancja, buta, zadufanie, brak przyzwoitości nie ustępują.
Wymyślono pamiątkowy album z okazji dwudziestopięciolecia. Oczywiście, że można, że
należy. Tylko pomysł regionalnych list zasłużonych dla Solidarności – po czterdzieści nazwisk –
które będą w nim zamieszczone, jest już sam w sobie nazwijmy to, nie obrażając autorów,
koszmarny. Pytam:
a. kto ma moralne prawo, i czy ma takie prawo, do powoływania zespołów opiniujących?
b. kto ma brać w nich udział, na jakich zasadach, jakie były kryteria ich wyboru?
c. jakie przyjęto oceny kwalifikacyjne? Jakie jest ich uzasadnienie? Przecież z wielu
setek, a nawet tysięcy kandydatów należało wybrać TYLKO czterdziestu!!!
W Szczecinie zajmował się, lub zajmuje się tym, obecny Przewodniczący, obecnej
Solidarności. Powołał komisję. W czasie jej sesji dochodziło do poważnych awantur. Każdy
chciał wepchnąć na listę „swoich ludzi”.
Nie kierowano się jakimikolwiek kryteriami. Uzgodniono tylko trzy etapy działalności
związkowej. Od roku 1980 do Stanu Wojennego, Stan Wojenny i potem do roku 1989 i od 1989
do dzisiaj. I wrzucono wszystkich do jednego worka.
Padały takie głosy, że strajki w 1988 i 1989 były ważniejsze niż strajki w 1980, bo
wymagały większej odwagi. A w Sierpniu 80 r. był to tylko owczy pęd! Na to inni
kontrargumentowali, że strajki 88,89 były uzgodnione z Kiszczakiem, by dać pretekst rozmowom
przy okrągłym stole!
Jak słyszałem, ostateczną listę uzgodnili Pan Przewodniczący, Panowie Milczanowski, Mync i
Komołowski. Na tej liście znalazło się moje nazwisko.
Wysłałem więc list do Przewodniczącego Solidarności w Szczecinie.

Szczecin, dnia 10 stycznia 2005 roku
Pan Przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Pomorza Zachodniego
Al. Wojska Polskiego 113
70 – 483 Szczecin
Szanowny Panie,
Pan Andrzej Milczanowski powiadomił mnie, jednocześnie wręczając mi ankietę, że z
okazji dwudziestopięciolecia NSZZ „Solidarność” proponuje się zamieszczenie mojego
biogramu w rocznicowym albumie. Jest mi niezmiernie miło, ale nie zgadzam się. Po pierwsze jest wielu innych działaczy, którzy bardziej zasługują na ten zaszczyt. Po drugie – pozostawiam
osądowi historii ocenę mojej skromnej osoby Po trzecie – nie podzielam poglądu, że należy
tworzyć takie regionalne listy. Nasuwają się pytania kto, jakie gremia są kompetentne do oceny
swoich kolegów? Czy są w ogóle upoważnione? Jakie są kryteria ocen?
Już teraz ustalenie „listy najbardziej zasłużonych” wywołuje w Szczecinie duże emocje.
Po opublikowaniu jej w albumie rozpęta się burza! Przestrzegam przed dalszymi podziałami
wśród byłych członków NSZZ „Solidarność”.
Od przeszło jednego roku prowadzę kwerendę w IPN w Poznaniu, na prawach badań
naukowych, i przekopuję się przez dokumenty SB dotyczące Pomorza Zachodniego z lat 1980-83
( to jest do roku mojej emigracji). W tej chwili przystępuje do ich opracowania i opublikowania
na mojej stronie internetowej, jako piętnasty rozdział mojej książki „Za burtą legendy” ( która już
została poprawiona i rozszerzona). Z poważaniem
Każdy pchający się po zaszczyty, ordery, wieczny zapis w historii, uznanie ludu,
nobilitację będzie się odwoływał do rodowodu Solidarności! Od Wałęsy po Kwaśniewskiego, od
prawicy, do lewicy. Do jakiejś mitycznej, nie realnej Solidarności, z przed paru tysięcy lat!
Żałosne to będzie widowisko!
Czas nareszcie te zasłony zaciągnąć!
Finita la commedia! Kurtyna w dół!
A na kurtynie niech pozostanie napis –

Feci quot potui, facinat meliora potentes.
(zrobiłem, co mogłem, niech, kto może, zrobi lepiej.)
Moja notka historyczna.
25 sierpnia 1980 roku – wybrano mnie Przewodniczącym Komitetu Strajkowego
Polskich Linii Oceanicznych, oddziału w Szczecinie.
Od 31 sierpnia - Przewodniczę Komisji Robotniczej PLO w Szczecinie.
Wrzesień – dobrowolnie zrzekam się funkcji Przewodniczącego KR w Szczecinie i
przyłączam się do centrali PLO w Gdyni – Ogólnozakładowego Komitetu Pracowniczego –
zachowując funkcję wiceprzewodniczącego OKP.

