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Szanowni Państwo!

I oto stało się! Do Państwa bibliotek trafia kolejna oczekiwana pozycja książkowa. Jestem niezmier-
nie rad, że trafia szybko, zaledwie kilka miesięcy po „premierze” części pierwszej. Stało się tak dzięki 
temu, że większość opracowania gotowa była już wówczas, a po prostu nie zmieściła się w pierwszym tomie. 
Tempo wydania tomu drugiego było możliwe jednak także dzięki ogromnej, społecznej pracy dr. Zbigniewa 
Bereszyńskiego, na którego ręce chciałbym złożyć wielkie podziękowania. Podziękowania należą się także 
wszystkim tym, którzy udostępnili nam zasoby swoich archiwów i zachcieli wrócić pamięcią do często bardzo 
bolesnych chwil. Wielu z bohaterów tamtych niełatwych czasów niedawno przedwcześnie odeszło na zawsze. 
Wspomnę tylko: Andrzeja Oko, Jerzego Wierzbickiego i Leopolda Okońskiego. Dowodzi to oczywistego faktu, 
że publikacje dotyczące nawet najnowszej historii należy przygotowywać sprawnie, dokąd żyją świadkowie 
wydarzeń. Ciekawym uzupełnieniem niniejszej książki są opracowania nieżyjącego już Antoniego Weigta 
oraz panów Miążka i Ratajczaka (również nie żyje), a także Jana Poniatyszyna, Krzysztofa Strauchmanna, 
Franciszka Dendewicza (wraz z zespołem uczniów), Aliny Nowak, a ciekawostką tekst niejakiej Niny Kra-
cherowej z dawnej, reżimowej Trybuny Opolskiej. 

I na zakończenie dobra wiadomość. Temat ponownie okazał się na tyle obszerny, że nie został wyczer-
pany w tomie drugim i wymaga dalszych prac, badań i kolejnych opracowań. Już dziś zapowiadam zatem 
wydanie swoistego suplementu „Wielkiej Księgi Opozycji”, gdzie zawarte będą tematy, których nie zdołali-
śmy umieścić w dwóch tomach książki. Znajdziecie tam Państwo życiorysy i wspomnienia kolejnych działa-
czy opozycji. Szerzej odniesiemy się do tematyki czeskiej. Napiszemy też reminiscencje okresu przełomu 
i pierwszych miesięcy niekomunistycznej władzy w kraju i regionie. Wspomnimy np. działalność Komitetów 
Obywatelskich „Solidarność”, które odegrały kluczową rolę w wyborach samorządowych 1990 r. Wrócimy 
także do kilku pominiętych wcześniej wątków z okresu powojennego. Zachęcam do dostarczania informacji 
i materiałów archiwalnych redaktorom książki. Niech kolejne publikacje będą swoistym hołdem złożonym 
tym wszystkim, bez których odrodzenie Wolnej Polski nie byłoby możliwe.

      Z życzeniami pasjonującej i owocnej lektury
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SŁOWO WSTĘPNE

Pierwszy tom Wielkiej księgi opozycji na pograniczu został wydany drukiem w drugiej połowie 2014 r. Oddawa-
ny obecnie do rąk Czytelników tom drugi stanowi jego kontynuację i dopełnienie.

Tak jak poprzednio, zastosowano podział tomu na dwie części. Część pierwsza obejmuje dalszy ciąg obszerne-
go studium monograficznego autorstwa Zbigniewa Bereszyńskiego, poświęconego wzajemnym relacjom aparatu 
władzy i społeczeństwa oraz różnym przejawom oporu społecznego i działalności opozycyjnej na pograniczu Ślą-
ska Opolskiego i Czechosłowacji. 

Tekst główny tej części studium wraz z dwoma aneksami tabelarycznymi jest poświęcony faktom i wydarzeniom 
z lat 1980–1989. W formie odrębnego aneksu zamieszczono również uzupełnienia i poprawki do części pierwszej 
studium, obejmującej lata 1945–1980. Dzięki temu zaktualizowano cały tekst studium, zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy i badań naukowych, bez konieczności drukowania wydania drugiego poprawionego i uzupełnionego.                          

Część druga tomu ma charakter antologii historycznej, obejmującej siedemnaście drobniejszych tekstów, po-
święconych wybranym wątkom i tematom społeczno-politycznej historii pogranicza polsko-czechosłowac-
kiego w latach 1945–1989. Teksty te mają bardzo zróżnicowany charakter: od opracowań naukowych, poprzez 
artykuły publicystyczne oraz biogramy wybranych postaci po osobiste wspomnienia i refleksje współtwórców na-
szej najnowszej historii lokalnej. W ten sposób prezentujemy rozmaite punkty widzenia historyków, dziennikarzy, 
dawnych działaczy związkowych i opozycyjnych, a także współczesnej młodzieży szkolnej i ich nauczyciela 
(tekst o kampanii wybiorczej w Szybowicach w 1989 r.). Dla porównania przytoczyliśmy także próbkę propagandy 
komunistycznej z okresu stanu wojennego w postaci artykułu Konspiratorzy, zamieszczonego w „Trybunie Opol-
skiej” w 1982 r.         

Redaktorzy Wielkiej księgi opozycji na pograniczu nie identyfikują się z poglądami prezentowanymi przez oso-
by wypowiadające się w poszczególnych tekstach. Tak np. świadomie zestawiliśmy obok siebie teksty zawierające 
odmienną ocenę Krajowej Armii Podziemnej i tworzących ją osób, dając Czytelnikom możliwość zapoznania się 
z występującymi w tym zakresie kontrowersjami i samodzielnego wyrobienia sobie własnego zdania na ten temat. 

Drugi tom Wielkiej księgi opozycji na pograniczu ukazuje się u progu trzydziestej piątej rocznicy powstania 
związku zawodowego „Solidarność”. Wobec tego  przeważa w nim tematyka związana z działalnością tej organi-
zacji i jej sympatyków w latach 1980–1989. Historia tego okresu jest ciągle żywa i zasługuje na szczególnie dużą 
uwagę, bez jej rzetelnego poznania trudno jest dobrze rozumieć naszą współczesność.       
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CZĘŚĆ I

STUDIUM MONOGRAFICZNE
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WSTĘP

Poniższe opracowanie stanowi dalszy ciąg studium monograficznego, którego pierwsza część ukazała się 
w pierwszym tomie Wielkiej księgi opozycji na pograniczu, wydanym w 2014 r.  

W rozdziale pierwszym opisano wielką falę akcji protestacyjnych z lata i wczesnej jesieni 1980 r., które dopro-
wadziły do narodzin „Solidarności”. W kolejnych podrozdziałach opisano rozwój wydarzeń w kraju i na południo-
wych kresach Śląska Opolskiego.     

Rozdział drugi opisuje narodziny i działalność pracowniczego związku zawodowego „Solidarność” na połu-
dniowych rubieżach Opolszczyzny w latach 1980–1981. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono rozwój struk-
tur organizacyjnych związku oraz różne przejawy ich bieżącej aktywności. W odrębnym podrozdziale zajęto się 
akcjami protestacyjnymi „Solidarności”, w których uczestniczyły także lokalne struktury związkowe. 

Rozdział trzeci poświęcono w szczególności innym formom i przejawom działalności związkowo-opo-
zycyjnej w latach 1980–1981. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono działalność lokalnych struktur 
„Solidarności” rolniczej i rzemieślniczej, a także ruchu obrony więzionych za przekonania oraz opozycji po-
litycznej. W ostatnim podrozdziale opisano wrogie działania komunistycznego aparatu władzy wobec środowisk 
związkowo-opozycyjnych. 

Rozdział czwarty dotyczy stanu wojennego na południowych kresach Opolszczyzny. W kolejnych podrozdzia-
łach opisano zapoczątkowane już w 1980 r. długotrwałe przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego oraz 
działania władz komunistycznych po jego wprowadzeniu. Odrębny podrozdział poświęcono osobom interno-
wanym w stanie wojennym. W następnych podrozdziałach przedstawiono różne formy oporu społecznego prze-
ciwko stanowi wojennemu oraz związane z tym działania represyjne władz komunistycznych.  

W rozdziale piątym opisano rozwój wydarzeń od formalnego zniesienia stanu wojennego w lipcu 1983 do paź-
dziernika 1986 r. Wyjaśniono prawdziwy sens amnestii ogłoszonych w latach 1983 i 1984 r. oraz scharakteryzowa-
no pokrótce działalność zreorganizowanego aparatu represji na południowych kresach Opolszczyzny. W dalszych 
podrozdziałach opisano rozwój konspiracyjnej działalności związkowo-opozycyjnej oraz  kolejne akty represji ze 
strony władz komunistycznych. 

Rozdział szósty opisuje politykę władz komunistycznych oraz rozwój działalności opozycyjnej w Polsce 
i Czechosłowacji w ostatnich latach funkcjonowania systemu „socjalistycznego”. Scharakteryzowano przesłanki, 
motywy i cele dokonanych w 1986 r. zmian w polityce represyjnej władz PRL. Opisano proces odradzania się jaw-
nie działających struktur związkowo-opozycyjnych na południowych rubieżach Opolszczyzny oraz kampanię wy-
borczą w 1989 r. i jej efekty polityczne. W odrębnym rozdziale opisano pokrótce rozwój działalności opozycyjnej 
w Czechosłowacji i upadek systemu komunistycznego w tym państwie. Rozdział zamykają informacje o dalszym 
rozwoju sytuacji politycznej w Polsce i Czechosłowacji w latach 1990–1991.

Rozdział siódmy poświęcono roli polskiego Kościoła w przełomowych wydarzeniach z lat 1980–1989. Szcze-
gólną uwagę poświęcono wzajemnym związkom pomiędzy lokalnymi strukturami Kościoła instytucjonalnego 
a środowiskami związkowo-opozycyjnymi. Opisano także długotrwałą walkę o obecność religii i symboli religij-
nych w życiu publicznym. 

Tekst opracowania dopełniają dwa aneksy w formie zestawień tabelarycznych. Jeden z nich obejmuje dane na 
temat osób internowanych w okresie stanu wojennego. W drugim aneksie zestawiono dane na temat osób areszto-
wanych z przyczyn politycznych w latach 1982–1985.  

W formie odrębnego aneksu dodano także uzupełnienia i poprawki do pierwszej części studium. Materiał ten 
nawiązuje w bezpośredni sposób do tekstu części pierwszej poprzez wskazanie odnośnych stron i akapitów tejże 
części. Wprowadzone uzupełnienia i poprawki odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy i badań naukowych oraz 
prostują szereg nieścisłości, zawartych we wcześniejszych publikacjach historycznych innych autorów. 

Podstawę źródłową pracy stanowiły w głównej mierze archiwalne materiały z zasobów Instytutu Pamięci Na-
rodowej oraz Archiwum Państwowego w Opolu. Jeżeli chodzi o zasoby archiwalne IPN, to lwia część materiałów 
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związanych z historią polityczną południowych kresów Opolszczyzny w latach 1945–1980 znajduje się w archi-
wach wrocławskiego i katowickiego oddziału Instytutu. Szereg ważnych informacji na potrzeby tej pracy dostar-
czyły jednak również materiały przechowywane w analogicznych archiwach w Gdańsku oraz w centralnym archi-
wum warszawskim. 

Dzięki życzliwej postawie śp. Jana Kurasiewicza, lidera opolskiej „Solidarności” z lat 1998–2006, udało się wy-
korzystać również materiały z nieuporządkowanych zasobów archiwalnych Zarządu Regionu NSZZ „S” Śląska 
Opolskiego. Cennych informacji dostarczyły także użyczone przez Tadeusza Ryśnika materiały z archiwum Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy spółce Górażdże Cement S.A. w Choruli. Wy-
korzystano również zbiory prywatne różnych osób, w tym także samego autora. Wartościowych informacji 
i materiałów użyczyli w szczególności August Bożentko, Adam Cieśliński, Aniela Górzna, Stanisław Jałowiecki, 
Antoni Klusik, Roman Kirstein, Jarosław Kuś, ks. Czesław Nowak, ks. Alojzy Sitek, Janusz Oszytko i Jan Piątkow-
ski, Wojciech Podhajecki, Janusz Sanocki, Janusz Smagoń, Franciszek Szelwicki, Andrzej i Stanisław Tomczakowie, 
Wiesław Ukleja, Stanisław Wodyński, Krystyna Ziobrowska oraz Zygmunt Żak.          

Autor składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego opracowania 
poprzez udostępnianie wykorzystanych materiałów, udzielanie informacji, porad, sugestii itp.
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Rozdział  1 

W imie robotniczej solidarnosci.  
Strajki i inne akcje protestacyjne w 1980 r. 

AKCJE STRAJKOWE W POLSCE 
I POROZUMIENIA SPOŁECZNE Z LATA 1980 R.

Z początkiem lipca 1980 r. władze PRL, bez uprzedzenia w mediach, wprowadziły podwyżkę cen mięsa i nie-
których artykułów mięsnych sprzedawanych w tzw. sklepach komercyjnych, gdzie artykuły te miały być dostępne 
po znacznie wyższych cenach niż w ziejących pustkami zwykłych placówkach handlowych. Podwyżka objęła także 
stołówki i bufety przyzakładowe, w których pracownicy nie tylko spożywali obiady, ale także robili zakupy do domu1. 

Operacja ta przepełniła czarę goryczy wśród sfrustrowanych coraz trudniejszymi warunkami życia środowisk 
pracowniczych. Już z początkiem lipca 1980 r. zaczęły w różnych częściach kraju wybuchać strajki. Największa 
fala akcji protestacyjnych przetoczyła się w lipcu 1980 r. przez Lubelszczyznę, gdzie strajki nabrały charakteru po-
wszechnego. Sytuacja rozwijała się już wtedy zupełnie inaczej niż w czerwcu 1976 r., w dużej mierze za sprawą 
opozycji, a zwłaszcza działaczy związanych z KSS „KOR” i KPN, którzy docierali do zakładów pracy z materiałami 
informacyjnymi i instruktażowymi. Opozycja zachęcała robotników do samoorganizowania się i podejmowania 
pertraktacji z władzami, bez wychodzenia na ulice i wdawania się w walki z milicją. Również władze PRL, wycią-
gnąwszy właściwe wnioski z doświadczeń grudnia 1970 i czerwca 1976 r., zachowywały się z większą powścią-
gliwością, unikając stosowania siły dla złamania robotniczych protestów. Mnożące się w kraju strajki starano się 
„gasić” podwyżkami wynagrodzenia dla protestujących załóg. W ten sposób mimo woli stwarzano jednak zachętę 
dla podejmowania akcji strajkowej przez załogi następnych zakładów pracy2.

W połowie sierpnia 1980 r. fala strajków dotarła już na Wybrzeże, gdzie rolę detonatora protestów spełniło 
środowisko działaczy Wolnych Związków Zawodowych. 14 sierpnia zastrajkowała załoga Stoczni Gdańskiej, do-
magając się ponownego zatrudnienia suwnicowej Anny Walentynowicz, zwolnionej z pracy w ramach represji za 
prowadzenie niezależnej działalności związkowej, oraz przyznania pracownikom stoczni 1000 złotych podwyżki 
dla wyrównania wzrostu cen3. 

16 sierpnia dyrekcja Stoczni Gdańskiej zgodziła się na podwyżkę płac i komitet strajkowy pod przewodnic-
twem Lecha Wałęsy podjął decyzję o zakończeniu strajku. Przedstawiciele strajkujących nadal zakładów Trójmia-
sta, przybywszy do Stoczni Gdańskiej, zaczęli jednak gwałtownie protestować przeciwko zakończeniu strajku 
w tym przedsiębiorstwie, argumentując, że fakt ten ułatwi władzom komunistycznym pacyfikację sytuacji w mniej-
szych zakładach. Apelowano o solidarne kontynuowanie protestu aż do pełnego osiągnięcia wspólnych celów4.         
1 M. Krajewski, op. cit., s. 512; A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, s. 19; J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 

2012, s. 113–114. 
2 M. Dąbrowski, Lubelski Lipiec 1980, [w:] Stąd ruszyła lawina. Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980–1989, red. P. P. Gach, 

Lublin 2006, s. 71–109; idem, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, [w:] NSZZ „Solidarność”1980–1989, t. 5, Polska środko-
wo-wschodnia, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 498–502; idem, Lubelski Lipiec, [w:] Encyklopedia Solidarności…, 
t. 1, s. 99; NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980–1981. Wybór źródeł, wstęp, wybór źródeł i opracowanie: M. Choma-Jusińska, 
M. Dąbrowski, Lublin 2011, s. 16–17, 39–67; M. Krajewski, op. cit., s. 512; D.T. Grala, op. cit., s. 42–43; A. Dudek, Dzieje dziesięciomilio-
nowej „Solidarności”…, s. 19–20; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, Warszawa 2007, s. 7–8.  

3 A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, s. 20–21; L. Biernacki, A. Kazański, NSZZ „Solidarność” Region Gdański, [w:] 
NSZZ „Solidarność”1980–1989, t. 3, Polska północna, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 14–18; P. Zyzak, Lech Wałęsa. 
Idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku, Kraków 2009, s. 196-215; S. Cenckiewicz, Anna 
Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010), Poznań 2010, s. 111–114.   

4 A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, s. 21; L. Biernacki, A. Kazański, op. cit., s. 18–19; P. Zyzak, op. cit., s. 218–
223;  S. Cenckiewicz, op. cit., s. 117–130; K. Burnetko, Co się zdarzyło w Stoczni?, „Polityka”, wydanie specjalne, 2005, nr 4, s. 27. 
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Wśród takich okoliczności tego samego dnia zaczął się na nowo strajk w Stoczni Gdańskiej. Dotychczasowy 
przywódca komitetu strajkowego w tym zakładzie, Lech Wałęsa, stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego, kierującego strajkiem solidarnościowym w zakładach Trójmiasta. 17 sierpnia MKS przedstawił słyn-
ną listę 21 postulatów, w imię których miano kontynuować strajk solidarnościowy5. 

18 sierpnia 1980 r. zastrajkowały stocznie oraz znaczna liczba innych zakładów pracy w Szczecinie. Powołano 
tutaj własny MKS na czele z Marianem Jurczykiem6. 

26 sierpnia 1980 r. powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy we Wrocławiu. Tego samego dnia zastrajko-
wały Huta Warszawa i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łodzi. Za przykładem MPK poszły inne łódzkie 
zakłady pracy. 28 sierpnia powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Wałbrzychu. W nocy z 28 na 29 sierp-
nia zastrajkowali górnicy z kopalni „Manifest Lipcowy” i „Borynia” w Jastrzębiu, gdzie powstał górnośląski MKS. 
Zastrajkowała także Huta „Katowice” – sztandarowy zakład pracy epoki gierkowskiej7.   

Władze PRL brały pod uwagę możliwość użycia siły przeciwko strajkującym, w związku z czym opracowano 
nawet plan operacji „Lato 80”, obejmującej m.in. porwanie członków MKS oraz pacyfikację Trójmiasta. Ostatecz-
nie jednak przeważyło zdanie zwolenników politycznego zażegnania kryzysu8. Wynikiem tego było zawarcie 
w dniach 30 i 31 sierpnia 1980 r. porozumień między komisjami rządowymi a Międzyzakładowymi Komitetami 
Strajkowymi w Szczecinie i Gdańsku; 3 września doszło do podpisania podobnego porozumienia w Jastrzębiu9. 

Władze PRL zgodziły się w szczególności na powstanie niezależnych, samorządnych związków zawodowych, ale 
za cenę uznania przez drugą stronę kierowniczej roli PZPR w państwie oraz ustalonego systemu sojuszów między-
narodowych, jak zapisano w porozumieniu gdańskim z 31 sierpnia 1980 r.10 
   

AKCJE PROTESTACYJNE 
NA POŁUDNIOWYCH KRESACH OPOLSZCZYZNY W SIERPNIU 1980 R.

Potężna fala robotniczych protestów nie ominęła także południowych kres województwa opolskiego. Już 
1 sierpnia 1980 r. zastrajkowała część załogi Fabryki Samochodów Dostawczych „Polmo” w Nysie (około 
300 osób). Bezpośrednim powodem protestu było wprowadzenie niekorzystnych dla pracowników zmian w za-
kładowym systemie wynagradzania. W rozmowach z dyrekcją FSD pracownicy uskarżali się także na podwyżki 
cen i zły stan zaopatrzenia kiosków przyzakładowych. Efektem protestu było wprowadzenie korzystnych dla załogi 
zmian w regulaminie premiowania11. 

20 sierpnia 1980 r. podjęto pierwsze próby wywołania strajku w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Ny-
sie. O godzinie 6.45 dyżurny Komendy Miejskiej MO [w Nysie otrzymał informację, że na niektórych obiektach 
ZUP (Wydziały PR-7, PR-2 i PR-4, Tlenownia, Dział Głównego Mechanika, Podstacja PR-3, stara przychodnia 
lekarska) pojawiły się wykonane olejną farbą napisy o treści: Niech żyje KOR; KOR to my; Katyń to hańba. W tym 
czasie na terenie zakładów wykonywało pracę 97 osób. Około godziny 8.00 napisy zostały zamalowane, a Służba 
Bezpieczeństwa podjęła „czynności wyjaśniające” w sprawie ich pojawienia się. Tego samego dnia, o godzinie 9.15, 

5     A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, s. 21; L. Biernacki, A. Kazański, op. cit., s. 19–20.  
6 A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, s. 22; R. Kościelny, A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie, 

[w:] NSZZ „Solidarność”1980–1989, t. 3, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 253. 
7 L. Próchniak, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka, [w:] NSZZ „Solidarność”1980-1989, t. 4, Polska środkowo-zachodnia, red. 

Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 110–111; W. Domagalski, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, [w:] NSZZ „Solidar-
ność”1980–1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia  red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 257; T. Kurpierz, J. Neja, NSZZ 
„Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski, [w:] NSZZ „Solidarność”1980–1989, t. 6, Polska południowa, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, 
Warszawa 2010, s. 174–178; Ł. Kamiński, NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, [w:] NSZZ „Solidarność”1980–1989, t. 6, Polska po-
łudniowa, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 323–325; T. Kurpierz, J. Neja, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981. 
Szkic do monografii i dokumenty własne, Katowice 2012, s. 43–41.    

8 A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, s. 23-24; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 9; S. Cenckie-
wicz, op. cit., s. 130–131; T. Kozłowski, PZPR a „Solidarność” 1980–1981, [w:] PZPR a „Solidarność” 1980–1981. Tajne dokumenty Biura 
Politycznego, wstęp T. Kozłowski, wydanie 2 rozszerzone, Warszawa 2013, s. 17–19; ibidem,  Dokument nr 19, s. 146 i 150; s. 157–158. 
Na posiedzeniu Biura Politycznego PZPR w dniu 29 VIII 1980 r. 

9 A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, s. 24–25; L. Biernacki, A. Kazański, op. cit., s. 28–29; R. Kościelny, A. Kubaj, 
s. 258–259; T. Kurpierz, J. Neja, „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski, s. 179–180; T. Kurpierz, J. Neja, „Solidarność” śląsko-dąbrow-
ska…, s. 61–65; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 12. 

10   Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ „Solidarność”, Warszawa 1980, s. 2.    
11   AIPN Wr 065/650, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Protest” [wybór materiałów], mfm. 
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podczas przerwy śniadaniowej, pracownicy Wydziału PR-5 wyszli na zewnątrz hali produkcyjnej i zaczęli wznosić 
okrzyki nawołujące do strajku, wyrażając przy tym solidarność ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża. Sytuacja 
została opanowana w wyniku interwencji kierownika Wydziału oraz członków Komitetu Zakładowego PZPR. Po 
dwudziestu minutach pracownicy PR-5 powrócili do pracy12.

28 sierpnia 1980 r., o godzinie 14.00, zastrajkowała część pracowników drugiej zmiany na Wydziale Mechanicz-
nym (PR-2). Do strajku dołączyli kolejno pracownicy niektórych innych wydziałów, a w szczególności Odlewni. 
Zadeklarowano solidarność ze strajkującymi robotnikami Wybrzeża i przedstawiono postulaty natury płacowej. 
Protestujący pracownicy powrócili do pracy o godzinie 20.00, po przeprowadzeniu rozmowy z dyrekcją ZUP13.

Rankiem 29 sierpnia 1980 r. rozpoczął się strajk okupacyjny na wszystkich wydziałach produkcyjnych ZUP. 
Zastrajkowało około 1200 spośród 1600 pracowników produkcyjnych14. O godzinie 10.00 odbył się wiec załogi, na 
którym jednomyślnie poparto postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, dodając do nich 
własne żądania. Trzy godziny później wysłano do Gdańska dalekopis z wyrazami solidarności z MKS. Postanowio-
no także wyłonić trzyosobową delegację, która miała udać się do strajkującego Trójmiasta. Członkami delegacji, 
uznanej w materiałach SB za komitet strajkowy, zostali: Tadeusz. Kuś, Andrzej Pszczoła i Wiesław Skowron. Dele-
gaci (wraz z nieznanym bliżej inżynierem, który podjął się roli kierowcy) wyjechali do Gdańska, ale z inspiracji SB 
zostali zatrzymani po drodze przez MO. O godzinie 16.30, na wniosek wszystkie wydziały ZUP wznowiły pracę. 
Zebrani w sali wydziału PR-3 pracownicy wydelegowani z poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsię-
biorstwa (działów i wydziałów), błędnie utożsamiani w materiałach SB z komitetem strajkowym, zajęli się zbiera-
niem i ostatecznym redagowaniem postulatów załogi. Końcowym aktem protestu było przedłożenie następnego 
dnia dyrekcji ZUP czternastopunktowej listy postulatów załogi15.

29 sierpnia 1980 r. doszło do nowej akcji protestacyjnej w nyskiej Fabryce Samochodów Dostawczych „Polmo”. 
O godzinie 10.00 zastrajkowała tutaj załoga Wydziału PR-5. Następnie przerwano pracę również na Wydziale PR-416.

W niektórych innych zakładach pracy województwa opolskiego odbywały się zebrania i wiece, w trakcie któ-
rych pracownicy, bez podejmowania akcji strajkowej, przedstawiali swoje postulaty, przeważnie o charakterze eko-
nomicznym. 29 sierpnia 1980 r. swoje postulaty przedstawili m.in. pracownicy Głuchołaskiej Fabryki Armatur 
w Głuchołazach. Po odbytym zebraniu postulaty te zostały przedstawione dyrektorowi przez delegację zakładowej 
organizacji związków zawodowych, co w ówczesnych realiach społeczno-politycznych było zjawiskiem dość nie-
codziennym17. Pracownicy nyskiego oddziału Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego przedstawili swoje 
postulaty płacowe w piśmie przesłanym, bez wiedzy przełożonych, do Komitetu ds. Radia i Telewizji w Warszawie. 
Stamtąd ich pismo trafiło do lekarza wojewódzkiego w Opolu i ostatecznie większość postulatów doczekała się 
realizacji18.

Pod koniec sierpnia 1980 r. wytworzyła się wybuchowa sytuacja wśród kierowców zatrudnionych w Państwo-
wej Komunikacji Samochodowej oraz Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. W dalekopisie 
z 28 sierpnia 1980 r., adresowanym do Sektora Informacji Partyjnej Komitetu Centralnego PZPR, Komitet Woje-
wódzki PZPR w Opolu meldował o przybierających na sile rozmowach i postulatach płacowych ze strony kierowców 

12 AIPN Wr 09/1042, Informacja nr 4/80, 20 VIII 1980 r., k. 14. Napisy były malowane przeważnie przez wspomnianego T. Kusia 
i Tadeusza Korczaka. Relacja ustna J. Smagonia z 14 XII 2014 r.   

13 Ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. opolskiego na dzień 28 VIII 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora 
Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 60; AP Opole, KW PZPR, sygn. 871, Dalekopis, 28 VIII 1980 r., s. 95.   

14 AP Opole, KW PZPR, sygn. 871, Dot. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w województwie opolskim. Meldunek nr 7, 29 VIII 1980 r., s. 98.    
15 AIPN Wr 065/643, d. 1, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Reformacja” [wybór materiałów], Meldunek operacyjny, 3 XII 1980 r., mfm; 

AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj. opolskiego 
w dniu 30 VIII 1980 r., k. 68; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. opolskiego w dniu 29 VIII 1980 r. [szy-
frogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 65; ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO 
w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego w dniu 30 VIII 1980 r., k. 68. Krzysztof Głowacki, 
ur. 16 IX 1954 r. w Cieplicach; inżynier mechanik, samodzielny technolog w ZUP Nysa. Tadeusz Kuś, ur. 4 V 1952 r. w Grodkowie; 
technik mechanik, zatrudniony jako hartownik w ZUP Nysa. Andrzej Pszczoła, ur. 12 VIII 1951 r. w Nysie; wykształcenie średnie 
techniczne, zatrudniony jako ślusarz remontowy w ZUP Nysa.           

16 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 29 VIII 1980 r., k. 64.  

17 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 30 VIII 1980 r., k. 67.

18 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 29 VIII 1980 r., k. 62.  
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opolskiego Oddziału PKS. Według informacji posiadanych przez KW PZPR, kierowcy tego oddziału od kilku dni 
prowadzili wzmożone dyskusje nt. różnic płacowych w stosunku do wynagrodzenia PKS na terenie sąsiedniego woj. 
katowickiego19. W nyskim Oddziale PKS sytuację zaogniło dodatkowo wystąpienie przedstawiciela KW PZPR, 
uczestniczącego w zebraniu Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w dniu 26 sierpnia 1980 r. Zdaniem pracow-
ników PKS przedstawiciel ten był w ogóle nie przygotowany do spotkania. Już na wstępnie oświadczył, że nie może 
powiedzieć więcej niż podaje prasa, a na zadawane mu pytania odpowiadał mętnie i nieudolnie20.

30 sierpnia 1980 r. kierowcy PKS i WPKM w Nysie podjęli akcję strajkową. Kierowcy z miejscowego oddziału 
PKS strajkowali już od godziny 9.30, żądając zrównania ich zarobków z zarobkami kierowców w innych oddzia-
łach. Powołany przez nich komitet strajkowy zażądał także (od Naczelnika Miasta) zawieszenia sprzedaży alkoholu 
na terenie Nysy. O godzinie 14.30 rozpoczął się strajk kierowców nyskiego oddziału WPKM (Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Nysie), trwający do godziny 20.4021. W strajku uczestniczyło około 60 kierowców, którzy spotkali się 
w świetlicy zakładowej z dyrekcją ZKM. Wybrano komitet strajkowy w składzie: Jerzy Biliński, Jan Starczynowski, 
Władysław Sikorski, Czesław Hebda i Zbigniew Wilk. Komitet ten opracował 10-punktową listę postulatów, doty-
czących w całości spraw płacowych i problemów związanych z codziennym wewnętrznym życiem zakładu22. 

Kierowcy nyskiego oddziału PKS zakończyli akcję strajkową dopiero w godzinach przedpołudniowych następ-
nego dnia (31 sierpnia). W tym czasie toczyły się negocjacje między protestującymi kierowcami a dyrek-
torem i sekretarzem POP PZPR. Zgodnie z zawartym porozumieniem, kierowcy mieli podjąć pracę w dniu 
31 sierpnia 1980 r. o godzinie 14. Faktycznie autobusy zaczęły kursować już w godzinach 10.00–11.00, a godzinie 
15.00 zakończył swoją działalność komitet strajkowy w nyskim oddziale PKS23. 

Tego samego dnia zastrajkowali ponownie pracownicy Fabryki Samochodów Dostawczych „Polmo” w Nysie. 
Tym razem bezpośrednią przyczyną przerwania pracy był brak materiału na wydziałach nadwozi i podwozi24. 

W Białej koło Prudnika powstał komitet pomocy dla strajkujących, stawiający sobie za cel zbieranie wolnych 
datków pieniężnych na rzecz protestujących załóg. Członkami komitetu zostali: Ryszard Nowak, Jan Sobota, 
Wiesław Wojciechowski i Rudolf Wojtala25.

AKCJE PROTESTACYJNE NA POŁUDNIOWYCH KRESACH OPOLSZCZYZNY 
WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU 1980 R.

Na przełomie sierpnia i września 1980 r. SB odnotowała wyraźną poprawę nastrojów społecznych w wojewódz-
twie opolskim w związku z zawarciem historycznych porozumień w Szczecinie i Gdańsku26. Większość zakładów 
pracy normalnie pracowała, ale w poszczególnych przypadkach – również po zakończeniu akcji strajkowej na 
Wybrzeżu – nadal dochodziło do akcji protestacyjnych, mających swoje lokalne uwarunkowania środowiskowe. 
W niektórych zakładach pracy strajkowano, w innych odbywały się spotkania z kierownictwem bez przerywania 
pracy. Dominowały motywy natury materialnej, związane z dążeniem do poprawy warunków pracy i płacy, ale 

19  AP Opole, KW PZPR, sygn. 871, [Dalekopis], 28 VIII 1980 r., s. 96.   
20 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 

opolskiego w dniu 29 VIII 1980 r., k. 63.  
21 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 

opolskiego w dniu 30 VIII 1980 r., k. 67–68. Nieco inne informacje znajdujemy w materiałach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. 
„Berliet”, prowadzonej przez Wydział III „A” KW MO w Opolu w okresie od końca sierpnia do początku grudnia 1980 r. w związ-
ku ze strajkami kierowców w opolskim i nyskim oddziale WPKM. Zgodnie z owymi materiałami, akcja strajkowa kierowców 
WPKM w Nysie miała trwać w godzinach od 14.00 do 20.05. AIPN Wr 065/666, d. 1, Meldunek operacyjny, 30 VIII 1980 r.; ibidem, Plan 
działań operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Berliet”, 1 IX 1980 r., mfm.       

22 AIPN Wr 065/666, d. 1, Meldunek operacyjny, 30 VIII 1980 r.; ibidem, Plan działań operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia 
kryptonim „Berliet”, 1 IX 1980 r.; ibidem, arkusze informacyjne Jana Starczynowskiego, Władysława Sikorskiego, Jerzego Bilińskiego, 
Czesława Hebdy i Zbigniewa Wilka, mfm.        

23 AIPN Wr 09/1042, Informacja nr 14/80 o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. opolskiego w dniu 30 VIII 1980 r., k. 70. 
24 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 

w dniu 30 VIII 1980 r., k. 68; AP Opole, KW PZPR, sygn. 2281, Informacja o sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenie województwa 
opolskiego na dzień 30 [VIII] 1980 r., s. 111.   

25 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu z ważniejszych wydarzeń i informacji z dnia 31 VIII 
1980 r., k. 74. Informacje na ten temat zostały przekazane 31 VIII 1980 r. przez miejscowy posterunek MO. 

26 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu z ważniejszych wydarzeń i informacji z dnia 31 VIII 1980 r., k. 74; 
ibidem, Informacja nr 15/80 o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 31 VIII 1980 r., k. 75.  
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niekiedy protestowano także przeciw rażącym nieprawidłowościom i przejawom niesprawiedliwości w bieżącym funkcjo-
nowaniu danego zakładu pracy. W dalszym ciągu, mimo uregulowania tego typu spraw w porozumieniach z Wybrzeża, 
zdarzało się też, że powracano do postulatów  dotyczących niezależności i samorządności związków zawodowych.

Pierwszy dzień września 1980 r. nie należał do spokojnych m.in. w nyskiej Fabryce Samochodów Dostawczych 
„Polmo”. 20-osobowa grupa przedstawicieli załogi przedłożyła tego dnia dyrekcji FSD 17 postulatów adresowanych 
do władz centralnych oraz taką samą liczbę postulatów dotyczących polepszenia organizacji pracy w zakładzie. 
Cała załoga FSD domagała się zmiany warunków płacowych, grożąc strajkiem okupacyjnym w wypadku, gdyby 
jej żądania nie zostały spełnione do 3 września. Uzgodniono, że w dniu 3 września 1980 r. dyrekcja FSD ponownie 
spotka się ze wspomnianą grupą przedstawicieli załogi i zaprezentuje stan realizacji zgłoszonych postulatów27. 

Rankiem 2 września 1980 r. SB uzyskała informację, że następnego dnia o godzinie 10 zamierzają rozpocząć 
strajk pracownicy Zakładu Transportu i Zakładu Higieny Komunalnej Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nysie. Uprzedzony o tym I sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Nysie 
spowodował natychmiastową interwencję ze strony dyrektora Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Opolu, Janowskiego. Ten ostatni spotkał się z załogą Zakładu Transportu RPGKIM 
w Nysie, ale trwające do godziny 14.00 rozmowy okazały się bezowocne, ponieważ dyrektor nie mógł zapewnić 
realizacji postulatu płacowego. Załoga nie była usatysfakcjonowana obietnicą dyrektora, że ustosunkuje się on do 
tego postulatu w ciągu pięciu dni, po konsultacjach z ministerstwem. Zapowiedziano akcję strajkową do czasu 
uzyskania zapewnienia realizacji postulatu płacowego28. Do rozpoczętego w ten sposób strajku kierowców ZT 
RPGKiM w Nysie dołączali się stopniowo w następnych dniach inni kierowcy tego przedsiębiorstwa (ogółem 
65 osób w dniu 5 września 1980 r.)29. Przyłączyli się także kierowcy z Zakładu Zieleni Miejskiej w Nysie oraz kie-
rowcy z oddziału RPGKiM w Otmuchowie30. W dniu 3 września 1980 r. strajkowali również pracownicy grupy 
remontowo-budowlanej RPGKiM – Zakład w Paczkowie31. 

Strajk w RPGKiM Nysa był najdłużej trwającą akcją protestacyjną w województwie opolskim w 1980 r. Znie-
cierpliwione jego przedłużaniem się lokalne władze rozważały nawet możliwość lokautu. Około 11 września 
1980 r. dyrektor RPGKiM otrzymał polecenie rozwiązania podległej mu bazy transportowej i zorganizowania no-
wej z innymi pracownikami. Nad szczegółami tego rozwiązania pracowała dyrekcja Wojewódzkiego Zjednoczenia 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu32.

Akcja strajkowa w RPGKiM Nysa zakończyła się ostatecznie w dniu 12 września 1980 r., o godzinie 14.00. 
W jej wyniku pracownicy uzyskali podwyżkę wynagrodzeń o 600 zł33. 

W dniach 2–3 września 1980 r. miały miejsce akcje strajkowe w spółdzielniach kółek rolniczych w Prud-
niku i Pakosławicach, a także kilku innych miejscowościach województwa opolskiego. Zgłaszano postulaty 
płacowe i socjalne. Pracownicy wznowili pracę po rozmowach z kierownictwem poszczególnych jednostek34. 

3 września zastrajkowali również pracownicy Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Nysie, zatrudnieni na 
budowie kombinatu PGR Frączków. Przedstawili oni dyrektorowi PBRol. swoje postulaty płacowe i socjalno-bytowe35.  
27 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 

w dniu 1 IX 1980 r., k. 77.
28 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie województwa 

opolskiego w dniu 2 IX 1980 r., k. 80.
29 Ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 5 IX 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora 

Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 108.  
30 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 

w dniu 5 IX br., 5 IX 1980 r., k. 102.
31 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie województwa opolskiego 

w dniu 3 IX br., 3 IX 1980 r., k. 85. 
32 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 

w dniu 11 IX 1980 r., k. 139. 
33  Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o wydarzeniach i sytuacji w dniu 12 IX 1980 r. na terenie 

woj[ewództwa] opolskiego, k. 150. 
34 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie województwa opolskiego 

w dniu 3 IX br., 3 IX 1980 r., k. 86; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 3 IX 
1980 r.,k. 90.  

35 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie województwa opolskiego 
w dniu 3 IX br., 3 IX 1980 r., k. 86; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 3 IX 
1980 r., k. 90–91.   
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W dniu 4 września przerwały pracę wszystkie wydziały produkcyjne Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego 
„Unia” w Głubczycach. Akcja strajkowa trwała dwie godziny, a w tym czasie załogi poszczególnych wydziałów 
przedstawiały swoje postulaty pod adresem dyrekcji i zakładowego kierownictwa PZPR. O godzinie 15.45 praca 
została wznowiona, a specjalna komisja zakładowa zajęła się rozpatrywaniem wniosków załogi36. 

Pracownicy „Unii” postulowali m.in. utworzenie w zakładzie niezależnych związków zawodowych. Oprócz ty-
powych dla tamtego czasu postulatów natury płacowo-socjalnej i organizacyjnej, pojawiły się w „Unii” również 
żądania zmiany Rady Zakładowej i sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR. Domagano się także większej ilości 
milicjantów w Głubczycach!37 

6 września 1980 r. doszło do kolejnej akcji strajkowej w ZPD „Unia”. O godzinie 11.30 przerwali pracę – na 
przeciąg 30 minut – pracownicy administracji. Domagano się podwyżek płac oraz założenia wolnych związków 
zawodowych. Według ustaleń poczynionych przez  SB szczególną aktywnością w tym zakresie wyróżnił się Wła-
dysław Korus, członek PZPR38.     

5 września 1980 r. rozpoczęła się jedna z największych akcji protestacyjnych w województwie opolskim, jaką był 
strajk w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” w Prudniku. Głównym powodem podjęcia tej akcji była dość 
charakterystyczna dla tamtego czasu obawa pracowników, że bez strajku nie uzyskają poprawy warunków płacowych. 
Chodziło także o zamanifestowanie swojej obecności w popieraniu dążeń klasy robotniczej w obecnym okresie. 

Strajk zaczął się o godzinie 9.30 na Wydziale Tkalni, gdzie przerwało pracę około 400 osób, w większości kobiet. 
Zgłoszono około 150 postulatów, dotyczących spraw płacowych i socjalnych, zaopatrzenia oraz warunków pracy. 
Nie wysuwano postulatów natury politycznej, a nawet postulatu utworzenia niezależnych związków zawodowych. 
O godzinie 14.00 zaczęła  strajkować druga zmiana na Wydziale Tkalni. Podobnie postąpili pracownicy drugiej 
zmiany na Wydziale Wykańczalni i Konfekcji, mechanicy maszyn tkackich oraz magazynierzy. Strajkowało ogó-
łem 700-1000 pracowników drugiej zmiany. Podjęte tego dnia rozmowy między strajkującymi a dyrekcją „Fro-
teksu” nie doprowadziły do przerwania akcji protestacyjnej. Ewentualne zakończenie strajku zostało uzależnione 
przez pracowników od przyjazdu przedstawicieli Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego z Łodzi39. 

Strajk był kontynuowany w dniu 6 września. O godzinie 6.00 nie przystąpiła do pracy pierwsza zmiana. Akcja 
strajkowa objęła około 1500 osób. Załoga „Froteksu” wyłoniła pierwszy komitet strajkowy, którego przewodniczą-
cym został Stanisław Szut, pracownik magazynowy. O godzinie 9.30 komitet ten przystąpił do rozmów z przedsta-
wicielami zjednoczenia i dyrekcji zakładów. Według ocen SB, w strajkującym „Froteksie” panował ład i porządek, 
na którego straży stali sami robotnicy40. 

W godzinach wieczornych 6 września 1980 r. wybrano nowy, ośmioosobowy komitet strajkowy, którego prze-
wodniczącym został Włodzimierz Pucek, robotnik na Wydziale Tkalni. Następnego dnia (7 września), około 
godziny 10.00, nowy komitet kontynuował rozmowy z dyrektorem zjednoczenia. Nie udało się jednak osiągnąć 
porozumienia. Komitet strajkowy domagał się poszerzenia grona rozmówców o wojewodę opolskiego i ministra 
przemysłu lekkiego. Postulaty strajkowe obejmowały m.in. podwyżkę płac w granicach 400–1000 zł. Postulowano 
także odwołanie dotychczasowego dyrektora naczelnego ZPB „Frotex”, Bolesława Pohla, oraz dwóch jego zastęp-
ców, Macieja Dudkiewicza i Henryka Wyrwisza. Na terenie zakładów pozostawało w tym czasie około 800 uczest-
ników akcji strajkowej. Porządku w zakładzie strzegły straże robotnicze wraz ze strażą przemysłową. W strajku  
uczestniczyli także pracownicy Przędzalni w Podlesiu, stanowiącej filię prudnickiego „Froteksu”41. 
36 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie województwa 

opolskiego w dniu 4 IX br., 4 IX 1980 r., k. 96; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego 
w dniu 4 IX 1980 r., k. 99. 

37 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 5 IX 1980 r., k. 104.    

38 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 6 IX br., 6 IX 1980 r., k. 109; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa 
opolskiego w dniu 6 IX 1980 r., k. 112. 

39 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 5 IX br., 5 IX 1980 r., k. 101–103; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa 
opolskiego w dniu 5 IX 1980 r., k. 108.   

40 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 6 IX br., 6 IX 1980 r., k. 109; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa 
opolskiego w dniu 6 IX 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 112. 

41 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 7 IX 1980 r., k. 113–114; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj[ewództwa] opolskiego na 
dzień 7 IX 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 115–116. 
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8 września do strajkujących pracowników „Froteksu” dołączyła zawodowa Zakładowa Straż Pożarna. Tego 
samego dnia, około godziny 17.00, w związku z przeciągającym się strajkiem, część załogi przystąpiła do prze-
robu tkaniny o wartości 20 mln zł, aby nie dopuścić do jej zniszczenia. Według ówczesnych ustaleń Wydziału III 
„A” KW MO w Opolu, strajkujący domagali się podniesienia płac w granicach 600–800 zł, poprawienia sytuacji 
zaopatrzeniowej, dokonania zmian kadrowych w kierownictwie zakładu oraz zagwarantowania bezpieczeństwa 
uczestnikom akcji strajkowej. Postulowano także rozwiązanie Rady Zakładowej i powołanie wolnych związków 
zawodowych42. 

Akcję strajkową we „Froteksie” zakończyło porozumienie zawarte 10 września 1980 r., o godzinie 3.00, pomię-
dzy komitetem strajkowym a przedstawicielami Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego i dyrekcji ZPB „Frotex”, 
przy udziale pełnomocnika ministra przemysłu lekkiego oraz I sekretarza Komitetu Miasta i Gminy PZPR w Pru-
dniku. O godzinie 6.00 załoga „Froteksu” wznowiła pracę, deklarując odrobienie zaistniałych strat produkcyjnych 
do końca 1980 r.43

Za przykładem „Froteksu” poszli pracownicy niektórych innych zakładów pracy z terenu Prudnika. 6 września 
1980 r. o godzinie 12.00 przerwało pracę około 200 pracowników drugiej zmiany w miejscowym Zakładzie 
Obuwia Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt”. Bezpośrednią przyczyną protestu były niejasności 
w sprawie podwyżek płac, ale do Komendy Miejskiej MO w Prudniku dotarły wcześniej informacje, że część załogi 
ZO może przystąpić do strajku solidarnościowego. Strajk zakończył się o godzinie 17.00, po udzieleniu wyjaśnień 
przez kierownictwo ZO44. W dniu 10 września 1980 r. załoga ZO przedstawiła na piśmie piętnaście postulatów, 
dotyczących m. in. wyboru nowych władz związkowych oraz spraw płacowych i organizacyjnych45. 

6 września przerwały pracę (na trzy godziny) również dwa zakłady blacharskie i jeden zakład rymarsko-ta-
picerski w prudnickiej Spółdzielni Pracy Różnej Wytwórczości „Ogniwo” – razem około 30 osób. Domagano się 
podwyżki wynagrodzeń46. W dniu 8 września 1980 r. zastrajkowała licząca około 80 osób załoga Spółdzielni Trans-
portu Wiejskiego w Prudniku47. O godzinie 8.30 należące do tej spółdzielni samochody zjechały z trasy. Zażądano 
podwyżki płac oraz dostaw części zamiennych i ogumienia. Nieco później, o godzinie 9.00, przerwało pracę rów-
nież 15 osób w prudnickim Zakładzie Usług Telewizyjnych48. Strajk w prudnickiej STW przeciągnął się do 
9 września49. 

9 września doszło do krótkotrwałych strajków w trzech zakładach pracy na terenie Prudnika: Spółdzielni Kółek 
Rolniczych, Państwowym Ośrodku Maszynowym oraz Oddziale WSS „Społem”50. Następnego dnia, o godzinie 
8.30, rozpoczął się oczekiwany już wcześniej przez SB strajk w Opolskich Fabrykach Mebli – Zakład nr 4 w Prud-
niku. Pracę przerwało tutaj około 200 osób. Powołano siedmioosobowy komitet strajkowy, który opracował 

42 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 8 IX 1980 r., k. 122.

43 Ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego na dzień 10 IX 1980 r. [szyfrogram do 
Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 137; J. Szwedkowicz, Jesień we „Frotexie”, „Trybuna Odrzańska”, 29 
IX 1980 r., s. 3; Normalizuje się i narasta rytm pracy, „Trybuna Odrzańska”, 11 IX 1980 r., s. 1–2; J. Szwedkowicz, Wysokie ciśnienie, 
„Trybuna Odrzańska”, 15 IX 1980 r., s. 1–2; idem, Jesień we „Frotexie”, „Trybuna Odrzańska”, 29 IX 1980 r., s. 1 i 3; idem, Piszę jak jest, 
„Trybuna Odrzańska”, 4–5 X 1980 r., s. 3. Por. Z. Bereszyński, Strajki na ziemi prudnickiej w lecie 1980 roku, „Ziemia Prudnicka”, 
R. 2009–2010, s. 182–186.     

44 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 8 IX 1980 r., k. 122.

45 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie województwa opolskiego 
w dniu 10 IX 1980 r., k. 134. 

46  Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 6 IX br., 6 IX 1980 r., k. 109–110; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego 
w dniu 6 IX 1980 r., k. 112. 

47 Informacja o planowanej akcji strajkowej w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Prudniku dotarła już dzień wcześniej do SB, która 
powiadomiła o tym Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu. W tym samym czasie otrzymano również informację o planowanym 
strajku solidarnościowym w Opolskich Fabrykach Mebli – Zakład nr 4 w Prudniku. Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego 
MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj. opolskiego w dniu 7 IX 1980 r., k. 113–114.  

48  Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 8 IX 1980 r., k. 122.

49 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 9 IX 1980 r., k. 125; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 9 IX 
1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 131. 

50  Ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego na dzień 9 IX 1980 r., k. 131. 
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i przedstawił dyrekcji postulaty i żądania o charakterze ekonomicznym i organizacyjnym51. Akcja protesta-
cyjna w tym zakładzie zakończyła się rankiem 11 września. Uzyskano akceptację dla 37 postulatów i o godzinie 
6.00 przystąpiła do pracy pierwsza zmiana. W opinii SB do przerwania strajku przyczyniło się skuteczne działanie 
dyrektora Opolskich Fabryk Mebli, Obywatela Górniaka52.

Tymczasem 5 września 1980 r. w Spółdzielni Pracy Inwalidów „Pionier” w Prudniku ukonstytuował się komi-
tet robotniczy w składzie: mgr Władysław Sierakowski (asystent ds. rehabilitacji) jako przewodniczący, Jan Łojek 
(frezer), Jan Lewandowski (ślusarz), Ludwik Ulman (wpisany do księgi zasłużonych dla Prudnika i województwa 
opolskiego) oraz Jerzy Wilejto (ślusarz narzędziowy, mąż Jadwigi Wilejto, członkini kadry narodowej łuczniczek). 
Komitet ten  opracował 35 postulatów, na które kierownictwo spółdzielni – zgodnie z żądaniem załogi – miało od-
powiedzieć w terminie do 15 września. Według ustaleń SB, inspiratorami powołania komitetu robotniczego mieli 
być Krystyna Szafrańska, wiceprezes zarządu ds. rehabilitacji, i Ryszard Gaj, referent ds. transportu i zaopatrzenia53. 

6 września 1980 r. przedstawiła swoje postulaty załoga Słodowni nr 3 Zakładów Piwowarsko-Słodowni-
czych w Głubczycach. Obyło się bez zakłóceń w pracy, a treść postulatów stała się przedmiotem rozmowy między 
pracownikami a dyrektorem i sekretarzem POP PZPR. 

Znacznie ostrzejsza sytuacja wystąpiła w głubczyckim oddziale PKS. Do Komendy Miejskiej MO w Głubczy-
cach dotarła informacja, że pracownicy tego oddziału mają przerwać pracę w dniu 8 września, ponieważ ich postu-
laty nie zostały spełnione. Informację tę przekazano sekretarzowi Komitetu Miasta i Gminy PZPR w Głubczycach54. 

8 września 1980 r. strajkowała przez osiem godzin cała załoga Spółdzielni Inwalidów „Piast” w Głubczycach. 
W tym czasie odbyło się tam zebranie założycielskie niezależnych związków zawodowych pod przewodnictwem 
Jerzego Mielnika. 

Tego samego dnia strajkowali przez cztery godziny również kierowcy i pracownicy warsztatów w Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głubczycach. Domagano się podwyżki płac i po-
prawy warunków BHP. 

Akcja strajkowa odbyła się także w Pakosławicach, gdzie 8 września w godzinach od 8.00 do 13.00 protestowali 
traktorzyści i kombajniści z miejscowej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Zgłoszone tam postulaty obejmowały 
m.in. zmianę na stanowisku dyrektora SKR oraz wyrównanie płac za godziny nadliczbowe. 

W godzinach od 7.05 do 8.15 strajkowali również kierowcy i pracownicy warsztatów (ogółem 28 osób) w Za-
kładzie Transportu PGR we Frączkowie. Akcja protestacyjna zakończyła się po przedstawieniu postulatów sekreta-
rzowi Komitetu Zakładowego PZPR55.

W tym czasie powróciła sprawa postulatów płacowo-socjalnych zgłoszonych 29 sierpnia 1980 r. przez załogę 
Głuchołaskiej Fabryki Armatur w Głuchołazach. Postulaty te, po ich uporządkowaniu, zostały w dniu 2 września 
1980 r. przesłane przez dyrekcję fabryki do nadrzędnego Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicz-
nych „Chemak” w Warszawie celem ich rozpatrzenia. W zjednoczeniu uznano jednak, że nie ma możliwości ich 
realizacji w aktualnej sytuacji. Konsekwencją tego była akcja strajkowa, do jakiej doszło 8 września 1980 r. z inicja-
tywy Józefa Lubowieckiego, członka Rady Zakładowej w głuchołaskich Armaturach. 

W dniu 8 września 1980 r., o godzinie 8.00–8.30, powołany przez załogę komitet strajkowy zażądał od dyrek-
tora Armatur zorganizowania spotkania z załogą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone postulaty. O godzinie 
9.00 około 600 pracowników Armatur przerwało pracę. Przerwa trwała do godziny 11.00, a w tym czasie odbyło 
się spotkanie załogi z dyrektorem fabryki. Udzielone przez dyrektora wyjaśnienia nie zadowoliły jednak załogi. 
Zażądano, by do godziny 14.00 w sprawie postulatów wypowiedziało się zjednoczenie. W przeciwnym wypadku 
grożono podjęciem akcji strajkowej.
51 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie województwa opol-

skiego w dniu 10 IX 1980 r., k. 133; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego na dzień 
10 IX 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 136.  

52 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 11 IX 1980 r., k. 140. W przywołanym dokumencie odnotowano również, że obsługę prawną strajku zapewnił Włodzimierz 
Stokłosa z Głubczyc.   

53   Ibidem, k. 107; ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycz-
nych na terenie woj. opolskiego w dniu 16 IX 1980 r., k. 170.   

54   Ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 6 IX 1980 r., k. 112.    
55 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj. opolskiego w dniu 

8 IX 1980 r., k. 119–120 . 
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O godzinie 14.00 dyrektor fabryki, po telefonicznych konsultacjach z dyrektorem zjednoczenia, przekazał za-
łodze pozytywną odpowiedź tylko na cześć postulatów. W tej sytuacji załoga rozpoczęła strajk okupacyjny56. Za-
blokowano wejścia na teren fabryki, odcięto łączność telefoniczną i teleksową57. Broń pozostająca na wyposażeniu 
straży przemysłowej (dwie jednostki broni maszynowej, trzy jednostki broni krótkiej, 580 sztuk amunicji) została 
zdeponowana na komisariacie MO58. Komitet strajkowy opracował ośmiopunktową listę postulatów płacowych59. 

Akcją protestacyjną kierował powołany już wcześniej komitet strajkowy, w skład którego wchodzili m.in.: Jó-
zef Lubowiecki (przewodniczący), Jerzy Grabiec, Kazimierz Cieloch, Edward Lewandowski, Tadeusz Mazur, Jerzy 
Cieślik, Franciszek Stefański, Jan Wolak, Jan Szmitka, Zenon Motylski, Ludwik Tchórzewski, Franciszek Błoch, 
Tadeusz Olejniczak, Marek Siatka, Teresa Baran, Wacław Sroka, Jan Wietrzyk i Henryk Jabłoński60. Na wniosek 
dyrektora do komitetu został dokooptowany Kazimierz Żmuda, przewodniczący rady zakładowej61. Strajkujących 
wsparł duchowo ks. Stanisław Chryc MIC z głuchołaskiej parafii św. Wawrzyńca, który poświęcił bramę zakładową62. 

W dniu 9 września 1980 r., w godzinach porannych, delegacja komitetu strajkowego udała się wraz z dyrekcją 
do Świdnicy, gdzie w tym czasie przebywał dyrektor zjednoczenia „Chemak”. Po powrocie ze Świdnicy, o godzi-
nie 17.30, zostało podpisane porozumienie między komitetem strajkowym a dyrekcją Armatur. Uzgodniono, że 
z dniem 1 października 1980 r. pracownicy fizyczni zatrudnieni w systemie dniówkowym otrzymają podwyżkę 
średnio o 400–500 zł, a pracownicy umysłowi średnio 120–130 zł. Dalsze uzgodnienia dotyczyły spraw socjalnych 
i wewnątrzzakładowych63. 

Komitet strajkowy zobowiązał się nakłonić załogę do natychmiastowego podjęcia pracy i odpracowania strat 
poniesionych w następstwie strajku. W związku z tym w dniu 10 września 1980 r. załoga Armatur przystąpiła do 
pracy o godzinę wcześniej (o godzinie 5.00)64. 

Do postulatów zgłoszonych przez strajkującą załogę Armatur odniosło się pozytywnie także Prezydium Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Głuchołazy. W postanowieniu z dnia 9 września 1980 r. zobowiązano się do realizacji 
szeregu postulatów, obejmujących w szczególności polepszenie zaopatrzenia miasta w mięso i przetwory mięsne, 
poprawę zaopatrzenia w inne artykuły spożywcze, chemikalia, farby, lakiery, artykuły budowlane i in., polepszenie 
działalności handlowej na terenie miasta, zaopatrzenie ludności w opał na zimę, poprawę funkcjonowania służby 
zdrowia, przyspieszenie remontu szkoły oraz rozważenie możliwości uruchomienia komunikacji miejskiej65.

9 września 1980 r. w siedmiu zakładach pracy na terenie Głubczyc wysunięto żądania podwyżki płac oraz utwo-
rzenia niezależnych związków zawodowych. Postulaty pod adresem dyrekcji wysunęli tego dnia m.in. pracownicy 
miejscowego Zakładu Sprzętu i Transportu Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej. W Sławniowickich Zakładach Kamienia Budowlanego w Sławniowicach (gm. Głuchołazy) załoga wysłała pe-
tycję z ośmioma postulatami do dyrekcji jednostki nadrzędnej. Zagrożono strajkiem w wypadku, gdyby nie zostały 
one uwzględnione w ciągu 14 dni66. 