Wrzesień – zostaję jednym z członków Międzyzakładowej Komisji Robotniczej
Pomorza Zachodniego.
17 września 1980 roku razem ze Stanisławem Wądołowskim, śp. Krzysztofem Kubickim
reprezentuję Pomorze Zachodnie na historycznym spotkaniu założycielskim NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku.
W poszerzonym składzie o Mariana Jurczyka , 24 września, udział w rejestracji NSZZ
„Solidarność” w Sądzie w Warszawie.
W październiku – przy współpracy śp. Ireneusza Chmary z PŻM powołuję najpierw
Komisję Porozumiewawczą Przedsiębiorstw Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego
(zostaję wiceprzewodniczącym), a następnie Krajową Sekcję Żeglugi Gospodarki Morskiej.
Razem z Przewodniczącym OKP śp. Bolesławem Hutyrą łamiemy nomenklaturę
partyjną na statkach PLO. Tak więc PLO jest pierwszym przedsiębiorstwem w Polsce, które
wyprasza towarzyszy poza bramy zakładu.
Przez osobisty upór i przy poparciu Stanisława Wądołowskiego, przyczyniam się do
zlikwidowania rozbijającej nasz Związek, tzw. Komisji Porozumiewawczej w Szczecinie.
W listopadzie kieruję zespołem organizującym w Szczecinie sesję wyjazdową Krajowej
Komisji Porozumiewawczej NSZZ „ Solidarność”, zakończonej wspaniałym wiecem i
spotkaniem z Lechem Wałęsą w Parku Kasprowicza.
Teraz, gdy już wiem, z głęboką czcią i szacunkiem oddaję hołd śp. płk. Ryszardowi
Kuklińskiemu, który uratował mnie od niechybnej śmierci na początku grudnia 1980 roku,
przekazując informacje CIA o planowanej interwencji Sowietów, Czechów i Niemców
Wschodnich w Polsce. Ostra i wspaniała postawa rządu USA powstrzymała najazd.
W styczniu 1981 roku współorganizuję I Zjazd Delegatów Polskich NSZZ „Solidarność”
Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni.
W wyniku wyborów do Komisji Zakładowej PLO NSZZ „Solidarność” zostaję jej
członkiem. W oddziale szczecińskim będzie nas trzech.
Jako delegat MKR biorę udział, podczas strajku chłopskiego w Rzeszowie, w rozmowach
KKP z Rządem PRL.
Razem z Jerzym Zimowskim, doradcą prawnym MKR, jako przedstawiciele KKP, jadę
do Suwałk, by zapobiec grożącemu wybuchem konfliktowi między tamtejszym PZPR a MKZ w
Giżycku.
W kwietniu zostaję Przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej Solidarności
Pomorza Zachodniego, i z tego tytułu wchodzę w skład Krajowej Komisji Wyborczej.
Rezygnuję z tych funkcji. Kandyduję do Zarządu Regionu i na I Zjazd Związku, ale
nieoficjalnie całe swoje siły poświęcam na zorganizowanie Regionalnego Zjazdu. Jestem
pomysłodawcą rozwiązań statutowych i organizacyjnych Związku.
Zostaję wybrany do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, a
także delegatem na I Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku – Oliwie.
Opracowuję statut i organizację jedynego w Polsce Regionalnego Parlamentu
Związkowego (na kształt niepodległego Sejmu i mającego kształcić przyszłych posłów) i
doprowadzam do jego powołania!
Opracowuję i powołuję system informacyjny ABC Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” Pomorza Zachodniego, obejmujący swoim zasięgiem cały Region, oparty na
wzorcu Armii Krajowej. Oprócz Szczecina, podobna organizacja jest tylko w Krakowie.
Przygotowuję teoretycznie (Stan Wojenny przeszkodził w realizacji) powołanie
Komitetów Obywatelskiej Pomocy Społecznej, coś na wzór przyszłych samorządów miejskich.