10 września 1980 r., oprócz wspomnianego już strajku w Zakładzie nr 4 Opolskich Fabryk Mebli w Prudniku, 
doszło także do krótkotrwałej akcji strajkowej w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Unia” w Głubczycach – 
Filia w Łączniku. Przerwało tutaj pracę około 400 osób. Domagano się zmiany kierownictwa zakładu i majstrów67. 

56   AIPN Wr 065/649, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Żądania” [wybór materiałów], Informacja TW [ps. „Jan”] – opis wydarzeń, 9 IX 
1980 r., mfm. 

57   Ibidem, Meldunek operacyjny, 8 IX 1980 r., mfm. 
58   AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj. opolskiego 

w dniu 8 IX 1980 r., k. 121.
59   AIPN Wr 065/649, Postulaty płacowe pod adresem dyrekcji Fabryki Armatur w Głuchołazach, mfm.  
60   Ibidem, Informacja TW [ps. „Jan”] – opis wydarzeń, 9 IX 1980 r.; ibidem, Meldunek operacyjny, 5 XII 1980 r., mfm. 
61   Ibidem, Notatka służbowa, 9 IX 1980 r., mfm. 
62   Por. K. Strauchmann, Bunt przodowników pracy, „Nowa Trybuna Opolska”, 31 VIII 2005 r., s. 1–3. 
63   AIPN Wr 065/649, Meldunek operacyjny, 5 XII 1980 r., mfm. 
64 Ibidem; AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie 

woj[ewództwa] opolskiego w dniu 9 IX 1980 r., k. 125. 
65 AIPN Wr 065/649, Postanowienie nr 50/80 Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy Głuchołazy z dnia 9 IX 1980 r., mfm.   
66 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 

opolskiego w dniu 9 IX 1980 r., k. 125, 127–128. 
67 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 

w dniu 10 IX 1980 r., k. 133; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego na dzień 10 IX 
1980 r., k. 136.   
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Według ustaleń SB, w tym samym czasie miały być podejmowane próby doprowadzenia do akcji strajkowej 
w ZPD „Unia” w Głubczycach i trzech zakładach filialnych tego przedsiębiorstwa. W datowanej 10 września 
1980 r. informacji dziennej dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu meldowano, że starania takie czyni 
grupa pracowników pod przewodnictwem Władysława Korusa68. 

10 września 1980 r. odnotowano także kilka przypadków przedstawienia postulatów i żądań przez załogi przed-
siębiorstw bez przystępowania do strajku. Sytuacja taka zaistniała m.in. w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Głogów-
ku. Swoje postulaty przedstawili tutaj pracownicy Zakładu Usług Mechanicznych oraz Warsztatu Naprawczego. Ci 
ostatni wyłonili spośród siebie komitet, którego członkowie przedłożyli na piśmie postulaty dotyczące m.in. pod-
wyżki płac, wypłacenia zwiększonej premii, wypłacenia dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia 
oraz przyznania bezzwrotnej pożyczki na sfinansowanie wkładów na książeczki mieszkaniowe. Kierownictwo SKR 
wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Kółek Rolniczych w Opolu zobowiązało się do udzielenia wiążącej odpowie-
dzi na postulaty załogi ZUM. Pracownicy Warsztatu Naprawczego natomiast zażądali, pod groźbą strajku, realiza-
cji ich postulatów do godziny 12.00 w dniu 13 września 1980 r.

Załoga Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” – Zakład Obuwia w Prudniku przedłożyła w formie 
pisemnej piętnaście postulatów, dotyczących m.in. podniesienia premii kwartalnej o 20% niezależnie od wykona-
nia planu, powołania nowych związków zawodowych oraz zagwarantowania pracownikom swobody wypowiada-
nia krytycznych opinii na temat działalności przedsiębiorstwa i jego kierownictwa (bez sankcji służbowych z tego 
tytułu). Postulowano także bieżące korygowanie limitu materiałowego (zamiast korekty w cyklu kwartalnym)69.

11 września 1980 r. w godzinach od 8.00 do 11.00 strajkowali pracownicy PGR Charbielin w gminie Głucho-
łazy. Domagano się poprawy warunków materialnych i socjalno-bytowych). Strajk zakończył się po rozmowach 
załogi z przedstawicielami Kombinatu PGR w Białej Nyskiej70.

W Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Omex” w Głuchołazach przerwała pracę załoga drugiej zmiany. Przy-
stąpiono do rozmów z kierownictwem zakładu i przedstawicielami władz gminnych na temat poprawy warun-
ków socjalno-bytowych i materialnych oraz zaopatrzenia71. Komitet strajkowy wysunął także postulaty natury per-
sonalnej i organizacyjnej. Domagano się zmian na stanowiskach zastępcy dyrektora ds. handlowych, głównego 
księgowego i kierownika działu zatrudnienia. Postulowano również uniezależnienie głuchołaskiego „Omeksu” od 
jednostki nadrzędnej w Opolu72. 

Z początkiem drugiej dekady września 1980 r. ponownie rozgorzał konflikt w nyskich Zakładach Urządzeń 
Przemysłowych, których załoga strajkowała w ostatnich dniach sierpnia 1980 r. 3 września kierownictwo ZUP 
ustosunkowało się do zgłoszonych w sierpniu postulatów strajkowych, organizując w tym celu spotkanie z przed-
stawicielami załogi oraz Komitetu Zakładowego PZPR i Rady Zakładowej. Wypowiedź dyrektora naczelnego mia-
ła charakter bardzo ogólnikowy i nie satysfakcjonowała załogi, jak o tym świadczyły wypowiedzi pracowników, 
odnotowane przez SB po spotkaniu. Uczestnikom spotkania wyrzucano, że byli zastraszeni i nie podejmowali dialo-
gu oraz nic nie wywalczyli dla załogi. Następnego dnia dyrektor naczelny ZUP przekazał kierownikom wszystkich 
jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa pisemną odpowiedź na postulaty załogi – do wiadomości podległych 
im pracowników73. Załoga ZUP była jednak niezadowolona z późniejszych działań dyrekcji w zakresie realizacji 
postulatów. W tej sytuacji 10 września 1980 r. wysuwający się stopniowo do roli lidera J. Smagoń uzgodnił z Janem 
Kapturkiewiczem, nieformalnym przywódcą załogi wydziału PR-3, że należy ponowić akcję strajkową i powo-
łać Komitet Robotniczy, który spisze od nowa postulaty załogi74. 
68 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 

w dniu 10 IX 1980 r., k. 135. 
69   Ibidem, k. 133–134.  
70 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 

w dniu 11 IX 1980 r., k. 140; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 11 IX 
1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 147 i 149.   

71 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 11 IX 1980 r., k. 140; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 11 IX 
1980 r., k. 147 i 149.  

72 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 13 IX 1980 r., k. 154. 

73 AIPN Wr 065/643, d. 2, Meldunek operacyjny, 3 XII 1980 r.; AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO 
w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj. opolskiego w dniu 29 VIII 1980 r. k. 64.     

74 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 11 IX 1980 r., k. 139; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 
11 IX 1980 r., k. 146 i 148.  
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11 września 1980 r. przedstawiciele załogi zażądali nowego spotkania z dyrektorem. Spotkanie rozpoczęło 
się o godzinie 9.00 bez udziału przedstawicieli PZPR i Rady Zakładowej. Zostało to negatywnie odebrane przez 
I sekretarza Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Nysie, który polecił, by do grona rozmówców dołączyli również 
przedstawiciele Komitetu Zakładowego PZPR i Rady Zakładowej75. 

Przedstawiciele załogi domagali się podwyżki wynagrodzeń i prawa do działalności niezależnych samorząd-
nych związków zawodowych w zakładzie (postulat nr 1). Trwające do godziny 14.30 rozmowy okazały się jednak 
bezowocne. Wobec braku porozumienia przedstawiciele załogi zagrozili strajkiem w wypadku, gdyby nie było 
pozytywnej odpowiedzi na ich postulaty do godziny 12.00 następnego dnia76. 

Pracownicy ZUP wybrali Komitet Robotniczy w składzie: Tadeusz Filipowicz, Janusz Kapturkiewicz, Tadeusz 
Kozimor i Janusz Smagoń77. Następnego dnia odbył się jednogodzinny strajk ostrzegawczy pod przewodnictwem 
tegoż komitetu. W godzinach od 13.00 do 14.00 strajkowało 1433 pracowników pierwszej zmiany78.

Konsekwencją protestu były porozumienia pomiędzy dyrekcją przedsiębiorstwa a KR, zawarte 12 i 17 września 
1980 r. Porozumienia te gwarantowały pracownikom zatrudnionym w systemie akordowym i dniówkowym pod-
wyżkę wynagrodzeń z mocą od 1 września w wysokości 800 zł, niezależnie od podwyżek otrzymanych już w lipcu 
i sierpniu 1980 r. Uzgodniono również, że niezależne samorządne związki zawodowe mogą podjąć działalność na 
terenie ZUP po spełnieniu wymogów i uzyskaniu rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w myśl uchwały 
Rady Państwa z dnia 13.09.80 r. Jako przedstawiciele KR występowali Tadeusz Filipowicz, Jan Kapturkiewicz, Ta-
deusz Kozimor i Janusz Smagoń, podpisani pod zachowanym tekstem porozumienia z 17 września79.

Przykład ZUP podziałał inspirująco na pracowników Fabryki Samochodów Dostawczych „Polmo” w Nysie. Na 
wieść o podwyżce wywalczonej przez załogę ZUP wysunęli oni własne postulaty, wywieszając ich listę na tablicy ogło-
szeń. Żądano podwyżki płac w granicach 800–1200 zł, oczekując spełnienia tego postulatu w terminie do 16 września. 
Domagano się także przyjazdu dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego w dniu 16 września 1980 r.80

Wobec niespełnienia ich postulatów w wyznaczonym terminie pracownicy FSD, mający już za sobą akcje straj-
kowe w sierpniu 1980 r., zastrajkowali ponownie w dniu 16 września 1980 r. O godzinie 12.00 lub 14.00 przerwało 
wówczas pracę około 750 pracowników pierwszej i drugiej zmiany81. Do zakończenia akcji strajkowej doprowa-
dziły rozmowy między Zakładowym Komitetem Robotniczym a dyrektorem zjednoczenia. O godzinie 19.00 osią-
gnięto porozumienie, przewidujące podwyżkę płac na poziomie 750 zł z doliczeniem stałej premii82.

Rankiem 13 września 1980 r., przerwała pracę załoga Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Głuchołazach. Przedłożono postulaty natury płacowej i socjalnej. Praca została wznowiona po 
spotkaniu z dyrekcją. 

W dniu 13 września 1980 r., w godzinach porannych, zastrajkowała również załoga Zakładów Wytwórczych 
„Cukry Nyskie” – WSS „Społem” w Nysie. Protestowano przeciwko niskim płacom i złym warunkom BHP. Przed-
stawiciele załogi przedłożyli dyrektorowi postulaty z terminem realizacji do 15 września 1980 r. Po odbyciu zebra-
nia praca została wznowiona83. 
75 Relacja ustna J. Smagonia z 14 XII 2014 r. 
76 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 

opolskiego w dniu 11 IX 1980 r., k. 139; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego 
w dniu 11 IX 1980 r., k. 146.  

77 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o wydarzeniach i sytuacji w dniu 12 IX 1980 r. na terenie 
woj[ewództwa] opolskiego, k. 150. 

78 AIPN Wr 065/643, d. 1, Notatka służbowa, 11 IX 1980 r., mfm. Tadeusz Filipowicz, ur. 3 X 1951 r. we Lwowie; technik energetyk. Jan 
Antoni Kapturkiewicz, ur. 19 I 1941 r. w Tymbarku k. Limanowej; wykształcenie podstawowe; ślusarz, zatrudniony jako mon-
ter w ZUP Nysa. Tadeusz Kozimor, ur. 4 XII 1936 r. w Łopatynie w przedwojennym województwie lwowskim; ślusarz, mistrz w ZUP 
Nysa. Władysław Pytlarz, ur. 23 VIII 1946 r. w Unikowicach; ślusarz. Janusz Marek Smagoń, ur. 8 III 1951 r. w Paczkowie; technik me-
chanik, zatrudniony jako frezer w ZUP Nysa; wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S”. Wiesław Szyndler, ur. 30 V 1947 r. w Nysie, technik 
mechanik. Por. A. Maziarz, Smagoń Marek Janusz, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 413.   

79 AIPN Wr 065/643, d. 1, Porozumienie w sprawie realizacji porozumienia zawartego w dniu 12 IX 1980 r. w zakresie wykonania 
postulatów zgłoszonych przez Komitet Robotniczy, 17 IX 1980 r. Por. J. Szwedkowicz, Punkt zapalny, „Trybuna Opolska”, 28 I 1981, s. 1 
i 5; „Punkt zapalny”, „Trybuna Opolska”, 2 II 1981 r., s. 5. 

80 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 13 IX 1980 r., k. 156.  

81 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 
woj[ewództwa] opolskiego w dniu 16 IX 1980 r., k. 167. 

82 Ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 16 IX 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora 
Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 174.   

83 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 
w dniu 13 IX 1980 r., k. 157.
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Konflikt w „Cukrach Nyskich” zaostrzył się 15 września 1980 r., gdy zastrajkowało około 100 pracowników dru-
giej zmiany84. Akcja strajkowa zakończyła się następnego dnia o godzinie 1485. O podłożu tej akcji tak pisał Jacek 
Szwedkowicz w „Trybunie Odrzańskiej”: Jedyny i wyłączny powód: wszystkim wokół podwyższono płace zasadnicze, 
nam nie, bo my siedzieliśmy cicho robiąc to co do nas należało... Ktoś nie dopowiedział ludziom całej prawdy, nasza 
prawda była za mała w stosunku do oczekiwań z wyższego szczebla86. 

16 września 1980 r. strajkowała m.in. załoga Spółdzielni Pracy Inwalidów „Chrobry” w Głuchołazach. Akcja 
protestacyjna trwała trzy godziny. W wyniku spotkania pracowników z zarządem Spółdzielni doszło do porozu-
mienia i praca została wznowiona87.

Tego samego dnia o godzinie 14 podjęło akcję strajkową również około 320 pracowników Spółdzielni Pracy 
Inwalidów „Pionier” w Prudniku88. Dzień wcześniej upłynął wyznaczony przez załogę termin odpowiedzi na po-
stulaty zgłoszone w dniu 5 września 1980 r. Strajkujący domagali się natychmiastowej podwyżki płac w wysokości 
650 zł i kolejnej podwyżki o 700 zł począwszy od 1 października 1980 r. Domagano się także zmiany składu oso-
bowego Rady Zakładowej89.

Akcja protestacyjna w spółdzielni „Pionier” zakończyła się w dniu 19 września 1980 r., o godzinie 7.00. Po-
rozumienie między komitetem strajkowym a zarządem spółdzielni zostało podpisane już o godzinie 5.00. Strajk 
przeciągnął się jednak jeszcze o dwie godziny, ponieważ  jego uczestnicy – za namową Bronisława Szydłowskiego, 
Jolanty Kupisz i Jana Hajdy – nie chcieli zaakceptować osiągniętego porozumienia, m.in. z uwagi na brak w nim 
zapisów natury personalnej, dotyczących odwołania członków zarządu spółdzielni. Aby nadrobić zaistniałe w na-
stępstwie strajku straty, załoga spółdzielni miała pracować w wolną sobotę w dniu 20 września 1980 r.90.

Kierowcy z Oddziału PKS w Prudniku (35 osób), poirytowani brakiem realizacji ich postulatów płacowych, 
złożyli wypowiedzenia warunków pracy, skutkujące tym, że od 1 października 1980 r. mieli oni nie prowadzić ob-
sługi pasażerów w zakresie sprzedaży i kasowania biletów91. Wcześniej notowano w tym środowisku nawoływania 
do strajku w dniu 15 września 1980 r.92 Wypowiedzenia zostały jednak ostatecznie wycofane93. 

19 września 1980 r. w godzinach od 6.00 do 10.00 strajkowało około 400 pracowników Wydziału Odlewni ZUP 
w Nysie. Powodem protestu były zawinione przez kierownika Wydziału nieścisłości w naliczaniu płac. Protest za-
kończył się w wyniku trwającego od godziny 9.00 spotkania z dyrektorem naczelnym ZUP94.

Tego samego dnia w godzinach od 8.00 do 12.00 strajkowało również 50 pracowników Rejonowego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Zakładu Oczyszczania Miasta w Głuchołazach. Wysunięto 
postulaty dotyczące poprawy warunków płacowych95.
84 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 

woj[ewództwa] opolskiego w dniu 15 IX 1980 r., k. 163; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa 
opolskiego w dniu 15 IX 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 166.  

85 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 
woj[ewództwa] opolskiego w dniu 16 IX 1980 r., k. 163. 

86   J. Szwedkowicz, Osmoza, „Trybuna Odrzańska”, 19–21 IX 1980 r., s. 1 i 3.
87   AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-poli-

tycznych na terenie woj[ewództwa] opolskiego w dniu 16 IX 1980 r., k. 173; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyj-
nej na terenie województwa opolskiego w dniu 16 IX 1980 r., k. 174.        

88 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 
woj[ewództwa] opolskiego w dniu 16 IX 1980 r., k. 167; ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniej-
szych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie wojew[ództwa] opolskiego w dniu 17 IX 1980 r., k. 177; ibidem, Informacja 
o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj[ewództwa] opolskiego w dniu 17 IX 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych], 17 IX 1980 r., k. 179; ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych 
wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie wojew[ództwa] opolskiego w dniu 18 IX 1980 r., k. 182.  

89 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 
woj[ewództwa] opolskiego w dniu 16 IX 1980 r., k. 167; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 16 IX 1980 r., k. 174.   

90 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 
województwa opolskiego w dniu 19 IX 1980 r., k. 186. 

91   Ibidem, k. 170.
92   Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie woj[ewództwa] opolskiego 

w dniu 13 IX 1980 r., k. 154. 
93   Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskie-

go w dniu 1 X 1980 r., k. 238. 
94   Ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj[ewództwa] opolskiego w dniu 19 IX 1980 r., k. 192.  
95 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 

województwa opolskiego w dniu 19 IX 1980 r., k. 190; ibidem, Informacja o sytuacji sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj[e-
wództwa] opolskiego w dniu 19 IX 1980 r., k. 192.    
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22 września 1980 r. o godzinie 9.00 rozpoczął się strajk okupacyjny w Przedsiębiorstwie Produkcji Drzewnej 
„WUTEH” w Paczkowie. Uczestniczyło w nim około 800 pracowników, domagających się głównie podwyżki płac. 
Protest zakończył się w dniu następnym96. 

Tego samego dnia w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Głubczycach odbyło się zebranie z udziałem oko-
ło 100 pracowników. Zgłoszono 27 postulatów, a po zebraniu praca została wznowiona97. 

26 września 1980 r., w godzinach od 9.30 do 12.30, strajkowało około 30 kolejarzy – manewrowych, przetoko-
wych i ustawiacz – z węzła PKP w Nysie. Powodem protestu było to, że nie spełniono ich postulatów w sprawie 
przeszeregowania do wyższej grupy i przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę nocną98. 

1 października 1980 r., o godzinie 7.00, zastrajkowali pracownicy Nyskiego Zakładu Budowlanego w Nysie. 
Akcję protestacyjną zapoczątkowali kierowcy z bazy sprzętowo-transportowej NZB. W późniejszym czasie do-
łączyli do nich pracownicy administracji, a o godzinie 11.00 przystąpiły do strajku również budowy i załoga Fa-
bryki Domów w Goświnowicach (gm. Nysa). Ostatecznie strajk objął całą załogę NZB w liczbie około 700 osób. 
Powołano komitet strajkowy (Komitet Robotniczy) w składzie: Małgorzata Wojciuch (przewodnicząca Rady 
Zakładowej i KSR), Adam Lemiowski, Henryk Kwiatkowski i Jerzy Jahn. Powodem protestu był brak oczekiwanej 
do 30 września odpowiedzi Opolskiego Kombinatu Budowlanego na 36 postulatów zgłoszonych przez załogę 
NZB w dniu 9 września 1980 r. W godzinach 19.00–19.30 doszło do zawarcia porozumienia z przedstawicielami 
zjednoczenia i OKB, gwarantującego podwyżkę płac w wysokości 800–1100 zł dla pracowników dniówkowych, 
430 zł dla pracowników akordowych i 400 zł dla pracowników umysłowych99. 

Strajkowało tegoż dnia w godzinach od 7.00 do 13.30  również trzydziestu pracowników Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Głuchołazach. W tym samym czasie (w godzinach od 7.00 do 13.30) odbywała się 
także akcja strajkowa około 120 pracowników Bazy i Wytwórni Mas Bitumicznych Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Robót Drogowych i Mostowych Gospodarki Komunalnej w Opolu. W godzinach od 7.00 do 9.00 strajkowała 
załoga Bazy Sprzętu i Transportu Rejonowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Gospodarki Komu-
nalnej w Opolu (około 70 osób)100.

Tego samego dnia o godzinie 7.00 podjęło akcję strajkową ponad 100 pracowników Oddziału Utrzy-
mania i Napraw Wagonów w Nysie, stanowiącego filię Wagonowni Pozaklasowej PKP w Opolu-Groszowicach. 
Załoga oddziału liczyła łącznie około 200 pracowników, ale wykonywali oni prace co dwa dni, w związku z czym 
strajkowała praktycznie cała obecna w miejscu pracy część załogi. Akcją protestacyjną kierował powołany już 
poprzedniego dnia komitet strajkowy w składzie: Władysław Jankowski (przewodniczący), Stefan Pikuła (wice-
przewodniczący) i Stanisław Łazarczyk. Strajkujący domagali się w szczególności: przeprowadzenia przez władze 
zwierzchnie dokładnej rewizji działalności naczelnika, powołania wagonowni bądź samodzielnego oddziału w Ny-
sie, a także podwyżki wynagrodzeń o 1000 zł101. 

Załoga oddziału przedstawiła swoje postulaty już 22 września. Wobec braku oczekiwanej reakcji ze strony 
władz PKP postanowiono przystąpić do strajku. Informacja na ten temat dotarła do SB już 30 września za sprawą 
96 Ibidem, k. 199; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego na dzień 22 IX 1980 r. [szyfro-

gram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 201–202; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na te-
renie województwa opolskiego na dzień 23 IX 1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 205–206. 

97 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 
województwa opolskiego w dniu 22 IX 1980 r., k. 199.

98 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach społeczno-politycznych na terenie 
województwa opolskiego w dniu 27 IX 1980 r., k. 220; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj[ewództwa] 
opolskiego w dniu 27 IX 1980 r., k. 225 i 227.  

99 Ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskie-
go w dniu 1 X 1980 r., k. 238; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 1 X 
1980 r. [szyfrogram do Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych], k. 241; AIPN Wr 065/671, Sprawa operacyjnego sprawdze-
nia „Bunt” [wybór materiałów], mfm.  

100 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa 
opolskiego w dniu 1 X 1980 r., k. 241.  

101 AIPN Wr 065/687, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Wagon” [wybór materiałów], Meldunek operacyjny, 1 X 1980 r.; ibidem, 
Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Wagon”, 14 X 1980 r.; ibidem, Meldunek operacyjny, 6 IV 
1981 r., mfm; AIPN Wr 065/835, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pionierzy” [wybór materiałów], Analiza działalności NSZZ 
„Solidarność” na terenie Węzła PKP Nysa, 20 I 1981 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta 
Wojewódzkiego MO w Opolu o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 1 X 1980 r., k. 238; ibidem, 
Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa opolskiego w dniu 1 X 1980 r. k. 241. 
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TW ps. „Sobol”102. Powiadomione o grożącym strajku władze kolejowe nadal jednak zajmowały bierną posta-
wę, w związku z czym doszło do planowanej akcji protestacyjnej. 

1 października o godzinie 10.00 rozpoczęły się rozmowy pomiędzy strajkującymi a przedstawicielami DRKP 
w Opolu i Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Wrocławiu. Z chwilą rozpoczęcia rozmów część załogi 
przystąpiła do pracy, ale w tylko w takim zakresie, w jakim było to niezbędne dla terminowej odprawy pociągów. 
Reszta pracowników strajkowała do godziny 14.00. 

Efektem strajku było podpisanie porozumienia zapewniającego pozytywne załatwienie zgłoszonych postula-
tów. Niektóre postulaty miały być przedłożone Ministerstwu Komunikacji, gdyż ich rozpatrzenie nie leżało w gestii 
lokalnych władz PKP103. 

W dalszych wystąpieniach wobec władz zwierzchnich reprezentował załogę oddziału Komitet Robotniczy 
w składzie: Władysław Jankowski (przewodniczący), Adam Świętek (wiceprzewodniczący) i Stefan Pikuła (se-
kretarz)104.

Załoga oddziału otrzymała ostatecznie podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 1200 zł. Ministerstwo Komunika-
cji nie wyraziło zgody na usamodzielnienie oddziału w Nysie, ale zwiększono zakres jego uprawnień w ramach Wa-
gonowni Pozaklasowej Opole-Groszowice. W wyniku podjętych czynności wyjaśniających potwierdziła się zasad-
ność zarzutów stawianych kierownictwu Wagonowni. W lutym 1981 r. rozpoczęła się kontrola z udziałem NIK105. 

102  AIPN Wr 065/687, Informacja TW (odpis), 30 IX 1980 r., mfm. 
103 Ibidem,  Meldunek operacyjny, 6 IV 1981 r., mfm
104 Ibidem, Postulaty załogi Oddziału Utrzymania i Napraw Wagonów (WGO Nysa), 1 X 1980 r.; ibidem, Pismo DRKP w Opolu do Wła-

dysława Jankowskiego, 11 X 1980 r.; ibidem, Pismo do DRKP w Opolu, 13 X 1980 r., mfm. Władysław Jankowski, ur. 24 I 1931 r. w Ki-
piaczce w ówczesnym województwie tarnopolskim; wykształcenie średnie muzyczne; zatrudniony jako rzemieślnik specjalista. Stefan 
Pikuła, ur. 9 V 1932 r. w Tyblach; starszy rzemieślnik.Adam Świętek, ur. 8 XII 1955 r. w Jasienicy Dolnej; frezer, zatrudniony jako starszy 
rzemieślnik.

105   Ibidem, Meldunek operacyjny, 6 IV 1981 r., mfm.  
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Rozdział  2 

NSZZ „Solidarnosć” 
na południowych rubiezach Slaska Opolskiego 

w latach 1980–1981

POCZĄTKI ZAKŁADOWYCH STRUKTUR ZWIĄZKOWYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

W wyniku robotniczych protestów władze PRL zgodziły się na powstanie niezależnych, samorządnych związ-
ków zawodowych. Nie było jednak jasne, czy zgoda ta odnosi się do całego kraju czy tylko do tych ośrodków, 
w których podpisane zostały tzw. porozumienia społeczne. Przez pewien czas władze komunistyczne starały się 
stosować interpretację zawężającą i dopiero dalszy rozwój sytuacji społecznej w kraju zmusił je do uznania po-
rozumień za ogólnie obowiązujące. Nic dziwnego, że przez długi czas w środowiskach pracowniczych panowała 
daleko posunięta dezorientacja na temat tego, jak należy rozumieć prawo do organizowania się w niezależnych 
i samorządnych związków zawodowych. 

Nowe organizacje związkowe tworzyły się samorzutnie, początkowo bez jednolitego planu organizacyjnego. 
Dopiero 17 września 1980 r., na odbywającym się w Gdańsku spotkaniu przedstawicieli międzyzakładowych ko-
mitetów założycielskich z całego kraju, zwyciężyła koncepcja, aby utworzyć jeden, ogólnopolski związek zawodo-
wy, stanowiący federację samodzielnych organizacji regionalnych. Tak powstał Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”, którego nazwa nawiązywała do strajku solidarnościowego w sierpniu 1980 r.106

Wśród uczestników spotkania znajdowali się również działacze z Prudnika: Jakub Forystek i Barbara Liphardt. 
Pierwszy z wymienionych, zamieszkały w Głubczycach pracownik umysłowy Spółdzielni Pracy Branży Drzewnej 
im. 22 Lipca w Prudniku, tak zaprezentował sytuację w reprezentowanym przez siebie ośrodku: 

Ja reprezentuję małe miasto, liczące 8 tysięcy ludzi, gdzie jest kilka zakładów pracy różnej wielkości. Jesteśmy w tej 
chwili w połowie zorganizowani. Zaczęliśmy 9 [września] – stan na dzisiaj: 4400 zorganizowanych, tj. w 50%. […] 
posiadamy swoje wydawnictwo, wydaliśmy już 4 numery naszego biuletynu, w którym dokładnie informujemy 
o nowych związkach zawodowych i czym się różnią od starych związków. Chcę powiedzieć tutaj kolegom z Wybrzeża, 
że w małych środowiskach po prostu ludzie nie mogą uwierzyć w to, co się stało na Wybrzeżu, po prostu boją się 
wierzyć w to szczęście, które przyszło z Wybrzeża.

W Prudniku strajkował Frotex, zakład liczący 3,5 tysiąca osób, strajkowały PTHW liczące 35 osób, strajkowała 
fabryka mebli, strajkuje obecnie Spółdzielnia Inwalidów. Zrozumcie, Spółdzielnia Inwalidów zatrudniająca 
[w] 70% ludzi ciężko poszkodowanych, którzy domagają się swoich praw. Strajkuje w Opolskiem w tej chwili transport 
Państwowych Zakładów Zbożowych. W małych zakładach jest trudniej działać, ale nie pytamy władz o pozwolenie, 
działamy, po prostu idziemy przebojem107.                        

106 Narodziny „Solidarności”. Krajowa Komisja Porozumiewawcza 17 września – 10 listopada 1980 r., wstęp i opracowanie T. Kozłowski, 
Warszawa 2013, dokument nr 9, s. 123; Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (1980–
1981), wybór M. Owsiński, wstęp i opracowanie T. Kozłowski, Warszawa 2012, dokument nr 1, s. 40; Prosto w oczy. Z Janem Olszewskim 
rozmawia Ewa Polak-Pałkiewicz, Warszawa 1997, s. 211–212; B. Polak, Tajemnicza panna S. O Niezależnym Samorządnym Związku 
Zawodowym „Solidarność” ze Sławomirem Cenckiewiczem i Grzegorzem Majchrzakiem, [w:] Rozmowy, Warszawa 2007, s. 289; 
S. Cenckiewicz, Wstęp, [w:] Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Tom 1: wrzesień 1980 – 
wrzesień 1981, wstęp i współpraca S. Cenckiewicz, wybór i opracowanie M. Kruk i R. Żydonik, Warszawa – Gdańsk 2010, s. 27–30.        

107  Narodziny „Solidarności”…, dokument nr 8, s. 94.     
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24 września 1980 r. przedstawiciele Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” złożyli w Sądzie 
Wojewódzkim w Warszawie wniosek o zarejestrowanie związku. Jednym z sygnatariuszy złożonego do rejestracji 
statutu NSZZ „Solidarność” był Jakub Forystek, reprezentujący związkowców z ziemi prudnickiej108. 

Miesiąc później Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał postanowienie o zarejestrowaniu „Solidarności”, doko-
nując zarazem arbitralnych, jednostronnych zmian w statucie związku, które wprowadzono wbrew wyraźnemu 
oświadczeniu woli upoważnionych przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Skreślone zostały fragmenty statutu do-
tyczące prawa do strajku, a jednocześnie sąd dopisał sformułowania o charakterze deklaracji politycznej (pkt 2 
Porozumienia Gdańskiego), zawierające w szczególności uznanie kierowniczej roli PZPR w państwie109. 

Przedstawiciele „Solidarności”, reprezentowani przez adwokata Wiesława Chrzanowskiego, zaskarżyli postano-
wienie warszawskiego Sądu Wojewódzkiego, odwołując się do Sądu Najwyższego w części dotyczącej wprowadzo-
nych zmian w statucie. Wystąpili oni o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez zarejestrowanie NSZZ „Solidar-
ność”  zgodnie wnioskiem założycieli, bez dopisków sądu, z uwzględnieniem tych zmian, które sami wprowadzili110. 

Odwołanie od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wniósł także adwokat Bronisław Fułat, 
dr nauk prawnych, współpracownik Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Opo-
lu, występujący odrębnie w imieniu Jakuba Forystka, działacza „Solidarności” prudnickiej, jednego z sygnatariu-
szy statutu. Wniesione przez niego odwołanie, określane mianem rewizji, zarzucało zaskarżonemu postanowieniu 
sądu warszawskiego niewłaściwe zastosowanie § 4 uchwały Rady Państwa z 13 września 1980 r. Bronisław Fułat 
wnioskował o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez usunięcie zmian statutu dokonanych przez sąd pierw-
szej instancji111.   

Od „rewizji” wniesionej w imieniu Jakuba Forystka zdystansował się jednak Lech Wałęsa jako przewodniczący 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Na posiedzeniu Sądu Najwyższego w dniu 10 listopada 
1980 r. oświadczył on: Proszę sądu, nie może tak się dziać, żeby ktoś nieupoważniony wnosił wniosek, chociaż jako 
obywatel ma prawo. Nikt [nie] upoważnił tego pana do składania wniosków w imieniu naszego związku. Zrobił to 
prywatnie i na to my wpływu nie mamy. Jako Komisja upoważniliśmy odpowiednich ludzi do występowania w na-
szym imieniu. Ten wniosek proponuję odrzucić w związku z tym, że to nie było uzgadniane z Komisją Krajową. To 
jest prywatna inicjatywa, której nie możemy zabronić. Oświadczenie te zostało streszczone przez sąd w następującej 
formie: Lech Wałęsa oświadcza, że rewizja wniesiona przez adwokata Fułata nie znalazła uprzedniego porozumienia 
z Komitetem Założycielskim związku i dlatego wnosi o pominięcie jej112. 

10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował statut NSZZ „Solidarności” dokładnie w takim brzmieniu, 
w jakim został on przygotowany przez jego związkowych autorów – bez poprawek wprowadzonych przez Sąd 
Wojewódzki w Warszawie. Do statutu został jednak dołączony aneks, zawierający treść aktów prawnych, na które 
statut się powoływał, a mianowicie treść Porozumienia Gdańskiego z 31 sierpnia 1980 r. oraz treść dwóch konwen-
cji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Sąd odrzucił rewizję wniesioną w imieniu Jakuba Forystka, uznając, że 
pochodzi ona od osoby nieuprawnionej, działającej bez upoważnienia komitetu założycielskiego113.   

W niektórych zakładach pracy struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” wyrosły z powołanych wcześniej 
komitetów strajkowych. Było tak m.in. w nyskich Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie. Po 17 września 
1980 r. powstał tutaj zakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w składzie: Smagoń (przewodniczący), 
Jan Dobrzycki (wiceprzewodniczący), Wiesław Szyndler (wiceprzewodniczący), Feliks Gajos, Ryszard Góźdź, Ma-
rian Gruszkowski, Witold Molczyk, Władysław Pytlarz, Tadeusz Sztandera i Adam Topolewski. Komitet ten został 
zarejestrowany przez Smagonia w MKZ we Wrocławiu114. 

108 Relacja ustna Romana Kirsteina z 10 I 2005 r.; Narodziny „Solidarności”…, dokument nr 45, s. 340; Krajowa Komisja Porozumiewawcza 
NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 8–10 sierpnia 1981 r., wstęp i opracowanie J. Olaszek, Warszawa 2010, s. 214.     

109 Narodziny „Solidarności”…, dokument nr 45, s. 344–345; ibidem, dokument nr 47, s. 351–355; ibidem, dokument nr 48, s. 356–357. 
110   Ibidem, dokument nr 69, s. 503; Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej…, dokument nr 15, s. 71. 
111 Narodziny „Solidarności”…, dokument nr 69, s. 503. Uchwała Rady Państwa z 13 IX 1980 r. określała zasady i tryb rejestracji nowo 

powstających związków zawodowych. §4 tej uchwały stanowił, że Sąd Wojewódzki w Warszawie wydaje postanowienie o dokonaniu 
rejestracji  nowo powstającego związku po stwierdzeniu, że uchwalony przez Komitet Założycielski statut nie jest sprzeczny z Konstytucją 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innymi przepisami prawa. Ibidem, dokument nr 7, s. 80.    

112 Ibidem, dokument nr 69, s. 503. W przytoczonym dokumencie nazwisko Bronisława Fułata zostało błędnie zapisane w formie „Bułat”.  
113 Ibidem, dokument nr 69, s. 511–518; ibidem, dokument nr 70, s. 519–521; ibidem, dokument nr 71, s. 523–532. Por. W. Roszkowski, 

Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 18. 
114 AIPN Wr 067/15, j. 1, Analiza działalności NSZZ „Solidarność” w Zakł[adach] Urządzeń Przemysłowych w Nysie, 8 I 1981 r., mfm. 
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W prudnickim „Froteksie”, strajkującym w dniach 8–10 września 1980 r., po zakończeniu protestu zakładowy 
komitet strajkowy na czele z Włodzimierzem Puckiem przekształcił się w Komisję Robotniczą. W niedługi czas 
potem komisja ta stała się zalążkiem zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność”115. 

Zalążkiem zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” w głubczyckiej „Unii” stał się utworzony we wrześniu 
1980 r. Komitet Robotniczy w składzie: Czesława Góra jako przewodnicząca (członek PZPR), Władysław Korus 
(członek PZPR), Józef Kobylański i Stanisława Komarnicka. W dniu 2 października 1980 r. przedstawiciele tego 
komitetu (Góra, Korus, Kobylański) udali się po instrukcje i materiały do MKZ w Jastrzębiu116. W styczniu 
1981 r. wybrana została Komisja Zakładowa NSZZ „S” przy ZPD „Unia” pod przewodnictwem Władysława Korusa117. 

W rejonie Otmuchowa bardzo pomocny w organizowaniu struktur „Solidarności” był ks. Czesław Nowak, wi-
kariusz parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie, duszpasterz Ruchu „Światło – Życie” 
i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, sympatyzujący z kręgami opozycyjnymi. Pierwsze zebranie związkowe odbyło 
się w salce katechetycznej przy otmuchowskim kościele, a uczestniczyli w nim: ks. Czesław Nowak, Irena Nowak-
-Stamirowska (dawna łączniczka AK z Sosnowca), Stanisław Wójtowicz oraz Jan Lityński, czołowy działacz KSS 
„KOR” z Warszawy118. 

Dobrą ilustrację tego, jak wyglądały zebrania założycielskie w poszczególnych zakładach pracy, stanowi po-
niższe doniesienie rezydenta ps. „Zetor”119, funkcjonującego w środowisku prudnickiego oddziału PKS jako 
współpracownik mjr. Kazimierza Bednarczyka, kierownika Grupy Operacyjnej Wydziału II Brygady Górnośląskiej 
Wojsk Ochrony Pogranicza w Prudniku: 

W dniu 5 października 1980 r. w Oddziale PKS Prudnik odbyło się zebranie i wybory do wolnych i niezależ-
nych Związków Zawodowych „Solidarność”. Na zebranie przybył delegat z Wrocławia, ob. PIASECKI. W swoich 
wypowiedziach wyjaśniał istotę nowych Związków Zawodowych, proponowany Statut itp. Poruszył również 
sprawę M.[acieja] Szczepańskiego120 i przywłaszczenia przez niego ogromnych ilości pieniędzy i dóbr materialnych. 
Poruszył ciche podwyżki [cen] na towary. Następnie mówił, żeby się nie bać i wstępować do tych wolnych Związków 
Zawodowych. 

W czasie odbytych tajnych wyborów na przewodniczącego Komitetu [Założycielskiego] wybrano on. BOSKI[E-
GO] Józef[a], s. Mikołaja, kierowcę ruchu osobowego, zam. w Moszczance. W skład Komitetu weszło jeszcze 8 osób, 
jak ob. [Henryk] LIZAK, [Andrzej] SĘPOWICZ i inni. Do wolnych i niezależnych Związków Zawodowych „Solidar-
ność”, na stan zatrudnionych w Oddziale PKS Prudnik 325 osób, złożyło deklarację 211 osób, szczególnie kierowcy 
i mechanicy121.           

W połowie 1981 r. w dużych zakładach pracy członkowie „Solidarności” stanowili około 70–90% załogi. 
W prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” odsetek ten wynosił około 75%. 

Do zakładów o szczególnie wysokim odsetku członków „Solidarności” należały: Fabryka Samochodów Do-
stawczych „Polmo” w Nysie (ponad 90%), Zakłady Urządzeń Przemysłowych w Nysie (około 90%) oraz Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego „Frotex” w Prudniku (około 75 %), Fabryka Maszyn Rolniczych „Agromet” w Strzelcach 
Opolskich (około 70%). 

W Prudniku, w granicach miasta i gminy, „Solidarność” powstała w 55 zakładach pracy i instytucjach. Najsil-
niejszymi jej bastionami były: Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex”, Zakład Obuwia SZPS „Otmęt”, Opolskie 
Fabryki Mebli - Zakład nr 4, Oddział WSS „Społem”, Oddział PKS, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, spółdzielczość pracy i inwalidów oraz oświata. 

W Nysie (miasto i gmina) ogniwa organizacyjne „Solidarności” powołano w niemal wszystkich zakła-
dach i instytucjach na łączną liczbę 90 (z wyjątkiem kilku małych jednostek). Do zakładów o szczególnie wysokim 

115   J. Szwedkowicz, Jesień we „Frotexie”, „Trybuna Odrzańska”, 29 IX 1980 r., s. 1 i 3
116 AIPN Wr 09/1042, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa 

opolskiego w dniu 2 X 1980 r., k. 244.  
117   AIPN Wr 012/3196, t. 5, Pismo Władysława Korusa do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 9 V 1982 r., k. 107.  
118 Komuna mi dopiekła. Rozmowa Macieja Zawadzkiego z Ireną Stamirowską, „Nowiny Nyskie”, 1 IX 2005 r., s. 11; M. Zawadzki, Cztery 

ocalenia, „Nowiny Nyskie”, 1 IX 2005 r., s. 10.   
119 Rezydent – tajny współpracownik służb specjalnych (SB, WSW, Zwiad WOP itp.), dysponujący większą liczbą przydzielonych mu 

informatorów.
120 Maciej Szczepański – Prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji, słynny w tamtych czasach z racji zarzucanych mu nadużyć i nieprawidłowości. 
121   AIPN Wr 065/1104, d. 1, Meldunek, 7 X 1980 r., mfm.   
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odsetku członków „Solidarności” należały: Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Gospodarki Komu-
nalnej (100%), „Cukry Nyskie” (95%), Oddział PKS (95%), Fabryka Samochodów Dostawczych „Polmo” (ponad 
90%), Zakłady Urządzeń Przemysłowych (około 90%), Fabryka Pomocy Naukowych (90%), Oddział WSS „Spo-
łem” (90%), Nyski Zakład Budowlany (90%), Zakład Opieki Zdrowotnej (85%), Spółdzielnia Inwalidów „Pokój” 
(85%) oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (80%)122.  
         

POCZĄTKI PONADZAKŁADOWYCH STRUKTUR ZWIĄZKOWYCH 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

We wrześniu 1980 r. zaczęły stopniowo formować się również ponadzakładowe struktury NSZZ „Solidarność” 
w ważniejszych ośrodkach administracyjnych województwa opolskiego. W Opolu, Nysie, Prudniku i niektórych 
innych miastach powstały niezależne od siebie międzyzakładowe komitety założycielskie NSZZ „Solidarność”, zło-
żone z przedstawicieli poszczególnych zakładów pracy danego obszaru (dawne miasto powiatowe z okolicznymi 
gminami). Najmocniejszą pozycją cieszył się Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” 
w Opolu, którego prezydium wybrano 19 września 1980 r.123 

Czołową rolę w organizowaniu ponadzakładowych struktur „Solidarności” w rejonie Nysy odegrał Janusz Sa-
nocki z miejscowej Fabryki Pomocy Naukowych124. Już 2 września 1980 r. Sanocki zorganizował w swoim zakładzie 
pracy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, 23 września 1980 r. powstał za 
jego przyczyną MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej125. 

Przewodniczącym MKZ został Janusz Sanocki. Członkami MKZ byli ponadto:  Janusz Smagoń (ZUP) – wi-
ceprzewodniczący, Władysław Bolechów (FSD „Polmo”) – wiceprzewodniczący, Józefa Duczkowska (PKS), Leon 
Foltyn (FSD „Polmo”), Wiesław Szyndler (ZUP), Zbigniew Zając (WPWiK), Halina Piela („Cukry Nyskie”), Adolf 
Mikulec (Zespół Szkół Mechanicznych), Waldemar Balas (Spółdzielnia Inwalidów „Pokój”), Tadeusz Pałys (Fabry-
ka Pomocy Naukowych)126. 

W początkowym okresie swojej działalności MKZ Ziemi Nyskiej użytkował przyznane mu przez Urząd Miasta 
pomieszczenie przy ul. Zjednoczenia. Niewielki ten lokal nie odpowiadał jednak potrzebom związkowców, którzy 
wobec tego podjęli starania o przyznanie im obszerniejszej siedziby. 23 marca 1981 r. naczelnik miasta i gminy 
zawarł porozumienie z przedstawicielami miejscowej „Solidarności”, na mocy którego MKZ otrzymał w czasowe 
użytkowanie pomieszczenia na pierwszym piętrze Nyskiego Domu Kultury wraz z pomieszczeniem piwnicznym. 
Pomieszczenia te miały pozostawać w dyspozycji MKZ do czasu wyremontowania pomieszczeń przy ul. Moniusz-
ki, przeznaczonych na stałą siedzibę „Solidarności”127. 

W dniu 27 maja 1981 r. przedstawiciele zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność” z rejonu Nysy (bez udzia-
łu wybrali 35-osobowy Zarząd MKZ. W wyborach nie uczestniczyły jednak zakładowe organizacje związko-
we w rejonie Prudnika oraz przy ZUP i Gazowni w Nysie. W skład Prezydium Zarządu wybrani zostali: Janusz 
Sanocki (FPN) – przewodniczący, Władysław Bolechów (FSD „Polmo”) – wiceprzewodniczący, Zbigniew Zając 
(WPWiK) – wiceprzewodniczący, Józefa Duczkowska (PKS) – główna księgowa, Jan Piątkowski (adwokat), Hen-
ryk Stępień („OPREM”), Jadwiga Grubiak (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska), Jerzy Jakubek (ZOZ), Jan Ko-
narski (Zespół Szkół Rolniczych), Jerzy Kowalczyk (Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych), Adolf Mikulec 
(ZSM), Jerzy Ostrowski (KPGR Frączków), Andrzej Reguła („Fermstal” Niemodlin) i Tomasz Ziobrowski (Sąd 
Rejonowy). Członkami Zarządu MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej zostali ponadto: Piotr Biernat, Hanna 
Brankowska, Janina Czarkowska, Helena Gondek, Wiesław Jamiński, Feliks Kamienik, Bogumiła Kokosa, Ryszard 
122   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym województwie opolskim, 2 VII 1981 r., s. 29–30. 
123 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1480, Komunikat Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków 

Zawodowych w Opolu, 20 IX 1980 r., s. 10. Pierwszym przewodniczącym MKZ Opole został Bogusław Bardon. 23 XII 1980 r. przewod-
niczącym MKZ został wybrany Roman Kirstein.  

124 Janusz Sanocki, ur. 5 III 1954 r. w Nysie, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, mgr inż. organizacji i zarządzania prze-
mysłem; w 1980 r. referent ds. organizacji produkcji w Fabryce Pomocy Naukowych w Nysie.     

125   AP Opole, KW, sygn. 1646, [Informacje o nastrojach w gminach], t. II, 1980, [Informacje dot. sytuacji w Nysie], 26 IX 1980 r., k. 158
126 Ibidem, Komunikat na dzień 27 IX 1980 r., k. 166; AIPN Wr 67/15, j. 1, Sprawa obiektowa „Prekursorzy” [wybór materiałów], Informa-

cja dot. całokształtu działalności MKZ-tu Nysa, 30 III 1982 r., mfm.    
127 AIPN WrKW MO Opole, 011/1742, Akta śledztwa w sprawie działalności wydawniczej MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, Pro-

tokół przesłuchania świadka [Mariana Chadrysia], 27 VIII 1981 r., k. 79.   
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Kondracki, Ryszard Kowalik, Sylwester Kozłowski, Sylwester Kwiecień, Adam Lemiowski, Adam Marcinkowski, 
Mieczysław Mazur, Ryszard Oszytko, Halina Piela, Lech Przybylski, Lesław Puchalski, Wiesław Somer (Sommer?) 
i Jan Świerczyński128. 

8 listopada 1980 r. powstał Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej, 
działający w zakładach pracy w gminach Prudnik, Lubsza, Biała i Głogówek. Przewodniczącym MKZ został Jakub 
Forystek (Spółdzielnia Pracy Branży Drzewnej im. 22 Lipca w Prudniku). Jego zastępcami byli Włodzimierz Pucek 
(ZPB „Frotex”), Władysław Sierakowski (Spółdzielnia Pracy „Pionier”) i Jerzy Wierzbicki (Śląskie Zakłady Prze-
mysłu Skórzanego „Otmęt” – Zakład Obuwia w Prudniku). Funkcję sekretarza pełnił Andrzej Pajor, a skarbnikiem 
był Kazimierz Stokowski. W składzie MKZ NSZZ Ziemi Prudnickiej działali ponadto m.in. Henryk Nowaczek 
(Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych), Józefa Kozioł (ZOZ), Józef Grabowski (ZOZ), Zygmunt Kramarz 
(PKS), Józef Boski (PKS), Eugeniusz Drohomirecki (oświata) i Jan Naskręt (rzemiosło)129. 

Oprócz „dużych” MKZ powstały także lokalne punkty koordynacyjne NSZZ „Solidarność” w niektórych in-
nych ośrodkach miejskich województwa opolskiego. W południowej części Opolszczyzny punkty takie zostały 
128 AIPN Wr 067/15, j. 1, Informacja dot. całokształtu działalności MKZ-tu Nysa, 30 III 1982 r., mfm. Piotr Biernat, ur. 22 X 1955 r.; technik 

rolnik, dyspozytor ruchu na stacji PKP w Nysie; przewodniczący KZ NSZZ „S” Służby Ruchu Węzła PKP Nysa; przewodniczący Zakła-
dowej Komisji Rewizyjnej PZPR Węzła PKP. Władysław Bolechów, ur. 28 III 1948 r. w Strzelcach Opolskich; technolog, pracownik FSD 
„Polmo” w Nysie, p. o. kierownika sekcji dokumentacji technicznej; współorganizator akcji strajkowej we wrześniu 1980 r., wiceprzewod-
niczący KZ NSZZ „S”. Hanna Brankowska,ur. 12 I 1926 r. w Ciechanowie; pracownica Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Nysie. 
Janina Czarkowska, ur. 16 IV 1924 r. w Mariampolu w ówczesnym województwie stanisławowskim; wykształcenie średnie, pracownica 
Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców – Oddział w Nysie. Józefa Duczkowska, ur. 17 VIII 1948 r. w Ligocie Wielkiej; technik ekonomista; 
księgowa w oddziale PKS w Nysie; sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „S”. Leon Foltyn, ur. 22 VIII 1947 r. w Pieszycach; inżynier mecha-
nik, specjalista konstruktor w FSD w Nysie; przewodniczący KZ NSZZ „S”. Helena Gondek, wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Paczkowie. Jadwiga Grubiak, ur. 14 IX 1950 r. w Ścinawce Dolnej; wykształcenie średnie ekonomiczne. Jerzy Jakubek, 
ur. 19 I 1952 r. w Nysie; lekarz med. – dermatolog, zatrudniony w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nysie; wiceprzewodniczący KZ NSZZ 
„S”. Wiesław Jamiński, ur. 3 V 1951 r. w Nysie; ślusarz, zatrudniony w FSD „Polmo” w Nysie. Feliks Kamienik, pracownik Kombinatu PGR 
w Białej Nyskiej. Bogumiła Kokosa,ur. 13 VII 1947 r. w Nysie; mgr prawa, kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie. Ryszard 
Kondracki, ur. 20 III 1951 r. w Olecku; zatrudniony jako elektryk w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Nysie; przewodniczący KZ NSZZ „S”. Ryszard Kowalik, przewodniczący KZ NSZZ „S” przy nyskim oddziale Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Jerzy Kowalczyk, ur. 17 IV 1936 r.; inżynier budownictwa ogólnego, zatrudniony jako projektant 
w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Energetycznych. Sylwester Kozłowski, ur. 29 VIII 1943 r. w Wiedniu; pracownik Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Paczkowie. Sylwester Kwiecień, ur. 2 VII 1945 r. w Klimontowie; pracownik Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łambinowicach. 
Adam Lemiowski, ur. 17 IX 1949 r. w Zabrzu; technik mechanik, zatrudniony jako elektryk-automatyk w Nyskim Przedsiębiorstwie Bu-
dowlanym. Adam Marcinkowski, ur. 14 III 1949 r. w Nysie; pracownik Oddziału PKS w Nysie. Mieczysław Mazur, ur. 12 VII 
1953 r. w Nysie; pracownik FSD „Polmo” w Nysie. Adolf Mikulec, ur. 8 XI 1935 r. we Lwowie; wykształcenie średnie techniczne, nauczyciel 
zawodu w Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie; przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S”. Jerzy Ostrowski, ur. 25 VII 1935 r. we 
Lwowie; mechanik; przewodniczący KZ NSZZ „S” przy Kombinacie PGR we Frączkowie. Ryszard Oszytko, ur. 2 IX 1945 r. w Morowie, 
technik eksploatacji i naprawy spalinowych pojazdów trakcyjnych, zatrudniony jako maszynista w Lomotywowni PKP w Nysie, wiceprze-
wodniczący KZ NSZZ „S”. Jan Piątkowski, ur. 4 X 1935 w Gnieszowicach k. Sandomierza; adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Nysie. 
Halina Piela, ur. 20 IX 1956 r. w Kamienniku; wykształcenie średnie, zatrudniona w Zakładach Produkcji Cukierniczej WSS „Społem” 
„Cukry Nyskie” w Nysie. Lech Przybylski, ur. 16 VIII 1949 r. w Hajdukach Nyskich; technik mechanik, pracownik gospodarstwa pomocni-
czego przy Zakładzie Karnym w Nysie; przewodniczący KZ NSZZ „S”. Lesław Puchalski, ur. 20 X 1948 r.; technik mechanik, specjalista ds. 
budów w Kombinacie PGR w Białej Nyskiej. Andrzej Reguła, pracownik Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Montaży Budownictwa 
Rolniczego „Fermstal” w Niemodlinie. Wiesław Sommer, pracownik Zakładu Energetycznego w Nysie. Henryk Stępień, ur. 23 III 1927 r. 
w Porąbkach koło Wielunia; mgr administracji, pracownik Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy „OPREM” w Prudniku. Zbigniew 
Zając, ur. 11 IX 1954 r.; technik budownictwa, starszy inspektor ds. technicznych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kana-
lizacji – Oddział w Nysie, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S”. Tomasz Ziobrowski, ur. 8 III 1934 r. w Źreczach Dużych; kurator zawodowy 
w Sądzie Rejonowym w Nysie; aresztowany i sądzony w 1951 r. za przynależność do konspiracyjnego Związku Walczącej Młodzieży.  

129 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim, [Załącznik nr 2] 
Terenowe struktury władz NSZZ „Solidarność”, s. 44; ibidem, sygn. 1480, Lista kandydatów do władz Związku, s. 125; AIPN Wr 09/1043, 
Informacja dla komendanta wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie wojew[ództwa] opolskiego w dniu 
10 XI 1980 r., k. 48. Józef Boski, ur. 12 III 1941 r. w Puźnikach w przedwojennym województwie tarnopolskim; mieszkaniec Niemysłowic 
gm. Prudnik, kierowca. Jakub Forystek, ur. 20 VII 1942 r. w Osieku; wykształcenie średnie techniczne; były prezes Spółdzielni Pracy „Pokój” 
w Nysie, wydalony z PZPR w 1980 r. Józef Grabowski, ur. 20 III 1935 r.; felczer. Józefa Kozioł, ur. 11 IV 1937 r. w Warszawie; pielęgniarka. 
Zygmunt Kramarz, kierowca, machanik, pracownik Oddziału PKS w Prudniku; członek Prezydium KZ, członek Prezydium MKZ Ziemi 
Prudnickiej. Jan Naskręt, ur. 25 III 1935 w Więcborku; wykształcenie średnie, mistrz instalatorstwa technicznego; starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Prudniku. Henryk Nowaczek, ur. 11 III 1938 r. w Lubaczowie; inżynier melioracji wodnych, zatrudniony jako główny inżynier 
ds. eksploatacji w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych – Oddział w Prudniku. Włodzimierz Pucek, ur. 16 II 
1946 r. w Koźlu,  zm. 20 II 2000 r.; majster na Wydziale Tkalni ZPB „Frotex”. Władysław Sierakowski, ur. 28 II 1945 r.; kierownik Działu 
Zaopatrzenia i Zbytu w Spółdzielni Pracy „Pionier” w Prudniku; do grudnia 1981 r. wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „S” Ziemi Prudnickiej 
ds. rozmów z władzami. Kazimierz Stokowski, ur. 4 III 1951 r. w Łyszkowicach; technik mechanik; zatrudniony jako ślusarz w Śląskich 
Zakładach Przemysłu Skórzanego „Otmęt” – Zakład Obuwia w Prudniku; przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”. Jerzy Wierzbicki, 
ur. 5 X 1940 r. w Medusze w przedwojennym województwie stanisławowskim; technik chemik, pracownik ŚZPS „Otmęt” – Zakład Obuwia 
w Prudniku, etatowy wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „S” Ziemi Prudnickiej. Por. Z. Bereszyński, Włodzimierz Pucek, [w:] Encyklopedia 
Solidarności, wydanie internetowe: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=W%C5%82odzimierz_Pucek     
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powołane w Głogówku, Głubczycach, Głuchołazach i Otmuchowie. Ich obszar działania obejmował poszczególne 
gminy130. 

Przewodniczącym punktu koordynacyjnego w Głubczycach był Jerzy Mielnik ze Spółdzielni Pracy Inwalidów 
„Piast”. W roli doradcy występował Jakub Forystek, zamieszkały na stałe w Głubczycach przewodniczący MKZ 
Ziemi Prudnickiej131. 

Punktowi koordynacyjnemu w Głuchołazach przewodniczył Henryk Jabłoński z Głuchołaskiej Fabryki Ar-
matur. Jego zastępcami byli Ryszard Hirszfeld (Zakład Opieki Zdrowotnej), Jerzy Panek (ZOZ) i Stanisław Tkacz 
(Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze „Renifer” – Zakład w Głuchołazach)132. 

Na terenie miasta i gminy Głogówek działała Komisja Koordynacyjna MiG. Od 22 października jej Prezydium 
tworzyli: Tadeusz Jocher (przewodniczący Komisji Koordynacyjnej MiG, a zarazem przewodniczący Komisji Za-
kładowej przy Zakładach Roszarniczych w Głogówku), Irena Jaszczyszyn (przewodnicząca KZ przy Rejonowym 
Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Gospodarki Komunalnej w Głogówku), Andrzej Ossoliński (prze-
wodniczący KZ przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Głogówku), Kazimiera Kluczna (przewodnicząca KZ przy 
Gminnej Spółdzielni Głogówek), Emanuel Ratajczyk (przewodniczący KZ Pracowników Oświaty i Wychowania), 
Władysław Czeczek (członek KZ przy Rybnickich Zakładach Prefabrykacji Górniczej) oraz Zbigniew Jaszczyszyn 
(wiceprzewodniczący KZ przy Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej)133. 

Przewodniczącą punktu koordynacyjnego w Otmuchowie była Irena Nowak-Stamirowska (rzemiosło), a wi-
ceprzewodniczącymi: Stanisław Wójtowicz (były funkcjonariusz MO) i Eugeniusz Jasiński (Zakład Narzędzi Go-
spodarczych)134. 18 marca 1981 r. Wójtowicz zrezygnował z dalszej działalności w punkcie na tle częstych i daleko 
idących różnic zdań z innymi członkami tej struktury135. W listopadzie 1981 r. przewodniczącym punktu został 
Marian Sarabun, sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Otmuchowie, zamieszkały w Wójcicach koło Otmuchowa. Wiceprzewodniczą-
cym punktu został w tym czasie wybrany Zbigniew Dendys, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” przy Opolskich Zakładach Cukierniczych w Otmuchowie136.  

Na podstawie decyzji Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” lokalne MKZ i punkty koordy-
nacyjne uzyskały status oddziałów/delegatur ZR. Oddziały i delegatury, w przeciwieństwie do Zarządu Regionu, nie 
miały uprawnień decyzyjnych w stosunku do reprezentowanych przez nie zakładowych organizacji związkowych137. 

130 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim, [Załącznik nr 2] 
Terenowe struktury władz NSZZ „Solidarność”, s. 44–45; ibidem, sygn. 1649, Informacja Nr 74/I/6/81 o sytuacji w ruchu związkowym 
w województwie opolskim – wg stanu na dzień 20 I 1981 r., 22 I 1981 r., s. 60.   

131 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim, [Załącznik 
nr 2] Terenowe struktury władz NSZZ „Solidarność”, s. 44. Jerzy Mielnik, ur. 17 XI 1946 r.; technolog drewna, główny technolog 
w Spółdzielni Pracy Inwalidów „Piast” w Głubczycach; członek ZSL; członek KZ NSZZ „S”. W przywołanym dokumencie pojawiła się 
błędna pisownia nazwiska Jerzego Mielnika. 

132 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim, [Załącznik nr 2] 
Terenowe struktury władz NSZZ „Solidarność”, s. 45. Ryszard Hirszfeld, ur. 8 IV 1930 r. we Lwowie; starszy felczer med., lekarz dyżurny 
pogotowa ratunkowego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach; członek Społecznej Komisji do Walki z Alkoholizmem. 
Henryk Jabłoński, ur. 15 XII 1945 r. w Nysie; technik mechanik, kierownik magazynów w Głuchołaskiej Fabryce Armatur. Jerzy Panek, 
ur. 18 XII 1942 r. w Sadogórze; lekarz psychiatra. Stanisław Tkacz, ur. 8 IX 1939 r. we Lwowie; krojczy w Dolnośląskich Zakładach 
Białoskórniczo-Rękawiczniczych „Renifer” – Zakład w Głuchołazach; przewodniczący KZ NSZZ „S”. 

133 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim. Załącznik nr 2. 
Terenowe struktury władz NSZZ „Solidarność”, 2 VII 1981 r., s. 43–45; AIPN Wr 065/1067, „Kwestionariusz ewidencyjny „Sosna”, 
[Pismo Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Miasta i Gminy Głogówek do Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ 
„Solidarność” w Opolu], 2 XI 1981 r., mfm. Tadeusz Jocher, ur. 6 IV 1941 r. w Podsadkach, ślusarz-spawacz, zatrudniony w Zakładach 
Roszarniczych w Głogówku, przewodniczący KZ NSZZ „S”.       

134 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim, [Załącznik nr 2] 
Terenowe struktury władz NSZZ „Solidarność”, 2 VII 1981 r., s. 43. Irena Nowak-Stamirowska przewodniczyła początkowo tymczaso-
wej strukturze ośrodka. 14 I 1981 r. odbyły się wybory, w wyniku których ponownie została ona przewodniczącą. Ibidem, sygn. 1649, 
Komunikat dzienny z dnia 16–17 I 1981 r., s. 46. 

135   Ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 21 III 1981 r., s. 176. 
136 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Akta kontrolne śledztwa przeciwko Zbigniewowi Rusinowskiemu i Stefanowi Magierze, [Informacja na temat 

Mariana Sarabuna, załącznik do Planu częściowej realizacji śledztwa nr 4/83 w sprawie druku i kolportażu nielegalnych pism oraz ulotek 
na terenie Otmuchowa], 7 IV 1983 r., k. 58. 

137 AIPN Wr 065/746, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Lis” [wybór materiałów], j. 1, [Pismo Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ 
„Solidarność” do Punktu Koordynacyjnego (MKZ) NSZZ „Solidarność” w Prudniku, 30 X 1981 r., mfm; AIPN Wr 065/112, Program 
działania Prezydium Delegatury NSZZ „Solidarność” w Krapkowicach; ibidem, Uchwała zebrania ogólnego Punktu Koordynacyjnego NSZZ 
„Solidarność” w Krapkowicach, 10 VIII 1981 r., mfm; AIPN Wr 065/1067, „Kwestionariusz ewidencyjny „Sosna”, Pismo Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Miasta i Gminy Głógówek do Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” w Opolu, 2 XI 1981 r., mfm. 
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INTEGRACJA PONADZAKŁADOWYCH 
STRUKTUR ZWIĄZKOWYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”   

Jednym z największych problemów nowego ruchu związkowego w województwie opolskim było jego orga-
nizacyjne rozbicie, związane po części z osobistymi ambicjami działaczy reprezentujących poszczególne ośrodki 
miejskie województwa, ale mające za tło także czynniki natury obiektywnej, a mianowicie relatywną słabość Opola 
w roli regionalnego centrum życia społeczno-gospodarczego. Działający od września 1980 r. Międzyzakładowy 
Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Opolu aspirował do roli regionalnego ośrodka władzy nowego ruchu 
związkowego. Komitetowi temu nie chciały jednak podporządkować się analogiczne komitety w innych ośrodkach 
miejskich Opolszczyzny, a zwłaszcza lokalne MKZ w Brzegu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu. 

Na obradującym 30 maja 1981 r. w Opolu I Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”  Województwa Opolskie-
go, po bardzo burzliwej dyskusji, została podjęta uchwała o utworzeniu jednego Regionu Ziemi Opolskiej (później: 
Śląska Opolskiego) z siedzibą w Opolu. Na mocy tejże uchwały w ramach regionalnej struktury  związku zacho-
wano sieć lokalnych MKZ, przyznając tym ostatnim cały zakres działania i kompetencji statutowych zarządu regio-
nalnego z wyłączeniem spraw wymienionych w punkcie 1 [uchwały]138.  Lokalne MKZ miały prowadzić samodzielną 
gospodarkę finansową, odprowadzając część składek na rzecz zarządu regionu Ziemi Opolskiej139.  

Nawet te kompromisowe, wydawałoby się, wyniki obrad nie zagwarantowały jednak organizacyjnej jedności 
Opolszczyzny w ramach NSZZ „Solidarność”. Delegaci z Brzegu i okolic wybrali przynależność do dolnośląskiego 
regionu „Solidarność”. Poza strukturami Regionu Śląska Opolskiego pozostały również organizacje związkowe 
reprezentowane w MKZ Ziemi Nyskiej i MKZ Kędzierzyn-Koźle. 

Niemal w tym samym czasie, gdy odbywało się walne zebranie przedwyborcze delegatów Regionu Śląska Opol-
skiego, 14 lipca 1981 r., odbyło się w Nysie II Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zakładów pracy zrzeszonych 
w MKZ Ziemi Nyskiej. Zebranie to zostało zwołane w związku ze znacznymi rozbieżnościami zdań co do zasad-
ności tworzenia regionu. W trakcie zebrania uchwalono, by nie przystępować w obecnej chwili do tworzenia regionu 
Opolszczyzny i do czasu uregulowania problemu przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działać jako 
Region – Ziemia Nyska. Uznano równocześnie, że w chwili obecnej najwłaściwszym rozwiązaniem jest przystąpienie 
do makroregionu – Dolny Śląsk (Wrocław). Zobowiązano Zarząd MKZ do podjęcia odpowiednich kroków w tym 
kierunku. Zarząd Makroregionu – Dolny Śląsk przyjął wniosek MKZ – Ziemia Nyska do wiadomości, pozostawiając 
ostateczną decyzję Krajowemu Zjazdowi Delegatów140. 

Wyjątkiem na tym tle była postawa zakładowej organizacji związkowej w nyskich Zakładach Urządzeń Prze-
mysłowych, która zdecydowała się na wejście w skład nowych struktur regionalnych opolskiej „Solidarności”, co 
oznaczało z kolei rozłam organizacyjny na terenie Nysy141. Więź z Opolem wybrali także związkowcy z punktu 
koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Głogówku. Miejscowe komisje zakładowe były pierwotnie zarejestrowa-
ne w MKZ Kędzierzyn-Koźle. Po powstaniu Regionu Śląska Opolskiego zostały one jednak przerejestrowane do 
Opola142. 

W dniach 25–26 lipca 1981 r., podczas drugiej tury I Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego, wybrany został Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „S” pod przewodnictwem Stanisława Jało-
wieckiego. Członkami Zarządu Regionu zostali również  następujący działacze z południowych kresów Opolsz-
czyzny: Jakub Forystek, Kazimierz Stokowski i Jerzy Wierzbicki (Prudnik), Andrzej Borula, Franciszek Szelwicki, 
138 Punkt 1 uchwały zastrzegał do wyłącznej kompetencji przyszłego Zarządu Regionu następujące funkcje i czynności:  

a )  ustalanie generalnej strategii działania organizacji regionalnej; 
b )  reprezentowanie organizacji wobec władz i organów administracji państwowej, gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji na 

szczeblu wojewódzkim; 
c )  reprezentowanie regionu w K[rajowej] K[omisji] P[orozumiewawczej]; 
d )  podejmowanie decyzji w sprawie strajku o zasięgu większym niż zakład pracy; e ) koordynowanie działań poszczególnych MKZ i punk-

tów koordynacyjnych; f ) obsługa regionu w zakresie: prasy, szkoleń, ośrodka prac społeczno-zawodowych.  
139 Uchwała I Walnego Zjazdu Delegatów Województwa Opolskiego, „Informator Zakładowy KZ NSZZ »Solidarność« ZCW Górażdże”, 

1981, nr 9 z 23 VI, s. 15; „Trybuna Opolska”, 2 VI 1981 r., s. 2.
140 II Nadzwyczajne Zebranie Delegatów MKZ NSZZ „Solidarność” – Ziemia Nyska, „Solidarność. Pismo MKZ NSZZ »Solidarność« w Ny-

sie”, 1981, nr 16 z sierpnia (data dzienna nieczytelna), s. 1.
141   K. Stachowski, 2 x Nysa, „Solidarność Opolszczyzny”, 1981, nr 20 z 10 VII, s. 5 i 7-8.  
142   Głogówek – coraz mocniejszy punkt na naszej mapie, „Sygnały”, 1981, nr 83/112 z 2 IX, s. 2.   
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Adam Topolewski (ZUP Nysa), Władysław Korus, Maria Treć (Głubczyce) oraz Tadeusz Jocher (Głogówek). 
W składzie regionalnej Komisji Rewizyjnej znalazł się m.in. Jan Dorosz z Prudnika. Delegatami na Zjazd Krajowy 
NSZZ „Solidarność” wybrani zostali m.in. Jakub Forystek (Prudnik), Franciszek Szelwicki (ZUP Nysa) oraz Jerzy 
Mielnik i Maria Treć (Głubczyce)143.

Jakub Forystek został wybrany także w skład Prezydium Zarządu Regionu jako jego sekretarz. Pełnił on tę funk-
cję do 26 października 1981 r. 30 lipca 1981 r. Zarząd Regionu przeprowadził wybory uzupełniające do Prezydium, 
wybierając w jego skład dodatkowe osoby, a wśród nich Franciszka Szelwickiego z ZUP Nysa144.        
  

BRANŻOWE I ŚRODOWISKOWE STRUKTURY ORGANIZACYJNE 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” uzyskał nietypową dla związków zawodowych 
strukturę, w której więzi terytorialne miały zdecydowaną przewagę nad więziami branżowymi i środowiskowymi. 
Zgodnie ze statutem NSZZ „S”, w ramach związku – na szczeblu zarówno regionalnym jak i krajowym – mogły 
jednak być powoływane  sekcje zawodowe i branżowe. Sekcje takie zaczęły się organizować już w pierwszych tygo-
dniach działalności NSZZ „S”. Jedną z nich była Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania w Opolu, reprezentowa-
na w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Oświaty i Wychowania NSZZ „S”145. 

Do ośrodków, w których „Solidarność” nauczycielska rozwijała się najbardziej dynamicznie, należał Prudnik. 
Już przed 25 listopada 1980 r. wstąpili do „Solidarności” prawie wszyscy nauczyciele miejscowych szkół. W szko-
łach podstawowych nr 1, 2 i 4 oraz szkołach średnich i pomaturalnych konkurencyjny Związek Nauczycielstwa 
Polskiego przestał istnieć, ponieważ liczba członków w poszczególnych ogniskach szkolnych spadła poniżej statu-
towego minimum146. We wszystkich szkołach podstawowych na terenie Prudnika kolportowano ulotki z Gdańska, 
wzywające młodzież do poparcia postulatów środowiska nauczycielskiego147. 

7 grudnia 1980 r. na zebraniu wyborczym w prudnickim Liceum Ogólnokształcącym ukonstytuowała się Mię-
dzyszkolna Komisja Koordynacyjna NSZZ „S”. Wśród siedmiu członków tej komisji znajdowali się Józef Biliński, 
nauczyciel geografii w Studium dla Wychowawczyń Przedszkoli oraz Irena Borowiec, nauczycielka biologii 
w Szkole Podstawowej nr 4148. 

W początkach grudnia 1980 r. również na szczeblu regionalnym została powołana Międzyszkolna Komisja 
Koordynacyjna, upoważniona do reprezentowania interesów pracowników placówek oświatowo-wychowawczych 
i szkół w rozmowach z władzami oświatowymi i związkowymi. W skład Komisji weszli przedstawiciele komisji 
zakładowych NSZZ „S” pracowników oświaty i wychowania z terenu województwa opolskiego oraz kilku nauczy-
cieli, głównie ze szkół podstawowych149. 
143 Komunikat o składzie osobowym Zarządu Regionu Śląska Opolskiego, „Sygnały”, 1981, nr 69/98 z 3 VIII, s. 1; AP Opole, KW PZPR, 

sygn. 1480, Pismo Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Opolu do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, s. 215–223. 
Andrzej Borula, ur. 15 I 1942 r. w Żeglicach, zm. 24 IV 1993 r.; technik mechanik, zatrudniony w Zakładach Urządzeń Przemysłowych 
w Nysie jako kontroler  jakości, a następnie pracownik działu planowania i przygotowania produkcji; członek KZ NSZZ „S”. Władysław 
Korus, ur. 15 VI 1938 r. w Łącznej; wykształcenie średnie, główny specjalista ds. ochrony mienia w Zakładach Przemysłu Dziewiarskie-
go „Unia” w Głubczycach; przewodniczący KZ NSZZ „S”. Kazimierz Stokowski, ur. 4 III 1951 r. w Łyszkowicach; technik mechanik, 
ślusarz; przewodniczący KZ NSZZ „S” w Zakładzie Obuwia ŚZPS „Otmęt” w Prudniku. Franciszek Szelwicki, ur. 2 I 1941 w Czarno-
koncach Małych w przedwojennym województwie tarnopolskim; technik mechanik, pracownik Zakładów Urządzeń Przemysło-
wych w Nysie. Adam Topolewski, ur. 28 V 1948 r.; tokarz, pracownik Zakładów Urządzeń Przemysłowych w Nysie, przewodniczący 
KZ NSZZ „S”. Maria Treć, ur. 16 V 1944 r. w Czernielowie Mazowieckim w przedwojennym województwie tarnopolskim; pielęgniarka, 
pedagog, kierowniczka Żłobka Miejskiego w Głubczycach; członek KZ NSZZ „S”.

144   „Sygnały”, 1981, nr 70/99 z 4 VIII, s. 1; „Kronika”, 1981, nr 1z 1–20 VIII, s. 4; A. Klusik, K. Oleszko, ZR obraduje, „Prawda”, 1981, nr 8/28 
z 16 XI, s. 4.

145 Por. T. Bochwic, Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania 1980–1989, Warszawa 2000, s. 64–65; Wybór źródeł do hi-
storii Solidarności Oświaty i Wychowania, oprac. J. Żurek, Warszawa 2000, s. 77; N. Jarska, Niezależny ruch oświatowy i nauka niezależna 
1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 151–153.   

146 AIPN Wr 09/1033, Szyfrogram z Komendy Miejskiej MO w Prudniku do naczelnika Wu-Es-Ka, Wydziału III „A” i Wydziału Przestęp-
czości Gospodarczej KW MO w Opolu, 25 XI 1980 r.], k. 90.   

147 AIPN Wr 09/1043, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie wojew[ództwa] 
opolskiego w dniu 15 XI 1980 r., k. 78.  

148   AIPN Wr 09/1033, Meldunek dot. sytuacji w dniu 8 XII 1980 r. w obiektach ochranianych przez Wydział III „A” [KW MO w Opolu], k. 166.  
149 E. Drygas, Działalność „Solidarności” nauczycielskiej w Opolu w latach 1980–1981, praca magisterska wykonana pod kierunkiem doc. dr 

hab. A. Smołalskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Wydział Filologiczno-Historyczny, kierunek: pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza, mps, Opole 1990s. 19; Uwagi pisemne Anieli Górznej z marca 2001 r. Elżbieta Drygas jako datę powołania 
Komisji podaje 10 XII 1980 r., Aniela Górzna – 4 XII 1980 r.   
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21 stycznia 1981 r. odbyło się zebranie Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, na 
którym powołano siedmioosobowy zarząd Sekcji pod przewodnictwem Anieli Górznej z Opola. Członkami zarzą-
du zostały wówczas m.in. Adolf Mikulec z Nysy oraz Andrzej Pajor z Prudnika150. 

Zasięg działania Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania obejmował cały obszar województwa 
opolskiego, inaczej niż miało to miejsce w przypadku terytorialnych struktur NSZZ „S”, reprezentowanych przez 
MKZ Opole, a następnie przez Zarząd Regionu Śląska Opolskiego (odmienność ta wynikała z potrzeby wspólnego 
występowania wobec wojewódzkich władz oświatowych). W składzie RSPOiW reprezentowane były wszystkie 
komisje zakładowe NSZZ „S” pracowników oświaty i wychowania z terenu województwa opolskiego. Przedstawi-
cielami poszczególnych komisji byli ich przewodniczący, a w szczególności: Adolf Mikulec (Nysa), Andrzej Pajor 
(Prudnik) i Henryk Wasylik (Głuchołazy)151.     

Organizacyjna jedność „Solidarności” nauczycielskiej w skali całego województwa opolskiego stanowiła czę-
ściową przeciwwagę dla rozbicia związanego z funkcjonowaniem w tym województwie różnych struktur regional-
nych. W ramach tych samych struktur środowiskowych oświaty i wychowania funkcjonowali działacze związani 
z różnymi ośrodkami struktur regionalnych (Opole, Nysa, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle). Podobna sytuacja występo-
wała w różnych innych środowiskach i branżach oraz wśród pracowników przedsiębiorstw wielozakładowych, 
mających swoje oddziały lub inne jednostki organizacyjne w różnych częściach województwa.      

Swoje filie w różnych częściach Opolszczyzny posiadały m.in. Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Otmęt” 
w Krapkowicach. Oprócz centralnego zakładu w Krapkowicach-Otmęcie, struktura ta obejmowała m.in. Zakład 
Obuwia w Prudniku. W poszczególnych zakładach przedsiębiorstwa powstały komisje zakładowe NSZZ „S”, re-
prezentowane w szczególności w MKZ Prudnik. Powołano również Komisją Porozumiewawczą Przedsiębiorstwa, 
której członkiem został  m.in. Jerzy Wierzbicki z Zakładu Obuwia w Prudniku152.

Na całym obszarze województwa opolskiego działało m.in. Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książ-
ki „Ruch”. Przedsiębiorstwo to, podobnie jak Opolskie Wydawnictwo Prasowe (wydawca „Trybuny Opolskiej”) 
i Opolskie Zakłady Graficzne, należało do wielkiego koncernu prasowego PZPR, jakim była Robotnicza Spół-
dzielnia Wydawnicza „Prasa – Książka – Ruch”. Zadania PUPiK obejmowały w szczególności dystrybucję prasy 
i innych periodyków, prowadzoną na zasadach monopolistycznych w sieci kiosków „Ruchu”. Przedsiębiorstwo to 
prowadziło również kluby międzynarodowej prasy i książki. W województwie opolskim struktura organizacyjna 
PUPiK obejmowała centralę i oddziały terenowe w dawnych miastach powiatowych. Około 1980 r. istniało sześć 
oddziałów przedsiębiorstwa z ośrodkami w Opolu, Brzegu, Nysie, Prudniku, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu. 
Powołana przy tym przedsiębiorstwie zakładowa organizacja związkowa NSZZ „S” obejmowała swoją działalno-
ścią wszystkie wymienione ośrodki. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S” został Edward Ulok z Go-
golina. Do jej czołowych działaczy należał ponadto m.in. Zbigniew Szafran z Prudnika153.

Działacze „Solidarności” z rejonowych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej współpraco-
wali ze sobą w ramach Komisji Roboczej przy Wojewódzkim Zjednoczeniu PGKiM. Komisji tej przewodniczył 
Andrzej Morze z WZGKiM, a do jej członków należał m.in. Ryszard Kondracki, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej przy RPGKiM w Nysie oraz działacz MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej154.    

Bardzo złożoną mozaikę tworzyły struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” wśród pracowników Polskich 
Kolei Państwowych. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie Węzła PKP w Nysie dzięki materiałom wytworzo-
nym na ten temat przez Wydział II KW MO w Opolu. 

Pierwszą komórką organizacyjną „Solidarności” w nyskim Węźle PKP był komitet założycielski przy miejsco-
wym Oddziale Utrzymania i Napraw Wagonów (filia Wagonowni Pozaklasowej PKP w Opolu-Groszowicach), 
wywodzący się z komitetu strajkowego utworzonego na przełomie września i października 1980 r. (po zakończeniu 

150 E. Drygas, op. cit., s. 29–30. Nieco inne informacje podaje Aniela Górzna. Według niej siódmym członkiem Prezydium została wówczas 
Janina Zielińska z Głubczyc. Uwagi pisemne Anieli Górznej z marca 2001 r.  

151   E. Drygas, op. cit., s. 29. 
152   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1478, Oświadczenie Komisji Porozumiewawczej Przedsiębiorstwa NSZZ „S” przy ŚZPS „Otmęt” w Krap-

kowicach, 15 I 1981 r., s. 154–155. 
153 Por. Z. Bereszyński, Służba Bezpieczeństwa i media informacyjne w województwie opolskim,  Służba Bezpieczeństwa i media informacyjne 

w województwie opolskim, [w:] Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945–1989, red. K. Jasiak, Opole 
2012, s. 205–206.   

154   Por. A. Maziarz, Kondracki Ryszard, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 2, s. 188.   
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strajku komitet ten kontynuował działalność jako Komitet Robotniczy). Przewodniczącym wybranej w później-
szym czasie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” został Władysław Jankowski. 

6 października 1980 r. powołano Zakładowy Komitet Robotniczy, mający stanowić tymczasową reprezentację 
załogi Lokomotywowni PKP w Nysie. 31 października powstał Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy 
Lokomotywowni. W wyniku wyborów przeprowadzonych 8 listopada 1980 r. uformował się następujący skład 
owego komitetu: Ryszard Oszytko (przewodniczący), Józef Jakubiec (wiceprzewodniczący), Józef Zieliński (wi-
ceprzewodniczący), Zdzisław Humaj (sekretarz), Tadeusz Kłuś (skarbnik), Szczepan Magdziak, Zbigniew Mły-
narczyk, Piotr Pawlak, Witold Rola, Wiesław Tabor i Józef Worach. 28 stycznia 1981 r. wybrano następujący skład 
Komisji Zakładowej: Oszytko (przewodniczący), Humaj (etatowy wiceprzewodniczący), Worach (sekretarz), Ja-
kubiec (skarbnik) i Młynarczyk. Wybraną 19 stycznia 1981 r. Komisję Rewizyjną tworzyli Andrzej Rogatka, Anna 
Banaś i Józef Cieślak155.     

Na wspólnym zebraniu pracowników wszystkich służb nyskiego Węzła PKP, odbywającym się 31 października 
1980 r. na terenie Lokomotywowni, wyłoniono komisję skrutacyjną, mającą przeprowadzić wybory do środowi-
skowych władz „Solidarności”. Planowano wówczas powołanie jednej komisji zakładowej dla całego Węzła, złożo-
nej z przedstawicieli poszczególnych służb. Zamierzenia tego jednak ostatecznie nie zrealizowano. Zamiast tego 
powstały odrębne komisje zakładowe bądź inne komórki organizacyjne „Solidarności” dla każdej ze służb.        

Wybraną w styczniu 1981 r. (na bazie działającego wcześniej komitetu założycielskiego) Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność” Służby Ruchu Węzła PKP w Nysie tworzyli: Piotr Biernat (przewodniczący), Bożena Rze-
szutko (wiceprzewodnicząca), Bogumiła Hutmańska (sekretarz), Stanisław Baraniewicz (skarbnik), Danuta Ha-
bło, Władysław Hnatiuk, Andrzej Karpowicz, Andrzej Szwed i Piotr Turkiewicz. W skład Komisji Zakładowej 
wchodzili ponadto z urzędu przewodniczący kół „Solidarności” ze stacji PKP w Chróścinie Nyskiej, Głuchołazach, 
Goświnowicach, Jasienicy Dolnej, Nowym Świętowie, Otmuchowie, Paczkowie i Prudniku156. 

12 grudnia 1980 r. powstał Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Sekcji Drogowej Węzła PKP w Nysie. 
15 i 16 stycznia 1981 r. wybrano dla tej sekcji Komisję Zakładową w składzie: Władysław Konewski (przewodni-
czący), Marian Gierat (wiceprzewodniczący), Marcin Byś (członek Prezydium), Teresa Nawrocka (członek Prezy-
dium), Zbigniew Zamirski (członek Prezydium), Henryk Fiołka (członek Prezydium), Edward Grzych i Tadeusz 
Łukaszczyk. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Franciszek Wiewióra (przewodniczący), Stefan Kurkowski 
i Mieczysław Leśnik157.  

Pracownicy niektórych służb nyskiego Węzła PKP należeli do kół „Solidarności”, których komisje zakładowe 
miały swoją siedzibę w Opolu. Było tak w przypadku służby energetycznej i służby łączności, a także w miejsco-
wym Rejonie Budynków PKP158.     

155 Zdzisław Humaj, ur. 29 VII 1951 r. w Paczkowie; technik mechanik; zatrudniony jako młodszy maszynista spalinowych pojazdów trak-
cyjnych. Józef Jakubiec, ur. 23 II 1942 r. w Radziechowach; wykształcenie podstawowe; maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych. 
Tadeusz Kłuś, ur. 16 XI 1951 r. w Prudniku; młodszy maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych. Szczepan Magdziak, ur. 15 VI 
1935 r.; maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych. Zbigniew Młynarczyk, ur. 12 I 1936 r. w Siedlcach; wykształcenie zawodowe; 
maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych. Piotr Pawlak, ur. 29 VI 1950 r. w Nysie; wykształcenie zawodowe; maszynista spali-
nowych pojazdów trakcyjnych. Witold Rola, ur. 30 X 1931 r. w Puźnikach w ówczesnym województwie tarnopolskim; wykształcenie 
zawodowe; maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych. Wiesław Tabor, ur. 21 XI 1955 r. w Katowicach; wykształcenie zawodowe; 
młodszy maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych. Józef Worach, ur. 3 I 1938 r.; wykształcenie zawodowe; maszynista spalino-
wych pojazdów trakcyjnych. Józef Zieliński, ur 13 III 1957 r. w Lewinie Brzeskim; wykształcenie zawodowe; zatrudniony jako starszy 
rzemieślnik. W materiałach SB jako przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni PKP w Nysie jest błędnie wymie-
niany Zdzisław Humaj. Nieporozumienie to zaistniało najpewniej w związku z tym, że działacz ten, w przeciwieństwie, do Ryszarda 
Oszytki, pełnił swoją funkcję etatowo. Pismo Ryszarda Oszytki do OBUIAD IPN we Wrocławiu – Delegatura w Opolu, 25 III 2014 r.        

156 Stanisław Baraniewicz, kierownik pociągu osobowego. Bogumiła Hutmańska, ur. 21 XI 1948 r. w Nysie; wykształcenie średnie ogólne; 
zatrudniona jako referendarz. Członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej PZPR Węzła PKP w Nysie. Andrzej Karpowicz, ur. 1 X 1957 r. 
w Nysie. Bożena Rzeszutko, ur. 4 I 1943 r. w Stroniu; wykształcenie średnie ogólne; zatrudniona jako adiunkt.    

157 Marcin Byś, toromistrz.  Władysław Konewski, ur. 5 VI 1953 r. w Dolnej na dawnych polskich kresach wschodnich; zatrudniony jako 
rzemieślnik specjalista. Marian Gierat, ur. 12 I 1952 r. w Skrzypcu; elektromonter, zatrudniony jako kierownik nadzoru liniowego. Tere-
sa Nawrocka, dróżnik przejazdowy. Do „Solidarności” należało w tym czasie 149 pracowników ” Sekcji Drogowej Węzła PKP w Nysie. 
Tylko szesnastu pracowników Sekcji należało do branżowego związku zawodowego.  

158 AIPN Wr 065/835, Analiza działalności NSZZ „Solidarność” na terenie Węzła PKP Nysa, 20 I 1981 r.; ibidem, Notatka służbowa dot. 
danych personalnych osób wchodzących w skład zarządu KZ NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni PKP Nysa, 27 V 1981 r.; ibi-
dem, Wykaz przewodniczących i ich zastępców Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” przy Węźle PKP Nysa i PKS, mfm (kopia 
cyfrowa – Pdf). Zgodnie z przywołanymi materiałami przewodniczącym KZ przy Oddziale PKS w Nysie był kierowca Kazimierz 
Galiński, ur. 27 IX 1928 r. w Wysokiem. Wiceprzewodniczącym KZ był kierowca Jerzy Tomaszewski, ur. 26 IV 1929 r. w Warszawie.   
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Miejscowe struktury „Solidarności” kolejarskiej objęły także prudnicką filię Zakładu Produkcji i Nasycania 
Podkładów Kolejowych w Pludrach koło Lublińca w ówczesnym województwie częstochowskim, a mianowicie 
Oddział Wyrobów Żelbetowych w Prudniku. Zakładowa organizacja związkowa miała swoją siedzibę w Pludrach 
i była zintegrowana z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” z ośrodkiem w Katowicach159. 

Dość złożona struktura zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” wytworzyła się również 
w jednostkach Państwowej Komunikacji Samochodowej, posiadającej szereg oddziałów terenowych w różnych 
ośrodkach województwa opolskiego. Odrębne komisje zakładowe „Solidarności” powstały m.in. przy oddziałach 
PKS w Głubczycach (przewodniczący Ryszard Wiciak), Nysie (przewodniczący Kazimierz Galiński, wiceprzewod-
niczący Jerzy Tomaszewski), oraz Prudniku (przewodniczący Józef Boski)160. 

ZWIĄZKOWCY Z POŁUDNIOWYCH KRESÓW OPOLSZCZYZNY 
W KRAJOWYCH STRUKTURACH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

5 września 1981 r. rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. W zjeździe tym uczestniczyły 
obok siebie aż trzy delegacje związkowe z terenu województwa opolskiego: licząca 19 osób delegacja regionu Ślą-
ska Opolskiego (wybrana w lipcu 1981 r.), trzyosobowa delegacja z Kędzierzyna-Koźla i dwuosobowa delegacja 
MKZ Nysa. Delegaci z Nysy i Kędzierzyna-Koźla nie mieli jednak prawa głosu. Delegację MKZ Nysa tworzyli 
Jan Piątkowski i Janusz Sanocki161. Południowe kresy Opolszczyzny reprezentowali również wymienieni powyżej 
członkowie regionalnej delegacji Śląska Opolskiego. 

Na I Krajowym Zjeździe Delegatów wybrana została Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Jednym z dwóch 
przedstawicieli Opolszczyzny w jej składzie (oprócz wchodzącego z urzędu Stanisława Jałowieckiego, przewodni-
czącego Zarządu Regionu Śląska Opolskiego) został Franciszek Szelwicki z Zakładów Urządzeń Przemysło-
wych w Nysie, mieszkaniec Otmuchowa162.

Wiesław Wojciechowski z Białej, działacz MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej, został w czerwcu 
1981 r. wybrany tymczasowym przewodniczącym Krajowej Sekcji Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” NSZZ 
„S”.  Po dwóch miesiącach zrezygnował on z tej funkcji z uwagi na przeciążenie obowiązkami, wynikające z jed-
noczesnego przewodniczenia Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy Zakładzie Gospodarczym Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielni Rolniczych w Prudniku. Prezydium Sekcji nie chciało jednak zaakceptować jego rezygna-
cji i ostatecznie, na zasadzie kompromisu, został on wiceprzewodniczącym tej struktury163.        

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA „SOLIDARNOŚCI”

W pierwszych miesiącach działalności NSZZ „Solidarność” aktywność nowego ruchu koncentrowała się 
przede wszystkim na sprawach związanych organizowaniem struktur związkowych i pokonywaniem różnego ro-
dzaju przeszkód, piętrzonych w tej dziedzinie przez władze komunistyczne. Od samego początku „Solidarność” 
159 AIPN Ka 473/206, Skład Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządn ych Związków Zawodowych „Solidarność” przy 

Zakładzie Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych w Pludrach, b.d., s. 15; ibidem, Lista członków Niezależnych Samorządn ych 
Związków Zawodowych „Solidarność” przy Zakładzie Produkcji i Nasycania Podkładów Kolejowych w Pludrach. Oddział Wyrobów 
Żelbetowych w Prudniku, b.d., s. 19 (kopia cyfrowa – Pdf). Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Produkcji 
i Nasycania Podkładów Kolejowych w Pludrach tworzyli: Mieczysław Ścisłowski (przewodniczący), Jerzy Mosz (I zastępca), Mieczysław 
Juszczyszyn (II zastępca), Jan Kostoń (sekretarz), Norbert Kabot, Alojzy Koj, Albert Koczula,  Józef Ledwoń, Edmund Stompierz i Piotr 
Wichary. Do „Solidarności” wstąpiło trzydziestu dziewięciu pracowników Oddziału Wyrobów Żelbetowych w Prudniku. We władzach 
zakładowej „Solidarności” oddział ten reprezentowali Mieczysław Juszczyszyn i Albert Koczula.

160 AIPN Wr 065/810, d. 1, Wykaz aktywu NSZZ „Solidarność” w obiektach PKP, ZNTK, Żegluga na Odrze – Wydział Floty i PKS na tere-
nie woj[ewództwa] opolskiego, b. d., mfm; Kazimierz Galiński, ur. 27 IX 1928 r. w Wysokiem; kierowca. Jerzy Tomaszewski, ur. 26 IV 
1929 r. w Warszawie; kierowca. 

161 „Tygodnik Solidarność”, 1981, nr 26 z 25 IX, s. 16; AP Opole, KW PZPR, sygn. 1480, Pismo Wydziału Organizacyjnego KW PZPR 
w Opolu do Wydziału Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, s. 215–223; ibidem, sygn. 1483, Wypowiedzi delegacji Regionu 
Śląska Opolskiego na I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” (wg dostępnych nam źródeł), 9 X 1981 r., s. 253–255.    

162 „Tygodnik Solidarność”, 1981, nr 30 z 23 X, s. 7–8; Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 8–10 sierpnia 
1981 r., s. 216–217. 

163 AIPN Wr 012/3196, t. 10, Dokumentacja dotycząca internowanych, Notatka służbowa dot. rozmów przeprowadzonych z internowa-
nym Wojciechowski[m] Wiesław[em], 26 I 1982 r., k. 75. Wiesław Wojciechowski, ur. 1 VI 1939 r. w Łodzi; wykształcenie średnie 
ekonomiczne, zatrudniony jako laborant w Wojewódzkim Zarządzie Spółdzielni Rolniczych – Zakład Gospodarczy w Prudniku; prze-
wodniczący KZ NSZZ „S”.      
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zajmowała się jednak również mnóstwem innych spraw, walcząc o materialne i socjalne interesy załóg, interweniu-
jąc w interesie osób pokrzywdzonych i w odpowiedzi na różnego rodzaju nieprawidłowości życia społeczne-
go, a także użyczając swojego patronatu różnego rodzaju oddolnym inicjatywom społecznym, składającym się na 
wielki proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.      

W początkach 1981 r. punkt koordynacyjny „Solidarności” w Głuchołazach wysunął pod adresem wojewody 
opolskiego szereg postulatów, dotyczących gospodarki i polityki społecznej w mieście. Na pierwszym miejscu zna-
lazł się postulat wprowadzenia sprawiedliwego rozdziału mieszkań z puli naczelnika miasta i gminy oraz miejsco-
wej spółdzielni mieszkaniowej. Żądano również nowego uregulowania sprawy statusu i przeznaczenia niektórych 
ośrodków wypoczynkowych w Głuchołazach. Ośrodek użytkowany przez Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej miał być zwrócony miastu, a ośrodek należący do Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Mieszkaniowych chciano przeznaczyć na dom starców. Postulowano również utworzenie dyrekcji 
w miejscowym Rejonowym Zarządzie Budownictwa Mieszkaniowego, prowadzenie właściwej gospodarki 
w szklarniach WZGKiM i służby zdrowia, właściwe zagospodarowanie lasu komunalnego, właściwe rozdyspono-
wanie funduszy zebranych na budowę hali sportowej, a także rozliczenie nieprawidłowości w zakresie gospodarki 
samochodami Urzędu Miasta i Gminy.  Zgodnie z uchwałą podjętą 9 lutego 1981 r., ewentualny brak odpowiedzi 
ze strony wojewody miał być oprotestowany w formie jednogodzinnego strajku, planowanego na 16 lutego we 
wszystkich zakładach pracy na terenie Głuchołaz oraz w ich filiach w gminach ościennych. Do strajku ostatecznie 
nie doszło, ponieważ 12 lutego wojewoda podjął rozmowy z „Solidarnością”, w wyniku których powołano wspólną 
komisję dla zbadania zasadności i możliwości realizacji zgłoszonych postulatów164.     

W marcu 1981 r. MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej sformułował szereg postulatów pod adresem 
wojewódzkich i lokalnych władz administracyjnych, domagając się w szczególności poprawy materialnych warun-
ków bytu społeczeństwa oraz pełniejszego zaspokojenia jego potrzeb kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych 
i socjalnych. Zgłoszone postulaty obejmowały m. in. powiększenie bazy szpitalnej, przekazanie na potrzeby służby 
zdrowia obiektu Urzędu Wojewódzkiego w Pokrzywnej („Chrobry”) oraz wybudowanie oczyszczalni ścieków przy 
Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” z równoległą budową oczyszczalni miejskiej. Domagano się także 
naprawienia ujemnych następstw niefortunnej reformy administracyjnej z 1975 r., postulując przywrócenie daw-
nej struktury administracyjnej z 17 województwami oraz powiatami. Związkowcom z prudnickiej „Solidarności” 
zależało szczególnie na tym, by w granice gminy Prudnik powróciły Pokrzywna i Trzebina165.     

28 maja 1981 r. działacze MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej mieli spotkać się w tych sprawach na 
terenie ZPB „Frotex” z wojewodą opolskim, naczelnikiem miasta i gminy Prudnik oraz naczelnikami gmin z Białej 
i Lubrzy. Mimo obustronnego uzgodnienia terminu spotkania, wojewoda nie przybył jednak na rozmowy, wysyła-
jąc w swoim zastępstwie sekretarza ds. związków zawodowych. Oburzeni tym działacze „Solidarności” oflagowali 
budynek „Frotexu”, grożąc podjęciem akcji strajkowej, a także wystąpili z pisemnym protestem, przesłanym na ręce 
wojewody oraz do wiadomości wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego, Krajowej Komisji Porozumiewawczej 
NSZZ „Solidarność”, zakładów pracy i centralnej prasy. W tekście rozesłanego pisma skarżono się na lekceważący 
stosunek administracji państwowej do przedstawicieli związków zawodowych.  

W wyniku długotrwałych negocjacji z przedstawicielami lokalnych władz administracyjnych, jakie odbyły się 
w dniach 28–29 maja 1981 r., doszło do zawarcia porozumienia, przewidującego częściową realizację postulatów 
prudnickiej „Solidarności”. Uzgodniono m.in., że sprawa ewentualnego przyłączenie Pokrzywnej i Trzebiny do 
gminy Prudnik stanie się tematem zebrań wiejskich w tych miejscowościach. Z początkiem października 1981 
r. w dotychczasowym ośrodku wypoczynkowym Urzędu Wojewódzkiego w Pokrzywnej miało być utworzone 
sanatorium dla dzieci i młodzieży166. 

Z większym lub mniejszym powodzeniem, zakładowe organizacje NSZZ „Solidarność” starały się walczyć 
z różnego rodzaju nieprawidłowościami w miejscu pracy. Tak np. w styczniu 1981 r. Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Omex” w Głuchołazach wystąpiła do Wydziału Rewizji 
Gospodarczej Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego w Łodzi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie 
164 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1649, Komunikaty dzienne Wydziału [Organizacyjnego] z sytuacji w województwie [opolskim], Komuni-

kat dzienny z dnia 13–16 II 1981 r., s. 119–120.  
165 A. Dereń, Żądali mieszkań, żywności, Pokrzywnej i Trzebiny, „Tygodnik Prudnicki”, 22 III 2006 r., wydanie internetowe: http://

www.tygodnikprudnicki.pl/1,337,0,5.html 
166  AP Opole, KW PZPR, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 28–29 V 1981 r., s. 280. 
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całokształtu pracy Kierownika Działu Ekonomiczno-Organizacyjnego, Tadeusza S. Związkowcy z „Solidarności” 
powoływali się na krążącą wśród załogi opinię, że Tadeusz S., pełniący jednocześnie społecznie funkcję I sekretarza 
Komitetu Zakładowego PZPR, faktycznie nie zajmuje się sprawami wchodzącymi w zakres jego czynności służbo-
wych jako Kierownika Działu167.  

Stałym elementem propagandowych ataków na „Solidarność” w latach 1980-1981 było oskarżanie nowego ru-
chu związkowego o dezorganizowanie życia gospodarczego poprzez ustawiczne strajki i niepokoje w zakładach 
pracy. W rzeczywistości przeciętny członek NSZZ „Solidarność” w województwie opolskim strajkował w owych 
latach w sumie tylko kilka godzin! Jednocześnie można przytoczyć przykłady takich inicjatyw związkowych, które 
łączyły się z mobilizowaniem pracowników do większego wysiłku czy bardziej sumiennego traktowania swoich 
obowiązków zawodowych.  

W kwietniu 1981 r. członkowie NSZZ „Solidarność” z Komisji Zakładowej przy Kombinacie Rolnym w Głub-
czycach – filia w Zopowej (przewodniczący Marian Suski), w darze dla dzieci z osiedla w Zopowej, wybudowali 
w czynie społecznym ogródek jordanowski. W późniejszym czasie zamierzano wybudować z pomocą młodzieży 
boisko do siatkówki168.  

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Unia” w Głubczycach 
(przewodniczący Władysław Korus, członek PZPR) wezwała załogę do przepracowania jednej z wolnych sobót 
przez dwie zmiany. Apel ten spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony niemal wszystkich pracowników 
„Unii” (z wyjątkiem kilku członków konkurencyjnych związków branżowych). W zamian za dodatkową pracę 
załoga „Unii” mogła nabyć trudno dostępne wyroby niektórych innych zakładów o pokrewnym profilu produkcji 
(bieliznę oraz galanterię skórzaną i rękawiczki)169. 

Do ciekawszych inicjatyw prudnickiej „Solidarności” można zaliczyć także podjęcie działań na rzecz zbudowania 
pomnika Żołnierza Polskiego, o którego projekcie tak pisano w jednym z dokumentów wytworzonych przez prud-
nicką Grupę Operacyjną Wydziału II Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza: Pomnik ten miał się składać 
z pięciu płyt, w których byłyby objęte dzieje oręża polskiego tylko do września 1939 r. W zwieńczeniu monumentu miał 
znajdować się orzeł piastowski i znak „Solidarności”. Został powołany komitet budowy pomnika pod przewodnic-
twem Józefa Boskiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy prudnickim oddziale PKS.    

Inicjatywa ta była bardzo źle odbierana przez ówczesne władze polityczne. Jednym z głównych zarzutów, jakie 
stawiano internowanemu w stanie wojennym Józefowi Boskiemu, było to, że przewodniczył on komitetowi budo-
wy pomnika o negatywnej, jak twierdzono, wymowie politycznej (zarzuty takie formułowali rozmawiający z Bo-
skim oficerowie Zwiadu  WOP)170. Idea budowy pomnika doczekała się ostatecznie realizacji po upadku systemu 
komunistycznego171. 

W centralnym punkcie Prudnika, na pl. Wolności, stał w tamtych czasach Pomnik Wdzięczności Armii Ra-
dzieckiej. W nocy z 1 na 2 na sierpnia 1981 r. płyta czołowa owego pomnika została oblana pomarańczową farbą. 
Stało się tak mimo tego, że pomnik był przez całą noc strzeżony  przez trzech żołnierzy (w tym jednego żołnierza 
zawodowego) z jednostki wojskowej w Prudniku. Fakt pomalowania pomnika wykryli funkcjonariusze MO, pa-
trolujący miasto samochodem milicyjnym172.   

Incydentem tym zajmowali się funkcjonariusze SB z Wydziału III Komendy Wojewódzkiej MO w ramach sprawy 
operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Farba”. O zachlapanie pomnika był podejrzewany m.in. trzynastoletni 
Ryszard Pucek, syn Włodzimierza Pucka, przewodniczącego zakładowej „Solidarności” przy ZPB „Frotex”. Gdy 
13 grudnia 1981 r., w początkach stanu wojennego, internowano W. Pucka, przeszukujący jego mieszkanie funkcjo-
nariusze SB rozglądali się w szczególności za pomarańczową farbą, która mogła posłużyć do zachlapania pomnika173. 
167 Ibidem, sygn. 2348, [Materiały dotyczące działalności „Solidarności” w zakładach pracy], 1980–1981, Pismo KZ NSZZ „Solidarność” 

przy ZPO „Omex” w Głuchołazach, 14 I 1981 r., s. 47. Wniosek został podpisany również przez Komisję Interwencyjną NSZZ „S” przy 
ZPO „Omex”, działającą pod przewodnictwem Jordana Maligłówki.    

168  „Sygnały”, 1981, nr 44/73 z 24 IV, s. 1–2.
169   AIPN Wr 012/3196, t. 5, Dokumentacja dotycząca internowanych, Pismo Władysława Korusa do komendanta wojewódzkiego MO 

w Opolu, 13 I 1982 r., k. 11.
170   AIPN Wr 065/1104, d. 1, Analiza materiałów kwestionariusza ewidencyjnego nr 4172, mfm. 
171   Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 18, Góry Opawskie, s. 240, 245. 
172 AIPN Wr 065/740, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Farba” [wybór materiałów], Meldunek operacyjny, 17 VIII 1981 r.; ibi-

dem, Ocena sytuacji operacyjnej w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Farba”, nr identyfikatora 001755, 11 IX 1981 r.; ibidem, 
Notatka służbowa, 24 VIII 1981 r., mfm.  

173   Ibidem, Notatka służbowa, 18 XI 1981 r.; ibidem, Notatka służbowa, 15 XII 1981 r., mfm.  
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W czerwcu 1982 r. SB zamknęła sprawę krypt. „Farba” wobec niemożności ustalenia sprawców czynu174. Pil-
nujący pomnika żołnierze sugerowali, iż to zapewne funkcjonariusz MO chciał im zrobić kawał i pomalował 
pomnik, a [to] w czasie, gdy był koło niego, a potem powiadomił ich o tym fakcie175.            

LOKALNA PRASA ZWIĄZKOWA „SOLIDARNOŚCI”

Do najważniejszych obszarów niezależnej działalności związkowej należała działalność wydawnicza, prowa-
dzona przeważnie poza zasięgiem cenzury. Od pierwszych chwil swojego istnienia nowe struktury związkowe zaj-
mowały się wydawaniem i kolportażem różnego rodzaju materiałów o charakterze informacyjnym: od prostych 
komunikatów po mniej lub bardziej regularnie wydawane biuletyny, a nawet publikacje książkowe. 

Od listopada 1980 r. ukazywał się „Biuletyn Informacyjny” MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Pod ta-
kim właśnie tytułem wydano, w nieregularnych odstępach czasu, dziewięć numerów biuletynu (jako ostatni numer 
9. z 21 marca 1981 r.), drukowanych techniką powielaczową (przy użyciu matryc białkowych). Począwszy od nu-
meru 10. z 16 kwietnia 1981 r. pismo wydawano pod tytułem „Solidarność. Pismo MKZ NSZZ ‘Solidarność’ 
w Nysie” (zachowano jednak ciągłość numeracji). W ostatnich tygodniach przed stanem wojennym pismo wycho-
dziło pod tytułem „Solidarność Nyska. Pismo MKZ NSZZ ‘Solidarność’ w Nysie” (zachował się nr 28. pisma pod 
takim właśnie tytułem, datowany 20 listopada 1981 r.). Z uwagi na ciągłość numeracji „Biuletyn Informacyjny” 
MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, „Solidarność. Pismo MKZ NSZZ ‘Solidarność’ w Nysie” oraz „Solidar-
ność Nyska. Pismo MKZ NSZZ ‘Solidarność’ w Nysie” należy traktować jako kolejne mutacje tego samego pisma. 
„Biuletyn Informacyjny” MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej był redagowany przez kolegium w składzie: Janusz Sanoc-
ki, August Bożentko, Marek Kupiec i Bolesław Leśniak. W charakterze redaktora odpowiedzialnego występował 
Janusz Sanocki. „Solidarność” i „Solidarność Nyską” redagowali: Krzysztof Pawlik (etatowy redaktor naczelny), 
Ewa Kmiecik (etatowy zastępca redaktora naczelnego), Janusz Sanocki, Jerzy Jakubek, Jan Piątkowski, Zbigniew 
Ryżanowski, Henryk Stępień i Zbigniew Zając176.

Jesienią 1980 r. zaczęto wydawać „Biuletyn Informacyjny” Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego NSZZ „So-
lidarność” w Otmuchowie. Z inicjatywy przewodniczącej punktu, Ireny Nowak-Stamirowskiej, drukiem zajął się 
Zbigniew Dendys, zatrudniony jako maszynista typograficzny w Wydziale Poligraficznym Opolskich Zakładów 
Cukrowniczych w Otmuchowie, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy tym przedsię-
biorstwie. Pismo było drukowane z wykorzystaniem powielacza, otrzymanego z MKZ Opole177. 

W grudniu 1980 r. wyszedł pierwszy numer „Głosu Solidarności” – magazynu informacyjnego punktów koordynacyj-
nych NSZZ „Solidarność” w Głubczycach i Prudniku. Pismo to zostało wydrukowane na powielaczu w nakładzie 
1000 egzemplarzy. Zespół redakcyjny pisma, mający swoją siedzibę w prudnickim ratuszu, tworzyli: Jerzy Mielnik, Barba-
ra Liphardt, Jakub Forystek, Józef Boski i Witold Lipniarski (ten ostatni odpowiadał za opracowanie graficzne)178.  

W późniejszym czasie, od końca stycznia 1981 r., wychodziło pismo „Solidarność Ziemi Prudnickiej”. Pismo 
to, drukowane techniką offsetową, było wydawane jako informator Punktu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” 
w Prudniku/MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej. Redagował je zespół funkcjonujący w prudnickim ra-
tuszu, a druk odbywał się w miejscowych Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex”. Do marca 1981 r. ukazało 
się dziewięć numerów pisma179. W okresie gotowości strajkowej po wydarzeniach bydgoskich w marcu 1981 r. pod 
szyldem MKZ jako Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „S” Ziemi Prudnickiej wydawano przejścio-
wo „Biuletyn Strajkowy”180.

174   Ibidem, Notatka służbowa, 9 VI 1982 r.; ibidem, Meldunek operacyjny, 12 VI 1982 r., mfm.  
175   Ibidem, Notatka służbowa, 24 VIII 1981 r., mfm.  
176 Por. Z. Bereszyński, Ł. Sołtysik, „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ »Solidarność« w Nysie, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 2, s.  44. 

Krzysztof Pawlik, ur. 19 IX 1944 r. w Nysie; mgr historii, zatrudniony jako konserwator w Muzum w Nysie. 
177 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Akta kontrolne śledztwa przeciwko Zbigniewowi Rusinowskiemu i Stefanowi Magierze, Protokół przesłucha-

nia świadka [Zbigniewa Dendysa], 19 IV 1983 r., k. 196–198; ibidem, Protokół przesłuchania świadka [Ireny Nowak-Stamirow-
skiej], 11 V 1983 r., k. 327–328.  

178 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1489, „Głos Solidarności”, grudzień 1980 r., s. 233-237. Witold Lipniarski, ur. 12 XI 1959 r., technik sztuk 
plastycznych, zatrudniony jako dekorator w oddziale WSS „Społem” w Prudniku; etatowy pracownik Punktu Koordynacyjnego/MKZ 
NSZZ „S” w Prudniku.  

179 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1489, „Solidarność Ziemi Prudnickiej”, 1981, [nr 1] z 30 I, s. 217–224; ibidem, „Solidarność Ziemi Prudnic-
kiej”, 1981, nr 9 z 26 III, s. 225–232.  

180   Por. E. Bednarska-Kolbiarz, Opolska droga do wolności. Powstanie i działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność” na Śląsku Opolskim w latach 1980–1981, Nysa 2001, s. 62.  
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Przy Punkcie Koordynacyjnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej powstał zespół ekspertów ds. informa-
cji. Wśród członków tego zespołu znajdował się Antoni Weigt, redaktor „Głosu Włókniarza”, wydawanego w ZPB 
„Frotex”181.    

W niektórych zakładach pracy „Solidarność” wykorzystywała także wydawaną tam prasę zakładową. Było 
tak m.in. w prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex”. W opinii wojewódzkich władz partyjnych 
PZPR wydawany tam „Głos Włókniarza” znalazł się pod dominującym wpływem „Solidarności”182. Redaktor na-
czelny tego pisma, wspomniany Antoni Weigt, stał się obiektem zainteresowania SB, która gromadziła informacje 
na jego temat w okresie od stycznia 1981 do listopada 1989 r.183 

WAŻNIEJSZE AKCJE PROTESTACYJNE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.
WALKA O WOLNE SOBOTY. KRYZYS BYDGOSKI. 

ZWIĄZKOWCY W OBLICZU KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Lokalna „Solidarność” brała czynny udział w ogólnopolskich akcjach protestacyjnych, ogłaszanych przez wła-
dze krajowe związku. Pierwszą taką akcją był ogólnopolski jednogodzinny strajk ostrzegawczy w dniu 3 paździer-
nika 1980 r., w godzinach od 12.00 do 13.00, proklamowany na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wła-
dze PRL porozumień społecznych z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia184.

W drugiej połowie listopada 1980 r. środowiska kolejarskie województwa opolskiego włączyły się do akcji prote-
stacyjnej, ogłoszonej przez Międzyokręgową Komisję Porozumiewawczą Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w związ-
ku z obroną porozumienia wrocławskiego z października 1980 r. W gorącej atmosferze kolejarskiego protestu, 
w niedzielę 23 listopada 1980 r., odbyła się w Nowym Świętowie koło Nysy msza święta w intencji pracowników 
miejscowego węzła PKP, połączona z uroczystością poświęcenia sztandaru związkowego „Solidarności”185. 

W pierwszych tygodniach 1981 r. działacze regionalnej „Solidarności” czynnie zaangażowali się w walkę o re-
alizację zapisanego w porozumieniu jastrzębskim prawa do wszystkich wolnych sobót w miesiącu. Zgodnie ze 
stanowiskiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „S”, a wbrew stanowisku władz PRL, apelowano o po-
traktowanie sobót 10 i 24 stycznia 1981 r. jako dni wolnych od pracy186. 9 stycznia 1981 r. MKZ Opole rozkolpor-
tował tekst odnośnej uchwały KKP. Akcję na rzecz wolnych sobót rozwinęły także inne MKZ w województwie 
opolskim187.

Konflikt w sprawie wolnych sobót był jednym z powodów, dla których 27 stycznia 1981 r. MKZ Opole, w porozu-
mieniu z komisjami zakładowymi największych przedsiębiorstw i zakładów pracy regionu, podjął uchwałę o przepro-
wadzeniu strajku ostrzegawczego w dniu 3 lutego, w godzinach od 9.00 do 12.00. Chciano w ten sposób zaprotestować 
przeciwko odwlekaniu przez władze administracyjne i polityczne kraju i województwa realizacji porozumień z Gdań-
ska, Szczecina i Jastrzębia, a także zamanifestować swoje poparcie dla postulatu rejestracji „Solidarności” rolniczej188. 
Komisja Zakładowa NSZZ „S” przy ZPB „Frotex” w Prudniku przeprowadziła w tej sprawie plebiscyt wśród człon-
ków związku. 89 % członków zakładowej „Solidarności” opowiedziało się za podjęciem akcji strajkowej.

Tymczasem 27 stycznia 1981 r. doszło do akcji protestacyjnych w niektórych zakładach pracy województwa 
opolskiego. W zakładach gazowniczych w Głubczycach odbył się tego dnia czterogodzinny strajk solidarnościowy 
(od 8.00 do 12.00). W Zakładach Tkanin Dekoracyjnych „Welur” w Kietrzu miał miejsce strajk ostrzegawczy 
181   AIPN Wr 0010/3967, Kwestionariusz, s. 0002 i 0006–0007 (kopia cyfrowa – Pdf). 
182   AP Opole, KW PZPR, sygn. 436, Ocena gazet zakładowych w województwie opolskim, 13 III 1981 r., s. 154.
183 AIPN Wr 0010/3967, Prośba o udzielenie informacji, 9 I 1981 r., s. 0008–009; ibidem, Prośba o udzielenie informacji, 12 VII 1983 r., 

s. 0014–0015; ibidem, Notatka służbowa, 13 XI 1989 r., s. 0017; ibidem, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Prudniku do naczelnika 
Wydziału „C” WUSW w Opolu, 14 XI 1989 r., s. 0018 (kopia cyfrowa – Pdf). W notatce służbowej z 13 XI 1989 r., opartej m.in. na in-
formacjach uzyskanych od TW ps. „Bogda”, pisano, że Weigt nie zmienił swego postępowania oraz światopoglądu. W dalszym ciągu jest 
cichym zwolennikiem „S”, jednak nie okazuje tego oficjalnie, ani też obecnie nie działa w strukturach „S”.       