Od pierwszych dni powstania Krajowej Komisji Zjazdowej przygotowującej I Zjazd
Gdańsku, biorę w niej udział jako przedstawiciel Zarządu Regionu. Odgrywałem tam znaczącą
rolę, o czym informuje Zjazd, podczas otwarcia, jej przewodniczący Janas.
13 grudnia 1981 roku jaruzelski wypowiada wojnę Narodowi. Podążam do Stoczni im. A.
Warskiego, i wspólnie z ocalałymi od aresztowań związkowcami ogłaszamy Strajk
Generalny.
W nocy z 14 na 15 grudnia 1981 roku, po ataku Wojska Polskiego, ZOMO, Służby
Bezpieczeństwa na Stocznię, zostaję aresztowany z wieloma działaczami Komitetu Strajkowego
i osadzony w areszcie śledczym SB na Małopolskiej.
Teraz, gdy to wiem, dziękuję bohaterowi śp. płk. Ryszardowi Kuklińskiemu, że nie
poinformował NSZZ „Solidarność” o mającym nastąpić Stanie Wojennym, gdyż ilość kapusi w
naszych szeregach była tak duża, że zagrażało to jego dekonspiracją, i sprowokowanym
rozlewem krwi.
W zażaleniu do Sądu na aresztowanie piszę (w areszcie SB) : -„...Byłem jednym z wielu
milionów członków naszego Związku, który zaprotestował strajkiem, nie tylko broniąc
własnych swobód obywatelskich, ale milionów ludzi pracy. Nigdy robotnicy nie wybaczyli by mi
zdrady”.
Wytypowaną przez SB jedenastoosobową grupę związkowców, w której i ja się znajduję,
stawiają przed Wojskowym Sądem w Bydgoszczy. Osadzono nas początkowo w więzieniu w
Inowrocławiu, potem w areszcie KWMO w Bydgoszczy.
4 marca 1982r. razem z czteroma współ oskarżonymi, zostaję zwolniony. Inni otrzymali
kary długoletniego więzienia.
Nie przyjmuję sporej sumy pieniędzy, zwrotu kosztów za straty poniesione z powodu
procesu, przekazanej mi przez Panią Danutę Ustasiak, od nieokreślonej organizacji podziemnej.
Nie wystąpiłem też, a mogłem, już po transformacji, o odszkodowanie za
prześladowanie mnie przez SB.
23 czerwca 1983 roku emigruję do Berlina Zachodniego.
W 1984 roku organizuję w Berlinie Zachodnim „Emigracyjny Klub Solidarność”
o zasięgu światowym. Z powodu braku pieniędzy (pracowałem jako robotnik akordowy),
zainteresowania Biura Organizacyjnego Solidarność w Brukseli, Mirosława Chojeckiego w
Paryżu, po półtorarocznym istnieniu, Klub likwiduję.
Jak się okazuje, inne inicjatywy, podobne mojej, jak próba nawiązania współpracy
Kongresu Polaków w Szwecji z Brukselą, były przez Biuro Solidarności w Brukseli
odrzucane. Jerzy Milewski radził by zaprzestać jakiejkolwiek działalności!
Wynika z tego, że obawiano się konkurencji, obawiano się pomniejszenia wpływów Wałęsy!
To już pachnie świństwem!
W maju 1997 roku, przed referendum konstytucyjnym, z moją żoną, przeprowadziliśmy
„podziemną akcję” rozklejając w blokach mieszkalnych, na murach, przystankach autobusowych,
gdzie się dało na ulicy Witkiewicza, plakaty rozmiaru A5, nawołujące do odrzucenia
proponowanej przez Kwaśniewskiego konstytucji.
Plakaty wydrukowałem w Berlinie. Nocą, ja niosąc wiaderko z klejem, a żona rulon plakatów,
lepiliśmy zawzięcie. Jak się potem okazało, za nami podążała ekipa neokomunistów i plakaty
zrywała. Rano nie było już po nich śladu.
To była moja ostatnia działalność „związkowo polityczna” w Szczecinie
Dwudziestą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w 2000 r. Ośrodek „Karta”
uświetnił wystawą na dziedzińcu Zamku Warszawskiego.

Szczecinowi poświęcona była tylko jedna plansza, a na niej zdjęcie przedstawiające
Jurczyka i Barcikowskiego (po podpisaniu Porozumień) i wielkimi literami wypisany cytat z
mojej książki „ Za burtą legendy” – „Kręcąc się po MKR szukałem odpowiedzi na dręczące mnie
pytanie – dlaczego Szczecin zakończył strajk o jeden dzień wcześniej? Krzysztof Jagielski – „Za
burtą legendy”
Zaskakująca i miła niespodzianka.
Zasobne, prywatne archiwum z okresu NSZZ „Solidarność” przekazałem do USA –
Stanford Univwersity. Jest dostępne w internecie.
W dwudziestą piątą rocznicę Fundacja Ośrodka „Karta” sprawiła mi wielką i radosną
niespodziankę.
W albumie „Karnawał z wyrokiem” i 46 numerze Kwartalnika 2005 roku zamieściła
obficie cytaty z mojej książki „Za burtą legendy”.