184   Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej…, dokument nr 7, s. 57.  
185 AIPN Wr 09/1043, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach polityczno-operacyjnych 

na terenie wojew[ództwa] opolskiego w dniu 20 XI 1980 r., k. 103; ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO 
w Opolu o ważniejszych wydarzeniach polityczno-operacyjnych na terenie wojew[ództwa] opolskiego w dniu 26 XI 1980 r., k. 130.         

186   Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej…, dokument nr 57, s. 129–130.
187 AIPN Wr 09/1034, Meldunek dot. sytuacji w dniu 9 I 1981 r. w obiektach ochranianych przez Wydział III „A”, k. 103; ibidem, Meldunek 

operacyjny, 9 I 1981 r., k. 104.   
188   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1480, Uchwała z dnia 27 I 1981 r., s. 42–43; ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 28 I 1981 r., s. 81.  
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w godzinach od 9.00 do 12.00. Przerwała wówczas pracę całość pierwszej zmiany – 760 osób. Zgodnie z deklaracją 
złożoną dyrektorowi przez przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „S”, akcja protestacyjna została podjęta na 
znak protestu przeciwko niezrealizowaniu przez rząd zawartych porozumień oraz dla poparcia postulatów reje-
stracji „Solidarności” rolniczej i uwolnienia więźniów politycznych189. 

Zawarte w dniu 30 stycznia 1981 r. w Rzeszowie porozumienie w sprawie wolnych sobót zostało przyjęte 
w województwie opolskim z wyraźną ulgą. Zgodnie z treścią porozumienia, załogi poszczególnych zakładów pracy 
przystąpiły w lutym 1981 r. do odpracowywania nieobecności w dniach 10 i 24 stycznia (uznanych za dni wolne od 
pracy pod warunkiem ich odrobienia)190. Komisja Zakładowa NSZZ „S” przy Spółdzielni Inwalidów „Piast” 
w Głubczycach (przewodniczący – Jerzy Mielnik) już wcześniej zawarła z Zarządem Spółdzielni porozu-
mienie o odpracowaniu sobót 10 i 24 stycznia 1981 r. w terminie wyznaczonym przez kierownictwo zakładu191. 

Na tle sporu o wolne soboty doszło do ostrego konfliktu w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie. Dy-
rektor ZUP, Edmund Barczak, działał zgodnie z wydanymi mu dyspozycjami dyrektora Zjednoczenia Przemy-
słu Budowy Urządzeń Chemicznych „Chemak” w Warszawie, zgodnie z którymi soboty 10 i 24 stycznia 1981 r. 
miały być normalnymi dniami pracy, a ewentualną nieobecność w pracy w tych dniach należało traktować jako 
nieusprawiedliwioną z wszelkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Na podstawie udzielonych mu uprawnień 
zaproponował on natomiast zakładowej „Solidarności” odpracowanie soboty 10 stycznia 1981 r. w dniu 31 stycz-
nia. Propozycja ta nie została jednak przyjęta przez przedstawicieli Komisji Zakładowej NSZZ „S”. Po 10 stycznia 
administracja ZUP zaczęła odwoływać ze stanowisk kierowników, którzy byli tego dnia nieobecni w pracy. Wy-
dane w tym zakresie dyspozycje zostały ostatecznie odwołane, ale 12 stycznia 1981 r. KZ NSZZ „S” wyraziła wo-
tum nieufności wobec dyrektora Barczaka. Związkowcy zarzucali dyrektorowi rozbijanie załogi poprzez odmienne 
traktowanie kadry kierowniczej i dozoru oraz pozostałych pracowników. Wysunięto również szereg innych 
zarzutów, dotyczących w szczególności postawy dyrekcji ZUP we wrześniu 1980 r., gdy w zakładach tych doszło 
ponownie do strajku, oraz późniejszej realizacji postulatów załogi192.

Sprawa ta stała się przedmiotem rozmów między zakładową „Solidarnością” ZUP a komisją Zjednoczenia 
„Chemak”. Komisja zgodziła się częściowo z zarzutami stawianymi dyrekcji ZUP, choć nie w zakresie dotyczącym 
kontrowersji związanych z wolnymi sobotami oraz warunków działania zakładowej „Solidarności”. Sam dyrektor 
Barczak polemizował z kierowanymi wobec niego zarzutami, ale ostatecznie w drugiej połowie lutego, biorąc pod 
uwagę zaistniałą sytuację, złożył rezygnację w obecności dyrektora zjednoczenia i przedstawiciela Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR193. 

Taki finał sprawy spotkał się z ostrym protestem ze strony Komitetu Zakładowego PZPR w ZUP Nysa. W pi-
śmie skierowanym do Komitetu Centralnego PZPR instancja ta skarżyła się, przedstawiciele KC PZPR, KW PZPR, 
przy rażącej nieobecności przedstawiciela KM-G w Nysie, zignorowali obecność Egzekutywy, Komitetu Zakładowego 
PZPR i całej organizacji partyjnej ZUP, doprowadzając do faktu, że dyrektor przedsiębiorstwa jako członek partii 
pozbawiony został demokratycznej obrony194. 

W drugiej połowie marca 1981 r. miejscowe struktury „Solidarności” czynnie włączyły się do akcji protesta-
cyjnych, podejmowanych w odpowiedzi na wydarzenia w Bydgoszczy, gdzie w dniu 19 marca milicja użyła siły 
wobec działaczy związkowych zaproszonych na obrady Wojewódzkiej Rady Narodowej195. Już 20 marca 1981 r. 
Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Opolu podjęło uchwałę o wprowadzeniu gotowości strajkowej w podle-
głych organizacjach zakładowych (zgodnie z decyzją Prezydium KKP)196. W specjalnym komunikacie, podpisanym 
189   Ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 29 I 1981 r., s. 90. 
190   A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności” (1980–1981), s. 34.    
191   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 28 I 1981 r., s. 79.  
192 Ibidem, sygn. 2348, Pismo KZ NSZZ „Solidarność” do dyrektora ZUP Nysa, 13 I 1981 r., s. 49; ibidem, Pismo dyrektora ZUP Nysa, 

Edmunda Barczaka, do Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych „Chemak” w Warszawie, 15 III 1981 r., s. 85–94; 
ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 15 I 1981 r., s. 44.    

193 Ibidem, Pismo dyrektora ZUP Nysa, Edmunda Barczaka, do redaktora naczelnego „Trybuny Odrzańskiej”, 29 I 1981 r.; ibidem, Protokół 
wspólnego posiedzenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ZUP Nysa i Komisji Zjednoczenia „Chemak” w sprawie votum 
nieufności udzielonego dyrektorowi ZUP przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”, 25 II 1981 r., s. 75–82.     

194   Ibidem, Pismo KZ PZPR przy ZUP Nysa do KC PZPR w Warszawie, 28 II 1981 r., s. 74.  
195 Por. K. Osiński i P. Rybarczyk, Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 1, Monografia, Bydgoszcz – Gdańsk – Warsza-

wa 2013, s. 51–73.
196 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1480, Uchwała Prezydium MKZ Opole, s. 47. Por. K. Osiński i P. Rybarczyk, op. cit., s. 84; G. Majchrzak, 

Kryzys bydgoski, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 229. 
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przez przewodniczącego MKZ Opole, Romana Kirsteina, i opublikowanym w biuletynie „Sygnały”, apelowano do 
wszystkich zakładów Opolszczyzny o poparcie akcji protestacyjnej oraz o tworzenie komitetów obrony obywatelskiej 
w zakładach pracy197.

Zgodnie z podjętą przez KKP NSZZ „S” uchwałą w sprawie strajku generalnego, z dniem 24 marca 1981 r. MKZ 
Opole przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. To samo uczyniły inne MKZ w województwie 
opolskim. Ze względów bezpieczeństwa zaczęto przenosić siedziby MKS do dużych zakładów pracy. Na tymcza-
sową siedzibę MKS Opole wybrano pierwotnie Hutę Małapanew w Ozimku, MKS Ziemi Nyskiej do Zakładów 
Urządzeń Przemysłowych w Nysie, zaś MKS Ziemi Prudnickiej ulokował swoją siedzibę w ZPB „Frotex”198.  

Większość zakładów pracy wzięła udział w zarządzonym przez KKP NSZZ „Solidarność” czterogodzinnym 
strajku ostrzegawczym w dniu 27 marca 1981 r. (w godzinach od 8.00 do 12.00)199. Część zakładowych organizacji 
związkowych została zwolniona z obowiązku udziału w strajku z uwagi na potrzeby społeczne lub ze względów 
technologicznych (praca w ruchu ciągłym). Organizacje te manifestowały swoje poparcie dla stanowiska KKP bez 
przerywania pracy200.       

Następnego dnia (28 marca), w związku z przygotowaniami do planowanego na 31 marca 1981 r. strajku gene-
ralnego, MKS Opole na czele z Romanem Kirsteinem przeniósł swoje miejsce urzędowania do Zakładów Przemy-
słu Bawełnianego „Frotex” w Prudniku201. Przeniesiono tam także zespół redakcyjny opolskiej prasy związkowej. 
W ten sposób Prudnik stał się na krótko związkową stolicą Opolszczyzny.

Również inne MKS w województwie opolskim zajęły się przygotowaniami do strajku generalnego. Organizo-
wano kanały przerzutowe żywności, służby porządkowe i punkty informacyjne. Kolportowano specjalnie opraco-
wane instrukcje strajkowe wraz z instrukcjami postępowania na wypadek wprowadzenia stanu wyjątkowego lub 
obcej interwencji202. Powoływano drugie a nawet trzecie „garnitury” komitetów strajkowych na wypadek areszto-
wania tych pierwszych203. W zakładach pracy na terenie Nysy już od strajku ostrzegawczego w dniu 27 marca 
1981 r. strzegły porządku powołane przez „Solidarność” straże robotnicze204. 

Osiągnięte w dniu 30 marca 1981 r. porozumienie warszawskie i podjęta w związku z nim w imieniu KKP decy-
zja o odwołaniu planowanego strajku generalnego205 zostały przyjęte w województwie opolskim z mieszanymi od-
czuciami. Poparcie dla porozumienia wyraziły m.in. komitety strajkowe w ZUP i FSD w Nysie. Komitet strajkowy 
ZTD „Welur” w Kietrzu natomiast wyraził poparcie dla treści zawartych w liście otwartym Jana Rulewskiego, który 
ocenił porozumienie warszawskie jako porażkę i hańbę dla Związku206. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy ZPB „Frotex” w Prudniku, Włodzimierz Pucek, oburzony rozwojem sytuacji w kraju i nie zga-
dzając się z decyzją KKP, wyraził swój protest poprzez demonstracyjne złożenie legitymacji partyjnej PZPR207.         

MKS Opole na czele z Romanem Kirsteinem i MKS Ziemi Prudnickiej na czele z Jakubem Forystkiem w wy-
danym wspólnie oświadczeniu ostro skrytykowały postępowanie krajowych władz „Solidarności” w całym okresie 
kryzysu bydgoskiego, zarzucając im nadmierny centralizm i zbyt daleko idącą arbitralność w podejmowaniu decy-
zji, a także nieformalne scedowanie zbyt dużych uprawnień na związkowych negocjatorów. Przedmiotem krytyki 

197 Komunikat, „Sygnały”, 1981, nr 29/61 z 21 III, s. 1; AP Opole, KW PZPR, sygn. 1480, Komunikat, s. 46; AIPN Wr 09/1036, [Szyfrogram], 
20 III 1981 r., k. 60; AIPN Wr 09/1036, Meldunek dot. sytuacji w dniu 20 III 1981 r. r. w obiektach ochranianych przez Wydz. III „A”, k. 61.    

198 AIPN Wr 09/1036, Szyfrogram z Komendy Miejskiej MO w Prudniku, 26 III 1981 r., k. 7; ibidem, Meldunek dot. sytuacji w dniu 25 III 
1981 r. w obiektach ochranianych przez Wydz. III „A”, k. 26; ibidem, Szyfrogram z Komendy Miejskiej MO w Brzegu, 24 III 1981 r., k. 27. 

199 Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej…, dokument nr 82, s. 167. Por. K. Osiński i P. Rybarczyk, op. cit., s. 141, 158–162.  
200 AIPN Wr 09/1036, Meldunek dot. strajku ostrzegawczego w obiektach ochranianych przez Wydz. III „A” KW MO Opole, 27 III 1981 r., k. 9.   
201 Sejm PRL, „Sygnały”, 1981, nr 37/66 z 3 IV, s. 2; ibidem, Meldunek dot. sytuacji w dniu 29 III 1981 r. w obiektach ochranianych przez 

Wydz. III „A”, k. 23. Por. Opolska „Pierwsza Solidarność”, wywiad B. Bezega z Romanem Kirsteinem, s. 21.       
202 AIPN Wr 09/1036, Meldunek dot. sytuacji w dniu 26 III 1981 r. w obiektach ochranianych przez Wydz[iał] III „A”, k. 2; AIPN 

Wr 09/1037, Meldunek dot. sytuacji w dniu 28 III 1981 r. w obiektach ochranianych przez Wydz[iał] III „A”, k. 15; AP Opole, PZPR, 
zespół 2579, sygn. 1480, „Dodatek Strajkowy – MKS Opole”, 1981, nr 1, s. 50–53; AP Opole, PZPR, zespół 2579, sygn. 1480, Uchwała 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Opolu, s. 85–86.   

203   AIPN Wr 09/1036, Meldunek dot. sytuacji w dniu 29 III 1981 r. w obiektach ochranianych przez Wydz[iał] III „A”, k. 23.
204   Ibidem, Szyfrogram z Grupy Operacyjnej Wydziału III „A” w Nysie, 30 III 1981 r., k. 25.   
205 Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej…, dokument nr 84, s. 171. Por. A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, 

s. 39–40; Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 2, Dokumenty, wstęp K. Osiński i P. Rybarczyk, wybór i opracowanie 
R. Gajos, K. Osiński i P. Rybarczyk, Bydgoszcz – Gdańsk – Warszawa 2013, s. 763 Por. K. Osiński i P. Rybarczyk, Kryzys bydgoski 1981. 
Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 1, Monografia, s. 184, 203.         

206   A. Dudek, Dzieje dziesięciomilionowej „Solidarności”…, s. 39–40.   
207   AIPN Wr 09/1037, Meldunek dot. sytuacji w dniu 2 IV 1981 r. w obiektach ochranianych przez Wydz[iał] III „A”, k. 41.
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było w szczególności to, że negocjatorzy, nie mając po temu podstaw w statucie „Solidarności”, weszli w kompe-
tencje KKP, zawierając samodzielnie porozumienie z rządem, skutkujące faktycznym uchyleniem wcześniejszej 
uchwały KKP w sprawie strajku generalnego. Krytykowano również nadmierny wpływ ekspertów na decyzje KKP. 
Zwracano uwagę na niepokojącą prawidłowość, że w pierwszej fazie kryzysu dochodzą do głosu elementy radykalne, 
tworzące napięcie i klimat emocjonalnego wrzenia, natomiast w fazie końcowej dochodzą do głosu eksperci ugodowi, 
co powoduje, że rezultaty rokowań są niewspółmiernie odległe od rozbudzonych oczekiwań. Oceniano, że mechanizm 
taki musi rodzić stan frustracji, a przy tym oznacza wymanewrowanie działaczy z ich społecznej roli. Działacze MKS 
Opole i MKS Ziemi Prudnickiej uważali, że decyzje o stanie gotowości strajkowej, o strajku ostrzegawczym i strajku 
okupacyjnym powinny być konsultowane z załogami. Z najnowszych doświadczeń wyciągnięto również wniosek, 
że strajk powinien być środkiem absolutnie ostatecznym i nie wolno dopuszczać do takiego zmęczenia związkowców, 
jak miało to miejsce w okresie kryzysu bydgoskiego208. 

Druga połowa 1981 r. przyniosła drastyczne pogorszenie się sytuacji na rynku artykułów żywnościowych. 
Głównym tego powodem był występujący od czerwca 1981 r. spadek podaży żywca, skutkujący dotkliwie odczu-
wanym przez społeczeństwo niedoborem mięsa i przetworów mięsnych. Wiązało się to z fatalnymi dla produkcji 
rolnej anomaliami pogodowymi w roku poprzednim. Jesienią 1980 r. udało się zebrać zaledwie nieco ponad  poło-
wę zwykłej ilości ziemniaków, co doprowadziło do głębokiego deficytu pasz i związanego z tym obniżenia się roz-
miarów hodowli. Już w początkach listopada 1980 r. przewidywano, że sytuacja ta odbije się na podaży mięsa 
w czerwcu następnego roku i faktycznie tak się stało209. 

W drugiej połowie czerwca 1981 r. groziły strajki w Zakładzie Narzędzi Gospodarczych oraz Cukrowni w Ot-
muchowie. Powodem niezadowolenia załóg był brak papierosów. Przerwa w dostawach trwała aż dziesięć dni – do 
22 czerwca 1981 r. Strajkiem groziła również załoga Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Unia” w Głubczycach, 
uskarżająca się na brak papierosów, oleju, kawy i mięsa. Pracownicy „Unii” żądali spotkania z I sekretarzem Ko-
mitetu Miejsko-Gminnego PZPR oraz naczelnikiem miasta i gminy w dniu 24 czerwca 1981 r.210 Spotkanie takie 
faktycznie doszło do skutku. Załoga „Unii” skarżyła się na nim na gorszą sytuację zaopatrzeniową niż w sąsiednim 
województwie katowickim. Pytano o przyczyny takiego stanu rzeczy. Kwestionowano zasadność utrzymywania 
podobnych norm przydziału żywności dla rolników i robotników w sytuacji, gdy chłopi sami są producentami 
żywności. Postulowano zmianę relacji między cenami detalicznymi w handlu a cenami skupu płodów rolnych211. 

Chcąc opanować sytuację rynkową, władze PRL podjęły 23 lipca 1981 r. brzemienną w skutki decyzję o obniże-
niu przydziałów na wprowadzone kilka miesięcy wcześniej, zgodnie z postulatami strajkowymi z lata 1980 r., bony 
towarowe („kartki”) na mięso i przetwory mięsne212. Decyzja ta spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem 
w społeczeństwie, dając początek kolejnej fali protestów213. 

Szczególnie wielki wpływ na nastroje społeczne w kraju wywarły działania „Solidarności” z Regionu Mazow-
sze, która w początkach sierpnia 1981 r. przeprowadziła wyjątkowo spektakularną akcję protestacyjną na znak 
sprzeciwu wobec trudności zaopatrzeniowych. 3 sierpnia 1981 r. urządzono demonstracyjny przejazd autobusów 
i ciężarówek przez centrum Warszawy. Milicja zamknęła wówczas przejazd w kierunku siedziby Komitetu Cen-
tralnego PZPR, co zaowocowało trzydniową blokadą ronda na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Alej Jerozolim-
skich (blokada zakończyła się w godzinach popołudniowych 5 sierpnia 1981 r.). Rozpoczynające się w tym czasie 
rozmowy między rządem a przedstawicielami „Solidarności” zostały przerwane po dyskusji wywołanej przez wice-
premiera Rakowskiego, który w nawiązaniu do odbywającej się w Warszawie manifestacji ostro zaatakował swoich 

208 Stanowisko MKS Opole i MKS Ziemia Prudnicka wobec polityki KKP NSZZ „Solidarność”, „Sygnały”, 1981, nr 36/65 z 2 IV, s. 1–2 (AP 
Opole, KW PZPR, sygn. 1486, s. 231–232); AIPN Wr 09/1037, Meldunek dot. sytuacji w dniu 1 IV 1981 r. w obiektach ochranianych 
przez Wydz. III „A”, 1 IV 1981 r., k. 36. Postępowanie negocjatorów na czele z Lechem Wałęsą było ostro krytykowane również w innych 
regionach oraz na posiedzeniu plenarnym KKP w dniach 31 III i 1 IV 1981 r. Por. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidar-
ność”. Posiedzenie w dniach 31 III – 1 IV 1981 r., Warszawa 1987; A. Rozpłochowski, Postawią ci szubienicę… NSZZ „Solidarność” MKZ 
Katowice 1980–1981. Wspomnienia, t. 1, Katowice 2011, s. 177–178; Por. G. Majchrzak, Kryzys bydgoski, s. 230; D. J. MacEachin, Ame-
rykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980–1981, przekład K. Bażyńska-Chojnacka i P. Chojnacki, Poznań 2011, s. 154–155; C. Kuta, 
Stanęła cała Polska, [w:] Pokolenia wolnej Polski, red. F. Musiał i J. Szarek, Kraków 2012, s. 126.        

209  AP Opole, KW PZPR, sygn. 438, Wystąpienie tow. Jerzego Wojteckiego, Sekretarza KC PZPR, na rejonowej naradzie I sekretarzy KZ 
PZPR w dniu 6 XI 1980 r. w Opolu, s. 184.         

210   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Komunikat dzienny z dnia 22–23 VI 1981 r., s. 17. 
211   Ibidem, Komunikat dzienny z dnia 24–25 VI 1981 r., s. 19. 
212   Bony takie wprowadzono w kwietniu 1981 r. Por. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 30.
213   Ibidem, s. 37; D. J. MacEachin, Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce…, s. 197–198.    
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rozmówców. Po trzech dniach rozmowy wznowiono, ale strony rozeszły się bez wydania wspólnego komunikatu, 
co władze PRL wykorzystały do nowych ataków na „Solidarność”214.                  

Nowa fala niepokojów społecznych szybko ogarnęła również Opolszczyznę. 6 sierpnia 1981 r. o godzinie 12.00 
wprowadzono gotowość strajkową w prudnickim „Frotexie”, protestując w ten sposób przeciwko obniżeniu przy-
działów kartkowych na mięso w tym miesiącu oraz dając wyraz poparciu dla żądań przedstawionych przez KKP 
NSZZ „S” w rozmowach z komisją rządową215.    

30 lipca 1981 r. nowo wybrany Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „S” powołał Komisję ds. żywności 
w województwie opolskim pod przewodnictwem Franciszka Szelwickiego. Komisja ta miała jak najszybciej podjąć 
rozmowy z wojewodą opolskim. Uznano, że do czasu podjęcia rozmów i ogłoszenia odnośnego komunikatu nale-
ży powstrzymać się od wszelkich akcji protestacyjnych i strajkowych. Podjęte w następnych dniach rozmowy 
z przedstawicielami władz wojewódzkich nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów216. 

W tej sytuacji 5 sierpnia 1981 r. Prezydium Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „S” postanowiło ogło-
sić stan gotowości strajkowej, wyznaczając jego początek na dzień 6 sierpnia 1981 r., godzinę 12.00. Miało to być 
wyrazem poparcia dla stanowiska Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „S” w rozmowach z rządem PRL. 
Decyzję Prezydium ZR motywowano także brakiem postępu w rozmowach z wojewodą opolskim Zbigniewem 
Mikołajewiczem217. Niezależnie od tego ostry protest przeciwko sytuacji na rynku żywnościowym wyraziły w for-
mie uchwał komisje zakładowe NSZZ „S” w niektórych zakładach pracy Opolszczyzny, m.in. w Spółdzielni Pracy 
Wyrobów Drzewnych „Dąb” w Głuchołazach218. 

13 sierpnia 1981 r. Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „S”, po wysłuchaniu opinii przewodniczących ko-
misji zakładowych oraz w nawiązaniu do apelu KKP NSZZ „S” z dnia 12 sierpnia, odwołał z dniem 14 sierpnia 
o godz. 12.00 gotowość strajkową  w regionie. Na tym samym posiedzeniu Zarząd podjął również uchwały w sprawie 
poparcia wszelkich inicjatyw załóg pracowniczych na rzecz tworzenia autentycznego samorządu pracowniczego, 
w sprawie marszu gwiaździstego na Warszawę (z apelem o odroczenie terminu marszu) oraz w sprawie dostępu 
NSZZ „S” do środków masowego przekazu219. 

Działacze „Solidarności” nie ograniczali się jednak tylko do protestów i zgłaszania postulatów. Pod koniec 
sierpnia 1981 r. Komisja Zakładowa NSZZ „S” przy Spółdzielni Pracy im. 22 Lipca w Prudniku podjęła 
uchwałę o przepracowaniu sześciu wolnych sobót do końca roku pod warunkiem, że wytworzona w tych dniach 
produkcja zostanie przeznaczona na zaopatrzenie lokalnego rynku220.   

Latem 1981 r. władze PRL nasiliły walkę ze zjawiskiem spekulacji deficytowymi artykułami żywnościowy-
mi. Z początkiem sierpnia 1981 r. walka ta nabrała charakteru zorganizowanego, a podejmowanym w jej ramach 
działaniom zaczęto nadawać szczególnie wielki rozgłos propagandowy221.       

Również związkowcy z „Solidarności” próbowali we własnym zakresie podejmować działania o charakterze 
kontrolnym, ewentualnie czynnie współuczestniczyli w tego rodzaju przedsięwzięciach. Tak np. 28 listopada 
1980 r. przedstawiciele „Solidarności” wzięli udział w kontroli sklepu warzywniczego w Prudniku, dokonanej na 
zlecenie dyrekcji WSS „Społem”. W wyniku kontroli ujawniono dwa worki kapusty białej, przeznaczonej podobno 
dla dyrektora WSS. W związku z tym przedstawiciele „Solidarności” zażądali odwołania dyrektora222. 23 grudnia 
214 W. Domagalski, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, t. 5, 

Polska środkowo-wschodnia, s. 280; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 37–38; Krajowa Komisja Porozumiewawcza 
NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 8–10 sierpnia 1981 r., wstęp i opracowanie J. Olaszek, Warszawa 2010, s. 10–13.    

215 AP Opole, KW PZPR,  sygn. 1650, Komunikat dzienny z 29-30 VII 1981 r., s. 69; ibidem, Komunikat dzienny z dnia 31 VII 1981 r., s. 73; 
ibidem, Komunikat dzienny z 5 VIII 1981 r., s. 80; ibidem, sygn. 1651, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w woj[ewództwie] 
opolskim w dniu 5 VIII 1981 r., s. 1 i 3. 

216  „Kronika”, 1981, nr 1/81 z 1–20 VIII, s. 6–7.
217 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1480, Oświadczenie Prezydium Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”, s. 224; Oświad-

czenie Prezydium Zarządu Regionu Śląska Opolskiego, „Sygnały”, 1981, nr 72/101 z 6 VIII, s. 2.
218 Uchwała Plenum NSZZ „Solidarność” przy ZPCS Opole, „Sygnały”, 1981, nr 72/101 z 6 VIII, s. 3; Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Huty Małapanew, „Sygnały”, 1981, nr 72/101 z 6 VIII, s. 3-4; Stanowisko Komisji Zakładowych na budowie Elektrowni 
„Opole”, „Sygnały”, 1981, nr 72/101 z 6 VIII, s. 4; Protesty, uchwały, komentarze, „Sygnały”, 1981, nr 73/102 z 7 VIII, s. 3. 

219 „Kronika”, 1981, nr 1/81 z 1–20 VIII, s. 7–10; AMOZ Górażdże, Komunikat [Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy ZCW „Górażdże” 
w Choruli], 14 VIII 1981 r.

220   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Komunikat dzienny z dnia 26–27 VIII 1981 r., s. 101. 
221   Ibidem, sygn. 438, Walka ze spekulacją w województwie opolskim i jej efekty, b. d., s. 31–32.  
222 AIPN Wr 09/1033, Szyfrogram od komendanta miejskiego MO w Prudniku do naczelników Wu-Es-Ka i Wydziału III „A” KW 

MO w Opolu, 29 XI 1980 r., k. 107; AIPN Wr 09/1043, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych 
wydarzeniach polityczno-operacyjnych na terenie wojew[ództwa] opolskiego w dniu 29 XI 1980 r., k. 144.
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1980 r. działacze „Solidarności” z ZPB „Frotex” w Prudniku, Włodzimierz Pucek (przewodniczący Komisji Zakła-
dowej), Olgierd Łotarewicz (wiceprzewodniczący KZ) i Leopold Okoński, przeprowadzili samorzutnie kontrolę 
pomieszczeń magazynowych miejscowego sklepu samoobsługowego „Supersam”. Zakwestionowali oni zawartość 
paczek świątecznych, przygotowanych dla pracowników Sądu Rejonowego oraz Komitetu Miejsko-Gminnego 
PZPR. Działacze „Solidarności” zobligowali handlowców m.in., aby w paczkach pozostawiono tylko po jednej 
pomarańczy, a resztę tych trudno dostępnych podówczas owoców wyłożono do sprzedaży223. 

W początkach października 1981 r. załoga ZPD „Unia” w Głubczycach zagroziła strajkiem głodowym, jeżeli 
w najbliższym czasie nie poprawi się zaopatrzenie w podstawowe artykuły żywnościowe. Domagano się też, aby papie-
rosy, których nie udało się wykupić we wrześniu, mogły być nabyte w październiku na kartki po tych samych cenach.

W tym samym mniej więcej czasie Punkt Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” w Głuchołazach wystąpił na pi-
śmie do miejscowych prezesów WSS „Społem” i Gminnej Spółdzielni, grożąc zastosowaniem odpowiednich środ-
ków, jeżeli w ciągu 14 dni nie poprawi się zaopatrzenie w artykuły żywnościowe. Prezes WSS „Społem” stwierdził 
w odpowiedzi, że ultimatum takie powinno być postawione raczej „Solidarności” rolniczej, a on sam jako członek 
NSZZ „S” nie rozumie form i metod działania stosowanych przez ogniwa tego związku224. 

W obliczu pogarszającej się gwałtownie sytuacji na rynku żywnościowym oraz jawnie konfrontacyjnej polityki 
władz komunistycznych Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” – stwierdzając stan zagrożenia związku – prokla-
mowała ogólnopolski, powszechny, jednogodzinny strajk ostrzegawczy w dniu 28 października 1981 r., w godzi-
nach od 12.00 do 13.00. W ślad za tym 26 października 1981 r. podjęcie akcji strajkowej proklamował również 
Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „S”. W odnośnej uchwale ZR domagano się: 

1. Zaprzestania represji w stosunku do działaczy Związku. 
2. Podjęcia energicznych działań dla zabezpieczenia pokrycia kartkowego oraz ujednolicenia systemu kartkowego 

w całym kraju.        
3. Przyznania odpowiednich uprawnień dla Społecznej Rady Gospodarki Narodowej oraz dla związkowych Ko-

misji Kontroli Społecznej.   
W wypadku niespełnienia tych postulatów przez rząd do końca października 1981 r. grożono, że Związek bę-

dzie zmuszony do przygotowania i podjęcia strajku czynnego w wybranych dziedzinach gospodarki225. 
28 października 1981 r. odbył się w całej Polsce zarządzony przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” jedno-

godzinny strajk ostrzegawczy (w godzinach 12.00 – 13.00). W strajku tym wzięła udział większość zakładów pracy 
województwa opolskiego.  W wielu zakładach, po przeprowadzeniu referendum, uczestniczyły w strajku komplety 
załóg, bez względu na przynależność związkową i partyjną. Pracowali na ogół tylko ci, których władze NSZZ „So-
lidarność” wyłączyły od czynnego udziału w strajku, jak np. załogi Państwowych Gospodarstw Rolnych, obsługi 
ciągłych technologii, służba zdrowia, handel i wodociągi226.

 Władze PRL w różny sposób próbowały storpedować akcję protestacyjną „Solidarności”. Przykładem tego 
może być wcześniejszy o jeden dzień incydent w Głogówku, przeciwko któremu tak protestowała Komisja Zakła-
dowa NSZZ „Solidarność” przy miejscowych zakładach roszarniczych (pod przewodnictwem Tadeusza Joche-
ra): W dniu 27 października 1981r. trzech żołnierzy w pełnym uzbrojeniu w asyście dyrektora naczelnego, dyrektora 
technicznego oraz kierownika zakładu odwiedziło hale produkcyjne. KZ w porozumieniu z członkami „Solidarności” 
uważa, że o ile powtórzy się podobna wizyta, będziemy zmuszeni ogłosić czterogodzinny strajk ostrzegawczy227.  

 Związkowcy z „Solidarności” walczyli także o dostęp do środków społecznej komunikacji. Żądania takiej treści 
wysuwano już w początkach 1981 r. Tak np. pod koniec stycznia 1981 r. w Fabryce Samochodów Dostawczych 
„Polmo” w Nysie rozwieszono ulotki, zawierające w szczególności postulat dopuszczenia „Solidarności” do środ-
ków masowego przekazu. W treści ulotkach argumentowano, że środki te są własnością ogólnospołeczną228.    
223 AIPN Wr 067/23, j. 1, Meldunek operacyjny, 2 I 1981 r., mfm. Olgierd Łotarewicz, ur. 22 III 1940 r. w Ostrowi Mazowieckiej; technik 

leśnik, referent w Dziale Głównego Mechanika w ZPB „Frotex” w Prudniku. Leopold Okoński, ur. 15 XI 1938 r. w Trembowli w przed-
wojennym województwie tarnopolskim; wykształcenie średnie, kierownik drukarni w ZPB „Frotex” w Prudniku.       

224   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1651, Komunikat dzienny z 5–6 X 1981 r., s. 177. 
225   Ibidem, sygn. 1478, Uchwała Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” w Opolu, 26 X 1981 r., s. 267. 
226   Kalendarium Regionu Śląska Opolskiego, strona internetowa Zarządu Regionu NSZZ „S” Śląska Opolskiego: http://www.solidarnosc.

org.pl/~opole/new/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=112
227   Bo tak dalej już nie można, „Sygnały”, 1981, nr 106/135 z 29 X, s. 5.
228   AP Opole, KW PZPR w Opolu, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 27 I 1981 r., s. 76. 
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Walka o dostęp „Solidarności” do środków społecznej komunikacji znacznie nasiliła się w drugiej połowie 
1981 r. Jednym z jej ważniejszych epizodów była ogólnopolska akcja protestacyjna pod hasłem „Dni bez prasy”, 
przeprowadzona w dniach 19 i 20 sierpnia 1981 r.. Akcja ta, podjęta z inicjatywy Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej NSZZ „S”, polegała w szczególności na bojkocie druku gazet partyjnych PZPR przez pracowników poligrafii 
zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Apelowano także do czytelników o powstrzymanie się w tych dniach od ku-
powania prasy partyjnej PZPR. W województwie opolskim drukarze zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” bojkotowali 
druk „Trybuny Opolskiej”, miejscowego organu prasowego PZPR229.

Akcja „Dni bez prasy” okazała się przedsięwzięciem organizacyjnie udanym, choć politycznie nieskutecznym. 
W ciągu dwóch dni „bez prasy” „Trybuna Opolska” nie przestała się wprawdzie ukazywać, ale drukowano ją wów-
czas w zredukowanej objętości oraz w znacznie obniżonym nakładzie. Nie poskutkowały wprawdzie zbytnio we-
zwania do bojkotu prasy przez czytelników (podobnie jak niegdyś wezwania do bojkotu prasy „gadzinowej” w cza-
sach okupacji hitlerowskiej), ale mimo wszystko można było mówić o sukcesie propagandowym „Solidarności”230.

13 listopada 1981 r. sprzedawcy z kiosków „Ruchu” w Nysie odmówili sprzedaży „Trybuny Ludu” i „Żołnierza 
Wolności” – dwóch dzienników o szczególnie złej sławie wśród gazet służących celom propagandowym. Dzienniki 
te były sprzedawane w tym czasie przez żołnierzy231. 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA – UZUPEŁNIENIE 

W dniu 4 grudnia 1980 r. w kościele parafialnym w Otmuchowie, w ramach rekolekcji, wystąpił Kazimierz 
Świtoń, słynny działacz wolnych związków zawodowych na Górnym Śląsku. Opowiedział on o swojej działalności 
opozycyjnej i spotykających go z tego powodu represjach232. Organizatorem spotkania był miejscowy wikary, 
ks. Czesław Nowak233. Dnia 7 grudnia 1980 r. Świtoń spotkał się z członkami „Solidarności” w otmuchowskim 
domu kultury. W prezydium spotkania zasiadali oprócz niego Irena Stamirowska-Nowak i Stanisław Wójto-
wicz z miejscowego punktu koordynacyjnego NSZZ „S” oraz przedstawiciele MKZ Opole i „Solidarności” 
z pobliskiego Paczkowa234.

W połowie kwietnia 1981 r. przebywała na Opolszczyźnie Anna Walentynowicz, słynna działaczka Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża, współzałożycielka „Solidarności”, członek Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej NSZZ „S”. Spotkała się ona m.in. z działaczami i sympatykami „Solidarności” w Otmuchowie. Organizatorem 
spotkania był ks. Czesław Nowak235.13 kwietnia 1981 r. odbyło się analogiczne spotkanie w Nyskim Domu Kultury, 
prowadzone przez Janusza Sanockiego. Uczestniczyło w nim około 350 działaczy i sympatyków „Solidarności” 
z rejonu Nysy236.      

Wśród uczestników spotkania w Nyskim Domu Kultury znajdował się TW ps. „Myśliwy” z miejscowego od-
działu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego.  Według jego relacji Walentynowicz była pytana 
w szczególności o początki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i jej udział w działalności WZZ. „Myśli-
wy”, robiący zapiski ze spotkania, odnotował jej wypowiedź, zgodnie z którą WZZ Wybrzeża powstały w kwietniu 
1978 r. w składzie trzyosobowym, w maju tegoż roku wstąpił do nich Lech Wałęsa, a w czerwcu – Anna Walen-
tynowicz. Pytana o osobę Wałęsy, Walentynowicz udzieliła bardzo oględnej odpowiedzi, mówiąc, że nie należy go 
krytykować, gdyż jest bardzo popularny. Skrytykowała natomiast Leszka Moczulskiego, przywódcę KPN, za jego 
poglądy, podkreślając jednak, że nie wolno nikomu zabraniać przedstawiania swoich poglądów. Wypowiadała się 
pozytywnie o gen. Jaruzelskim, deklarując poparcie dla jego polityki237.  
229   K. S[tachowski], Linotypiści... wszyscy!,  „Sygnały”, 1981, nr 79/108 z 19 VIII, s. 1–2.
230   U drukarzy po strajku, „Sygnały”, 1981, 82/111 z 1 IX, s. 2.  
231 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, [Komunikaty dzienne Wydziału o sytuacji w województwie], t. II, 1981–1982, Komunikat dzienny, 

12–13 XI 1981 r., s. 190.
232 AIPN Wr 09/1033, Meldunek dot. sytuacji w dniu 5 XII 1980 r. w obiektach ochranianych przez Wydz. III „A” [KW MO w Opolu], 5 XII 

1980 r., k. 155; ibidem, Meldunek dot. sytuacji w dniu 7 XII 1980 r. w obiektach ochranianych przez Wydz. III „A” [KW MO w Opolu], 
k. 163.       

233   AIPN Wr 09/1041, Wniosek o izolowanie osoby [ks. Czesława Nowaka] na wypadek zaostrzenia się sytuacji w kraju, 9 II 1981 r., k. 18.
234  AP Opole, KW PZPR, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 8 XII 1980 r., s. 11. 
235   Ibidem, Komunikat dzienny z dnia 13–14 IV 1981 r., s. 205; ibidem, Komunikat dzienny z dnia 15 IV 1981 r., s. 209; „Sygnały”, 1981, 

nr 41/70 z 8 IV, s. 1. 
236   AIPN Wr 0010/315, Teczka pracy TW ps. „Myśliwy” Informacja nr 2 (spisana ze słów [TW ps. „Myśliwy”], 14 IV 1981 r., k. 5–6.   
237   Ibidem. 
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Hucznie obchodzone w czasach PRL święto 1 Maja upłynęło w 1981 r. w zasadniczo odmiennej niż w poprzed-
nich latach atmosferze. Oficjalne jego obchody były znacznie skromniejsze niż w przeszłości, bez spektakularnych 
manifestacji w formie pochodów z masowym udziałem załóg zakładów pracy, młodzieży, wojska itd. Bardzo nie-
typowa sytuacja wystąpiła w Nysie. Obchody święta 1 Maja zostały tam zorganizowane wspólnie przez miejscowy 
Komitet Miejsko-Gminny PZPR i MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Występujący na wiecu I sekretarz 
Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Nysie, Władysław Dyrka, apelował o jedność klasy robotniczej – bez względu 
na przynależność partyjną, związkową, organizacyjną238. Zabierający następnie głos przewodniczący MKZ Ziemi 
Nyskiej, Janusz Sanocki, tłumaczył, że „Solidarność” również świętuje 1 maja, ponieważ wbrew temu, co głosi czę-
sto tuba niechętnej nam propagandy „Solidarność” jest ruchem robotniczym […] związkiem, w którym skupia się 
ogromna większość ludzi pracy w Polsce, oraz opowiada się za socjalizmem, ale socjalizmem robotniczym – nie biu-
rokratycznym! W dalszej części swojego wystąpienia domagał się on uwolnienia więźniów politycznych, zniesienia 
cenzury, demokratyzacji życia publicznego oraz przeprowadzenia gruntownej reformy gospodarczej239         

Święto 1 Maja uczciła na swój sposób również regionalna „Solidarność” rolnicza. Wojewódzki Komitet Założy-
cielski NSZZ RI „S” zorganizował z tej okazji wiec rolników indywidualnych w Branicach240.

Dwa dni później po raz pierwszy od wielu lat obchodzono uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W Nysie tysiące ludzi wzięły udział w manifestacji patriotyczno-religijnej, zorganizowanej na miejscowym rynku 
przez MKZ NSZZ „Solidarność” i Komitet Miejski Stronnictwa Demokratycznego241. 

W sierpniu 1981 r. „Solidarność” uroczyście obchodziła pierwszą rocznicę podpisania historycznych porozu-
mień społecznych, które umożliwiły powstanie niezależnego ruchu związkowego. Pracownicy ZPB „Frotex” 
w Prudniku wyprodukowali z tej okazji białe ręczniki frotowe z logo „Solidarności” (do tradycji tej nawiązano 
w 2005 r., wypuszczając ponownie ręczniki z logo „Solidarności” dla uczczenia ćwierćwiecza związku). Ręczniki 
te zostały wykonane w czynie społecznym przez około 1200 pracowników „Frotexu”, którzy – odpowiadając na 
apel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” – pracowali w wolną sobotę 8 sierpnia 1981 r.242 Ręczniki z „Fro-
texu” były rozprowadzane wśród uczestników I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, obradującego 
w Gdańsku we wrześniu i październiku 1981 r.243

Regionalna „Solidarność” upamiętniła pierwszą rocznicę porozumień społecznych uroczystościami i festynem 
na Górze Świętej Anny w dniu 30 sierpnia 1981 r. Następnego dnia odbyły się uroczystości rocznicowe w Gło-
gówku, w których uczestniczył m. in. przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, 
Stanisław Jałowiecki244.  

W niedzielę 6 września 1981 r. odbył się w Prudniku festyn zorganizowany przez miejscową „Solidarność” dla 
upamiętnienia pierwszej rocznicy strajku w ZPB „Frotex”. Uczestniczyło w nim około ośmiu tysięcy osób, głów-
nie młodzieży i dzieci. W czasie festynu kolportowane były bezdebitowe wydawnictwa związkowe i opozycyjne 
(materiały o treści szkalującej działaczy partyjnych i państwowych – pisano w komunikacie dziennym Wydziału 
Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu). Organizatorzy festynu wystarali się także o trudno 
dostępne wówczas artykuły konsumpcyjne: słodycze, wędliny, piwo głubczyckie i in.245  

238 Wystąpienie I sekretarza Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR Władysława Dyrki podczas manifestacji 1-Majowej, „Solidarność. Pismo 
MKZ NSZZ ‘Solidarność’ w Nysie”, 1981, nr 11 z 21 V, s. 3.   

239 Przemówienie przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” Janusza Sanockiego – podczas manifestacji 1-Majowej, „Solidarność. Pismo 
MKZ NSZZ ‘Solidarność’ w Nysie”, 1981, nr 11 z 21 V, s. 3.   

240    AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim, 2 VII 1981 r., s. 36.
241   Na nyskim Rynku, „Solidarność. Pismo MKZ NSZZ ‘Solidarność’ w Nysie”, 1981, nr 11 z 21 V, s. 1.
242   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, s. 91.
243 Jeden z takich  ręczników odegrał godną odnotowania rolę podczas trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w 1987 r. 

Uroczystości religijne z udziałem papieża odbyły się wówczas m.in. w Gdańsku. Po spotkaniu z papieżem tłum wiernych udał się pod 
pomnik poległych stoczniowców przy bramie Stoczni Gdańskiej. Drogę zagrodziły jednak formacje ZOMO. Na jednym z balkonów 
pojawiła się wówczas starsza kobieta, która rozwinęła frotowy ręcznik z napisem „Solidarność”. Na ten widok tłum, wznoszący dotąd 
okrzyki Niech żyje Papież!,  zaczął skandować: Niech żyje babcia! Relacja ustna prof. dr. hab. Wojciecha Polaka, przedstawiona 15 V 
2014 r. w Poznaniu na konferencji naukowej na temat  „Niezależny ruch studencki w Polsce w latach 1976 – 1989”, zorganizowanej przez 
miejscowy oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 

244   Głogówek – coraz mocniejszy punkt na naszej mapie, „Sygnały”, 1981, nr 83/112 z 2 IX , s. 2.
245   AP Opole, KW PZPR, Komunikat dzienny z dnia 9 IX 1981 r., sygn. 1650, s. 135
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Rozdział  3 

„Solidarnosć” rolnicza i rzemieslnicza. 
Opozycja polityczna. 

Stronnicy „Solidarnosci” 
w koncesjonowanych organizacjach politycznych. 

Komunistyczny aparat represji 
wobec „Solidarnosci” i srodowisk opozycyjnych

„SOLIDARNOŚĆ” ROLNICZA

Równolegle z pojawieniem się „Solidarności” pracowniczej jako jednego, ogólnopolskiego związku zawodowego, 
już we wrześniu 1980 r., zaczęły tworzyć się także solidarnościowe związki zawodowe rolników. Podczas, gdy prekur-
sorem „Solidarności” pracowniczej były wolne związki zawodowe sprzed sierpnia 1980 r., prekursorem „Solidarno-
ści” rolniczej były przedsierpniowe chłopskie formacje opozycyjne: działające już od jesieni Komitety Samoobrony 
Chłopskiej oraz założony również jesienią 1978 r. Tymczasowy Komitet Związku Zawodowego Rolników. 

We wrześniu 1980 r. na spotkaniu przedstawicieli Komitetów Samoobrony Chłopskiej oraz TK Związku Zawo-
dowego Rolników postanowiono powołać Niezależny Samorządny Związek Rolników. Wkrótce potem ukonsty-
tuował się Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników. 19 października 
1980 r. na zjeździe w Krakowie związek ten przybrał określenie „Solidarność Wiejska”246. 

Oprócz „Solidarności Wiejskiej” powstały także inne rolnicze organizacje o charakterze związku zawodowego, 
a w szczególności NSZZ „Solidarność Chłopska” na czele ze Stanisławem Januszem oraz Związek Producentów 
Rolnych na czele z Gabrielem Janowskim. Organizacyjny pluralizm rodzącego się chłopskiego ruchu związkowego 
był po części konsekwencją ogromnego zróżnicowania socjalnego polskiej wsi. Miał on także swoje uwarunkowa-
nie polityczne: „Solidarność Wiejska” była wspierana intelektualnie przez opozycjonistów z KSS „KOR”, podczas 
gdy „Solidarność Chłopska” miała nastawienie bardziej tradycjonalistyczne247.  

24 września 1980 r. – tego samego dnia co przedstawiciele „Solidarności” pracowniczej – przedstawiciele NSZZ 
Rolników (późniejszej „Solidarności Wiejskiej”) złożyli w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o zareje-
strowanie swojego związku. 29 października 1980 r. wniosek ten został jednak oddalony przez sąd z tym uzasad-
nieniem, że obowiązujące ustawodawstwo nie uprawnia rolników do zakładania własnych związków zawodo-
wych. Oddalono również wnioski o rejestrację Chłopskiego Niezależnego Związku Zawodowego z ośrodkiem 
w Wałbrzychu oraz Chłopskiego Związku Zawodowego Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw. Tak zaczęła się długa, trwają-
ca wiele miesięcy, batalia o prawo do legalnej działalności rolniczych organizacji związkowych248.   
246 T. Kozłowski, J. Olaszek, Niezależny ruch chłopski w Polsce 1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 2, Ruch społeczny, red. 

Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 75–79; J. Baran, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 312.    

247 T. Kozłowski, J. Olaszek, op. cit., s. 77–79; J. Baran, op. cit., s. 312; J. Wilczak, Kwestia chłopska, [w:] Rewolucja „Solidarności”. Polska od 
sierpnia 1980 o grudnia 1981, „Polityka”, wydanie specjalne, 2005, nr 4, s. 60.    

248 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1496, Materiały dotyczące „Solidarności Wiejskiej”, 1981, Postanowienie [Sądu Wojewódzkiego w Warsza-
wie Wydział I Cywilny], 29 X 1980 r., s. 22; T. Kozłowski, J. Olaszek, op. cit., s. 79; J. Baran, op. cit., s. 312.   
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Z czasem podjęto działania na rzecz zjednoczenia różnych nurtów chłopskiego ruchu związkowego. 8 marca 
1981 r. na zjeździe w Poznaniu wymienione powyżej rolnicze związki zawodowe (NSZZR „Solidarność Wiejska”, 
NSZZ „Solidarność Chłopska”, Związek Producentów Rolnych i in.) połączyły się, tworząc Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”249. 

Władze komunistyczne ze swej strony, zgodnie z wieloletnią tradycją, agitowały na rzecz zrzeszania się chłopów 
w kółkach rolniczych. W nowej sytuacji społeczno-politycznej postanowiono wyposażyć kółka w dodatkowe funk-
cje, z czym wiązała się zmiana ich statutu. Jako swoista forma samorządu rolników miały one stać się organizacyjną 
alternatywą i przeciwwagą dla solidarnościowych rolniczych związków zawodowych. Biuro Polityczne Komitetu 
Centralnego PZPR porozumiało się w tej kwestii z Naczelnym Komitetem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 
W listopadzie 1980 r. rozpoczęto kampanię sprawozdawczo-wyborczą w kółkach rolniczych województwa opol-
skiego, w grudniu 1980 i styczniu 1981 r. odbywały się gminne zjazdy kółek i organizacji rolniczych, a 16 lutego 
1981 r. w Opolu odbył się X Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych. Na organizowanych 
odgórnie zebraniach przedstawiano chłopom do zatwierdzenia nowe statuty kółek. Powoływano gminne związki 
kółek i organizacji rolniczych250. 

Pierwsze struktury niezależnego ruchu zawodowego rolników indywidualnych powstawały samorzutnie 
w różnych miejscowościach Śląska Opolskiego od jesieni 1980 r. Organizowano je początkowo pod szyldem „Soli-
darności Wiejskiej”, a następnie (od stycznia 1981 r.) pod znakiem „Solidarności Chłopskiej”251. 

Regionalna „Solidarność” rolnicza stale korzystała z organizacyjnej pomocy bratniego związku pracowniczego 
m. in. w swojej działalności kolportażowej. Kierowcy PKS, członkowie NSZZ „Solidarność”, wielokrotnie prze-
wozili również materiały „Solidarności” rolniczej252. W listopadzie 1980 r. Józef Boski, przewodniczący komitetu 
założycielskiego NSZZ „S” w oddziale PKS w Prudniku, za pośrednictwem kierowców kolportował na terenach 
wiejskich ulotki wzywające do organizowania lokalnych struktur „Solidarności” rolniczej oraz inne materiały 
o podobnej tematyce (postulaty rolników, projekty statutu)253.        

Działacze „Solidarności” pracowniczej pomagali w bezpośredni sposób nawet w organizowaniu terenowych 
struktur „Solidarności” rolniczej. Tak np. Stanisław Wójtowicz z Punktu Koordynacyjnego NSZZ „Solidar-
ność” w Otmuchowie pomagał Jerzemu Gnieciakowi zakładać koła „Solidarności” rolniczej w gminie Otmuchów 
(Łąka, Jodłów, Jasienica Górna, Lubiatów, Ligota, Jarnołtów). Działacze MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej 
(z FSD „Polmo” i ZUP Nysa) organizowali koła „Solidarności” rolniczej w Kopernikach, Kępnicy i Rusocinie 
(gm. Nysa)254. 

„Solidarność” rolnicza korzystała także z czynnej pomocy przedstawicieli duchowieństwa. Szczególnie wyróż-
nił się w tym zakresie ks. Czesław Nowak z parafii otmuchowskiej, który pomagał w organizowaniu „Solidarności” 
rolniczej na terenie miejscowej gminy255.

Szczególnie pomyślnie rozwijały się działania na rzecz organizowania „Solidarności” rolniczej w dawnym po-
wiecie głubczyckim. Na przełomie lat 1980 i 1981 akces do nowego ruchu zgłosiło m.in. 90 spośród 140 rolników 

249 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1472, Materiały z okresu działalności „Solidarności”, t. IV, 1980–1981, Informacja o przebiegu Krajowego 
Zjazdu „Solidarności Wiejskiej” w Poznaniu, b. d., s. 173–175; T. Kozłowski, J. Olaszek, op. cit., s. 89–90; J. Baran, op. cit., s. 314.     

250 AP Opole, KW PZPR, sygn. 2414, Informacje dotyczące [działalności] kółek rolniczych, Informacja z przebiegu X Zjazdu Delegatów 
Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Opolu w dniu 16 II 1981 r., s. 79-80; ibidem, Dalekopis [do Sektora Informacji Partyjnej 
KC PZPR w Warszawie] dot. przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kółkach rolniczych, 12 I 1981 r., s. 97–99; ibidem, 
Przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kółkach rolniczych, 26 I 1981 r., s. 100–102; AP Opole, KW PZPR, sygn. 435, Protokoły 
z posiedzeń Egzekutywy [KW PZPR w Opolu] za okres od 8 I do 19 II 1981 r., Referat Egzekutywy KW PZPR w Opolu na Plenum 
KW na temat „Zadania wojewódzkiej organizacji partyjnej w aktywizowaniu jej ogniw i członków w świetle [uchwał] VIII Plenum KC 
PZPR”, [19 II 1981 r.], s. 417.        

251 Ibidem, sygn. 1496, Informacja nr 69/I/1/81 o sytuacji w ruchu związkowym w jednostkach rolnych, obsługi rolnictwa i na terenie wsi, 
8 I 1981 r., s. 71–73; ibidem, [Dalekopis do Sektora Informacji Partyjnej KC PZPR w Warszawie], 21 I 1981 r., s. 75–76. 

252 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim, s. 38; ibidem, 
sygn. 1496, Informacja nr 69/I/1/81 o sytuacji w ruchu związkowym w jednostkach rolnych, obsługi rolnictwa i na terenie wsi, 8 I 
1981 r., s. 72; ibidem, Dalekopis do Sektora Informacji Partyjnej KC PZPR w Warszawie, 21 I 1981 r., s. 75.

253 AIPN Wr 09/1043, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach na terenie wojew[ództwa] 
opolskiego w dniu 15 XI 1980 r., k. 79.    

254 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650 o aktualnej sytuacji w ruchu zawodowym w województwie opolskim, Załącznik nr 4. Stan NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, s. 47–48; ibidem, sygn. 854, Ocena sytuacji społeczno-politycznej w województwie opolskim, 
19 III 1981 r., s. 70; ibidem, [Notatki], b. d., s. 85.     

255   Ibidem, Załącznik nr 4. Stan NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, s. 48. 
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we Włodzieninie oraz 43 spośród 50 rolników w Gródczanach w gminie Branice256. 25 stycznia 1981 r. powstał 
komitet założycielski „Solidarności” rolniczej w Bogdanowicach w gminie Głubczyce. Przewodniczącym komitetu 
został wybrany rolnik Adam Gawłowski. W Zubrzycach w tejże gminie przewodniczącym analogicznego komitetu 
wybrano rolnika Józefa Lenartowicza. Uczestnikiem zebrań założycielskich w Bogdanowicach i Zubrzycach był 
Jerzy Gnieciak257. W tym samym mniej więcej czasie powstało liczące 30 członków ogniwo „Solidarności Chłop-
skiej” w Nowym Rożnowie koło Głubczyc. Przewodniczącym miejscowego komitetu założycielskiego został rolnik 
Tadeusz Czyżowicz, główny propagator idei „Solidarności” rolniczej w gminie Głubczyce. Zebrania założycielskie 
„Solidarności Chłopskiej” odbyły się wówczas również w Gadzowicach i Krzyżowicach w tejże gminie258. W po-
czątkach lutego 1981 r. powołano komitet założycielski w Grobnikach w gminie Głubczyce. Jego przewodniczą-
cym został młody rolnik Zbigniew Ziobrowski. Do „Solidarności” zapisało się 37 mieszkańców Grobnik. Zebranie 
założycielskie obsługiwali organizacyjnie działacze „Solidarności Chłopskiej” z Nowego Rożnowa i Gadzowic259. 
Przed połową lutego 1981 r. powstało liczące 30 członków ogniwo Solidarności” rolniczej w Bliszczycach w gminie 
Branice. Przewodniczącym komitetu założycielskiego został młody rolnik Władysław Szpilski, członek PZPR260.     

W gminie Kietrz przed końcem stycznia 1981 r. powstało aż osiem komitetów założycielskich w poszczególnych 
wsiach: trzyosobowy komitet w Nowej Cerekwi (przewodniczący – Józef Jacheć, rolnik)261, dwuosobowy komitet 
w Nasiedlu (przewodniczący – Bronisław Socha, rolnik), dwuosobowy komitet w Ludmierzycach (przewodniczący – 
Bronisław Gadzicki, rolnik), dwuosobowy komitet w Wojnowicach (przewodniczący – Adam Kleszczyński, rolnik), 
pięcioosobowy komitet w Chróścielowie (przewodniczący – Henryk Pakuła, rolnik, członek ZSL), dwuosobowy ko-
mitet w Rogożanach (przewodniczący – Michał Kaczmar, rolnik), dwuosobowy komitet w Rozumicach (przewod-
niczący – Julian Kubiczek, rolnik, miejscowy sołtys), trzyosobowy komitet w Pilszczu (przewodniczący – Kazimierz 
Mrozowicz, rolnik, członek PZPR). Powołano również dziesięcioosobową Radę Gminną „Solidarności Chłopskiej”, 
której przewodniczącym został Władysław Wróbel, rolnik z Nowej Cerekwi, członek ZSL262.   

20 stycznia 1981 r. odbyło się zebranie założycielskie „Solidarności Chłopskiej” we wsi Kazimierz w gminie 
Głogówek. Organizatorem zebrania był Jerzy Gnieciak. W swoim wystąpieniu krytykował on rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne i kombinaty PGR w Kietrzu i Głubczycach263. 

W dniu 1 lutego 1981 r. powstał pięcioosobowy komitet założycielski „Solidarności” rolniczej w Kopernikach 
w gminie Nysa. Jego przewodniczącym został rolnik Szewczyk, miejscowy sołtys. W tym czasie zaczęto organi-
zować również struktury „Solidarności Chłopskiej” w gminie Korfantów. Szczególną aktywność w tym zakresie 
przejawiali Włodzimierz Sozański (działacz „Solidarności” nauczycielskiej, przewodniczący koła NSZZ „S” przy 
Szkole Podstawowej w Ścinawie Nyskiej, członek PZPR) oraz rolnicy Mikołaj Nowicki i Alojzy Siwek (I sekretarz 
POP PZPR w Ścinawie Nyskiej). W samej tylko Ścinawie Nyskiej w pierwszych dniach lutego 1981 r. wstąpiło do 
„SCh” około 70 osób264. 

Zdarzało się, że działacze „Solidarności” rolniczej (Jerzy Gnieciak i in.) próbowali organizować nowe struktury 
związkowe przy okazji odbywających się w tym czasie (przełom lat 1980 i 1981) zebrań sprawozdawczo-wybor-
256   Ibidem, sygn. 1496, [Notatki], b. d., s. 63.  
257 Ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 27 I 1981 r., s. 76; ibidem, sygn. 1496, Jednostki, w których działają ogniwa „Solidarności” 

wiejskiej lub podejmowane są działania organizacyjne, b. d., s. 112. 
258 Ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 28 I 1981 r., s. 80; ibidem, sygn. 1496, Jednostki, w których działają ogniwa „Solidarności” 

wiejskiej lub podejmowane są działania organizacyjne, b. d., s. 113. 
259   Ibidem, sygn. 1496, Komunikat dzienny z dnia 6 II 1981 r., s. 101–102. 
260   Ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 12 II 1981 r., s. 116. 
261 Komitet złożony z członków ZSL. Józef Jacheć, ur. 20 III 1922 r. w Dolinianach koło Gródka Jagiellońskiego w óczesnym województwie 

lwowskim; właściciel gospodarstwa rolnego w Nowej Cerekwi. W okresie II wojny światowej J. Jacheć był żołnierzem AK, a w 1944 r. 
znalazł się w szeregach „ludowego” Wojska Polskiego. W lutym 1946 r. skazano go na 6 lat więzienia za uprawianie „dywersji” politycznej 
w wojsku. Karę tę obniżono następnie do 2 lat, a w 1947 r. Jacheć został zwolniony z więzienia na mocy amnestii. AIPN Wr 011/842, 
Akta Józefa Jachecia, Szyfrogram od szefa Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach do naczelnika Wydziału „C” KW MO 
w Opolu, 11 XI 1981 r., k. 4; ibidem, Raport o zarejestrowaniu w ewidencji ogólnoinformacyjnej, 23 VII 1955 r., k. 19; ibidem, Zapytanie 
o karalność, b. d., k. 20.  

262 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1649,Komunikat dzienny z dnia 29 I 1981 r., s. 89–90. W składzie rady znalazło się trzech członków 
ZSL i dwóch członków PZPR; ibidem, sygn. 1496, Jednostki, w których działają ogniwa „Solidarności” wiejskiej lub podejmowane 
są działania organizacyjne, b. d., s. 109 i 113.    

263 Ibidem, sygn. 1496, Jednostki, w których działają ogniwa „Solidarności” wiejskiej lub podejmowane są działania organizacyjne, 
b. d., s. 112; ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 21 I 1981 r., s.  54. 

264   Ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 4-5 II 1981 r., s. 102–103; ibidem, sygn. 1496, Jednostki, w których działają ogniwa 
„Solidarności” wiejskiej lub podejmowane są działania organizacyjne, b. d., s. 114. 
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czych kółek rolniczych. Starano się przekształcać takie zebrania w zebrania założycielskie lokalnych ogniw nowego 
ruchu, krytykując dotychczasową działalność kółek, przerosty administracji, niegospodarność, bałaganiarstwo itp., 
i kwestionując celowość dalszego funkcjonowania tego typu struktur. Było tak m.in. w gminie Lubrza koło Prudni-
ka265. Podobna sytuacja wystąpiła w gminie Głogówek. 13 stycznia 1981 r. powołano tam Gminny Związek Kółek 
i Organizacji Rolniczych, obejmujący dwadzieścia ogniw organizacyjnych. Przewodniczącym tej struktury został 
Stanisław Such z Szonowa266. Na czele innych miejscowych chłopów znalazł się on jednak ostatecznie w szeregach 
„Solidarności” rolniczej.

Władze PRL przez wiele miesięcy odmawiały rolnikom indywidualnym prawa do zakładania własnych związ-
ków zawodowych, zasłaniając się m. in. formalnym pretekstem w postaci braku ratyfikacji podpisanej przez PRL 
odnośnej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Na tym m.in. tle doszło do strajków chłopskich w Rze-
szowie i Ustrzykach Dolnych, które zaowocowały podpisaniem w dniu 18 lutego 1981 r. porozumienia pomiędzy 
Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie, działającym w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Za-
łożycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych, oraz Międzyzakładowym Komitetem Założyciel-
skim NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, przy udziale Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. 
Zawarte wówczas porozumienie przewidywało w szczególności ustawowe wzmocnienie gwarancji nienaruszalności 
chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi, oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznanie chłopskiego rolnictwa za trwa-
ły i równoprawny element naszej gospodarki narodowej267. 

3 lutego 1981 r. do miejscowych władz administracyjnych i wszystkich komisji zakładowych NSZZ „S” w rejo-
nie Głubczyc wpłynął tekst uchwały tamtejszego punktu koordynacyjnego (Terenowej Komisji Porozumiewawczej 
Ziemi Głubczyckiej) NSZZ „S”, stwierdzającej, że władze miasta i gminy dążą do rozbicia autentycznego ruchu 
chłopskiego, oraz ostrzegającej, iż każdy wrogi akt wobec „Solidarności” rolniczej będzie traktowany jako atak na 
NSZZ „Solidarność”. W uchwale pisano, że miejscowa „Solidarność” pracownicza, w imię sojuszu robotniczo-chłop-
skiego, popiera stanowisko KKP NSZZ „S” w sprawie rejestracji „Solidarności” rolniczej. Domagano się zaprzesta-
nia akcji agitacyjnej, mającej na celu przekonanie rolników do zatwierdzenia nowego statutu kółek rolniczych, 
a także odwołania Gminnego Zjazdu Delegatów Kółek i Organizacji Rolniczych, zwołanego na 6 lutego w sposób 
niedemokratyczny – na zasadzie typowania delegatów. Postulowano również ponowne zorganizowanie zebrań 
w każdej wsi, aby chłopi mogli swobodnie wypowiedzieć się w sprawie swojej przynależności organizacyjnej 
i wybrać swoich autentycznych przedstawicieli w głosowaniu tajnym. W wypadku, gdyby żądania te nie zostały 
spełnione, komisje zakładowe NSZZ „S” we wszystkich zakładach pracy miały podjąć akcję protestacyjną, do po-
gotowia strajkowego włącznie. Ewentualne odwołanie akcji miałoby nastąpić na pisemną prośbę „Solidarności” 
rolniczej268. 

Mimo sprzeciwu „Solidarności”, zaplanowany na 6 lutego 1981 r. Gminny Zjazd Delegatów Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Głubczycach doszedł do skutku. Jego przebieg nie spełnił jednak oczekiwań organizatorów. Nie uda-
ło się wybrać zarządu ani zatwierdzić statutu. W głosowaniu tajnym 43 spośród 61 obecnych delegatów zagłosowa-
ło przeciwko powołaniu zarządu gminnego KiOR269. Przyczynili się do tego działacze „Solidarności Chłopskiej”: 
Jerzy Gnieciak i Tadeusz Czyżowicz270. 

W obliczu rozprzestrzeniającej się po kraju fali strajków chłopskich władze PRL zdecydowały się w końcu na 
zawarcie porozumienia z przywódcami rolniczej akcji protestacyjnej. 17 kwietnia 1981 r. – po trwającym 32 dni 
strajku okupacyjnym w gmachu WK ZSL w Bydgoszczy – przy udziale przedstawicieli KKP NSZZ „Solidarność”, 
komisja rządowa pod przewodnictwem ministra ds. związków, Stanisława Cioska, podpisała w Bydgoszczy poro-
265 Ibidem, sygn. 1496, Informacja nr 69/I/1/81 o sytuacji w ruchu związkowym w jednostkach rolnych, obsługi rolnictwa i na terenie 

wsi, 8 I 1981 r., s. 73; ibidem, Dalekopis do Sektora Informacji Partyjnej KC PZPR w Warszawie, 21 I 1981 r., s. 76; ibidem, sygn. 2414, 
Dalekopis [do Sektora Informacji Partyjnej KC PZPR w Warszawie] dot. przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kółkach 
rolniczych, 12 I 1981 r., s. 98. 

266   AP Opole, KW PZPR, sygn. 435, Wykaz gminnych związków kółek i organizacji rolniczych powstałych w województwie opolskim, 
[27 I 1981 r.], s. 174. 

267 Ibidem, sygn. 1496, Protokół porozumienia zawartego w dniu 18 II 1981 r. pomiędzy komisją rządową a komitetem strajkowym 
w Rzeszowie, działającym w imieniu ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
oraz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie przy udziale przedstawicieli Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, 18 II 1981 r., s. 26.  Por. T. Kozłowski, J. Olaszek, op. cit., s. 83–88; J. Baran, op. cit., s. 313–314.     

268   Ibidem, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 3 II 1981 r., s. 99; ibidem, sygn. 1496, [Notatki], b. d., s. 117. 
269   Ibidem, sygn. 1496, Komunikat dzienny z dnia 6 II 1981 r., s. 101; ibidem, [Notatki], b. d., s. 117.  
270   Ibidem, Dalekopis do Sektora Informacji Partyjnej KC PZPR w Warszawie, 3 II 1981 r., s. 96.  
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zumienie z Ogólnopolskim Komitetem Strajkowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolni-
ków Indywidualnych „Solidarność” i Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim NSZZ RI „Solidarność”. Porozu-
mienie to przewidywało w szczególności stworzenie podstaw prawnych dla zarejestrowania NSZZ RI „Solidarność”, 
tak aby związek był zarejestrowany do dnia 10 maja 1981 r.271 12 maja 1981 r. doszło wreszcie do zarejestrowania 
NSZZ RI „Solidarność”. 

W początkach lipca 1981 r. istniały zarządy gminne NSZZ RI „Solidarność” w sześciu gminach województwa 
opolskiego272. Jednym z nich był Zarząd Gminny w Głubczycach, któremu podlegały koła wiejskie w Bogdano-
wiczach, Zubrzycach, Nowym Rożnowie, Gadzowicach, Krzyżowicach, Grobnikach, Mokrem i Klisinie (ogółem 
około 260 członków). Przewodniczącym ZG był Tadeusz Czyżowicz z Nowego Rożnowa koło Głubczyc, pełniący 
jednocześnie funkcję przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność”273. Za-
rządowi Gminnemu w Kietrzu podlegały koła w Nowej Cerekwi, Nasiedlu, Ludmierzycach, Wojnowicach, Chró-
ścielowie, Rogożanach, Rozumicach i Pilszczu. Przewodniczącym ZG był Władysław Wróbel, członek ZSL274. 

Jako organizatorzy lokalnych struktur „Solidarności” rolniczej wyróżnili się m.in.: Zbigniew Cichobłażyński275, 
Tadeusz Czyżowicz (gm. Głubczyce), Władysław Wróbel (gm. Kietrz), Albin Zawadzki (gm. Prudnik)276, Micia-
szek (gm. Głuchołazy), Stanisław Zagańczyk (gm. Otmuchów)277 i Zygmunt Mendrala (gm. Biała)278. Do czoło-
wych działaczy NSZZ RI „Solidarność” należeli ponadto: Jan Klim (Debrzyce, gm. Głubczyce)279, Edward Kwiat-
kowski (Skoroszyce)280, Władysław Pros (Burgrabice gm. Głuchołazy)281, Jan Rypień (Sidzina gm. Skoroszyce)282, 
Edward Stankiewicz (Pilszcz gm. Kietrz)283, Stanisław Such (Szonów gm. Głogówek)284, Ryszard Surmiak (Lubrza 
k. Prudnika)285, Zbigniew Szafran (Mieszkowice gm. Prudnik)286, Lesław Śmierciak (Olszynka gm. Lubrza)287, Bro-
271   Porozumienie komisji rządowej z rolnikami. Koniec strajku okupacyjnego w Bydgoszczy, „Trybuna     Opolska”, 21 IV 1981, s. 1.
272   Ibidem.
273 AIPN Wr 012/3196, t. 2, Dokumentacja dotycząca internowanych, Wniosek o izolowanie osoby [Tadeusza Czyżowicza] na wypadek 

poważnego zagrożenia wewnętrznego, 26 III 1981 r., k. 95. Tadeusz Czyżowicz, ur. 4 XI 1941 r. w Sąsiadowicach w przedwojennym 
województwie lwowskim, technik rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego w Nowym Rożnowie gm. Głubczyce, specjalista w zakresie 
produkcji zbóż i roślin przemysłowych.   

274 AIPN Wr 012/3196, t. 10, Dokumentacja dotycząca internowanych, Wniosek o izolowanie osoby [Władysława Wróbla] na wypadek 
poważnego zagrożenia wewnętrznego, 26 III 1981 r., k. 127. Władysław Wróbel,  

275 Zbigniew Cichobłażyński, ur. 7 VIII 1944 r. w Chałupkach, właściciel gospodarstwa rolnego w Gadzowicach gm. Głubczyce, wiceprze-
wodniczący Zarządu Gminnego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ RI „S”. AIPN Wr 012/3196, t. 12, Notatka służbowa 
z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 14 XII 1981 r. o godz. 1.00, k. 83.            

276 Albin Zawadzki, ur. 22 II 1913 r. w Niedobczycach koło Rybnika; emerytowany rzeźnik, zamieszkały w Mieszkowicach koło Prudnika.     
277 Stanisław Zagańczyk, 15 XII 1981 r. w Tyborowie k. Mińska Mazowieckiego, właściciel gospodarstwa rolnego w Ligocie Wielkiej gm. 

Otmuchów, przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI „S”. AIPN Wr 012/3196, t. 13, Notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-
-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 16 XII 1981 r. o godz. 9.00, k. 314.    

278 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1496, [Notatki], b. d., s. 57; ibidem, Jednostki, w których działają ogniwa „Solidarności” wiejskiej lub 
podejmowane są działania organizacyjne, b. d., s. 78. 

279 Jan Klim, ur. 30 X 1928 r. w Hłuboczku w ówczesnym województwie tarnopolskim, właściciel gospodarstwa rolnego w Debrzycach 
gm. Głubczyce, przewodniczący Koła Wiejskiego NSZZ „S”. 

280 Edward Kwiatkowski,  ur. 10 I 1945 r. w Milatynie w przedwojennym województwie tarnopolskim; właściciel gospodarstwa rolne-
go w Skoroszycach, od lipca 1981 r. przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ RI „S”. AIPN Wr 012/3196, t. 12, Notatka służbowa 
z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 17 XII 1981 r. o godz. 10.30, k. 354. 

281 Władysław Pros, ur. 5 V 1950 r. w Burgrabicach, właściciel zakładu remontowo-budowlanego w tejże wsi, współzałożyciel koła 
wiejskiego NSZZ RI „S” (wraz z kuzynem Kazimierzem Zuziakiem). AIPN Wr  012/3196, t. 7, Dokumentacja dotycząca internowanych, 
Wniosek o izolowanie osoby [Władysława Prosa] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 27 III 1981 r., k. 307; ibidem, 
Notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 22 XII 1981 r. o godz. 13.00, k. 316. 

282 Jan Rypień, ur. 14 IV 1926 r. w Radziechowach koło Żywca, od lipca 1981 r. wiceprzewodniczący Koła Wiejskiego NSZZ RI „S” w Si-
dzinie gm. Skoroszyce. AIPN Wr 012/3196, t. 13, Notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 
17 XII 1981 r. o godz. 11.45, k. 125.      

283 Edward Stankiewicz, ur. 27 VIII 1949 r. w Pilszczu, właściciel gospodarstwa rolnego w tejże wsi, przewodniczący Koła Wiejskiego NSZZ 
RI „S”. AIPN Wr 066/72, j. 5, Akta śledcze Zdzisława Bernackiego [wybór materiałów], Karta informacyjna [Edwarda Stankiewicza], mfm.   

284 Stanisław Such, ur. 13 XI 1936 r. w Brachnowie koło Torunia, ślusarz z zawodu, właściciel gospodarstwa rolnego w Szonowie gm. Gło-
gówek. AIPN Wr 065/967, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Pisarz” [wybór materiałów], Wniosek o założenie sprawy operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Pisarz”, 28 XII 1983 r., mfm.               

285 Ryszard Surmiak, ur. 4 XI 1951 r. w Prudniku, właściciel gospodarstwa rolnego w Lubrzy. AIPN Wr 012/3196, t. 13, Notatka służbowa 
z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 18 XII 1981 r. o godz. 9.40, k. 187.      

286 Zbigniew Szafran, ur. 26 I 1946 r. w Mieszkowicach, ślusarz z zawodu, zatrudniony w gospodarstwie rolnym jego teścia, Stanisława Zająca. 
AIPN Wr 012/3196, t. 13, Notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 19 XII 1981 r. o godz. 10.00, 
k. 194.  

287 Lesław Śmierciak, ur. 5 III 1958 r. w Olszynce gm. Lubrza, wiceprzewodniczący koła wiejskiego NSZZ RI „Solidarność” w Olszynce. 
AIPN Wr 011/1981, Kwestionariusz ewidencyjny „Olcha”, Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego, 27 I 1982 r., k. 7; ibidem, 
Wniosek o zaniechanie prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego, 12 X 1989 r., k. 10. 
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nisław Troczyński (Kazimierz gm. Głogówek)288, Tadeusz Wojewoda (Grobniki gm. Głubczyce)289 i Kazimierz Zu-
ziak (Burgrabice gm. Głuchołazy)290. 

Szczególnie ciekawą postacią w tym gronie był Albin Zawadzki z Mieszkowic koło Prudnika, rodowity Ślązak 
o polskiej orientacji narodowej, pochodzący z okolic Rybnika. W 1948 r. został on aresztowany przez UB pod 
zarzutem nielegalnego posiadania broni palnej. W latach 1959–1960 SB podejrzewała go o organizowanie prze-
rzutu ludzi za granicę i w związku z tym inwigilowała w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie 
„Kryształ”. W latach 1980–1981, według informacji zawartych w materiałach SB, Zawadzki uczestniczył w założe-
niu ponad stu kół wiejskich „Solidarności” rolniczej w województwie opolskim291.    

7 czerwca 1981 r. w Wójcicach w gminie Otmuchów odbyły się regionalne obchody Święta Ludowego, zorga-
nizowane przez Wojewódzki Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Z tej okazji 
została odprawiona msza św. polowa, którą celebrował biskupa pomocniczy Antoni Adamiuk292. 

We wrześniu 1981 r. lokalna „Solidarność” rolnicza włączyła się do akcji protestacyjnej, polegającej na wstrzy-
maniu płatności rat podatku gruntowego za III i IV kwartał 1981 r. do czasu zrealizowania porozumień rzeszow-
sko-ustrzyckich z lutego 1981 r. Akcja ta rozwijała się z dużym powodzeniem m.in. w gminie Lubrza w daw-
nym powiecie prudnickim. Tylko w 6 z 11 wsi tej gminy rolnicy wpłacili III ratę podatku w 100%. W pozostałych 
wsiach, gdzie działały ogniwa NSZZ RI „S”, a mianowicie w Lubrzy, Dytmarowie, Skrzypcu, Olszynce i Trzebinie, 
od wpłacenia raty powstrzymało się od 13 do 49% rolników. Ogółem w gminie tej nie opłaciło podatku 178 spo-
śród 720 gospodarstw293. 

Agitację za niepłaceniem rat prowadzono również w gminach Głogówek, Głubczyce, Grodków, Korfantów, 
Nysa, Paczków, Prudnik i Skoroszyce. W gminie Głogówek pojawiły się ulotki i plakaty takiej treści. W gminie Kor-
fantów działacze „Solidarności” rolniczej domagali się od sołtysów zwrotu blankietów kwitariuszy podatkowych, 
twierdząc, że w 1981 r. nie będą one im już potrzebne294.  

27 listopada 1981 r. w Opolu odbył się I Wojewódzki Zjazd Wyborczy NSZZ RI „Solidarność”. Przewodniczą-
cym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „S” wybrany został wówczas Jerzy Gnieciak. Jednym z dwóch wiceprze-
wodniczących został Tadeusz Czyżowicz z Nowego Rożnowa koło Głubczyc. Ten ostatni, mimo składanych mu 
propozycji, nie chciał kandydować na stanowisko przewodniczącego ZW295.    

„SOLIDARNOŚĆ” RZEMIEŚLNICZA 

Pierwsze inicjatywy na rzecz założenia „Solidarności” rzemieślniczej pojawiły się w listopadzie i grudniu 
1980 r. Powstające od tego czasu w różnych częściach Polski, w tym także na Opolszczyźnie, komitety założyciel-
skie odbyły na wiosnę 1981 r. kilka zjazdów krajowych, m.in. w Koszalinie i Włocławku296.          

W dniu 11 marca 1981 r. odbył się w Opolu Wojewódzki Zjazd Komitetów Założycielskich Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność Rzemieślnicza”. Na zjazd ten przyby-
li delegaci komitetów założycielskich z Brzegu, Prudnika, Kędzierzyna-Koźla, Paczkowa i Opola. Delegaci wybrali 
288 Bronisław Troczyński, ur. 11 VI 1932 r. w Nowosiółce w ówczesnym województwie tarnopolskim, właściciel gospodarstwa rolne-

go w Kazimierzu. AIPN Wr 012/3196, t. 13, Notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 17 XII 
1981 r. o godz. 13.00, k. 236.     

289 Tadeusz Wojewoda, ur. 18 II 1927 r. w Chodaczkowie w ówczesnym województwie tarnopolskim, rolnik - inseminator, właściciel 
gospodarstwa rolnego w Grobnikach, pracownik Państwowego Zakładu Unasienniania Zwierząt w Raciborzu.        

290 AIPN Wr 012/3196, t. 7, Notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej [z Władysławem Prosem] w dniu 
22 XII 1981 r. o godz. 13.00, k. 316.    

291 AIPN Wr 011/212, t. 1, Sprawa sprawdzenia „Kryształ”; ibidem, t. 2, Kwestionariusz ewidencyjny „Brzoza”; AIPN Wr 012/3196, t. 13, 
Notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 19 XII 1981 r. o godz. 11.00, k. 318. 

292 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 12–13 V 1981 r., s. 258; ibidem, sygn. 1650, Informacja o aktualnej sytuacji 
w ruchu zawodowym w województwie opolskim, 2 VII 1981 r., s. 36.

293   AP Opole, KW PZPR, sygn. 1650, Komunikat dzienny z dn. 18–19 IX 1981 r., s. 158.  
294 Ibidem, Komunikat dzienny z dnia 8 IX 1981 r. [datowany 9 IX 1981 r.], s. 133; ibidem, Komunikat dzienny z dnia 15 IX 1981 r., s. 149; 

ibidem, Komunikat dzienny z dnia 16 IX 1981 r., s. 156; ibidem, sygn. 1651, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej w woj[ewódz-
twie] opolskim, 21 IX 1981 r., s. 25–26.   

295 Ibidem, sygn. 1495, Program I Wojewódzkiego Wyborczego Zjazdu Delegatów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
Opolszczyzny, s. 175; AIPN Wr 012/3196, t. 2, Dokumentacja dotycząca internowanych, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy 
z internowanym ob. Tadeuszem Czyżowicz[em], 20 XII 1981 r., s. 102. 

296 W. Rotarski, NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność”, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński 
i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 137–139. 



55

spośród siebie Tymczasową Komisję Koordynacyjną pod przewodnictwem Karola Smoczkiewicza, mającą działać 
do czasu oficjalnego zjazdu wojewódzkiego oraz formalnych wyborów do władz związkowych297.

Do czołowych działaczy „Solidarności” rzemieślniczej na Opolszczyźnie należał Franciszek Winiarski, miesz-
kający w Nysie a pracujący na terenie Prudnika. Był on wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Koordyna-
cyjnej NSZZ RzI „Solidarność”298. Prudnickie środowisko „Solidarności” rzemieślniczej reprezentował także Jan 
Naskręt299.     

RUCH OBRONY WIĘZIONYCH ZA PRZEKONANIA I OPOZYCJA POLITYCZNA

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 1980 r. pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakłado-
wym Komitetem Strajkowym w Gdańsku władze PRL zobowiązały się do zwolnienia osób aresztowanych z przy-
czyn politycznych. Tymczasem wkrótce po powstaniu „Solidarności”, 23 września 1980 r., został aresztowany lider 
Konfederacji Polski Niepodległej, Leszek Moczulski, a wkrótce potem aresztowano  również kilku innych działaczy 
opozycji niepodległościowej, głównie członków KPN, ale także Wojciecha Ziembińskiego, który był założycielem 
Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. Było to odbierane w środowiskach opozycyjnych jako ewident-
ne pogwałcenie porozumienia gdańskiego, którego współgwarantem była „Solidarność”300. 

10 grudnia 1980 r. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” zajęła wspólne stanowisko w sprawie 
więźniów politycznych, podejmując uchwałę o powołaniu do życia Komitetu Obrony Więzionych za Przeko-
nania. W skład komitetu weszli niektórzy czołowi działacze NSZZ „Solidarność” oraz zaproszeni przez NSZZ „So-
lidarność” wybitni przedstawiciele polskiej kultury, nauki i sztuki301. Na wzór komitetu powołanego pod patronatem 
KKP NSZZ „Solidarność” zaczęły powstawać w całej Polsce lokalne komitety obrony więzionych za przekonania302.

26 lipca 1981 r., na I Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Śląska Opolskiego, przyjęty został tekst uchwa-
ły zobowiązującej wybierany wówczas Zarząd Regionu do udzielenia pomocy komitetom obrony więzionych za 
przekonania, także (i w szczególności) w sprawie marszu na Warszawę. Do uchwały tej nawiązał 30 lipca 1981 r. nowo 
wybrany Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, postanawiając, że w ramach struktur organiza-
cyjnych Regionu (jako agenda związku) działać będzie również Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Za-
rząd Regionu zobowiązał ponadto swoje prezydium oraz komisje zakładowe opolskiej „Solidarności” do organizo-
wania komórek KOWzP oraz do udzielania tym komórkom pomocy organizacyjnej i finansowej303. Tak doszło do 
powstania Opolskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, którego przewodniczącym został Tadeusz 
Żyliński, członek Zarządu Regionu NSZZ „S”. Komitet ten miał współpracować ze wszystkimi Komitetami Obrony 
Więzionych za Przekonania przy Zarządach Regionalnych „Solidarności” i poza nimi w całym kraju304.     

Od sierpnia 1981 r. Opolski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania odbywał regularnie, co czwartek, 
zebrania w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W spotkaniach tych uczestniczyło od kilku do kilku-
dziesięciu osób305. Przy okazji kolejnych posiedzeń OKOWzP odbywały się w tym samym czasie i miejscu zebrania 
KPN, na których odbierano uroczyście przysięgę od nowo przyjmowanych członków partii i wręczano im legity-
macje członkowskie. W szeregi KPN wstąpili niemal wszyscy członkowie OKOWzP. 

Wbrew intencjom władz PRL, represje wobec działaczy KPN oraz podjęta w obronie tych działaczy szeroka 
akcja społeczna bardzo przyczyniły się do popularyzacji tego ugrupowania politycznego, a także całej niepodle-
głościowej formacji opozycyjnej. Stanowiąca dotąd bardzo elitarne środowisko Konfederacja Polski Niepodległej 
zaczęła stopniowo zapuszczać korzenie w całym kraju, tworząc nowe struktury, pokrywające się w sporym stopniu 
297   Solidarność rzemieślnicza, „Sygnały”, 1981, nr 24/56 z 12 III, s. 2 (AP Opole, KW PZPR, sygn. 1486, s. 84).   
298 AIPN Wr 012/3196, t. 10, Dokumentacja dotycząca internowanych, Szyfrogram od zastępcy komendanta wojewódzkiego MO 

ds. SB w Opolu do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Gdańsku, 31 VIII 1982 r., k. 55. 
299   Por. Z. Bereszyński, A. Sałek, Naskręt Jan, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, red. zbior., s. 302. 
300 G. Waligóra, G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej 1979–1990, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7, s. 398–402. 
301 Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (1980–1981), wybór M. Owsiński, wstęp i opra-

cowanie T. Kozłowski, Warszawa 2012, dokument nr 39, s. 107–108.  
302   G. Waligóra, G. Wołk, op. cit., s. 400.   
303  „Sygnały”, nr 70/99 z 4 VIII 1981 r., s. 2; „Informacje. Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Opole”, s. 10; Marsz protestacyjny 

17–22 VIII, s. 2–3; „Kronika”, 1981, nr 1 z 1–20 VIII, s. 4 i 52. 
304   Opolski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, „Informacje. Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Opole”, s. 1.
305   AIPN Wr 0064/699, Raport, 8 I 1982 r., mfm.   
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z ogólnopolską strukturą Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania. stanowiących wielki rezerwuar kadr dla 
tej partii. 

Jesienią 1981 r. środowisko działaczy i aktywnie udzielających się sympatyków KPN na terenie województwa 
opolskiego liczyło ogółem co najmniej kilkadziesiąt osób. Lokalne struktury KPN na  Opolszczyźnie tworzyły 
okręg opolski w ramach Obszaru V tej partii. Okręgowi przewodziło Kierownictwo Akcji Bieżącej na czele ze 
wspomnianym Tadeuszem Żylińskim. Członkiem KAB był m.in. Jacek Szumański z Nysy, ówczesny student Wyż-
szej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Studenckiego Komitetu Obrony 
Więzionych za Przekonania306. 

W Nysie powstał klub sympatyków KPN, którego przewodniczącym został Janusz Sanocki – przewodniczący 
MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. W klubie tym działali m.in. Marcin Starski, Jerzy Jakubek i Paweł Grze-
gorczyk. W rejonie Prudnika członkami KPN zostali m.in. Jan Naskręt, Adam Jocher, Jerzy i Eugeniusz Wyspiań-
scy (ojciec i syn), Emil Łysek, Aleksander Niebylski oraz przypuszczalnie Ryszard Duda. Członkiem KPN został 
także Bogusław Wolanin, mieszkaniec Prudnika, zatrudniony w tym czasie na terenie Korfantowa307.   

27 września 1981 r., podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, z inicjatywy Wojciecha Ziem-
bińskiego, powstała nowa formacja opozycyjna: Kluby Służby Niepodległości. Współzałożycielem tej formacji był 
Janusz Sanocki, przewodniczący MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej. Dnia 4 listopada 1981 r. pod jego przewodnic-
twem powstał Klub Służby Niepodległości w Nysie, tożsamy w praktyce z miejscowym klubem sympatyków KPN. 
Oprócz J. Sanockiego jego członkami zostali: Leon Foltyn (przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy FSD 
„Polmo” Nysa), Krzysztof Frańczak (członek KZ NSZZ „S” przy Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych 
w Nysie), Paweł Grzegorczyk (kierownik sekcji informacyjno-propagandowej MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej), 
Jerzy Jakubek (członek Prezydium Zarządu MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej), Jan Konarski (członek Prezydium 
Zarządu MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej), Jordan Maligłówka (przewodniczący KZ NSZZ „S” przy Zakładach Prze-
mysłu Odzieżowego „Omex” w Głuchołazach), Karol Pawlik (członek KZ NSZZ „S” przy Zespole Szkół Rolni-
czych w Nysie), Jan Świerczyński (przewodniczący KZ NSZZ „S” przy Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji 
w Nysie) i Kazimierz Zalewski (pracownik Archiwum Państwowego w Nysie)308. W nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 r. J. Sanocki i J. Konarski wyjechali do Warszawy na ogólnopolskie spotkanie działaczy KSN. Niestety doje-
chali tylko do Opola, gdzie Sanocki został internowany w związku z wprowadzeniem stanu wojennego309. 

Do najciekawszych spraw, jakimi zajmował się ruch obrony więzionych za przekonania, należała sprawa Hen-
ryka Mieczysława Mechlińskiego-Ossowskiego, który w czerwcu 1981 r. trafił do aresztu po nieudanej próbie 
nielegalnego przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej. W obronie Mechlińskiego występował Gdański 
Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, czynnie wspomagany przez Krajową Komisją Porozumiewawczą 
NSZZ „Solidarność”, MKZ NSZZ „S” w Gdańsku oraz „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. W walkę o uwolnienie 
Mechlińskiego zaangażowała się także „Solidarność” ziemi prudnickiej, reprezentowana przez wiceprzewodniczą-
cego MKZ Ziemi Prudnickiej, a zarazem przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy ZPB „Frotex”, 
Włodzimierza Pucka. 

2 lipca 1981 r. Gertruda Gawlas z Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania zwróciła się do 
Prokuratora Rejonowego w Prudniku z pisemną prośbą o uchylenie aresztu w stosunku Mechlińskiego za poręcze-
niem ze strony tejże G. Gawlas, a także  wiceprzewodniczącego GOWzP, Henryka Dzwonkowskiego, oraz członka 
Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Bogdana Borusewicza310. Dzień później Gawlas jako delegat 
Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz Włodzimierz Pucek jako przewodniczący Komisji 

306 Por. Z. Bereszyński, Konfederacja Polski Niepodległej na Śląsku Opolskim w latach 1980–1991, [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na 
drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011, s. 193, 195.      

307 AIPN Wr 067/15, j. 1, Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa w sprawie obiektowej krypt. „Prekursorzy”, nr ewid[encyjny] 25 870, 10 III 
1983 r., mfm. Por. Z. Bereszyński, Konfederacja Polski Niepodległej…,  s. 194.      

308 AIPN Wr 067/15, j. 1, Sprawa obiektowa „Prekursorzy” [wybór materiałów], Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa w sprawie obiekto-
wej krypt. „Prekursorzy”, nr ewid[encyjny] 25 870, 10 III 1983 r., mfm. Krzysztof Jan Frańczak, ur. 1 X 1960 r. w Nysie; wykształcenie 
średnie techniczne, zatrudniony jako elektryk. Paweł Grzegorczyk, ur. 19 II 1949 r. w Jaśliskach; wykształcenie średnie techniczne, 
pracownik FSD „Polmo” w Nysie.   

309 AIPN Wr 012/3196, t. 8, Notatka służbowa dot. zatrzymania ob. Janusza Sanockiego, 13 XII 1981 r., k. 110; ibidem, Oświadczenie Jana 
Konarskiego z 13 XII 1981 r., k. 111; ibidem, Notatka służbowa, 13 XII 1981 r., k. 112; Raport o zatrzymaniu osoby [Janusza Sanockiego], 
k. 118.        

310   AIPN Wr 065/1163, j. 1, Pismo z 2 VII 1981 r., mfm.  
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Zakładowej NSZZ „S” przy ZPB „Frotex” wystąpili na piśmie do Prokuratora Rejonowego w Prudniku i Pro-
kuratury Wojewódzkiej w Opolu, prosząc o natychmiastowe zwolnienie Mechlińskiego. Sygnatariusze pisma 
działali z ramienia Krajowej Komisji Porozumiewawczej [NSZZ „S”] i [z] upoważnienia jej przewodniczącego, Lecha 
Wałęsy, oraz wiceprzewodniczących, Andrzeja Gwiazdy i Bogdana Lisa. W wypadku, gdyby prośby nie uwzględnio-
no, zarówno KKP [NSZZ „S”], Gdański Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, jak i MKZ w Prudniku oraz 
załoga „Frotexu” miały podjąć akcję protestacyjną i odpowiednie działania prawne311. 

Jednocześnie Włodzimierz Pucek poinformował na piśmie Prokuraturę Rejonową w Prudniku o ustaleniach 
pomiędzy Prokuraturą Wojewódzką w Opolu a nim jako wiceprzewodniczącym MKZ Ziemi Prudnickiej. Zgod-
nie z treścią pisma Prokuratura Wojewódzka wyraziła zgodę na obecność Pucka podczas przesłuchań prowadzo-
nych w sprawie Mechlińskiego, w zamian za co „Solidarność miała powstrzymać się od akcji protestacyjnych. 
Ze swej strony Pucek zobowiązał się do przestrzegania tajemnicy przesłuchań312. 

6 lipca 1981 r. MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, powołując się na pismo Gertrudy Gawlas z 2 lipca 
1981 r., wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Prudniku z wnioskiem o zamianę tymczasowego aresztu wobec 
Mechlińskiego na poręczenie społeczne ze strony gdańskiej „Solidarności”. Poręczenie za Mechlińskiego złożyli 
kolektywnie: 1) kierownik Działu Interwencji MKZ NSZZ „S” w Gdańsku, Krystyna Wiśniewska, 2) przewod-
niczący KZ MKZ NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej, Alojzy Szablewski oraz 3) członek KZ MKZ NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej, Bogdan Żurek. Ostatni z wymienionych został wyznaczony na kuratora z obowiązkiem dozoru 
nad osobą Mechlińskiego313.

 PO STRONIE „SOLIDARNOŚCI” W SZEREGACH ZSL, SD I ZMD

Przełomowe wydarzenia historyczne z lat 1980–1981 znalazły godne uwagi odzwierciedlenie również w posta-
wach osób działających w szeregach formacji traktowanych oficjalnie jako sojusznicy polityczni PZPR. Dotyczy to 
w szczególności Stowarzyszenia „PAX” oraz tzw. stronnictw sojuszniczych: Stronnictwa Demokratycznego 
i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.         

Organizująca się od jesieni 1980 r. „Solidarność” rolnicza znalazła wielu zwolenników w szeregach ZSL. Człon-
kiem tego stronnictwa był m.in. jeden z czołowych działaczy nowego ruchu związkowego, Władysław Wróbel 
z Nowej Cerekwi w gminie Kietrz. Do najaktywniejszych sympatyków  „Solidarności” w szeregach Stronnictwa 
Demokratycznego. należał  Stanisław Wodyński z Branic, ściśle współpracujący z zakładową organizacją NSZZ 
„Solidarność” przy miejscowym szpitalu psychiatrycznym314. 

Szczególnie wiele wspólnego z dążeniami „Solidarności” i środowisk opozycyjnych miała działalność Związku 
Młodzieży Demokratycznej, powołanego w lutym 1981 r. jako młodzieżowa organizacja Stronnictwa Demokra-
tycznego315. Organizacja ta deklarowała wolę nawiązania współpracy z Kościołem w celu podnoszenia poziomu 
moralnego młodego pokolenia. Szeregi ZMD były otwarte dla wszystkich osób w wieku od 15 do 30 lat, bez wzglę-
du na wyznawany światopogląd i pozycję społeczną316. 

7 maja 1981 r. odbył się wojewódzki zjazd ZMD w Opolu. Wybrano na nim Radę Okręgową ZMD, której 
przewodniczącym został Bernard Gajda, pracownik naukowy opolskiej WSP. Sekretarzem RO ZMD została Mał-
gorzata Wieczorek, zamieszkała w Prudniku etatowa pracownica Wojewódzkiego Komitetu SD317.

311   Ibidem,  Pismo z 3 VII 1981 r., mfm.  
312   Ibidem.  
313   Ibidem,  Pismo z 6 VII 1981 r., mfm.    
314 Stanisław Wodyński, ur. 4 VIII 1943 r. w Złoczowie; wykształcenie średnie medyczne; zatrudniony jako instruktor terapii zajęciowej 

w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Relacja ustna Stanisława Wodyńskiego z 11 V 2009 r.  
315   Por. M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009, s. 77. 
316 AP Opole, KW PZPR, sygn. 437, Informacja o sytuacji w ruchu młodzieżowym i zadania wojewódzkiej instancji partyjnej oraz admini-

stracji państwowej w rozwiązywaniu spraw młodego pokolenia, 11 V 1981 r., s. 60.   
317 AP Opole, KW PZPR, zespół 2579, sygn. 437, Informacja o sytuacji w ruchu młodzieżowym i zadania wojewódzkiej instancji partyjnej 

oraz administracji państwowej w rozwiązywaniu spraw młodego pokolenia, 11 V 1981 r., s. 60. Małgorzata Wieczorek, ur. 26 VII 
1960 r. w Gnieźnie; pracownik administracyjny WK SD w Opolu.
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  KOMUNISTYCZNY APARAT REPRESJI W WALCE Z „SOLIDARNOŚCIĄ” 
I ŚRODOWISKAMI OPOZYCYJNYMI

Mimo podpisania porozumień sierpniowych w 1980 r., władze komunistyczne nigdy naprawdę nie pogodziły 
się z powstaniem niezależnego ruchu związkowego. Ruch ten był od początku konsekwentnie zwalczany zarówno 
przez oficjalną propagandę, jak i przez działające mniej lub bardziej skrycie komunistyczne służby specjalne. 

Główną rolę w działaniach operacyjnych wobec NSZZ „Solidarność” odgrywał utworzony w czerwcu 
1979 r. pion III „A” Służby Bezpieczeństwa, przemianowany pod koniec 1981 r. na pion V. Podstawowym zada-
niem tego pionu była „ochrona” gospodarki narodowej, wobec czego w obszarze jego zainteresowania znalazły się 
również funkcjonujące w tej sferze życia społecznego związki zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem „Soli-
darności”318. Naczelnikiem Wydziału III „A”/V Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu był mjr Andrzej Mikołajew, 
przeszkolony w latach 1977–1978 na dziesięciomiesięcznym kursie specjalnym w Wyższej Szkole Komitetu Bez-
pieczeństwa Państwowego (KGB) w Związku Sowieckim319.  

Niektóre przedsiębiorstwa i zakłady pracy znalazły się jednak pod „ochroną” innych pionów SB. Tak np. przed-
siębiorstwa transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem Polskich Kolei Państwowych i Państwowej Komunika-
cji Samochodowej, były od lutego 1981 r. „ochraniane” przez pion II SB, specjalizujący się zasadniczo w zadaniach 
kontrwywiadowczych. Wiązało się to z funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw w komunikacji międzynarodowej. 
Z tych samych względów pod „opieką” pionu II SB znalazły się również poczta i telekomunikacja320. 

Kultura, oświata, nauka i szkolnictwo wyższe były nadzorowane przez pion III SB, którego zadania obejmowały 
również zwalczanie opozycji politycznej321. Z tego względu pion ten interesował się działalnością „Solidarno-
ści” w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Do lutego 1981 r. pion ten zajmował się rów-
nież środowiskami dziennikarskimi i ogólnie szeroko rozumianą sferą mediów informacyjnych. Z tego względu 
interesował się on również działalnością „Solidarności” w takich placówkach jak Rozgłośnia Regionalna Polskiego 
Radia w Opolu oraz Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Chrzelicach, a także w Przedsiębiorstwie Upo-
wszechniania Prasy i Książki „Ruch”. W późniejszym czasie zadania związane z operacyjną „ochroną” środowisk 
dziennikarskich i mediów informacyjnych przejął jednak pion II SB. Sytuacja taka utrzymała się do lipca 1983 r. 
Po wejściu w życie ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu orga-
nów, uchwalonej przez Sejm PRL w dniu 14 lipca 1983 r. (w ramach przygotowań do formalnego zniesienia stanu 
wojennego), środowiska dziennikarskie oraz PUPiK „Ruch” ponownie znalazły się pod „opieką” pionu III SB322, 
natomiast „ochroną” RTCN w Chrzelicach zajął się pion V323.  

Naczelnikiem Wydziału III KW MO w Opolu był od 1979 r. ppłk Jerzy Zarębski. Również on ukończył specjal-
ny kurs w sowieckiej Wyższej Szkole KGB (w latach 1974–1975)324.    

318 P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2003, nr 1, s. 65–69; idem, Służba Bezpie-
czeństwa KW MO we Wrocławiu w latach 1957–1990, [w:] Twarze wrocławskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bez-
pieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Informator personalny, red. T. Balbus, P. Piotrowski i K. Szwagrzyk, Wrocław 2006, 
s. 25; R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007, s. 253 i 361.      

319 AIPN Wr 0126/2072, Akta osobowe funkcjonariusza Andrzeja Mikołajewa, Przebieg służby (pracy), k. 72; ibidem, Przebieg prze-
szkolenia funkcjonariusza służby bezpieczeństwa, Mikołajew Andrzej, s. Piotra, k. 72 a; ibidem, Świadectwo ukończenia kursu 
specjalnego, 7 II 1979 r., k. 99.  

320   Por. P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW…, s. 63; idem, Służba Bezpieczeństwa KW MO, s. 25; R. Terlecki, op. cit., s. 360.   
321   Por. R. Terlecki, op. cit., s. 357, 360–361.  
322 Por. P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2003, nr 1, s. 63; idem, Służba Bezpie-

czeństwa KW MO we Wrocławiu w latach 1957–1990, [w:] Twarze wrocławskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bez-
pieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Informator personalny, red. T. Balbus, P. Piotrowski i K. Szwagrzyk, Wrocław 2006, 
s. 25; P. Wójtowicz, Służba Bezpieczeństwa wobec bydgoskich dziennikarzy w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku, [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945–1990, pod red. 
T. Wolszy i S. Ligarskiego, Warszawa 2010, s. 187 i 192; ibidem, P. Kardela, Służba Bezpieczeństwa wobec olsztyńskich mediów prasowych, 
radiowych i telewizyjnych w latach 1970–1990, s. 215.  Por. F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa 
w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007, s. 43.      

323 AIPN Wr 0010/1749, Informacja [ze słów TW „Kloss”], 10 I 1984 r., k. 44; AIPN Wr 0064/1625, Plan kierunkowego wykorzystania, 
szkolenia i sprawdzenia TW ps. „Kloss” – nr ewid[encyjny] 26 474, 31 I 1985 r.; ibidem, Raport, 11 X 1986 r., mfm.  

324 AIPN Wr 0126/1863, Akta osobowe funkcjonariusza Jerzego Zarębskiego, Przebieg służby, k. 18; ibidem, Przebieg przeszkolenia funk-
cjonariusza służby bezpieczeństwa, Zarębski Jerzy s. Jana, k. 19; ibidem, Przebieg służby (pracy), k. 20; ibidem, Notatka służbowa dot. 
przebiegu służby w organach MO, 2 VII 1985 r., k. 39.   



59

Niektórym przedsiębiorstwami „opiekował” się milicyjny pion przestępczości gospodarczej. Sytuacja taka mia-
ła miejsce w przypadku Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Omex” w Głuchołazach. W związku z tym również 
działalność „Solidarności” w tych zakładach była obiektem zainteresowania pionu PG, a nie Służby Bezpieczeń-
stwa jak w przypadku innych przedsiębiorstw. Oczywiście pion PG ściśle współpracował w tym zakresie z SB325.   

Działalnością „Solidarności” rolniczej interesował się pion IV SB, zajmujący się w szczególności Kościo-
łem i środowiskami kościelnymi326. Od lutego 1981 r., w odpowiedzi na powstanie „Solidarności” rolniczej, silnie 
powiązanej z Kościołem, pion ten zajmował się również „ochroną” rolnictwa i całego sektora rolno-spożywczego 
gospodarki. W związku z tym interesował się on także działalnością „Solidarności” pracowniczej w przedsiębior-
stwach i zakładach pracy tego sektora327. 

Aktywną rolę w zwalczaniu niezależnego ruchu związkowego odgrywał także Wydział  Śledczy Komendy Wo-
jewódzkiej MO, a następnie (od sierpnia 1983 r.) Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu. Do 
zadań tego wydziału należało zbieranie materiału dowodowego na potrzeby procesów politycznych. Wydział ten 
realizował swoje zadania we współpracy z właściwymi kompetencyjnie dla poszczególnych środowisk wydziałami 
operacyjnymi SB (Wydziały II, III, III „A”/V, IV), Współpracował on także z organami prokuratury, prowadząc 
działania dochodzeniowo-śledcze na formalne zlecenie tych ostatnich, lub odwrotnie – inspirując prokuraturę do 
podejmowania działań o charakterze represyjnym328.

Ważną rolę w zwalczaniu „Solidarności”, NZS itp. odgrywały również tzw. wydziały techniczne SB, oznaczone 
literami „B”, „T” i „W”. Wydział „B” zajmował się obserwacją zewnętrzną (wizualną). Do kompetencji Wydziału 
„T” należało stosowanie tzw. techniki operacyjnej, a w szczególności podsłuchów. „W” zajmował się tajną kontrolą 
(perlustracją) korespondencji329. 

Na południowych rubieżach województwa opolskiego, w strefie przygranicznej, zadania analogiczne do re-
alizowanych przez SB wypełniał Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza. Służba ta wyręczała SB w zakresie „ochrony” 
miejscowych zakładów pracy, z czym wiązało się również operacyjne zainteresowanie działalnością „Solidarności”. 
Tak np. Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „Welur” w Kietrzu były kontrolowane przez Grupę Operacyjną Wydziału 
II Górnośląskiej Brygady WOP w Raciborzu w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Welur”330. Zakłady Prze-
mysłu Cukierniczego w Otmuchowie nadzorowała do kwietnia 1987 r. Grupa Operacyjna Wydziału II Górnoślą-
skiej Brygady WOP w Nysie w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Zamek” (w późniejszym czasie sprawa 
ta była prowadzona przez SB)331.         

Działalność „Solidarności” w poszczególnych przedsiębiorstwach i zakładach pracy była śledzona przez właści-
we kompetencyjnie piony operacyjne SB w ramach spraw obiektowych, prowadzonych dla danego przedsiębior-
stwa, zakładu czy instytucji. Przykładem tego może być sprawa obiektowa o kryptonimie „Silesiae”, prowadzona 
przez pion III SB w odniesieniu do Instytutu Śląskiego w Opolu332. W niektórych przypadkach zakładano jednak 
odrębne sprawy operacyjne w celu inwigilacji poszczególnych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Tak 
np. w maju 1981 r. Wydział II KW MO w Opolu założył sprawę obiektową o kryptonimie „Zgoda”, mającą 

325 AIPN Wr 012/3196, t. 2, Dokumentacja dotycząca internowanych, Wniosek o izolowanie osoby [Edwarda Fałka] na wypadek poważne-
go zagrożenia wewnętrznego, 5 XI 1980 r., k. 239; ibidem, t. 3, Wniosek o izolowanie osoby [Jordana Maligłówki] na wypadek poważne-
go zagrożenia wewnętrznego, 6 II 1981 r., k. 45; ibidem, t. 4, Wniosek o izolowanie osoby [Kazimierza Hulboja] na wypadek poważnego 
zagrożenia wewnętrznego, 5 XI 1980 r., k. 144; ibidem, t. 10, Wniosek o izolowanie osoby [Ireny Winiarskiej] na wypadek poważnego 
zagrożenia wewnętrznego, 6 II 1981 r., k. 4.    

326   P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW …, s. 75; idem, Służba Bezpieczeństwa KW MO…, s. 25; R. Terlecki, op. cit., s. 266 i 361. 
327 AIPN Wr 09/1041, Wniosek o izolowanie osoby [Krystyny Ziobrowskiej] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 

22 IX 1981 r., k. 2–3; ibidem, Wniosek o izolowanie osoby [Stanisława Feusette’a] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrz-
nego, 22 IX 1981 r., k. 4–5; ibidem, Wniosek o izolowanie osoby [Wiesława Wojciechowskiego] na wypadek poważnego zagrożenia 
wewnętrznego, 21 IX 1981 r., k. 22; AIPN Wr 012/3196, t. 10, Wniosek o izolowanie osoby [Wiesława Wojciechowskiego] na wypadek 
poważnego zagrożenia wewnętrznego, 21 IX 1981 r., k. 64; AIPN Wr 012/3196, t. 2, Wniosek o izolowanie osoby [Stanisława Dorociaka] 
na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 21 IX 1981 r., k. 175.

328   P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW …, s. 79; idem, Służba Bezpieczeństwa KW MO…, s. 24 i 28.
329   Ibidem, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW …, s. 89–92; idem, Służba Bezpieczeństwa KW MO…, s. 21–22; R. Terlecki, op. cit., 

s. 357–358, 362–363. 
330   AIPN Wr 003/44, Teczka pracy TW „Kruk”, Meldunek dot. sprawy obiektowej „Welur” – odpis, 18 VIII 1982 r., k. 21.  
331 AIPN Wr 0064/1480, Teczka personalna i teczka pracy TW „Leń” [wybór materiałów], Raport o wyrażenie  zgody na eliminację tajnego 

współpracownika ps. „Leń”, nr ewid[encyjny] 5000/4 z czynnej sieci osobowych    źródeł informacji, 24 XI 1987 r., mfm.    
332 Z. Bereszyński, Instytut Śląski w Opolu w czasach rewolucji solidarnościowej (w świetle dokumentów sprawy obiektowej krypt. „Silesia”), 

część I, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego”, 2007, nr 9–10,  s. 26–32.  
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za przedmiot działalność „Solidarności” w przedsiębiorstwach, zakładach i oddziałach PKP, PKS, ZNTK i Żeglugi 
na Odrze w województwie opolskim333. W listopadzie 1981 r. Grupa Operacyjna Wydziału II WOP w Raciborzu 
założyła sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Tkacz”, dotycząca związkowo-opozycyjnej działalności 
pod szyldem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Tkanin Dekoracyjnych w Kietrzu (chodziło o działalność prowa-
dzoną przez Kazimierza Gawrońskiego, Jana Konopackiego i Władysława Kunę)334.                      

W latach 1980–1981 Wydział III „A” KW MO w Opolu założył szereg spraw obiektowych, mających na celu 
operacyjną kontrolę działalności ponadzakładowych struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność”. Jedną z tych 
spraw była sprawa obiektowa o kryptonimie „Kolumbowie”, prowadzona przez pion III „A”/V SB w okresie 
od 28 października 1980 do stycznia 1983 r. w odniesieniu do MKZ Opole, a następnie Zarządu Regionu Śląska 
Opolskiego NSZZ „S”335. W tym samym czasie prowadzono również analogiczną sprawę o kryptonimie „Prekur-
sorzy”, mającą na celu inwigilację MKZ Ziemi Nyskiej336.  W związku z działalnością MKZ Ziemi Prudnickiej była 
prowadzona sprawa obiektowa o kryptonimie „Forum”337. 

SB zakładała również sprawy operacyjne, kwestionariusze ewidencyjne bądź teczki osób zastrzeżonych/zabez-
pieczonych z myślą o rozpracowaniu lub operacyjnej kontroli poszczególnych działaczy związkowych. Tak np. 
z dniem 14 maja 1981 r. Wydział III „A” KW MO w Opolu założył sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptoni-
mie „Lis”, reagując w ten sposób na informacje mówiące o prowadzeniu opozycyjnej działalności politycznej przez 
Jakuba Forystka, przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej338. Sprawa ta była prowadzona 
przez SB we współpracy z Grupą Operacyjną Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP w Prudniku339. 

Już w latach 1980–1981 SB, MO  i prokuratura próbowały stosować także działania o charakterze represyjnym 
wobec działaczy związkowo-opozycyjnych. Tak np. 12 stycznia 1981 r. funkcjonariusze MO nagabywali personel 
placówek handlowych w Nysie, wymuszając usunięcie wywieszonych w sklepach plakatów z hasłem uwolnienia 
więźniów politycznych. 15 stycznia 1981 r. funkcjonariusz MO wylegitymował Augusta Bożentkę, pracownika 
FSD w Nysie, naklejającego na przystanku autobusowym plakat z hasłem Wolność dla więźniów politycznych340.    

W nocy z 7 na 8 maja 1981 r. funkcjonariusze MO wszczęli pościg za trzema młodymi ludźmi, malującymi na 
murach budynków w Nysie napisy o treści opozycyjnej (Katyń pomścimy. R[uch] M[łodej] P[olski], Wolność dla 
Moczulskiego). W wyniku pościgu został zatrzymany Zbigniew Rek, pracownik ZUP, członek „Solidarności”341.   

Od lipca 1981 r. Prokuratura Wojewódzka w Opolu oraz Wydział Śledczy Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu 
prowadziły śledztwo przeciwko działaczom związkowym z kręgu MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Przed-
miotem śledztwa była sprawa powielenia i kolportażu wydawnictw bezdebitowych – broszury Metody postępowa-
nia PZPR wobec niezależnych ogniw społecznych oraz Raportów katyńskich ambasadora Owena O’Malleya. W ramach 
czynności śledczych funkcjonariusze SB przeprowadzili w dniu 13 sierpnia 1981 r. rewizję w pomieszczeniach po-
wielarni MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej. W grudniu 1981 r. Prokuratura Wojewódzka przedstawiła zarzuty popeł-
nienia przestępstwa trzem członkom Prezydium MKZ: Januszowi Sanockiemu, Władysławowi Bolechowowi i Józefie 
333 AIPN Wr 065/810, d. 1, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Zgoda” [wybór materiałów], Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego 

sprawdzenia krypt. „Zgoda”, 4 V 1981 r.; ibidem, Informacja dot. organizacji NSZZ „Solidarność” w obiektach ochranianych przez Sekcję 
XII Wydziału II KW MO Opole, 19 IX 1981 r., mfm. 

334 AIPN Wr 065/761, d. 1, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Tkacz” [wybór materiałów], Meldunek o założeniu sprawy operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Tkacz”, nr ewid[encyjny] 4019, 13 XI 1981 r., mfm.  

335 AIPN Wr 065/23, j. 2, Sprawa obiektowa o kryptonimie „Kolumbowie” [wybór materiałów], Wniosek o wszczęcie sprawy obiekto-
wej kryptonim „Kolumbowie”, 28 X 1980 r.; ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej krypt. „Kolumbowie”, nr ewid[en-
cyjny] 25 871, 11 I 1983 r., mfm.    

336 AIPN Wr 065/15, j. 1, Sprawa obiektowa o kryptonimie „Prekursorzy” [wybór materiałów], Notatka informacyjna z opracowania pod 
względem ewidencyjno-operacyjnym i archiwalnym akt sprawy obiektowej „Prekursorzy”, 16 V 1983 r.; ibidem, Wniosek o wszczęcie 
sprawy obiektowej kryptonim „Prekursorzy”, 28 X 1980 r., mfm.  

337  AIPN Wr 065/746, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Lis” [wybór materiałów], j. 1, Notatka służbowa dot. ob. Naskręta Jana, 25 VIII 
1981 r., mfm.  

338   Ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Lis”, nr   ewi[idencyjny] 26022, 14 V 1981 r., mfm.  
339 Ibidem, Plan współdziałania z Grupą Operacyjną Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP w Prudniku w sprawie oper[acyjnego] 

spr[awdzenia] krypt. „Lis”, nr ewi[idencyjny] 26022, 20 V 1981 r.; ibidem, Meldunek dot.: Działaczy NSZZ „Solidarność”, 19 VIII 
1981 r., mfm.  

340 AIPN Wr 285/2, Notatka służbowa, 15 I 1981 r., s. 27; ibidem, Notatka służbowa dot. plakatów o treści politycznej, 12 I 1981 r., s. 30 
(kopia cyfrowa – Pdf).  

341 Ibidem, Notatka urzędowa, 8 V 1981 r., s. 188; ibidem, Szyfrogram nr 32, b.d., s. 197–198 
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Duczkowskiej. Śledztwo w sprawie działalności wydawniczo-kolportażowej MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej zostało 
umorzone na mocy przepisów o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r. (na zasadzie abolicji)342. 

21 sierpnia 1980 r. Nysie odbywało się posiedzenie Zarządu MKZ NSZZ „Solidarność”, poświęcone omówieniu 
aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w kraju. Mówiono także o najnowszych działaniach repre-
syjnych aparatu władzy wobec miejscowej „Solidarności”. W trakcie posiedzenia funkcjonariusze MO zatrzymali 
na mieście trzech młodych ludzi, Jacka Sanockiego (młodszego brata przewodniczącego MKZ), Janusza Sowę 
i Wojciecha Wójcika, rozlepiających plakaty na zlecenie MKZ. Zatrzymanych zwolniono po interwencji przewod-
niczącego i wiceprzewodniczącego MKZ – Janusza Sanockiego i Władysława Bolechowa, którzy zagrozili podję-
ciem akcji strajkowej. „Solidarność” odpowiedziała na ten incydent wzmożoną akcją plakatową na terenie Nysy. 
Po zakończonym posiedzeniu MKZ przystąpiono do rozlepiania plakatów w najruchliwszych punktach miasta343.          

Tego samego dnia wieczorem zostali zatrzymani przez MO kolejni dwaj uczestnicy akcji plakatowej w Nysie: 
Bolesław Leśniak i Mirosław Sieniawski. Następnego dnia milicjanci znów próbowali zatrzymać dwóch młodych 
mężczyzn, zajmujących się rozlepianiem plakatów. Ustąpili jednak pod presją liczącej około dwudziestu osób gru-
py sympatyków „Solidarności”. Osoby zatrzymane 21 sierpnia pociągnięto do odpowiedzialności przed kolegium 
ds. wykroczeń344.     

W walce z niezależnym ruchem społecznym służby specjalne PRL stosowały najrozmaitsze instrumenty i me-
tody działania, nierzadko o charakterze ewidentnie przestępczym. Werbowano lub nasyłano tajnych współpra-
cowników, starano się prowokować konflikty wśród związkowców, próbowano kompromitować i łamać moralnie 
poszczególnych działaczy związkowych, wykorzystując w tym celu rozmaite wstydliwe fakty z ich życia bądź ope-
rując zwykłym pomówieniem itd. Na porządku dziennym było rozsyłanie oszczerczych anonimów, rozpuszczanie 
złośliwych plotek za pośrednictwem odpowiednio inspirowanej agentury lub w ramach tzw. dialogu operacyjnego 
z wybranymi osobami itp. 

Dobrą tego ilustrację stanowią opisane w zachowanej dokumentacji działania destrukcyjne SB wobec działaczy 
„Solidarności” w Nysie. Działania te obejmowały m.in. rozsyłanie anonimów oczerniających Janusza Sanockiego, 
przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Anonimy takie wysyłano na adres Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej w Gdańsku oraz Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ  „Solidarność” 
w Opolu. SB rozsyłała także anonimy atakujące działaczy zakładowej „Solidarności” w Fabryce Samochodów Do-
stawczych „Polmo” i Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie. Do rozsiewania informacji o charakterze znie-
sławiającym wykorzystywano także tajnych współpracowników SB345. 

„Na celowniku” SB znalazł się również Jakub Forystek, przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Pru-
dnickiej i członek Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Również wobec niego podjęto – 
a przynajmniej zamierzano podjąć – „działania destrukcyjne”. Plan takich działań opracował por. Jan Dachowski, 
st. inspektor Wydziału III „A” KW MO w Opolu z datą 29 stycznia 1981 r. Plan ten był częścią ogólniejszego planu 
przedsięwzięć operacyjnych, zmierzających do zneutralizowania działalności przedstawicieli Punktu Koordyna-
cyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej346.

Plan „działań destrukcyjnych” wobec J. Forystka przewidywał m.in. rozpowszechnianie kompromitujących go 
informacji zarówno wśród działaczy i członków „Solidarności”, jak też w kręgu rodzinnym. Planowano ponadto 
inspirowanie działaczy NSZZ „Solidarność” w ZPB „FROTEX” Prudnik do objęcia Przewodnictwa Prezydium NSZZ 
342 Z ramienia Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu sprawę prowadził prokurator Jerzy Gorlecki. W grudniu 1981 r. przesłuchał on pięciu 

działaczy MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej, wezwanych w charakterze podejrzanych lub świadków. W czterech przypadkach asystował 
mu w charakterze protokolanta kpt. Tadeusz Josypów z Wydziału Śledczego KW MO. AIPN Wr 011/1742, Akta śledztwa w sprawie 
działalności wydawniczej MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, Protokoły przesłuchań z 1, 4 i 10 XII 1981 r., k. 144–157. W sprawie tej byli 
przesłuchiwani w charakterze świadków m. in. niektórzy przedstawiciele kadry kierowniczej nyskiego oddziału PKS. SB dowiedziała 
się od nich, że czynnym uczestnikiem działalności kolportażowej był kierowca Bolesław Mielnik, przywożący wydawnictwa 
bezdebitowe z Wrocławia i przekazujący je Józefie Duczkowskiej jako sekretarzowi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność.            

343 AIPN Wr 285/2, [Szyfrogram z KM MO w Nysie do KW MO w Opolu], 21 VIII 1981 r., s. 205; ibidem, Komunikat Zarządu MKZ NSZZ 
„Solidarność” Ziemia Nyska, 21 VIII 1981 r., s. 206–207 i 215–216 (kopia cyfrowa – Pdf).       

344 Ibidem, [Szyfrogram do Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania KW MO w Opolu], 24 VIII 1981 r., s. 212 (kopia cyfrowa  – Pdf). 
345 AIPN Wr, 067/15, j. 1, Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa w sprawie obiektowej krypt. „Prekursorzy”, nr ewid[encyjny] 25/870/80, 

31 XII 1981 r., mfm.
346 AIPN 065/1163, j. 1, Planowane przedsięwzięcia operacyjne, zmierzające do zneutralizowania działalności przedstawicieli Punktu Ko-

ordynacyjnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej, Opole, 29 I 1981 r., mfm. W drugiej części planu przewidywano operacyjne 
oddziaływanie na wiceprzewodniczącego MKZ i przewodniczącego  Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy ZPB „Frotex”, Włodzimierza 
Pucka, w celu nakłonienia go do zaniechania wystąpień wrogich i gwałtownych oraz prowadzenia działalności rozważnej i spokojnej.        
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„Solidarność” Ziemi Prudnickiej przez któregoś z przedstawicieli „FROTEXU”, ponieważ jest to największy za-
kład w mieście i ma określone tradycje ruchu robotniczego (Forystek był pracownikiem Spółdzielni Pracy 
im. 22 Lipca w Prudniku).   

Podobnego rodzaju działania miały być podejmowane również wobec Władysława Jankowskiego, przewodni-
czącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Oddziale Utrzymania i Napraw Wagonów PKP w Nysie. 
Planowano rozpowszechnienie zniesławiających go ulotek wśród pracowników Węzła PKP, a także zmobilizowa-
nie przeciwko niemu agentury posiadanej przez SB w środowisku kolejarskim i wśród działaczy nyskiej „Solidar-
ności”. Tajni współpracownicy o pseudonimach „Grzegorz” i „Kormoran”, będący członkami MKZ NSZZ „S” Zie-
mi Nyskiej, mieli doprowadzić do postawienia sprawy W. JANKOWSKIEGO na forum MKZ, z sugestiami usunięcia 
[go] z grona działaczy NSZZ „Solidarność”. Agentura działająca w środowisku kolejarskim miała rozpowszechniać 
informacje podkopujące prestiż Jankowskiego. Z drugiej strony planowano podjęcie działań werbunkowych 
w stosunku do tego ostatniego347.    

Opracowany nieco później plan pracy operacyjnej do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pionierzy” 
przewidywał podjęcie szeroko zakrojonych „działań destrukcyjnych” w stosunku do czołowych działaczy „Soli-
darności” z Węzła PKP w Nysie. Obiektem takich działań miał być w szczególności wspomniany już Władysław 
Jankowski. Odnoszące się do jego osoby zamierzenia operacyjne SB zostały dokładniej sprecyzowane w opracowa-
nym kilka tygodni później planie kombinacji operacyjnej o kryptonimie „Działacz”. 

W dalszej perspektywie planowano podjęcie „działań destrukcyjnych” w stosunku do innych działaczy nyskiej 
„Solidarności” kolejarskiej, jak Zdzisław Humaj, przewodniczący Komisji Zakładowej przy Lokomotywowni PKP, 
Piotr Biernat, przewodniczący KZ Służby Ruchu, czy Władysław Konewski, przewodniczący KZ Sekcji Drogowej 
Węzła PKP w Nysie. W związku z tym zamierzano zbierać wszelkiego rodzaju materiały, które mogły[by] być wy-
korzystane do izolowania i kompromitowania poszczególnych osób. M.in. z tą myślą dążono do pozyskania nowych 
jednostek agentury (tajnych współpracowników) w nyskim środowisku kolejarskim: do końca 1981 r. chciano po-
zyskać dwóch TW oraz wprowadzić jednego TW do zakładowych władz „Solidarności”348. Podobne działania wo-
bec związkowców z Węzła PKP w Nysie planowano w początkach 1983 r., po zdelegalizowaniu „Solidarności”349.           

Jeszcze przed opracowaniem przytoczonych planów, w początkach marca 1981 r., do Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR wpłynął anonim w formie maszynopisu o treści zniesławiającej Władysława Jankowskiego. Anonim ten 
został następnie przesłany z KW PZPR na ręce komendanta wojewódzkiego MO, płk. Juliana Urantówki350. Jest 
wysoce prawdopodobne, że faktycznymi autorami anonimu, pochodzącego rzekomo od pracowników nyskiego 
Węzła PKP, byli funkcjonariusze SB, potrzebujący pretekstu do podjęcia „działań destrukcyjnych” w stosunku do 
działaczy kolejarskiej „Solidarności”.      

347 AIPN Wr 065/808, d. 1, Kierunkowy plan działań rozpoznawczo-operacyjnych, 29 III 1981 r., mfm.
348 AIPN Wr 065/835, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pionierzy” [wybór materiałów], Plan pracy operacyjnej na rok 1981 do 

sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pionierzy”, nr ewidencyjny 26 470, 15 IV 1981 r.; ibidem, Plan kombinacji operacyjnej krypt. 
„Działacz” do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pionierzy”, nr ewidencyjny 26 470, 1 VI 1981 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf). Za 
realizację planowanych przedsięwzięć był odpowiedzialny ppor. Jan Lewiński, inspektor Sekcji XI Wydziału II KW MO w Opolu. Ważną 
rolę wyznaczono także sierż. sztab. Mieczysławowi Sawickiemu z Komisariatu Kolejowego MO w Nysie.

349 Ibidem, Uzupełnienie do planu przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pionierzy”, nr ewid.[encyjny] 
26 470, 5 I 1983 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf).

350 Ibidem, Pismo Włodzimierza Malca, kierownika kancelarii I sekretarza KW PZPR w Opolu, do komendanta wojewódzkiego MO, 5 III 
1981 r.; ibidem, Pismo „pracowników Węzła PKP w Nysie”, 27 II 1981 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf).
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Rozdział  4 

Stan wojenny na południowych 
rubiezach Slaska Opolskiego 

PRZYGOTOWANIA DO STANU WOJENNEGO 

Zapoczątkowanej latem 1980 r. pokojowej rewolucji społecznej w Polsce od początku towarzyszyło ryzyko fi-
zycznej konfrontacji między władzami komunistycznymi a niezależnym ruchem społecznym. Jak wynika z zacho-
wanych dokumentów, już w lipcu i sierpniu 1980 r. władze PRL podejmowały konkretne przedsięwzięcia w tym 
kierunku, które z czasem przybrały formę kompleksowych przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego351.

Na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w dniu 29 sierpnia 1980 r. odrzucono możli-
wość wprowadzenia stanu wyjątkowego (wojennego), uznając ją w ówczesnych warunkach za nierealną352. Władze 
komunistyczne nie pogodziły się jednak z powstaniem niezależnego ruchu związkowego. Liczono na jego neutra-
lizację środkami politycznymi, zakładając, że stopniowo uda się objąć go kuratelą PZPR. Gdyby środki politycz-
ne zawiodły, zamierzano opanować sytuację przy użyciu siły. W październiku 1980 r. w Sztabie Generalnym WP 
przyspieszono prace nad uregulowaniami prawnymi stanu wojennego, zapoczątkowane w MSW już  w 1976 r.353 Służby 
resortu spraw wewnętrznych zajęły się natomiast przygotowaniami do działań na wypadek poważnego zagrożenia 
(PZ) bezpieczeństwa publicznego. Elementem owych przygotowań były m.in. powstające od  października 1980 r. 
kolejne wnioski o izolowanie działaczy związkowych354. 

W przygotowaniach tych czynnie uczestniczyli również funkcjonariusze SB i MO w województwie opolskim. 
Już w pierwszej dekadzie listopada 1980 r. w różnych wydziałach Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu powstały 
pierwsze wnioski o izolowanie wytypowanych działaczy „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz 
innych osób, których postawa polityczna mogła budzić zaniepokojenie władz komunistycznych355. 

Największą aktywność w zakresie przygotowywania wniosków o izolację wybranych osób przejawiali funk-
cjonariusze SB z dwóch wydziałów KW MO: III oraz III „A”. Wydział III „opiekował” się w szczególności oświatą, 
wyższymi uczelniami oraz szeroko rozumianymi środowiskami twórczymi i naukowymi. Zajmował się on rów-
nież zwalczaniem opozycji politycznej, jak np. działająca od września 1979 r. Konfederacja Polski Niepodległej. 
Do kompetencji utworzonego w 1979 r. Wydziału III „A” należała w szczególności tzw. ochrona gospodarki. 
Z tego względu odgrywał on główną rolę w działaniach wobec NSZZ „Solidarność”. W związku z tym oba te wy-
działy były najbardziej „płodne”, jeżeli chodzi o przygotowywanie wniosków dotyczących izolowania wybranych 
działaczy związkowych i opozycyjnych. Sporą aktywność w tym zakresie przejawiał również Wydział II, zajmujący 
się zasadniczo działalnością kontrwywiadowczą, ale mający w swoich kompetencjach także operacyjną kontrolę 

351 Por. A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980 – styczeń 1982, Warszawa 2002, s. 33–54; 
P.P. Gach, Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego przez władze komunistyczne w latach 1980–1981, [w:] Stąd ruszyła lawina. 
Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. nauk. P. P. Gach, Lublin 2006, s. 272; L. Kowalski, Jaruzelski. Generał ze 
skazą. Biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaruzelskiego, wyd. II poprawione, Poznań 2012, s. 516–517; Z. Bereszyński, Przygo-
towania do stanu wojennego na Śląsku Opolskim, „Studia Śląskie”, t. 70, 2011, s. 230–233.   

352 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”…, s. 39 i 61; Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp i opracowa-
nie B. Konopka i G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 13. 

353  A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”…, s. 85-87; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski. 1980–2002, s. 16.    
354 Stan wojenny w dokumentach władz PRL…, s. 13–14; G. Majchrzak, Obóz władzy w stanie wojennym, [w:] Droga do niepodległości. 

„Solidarność” 1980–2005, Warszawa 2005, s. 107; A.L. Sowa, op. cit., s. 467–468. 
355 AIPN Wr 012/3196, t. 16, Pismo dyrektora Biura Śledczego MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Opolu, 4 XI 

1980 r., k. 123–125. Analogiczne pisma zostały rozesłane do szefów SB w innych województwach.    
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(„ochronę”) transportu, a od marca 1981 r. ponadto „ochronę” środowisk dziennikarskich i mediów informacyj-
nych. Typowaniem kandydatów do izolowania zajmował się także Wydział IV, zajmujący się Kościołem i stowarzy-
szeniami religijnymi, ale także „ochroną” gospodarki w sektorze rolno-spożywczym. W ramach przyjętego podzia-
łu zadań wydział ten zwalczał działalność związkowo-opozycyjną wśród rolników oraz w zakładach pracy zwią-
zanych z rolnictwem i produkcją żywności. Kandydatów do izolowania spośród działaczy „Solidarności” typował 
również Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, pozostający poza strukturami Służby Bezpieczeństwa.

W pierwszej dekadzie listopada 1980 r. Wydział III KW MO w Opolu zakwalifikował do izolowania co naj-
mniej dziewięć osób, dla których przygotowano i zatwierdzono odnośne wnioski imienne. Wśród osób tych znaj-
dował się Antoni Junosza-Szaniawski, działacz „Solidarności” z Branic, ordynator oddziału psychiatrycznego 
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Zachował się również pochodzący przypuszczalnie 
z późnej jesieni 1980 r. imienny wykaz 25 osób, zakwalifikowanych w tym czasie przez Wydział III KW MO 
w Opolu do izolowania na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego kraju. W wykazie tym zo-
stały ujęte m.in. następujący mieszkańcy południowych rubieży województwa opolskiego: Wincenty Jakubowski 
(Nysa) oraz Antoni Junosza-Szaniawski i Stanisław Wodyński (Branice)356. 

Wydział III „A” KW MO w Opolu przygotował w pierwszej dekadzie listopada 1980 r. co najmniej 24 zatwier-
dzone wnioski o izolowanie działaczy „Solidarności”. Zachowały się (w oryginale bądź kopii mikrofilmowej) wnio-
ski wystawione m.in. w odniesieniu do następujących mieszkańców południowych rubieży Opolszczyzny: Henryk 
Jabłoński (Głuchołazy), Władysław Korus (Głubczyce) oraz Janusz Sanocki i Janusz Smagoń (Nysa)357. 

Przygotowanie pierwszych wniosków o izolację działaczy związkowo-opozycyjnych można, jak się wy-
daje, łączyć z ostrym kryzysem politycznym, do jakiego doszło na przełomie października i listopada 1980 r. 
w związku z sądową rejestracją NSZZ „Solidarność”. Sąd Wojewódzki w Warszawie, dokonując rejestracji w dniu 
24 października 1980 r., wprowadził samowolnie do statutu „Solidarności” poprawki o charakterze politycznym, 
mówiące o uznaniu kierowniczej roli PZPR w państwie i sojuszy międzynarodowych PRL, a także zapisy ogra-
niczające prawo do strajku. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem związkowców, którzy domagali się rejestracji na 
podstawie oryginalnego statutu. „Solidarność” odwołała się do Sądu Najwyższego, a w wypadku niekorzystnej dla 
związku decyzji również tego organu miało dojść do strajku generalnego w dniu 12 listopada 1980 r. Kryzys zaże-
gnała kompromisowa decyzja Sądu Najwyższego, ogłoszona 10 listopada 1980 r.358

Z upływem czasu powstawały kolejne wnioski o izolowanie osób mogących zagrażać interesom władz komuni-
stycznych. W pierwszych tygodniach 1981 r. wśród nowych kandydatów do izolowania, wytypowanych przez Wy-
dział III „A”, KW MO, znaleźli się trzej działacze prudnickiej „Solidarności”: Józef Boski359, Jakub Forystek360 
i Włodzimierz Pucek361. Przez Wydział III KW MO został zakwalifikowany do izolowania m.in. Andrzej Krynicki, 
działacz „Solidarności” z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach362. Wydział 
Przestępczości Gospodarczej KW MO zakwalifikował do izolowania m.in. Jordana Maligłówkę, przewodniczące-
go Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Omex” w Głuchołazach. 
W uzasadnieniu odnośnego wniosku pisano o Maligłówce, że jest jedynym organizatorem „Solidarności” w jego  
356 AIPN Wr 012/3196, t. 4, Wniosek o izolowanie na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego niżej wym. osoby: Antoni-Cezary 

Junosza-Szaniawski, 5 XI 1980 r., k. 238; AIPN Wr 09/1041, Wykaz osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego kraju, b. d., k. 171. Wincenty Jakubowski, historyk sztuki, właściciel prywatnego sklepu z pamiątkami 
w Nysie, były pracownik Muzem Śląska Opolskiego, podejrzany o przywóz do kraju literatury bezdebitowej, w latach 1978–1979 inwi-
gilowany przez pion III SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Kustosz”. Antoni Junosza-Szaniawski, 
ur. 13 VI 1946 r. w Krakowie; lekarz psychiatra. 

357 AIPN Wr 012/3196, t. 4, Wniosek o izolowanie osoby [Henryka Jabłońskiego] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 7 XI 
1980 r., k. 199; ibidem, t. 5, Wniosek o izolowanie osoby [Władysława Korusa] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 7 XI 
1980 r., k. 76; ibidem, t. 8, Wniosek o izolowanie osoby [Janusza Sanockiego] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 7 XI 
1980 r., k. 104; ibidem, t. 8, Wniosek o izolowanie osoby [Janusza Smagonia] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 7 XI 
1980 r., k. 173. 

358   W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 17–18; A. L. Sowa, op. cit., s. 452–453.    
359 AIPN Wr 09/658, Wniosek o izolowanie osoby [Józefa Boskiego] na wypadek poważnego zagrożenia we[wnętrznego], 16 I 1981 r., 

k. 291; AIPN Wr 012/3196, t. 3, Wniosek o izolowanie osoby [Jakuba Forystka] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 
30 I 1981 r., k. 30; ibidem, t. 7, Wniosek o izolowanie osoby [Włodzimierza Pucka] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 
3 II 1981 r., k. 338.       

360   AIPN Wr 012/3196, t. 3, Wniosek o izolowanie osoby [Jakuba Forystka] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 30 I 
1981 r., k. 301. 

361    Ibidem, t. 7, Wniosek o izolowanie osoby [Włodzimierza Pucka] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 3 II 1981 r., k. 338. 
362 Ibidem, t. 5, Wniosek o izolowanie na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego n. wym. osoby: Andrzej Krynicki, 31 I 

1981 r., k. 165. Andrzej Krynicki, ur. 2 V 1939 r. w Wycinkach; socjolog. 



65

przedsiębiorstwie, do której należy 98% załogi na czele z dyrekcją i sekretarzem K[omitetu] Z[akładowego] PZPR. 
Zarzucano mu, że jest bardzo agresywny, działa z tupetem”363.

W tym samym czasie, w początkach lutego 1981 r., Wydział IV KW MO w Opolu, zajmujący się w szczególności 
walką z Kościołem, planował izolowanie ks. Czesława Nowaka, wikariusza parafii pw. św. Mikołaja i św. Franciszka 
Ksawerego w Otmuchowie. W odnośnym wniosku z 9 lutego 1981 r. powoływano się na to, że ks. Nowak należy do 
czołowych działaczy ruchu oazowego „Światło–Życie”, utrzymuje ścisłe związki ze środowiskami opozycyjnymi, 
aktywnie włączył się w organizowanie lokalnych struktur „Solidarności” oraz wypowiada się publicznie w duchu 
opozycyjnym364. Ks. Nowak był, jak wszystko na to wskazuje, jedynym kapłanem w diecezji opolskiej, którego 
spotkało tego typu „wyróżnienie” ze strony SB. W późniejszym czasie jego nazwisko zostało jednak wykreślone 
z wykazu osób zakwalifikowanych do izolowania365 – najwyraźniej władze komunistyczne wolały nie zaogniać 
w ten sposób swoich stosunków z Kościołem. 

Liczba nowych wniosków o internowanie (izolowanie) działaczy „Solidarności” wzrosła gwałtownie we wrze-
śniu 1981 r. Wśród osób zakwalifikowanych wówczas do internowania przez Wydział III „A” KW MO w Opolu 
znaleźli się: Henryk Nowaczek (Prudnik), Adolf Mikulec, Henryk Stępień, Zbigniew Zając (Nysa) oraz Franciszek 
Szelwicki (ZUP Nysa)366. W drugiej połowie września 1981 r. w Wydziale IV KW MO w Opolu przygotowano 
m.in. wniosek o izolowanie Wiesława Wojciechowskiego z Białej, członka MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Pru-
dnickiej oraz przewodniczącego krajowej sekcji branżowej NSZZ „Solidarność” pracowników Spółdzielni Rolni-
czych „Samopomoc Chłopska”367. Z początkiem listopada 1981 r. Wydział II KW MO zakwalifikował do interno-
wania Władysława Jankowskiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wagonowni 
Pozaklasowej PKP Opole-Groszowice – Oddziale Napraw Wagonów w Nysie368.

Do połowy września 1981 r. planowana operacja izolowania (internowania) wybranych działaczy związko-
wych i opozycyjnych była określana kryptonimem „Wiosna 81”. W późniejszym czasie określano ją kryptonimem 
„Wrzos”369. Z początkiem grudnia 1981 r., decyzją kierownika Sztabu MSW, gen. Bogusława Stachury, zmieniono 
kryptonim operacji z „Wrzosu” na „Jodłę”370.  

Od końca października 1981 r. SB i MO przygotowywały się także do operacji „Klon”, obejmującej prowadze-
nie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z wytypowanymi osobami ze środowisk związkowo-opozycyjnych. 
W trakcie takich rozmów zamierzano sondować postawę poszczególnych osób i odbierać od nich tzw. deklaracje 
lojalności. Od wyników rozmowy miała zależeć ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego internowania371. 

W bezpośrednim związku z przygotowaniami do wprowadzenia stanu wojennego. W tym czasie rozpoczęły  
działalność Wojskowe Terenowe Grupy Operacyjne, powołane decyzją Rady Ministrów z 26 października 1981 r.372 
Jedna z takich grup wtargnęła 29 października 1981 r. do ośrodka wypoczynkowego „Drogowiec” w Pokrzywnej 
w gminie Głuchołazy, gdzie właśnie odbywało się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Drogowców NSZZ „So-
lidarność”. Wkroczywszy na teren ośrodka podczas przerwy w obradach, uzbrojeni żołnierze pod dowództwem 
majora skonfiskowali ułożoną na tablicy szkolnej gazetkę ścienną, obejmującą materiały zaczerpnięte z biuletynów 
„Solidarności”, a w szczególności ilustrowane teksty satyryczne na temat przywódców PRL i ZSRS. Konfiskowaniu 
gazetki towarzyszyło demonstracyjne repetowanie broni. Dowódca grupy operacyjnej wezwał również „posił-
ki” z pobliskiej strażnicy WOP373. 

363    Ibidem, t. 3, Wniosek o izolowanie osoby [Jordana Maligłówki] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 6 II 1981 r., k. 45   
364    AIPN Wr 09/1041, Wniosek o izolowanie osoby [ks. Czesława Nowaka] na wypadek zaostrzenia się sytuacji w kraju, 9 II 1981 r., k. 18.  
365 AIPN Wr 012/3196, t. 15, Plany realizacji internowania, Wykaz osób do internowania w Otmuchowie  na wypadek poważnego zagro-

żenia, b. d., k. 86. 
366 Ibidem, t. 6, Wniosek o izolowanie na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego niżej wymienionej osoby: Nowaczek Henryk, 

28 IX 1981 r., k. 332; ibidem, Wniosek o izolowanie osoby [Adolfa Mikulca] na wypadek poważnego zagrożenia wewn[ętrznego], 21 IX 
1981 r., k. 154; ibidem, t. 8, Wniosek o izolowanie osoby [Henryka Stępnia] na wypadek poważnego zagrożenia wewn[ętrznego], 24 IX 
1981 r., k. 385; ibidem, t. 10, Wniosek o izolowanie osoby [Zbigniewa Zająca] na wypadek poważnego zagrożenia wewn[ętrznego], 
24 IX 1981 r., k. 155. 

367 Ibidem, Wniosek o izolowanie osoby [Wiesława Wojciechowskiego] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 21 IX 
1981 r., k. 22; AIPN Wr 012/3196, t. 10, Wniosek o izolowanie osoby [Wiesława Wojciechowskiego] na wypadek poważnego zagrożenia 
wewnętrznego, 21 IX 1981 r., k. 64.  

368   Ibidem, t. 4, Wniosek o izolowanie osoby [Władysława Jankowskiego] na wypadek poważnego zagrożenia wewnętrznego, 2 XI 1981 r., 
k. 253. 

369   Ibidem, Pismo dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 17 IX 1981 r., k. 104. 
370   P.P. Gach, op. cit., s. 275.  
371   AIPN Wr 012/3196, t. 16, Instrukcja operacji krypt. „Klon”, 27 X 1981 r., k. 159–162. 
372   Por. L. Kowalski, Jaruzelski. Generał ze skazą…, s. 554–556.     
373 Incydent ten został opisany w oświadczeniu podpisanym przez 18 członków Prezydium KSD NSZZ „Solidarność”. „Sygnały”, 1981, nr 107/136 

z 2 XI, s. 2.    
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WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO. „NORMALIZACJA”

Wielomiesięczne przygotowania do fizycznej rozprawy z „Solidarnością” doczekały się finalizacji w nocy 
z 12 na 13 grudnia 1981 r., z niedzieli na sobotę. Władzę w kraju przejęła wówczas – formalnie o północy – Woj-
skowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, w jednej osobie I sekretarzem Ko-
mitetu Centralnego PZPR i prezesem Rady Ministrów PRL. Zebrana pośpiesznie Rada Państwa (z jednym jedy-
nym wyjątkiem Ryszarda Reiffa ze Stowarzyszenia „PAX”) zaakceptowała przewrót, przyjmując przygotowane już 
wcześniej dekrety, a wśród nich dekret o stanie wojennym. 

Przestała funkcjonować łączność telefoniczna, a radio i telewizja znalazły się pod bezpośrednią kontrolą wojska 
(w związku z tym internowano na krótko niektórych pracowników technicznych opolskiej Rozgłośni Regional-
nej Polskiego Radia). Zawieszono wydanie większości tytułów prasowych (jako jeden z nielicznych dzienników 
wychodziła nadal „Trybuna Opolska”). Wprowadzono cenzurę korespondencji. Wyjazd z miejsca zamieszkania 
wymagał specjalnego zezwolenia, podobnie jako przebywanie poza domem w godzinach nocnych (tzw. godzina 
milicyjna). Tylko w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. internowano w całym kraju około 5000 osób. 

Działalność „Solidarności” i innych związków zawodowych, Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz licznych 
stowarzyszeń została formalnie zawieszona. Funkcjonariusze SB wdarli się do siedzib „Solidarności” i NZS, zagar-
niając lub „zabezpieczając” znajdującą się tam dokumentację, materiały, sprzęt itd. Zmilitaryzowano wiele zakła-
dów pracy. Zaczął obowiązywać bezwzględny zakaz strajków i zgromadzeń. Zawieszono naukę w szkołach 
i wyższych uczelniach. Osobom naruszającym porządek stanu wojennego zaczęła grozić odpowiedzialność przed 
sądami wojskowymi, uprawnionymi do ferowania drakońskich wyroków w trybie doraźnym374.

Celem, dla którego wprowadzono stan wojenny, była „normalizacja” życia społecznego, rozumiana jako przy-
wrócenie nad nim pełnej kontroli politycznej komunistów. Chodziło także o opanowanie sytuacji gospodar-
czej, z czym wiązały się drastyczne podwyżki cen. Pod osłoną drakońskiego prawa, wprowadzonego dekretem 
o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r., można było dokonać niepopularnych operacji cenowych bez ryzyka ma-
sowych protestów społecznych375.

Okres stanu wojennego przyniósł istotne zmiany w strukturze i zasadach działania komunistycznego aparatu 
bezpieczeństwa. W związku z realizowaniem przez ten aparat znacznie szerszego zakresu zadań niż miało to miej-
sce w niedawnej przeszłości, latem 1982 r. w dawnych miastach powiatowych utworzono stanowiska zastępców 
komendanta rejonowego MO ds. SB. W Prudniku stanowisko takie objął w lipcu 1982 r. por. Andrzej Wykurz376. 
Jego odpowiednikiem w Nysie został kpt. Eugeniusz Banasiak. Analogiczne stanowisko w Głubczycach objął po-
czątkowo por. Ryszard Kaleta377. Bardzo szybko złożył on jednak rezygnację i już w sierpnia 1982 r. funkcję tę po-
stanowiono powierzyć por. Józefowi Zwiechowi378. Ten ostatni objął kierownictwo miejscowych struktur SB jednak 
dopiero z początkiem maja następnego roku379.      

8 października 1982 r. Sejm PRL uchwalił nową ustawę o związkach zawodowych, zgodnie z którą traciły moc 
prawną wszystkie akty rejestracji istniejących dotychczas związków zawodowych380. Oznaczało to formalną de-
legalizację NSZZ „Solidarność” i innych związków zawodowych, których działalność była zawieszona od chwili 
374 A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2006, s. 39-65; H. Głębocki, Dzieje 

„Solidarności” w podziemiu (1981–1989), [w:] Droga do niepodległości. „Solidarność” 1980-2005, s. 137–138; W. Roszkowski, Najnowsza 
historia Polski 1980–2006, s. 49–50. 

375 Z początkiem lutego 1982 r. ceny żywności wzrosły o 241 %, a ceny opału i energii o 171 %. Podwyżka ta została tylko częściowo zre-
kompensowana przez wzrost płac, w związku z czym nastąpiło gwałtowne obniżenie się stopy życiowej społeczeństwa. Por. W. Rosz-
kowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 59. O tym, jak przyjmowano podwyżki w społeczeństwie, świadczą m. in. informacje 
przekazane w początkach lutego 1982 r. przez TW „Kloss”, pracownika Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Chrzelicach 
w województwie opolskim. Odnosząc się do podwyżki cen artykułów przemysłowych, mówił on: Komentarze są bardzo nieprzychylne 
dla władz PRL. Gdyby nie stan wojenny, to ludzie mogliby wyjść na ulicę. Społeczeństwo cicho siedzi, bo musi. AIPN Wr 0010/1749, Teczka 
pracy TW „Kloss”, Informacja spisana ze słów T.W. „Klos[s]” [4 II 1982 r.], k. 22. 

376    AIPN Wr 0251/83, Akta osobowe funkcjonariusza Andrzeja Wykurza, Przebieg służby (pracy), k. 48; ibidem, Wniosek personalny, lipiec 
1982 r., k. 78. 

377    Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3, 1975–1990, red. nauk. P. Piotrowski, Warszawa 2008, s. 218–219. 
378 AIPN Wr 0163/118, Akta osobowe funkcjonariusza Józefa Zwiecha, Wniosek personalny, 7 VIII 1982 r., k. 26; ibidem, Opinia służbowa 

za okres od 15 VIII 1982 do 10 II 1985 r., k. 29 (kopia cyfrowa – Pdf).        
379   Ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 30 V 1988 r., k. 32 (kopia cyfrowa – Pdf).           
380   A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska…, s. 195; A.L. Sowa, op. cit., s. 542–543. 
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wprowadzenia stanu wojennego381. Zgodnie z przejętą ustawą związki mogły zrzeszać pracowników zatrudnionych 
w danej gałęzi pracy, w danym rodzaju zatrudnienia lub zawodzie. Wykluczało to możliwość organizowania się 
pracowników w związki o strukturze terytorialnej, co charakteryzowało „Solidarność”. Innymi słowy ustawodaw-
ca zamknął drogę nie tylko do odbudowy „Solidarności” jako takiej, ale nawet do tworzenia nowych związków 
o podobnym charakterze. Prawo organizowania się w związki zawodowe miało przysługiwać wyłącznie osobom 
świadczącym pracę w ramach stosunku pracy382, co oznaczało odebranie takiego prawa rolnikom i rzemieślnikom 
indywidualnym. 

19 grudnia 1982 r. Rada Państwa PRL podjęła uchwałę o zawieszeniu z końcem roku stanu wojennego na ca-
łym terytorium państwa. Nie oznaczało to jednak zakończenia trwającej od roku otwartej walki z „Solidarnością” 
i środowiskami opozycyjnymi383. Dzień wcześniej Sejm PRL uchwalił ustawę o szczególnej regulacji praw-
nej w okresie zawieszenia stanu wojennego, przewidującą dalsze drastyczne ograniczenie zakresu praw i wolności 
obywatelskich384.       

OPERACJA „JODŁA”. INTERNOWANI

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. funkcjonariusze SB i MO przystąpili do realizacji długo przygotowywanej 
operacji „Jodła”, obejmującej internowanie wytypowanych imiennie działaczy związkowych i opozycyjnych. 
W całym województwie opolskim zostało użytych w tym celu ogółem 350 osób, w tym 154 funkcjonariuszy SB 
oraz 196 funkcjonariuszy MO385. 

W pierwszym dniu stanu wojennego zostało internowanych 69 spośród 84 osób, które zgodnie z wcześniejszy-
mi planami miały być izolowane przez SB w województwie opolskim386. Przed końcem 1981 r. zdążono internować 
ogółem 93 osoby. Znaczna część z nich została jednak już tymczasem zwolniona – po kilku lub kilkunastu dniach 
od zatrzymania – w związku z czym w dniu 31 grudnia 1981 r. w ośrodku odosobnienia w Opolu przebywało 
ogółem 67 osób387. 

Wśród osób internowanych w pierwszych dniach stanu wojennego znajdowali się  następujący mieszkańcy 
południowych kresów Opolszczyzny: Józef Boski, Henryk Nowaczek, Włodzimierz Pucek (Prudnik), Jakub Fory-
stek (Głubczyce, Prudnik), Wiesław Wojciechowski (Biała), Władysław Jankowski, Adolf Mikulec, Janusz Sanocki, 
Janusz Smagoń, Henryk Stępień, Zbigniew Zając (Nysa), Franciszek Szelwicki (Otmuchów, Nysa), Tadeusz Czyżo-
wicz, Korus Władysław (Głubczyce), Władysław Wróbel (Nowa Cerekwia), Antoni Junosza-Szaniawski, Andrzej 
Krynicki (Branice), Henryk Jabłoński, Jordan Maligłówka, Stanisław Tkacz, Olgierd Winiarski (Głuchołazy) oraz 
Władysław Pros (Burgrabice). 

Wraz z miejscowymi działaczami związkowo-opozycyjnymi został internowany także przedstawiciel „Solidar-
ności” ze Stoczni Gdańskiej, Bogdan Żurek. Jako przewodniczący Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania 
przy Komisji Zakładowej NSZZ „S” zajmował się on sprawą Henryka Mechlińskiego-Ossowskiego i przy tej okazji 
poznał osobiście działaczy prudnickiej „Solidarności”. W związku z tym został zaproszony na uroczystość poświę-
cenia sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex”. Wraz 
z Żurkiem przyjechali na tę uroczystość także dwaj inni działacze „Solidarności” ze Stoczni Gdańskiej: Bogdan 
Żurek, Marek Dubski i Czesław Trzeciak. Zostali oni zwolnieni po przeprowadzeniu z nimi przez SB rozmów 
profilaktyczno-ostrzegawczych. Żurek natomiast został internowany w związku z informacjami, że jest działaczem 
KPN i ruchu obrony więzionych za przekonania388. 

Internowania dokonała opolska SB po konsultacji z naczelnikiem Wydziału V KW MO w Gdańsku. Żurek 
dzielił losy internowanych mieszkańców województwa opolskiego w ośrodkach odosobnienia w Opolu i Nysie. 
381   H. Głębocki, op. cit., s. 181. 
382   Ustawa z dnia 8 X 1982 r. o związkach zawodowych, Dziennik Ustaw, nr 32 z 1982 r., poz. 216.  
383   Por. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 63–64. 
384 Ustawa z dnia 18 XII 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego, Dziennik Ustaw, nr 41 z 1982 r. 

poz. 273. 
385   AIPN Wr 012/3196, t. 14, Korespondencja dot. internowania, Dane do referatu, b. d., k. 488.  
386   Ibidem, t. 11, Meldunki szyfrowe do Dyr[ektora] Biura Śl[edczego] MSW w Warszawie, Szyfrogram, 13 XII 1981 r., k. 11.  
387    Ibidem, Szyfrogram, 31 XII 1981 r., k. 39. 
388 Ibidem, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 13 XII 1982 r., k. 10; ibidem, t. 14, Szyfrogram zastępcy komen-

danta wojewódzkiego MO ds. SB w Opolu do naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku, 9 II 1982 r., k. 126.
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Do 17 kwietnia 1982 r. pozostawał on w dyspozycji opolskiej SB. W późniejszym czasie jego formalnym dyspo-
nentem była SB województwa gdańskiego, choć miejscem internowania nadal pozostawał ośrodek odosobnienia 
w Nysie389.      

Niektórzy przewidziani do internowania działacze „Solidarności” zdołali uniknąć ujęcia przez SB na początku 
stanu wojennego i byli intensywnie poszukiwani przez SB i MO. Do osób takich należał Władysław Bolechów, 
wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej390. Został on zatrzymany przez SB w dniu 9 marca 
1982 r. Internowany dzień później, trafił do ośrodka odosobnienia w Grodkowie391.

Internowani mieszkańcy województwa opolskiego trafiali początkowo do aresztu milicyjnego w podziemiach 
gmachu Komendy Wojewódzkiej MO przy ul. Korfantego w Opolu. Już 13 grudnia 1981 r. w godzinach popołu-
dniowych przewieziono internowanych do ośrodka odosobnienia utworzonego w Areszcie Śledczym przy 
ul. Sądowej w Opolu. 

Przed końcem 1981 r. w granicach województwa opolskiego powstały jeszcze trzy inne ośrodki odosobnienia, 
zorganizowane w zakładach karnych w Grodkowie, Nysie i Strzelcach Opolskich392. Trafili do nich początkowo 
wyłącznie internowani z innych regionów kraju. Do Grodkowa i Nysy przywieziono internowanych z województw 
dolnośląskich. Ośrodek odosobnienia w Strzelcach Opolskich pozostawał pod operacyjnym nadzorem SB Ko-
mendy Wojewódzkiej MO w Katowicach393.   

6 stycznia 1982 r. Biuro Śledcze MSW zarządziło likwidację ośrodka odosobnienia w Opolu394. W ciągu następ-
nych trzech dni 1982 r. internowane tam osoby zostały rozwiezione do nowych miejsc odosobnienia. Większość 
internowanych (sami mężczyźni) trafiła w dniach 8–9 stycznia 1982 r. do więzienia w Nysie395. Działający tam już 
od kilkunastu dni ośrodek odosobnienia obejmował dwa oddziały więzienne. Jeden oddział (IV) przeznaczono 
dla internowanych z Opolszczyzny i województw dolnośląskich, a drugi (III) – wyłącznie dla internowanych 
z Dolnego Śląska.

Janusz Sanocki, przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, jako pierwszy mieszkaniec Opolsz-
czyzny trafił wówczas (8 stycznia 1982 r.) początkowo do ośrodka odosobnienia w Grodkowie, w którym do tej pory 
przebywali jedynie internowani z województw dolnośląskich396. Dwaj inni działacze „Solidarności” z rejonu Nysy 
i Otmuchowa, a mianowicie Zbigniew Zając i Franciszek Szelwicki, zostali wywiezieni jeszcze dalej od domu, bo aż 
do Kamiennej Góry. Działacze ci znaleźli się w ten sposób za murami filii dawnego hitlerowskiego obozu koncentra-
cyjnego Groß Rosen. W późniejszym czasie,  przewieziono tam także Janusza Sanockiego oraz niektórych innych in-
ternowanych z terenu województwa opolskiego, m.in. Leona Foltyna z Nysy397. Takie wykorzystanie dawnego obozu 
hitlerowskiego było kompromitujące dla władz PRL, na co zwracał uwagę w swoich interwencjach arcybiskup metro-
polita wrocławski Henryk Gulbinowicz398. W związku z tym 6 kwietnia 1982 r. ośrodek odosobnienia w Kamiennej 
Górze uległ likwidacji, a internowani tam działacze „Solidarności” zostali przewiezieni do Głogowa399. 
389 Ibidem, t. 14, Szyfrogram zastępcy naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału Śledczego KW 

MO w Gdańsku, 17 IV 1982 r., k. 224. Por. A. Kazański, P. Brzeziński, K. Filip, Województwo gdańskie, [w:] „Trzynastego grudnia roku 
pamiętnego…” Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, 
toruńskiego i włocławskiego, pod red. I. Hałagidy, Bydgoszcz – Gdańsk 2011, s. 93. 

390   Ibidem, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 16 XII 1982 r., k. 14. 
391 AIPN Wr 09/658, Szyfrogram [do naczelnika Wydziału V KW MO w Opolu], 10 III 1982 r., k. 255; ibidem, Decyzja nr 7/82 o internowaniu, 

10 III 1982 r., k. 258; AIPN Wr 012/3196, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 10 III 1982 r., k. 153. 
392 Por. G. Wołk, Ośrodki Odosobnienia dla Internowanych, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 338. Ośrodek w Grodkowie zaczął 

funkcjonować w Wigilię Bożego Narodzenia. B. Urbański, Wigilia internowanych, [Grodków 2000], mps. 
393   AIPN Wr 012/3196, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 30 I 1982 r., k. 102. 
394   Ibidem, t. 16, Szyfrogram z 6 I 1982 r., k. 20. 
395 Ibidem, t. 14, Notatka służbowa, 10 I 1982 r., k. 96; Notatki własne autora z okresu stanu wojennego. Większość internowanych przewie-

ziono do Nysy w dniu 8 I 1982 r. Następnego dnia przyjechała tam ostatnia grupa, licząca 15 osób.   
396 J. Sanocki, Za oknem mur, kolczasty drut… Wspomnienia z obozów stanu wojennego, Nysa 2008, s. 8, 10–12; B. Urbański, Dwadzieścia lat 

minęło, [Grodków 2001 r.], mps; R. Lejczak, B. Urbański, Zakład Karny w Grodkowie. Ośrodek Odosobnienia w okresie stanu wojennego 
24.12.1981 – 14.12.1982, Grodków 2007, s. 5, 44–58; G. Kowal, Ośrodek odosobnienia w Grodkowie (1981–1982), Wrocław 2013, 
s. 29–30. Ośrodek odosobnienia w Grodkowie zaczął funkcjonować 24 XII 1981 r., dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia. 

397 Por. J. Sanocki, op. cit., s. 17; idem, 13 grudnia – Czas wsiadać do klatki, „Historia Lokalna”, 2011, nr 3–4, s. 6. J. Sanocki został wywiezio-
nyo Kamiennej Góry w ramach działań represyjnych, zastosowanych w związku z jego postawą w okresie internowania.  

398 Por. Jan Paweł II, Prymas i Episkopat Polski o stanie wojennym. Kazania, listy, przemówienia i komunikaty, oprac. P. Raina, Londyn 1982, 
s. 123, nr 22; P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 3, Lata 1975–1989, Poznań – Pelplin 
1996, s. 288; Ł. Kamiński, P. Piotrowski, Dolny Śląsk i Śląsk Opolski, [w:] Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 
2003, s. 81.    

399 AIPN Wr 012/3196, t. 14, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Opolu do dyrektora Biura Śledczego MSW 
w Warszawie, 6 IV 1982 r., k. 204; J. Sanocki, op. cit., s. 22–23.  
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Internowane kobiety przewieziono do ośrodka odosobnienia w Gołdapi w ówczesnym województwie suwal-
skim. Ośrodek ten został urządzony w domu wczasowym, w związku z czym panowały tutaj dużo lepsze warunki 
bytowe niż np. w więzieniu nyskim400.  

Jeden z internowanych mieszkańców województwa opolskiego, Antoni Junosza-Szaniawski z Branic, trafił 
tymczasem do szpitala więziennego przy ośrodku odosobnienia w Cieszynie w ówczesnym województwie bielsko-
-bialskim. Przebywał on tam w okresie od 6 do 29 stycznia 1982 r.401 

Z upływem czasu internowani byli stopniowo wypuszczani na „wolność”, ale jednocześnie zapadały nowe decy-
zje o internowaniu w stosunku do osób osób podejrzewanych o kontynuowanie zakazanej działalności związkowej 
czy opozycyjnej. Osoby, którym można było udowodnić prowadzenie zakazanej działalności, otrzymywały sankcję 
prokuratorską i trafiały do aresztu razem z pospolitymi przestępcami, natomiast osoby, w stosunku do których SB 
nie była w stanie zgromadzić odpowiednich materiałów procesowych, powiększały liczbę internowanych. Zdarza-
ło się, że w wyniku podjętego przez SB dochodzenia niektórzy internowani otrzymywali sankcję prokuratorską 
i powiększali liczbę osób tymczasowo aresztowanych. Stało się tak m.in. z Józefem Trytką, zatrzymanym przez SB 
w maju 1982 r. w związku z konspiracyjną działalnością związkową na terenie Nysy402, oraz Janem Jabłońskim, 
zatrzymanym w sierpniu 1982 r. w związku z analogiczną działalnością w Głuchołazach403. 

Jedną z pierwszych osób represjonowanych w formie internowania w związku z działalnością podjętą w okre-
sie stanu wojennego był, oprócz wspomnianego już K. Markowskiego, Marcin Starski, związany z KPN i ruchem 
obrony więzionych za przekonania młody współpracownik MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Zatrzymany 
24 grudnia 1982 r. przez MO w trakcie akcji ulotkowej i malowania znaków Polski Walczącej na ulicach Nysy, 
został on internowany. Jako alternatywę dla tej formy represji przygotowano wówczas wniosek o ukaranie do Ko-
legium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Nysie404. 

Leon Foltyn, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Dostaw-
czych „Polmo” w Nysie, trafił do ośrodka odosobnienia w Kamiennej Górze, ponieważ w dniu 25 stycznia 1982 r. 
uczcił pamięć ofiar stanu wojennego poprzez zawieszenie na dzwonnicy przy nyskim kościele („katedrze”) 
pw. św. św. Jakuba i Agnieszki wieńca zaopatrzonego w szarfę z napisem Bóg z nami. W hołdzie poległym. Z na-
dzieją w przyszłość. Zatrzymany przez SB w dniu 30 stycznia 1981 r., nie okazał skruchy i nie był szczery w trakcie 
przeprowadzonej z nim rozmowy (kręcił i zmieniał swoje wypowiedzi). W związku z tym dwa dni później zapadła 
w stosunku do niego decyzja o internowaniu405.

Internowanie traktowano w dalszym ciągu także, a nawet przede wszystkim, jako środek o charakterze pre-
wencyjnym, stosowany wobec osób, co do których występowało podejrzenie, że mogą podjąć niepożądaną dzia-
łalność. Szczególnie dobrą tego ilustrację stanowią kroki podjęte przez SB wobec działaczy „Solidarności” w Głu-
chołazach. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego internowano w tym mieście tylko jedną osobę: Jordana Mali-
główkę, przewodniczącego Komisji Zakładowej  NSZZ „S” przy miejscowych Zakładach Przemysłu Odzieżowego 

400 Por. Dokumenty Centralnego Zarządu Zakładów Karnych dotyczące obozów internowania (1982 rok), oprac. S. Galij-Skarbińska 
i W. Polak, Gdańsk – Warszawa 2012, s. 47; M. Zwolski, Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, [w:] Ency-
klopedia Solidarności…, t. 2, s. 310–311. 

401 AIPN Wr 012/3196, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 6 I 1982 r., k. 53; ibidem, Szyfrogram [do 
dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 30 I 1982 r., k. 100. 

402 Ibidem,  t. 9, Decyzja nr 37/82 o internowaniu [Józefa Trytki], 9 V 1982 r., k. 309; ibidem, Decyzja nr 79/82 o uchyleniu internowa-
nia [w stosunku do Józefa Trytki], 8 VI 1982 r., k. 316; ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 
9 VI 1982 r., k. 250. 

403 AIPN Wr 012/3196, t. 4, Decyzja nr 74/82 o internowaniu [Jana Kazimierza Jabłońskiego], 27 VIII 1982 r., k. 193; ibidem, Postanowienie 
o tymczasowym aresztowaniu [Jana Kazimierza Jabłońskiego], 1 IX 1982 r., k. 195–196; ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura 
Śledczego MSW w Warszawie], 1 IX 1982 r., k. 338. 

404 Ibidem, t. 8, Wniosek o izolowanie w związku ze stanem woj[en]ny[m] niżej wymienionej osoby: Marcin Leszek Starski, 26 XII 
1981 r., k. 323; ibidem, Decyzja nr 120/81 o internowaniu [Marcina Leszka Starskiego], 27 XII 1981 r., k. 327; ibidem, Wniosek o uka-
ranie [Marcina Starskiego], 26 XII 1981 r., k. 377; ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego i naczelnika Wydziału IV 
Departamentu IV MSW w Warszawie], 27 XII 1981 r., k. 30. Marcin Leszek Starski, ur. 3 VI 1960 r. w Otwocku, zamieszkały w Podlesiu 
koło Głuchołaz; wykształcenie zawodowe, murarz. 

405 AIPN Wr 09/1039, Akcja „Lato 80”, t. 10, Meldunek dot. sytuacji w dniu 30 I 1982 r. w obiektach ochranianych przez Wydział V [KW 
MO w Opolu], 30 I 1982 r., k. 1; ibidem, [Notatki], b. d., k. 7–8; AIPN Wr 012/3196, t. 2, Notatka służbowa, 31 I 1982 r., k. 267; ibidem, 
Decyzja nr 2/82 o internowaniu [Leona Foltyna], 1 II 1981 r., k. 268; AIPN Wr 012/3196, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego 
i naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW w Warszawie], 1 II 1982 r., k. 104; AIPN Wr 012/3196, t. 14, Pismo zastępcy naczel-
nika Wydziału Ogólnego KW MO w Opolu do Prokuratora Wojewódzkiego w Opolu, 2 II 1982 r., k. 113. 
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„Omex”406. W dniu 13 grudnia 1981 r. kierownictwo miejscowego komisariatu MO przeprowadziło natomiast 
rozmowy z innymi działaczami głuchołaskiej „Solidarności”: Henrykiem Jabłońskim, Ryszardem Hirszfeldem, 
Stanisławem Tkaczem i Olgierdem Winiarskim, członkami miejscowego oddziału Zarządu Regionu NSZZ „S” 
(według późniejszym wyjaśnień ze strony Jabłońskiego i Winiarskiego, działacze ci sami zgłosili się do komisariatu 
MO, by oznajmić o zawieszeniu przez siebie działalności związkowej). Osoby te zostały przestrzeżone w szczegól-
ności przed ewentualnym korzystaniem z urządzeń nagłaśniających. Przedstawiciele „Solidarności” ze swej strony 
mieli zapowiedzieć, że następnego dnia rozwieszą afisze informujące o internowaniu J. Maligłówki oraz przedsta-
wią zaistniałą sytuację załogom zakładów pracy. Z przeprowadzonych rozmów SB wyciągnęła wniosek, że czołowi 
działacze głuchołaskiej „Solidarności” nie będą […] respektować praw stanu wojennego 407. W związku z tym jeszcze 
w nocy z 13 na 14 grudnia 1981 r., na wniosek Wydziału V KW MO w Opolu, internowano również Henryka Ja-
błońskiego, Stanisława Tkacza i Olgierda Winiarskiego. H. Jabłoński i O. Winiarski wyszli na wolność jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia w 1981 r., ale S. Tkacz był internowany do lipca następnego roku408.      

W maju 1982 r. zapadły decyzje o internowaniu dużej liczby osób z rejonu Nysy, Otmuchowa, Głuchołaz 
i Prudnika, gdzie obserwowano szczególnie wiele przejawów konspiracyjnej działalności związkowo-opozy-
cyjnej. W rejonie Nysy i Otmuchowa zostali internowani: Józefa Duczkowska, Wiesław Jamiński, Jerzy Ostrowski, 
Krzysztof Pawlik, Jan Piątkowski i Józef Trytko. W pobliskich Głuchołazach internowano dwóch lekarzy, znanych 
z zaangażowania w działalność miejscowej „Solidarności”: Jerzego Panka i Mieczysława Walkiewicza. W Prudniku 
to samo spotkało dwoje pracowników Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex”: Władysławę Ginter i Andrze-
ja Oko409. 

Krzysztof Pawlik  był podejrzewany o redagowanie podziemnego informatora nyskiej „Solidarności”, a Wiesław 
Jamiński o udział w konspiracyjnej działalności wydawniczo-kolportażowej w rejonie Nysy. Jerzy Ostrowski został 
internowany w związku z jego udziałem w manifestacji pod kościołem św. św. Jakuba i Agnieszki w Nysie 
w dniu 3 maja 1982 r. Ponadto zarzucano mu podjęcie działalności konspiracyjnej pomimo uprzedniego prze-
prowadzenia z nim dwóch rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. Działalność ta miała polegać w szczególności 
na zbieraniu informacji o funkcjonariuszach MO i żołnierzach LWP. J. Ostrowski był podejrzewany również 
o kolportaż ulotek antypaństwowych. W związku ze swoim udziałem w manifestacji trzeciomajowej w Nysie został 
internowany także Józef Trytko. We wniosku o internowanie zarzucano mu też inne przejawy zakazanej w stanie 
wojennym działalności opozycyjnej, jak próba wywołania strajku w Fabryce Samochodów Dostawczych „Polmo” 
406 AIPN Wr 012/3196,  t. 6, Decyzja nr 18/81 o internowaniu [Jordana Romana Maligłówki], 12 XII 1981 r., k. 46; ibidem, Raport o zatrzy-

maniu osoby [Jordana Romana Maligłówki], 13 XII 1981 r., k. 48. 
407   AIPN Wr 09/1039, Meldunek dot. sytuacji w dniu 13 XII br. w ochranianych obiektach przez Wydział V [KW MO w Opolu], 13 XII 

1981 r., k. 60. 
408 AIPN Wr 012/3196,  t. 4, Decyzja nr 107/81 o internowaniu [Henryka Jabłońskiego], 13 XII 1981 r., k. 200; ibidem, Raport o zatrzyma-

niu osoby [Henryka Jabłońskiego], 14 XII 1981 r., k. 202; ibidem, Decyzja nr 12/81 o uchyleniu internowania [w stosunku do Henryka 
Jabłońskiego], 24 XII 1981 r., k. 212; ibidem, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z Ob. Jabłońskim Henrykiem, 23 XII 
1981 r., k. 217; ibidem, t. 9, Wniosek o izolowanie na wypadek poważnego zagrożenia niżej wymienionej osoby: Tkacz Stanisław, 
13 XII 1981 r., k. 285; ibidem, Decyzja nr 106[/81] o internowaniu [Stanisława Tkacza], 13 XII 1981 r., k. 286; ibidem, Raport o zatrzy-
maniu osoby [Stanisława Tkacza], 14 XII 1981 r., k. 288; ibidem, Decyzja nr 115/82 o uchyleniu internowania [w stosunku do Stanisława 
Tkacza], 23 VII 1981 r., k. 305; ibidem, t. 10, Wniosek o izolowanie na wypadek poważnego zagrożenia niżej wym[ienionej] osoby: Wi-
niarski Aleksander (sic!) , 13 XII 1981 r., k. 224; ibidem, Decyzja nr 108/81 o internowaniu [Olgierda Kazimierza Winiarskiego], 13 XII 
1981 r., k. 25; ibidem, Raport o zatrzymaniu osoby [Olgierda Kazimierza Winiarskiego], 14 XII 1981 r., k. 27; ibidem, Notatka służbowa 
z przeprowadzonej rozmowy z Ob. Winiarski[m] Olgierd[em], 21 XII 1981 r., k. 34; ibidem, Odwołanie, 16 XII 1981 r., k. 40; ibidem, 
Decyzja nr 11/81 o uchyleniu internowania [w stosunku do Olgierda Kazimierza Winiarskiego], 24 XII 1981 r., k. 41. SB działała 
w takim pośpiechu, że we wniosku o internowanie O. Winiarskiego brakowało podstawowych danych osobowych. Nie zgadzało się imię 
kandydata i nie zaopatrzono wniosku w zdjęcie, co ktoś z kierownictwa opolskiej SB opatrzył ironiczną adnotacją: narysować? Olgierd 
Kazimierz Winiarski, ur. 23 IX 1938 r. w Gdyni; technik telewizyjny; zatrudniony jako starszy technik telewizyjny w Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego – Zakład nr 7406 w Głuchołazach; przewodniczący zakładowego koła NSZZ „S”.           

409 AIPN Wr 012/3196, t. 2, Decyzja nr 28/82 o internowaniu [Józefy Duczkowskiej], 9 V 1982 r., k. 194; ibidem, t. 3, Decyzja nr 30/82 o in-
ternowaniu [Władysławy Ginter], 9 V 1982 r., k. 131; ibidem, t. 4, Decyzja nr 29/82 o internowaniu [Wiesława Jamińskiego], 9 V 1982 r., 
k. 240; ibidem, t. 7, Decyzja nr 32/82 o internowaniu [Andrzeja Oko], 9 V 1982 r., k. 3; ibidem, Decyzja nr 31/82 o internowaniu [Jerzego 
Ostrowskiego], 9 V 1982 r., k. 105; ibidem, Decyzja nr 40/82 o internowaniu [Jerzego Kazimierza Panka], 9 V 1982 r., k. 128; ibidem, Decyzja 
nr 33/82 o internowaniu [Krzysztofa Pawlika], 9 V 1982 r., k. 159; ibidem, Decyzja nr 23/82 o internowaniu [Jana Piątkowskiego], 9 V 
1982 r., k. 209; ibidem, t. 9, Decyzja nr 37/82 o internowaniu [Józefa Trytki], 9 V 1982 r., k. 309; ibidem, Decyzja nr 25/82 o internowaniu 
[Mieczysława Walkiewicza], 9 V 1982 r., k. 346; ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 10 V 1982 r., 
k. 219. Wiesław Jamiński, ur. 3 V 1954 r. w Nysie; wykształcenie zawodowe; zatrudniony jako ślusarz w FSD „Polmo”. Jerzy Ostrowski, 
ur. 25 VII 1935 r. we Lwowie, zamieszkały w Nysie; pracownik KPGR we Frączkowie; przewodniczący KZ NSZZ „S” przy KPGR we 
Frączkowie. Krzysztof Pawlik, pracownik Muzum w Nysie, redaktor naczelny „Solidarności Nyskiej”. Józef Trytko, ur. 7 IV 
1949  r. w Nysie; ślusarz; wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” przy FSD „Polmo”.
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w dniu 14 grudnia 1981 r., inspirowanie kolportażu ulotek w lutym i marcu 1982 r. oraz zainicjowanie w swoim 
zakładzie pracy w dniu 3 maja 1982 r. akcji polegającej na noszeniu odznak „Solidarności” (odznaki takie nałożyło 
wówczas kilka osób). Podkreślano, że zastosowane dotychczas wobec Trytki środki profilaktyczne w postaci dwóch 
rozmów ostrzegawczych i rewizji w jego mieszkaniu nie przyniosły oczekiwanych zmian w jego postawie. Zarzuty 
dotyczące udziału w manifestacji trzeciomajowej w Nysie oraz związków z konspiracyjną działalnością kolporta-
żową były również podstawą internowania Józefy Duczkowskiej. Adwokata Jana Piątkowskiego internowano za 
udzielanie pomocy prawnej osobom internowanym i ich rodzinom oraz moralne wspieranie „działaczy „Solidar-
ności” prowadzących nielegalną działalność w Nysie410. 

Jerzy Panek został internowany jako duchowy przywódca działaczy „S” w Głuchołazach. Zarzucano mu, że wy-
korzystuje swoje uprawnienia zawodowe do obrony członków „Solidarności” przed poborem do wojska, utrzymu-
je stałe kontakty ze wszystkimi działaczami MKZ w Głuchołazach, a w jego gabinecie lekarskim wisi duża odznaka 
„Solidarności”. Mieczysławowi Walkiewiczowi zarzucano, że pod pretekstem pomocy medycznej dla osób potrze-
bujących przyczynia się do rozwoju i działalności wrogiej opozycji. Chodziło w szczególności o przyjmowanie na 
rzekome leczenie szpitalne działaczy „Solidarności” z różnych regionów Polski i stwarzanie im dogodnych warunków 
do kontaktowania się z innymi osobami411. Władysława Ginter i Andrzej Oko zostali internowani pod zarzutem 
czynienia przygotowań do działań zabronionych na mocy dekretu o stanie wojennym412.

Andrzej Oko i Jerzy Panek trafili do ośrodka odosobnienia w Nysie, a Wiesław Jamiński, Jerzy Ostrowski, Krzysz-
tof Pawlik, Jan Piątkowski, Józef Trytko i Mieczysław Walkiewicz do ośrodka w Grodkowie. Daniela Hałgas została 
wywieziona do Gołdapi. Władysława Ginter miała być internowana w Gołdapi (w specjalnym ośrodku odosobnienia 
dla kobiet), ale ostatecznie uniknęła wywózki. Już 12 maja 1982 r. zapadła decyzja o zwolnieniu jej z internowania 
z uwagi na pogarszający się stan zdrowia (tego samego dnia przewieziono ją do szpitala w Opolu)413.   

Wraz z Jerzym Pankiem i Mieczysławem Walkiewiczem miał być internowany również inny mieszkaniec 
Głuchołaz – Zygmunt Żak, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy miejscowej Fabryce 
Armatur, podejrzany o organizowanie akcji ulotkowych w zakładzie pracy. 9 maja 1982 r., w godzinach przed-
południowych, przed oznajmieniem mu decyzji o internowaniu, w wyniku przeprowadzonej w jego mieszkaniu 
rewizji znaleziono jednak świeżo wydrukowane ulotki i materiały służące do ich druku. W związku z tym, mając 
do dyspozycji pożądane materiały dowodowe na potrzeby postępowania karnego, zrezygnowano z planowanego 
internowania na rzecz tymczasowego aresztowania. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Opolu oddaliła decy-
zję komendanta wojewódzkiego MO o internowaniu Z. Żaka, zarządzając zamiast tego tymczasowy areszt na okres 
trzech miesięcy414.  

W dniu 12 maja 1982 r. specjalna Grupa Operacyjno-Śledcza Komendy Rejonowej MO w Nysie pod kierow-
nictwem mjr. Edwarda Tobora podjęła działania represyjne wobec kolejnych osób podejrzanych o udział w kon-
spiracyjnej działalności wydawniczo-kolportażowej. Przeprowadzono wówczas rewizje u Jerzego Jakubka, członka 
410 AIPN Wr 012/3196, t. 2, Wniosek o internowanie niżej wymienionej osoby: Józefa Duczkowska, 28 IV 1982 r. (sic!), k. 193; ibidem, t. 4, 

Wniosek o internowanie niżej wymienionej osoby: Jamiński Wiesław, 8 V 1982 r., k. 239; ibidem, Wniosek o internowanie niżej wymie-
nionej osoby: Jerzy Ostrowski, 8 V 1982 r., k. 104; ibidem, Wniosek o internowanie niżej wymienionej osoby: Pawlik Krzysztof, 
8 V 1982 r., k. 158; ibidem, Wniosek o internowanie niżej wymienionej osoby: Piątkowski Jan, 8 V 1982 r., k. 208; ibidem, t. 9, Wniosek 
o internowanie niżej wymienionej osoby: Trytko Józef, 8 V 1982 r., k. 307. 

411 AIPN Wr 012/3196, t. 2, Wniosek o internowanie [Jerzego Panka], 8 V 1982 r., k. 127; ibidem, t. 9, Wniosek o internowanie niżej wy-
mienionej osoby: Walkiewicz Mieczysław, 8 V 1982 r., k. 345. Mieczysław Walkiewicz, ur. 5 XI 1949 r. w Lublinie; lekarz med., zastępca 
ordynatora oddziału kardiologicznego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu nr 2 w Głuchołazach.  

412 Ibidem, t. 3, Wniosek o internowanie niżej wym[ienionej] osoby [Ginter Władysława], 7 V 1982 r., k. 130; ibidem, t. 7, Wniosek 
o internowanie niżej wym[ienionej] osoby [Oko Andrzej], 7 V 1982 r., k. 2. Władysława Ginter, ur. 15 VII 1940 r. w Bratkowicach; 
szwaczka w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” w Prudniku. Andrzej Oko, ur. 15 IV 1956 r. w Prudniku; segregator 
tkanin w ZPB „Frotex” w Prudniku.

413 AIPN Wr 012/3196, t. 3, Wniosek o uchylenie internowania [wobec Władysławy Ginter], 12 V 1982 r., k. 137; ibidem, Decyzja nr 69/82 
o uchyleniu internowania [wobec Władysławy Ginter], 12 V 1982 r., k. 138; ibidem, t. 4, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Wiesława 
Jamińskiego], 9 V 1982 r., k. 4; ibidem, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Danieli Hałgas], 9 V 1982 r., k. 241; ibidem, t. 7, Nakaz za-
trzymania i doprowadzenia [Andrzeja Oko], 9 V 1982 r., k. 4; ibidem, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Jerzego Ostrowskiego], 
9 V 1982 r., k. 106; ibidem, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Jerzego Panka], 9 V 1982 r., k. 129; ibidem, Nakaz zatrzymania 
i doprowadzenia [Krzysztofa Pawlika], 9 V 1982 r., k. 160; ibidem, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Jana Piątkowskiego], 9 V 1982 r., 
k. 210; ibidem, t. 9, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Józefa Trytki], [9 V 1982 r.], k. 310; ibidem, Nakaz zatrzymania i do-
prowadzenia [Mieczysława Walkiewicza], 9 V 1982 r., k. 347; R.  Lejczak,  B.  Urbański ,  op. cit., s. 47, 52, 35, 57, 58. 

414 Ibidem, t. 14, Wniosek o internowanie niżej wymienionej osoby: Żak Zygmunt, 8 V 1982 r., k. 261; ibidem, Notatka służbowa, dotyczy 
tymczasowego aresztowania Zygmunta Żaka, 26 V 1982 r., k. 263. Zygmunt Żak, ur. 23 V 1955 r. w Głuchołazach, zam. w Głuchołazach; 
technik mechanik; zatrudniony jako tokarz i kontroler jakości w Głuchołaskiej Fabryce Armatur.
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Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, i Krzysztofa Frańczaka, który przed 13 grudnia 1981 r. nale-
żał do miejscowego Klubu Służby Niepodległości. Ten ostatni został już po raz drugi zatrzymany na 48 godzin (po 
raz pierwszy zatrzymano go 8 lutego 1982 r. za malowanie znaków Polski Walczącej na murach w Nysie za pomocą 
kredy)415. Wkrótce potem, 14 maja 1982 r., zatrzymano Tomasza Piaseckiego, szeregowego członka „Solidarności” 
z nyskich Zakładów Urządzeń Przemysłowych. Następnego dnia zapadła decyzja o jego internowaniu w związ-
ku z tym, że – jak stwierdzał odnośny wniosek – w okresie od stycznia do 3 maja 1982 zajmował się on kolportażem 
ulotek o treści antypaństwowej, działając w zorganizowanej grupie, która zajmowała się produkcją biuletynu „Infor-
mator wydarzeń wojennych”416. Piasecki był podejrzewany również o dostarczanie „bibuły” na teren ZUP. W dniu 
15 maja 1982 r. powstały również wnioski o internowanie Krzysztofa Frańczaka oraz Jerzego Jakubka, postrzega-
nego przez SB jako organizator produkcji i kolportażu ulotek, z którym współpracowała nieformalna młodzieżowa 
grupa konspiracyjna. We wniosku odnoszącym się do Jakubka wyrażano nadzieję, że jego izolowanie może do do-
prowadzić do zaniechania działalności przez osoby z nim współpracujące oraz przyczynić się do zneutralizowania 
grup młodzieżowych, które wymieniony wciągał do kolportowania417.   

Zgodna ze złożonym wnioskiem decyzja o internowaniu Jerzego Jakubka zapadła dopiero 26 maja 1982 r., z wie-
lodniowym opóźnieniem, co w tym czasie było przypadkiem wyjątkowym418. Można to zapewne wytłumaczyć tak, 
że SB nie chciała przedwcześnie pozbawiać się potencjalnych korzyści operacyjnych, związanych z dalszą inwigi-
lacją J. Jakubka i jego współpracowników. W tym czasie chciano prowadzić nadal działania operacyjne, w celu udo-
kumentowania nielegalnej działalności grupy, jaka powstała w Nysie. Podejmowane w tym kierunku działania nie 
przyniosły jednak spodziewanych efektów. Nie udało się zlokalizować ani zabezpieczyć [konspiracyjnej] drukarni, 
a główny organizator i przywódca nieformalnej grupy, J. Jakubek, nie przyznał się do żadnej działalności ani utrzymy-
wania kontaktów z członkami grupy. Nie mogąc w tej sytuacji zgromadzić dostatecznych materiałów dowodowych 
na potrzeby ewentualnego postępowania karnego, zdecydowano się ostatecznie na internowanie J. Jakubka. Już 
wcześniej, 20 maja 1982 r., zrezygnowano z planowanego internowania K. Frańczaka, biorąc pod uwagę, oprócz 
całokształtu okoliczności sprawy, również jego młody wiek419. Nieco później postanowiono uchylić decyzję o in-
ternowaniu w stosunku do T. Piaseckiego, uznając, że jego udział w działalności nielegalnej grupy był stosunkowo 
nieduży i nie udowodniono mu, aby produkował bądź kolportował nielegalne wydawnictwa420. Dzięki temu 25 maja 
1982 r.  Piasecki opuścił ośrodek odosobnienia w Nysie, w którym przebywał od 20 maja421. Internowany dzień 
później Jakubek trafił do ośrodka w Grodkowie422.         

Znacznie gorzej potoczyły się natomiast losy internowanego już wcześniej Józefa Trytki, wiceprzewodniczące-
go Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie. W jego przypadku udało się 
znaleźć poszukiwane dowody, w związku z czym 8 czerwca 1982 r. zastosowano wobec niego tymczasowe aresz-
towanie, uchylając tym samym decyzję o internowaniu423. W późniejszym czasie wraz z aresztowanym już w maju 
1982 r. innym pracownikiem FSD, Wiesławem Kamińskim, był on sądzony pod zarzutem prowadzenia zakazanej 
działalności związkowej i kolportażowej424. 

415 AIPN Wr 012/3196, t. 14, Wniosek o izolowanie osoby na wypadek poważnego zagrożenia zewnętrznego: Frańczak Krzysztof Jan, 15 V 
1982 r., k. 264; ibidem, t. 4, Wniosek o izolowanie osoby na wypadek poważnego zagrożenia zewnętrznego: Jakubek Jerzy, 15 V 1982 r., 
k. 219.  

416   Ibidem, t. 7, Wniosek o izolowanie osoby na wypadek poważnego zagrożenia zewnętrznego: Piasecki Tomasz, 15 V 1982 r., k. 174.   
417    Ibidem, t. 4, Wniosek o izolowanie osoby na wypadek poważnego zagrożenia zewnętrznego: Jakubek Jerzy, 15 V 1982 r., k. 219.
418   Ibidem, Decyzja nr 58/82 o internowaniu [Jerzego Jakubka], 26 V 1982 r., k. 220.
419 Ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 20 V 1982 r., k. 229; ibidem, Szyfrogram [do dyrektora 

Biura Śledczego MSW w Warszawie], 26 V 1982 r., k. 236; ibidem, t. 14, Notatka służbowa dot. odstąpienia od internowania: Krzysztof 
Frańczak, 25 V 1982 r., k. 265. 5 XI 1982 r. powołano Frańczaka do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą ukończył w paździer-
niku 1984 r. AIPN WrWUSW Opole, 0010/2772, t. 1, teczka personalna TW „Czesiek”, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Nysie do 
naczelnika Wydziału III WUSW w Opolu, 20 XI 1984 r., k. 25. 

420 AIPN Wr 012/3196, t. 7, Wniosek o uchylenie decyzji o internowaniu na: Piasecki Tomasz Jan, 22 V 1982 r., k. 180; ibidem, Decyzja 
nr 73/82 o uchyleniu internowania, 25 V 1982 r., k. 182; ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warsza-
wie], 25 V 1982 r., k. 234.   

421   Ibidem, t. 7, Świadectwo zwolnienia internowanego [Tomasza Piaseckiego], 25 V 1982 r., k. 183.     
422   Ibidem, t. 4, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Jerzego Jakubka], 26 V 1982 r., k. 221. 
423 Ibidem, t. 9, Decyzja nr 79/82 o uchyleniu internowaniu [w stosunku do Józefa Trytki], 8 VI 1982 r., k. 316; ibidem, t. 11, Szyfrogram [do 

dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 9 VI 1982 r., k. 250.     
424   AIPN Wr 065/772, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Kotwica” [wybór materiałów], mfm. 
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Tymczasem 12 maja 1982 r., w przeddzień ogólnopolskiej akcji protestacyjnej „Solidarności”, został interno-
wany Kazimierz Gawroński, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Tkanin 
Dekoracyjnych „Welur” w Kietrzu. We wniosku o internowanie, przedłożonym przez Wydział V KW MO w Opolu 
z inspiracji Grupy Operacyjnej Wydziału II Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Raciborzu, za-
rzucano mu różnego rodzaju przejawy zakazanej działalności związkowo-opozycyjnej w okresie stanu wojennego, 
jak inicjowanie spotkań działaczy „Solidarności”, zainspirowanie mszy św. w intencji internowanych, agitowanie 
do akcji protestacyjnej w formie gaszenia świateł i palenia świeczek w oknach, nakłanianie robotników do strajku 
czy demonstracyjne noszenie znaczka „Solidarności”, a także zamiar zorganizowania pod miejscowym kościołem 
„marszu bosych” w czarnych krawatach425. K. Gawroński trafił do ośrodka odosobnienia w Nysie426. 

8 czerwca 1982 r. Służba Więzienna przeprowadziła wielką „akcję dyscyplinującą” w ośrodku odosobnienia 
w Głogowie, polegającą na gruntownym przeszukaniu wszystkich cel mieszkalnych. Internowani przeciwstawili 
się temu na zasadzie biernego oporu, opóźniając wyjście z cel lub nawet otwarcie tego odmawiając. Aby opano-
wać sytuację w „zbuntowanym” ośrodku, postanowiono szczególnie opornych internowanych przenieść do innego 
ośrodka odosobnienia. W wyniku tego sześciu internowanych, a mianowicie Janusz Sanocki i Leon Foltyn 
oraz czterej internowani z Dolnego Śląska, Ryszard Kulesza, Seweryn Szkudlarek, Grzegorz Szperlik i Chrystofo-
rosz Tulasz, zostało przewiezionych do ośrodka odosobnienia w Nysie427. Posunięcie to miało w intencji charakter 
represyjny, ale w przypadku Sanockiego i Foltyna oznaczało zmianę na lepsze, ponieważ trafili oni do swojego 
miejsca zamieszkania.        

Wymieniona szóstka została umieszczona na oddziale III więzienia nyskiego, wraz z internowanymi z woje-
wództw dolnośląskich. Sanocki i Foltyn mieli w związku z tym bardzo utrudniony kontakt z innymi internowany-
mi z województwa opolskiego, przebywającymi na oddziale IV. Mimo tych środków ostrożności przybycie Sanoc-
kiego do Nysy znacznie przyczyniło się do radykalizacji postaw wśród internowanych w tym ośrodku. Podobnie 
jak wcześniej w Głogowie, działacz ten reprezentował bardzo bojowe nastawienie, oddziałując w tym duchu rów-
nież na swoje otoczenie. Źródłem poważnych kłopotów dla Służby Więziennej i SB były także bardzo ułatwione 
kontakty Sanockiego ze światem zewnętrznym w jego rodzinnej Nysie428. 

W związku z tym 1 lipca 1982 r. przewieziono Sanockiego z Nysy do Grodkowa. Już wcześniej, 21 czerwca 
1982 r., z Nysy do Grodkowa zostali przewiezieni Leon Foltyn, Paweł Grzegorczyk, Wiesław Jamiński i Janusz 
Smagoń429. Wszyscy oni pochodzili z Nysy lub bliskich okolic tego miasta. SB zadbała w ten sposób, by wszyscy 
internowani z tego rejonu znaleźli się z dala od domu (z wyjątkiem Marcina Starskiego, który w tym czasie prze-
bywał w szpitalu)430. 

W początkach lipca 1982 r. Wydział Śledczy KW MO w Opolu, do którego należało pilotowanie spraw związa-
nych z internowaniem i pobytem internowanych w ośrodkach odosobnienia, zaczął przymierzać się do radykalnej 
redukcji liczby osób osadzonych w tychże ośrodkach431. 23 lipca 1982 r. z ośrodka odosobnienia w Grodkowie 
zostali zwolnieni m.in.: Leon Foltyn, Jerzy Jakubek, Wiesław Jamiński, Krzysztof Pawlik, Jan Piątkowski i Janusz 
Smagoń432. Następnego dnia zwolniono  m.in. Kazimierza Gawrońskiego, Andrzeja Oko, Jerzego Panka, Marcina 
Starskiego i Stanisława Tkacza z ośrodka w Nysie oraz Franciszka Szelwickiego z ośrodka w Głogowie433. 23 lipca 

425 Ibidem, t. 3, Wniosek o internowanie osoby [Kazimierza Gawrońskiego], 11 V 1982 r., k. 36; AIPN Wr 065/1392, Teczka personalna TW 
ps. „Kruk” [wybór materiałów], Meldunek [szyfrogram kierownika Grupy Operacyjnej WOP w Raciborzu do zastępcy komendanta 
wojewódzkiego MO ds. SB w Opolu, 10 V 1982 r., mfm.   

426   AIPN Wr 012/3196, t. 3, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Kazimierza Gawrońskiego], 12 V 1982 r., k. 38. 
427 Ibidem, t. 16, Szyfrogram naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Legnicy do naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu, 

14 VI 1982 r., k. 56; Z. Bereszyński, Dziennik z okresu internowania, 1982 r. – rękopis w zbiorach prywatnych autora; J. Sanocki, op. 
cit., s. 26–29.      

428   J. Sanocki, op. cit., s. 30–33. 
429 Z. Bereszyński, Dziennik z okresu internowania, 1982 r.; AIPN Wr 012/3196, t. 14, Pismo komendanta wojewódzkiego MO w Opolu do 

komendanta ośrodka odosobnienia w Nysie, 14 VI 1982 r., k. 321.       
430   J. Sanocki, op. cit., s. 33–34.  
431   AIPN Wr 012/3196, t. 14, Plan realizacji stopniowego zmniejszania liczby internowanych w Ośrodkach Odosobnienia dla Internowa-

nych, 5 VII 1982 r., k. 341. 
432   Ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 23 VII 1982 r., k. 296. 
433 Ibidem, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 24 VII 1982 r., k. 297; Z. Bereszyński, Dziennik z okresu inter-

nowania, 1982 r. Andrzej Oko dzień wcześniej powrócił ze szpitala w Prudniku. 
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1982 r. z ośrodka odosobnienia w Nysie zwolniony został również Bogdan Żurek, internowany tam od początku 
stanu wojennego działacz „Solidarności” z Gdańska434. 

 Od 25 lipca 1982 r. w dyspozycji opolskiej SB pozostawało już tylko 18 internowanych. Wśród osób tych znaj-
dowali się Jakub Forystek z grona prudnickich działaczy „Solidarności” oraz Władysław Bolechów i Janusz Sanocki 
z „Solidarności”  nyskiej435.  

W związku z radykalnym zmniejszeniem się liczby internowanych, z końcem lipca 1982 r. uległy likwidacji 
ośrodki odosobnienia w Nysie i Głogowie436. Pozostające tam nadal osoby zostały przewiezione do więzienia 
w Grodkowie, które stało się zbiorczym ośrodkiem odosobnienia dla całej południowo-zachodniej części kraju437. 
16 sierpnia 1982 r. część internowanych z ośrodka grodkowskiego zostało wysłanych do ośrodka odosobnienia 
w Uhercach w ówczesnym województwie rzeszowskim438. W grupie tej znajdował się Janusz Sanocki z Nysy439. 

Na przełomie sierpnia i września 1982 r. doszło do ponownego wzrostu liczby internowanych. Miało to bez-
pośredni związek z upływającą 31 sierpnia tegoż roku drugą rocznicą podpisania historycznych porozumień spo-
łecznych z Wybrzeża. Obawiając się zapowiadanych na ten dzień przez podziemną „Solidarność” akcji protesta-
cyjnych, władze komunistyczne zastosowały różnego rodzaju środki o charakterze prewencyjnym. Postanowiono 
także reaktywować zlikwidowany miesiąc wcześniej ośrodka odosobnienia w Nysie440. Tym razem jednak ośrodek 
ten przeznaczono wyłącznie dla internowanych mieszkańców Dolnego Śląska. Nowych internowanych z terenu 
województwa opolskiego kierowano do ośrodka w Grodkowie441.    

W myśl dyspozycji wydanych przez wiceministra spraw wewnętrznych, gen. bryg. Władysława Ciastonia, opol-
ska SB opracowała szczegółowy plan działań zapobiegawczych przygotowaniom do zbiorowych naruszeń porządku 
publicznego. Plan ten przewidywał m. in. internowanie dwunastu mieszkańców województwa opolskiego442. Wy-
dział V KW MO wytypował do internowania m.in. Leopolda Okońskiego i Włodzimierza Pucka z Prudnika443. Po-
nadto w dniach 25–26 sierpnia 1982 r., w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych, miano przeszukać 
pomieszczenia należące do 37 osób444.

26 sierpnia 1982 r. funkcjonariusze Wydziału Śledczego KW MO w Opolu zatrzymali w aresztach ośmiu miesz-
kańców Głuchołaz, podejrzanych o kontynuowanie działalności [w ramach] zawieszonego związku NSZZ „Solidar-
ność” oraz drukowanie i rozpowszechnianie ulotek o wrogiej treści. W grupie tej znajdowali się: Alina Glombica, Jan 
Jabłoński, Roman Kajdan, Zbigniew Karaczyn, Jacek Laskowski, Marian Owsianka, Jerzy Zbaniuszek i Ludwik 
Zięba445. Cztery osoby z tego grona, a mianowicie Jan Jabłoński, Roman Kajdan, Jacek Laskowski i Jerzy Zba-
434   Z. Bereszyński, Dziennik z okresu internowania, 1982 r.
435   Ibidem.
436 AIPN Wr 012/3196, t. 14, Szyfrogram zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Legnicy do komendantów wojewódzkich MO 

w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Opolu. Wałbrzychu, Zielonej Górze i Wrocławiu, 31 VII 1982 r., k. 65.  
437 Z. Bereszyński, Dziennik z okresu internowania, 1982 r.; idem, Ewidencja internowanych, 1982 r. –rękopis w zbiorach prywatnych autora.    
438 Ośrodek ten wznowił wówczas działalnośc po jego czasowej likwidacji na przełomie lipca i sierpnia 1982 r. Por. G. Wołk, Ośrodki odosob-

nienia w Polsce południowo-wschodniej (1981–1982), Rzeszów 2009, s. 51–52. 
439 AIPN Wr 012/3196, t. 14, Notatka dot. sytuacji operacyjnej w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie na dzień 16 sierpnia br., 17 VIII 

1982 r., k. 383; ibidem, Pismo z Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 20 VIII 
1982 r., k. 408; ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 17 VIII 1982 r., k. 323; Z. Bereszyński, 
Dziennik z okresu internowania, 1982 r.

440 Ibidem, t. 11, Szyfrogram zastępcy dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 27 VIII 
1982 r., k. 68.  

441  Ibidem, Szyfrogram zastępcy dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 27 VIII 
1982 r., k. 67.  

442 Ibidem, t. 14, Plan realizacji działań zapobiegawczych przygotowaniom do zbiorowych naruszeń porządku publicznego, 24 VIII 1982 r., 
k. 398–400.

443 IPN Wr 012/3196, t. 7, Wniosek o internowanie niżej wym[ienionej] osoby: Okoński Leopold, 23 VIII 1982 r., k. 16; ibidem, Wniosek 
o internowanie niżej wym[ienionej] osoby: Pucek Włodzimierz, 23 VIII 1982 r., k. 366; ibidem, Pismo internowanego Włodzimierza 
Pucka do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 6 IX 1982 r., k. 371–372; AIPN Wr 0064/654, Pismo internowanego Leopolda 
Okońskiego do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 6 IX 1982 r., mfm. Leopold Okoński, ur. 15 XI 1938 r. w Trembow-
li w przedwojennym województwie tarnopolskim; wykształcenie średnie, kierownik drukarni w Zakładach Przemysłu Bawełnianego 
„Frotex” w Prudniku; członek NSZZ „Solidarność”.

444 AIPN Wr 012/3196, t. 14, Plan realizacji działań zapobiegawczych przygotowaniom do zbiorowych naruszeń porządku publiczne-
go, 24 VIII 1982 r., k. 398–400; ibidem, Wykaz osób przewidzianych do internowania w związku z przygotowaniami do zbiorowych 
naruszeń porządku publicznego w dniu 31 VIII 1982 r., 26 VIII 1982 r., k. 401. 

445 AIPN Wr 012/3196, t. 14, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 26 VIII 1982 r., k. 81; ibidem, Szyfrogram [do 
dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 27 VIII 1982 r., k. 83.  
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niuszek, zostały internowane z dniem 28 sierpnia 1982 r.446 Już 1 września tego roku J. Jabłoński został jednak 
tymczasowo aresztowany z jednoczesnym uchyleniem internowania447. Był on sądzony w późniejszym procesie 
wraz z A. Glombicą, Z. Karaczynem, M. Owsianką i innymi osobami oskarżonymi o prowadzenie konspiracyjnej 
działalności związkowej w rejonie Głuchołaz448. R. Kajdan, J. Laskowski i J. Zbaniuszek trafili natomiast do ośrodka 
odosobnienia w Grodkowie449. 30 sierpnia 1982 r., bezpośrednio przed zbliżającą się rocznicą, internowano dal-
szych pięć osób z różnych miejscowości województwa opolskiego, m.in. Leopolda Okońskiego, i Włodzimierza 
Pucka z Prudnika450. 

Włodzimierz Pucek został internowany już po raz drugi. Jego ponowne internowanie uzasadniano tym, że 
w ostatnim czasie podjął działania zmierzające do utworzenia w Prudniku nielegalnej grupy, składającej się z byłych 
działaczy „Solidarności” i mającej na celu prowadzenie wrogiej działalności przeciwko władzom PRL. Występujący 
z wnioskiem o internowanie Wydział V KW MO w Opolu tłumaczył się, że udokumentowanie procesowe dzia-
łalności owej grupy z przyczyn operacyjnych jest niemożliwe. Sam W. Pucek uważał, że do jego ponownego inter-
nowania doszło, ponieważ naraził się wpływowym osobistościom lokalnym z terenu Prudnika swoją działalnością 
antyspekulacyjną w miejscowej Komisji Kontroli Społecznej451.

W uzasadnieniu wniosku o i nternowanie Leopolda Okońskiego pisano, że w ostatnim czasie wszedł [on] w skład 
kierownictwa nielegalnej grupy byłych działaczy NSZZ „Solidarność” z terenu Prudnika, mającej na celu prowadzenie 
wrogiej działalności przeciwko władzy PRL. Z innych materiałów wynika jednak, że występującemu z przytoczonym 
wnioskiem Wydziałowi V KW MO w Opolu chodziło faktycznie o innego rodzaju względy natury operacyjnej, zwią-
zane z podejmowanymi bez powodzenia próbami pozyskania Okońskiego w charakterze osobowego źródła informa-
cji. Próbowano  wymusić na Okońskim podjęcie współpracy z SB, stosując przypuszczalnie w tym celu internowanie 
jako środek nacisku. W pismach kierowanych do komendanta wojewódzkiego MO, Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych oraz Komitetu Centralnego PZPR Okoński skarżył się na zastosowane wobec niego represje, wskazując, że  osa-
dzenie go w ośrodku odosobnienia jest aktem zemsty za odmowę współpracy z SB452.   

W tym samym czasie został internowany również Franciszek Winiarski, czołowy działacz „Solidarności” rze-
mieślniczej z rejonu Prudnika i Nysy. W dniu 25 sierpnia 1982 r. wyjechał on do Częstochowy w celu wzięcia 
udziału w uroczystościach religijnych na Jasnej Górze. Tam przyłączył się do trwającej już głodówki protestacyj-
nej przeciwko stanowi wojennemu. Trzy dni później uczestnicy głodówki postanowili wyjechać do Gdańska, aby 
kontynuować protest w mieszkaniu Anny Walentynowicz. Niestety 30 sierpnia 1982 r. do mieszkania tego wtar-
gnęli funkcjonariusze SB z Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku, zatrzymując uczestników głodówki, a wśród 
nich także F. Winiarskiego453. Powiadomiona o tym fakcie opolska SB wnioskowała o internowanie Winiarskiego 
446 Ibidem, t. 4, Decyzja nr 74/82 o internowaniu [Jana Kazimierza Jabłońskiego], 27 VIII 1982 r., k. 193; ibidem, Nakaz zatrzymania i doprowa-

dzenia [Jana Kazimierza Jabłońskiego], 28 VIII 1982 r., k. 194; ibidem, Decyzja nr 72/82 o internowaniu [Romana Kajdana], 27 VIII 1982 r., 
k. 323; ibidem, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Romana Kajdana], 28 VIII 1982 r., k. 324; ibidem, t. 5, Decyzja nr 75/82 o internowaniu 
[Jacka Laskowskiego], 27 VIII 1982 r., k. 359; ibidem, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia [Jacka Laskowskiego], 28 VIII 1982 r., k. 360; 
ibidem, t. 10, Decyzja nr 73/82 o internowaniu [Jerzego Zbaniuszka], 27 VIII 1982 r., k. 144; ibidem, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia 
[Jerzego Zbaniuszka], 28 VIII 1982 r., k. 145; ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 28 VIII 
1982 r., k. 334; ibidem, t. 14, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 28 VIII 1982 r., k. 84; ibidem, Pismo naczelnika 
Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału „C” KW MO, 30 VIII 1982 r., k. 428.   

447 Ibidem, t. 4, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu [Jana Kazimierza Jabłońskiego], 1 IX 1982 r., k. 195-196; ibidem, t. 11, Szyfro-
gram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 1 IX 1982 r., k. 338; ibidem, t. 14, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego 
MSW w Warszawie], 1 IX 1982 r., k. 87.  

448 AIPN Wr 066/66, j. 1–18, Akta śledztwa w sprawie działalności wydawniczo-kolportażowej na terenie Głuchołaz [wybór materiałów], 
mfm.

449 AIPN Wr 012/3196, t. 14, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału „C” KW MO, 30 VIII 
1982 r., k. 428. Jan Kazimierz Jabłoński, ur. 16 VIII 1948 r. w Głuchołazach; wykształcenie zasadnicze zawodowe; frezer w Głuchoła-
skiej Fabryce Armatur. Roman Kajdan, ur. 7 XI 1939 r. w Podliskach w przedwojennym województwie wołyńskim; tokarz w Głuchoła-
skiej Fabryce Armatur. Jacek Laskowski, ur. 12 XII 1955 r. w Głuchołazach; krojczy w Dolnośląskich Zakładach Białoskórniczo-Ręka-
wiczniczych „Renifer” w Głuchołazach. Jerzy Franciszek Zbaniuszek, ur. 27 VII 1947 r. w Katowicach; tokarz w Głuchołaskiej Fabryce 
Armatur.  

450 AIPN Wr 012/3196, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 31 VIII 1982 r., k. 337; ibidem, t. 14, Pismo 
naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału „C” KW MO, 31 VIII 1982 r., k. 429.  

451 AIPN Wr 012/3196, t. 7, Wniosek o internowanie niżej wym[ienionej] osoby: Pucek Włodzimierz, 23 VIII 1982 r., k. 366; ibidem, Pismo 
internowanego Włodzimierza Pucka do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 6 IX 1982 r., k. 371– 372

452 AIPN W 0064/654, Pismo Leopolda Okońskiego do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 6 IX 1982 r.; ibidem, Pismo L. Okoń-
skiego do Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu, 4 XI 1982 r.; ibidem, Notatka, 20 X  1982 r. W pisaniu skarg pomagał L. Okońskiemu 
autor tego opracowania, przebywający w tym samym ośrodku odosobnienia w Grodkowie.

453   AIPN Wr 065/1280, Kwestionariusz ewidencyjny „Cichy” [wybór materiałów], Notatka służbowa, 15 XII 1982 r., mfm.  
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i osadzenie go w ośrodku odosobnienia na Wybrzeżu, z dala od miejsca zamieszkania, aby utrudnić mu kontakty 
z innymi działaczami „Solidarności” rzemieślniczej z województwa opolskiego454. W wyniku tego, na mocy decyzji 
komendanta wojewódzkiego w Gdańsku, Winiarski trafił do ośrodka odosobnienia w Strzebielinku w ówczesnym 
województwie gdańskim455. Od 12 listopada 1982 r. pozostawał on jednak formalnie w dyspozycji opolskiej SB456. 

Przy okazji wizytowania ośrodka w Strzebielinku przez komisję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Fran-
ciszek Winiarski wystąpił o przeniesienie go na teren województwa opolskiego. Kierownictwo ośrodka podniosło 
tę kwestię w piśmie do komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku457. W połowie listopada 1982 r., w wyniku 
dalszej korespondencji, Komenda Wojewódzka MO w Opolu wyraziła zgodę na przewiezienie Winiarskiego do 
Grodkowa458. Sprawa ta nie doczekała się już jednak finalizacji, przypuszczalnie w związku ze zbliżającą się likwi-
dacją wszystkich ośrodków odosobnienia w Polsce.  

Tymczasem 3 września 1982 r., po uprzednim pobycie w szpitalu, internowany nadal Jakub Forystek, członek 
Zarządu Regionu Śląska Opolskiego i przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej, został urlo-
powany z ośrodka odosobnienia w Grodkowie459. Tuż przed końcem przepustki, z której miał powrócić 25 września 
1982 r., został on przyjęty do szpitala psychiatrycznego w Branicach, gdzie ordynatorem był Antoni Junosza-Sza-
niawski, działacz „Solidarności”, internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do 24 marca 1982 r.460 Fakt ten uchro-
nił go przed powrotem do ośrodka odosobnienia461. 

W szyfrogramie przesłanym 9 października 1982 r. Biuro Śledcze MSW, powołując się na dyspozycje wydane 
osobiście przez ministra spraw wewnętrznych, gen. dyw. Czesława Kiszczaka, zobowiązało Komendę Wojewódzką 
MO w Opolu do niezwłocznego wytypowania grupy około pięciu internowanych do zwolnienia z ośrodków od-
osobnienia. Zwolnieniu mieli podlegać przede wszystkim internowani korzystający aktualnie z urlopowania bądź 
przebywający w szpitalach, a także robotnicy i chłopi. Zwolnienia miały nastąpić w terminie do dnia 17 paździer-
nika 1982 r.462 Wśród takich okoliczności 14 października został zwolniony m.in. Jakub Forystek463.      

Dyspozycje Biura Śledczego MSW można wiązać z uchwaleniem dzień wcześniej przez Sejm PRL nowej usta-
wy o związkach zawodowych464 Kolejna akcja zwolnień z ośrodków odosobnienia miała przypuszczalnie przyczy-
nić się do złagodzenia negatywnych reakcji społecznych na dokonaną na mocy tej ustawy ostateczną delegalizację 
NSZZ „Solidarność”.   

Ostatni internowani jeszcze mieszkańcy południowych kresów Opolszczyzny wyszli na wolność w listopadzie 
i grudniu 1982 r. 25 listopada 1982 r. zwolniono Leopolda Okońskiego, a z końcem listopada Włodzimierza Pucka 
z ośrodka w Grodkowie465. 9 grudnia 1982 r. zwolniono Franciszka Winiarskiego z ośrodka w Strzebielinku oraz 
Władysława Bolechowa z ośrodka w Grodkowie466. Następnego dnia został zwolniony także Janusz Sanocki 
z ośrodka w Uhercach467.       
454 Ibidem, Szyfrogram zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Opolu do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. 

SB w Gdańsku, 31 VIII 1982 r., mfm.  
455   AIPN Wr 012/3196, t. 10, Decyzja nr 776 o internowaniu [Franciszka Winiarskiego], 31 VIII 1982 r., k. 49. 
456 Ibidem, Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Opolu do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie, 2 XI 1982 r., k. 46; 

ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 12 XI 1982 r., k. 394.  
457 Ibidem, t. 14, Pismo komendanta Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku do komendanta wojewódzkiego MO w Gdańsku, 2 XI 

1982 r., k. 476. 
458 Ibidem, t. 10, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku do naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu, 10 XI 

1982 r., k. 59; ibidem, t. 14, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku do naczelnika Wydziału Śledczego KW 
MO w Opolu, 10 XI 1982 r., k. 473; ibidem, t. 10, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku do komendanta Ośrodka 
Odosobnienia w Strzebielinku, 23 (?) XI 1982 r., k. 60; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do naczelnika 
Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku, 17 XI 1982 r., k. 61; ibidem, t. 14, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do 
naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku, 17 XI 1982 r., k. 475. 

459 Ibidem, t. 2, Karta urlopu krótkoterminowego od 3 do 24 IX 1982 r., 2 IX 1982 r., k. 351; Z. Bereszyński, Dziennik z okresu internowania, 
1982 r.  

460    Ibidem, t. 4, Świadectwo zwolnienia internowanego [Antoniego Junoszy-Szaniawskiego], 24 III 1982 r., k. 320.    
461 Ibidem, t. 2, Pismo naczelnika Wydziału Ogólnego KW MO w Opolu do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Branicach, 6 X 1982 r., k. 353.  
462   Ibidem, t. 16, Szyfrogram do komendanta wojewódzkiego MO w Opolu, 9 X 1982 r., k. 72.   
463 Ibidem, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 14 X 1982 r., k. 382; Z. Bereszyński, Dziennik z okresu 

internowania, 1982 r.
464   W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 60; A. L. Sowa, op. cit., s. 542–543.   
465 AIPN Wr 012/3196, t. 11, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 25 XI 1982 r., k. 397; ibidem, Szyfrogram [do 

dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 30 XI 1982 r., k. 399. 
466   Ibidem, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 9 XII 1982 r., k. 401. 
467   Ibidem, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 10 XII 1982 r., k. 402. 
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Do ośrodków odosobnienia dla internowanych trafiła również pewna liczba mieszkańców województwa opol-
skiego  nie będących w tym czasie obiektem zainteresowania miejscowej SB. Jedną z takich osób była Barbara Ci-
chowska, słuchaczka IV roku Uniwersytetu Wrocławskiego,  zamieszkała na stałe w Paczkowie, a czasowo w domu 
studenckim „Dwudziestolatka”. Internowano ją 14 maja 1982 r. na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO 
we Wrocławiu. Od 20 maja do 11 czerwca tegoż roku przebywała ona w ośrodku odosobnienia w Gołdapi468.   

W opracowaniu dotyczącym działalności opozycyjnej na południowych kresach Opolszczyzny warto odno-
tować również przypadek Czesława Dumkiewicza, działacza związkowego z Kopalni Węgla Kamiennego im. Po-
wstańców Śląskich w Bytomiu. Był on związany z Prudnikiem w województwie opolskim, gdzie mieszkał i pra-
cował od 1968 r. W 1977 r. Dumkiewicz zatrudnił się w KWK im. Powstańców Śląskich, nie zrywając jednak 
osobistych związków z Prudnikiem, gdzie nadal był zameldowany na stałe (tam też w dalszym ciągu mieszkała 
i pracowała  jego żona,  zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej). We wrześniu 1980 r. był on wiceprzewod-
niczącym komitetu strajkowego w swojej kopalni. W styczniu 1981 r. wybrano go sekretarzem Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”. Zajmował się on także redagowaniem zakładowego pisma związkowego „Wolny Górnik”. 
14 grudnia 1981 r. Dumkiewicz zaprotestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, wywieszając w miejscu 
pracy wykonane własnoręcznie przez siebie ulotki. 18 grudnia został on internowany jako osoba podejrzana 
o przeprowadzenie tej akcji. Osadzono w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, gdzie przebywał do 15 lutego 
1982 r.469 W 1989 r., po powrocie do Prudnika, Dumkiewicz współorganizował regionalne struktury „Solidarno-
ści” na Opolszczyźnie. 

OPÓR SPOŁECZNY I DZIAŁANIA REPRESYJNE WŁADZ KOMUNISTYCZNYCH

Dokładnie w dniu wprowadzenia stanu wojennego – w niedzielę 13 grudnia 1981 r. – mimo panującej wszędzie 
atmosfery zagrożenia, odbyła się zaplanowana wcześniej uroczystość poświęcenia sztandaru dla zakładowej orga-
nizacji NSZZ „Solidarność” przy miejscowych Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex”. Nie przeszkodził 
w tym nawet fakt internowania w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. przewodniczącego zakładowej „Solidarności”, 
Włodzimierza Pucka, oraz zaproszonego na uroczystość przedstawiciela gdańskich stoczniowców, Bogdana Żurka. 

Miejscem uroczystości był kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, a poświęcenia sztandaru dokonał 
biskup pomocniczy ks. Wacław Wycisk. Mimo wprowadzenia stanu wojennego, uroczystość odbyła się zgodnie 
z planem, przy licznym udziale pracowników „Frotexu” i innych zakładów pracy. W czasie uroczystości obecny 
był sztandar „Solidarności” z Zakładów Obuwniczych „Primus” w Prudniku. Wraz ze sztandarem „Solidarności” 
„Frotexu” poświęcono tablicę ku czci stoczniowców poległych w grudniu 1970 r. Po nabożeństwie uformował 
się pochód. Poświęcony sztandar odprowadzono pod bramę ZPB „Frotex”, gdzie odśpiewano Jeszcze Polska nie 
zginęła. W późniejszym czasie sztandar KZ NSZZ „S” przy ZPB „Frotex” był „internowany” przez władze komu-
nistyczne470. 

Podobnie wyglądały początki stanu wojennego w Kietrzu. Również tutaj w niedzielę 13 grudnia 1981 r. od-
była się zaplanowana wcześniej uroczystość związkowa: poświęcenie sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” przy Zakładach Tkanin Dekoracyjnych „Welur”. Uroczystość ta rozpoczęła się procesją z orkiestrą spod 
miejscowej siedziby „Solidarności” do kościoła parafialnego p.w. św. Tomasza. Procesja  dotarła bez przeszkód pod 
kościół, mimo, że na ulicach stali już uzbrojeni funkcjonariusze ZOMO. Po poświęceniu sztandaru przez biskupa 
pomocniczego Antoniego Adamiuka udano się do miejscowego domu kultury, gdzie sponsorzy wbijali gwoździe 
w drzewce471.

468 AIPN Wr 40/966, Materiały do sprawy kryp. 1625, [Decyzja nr 1625 o internowaniu], 14 V 1982 r., k. 1; ibidem, Decyzja nr 564 o uchyleniu 
internowania, 8 VI 1982 r., k. 3; ibidem, Świadectwo zwolnienia internowanego, 11 VI 1982 r., k. 4; AIPN Bi [Białystok] 52/2, Akta interno-
wanej: Cichowska Barbara Maria, Decyzja nr 1625 o internowaniu, 14 V 1982 r., k. 2; ibidem, Decyzja nr 564 o uchyleniu internowania, 8 VI 
1982 r., k. 3; ibidem, Nakaz zwolnienia, 11 VI 1982 r., k. 4 (kopia cyfrowa – Pdf). Barbara Maria Cichowska, ur. 7 III 1959 r. w Paczkowie. 

469 AIPN Ka 00160/1363, Kwestionariusz; ibidem, Życiorys, b.d.; ibidem, Raport, 4 II 1982 r.; ibidem, Oświadczenie [Czesława Dumkiewicza], 
b. d.; ibidem, Oświadczenie [nr 2 Cz. Dumkiewicza], b. d., mfm (kopia cyfrowa – Pdf). Czesław Dumkiewicz, ur. 20 VII 1949 r. w Warężu, 
który w 1951 r. został włączony do Związku Sowieckiego w ramach „korekty” wschodniej granicy Polski (jego rodzina przeniosła się 
wówczas na tereny pozostające nadal w Polsce); mgr historii; zatrudniony jako referent ekonomiczny w KWK im. Powstańców Śląskich 
w Bytomiu.   

470   Por. Pod sztandarami „Solidarności”, s. 65.  
471   Ibidem, s. 69; Z podniesionym sztandarem, „Historia Lokalna”, 2011, nr 3–4, s. 27. 
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Poświęcony sztandar był przechowywany początkowo u sióstr zakonnych, gdzie przeniosła go Genowefa Nie-
dzielska, a następnie w kościele, wśród szat liturgicznych. Od stycznia 1982 r. związkowcy z Kietrza uczestniczyli ze 
swoim sztandarem w mszach świętych w intencji Ojczyzny, jakie odprawiano w kościele św. Stanisława Kostki na 
warszawskim Żoliborzu. Po jednym z takich nabożeństw, w obliczu widocznego zagrożenia, musiano pozosta-
wić sztandar w podziemiach tego kościoła. W późniejszym czasie sztandar był ukrywany w domu prywatnym 
w Jabłonkowie. Od 1983 r. sztandar ZTD „Welur” uczestniczył w mszach świętych odprawianych w kolejne roczni-
ce jego poświęcenia472. Po mszach tych miejscowi działacze i sympatycy „Solidarności” zbierali się pod krzyżem 
misyjnym, gdzie palono znicze473. 

Po poświęceniu sztandaru odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ZTD „Welur”, 
na którym – w związku z wprowadzeniem stanu wojennego – postanowiono zawiesić działalność związkową. Na-
stępnego dnia w Kietrzu pojawiły się ręcznie pisane ulotki z tekstem odezwy apelującej do pracowników o zacho-
wanie spokoju i porządku oraz wyrażającej nadzieję, że mimo stanu wojennego w Polsce zapanuje praworządność. 
Odezwę sygnowali Zawieszeni w działaniu członkowie komisji zakładowej474. W związku z tą sprawą 15 grudnia 
1982 r. funkcjonariusze MO zatrzymali przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy ZTD „Welur”, Kazimierza 
Gawrońskiego. Został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie przeprowadzono 
z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, a następnie zwolniono475. 

Kolejne rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze zostały przeprowadzone w styczniu 1982 r. Zajęła się tym Gru-
pa Operacyjna Wydziału II Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Raciborzu, „opiekująca” się kie-
trzańskim „Welurem” z racji położenia tego zakładu w strefie nadgranicznej. Z uzyskiwanych przez Zwiad WOP 
materiałów wynikało, że byli członkowie KZ NSZZ „Solidarność” przy ZTD „Welur” nie zaniechali całkowicie swej 
działalności, lecz prowadzą ją nadal i spotykają się pod pozorem kontaktów towarzyskich w mieszkaniach prywat-
nych oraz przy każdej nadarzającej się okazji i prowadzą dyskusje na temat przyszłości związków zawodowych, 
sytuacji w kraju itp. W związku z tym przeprowadzono rozmowy z trzema członkami Komisji Zakładowej, którzy 
już wcześniej, od 13 listopada 1981 r., byli obiektem zainteresowania Zwiadu WOP w ramach sprawy operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Tkacz”: Kazimierzem Gawrońskim, Janem Konopackim i Władysławem Kuną476.

Do osób otwarcie występujących przeciwko stanowi wojennemu należał Tadeusz Kuciak z Gierałcic w gminie 
Głuchołazy. 17 grudnia 1981 r. próbował on zorganizować akcję protestacyjną w miejscowej Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej, nawołując do strajku i niewydawania mleka żołnierzom z pobliskiej strażnicy Wojsk Ochrony Po-
granicza. 18 stycznia 1982 r. Sąd Rejonowy w Prudniku na mocy dekretu o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r. 
wymierzył mu za to karę półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny w wyso-
kości 10 tysięcy złotych477. 

Negatywny stosunek do społeczno-politycznej rzeczywistości stanu wojennego manifestowała otwarcie rów-
nież załoga Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Chrzelicach. Pracownicy techniczni obsługujący 
urządzenia emitujące program telewizyjny ostentacyjnie wychodzili z hali, gdy nadawano główne wydanie Dzien-
nika Telewizyjnego, reprezentujące kwintesencję ówczesnej propagandy reżimowej. Inni pracownicy na dźwięk 
charakterystycznego sygnału DTV przechodzili do innego pomieszczenia pod pretekstem kolacji bądź konserwa-
cji urządzeń technicznych. W bojkocie DTV nie uczestniczyli tylko dwaj pracownicy techniczni, nie angażujący 
się politycznie po żadnej stronie. 

472   Por. Pod sztandarami „Solidarności”, s. 69; Z podniesionym sztandarem, s. 27. 
473   AIPN Wr 065/1392, Kwestionariusz ewidencyjny (WOP) [wybór materiałów], Kronika ważniejszych informacji i dokonanych czynno-

ści, mfm.   
474 AIPN Wr 065/761, d. 1, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Tkacz” [wybór materiałów], Notatka służbowa o sytuacji w Kietrzu, 

b. d., mfm.  
475 Ibidem, d. 2, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Tkacz” [wybór materiałów], Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. 

„Tkacz”, nr ewid[encyjny] 4019, prowadzonej przez Pomocnika Kierownika Grupy Operacyjnej Wydz[iału] II G[órnośląskiej] B[ryga-
dy] WOP w Raciborzu, mjr. Romana Krwawnika, b. d., mfm.  

476 Ibidem, d. 1, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z fig[urantem] sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Tkacz” [Janem 
Konopackim], b. d., mfm. 

477 AIPN Wr 121/533,  Akta w sprawie Tadeusza Kuciaka o wznowienie postępowania, Wniosek o wznowienie postępowania, 26 III 
1993 r., s. 003–005; ibidem, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 30 IV 1993 r., s. 0016–0017 (kopia cyfrowa – Pdf). W 1993 r. Sąd 
Wojewódzki w Opolu wznowił postępowanie w sprawie Tadeusza Kuciaka i wydał wyrok uniewinniający. We wniosku o wznowienie 
postępowania prokurator argumentował, że 17 XII 1981 r. dekret o stanie wojennym nie był jeszcze wydrukowany, w związku z czym 
nie było podstaw do karania Kuciaka na jego podstawie.             
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Opozycyjne sympatie pracowników RTCN irytowały miejscowego komendanta straży przemysłowej, który 
– według informacji przekazanych przez TW ps. „Kloss” – miał publicznie mówić, że wszystkich z NSZZ „Solidar-
ność« wyśle na Kamczatkę czesać białe niedźwiedzie. Większość młodej załogi RTCN robiła na złość komendantowi 
poprzez lekceważący stosunek czy też [krytyczne] wypowiedzi na obecny stan rzeczy w Polsce. Doprowadzenie ko-
mendanta do złości przynosiło wyraźną satysfakcję reszcie załogi.

W maju 1982 r. Inspektorat Ochrony Przemysłu Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu dowiedział się, że jeden 
z pracowników RTCN, Jerzy Poterałowicz, demonstracyjnie nosi zakazany znaczek „Solidarności”. Sprawą tą zajął 
się ppor. Ryszard Augustyniak z Wydziału II KW MO. Przy okazji wyszło jednak na jaw, że pracownicy RTCN boj-
kotują główne wydanie DTV i robią na złość komendantowi straży przemysłowej. Ppor. Augustyniak postanowił 
podjąć kroki zaradcze w postaci przeprowadzenia rozmowy z kierownikiem RTCN, inż. Leopoldem Kurylasem, 
oraz wezwania Jerzego Poterałowicza do siedziby KW MO w Opolu celem odbycia z nim rozmowy ostrzegawczej. 
Z końcem maja 1982 r. Poterałowicz został zwolniony z pracy w RTCN478.  

Mimo złamania zorganizowanego oporu społecznego w zakładach pracy władzom komunistycznym nie udało 
się doprowadzić do zupełnej pacyfikacji życia społecznego. Już od pierwszych dni stanu wojennego w całym kraju 
mnożyły się najrozmaitsze formy oporu społecznego. Spontanicznie organizowano pomoc dla osób represjonowa-
nych – internowanych i ich rodzin, więźniów politycznych, osób zwolnionych z pracy itd. Bardzo szybko wzno-
wiono w konspiracji niezależną działalność wydawniczą i kolportażową. Drukowano ulotki i gazetki, malowano 
napisy na murach itp. Z czasem działalność propagandowa, wydawnicza i kolportażowa podziemnej „Solidarno-
ści” nabierała coraz większego rozmachu.  

Zwłaszcza w pierwszych tygodniach stanu wojennego różnego rodzaju inicjatywy konspiracyjne rodziły 
się w sposób oddolny i spontaniczny. Dość szybko pojawiły się jednak również próby koordynacji działalności 
konspiracyjnej na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. 13 stycznia 1982 r. dwaj pozostający na wolności 
(i ukrywający się przed SB) członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Eugeniusz Szumiejko i Andrzej Ko-
narski     utworzyli Ogólnopolski Komitet Oporu (OKO). 22 kwietnia 1982 r. ogłoszono powołanie  konspiracyjnej 
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w składzie: Bogdan Lis (Gdańsk), Zbigniew Bujak (Mazowsze), 
Władysław Frasyniuk (Dolny Śląsk) i Władysław Hardek (Małopolska)479. W różnych częściach kraju powstały 
konspiracyjne regionalne komitety strajkowe (RKS). W sierpniu 1982 r. powstał Ogólnopolski Komitet Obrony 
Rolników (OKOR) na czele z Józefem Teligą. W Brukseli powstało Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” za 
Granicą na czele z Jerzym Milewskim480.     

Wieczorem 17 grudnia 1981 r., dzień po tragicznych wydarzeniach w kopalni „Wujek”, w Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego „Frotex” w Prudniku pojawiło się 20 wykonanych techniką szablonową ulotek, które wzywały Pola-
ków do pamięci o mordach [z] grudnia 1970–1981. Ulotki te były oznaczone symbolem KPN (z wkomponowanym 
znakiem Polski Walczącej), a na ich odwrocie widniał krzyż na tle dat 17. 12. oraz 13.12.481    

Do kolejnych akcji ulotkowych na terenie Prudnika doszło pod koniec stycznia 1982 r. W dniu 25 stycz-
nia 1982 r. w miejscowym Zakładzie Obuwia ŚZPS „Otmęt” rozrzucono około 50 ulotek wykonanych techniką 
stemplową ze znakiem Polski Walczącej i hasłem Solidarność zwycięży. Ulotki te zostały wydrukowane przez Jana 
Naskręta i Eugeniusza Wyspiańskiego. Akcję kolportażową przeprowadził Stanisław Żądło, który otrzymał ulot-
ki od Kazimierza Stokowskiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Co najmniej pięć 

478 AIPN Wr 0010/1749, Teczka pracy TW „Kloss”, Informacja spisana ze słów T.W. ps. „Klos[s]”, 12 V 1982 r., k. 29–30; ibidem, Informacja 
[TW „Kloss”], 30 VI 1982 r., k. 31. Por. Z. Bereszyński, Służba Bezpieczeństwa i media informacyjne w województwie opolskim, s. 201–202. 

479 Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór i opracowanie J. Olaszek, Warszawa 2010, s. 20–22, 58–64; A. Frisz-
ke, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (1982–1987), [w:] „Solidarność” podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, 
Warszawa 2006, s. 17–27; idem, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, [w:] Droga do niepodległości. „Solidarność” 
1980–2005, s. 475–476; idem, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 462-
463; W. Turek, Ogólnopolski Komitet Oporu, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 325–326. 

480 Por. I. Goddeeris, Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Solidarności”. Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność”, 1982–1989, część 1, tłum. 
G. Błaszczyk, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2006, nr 2, s. 315–346; idem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Solidarności”. Placówka Ko-
ordynacyjna NSZZ „Solidarność” 1982–1989, część 2, tłum. G. Błaszczyk, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2007, nr 1, s. 309–333; M. Frybes, 
Społeczne reakcje Zachodu na fenomen „Solidarności” i rola emigracyjnych struktur związku 1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–
1989, t. 2, s. 560–561; H. Głębocki, op. cit., s. 157–162; A.L. Sowa, op. cit., s. 534.

481 AIPN Wr 09/1039, Meldunek dot. sytuacji w dniu 18 XII 1981 r. w obiektach ochranianych przez Wydział V [KW MO w Opolu], 18 XII 
1981 r., k. 56. 
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identycznych w formie ulotek pojawiło się 30 stycznia 1982 r. w ZPB „Frotex”. Oprócz nich rozkolportowano tam 
wówczas również co najmniej 425 ulotek z hasłem 30.01.1982 dniem Solidarności482. 

Zaintrygowana tymi faktami SB szybko ustaliła, że od początku stanu wojennego odbywają się w Prudniku 
konspiracyjne spotkania miejscowych działaczy „Solidarności” i KPN. Na zebraniach tych, organizowanych 
z udziałem 10–15 osób, zastanawiano się na taktyką dalszej działalności związkowej w istniejącej aktualnie sytuacji, 
radzono nad sposobami pomocy dla osób internowanych i ich rodzin oraz planowano przedsięwzięcia o charak-
terze opozycyjnych. Według ustaleń SB w spotkaniach uczestniczyli w szczególności: Adam Jocher, Ryszard Kasza, 
Witold Lipniarski, Zofia Mularczyk, Jan  Naskręt, Andrzej Oko, Kazimierz Stokowski, Jerzy Wierzbicki i Eugeniusz 
Wyspiański483.      

Już 28 stycznia 1982 r. funkcjonariusze Komendy Rejonowej MO w Prudniku zatrzymali dwóch uczestni-
ków konspiracyjnej działalności związkowej z miejscowego Zakładu Obuwia: Kazimierza Stokowskiego i Jerzego 
Wierzbickiego484. Dwa dni później Prokuratura Rejonowa w Prudniku zastosowała tymczasowe aresztowanie 
w stosunku do Jerzego Wierzbickiego i Adama Jochera. Kazimierz Stokowski został przesłuchany w charakterze 
podejrzanego, a śledztwo w stosunku do niego uległo umorzeniu485.        

W związku z kolportażem ulotek w prudnickim Zakładzie Obuwia została z dniem 30 stycznia 1982 r. założona 
przez SB sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Wierzba”, mająca na celu ustalenie dalszych szczegółów 
na temat konspiracyjnej działalności związkowej na terenie Prudnika. W odpowiedzi na pojawienie się ulotek 
w ZPB „Frotex” wszczęto analogiczną sprawę o kryptonimie „Bielnik”. Sprawy te były prowadzone przez Wydział 
V KW MO w Opolu we współpracy z Wydziałem Śledczym KW MO486. 

W związku ze sprawą krypt. „Wierzba” funkcjonariusze SB przeprowadzili 16 lutego 1982 r. rewizje u kolejnych 
działaczy „Solidarności” w Prudniku i Głogówku, a mianowicie u Jana Naskręta, Eugeniusza Wyspiańskiego, Je-
rzego Wyspiańskiego (Prudnik) i Tadeusza Jochera (Głogówek). U osób tych skonfiskowano materiały związane 
z działalnością NSZZ „Solidarność”, KPN i Polskiej Partii Socjaldemokratycznej przed 13 grudnia 1981 r., a także 
wydawnictwa bezdebitowe z okresu stanu wojennego. W następstwie tego dzień później Prokuratura Rejonowa 
w Prudniku zastosowała tymczasowe aresztowanie w stosunku do J. Naskręta i E. Wyspiańskiego oraz wszczęła 
śledztwo prowadzone w trybie doraźnym487.       

W późniejszym czasie w wyniku tajnej kontroli (perlustracji) korespondencji, prowadzonej przez Wydział „W” 
KW MO w Opolu, SB ustaliła, że wykonawcą matryc do druku ulotek kolportowanych na terenie Prudnika był 

482 AIPN Wr 065/774, d. 1, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Wierzba”, Meldunek operacyjny, 2 II 1982 r.; ibidem, Notatka z analizy ma-
teriałów operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt. „Wierzba”, nr ewid[encyjny] 27 229/82, 1 X 1982 r.; ibidem, Protokół 
konfrontacji, 30 I 1982 r., mfm; AIPN Wr 09/1039, [Notatki], b. d., k. 7. Por. N. Kracherowa, Konspiratorzy, „Trybuna Opolska”, 
16 III 1982 r., s. 3.           

483 AIPN Wr 065/774, d. 1, [Meldunek operacyjny], 14 XII 1982 r., mfm. Wiadomości na ten temat miały pochodzić od osobowych źródeł 
informacji SB: TW „Bogda”, TW „Inter” i kontaktu operacyjnego „Man”, a także z Komendy Rejonowej MO w Prudniku. Adam Jo-
cher, ur. 10 IX 1946 r. w Trzebinie gm. Lubrza, technik mechanik, kierownik Zakładu Usług Ślusarskich w Spółdzielni Pracy „Ogniwo”. 
Witold Lipniarski, ur. 12 XI 1959 r. w Prudniku; absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu; zatrudniony w prywatnym zakładzie 
wyrobów galanterii papierowej i malowania na tkaninach w Prudniku. Zofia Mularczyk, ur. 12 VI 1942 r. w Krasnosielcu; wykształcenie 
zawodowe, tkaczka; zatrudniona jako brakarz tkanin na oddziale wykończalni ZPB „Frotex”; przewodnicząca oddziałowej organizacji 
NSZZ „S”. Eugeniusz Jarosław Wyspiański, ur. 1 I 1955 r. w Głubczycach; wykształcenie średnie; zatrudniony jako operator 
maszyn i maszynista pomp wodociągowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku. Por.: Z. Bereszyński, A. Sałek, Jan 
Naskręt, [w:] Encyklopedia Solidarności, wydanie internetowe: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jan_Na-
skr%C4%99t  

484 AIPN Wr 09/1039, Meldunek dot. sytuacji w dniu 30 I 1982 r. w obiektach ochranianych przez Wydział V [KW MO w Opolu], k. 1; ibi-
dem, [Notatki], b. d., k. k. 5 i 7; AIPN Wr 065/774, d. 1, Notatka z analizy materiałów operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia 
krypt. „Wierzba”, nr ewid[encyjny] 27 229/82, 1 X 1982 r., mfm.    

485 Protokół przesłuchania podejrzanego [Kazimierza Stokowskiego], 30 I 1982 r., k. 61; ibidem, Postanowienie o tymczasowym areszto-
waniu [Jerzego Wierzbickiego], 30 I 1982 r., k. 65; ibidem, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu [Adama Jochera], 30 I 1982 r., 
k. 67; ibidem, Postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa, 27 II 1982 r., k. 177 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 065/774, d. 1, Po-
stanowienie o tymczasowym aresztowaniu [Jerzego Wierzbickiego], 30 I 1982 r.; ibidem, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 
[Adama Jochera], 30 I 1982 r.; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego [Kazimierza Stokowskiego], 30 I 1982 r., mfm. 

486 AIPN Wr 065/774, d. 1, Meldunek operacyjny, 30 I 1982 r.; ibidem, Plan przedsięwzięć do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. 
„Wierzba”, nr ewid[encyjny] 27 229, 20 II 1982 r., mfm. 

487 AIPN Wr 121/26, t. 1, Akta podręczne prokuratora w sprawie przeciwko Jerzemu Wierzbickiemu i innym, ibidem, Postanowienie 
o tymczasowym aresztowaniu [Eugeniusza Wyspiańskiego], 16 II 1982 r., k. 121; ibidem, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 
[Jana Naskręta], 17 II 1982 r., k. 129; ibidem, Wykaz dowodów rzeczowych nr 1/82, k. 184; ibidem, Wykaz dowodów rzeczowych nr 2/82, 
k. 185 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 065/774, d. 1, [Meldunek operacyjny], 18 II 1982 r., mfm. 
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Witold Lipniarski. W związku z tym 23 lutego 1982 r. przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu i miejscu pra-
cy, konfiskując, oprócz wydawnictw „Solidarności” sprzed stanu wojennego, m.in. listy osób internowanych z woje-
wództwa opolskiego i wrocławskiego, matryce z linoleum z napisem „Element antysocjalistyczny”, matrycę 
gipsową z symbolem KPN (z wkomponowanym znakiem Polski Walczącej), znaczek z hasłem 30.01.1982 dniem 
Solidarności oraz znaczek w formie biało-czerwonej flagi z nalepionym w poprzek czarnym paskiem żałobnym. 
W. Lipniarski został zatrzymany do wyjaśnienia przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego KW MO w Opolu488.  

Pod koniec lutego 1982 r. Prokuratura Rejonowa w Prudniku sformułowała akt oskarżenia przeciwko Janowi 
Naskrętowi, Eugeniuszowi Wyspiańskiemu, Adamowi Jocherowi i Jerzemu Wyspiańskiemu489. W marcu 1982 r. 
aresztowani działacze prudnickiej „Solidarności” i KPN stanęli przed Sądem Wojewódzkim w Opolu. Jak na ów-
czesne warunki, sąd potraktował jednak oskarżonych niezwykle łagodnie, uznając, że ich czyn nie był szczególnie 
szkodliwy i odstępując z tego względu – z dniem 10 marca – od trybu doraźnego. Jana Naskręta skazano na karę 
2 lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na 4 lata, zaś Eugeniusza Wyspiańskiego, Adama Jochera i Jerzego 
Wierzbickiego na półtora roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata. Dodatkowo obciążono wszystkich 
oskarżonych kosztami postępowania w kwocie po 3 tysiące zł. Prokuratura Rejonowa w Prudniku odwołała się 
od tego wyroku do Sądu Najwyższego, ale we wrześniu 1982 r. zapadł tam wyrok utrzymujący w mocy orzeczenie 
sądu opolskiego490.                  

Zofia Mularczyk, Andrzej Oko i Kazimierz Stokowski stanęli przed Kolegium ds. Wykroczeń w Prudniku. 
W związku z organizowaniem zbiórek pieniędzy na rzecz osób internowanych i ich rodzin oraz udział w kolporta-
żu ulotek wymierzono im karę grzywny491.

Miejscem akcji ulotkowych była również przyzakładowa przychodnia lekarska w Podlesiu koło Głuchołaz, 
związana z miejscową filią ZPB „Frotex”. W połowie stycznia 1982 r. wywieszano tutaj ulotki w proteście przeciw-
ko arbitralnemu powołaniu komisji socjalnej, mającej tymczasowo wypełniać niektóre funkcje związków zawo-
dowych. Sprawą tą zajęła się, we współpracy z SB, Grupa Operacyjna Wydziału II Górnośląskiej Brygady Wojsk 
Ochrony Pogranicza w Prudniku492.         

W pierwszych tygodniach stanu wojennego rozwinęła się konspiracyjna działalność wydawniczo kolportażowa 
na terenie Głubczyc. Polegała ona m.in. na powielaniu we własnym zakresie ulotek przywożonych z Wrocławia 
przez studiującego na tamtejszej Akademii Rolniczej Andrzeja Tomczaka, zamieszkałego na stałe w Głubczycach. 
Pochodzącą  z Wrocławia bibułę przedrukowano w Głubczycach, stosując maszynopisanie na matrycach białko-
wych i technikę tzw. ramek. Andrzej Tomczak zajmował się tym wraz z bratem Stanisławem i jego żoną Bożeną, 
korzystając z pomieszczeń użyczonych przez głubczyckich o.o. franciszkanów493. 

W początkach stycznia 1982 r. pochodzące z Wrocławia ulotki pojawiły się w głubczyckich Zakładach Prze-
mysłu Dziewiarskiego „Unia”. Szybka akcja SB, działającej we współpracy z kierownictwem zakładów, została 
uwieńczona aresztowaniem sprawców kolportażu – dwóch pracownic szwalni, Czesławy Góry i Henryki Kube-
czek, członkiń Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Aresztowane działaczki nie wyjawiły jednak źródła po-
chodzenia ulotek. Istniało podejrzenie, że ulotki przywoził z Wrocławia syn Henryki Kubeczek, Krzysztof, student 
politechniki, ale żadna z zatrzymanych przez SB osób nie potwierdziła tych domysłów494. 27 stycznia 1982 r. Sąd 

488  AIPN Wr 065/774, d. 1, [Meldunek operacyjny], 24 II 1982 r., mfm. 
489 AIPN Wr 121/26, t. 3, Akta główne prokuratora w sprawie karnej Jana Naskręta i innych, Akt oskarżenia, 27 II 1982 r., k. 7–15. Akt 

oskarżenia został podpisany przez prokuratora rejonowego Eugeniusza Tokarczyka.  
490 AIPN Wr 121/26, t. 3, Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 10 III 1982 r., k. 131–133; ibidem, Uzasadnienie, k. 166–172; 

ibidem, Rewizja, 7 IV 1982 r., k. 185–192; ibidem, Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 22 IX 1982 r., k. 221–226; AIPN 
Wr 065/774, d. 1, [Meldunek operacyjny], 14 XII 1982 r.; AIPN Wr 065/774, d. 2, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego spraw-
dzenia krypt. „Wierzba”, 3 XI 1982 r., mfm; N. Kracherowa, op. cit., s. 3. Sąd Najwyższy oddalił również rewizję wniesioną przez obrońcę 
Jana Naskręta.         

491 AIPN Wr 065/774, d. 1, [Meldunek operacyjny], 14 XII 1982 r.; idem, Notatka z analizy materiałów operacyjnych w sprawie operacyjne-
go sprawdzenia krypt. „Wierzba”, nr ewid[encyjny] 27 229/82, 1 X 1982 r., mfm.    

492 AIPN Wr 09/1039, Meldunek dot. sytuacji w dniu 16 I 1982 r. w ochranianych obiektach przez Wydział V [KW MO w Opolu], 30 I 1982 r., 
k. 23. 

493  Relacja ustna Andrzeja i Stanisława Tomczaków z 21 VI 2010 r.   
494 AIPN Wr 066/44, j. 1–2, akta śledztwa w sprawie kolportażu ulotek w ZPD „Unia” w Głubczycach [wybór materiałów], mfm; AIPN 

Wr 011/1963, Kwestionariusz ewidencyjny „Student”, Pismo zastępcy szefa RUSW ds. SB w Głubczycach do naczelnika Wydziału V 
WUSW w Opolu, 23 VII 1986 r., k. 104. 
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Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał Czesławę Górę i Henrykę Kubeczek na karę trzech lat pozbawienia wolności 
oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych w rozmiarze po jednym roku495.      

10 lutego 1982 r. w niektórych zakładach pracy na terenie Niemodlina, Graczy i Wójcic pojawiły się ulotki 
opatrzone znakiem Polski Walczącej oraz hasłem Solidarność zwycięży. W wyniku prowadzonego przez SB do-
chodzenia ustalono, że ulotki te kolportował Zdzisław Dereń, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
przy Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud” – Oddział w Nysie. W związku z tym 
został on aresztowany z dniem 11 lutego 1982 r.496 

W trakcie dalszego postępowania okazało się, że Zdzisław Dereń otrzymał ulotki od Marka Szczerskiego, 
również kierowcy, pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PTSB 
„Transbud”.  Temu ostatniemu – o czym SB nie wiedziała – przekazał ulotki Paweł Grzegorczyk, działacz opozycyj-
ny związany z Zarządem MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Również Szczerski został zatrzymany przez SB, 
a w jego mieszkaniu i miejscu pracy została przeprowadzona rewizja497. Ponieważ jednak do niczego się nie przy-
znawał, musiano zwolnić go z braku dowodów winy498. 1 marca 1982 r. Sąd Wojewódzki w Opolu skazał Zdzisława 
Derenia na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności499.       

Już w pierwszych tygodniach stanu wojennego doszło do podjęcia konspiracyjnej działalności związkowej pod 
szyldem regionalnej „Solidarności” Śląska Opolskiego. Podejmowane już od grudnia 1981 r. inicjatywy dopro-
wadziły do stopniowego uformowania się środowiska, którego przywódcą był ukrywający się przed SB od chwili 
wprowadzenia stanu wojennego Stanisław Jałowiecki, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”500. 

W początkach stanu wojennego wydawano w tym kręgu biuletyn „Solidarność Walcząca”, powielany w for-
mie maszynopisu w klasztorze o.o. franciszkanów w Głogówku. Z ukrywającym się Jałowieckim współpracowali 
w tym zakresie bracia Jocherowie: Tadeusz (przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Za-
kładach Roszarniczych w Głogówku) i Adam (działacz „Solidarności” i KPN z Prudnika, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” przy tamtejszej Spółdzielni Pracy „Ogniwo”)501. 

W drugiej połowie stycznia 1982 r. rozpoczęto (z zastosowaniem tzw. ramek) wydawanie biuletynu „Sygna-
ły Wojenne”, ukazującego się z podtytułem „Tygodnik Regionu Śląska Opolskiego”502. Działalność tę przerwały 
aresztowania dokonane przez SB w na przełomie kwietnia i maja 1982 r. Stanisław Jałowiecki i kilkunastu innych 
konspiratorów z rejonu Opola stanęło w późniejszym czasie przed sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego503.

Już w pierwszych tygodniach stanu wojennego podjęła działalność konspiracyjną grupa młodzieży działającej 
wcześniej w opolskich strukturach Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej i Związku Młodzieży Demokratycz-
nej. 24 stycznia 1982 r. Andrzej Dżuła, Maciej Pilch, Wojciech Stopczański i Andrzej Wianecki założyli związek 

495 IPN Wr 066/44, j. 2, Wyrok z 27 I 1982 r., mfm. Czesława Kazimiera Góra, z d. Orlik, ur. 22 X 1943 w Bobrowej; zawód wyuczony: 
szwaczka-brakarz. Henryka Kubeczek-Gałaj, ur. 28 VIII 1923 w Lesznie; szwaczka. Oskarżonych bronił adwokat  Cyryl Ratajczak. Por. 
Z. Bereszyński, Czesława Kazimiera Góra, [w:] Encyklopedia Solidarności, wydanie internetowe: http://www.encyklopedia-solidarnosci.
pl/wiki/index.php?title=Czes%C5%82awa_Kazimiera_G%C3%B3ra  idem, Henryka Kubeczek, [w:] Encyklopedia Solidarności, wydanie 
internetowe: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Henryka_Kubeczek

496 AIPN Wr 121/25, t. 1, Akta w sprawie karnej Zdzisława Derenia, Postanowienie o przedstawieniu zarzutów, 11 II 1982 r., kopia cyfrowa 
– Pdf, s. 61–62; ibidem, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, 11 II 1982 r., kopia cyfrowa – Pdf, s. 67–68; AIPN Wr 066/68, Akta 
śledztwa przeciwko Zdzisławowi Dereniowi [wybór materiałów], Zarządzenie [o osadzeniu tymczasowo aresztowanego], 11 II 1982 r.; 
ibidem, Meldunek o przedstawieniu zarzutów, 16 II 1982 r., mfm. Zdzisław Dereń, ur. 6 X 1948 r. w Łące Prudnickiej, kierowca. 

497 AIPN Wr 066/68, Postanowienie o zarządzeniu przeszukania [u Marka Szczerskiego], 18 II 1982 r., mfm. Por. Z. Bereszyński, A. Jednak, 
Zdzisław Bronisław Dereń, [w:] Encyklopedia Solidarności, wydanie internetowe: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/
index.php?title=Zdzis%C5%82aw_Bronis%C5%82aw_Dere%C5%84

498 AIPN Wr 121/25, t. 1, Protokół przesłuchania świadka [Marka Szczerskiego], 19 II 1982 r., kopia cyfrowa – Pdf, s. 99–100; AIPN 
Wr 066/68, Protokół przesłuchania świadka [Marka Szczerskiego], 19 II 1982 r.; ibidem, Nakaz zwolnienia [Marka Szczerskiego], 19 II 
1982 r., mfm.  

499 AIPN Wr 066/68, Notatka służbowa, 2 III 1982 r., mfm; AIPN Wr 121/25, t. 1, Akt oskarżenia, 22 II 1982 r., kopia cyfrowa – Pdf, 
s. 110–113; ibidem, Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1 III 1982 r., s. 146–147.   

500 Por. E. Kolbiarz, Rys historyczny NSZZ „Solidarność” na Śląsku Opolskim, [w:] NSZZ „Solidarność” w latach 1980–2002. Materiały z kon-
ferencji, red. nauk. M. M. Drozdowski, Opole 2003, s. 55–57.  

501 Relacja ustna Stanisława Jałowieckiego z 26 VII 2011 r. Por.: Stanisław Jałowiecki, [w:] Droga do niepodległości. „Solidarność” 1980–2005, 
s. 514; M. Zarzycki, Z. Bereszyński, Stanisław Jałowiecki, [w:] Encyklopedia Solidarności, wydanie internetowe: http://www.encyklope-
dia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Ja%C5%82owiecki

502 AIPN Wr 066/51, t. 37–38, Akta kontrolne śledztwa przeciwko Stanisławowi Jałowieckiemu i innym, Wyrok Sądu Śląskiego Okręgu 
Wojskowego z 21 I 1983 r., mfm [kopia cyfrowa]. 

503 Por. Z. Bereszyński, NSZZ „Solidarność” Region Śląsk Opolski, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 6, Polska południowa, red. Ł. Ka-
miński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 613–615.   
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konspiracyjny pod nazwą „Wolność i Niepodległość”. Po drugim spotkaniu Stopczański zrezygnował z dalszej dzia-
łalności. Do grona założycieli związku dołączył jednak tymczasem Tadeusz Lakwa504. 

Młodzi konspiratorzy, traktujący siebie jako sztab nowej organizacji, mieli ambicję stworzenia w terenie roz-
ległej siatki konspiracyjnej, liczącej około 50–100 osób i podzielonej na grupy złożone z 3–5 osób. W tym celu 
rozpoczęto działalność rekrutacyjną w opolskich środowiskach  młodzieżowych, a zwłaszcza wśród uczniów szkół 
ponadpodstawowych. W wyniku tego na przełomie stycznia i lutego 1982 r. kolejnymi członkami WiN zostali 
m.in. następujący mieszkańcy południowych kresów Opolszczyzny (stali bądź czasowi): Jacek Kucharski, Jacek 
Rus i Jacek Wilk. Konspirującej młodzieży pomagała również Małgorzata Wieczorek, zamieszkała w Prudniku eta-
towa  pracownica Wojewódzkiego Komitetu SD w Opolu, sekretarz Rady Okręgowej ZMD. Przepisywała ona na 
maszynie teksty ulotek505. Dalszą działalność WiN uniemożliwiły aresztowania przeprowadzone przez SB w okresie 
od marca do maja 1982 r. Aresztowani zostali m.in. Jacek Kucharski, Jacek Wilk oraz Małgorzata Wieczorek506.    

W pierwszych tygodniach stanu wojennego podjęła działalność konspiracyjną również grupa członków NSZZ 
„Solidarność” w Głuchołazach. Inicjatorami owej działalności byli: Henryk Jabłoński (przewodniczący oddziału 
Zarządu Regionu NSZZ „S” w Głuchołazach), Zygmunt Żak (przewodniczący KZ NSZZ „S” przy Głuchołaskiej 
Fabryce Armatur w Głuchołazach)507, Alina Glombica, Jan Jabłoński, Henryk Ustianowski i Wiesław Kulpa. Grupa 
drukowała ulotki sygnowane w imieniu Regionalnego Komitetu Strajkowego Śląska Opolskiego. Powielano także 
dolnośląski biuletyn związkowy „Z Dnia na Dzień”508.   

Działalność grupy sparaliżowała seria aresztowań w okresie od maja do października 1982 r. Jako pierwszy – 
11 maja 1982 r. – aresztowany został Zygmunt Żak. W późniejszym czasie aresztowani zostali również: Bernard 
Hefczyc, Henryk Szuszkiewicz (3 czerwca 1982 r.), Bogusław Homa (11 sierpnia 1982 r.), Erwin Gabor (11 sierp-
nia 1982 r.), Janina Szuszkiewicz, Andrzej Sochaj (20 sierpnia 1982 r.), Zbigniew Karaczyn, Marian Owsianko 
(27 sierpnia 1982 r.), Alina Glombica (31 sierpnia 1982 r.), Henryk Jabłoński, Jan Jabłoński (1 września 1982 r.), 
Henryk Stanisław Ustianowski (2 września 1982 r.) i Wiesław Kulpa (21 października 1982 r.)509. Na przełomie 
października i listopada 1982 r. E. Gabor trafił do szpitala. W związku z tym Wojskowa Prokuratura Garnizonowa 
w Opolu uchyliła wobec niego tymczasowe aresztowanie i wyłączyła jego sprawę do odrębnego postępowania510.    
504 AIPN Wr 066/65, j. 6, Akta kontrolne sprawy śledczej przeciwko członkom WiN i Lesławowi Poeckhowi [wybór materiałów], Protokół 

przesłuchania podejrzanego [Macieja Pilcha], 6 IV 1982 r.; ibidem, j. 13, Akt oskarżenia, 20 V 1982 r.; ibidem, j. 14, Wyrok w imieniu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 12 VII 1982 r., mfm. Por. Z. Bereszyński, Młodzi opolanie wobec stanu wojennego (na przykładzie 
konspiratorów z organizacji „Wolność i Niepodległość”), [w:] Młodzież kontra system…, s. 74–84; A. Maziarz, Wianecki Andrzej, [w:] 
Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 479.    

505 AIPN Wr 066/65, j. 4, Informacja o stanie śledztwa nr RSD - 13/82, nr rep[ertorium] Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Opolu 
Pg. Śl. – II/36/82, 27 III 1982 r.; ibidem, j. 13, Akt oskarżenia, 20 V 1982 r., mfm; AIPN Wr 065/811, d. 1, Meldunek operacyjny, 27 III 
1982 r.; ibidem, Meldunek operacyjny, 19 V 1982 r.; ibidem, d. 4, Akt oskarżenia, 20 V 1982 r., mfm. Jacek Kucharski, ur. 21 XII 
1962 r. w Opolu; uczeń II klasy Technikum Mechanicznego w Głubczycach; zamieszkały na stałe w Opolu. Jacek Rus, ur. 10 X 1965 r. w Prudni-
ku, tamże na stałe zamieszkały; uczeń Technikum Ogrodniczego w Prószkowie. Jacek Wilk, ur. 23 XII 1963 r. w Kietrzu, tamże na stałe 
zamieszkały; uczeń I klasy Technikum Ogrodniczego w Prószkowie; członek NFMS.    

506 Por. Z. Bereszyński, Młodzi opolanie wobec stanu wojennego (na przykładzie konspiratorów z organizacji „Wolność i Niepodległość”), [w:] 
Młodzież kontra system. Rola opozycji młodzieżowej w walce o niepodległość w latach 1945–1989, red. M. Świder, Opole 2009, s. 71–84. 

507 AIPN Wr 012/3196, t. 13, Notatka służbowa z rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej przeprowadzonej w dniu 17 II 1981 r. o g. 16.30, 
k. 326.  

508 AIPN Wr 066/66, j. 17, Akta śledztwa w sprawie działalności wydawniczo-kolportażowej na terenie Głuchołaz [wybór materiałów], Akt 
oskarżenia, 29 XI 1982 r.; ibidem, j. 18, Wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu, 3 III 1983 r. mfm. 

509 Ibidem, j. 18, Wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu, 3 III 1983 r. mfm. Alina Glombica, ur. 9 V 1957 r. w Sosnowcu, 
zam. w Głuchołazach; technik mechanik; absolwentka studium bibliotekarskiego; zatrudniona jako recepcjonistka w Zespole Obiek-
tów Hotelowych w Głuchołazach. Bernard Hefczyc, ur. 27 III 1955 w Głuchołazach, zam. w Głuchołazach; wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych; zatrudniony w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” – Przędzalnia 
w Podlesiu. Bogusław Homa, ur. 2 XII 1958 r. w Głuchołazach, zam. w Głuchołazach; wykształcenie podstawowe; zatrudniony Zakła-
dach Przemysłu Odzieżowego „Omex” w Głuchołazach. Zbigniew Karaczyn, ur. 13 VII 1956 r. w Lisięcicach, zam. w Głuchołazach; 
technik mechanik; zatrudniony jako tokarz w Głuchołaskiej Fabryce Armatur w Głuchołazach. Wiesław Kulpa, ur. 1 I 1943 w Sarzynie; 
wykształcenie wyższe zam. w Głuchołazach; zatrudniony jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Głuchołazach. Marian 
Owsianko, ur. 8 XII 1950 r. w Burgrabicach, zam. w Głuchołazach; wykształcenie zasadnicze zawodowe, tokarz; zatrudniony w Głu-
chołaskiej Fabryce Armatur. Andrzej Sochaj, ur. 19 XII 1963 r. w Głuchołazach, zam. w Głuchołazach; wykształcenie zasadnicze zawo-
dowe, tokarz; zatrudniony w Zakładach Papierniczych w Głuchołazach. Henryk Szuszkiewicz, ur. 6 I 1962 r. w Głuchołazach, zam. 
w Głuchołazach; wykształcenie zasadnicze zawodowe, mechanizator rolnictwa; zatrudniony w Zakładach Przemysłu Bawełnianego 
„Frotex” – Przędzalnia w Podlesiu. Janina Szuszkiewicz, ur. 3 X 1958 r. w Głuchołazach, zam. w Głuchołazach; wykształcenie średnie 
zawodowe, sprzedawca; zatrudniona w ZPO „Omex” w Głuchołazach. Henryk Stanisław Ustianowski, ur. 17 I 1955 r. w Głuchołazach, 
zam. w Głuchołazach; wykształcenie średnie ogólne; zatrudniony jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 w Głuchołazach.  

510 AIPN Wr 065/794, j. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Las” [wybór materiałów], Meldunek o uchyleniu środka zapobie-
gawczego, 19 XI 1982 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf). 
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Do rozbicia grupy konspiracyjnej z Głuchołaz przyczyniły się połączone wysiłki SB, a mianowicie Wydziału 
V i Wydziału Śledczego KW MO w Opolu, a także Komisariatu MO w Głuchołazach MO oraz Zwiadu Wojsk 
Ochrony Pogranicza. Wydział V KW MO prowadził w tym celu sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptoni-
mach „Drukarz” i „Las”. Komisariat MO w Głuchołazach MO prowadził rozpracowanie operacyjne o kryptonimie 
„Anioł”. W ramach sprawy krypt. „Drukarz” wykorzystano tajnego współpracownika o pseudonimie „Mat”, nale-
żącego do sieci agenturalnej Zwiadu Grupy Operacyjnej WOP w Nysie. Agentowi temu udzało się przeniknąć do 
grupy konspiratorów, którzy traktowali go jako jednego z zakładowych kolporterów „bibuły”. Dla uwiarygodnienia 
„Mata” SB zatrzymała go w areszcie na 24 godziny. Został on także przesłuchany w charakterze świadka. Uzyskane 
od „Mata” informacje umożliwiły pozyskanie jeszcze jednego tajnego współpracownika, który także okazał się 
bardzo użyteczny dla SB511.  

Aresztowanych konspiratorów z Głuchołaz (z wyjątkiem Erwina Gabora) oskarżono o kontynuowanie zaka-
zanej działalności związkowej w NSZZ „Solidarność” oraz o sporządzanie i rozpowszechnianie druków zawierają-
cych fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny lub rozruchy. Sprawę rozpatrywał Wojskowy Sąd 
Garnizonowy w Opolu.512. 

W dniu 3 marca 1983 r. został wydany wyrok. Sąd uznał Henryka Jabłońskiego, Zygmunta Żaka, Janinę Szusz-
kiewicz, Alinę Glombicę, Jana Jabłońskiego, Henryka Ustianowskiego, Wiesława Kulpę, Mariana Owsiankę, Bogu-
sława Homę i Henryka Szuszkiewicza winnymi zarzucanym im czynów. Zmienił jednak częściowo prawną kwa-
lifikację czynów, nie zgadzając się w tym zakresie z aktem oskarżenia. Między innymi dzięki temu orzeczone kary 
okazały się bardzo łagodne – zbliżone do dolnych granic zagrożenia ustawowego. Przedstawiały się one następują-
co: Henryk Jabłoński – 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, Zygmunt Żak – 1 rok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 2 lata, Janina Szuszkiewicz – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 
Alina Glombica – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, Jan Jabłoński – 10 miesięcy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 2 lata, Henryk Ustianowski – 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 
Wiesław Kulpa – 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, M. Owsianko – 6 miesięcy pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, Bogusław Homa – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 
Henryk Szuszkiewicz – 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Zbigniew Karaczyn i Andrzej 
Sochaj zostali uniewinnieni (nie byli członkami NSZZ „Solidarność”, wobec czego nie mógł dotyczyć ich zarzut 
kontynuowania zakazanej działalności związkowej w zawieszonych strukturach „Solidarności”). Wobec Bernarda 
Hefczyca umorzono postępowanie, uznając, iż czyn jego charakteryzuje się znikomym stopniem społecznego niebez-
pieczeństwa. Stosunkowo łagodny wymiar kary wobec Henryka Jabłońskiego, lidera grupy, uzasadniano tym, że 
właśnie ten oskarżony wyjawił prawie wszystkie fakty związane z przestępczą działalnością, wskazał miejsce ukrycia 
przedmiotów służących do powielania ulotek, a więc ujawnił okoliczności, które nie były znane organom ścigania513.

Opisane powyżej działania represyjne nie zapobiegły jednak nowym przejawom działalności związkowo-opo-
zycyjnej na terenie Głuchołaz. Wkrótce po zakończeniu się procesu miejscowych konspiratorów, 16 marca 1983 r., 
w miejscowych Zakładach Galanterii Metalowej „Galmet” pojawiły się ulotki z hasłami: Gdy prowadzi ślepiec, dno 
kryzysu i katastrofy narodowej jest nieuniknione, Pamiętaj bawole, że jesteś tylko oczkiem w partyjnym rosole oraz 
Wojna polsko-jaruzelska to ostatni etap agonii PZPR, a także ulotki wyobrażające serce z napisem „Solidarność”, 
przebite sztyletem z napisem „PZPR”. Ulotki takie zostały nalepione na drzwiach pomieszczeń zajmowanych przez 
Komitet Zakładowy PZPR i nowe związki zawodowe, a także na drzwiach dawnej siedziby zakładowej „Solidarno-
ści”514. W latach 1982 i 1983 w Głuchołaskiej Fabryce Armatur część pracowników  przerywała na 10 minut pracę 
511 Ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Drukarz”, 15 IV 1983 r.; ibidem, Notatka służbowa dot. 

oceny TW ps. „Mat”, 29 IX 1982 r.; ibidem, j. 2, Postanowienie o wszczęciu rozpracowania operacyjnego krypt. „Anioł”, nr ewidencyjny 
03/82, 17 V 1982 r.; ibidem, j. 3, Notatka służbowa dot. sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Las”, nr ewid[encyjny] 27 319, 
17 VII 1982 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf). Sprawa krypt. „Drukarz” dotyczyła konspiracynej działalności wydawniczo-kolportażowej 
na terenie Głuchołaz. Sprawę krypt. „Las” założono w odpowiedzi na rozkolportowanie w dniu 19 II 1982 r. ulotek „Solidarności” na 
Wydziale Przędzalni Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex” w Prudniku – Oddział w Podlesiu (gm. Głuchołazy).    

512 AIPN Wr 066/66, j. 17, Akt oskarżenia, 29 XI 1982 r.; ibidem, j. 18, Wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu, 3 III 1983 r. mfm; 
AIPN Wr 065/794, j. 1, Akt oskarżenia, 29 XI 1982 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf).  

513 AIPN Wr 065/794, j. 1, Meldunek o rozpoznaniu sprawy nr rep[ertorium] Wydziału Śledczego 21/82, sygnatura akt Wojskowej Prokura-
tury Garnizonowej w Opolu, Pg Śl-II/21/82, 5 III 1983 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 066/66, j. 18, Wyrok Wojskowego Sądu 
Garnizonowego w Opolu, 3 III 1983 r. mfm. Oskarżonych bronili adwokaci Cyryl Ratajczak, Jerzy Jasiński, Marian Rogozik, Ryszard 
Porzycki, Marian Wojnowski, Waldemar Miedziejko, Bogusław Duś, Włodzimierz Stokłosa i Adam Gutowicz.       

514 AP Opole, KW PZPR, sygn. 446, Sytuacja społeczno-polityczna w woj[ewództwie] opolskim w okresie od 17 III do 6 IV 1983 r., s. 200.
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w samo południe w dniach 31 sierpnia i 13 grudnia dla upamiętnienia kolejnych rocznic podpisania porozumień 
społecznych i wprowadzenia stanu wojennego515.  

Do najbardziej spektakularnych wyczynów pierwszomajowych z okresu stanu wojennego należy zaliczyć wy-
wieszenie biało-czerwonej flagi z napisem „Solidarność” na mierzącym kilkanaście metrów wysokości kominie 
zakładów „Galmet” w Głuchołazach. Dokonał tego Stanisław Łysek z inspiracji Piotra Trafnego516.          

Do najważniejszych ośrodków oporu społecznego należała od początku również Nysa. Część pozostałych na 
wolności działaczy z kręgu MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej wznowiła tutaj wydawanie i kolportaż pisma 
„Solidarność Nyska”, ukazującego się w nowej sytuacji jako „Informator Wojenny”, „Wiadomości Wojenne »Soli-
darności«” itp. Pismo redagował August Bożentko we współpracy ze Zbigniewem Jakubkiem (autor niektórych 
tekstów), Jerzym Jakubkiem i innymi osobami. W grudniu 1982 r. kierownictwo działalności wydawniczo-kol-
portażowej przejął zwolniony z internowania Janusz Sanocki517. W nyskich zakładach pracy kolportowano także 
wydawnictwa dolnośląskie, a w szczególności biuletyn „Z dnia na dzień”. We wspólnych przedsięwzięciach kon-
spiracyjnych uczestniczyli zarówno działacze z kręgu MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, jak i członkowie 
zakładowej organizacji „Solidarności” przy Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie, która w 1981 r. znalazła 
się w strukturach związanych z Zarządem Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność”. 

Na terenie miasta regularnie pojawiały się ulotki i napisy o treści opozycyjnej. Co pewien czas na monumental-
nej dzwonnicy przy kościele („katedrze”) pw. św. św. Jakuba i Agnieszki w Nysie zawieszany był wieniec z czarny-
mi szarfami z napisami upamiętniającymi ofiary stanu wojennego i wydarzeń grudniowych z 1970 r. W związku 
z drugą tego typu akcją, przeprowadzoną 25 stycznia 1982 r., został internowany Leon Foltyn, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Dostawczych „Polmo”. Już 2 lutego doszło 
jednak do zawieszenia kolejnego wieńca z napisem upamiętniającym poległych z grudnia 1970 r., a na obrzeżach 
wieńca zapalono świece518. 

Działająca od kwietnia 1982 r. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” kilkakrotnie próbowała inicjo-
wać ogólnopolskie akcje protestacyjne przeciwko reżimowi stanu wojennego. Tak np. 22 kwietnia 1982 r. zaapelo-
wano o przeprowadzenie w całym kraju 15-minutowej akcji strajkowej w dniu 13 maja (w samo południe)519. 

Służba Bezpieczeństwa zastosowała w związku z tym prewencyjne rewizje, zatrzymania oraz internowania. 
U progu spodziewanej akcji protestacyjnej internowano szereg osób w rejonie Nysy i Otmuchowa520, a 12 maja 
1982 r. SB, działając w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Kotwica”, przeprowadziła re-
wizje u dwunastu osób podejrzanych o wytwarzanie i kolportaż ulotek. Objęty tą ostatnią akcją Wiesław Kamiń-
ski, pracownik FSD „Polmo”, został tymczasowo aresztowany pod zarzutem udziału w konspiracyjnej działalności 
kolportażowej521.   

12 maja 1982 r., w przeddzień zapowiedzianej przez TKK ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, został internowany 
Kazimierz Gawroński, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ZTD „Welur”. Podstawę inter-
nowania stanowiły informacje otrzymane przez opolską SB z Grupy Operacyjnej Wydziału II Górnośląskiej Brygady 
Wojsk Ochrony Pogranicza w Raciborzu. Przekazane przez Zwiad WOP informacje mówiły, że Gawroński, wraz z 
takimi działaczami miejscowej „Solidarności” jak Genowefa Niedzielska, Teofila Majer i Józef Iwanicki, organizuje 
515 AIPN Wr 065/1144, d. 4, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Kasa” [wybór materiałów], Informacja [TW „Klon’], 16 I 1985 r., mfm. 
516   P. Łojko, Zło dobrem zwyciężaj. Głuchołazy 1980–2010, [Głuchołazy 2010], s. 78.  
517 Relacja ustna Augusta Bożentki z 16 IV 2012 r. Por. Z. Bereszyński, Ł. Sołtysik, „Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność”w Ny-

sie, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 2, s.  44. August Józef Bożentko, ur. 5 IV 1949 r. w Ściborzycach Małych; technik mechanik, 
zatrudniony jako kontroler jakości w FSD „Polmo”    

518 AP Opole, Akta KW PZPR, sygn. 1650, Komunikat dzienny z dnia 8 II 1982 r.,s. 252; AIPN Wr 09/1040, Akcja „Lato 80”, t. 10, Meldunek 
dot. sytuacji w dniu 2 II 1982 r. w obiektach ochranianych przez Wydział V [KW MO w Opolu], k. 75; AIPN Wr 09/1039, Akcja „Lato 
80”, t. 10, Meldunek dot. sytuacji w dniu 30 I 1982 r. w obiektach ochranianych przez Wydział V [KW MO w Opolu], 30 I 1982 r., k. 1; 
ibidem, [Notatki], b. d., k. 7–8; AIPN Wrsygn. 012/3196, t. 2, Notatka służbowa, 31 I 1982 r., k. 267; ibidem, Decyzja nr 2/82 o interno-
waniu [Leona Foltyna], 1 II 1981 r., k. 268. 

519 Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 69; A. Friszke, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (1982–
1987), [w:] „Solidarność” podziemna 1981–1989, s. 28; H. Głębocki, op. cit., s. 175.  

520 AIPN Wr 065/1360, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału Śledczego KW MO, 3 VI 
1982 r., mfm. 

521 AIPN Wr 065/772, d. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Kotwica” [wybór materiałów], Notatka służbowa z analizy materiałów 
operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Kotwica”, nr ewid[encyjny] 27 302/82, 20 X 1982 r., mfm. Wiesław Ka-
miński, ur. 5 VI 1963 r. w Sulęcinie; wykształcenie zawodowe, mechanik samochodowy; zatrudniony jako monter pojazdów w FSD 
„Polmo”.      
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spotkania w domach prywatnych […] na których omawiane są zagadnienia związane z działalnością NSZZ „Soli-
darność”. Informowano również, że Gawroński był inicjatorem modlitwy w intencji zawieszonej „Solidarności” i in-
ternowanych, jaką odmówiono podczas nabożeństwa w kościele w Kietrzu w dniu 3 maja 1982 r. Miał on ponadto 
namawiać miejscowych działaczy „Solidarności” do akcji protestacyjnych w dniu 13 maja, polegających m.in. na 
wygaszeniu świateł w domach o godzinie 21.00 i zapaleniu świec w oknach za pomordowanych robotników522.      

Kazimierz Gawroński był internowany w ośrodku odosobnienia w Nysie w okresie do 24 lipca 1982 r. W póź-
niejszym czasie nadal interesował się nim Zwiad WOP z Raciborza, który w okresie od grudnia 1982 do lipca 
1989 r. sprawował kontrolę operacyjną jego osoby w ramach kwestionariusza ewidencyjnego zarejestrowanego 
w ewidencji operacyjnej Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach pod numerem 4019/4523.       

W niektórych zakładach pracy Opolszczyzny doszło 13 maja 1982 r. do krótkotrwałych akcji strajkowych, 
o jakie apelowała podziemna TKK524. Przerwało wówczas pracę również m.in. około 30 pracowników Fabryki 
Samochodów Dostawczych „Polmo” w Nysie, zatrudnionych na Wydziale PR-3. Podobna sytuacja wystąpiła na 
Wydziale Podwozi FSD525.  

10 czerwca 1982 r. podczas procesji Bożego Ciała w Prudniku nieznane osoby wywiesiły transparent z hasłem 
„Solidarność” i symbolem kotwicy. Transparent został wcześniej umieszczony w rynnie biegnącej wzdłuż krawędzi 
dachu jednego z budynków w rejonie późniejszej ul. Armii Krajowej. Gdy rozpoczęła się procesja, odpowiednio 
obciążony transparent został wyrzucony na zewnątrz, a towarzyszący temu odgłos zwrócił uwagę uczestników 
uroczystości (stanowiąca obciążenie cegła, połączona linką z transparentem, spadła z hałasem na niżej położony 
daszek). Trzej organizatorzy tej akcji szybko oddalili się po dachach budynków i wmieszali w tłum uczestników 
procesji. Dopiero po zakończeniu uroczystości transparent został ściągnięty przez występujących w cywilu 
funkcjonariuszy MO lub SB526.            

12 czerwca 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Opolu wystąpiła z aktem oskarżenia przeciwko 
aresztowanemu miesiąc wcześniej Wiesławowi Kamińskiemu z Nysy oraz Józefowi Trytce, przewodniczącemu KZ 
NSZZ „S” przy FSD „Polmo”, który trzy dni wcześniej również został tymczasowo aresztowany po uprzednim in-
ternowaniu. Stawiane im zarzuty dotyczyły konspiracyjnej działalności kolportażowej w okresie stanu wojennego, 
a także wywieszenia w zakładzie pracy karykatury gen. Jaruzelskiego. 22 czerwca 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu 
Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu wydał wyrok uniewinniający w stosunku do obu oskar-
żonych, którzy nie przyznali się do zarzucanych im czynów527.   

W czerwcu 1982 r. w rejonie Głubczyc i Głogówka pojawiły się ulotki „Solidarności” z regionu mazowieckie-
go. Ich kolportażem zajmowali się pracownicy PKS, aresztowani w wyniku działań podjętych przez SB: Ryszard 
Wiciak (przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Remontów i Zaopatrzenia PKS Głubczyce), Sta-
nisław Wiciak (przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy głubczyckim oddziale PKS) oraz Marian Korba528. 
Sprawę rozpatrywał Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego. 3 sierpnia 1982 r. Stanisław Wiciak został skazany na 2 lata 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 30 tys. zł grzywny, a Marian Korba – na 1 rok i 6 miesięcy pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 25 tys. zł grzywny. Wobec Ryszarda Wiciaka postępowanie karne zostało 
umorzone z braku dostatecznych dowodów winy, ale poniósł on konsekwencje w formie zwolnienia z pracy529. 
522 AIPN Wr 065/1392, Kwestionariusz ewidencyjny (WOP) [wybór materiałów], Meldunek [szyfrogram] kierownika Grupy Operacyjnej 

WOP w Raciborzu do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Opolu, 10 V 1982 r., mfm.          
523 AIPN Wr 065/1392, Wniosek [o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego, 7 XII 1982 r.; ibidem, Wniosek o zaniechanie prowadzenia 

kwest[ionariusza] ewidencyjnego, 24 VII 1982 r., mfm.  
524 AIPN Wr 09/1040, Materiały akcji „Lato 80” za okres od 1 II 1982 do 14 II 1983 r., Meldunek dzienny dot. sytuacji w obiektach ochra-

nianych przez Wydz[iał] V w dniu 13 V 1982 r., 13 V 1982 r., k. 82.   
525 AIPN Wr 09/1040, Meldunek dzienny dot. sytuacji w obiektach ochranianych przez Wydz[iał] V w dniu 13 V 1982 r., k. 82. Dyrekcja 

FSD podjęła działania represyjne w postaci zwolnienia z pracy ośmiu osób.     
526  Uwaga! Ważny komunikat!, „Tygodnik Prudnicki”, 2005, nr 24 z 15 VI, s. 11.
527 AIPN Wr 065/772, d. 1, Notatka służbowa z analizy materiałów operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Kotwica”, 

nr ewid[encyjny] 27 302/82, 20 X 1982 r.; ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego rozpracowania, 22 XII 1982 r., mfm.      
528 AIPN Wr 066/62, d. 2, Akta śledcze Marian Korby i Stanisława Wiciaka [wybór materiałów], Postanowienie o przedstawieniu zarzutów 

[Stanisławowi Wiciakowi], 25 VI 1982 r.; ibidem, d. 2, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu [Ryszarda Edwarda Wiciaka], 14 VII 
1982 r.; ibidem, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu [Mariana Korby], 25 VI 1982 r.; ibidem, d. 3, Akta śledcze Mariana Korby 
i Stanisława Wiciaka [wybór materiałów], Akt oskarżenia przeciwko Marianowi Korbie i Stanisławowi Wiciakowi, 28 VII 1982 r., mfm. 
Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wydał ppor. Stanisław Knop, podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej 
w Opolu. Marian Korba, ur. 17 V 1949 r. w Głogówku, kierowca. Stanisław Wiciak, ur. 1 VII 1934 r. w Dobrowodach, ślusarz maszynowy.   

529 AIPN Wr 065/810, d. 2, Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Zgoda”, nr ewid[encyjny] 26 562, na całokształt działalno-
ści NSZZ „Solidarność” w resorcie PKS województwa opolskiego, 12 V 1983 r.; ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Zgoda”, 25 V 1983 r., mfm; AIPN Wr 066/62, d. 3, Protokół rozprawy głównej (wyciąg), 3 VIII 1982 r., mfm.
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Pozostający przez długi czas w ukryciu Jerzy Gnieciak, wojewódzki lider „Solidarności” rolniczej, zajął się or-
ganizowaniem działalności konspiracyjnej w środowiskach wiejskich, występując oficjalnie jako przewodniczący 
Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego Niezależnego Samorządnego Chłopskiego Związku Zawodowego „So-
lidarność” Dolnego Śląska i Opolszczyzny530. Najbardziej widocznym przejawem jego aktywności było wydawanie 
pisma „Solidarność Chłopska”, określanego jako biuletyn wojenny RKKNSChZZ „Solidarność”. W latach 1982–
1983 ukazały się cztery numery tego pisma531. 

Zakazana działalność związkowo-opozycyjna pod szyldem „Solidarności” rolniczej była prowadzona na tere-
nach zamieszkanych w zdecydowanej większości przez ludność pochodzenia napływowego. W marcu 1984 r., już 
po zniesieniu stanu wojennego, Wydział IV WUSW w Opolu oceniał, że największe zagrożenie taką działalnością 
występuje w rejonie Głubczyc, Brzegu, Nysy i Prudnika532. 

28 lipca 1982 r. TKK wezwała zwolenników „Solidarności” do pokojowych manifestacji ulicznych w dniu 
31 sierpnia, w drugą rocznicę podpisania porozumień społecznych z 1980 r.533 W ślad za tym nastąpiła kolejna 
duża akcja prewencyjna SB. U progu rocznicy zostali zatrzymani, nie licząc osób podlegających internowaniu, 
m.in. troje  mieszkańców Głuchołaz: Henryk Jabłoński, Alina Glombica i Henryk Ustianowski. A. Glombica zosta-
ła wówczas tymczasowo aresztowana534.

Działania prewencyjne w okolicach drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych podjęła również 
nyska Grupa Operacyjna Wydziału II Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, sprawująca bieżący nad-
zór operacyjny nad niektórymi zakładami pracy w strefie nadgranicznej. W sierpniu 1982 r. Zwiad WOP otrzymał 
za pośrednictwem SB informację, według której lokalni działacze „Solidarności” z Otmuchowa mieli planować 
akcję strajkową w dniach 31 sierpnia lub 3 września. Głównym organizatorem akcji miał być Wiktor Myśluk, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Cukrowni „Otmuchów”. Zrezygnowano z ewentual-
nego internowania potencjalnych organizatorów strajku, ponieważ okazało się, że z uwagi na swoje kwalifikacje 
zawodowe będą oni niezbędni w rozpoczynającej się w połowie września kampanii cukrowniczej. W związ-
ku z tym zastosowano inne środki prewencyjne. Za sprawą Zwiadu WOP kierownictwo Cukrowni „Otmuchów” 
oddelegowało czasowo Myśluka do Białej koło Prudnika. 1 września funkcjonariusze Zwiadu WOP przeprowadzi-
li rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z trzema pracownikami Cukrowni: Heleną Ziomek, Tadeuszem Kolar-
czykiem i Antonim Stanisławem Maruszczakiem. Rankiem 4 września przeszukano mieszkanie Wiktora Myśluka. 
Nie znaleziono u niego żadnych godnych uwagi materiałów, ale został on zatrzymany w areszcie Komendy Rejo-
nowej MO w Nysie, po czym przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą535. 

Przeprowadzone w maju 1982 r. przez SB działania represyjne w rejonie Nysy zmusiły miejscowych działaczy 
„Solidarności” do poszukiwania nowych form oporu. Grupa członków „Solidarności” zatrudnionych w nyskich 
Zakładach Urządzeń Przemysłowych rozpoczęła w ślad za tym samodzielną działalność konspiracyjną, polegającą 
w szczególności na wydawaniu i kolportażu biuletynu „Odmiennym Zdaniem”. Inicjatorami tej działalności byli 
Władysław Pytlarz, brygadzista na Wydziale Pr-4, do 13 grudnia 1981 r. etatowy wiceprzewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” przy ZUP, oraz Andrzej Borula, technolog w Dziale Planowania Produkcji, członek Zarządu 
Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „S” (a także przewodniczący koła i członek Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy 
ZUP)536. 
530  Apel do chłopów, rolników regionu Dolnego Śląska i Opolszczyzny, „Solidarność Chłopska. Biuletyn Wojenny”, nr 1, 1982 r., s. 1–2.    
531 AIPN Wr 065/967, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Pisarz” [wybór materiałów], Wniosek o założenie sprawy operacyjnego spraw-

dzenia krypt. „Pisarz”, 28 XII 1983 r., mfm. AIPN Wr 065/967, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Pisarz” [wybór materiałów], Wniosek 
o założenie sprawy operacyjnego  sprawdzenia krypt. „Pisarz”, 28 XII 1983 r., mfm.     

532 AIPN Wr 067/18, d. 1, Sprawa obiektowa „Akcja”[wybór materiałów], Pismo naczelnika Wydziału IV do naczelnika Wydziału III 
WUSW w Opolu, 29 III 1984 r., mfm. 

533 Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 78; A. Friszke, op. cit., s. 32; H. Głębocki, op. cit., s. 177; A. Paczkowski, Wojna 
polsko-jaruzelska…, s. 186; A.L. Sowa, op. cit., s. 540. 

534  AIPN Wr 012/3196, t. 16, Szyfrogram [do dyrektora Biura Śledczego MSW w Warszawie], 1 IX 1982 r., k. 87. 
535 AIPN Wr 065/844, d. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Operator” [wybór materiałów], Meldunek o założeniu sprawy ope-

racyjnego rozpracowania krypt. „Operator” – nr ewid[encyjny] 4573/4, 22 IX 1982 r.; ibidem, Meldunek [dla szefa Wydziału II Górno-
śląskiej Brygady WOP w Gliwicach], 2 IX 1982 r.; ibidem, Meldunek [dla szefa Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach], 
4 IX 1982 r.; ibidem, Notatka służbowa dot. wstępnych informacji o planowanym strajku w Otmuchowie, 1 IX 1982 r.; ibidem Notatka 
służbowa z rozmowy operacyjnej przeprowadzonej z ob. Paszkowiak[iem] Zygmunt[em] w dn. 30 VIII 1982 r., mfm. 

536 AIPN Wr 065/768, d. 1–4, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Znajomi” [wybór materiałów], mfm. Władysław Pytlarz, ur. 20 VIII 
1946 r. w Unikowicach, ślusarz.           
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Działalność grupy konspiracyjnej w ZUP została przerwana przez działania SB w październiku 1982 r. U wielu 
osób przeprowadzono wówczas przeszukania, które dostarczyły bogatego materiału dowodowego. Mimo to 
z niejasnych przyczyn odstąpiono od wszczęcia zwykłych w podobnych przypadkach procedur karnych. Oficjalnie 
uzasadniano to względami natury humanitarnej, ale przypuszczalnie brano pod uwagę także inne względy (opera-
cyjne?). Ograniczono się do przedsięwzięć profilaktycznych w formie spotkania z przedstawicielami załogi ZUP537.

W odpowiedzi na ostateczną delegalizację „Solidarności” (na mocy ustawy z 8 października 1982 r.) podziem-
na TKK wezwała do 8-godzinnego strajku i manifestacji ulicznych w dniu 10 listopada 1982 r. (w drugą rocznicę 
rejestracji związku)538. Jak zwykle w podobnych przypadkach, SB starała się nie dopuścić do ewentualnych wystą-
pień, przeprowadzając prewencyjne rewizje i zatrzymania oraz rozmowy ostrzegawcze. W pasie przygranicznym 
podobne działania podejmował również Zwiad WOP.    

Proklamowanie przez TKK ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w dniu 10 listopada 1982 r. okazało się niestety 
wielkim błędem taktycznym. Po jedenastu miesiącach stanu wojennego zmęczone i w dużym stopniu zastraszone 
społeczeństwo polskie nie było zdolne do tak wielkiej mobilizacji sił – do odosobnionych strajków i większych 
manifestacji ulicznych doszło tylko w nielicznych ośrodkach539. 

W przypadku województwa opolskiego miały wówczas miejsce jedynie odosobnione próby przeprowadzenia 
akcji protestacyjnych. Jedną z takich prób podjął Janusz Smagoń, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” 
przy Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie. Próbował on zainicjować akcję strajkową, przerywając na oko-
ło 20 minut pracę na swoim stanowisku na Wydziale Mechanicznym ZUP (oświadczył, że w tym czasie będzie 
czytał uchwały IX Zjazdu PZPR). Nie pomogły rozmowy przeprowadzone z nim przez dyrektora i komisarza woj-
skowego zakładów. Trzynastu innych pracowników tegoż wydziału podjęło pracę z dużymi oporami. Bezpośrednią 
konsekwencją ówczesnych wydarzeń było dyscyplinarne zwolnienie Smagonia z pracy w ZUP. Około 50 pracow-
ników Głuchołaskiej Fabryki Armatur w Głuchołazach zastosowało inną formę protestu, stając na baczność 
w czasie przerwy śniadaniowej540. 

Na przełomie stycznia i lutego 1983 r. w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie pojawił się kolejny 
numer wydawanego w konspiracji pisma „Odmiennym Zdaniem”. W połowie lutego tegoż roku wyszedł numer 
następny541. Nowe przejawy konspiracyjnej działalności związkowo-operacyjnej notowano również w nyskiej Fa-
bryce Samochodów Dostawczych. 23 i 24 marca 1983 r. dwa dwóch wydziałach FSD zostały rozlepione z hasłami 
przypominającymi o istnieniu „Solidarności” oraz  piętnującymi nowe związki zawodowe i kłamliwą propagandę 
w telewizji.  

W tym samym czasie odnotowano również nowe przejawy działalności opozycyjnej wśród miejscowej mło-
dzieży szkolnej. 22 marca 1983 r. na murze otaczającym dziedziniec Liceum Ogólnokształcącego w Nysie pojawiło 
się hasło Dość kłamstw w szkole. Obok tego napisu wymalowano pięć znaków Polski Walczącej i literę „S”. Na po-
bliskim budynku klasztornym, stojącym naprzeciw liceum, namalowano hasło Precz z PZPR542.   

Ważnym ośrodkiem oporu społecznego pozostawał również Otmuchów, położony niedaleko Nysy, a powią-
zany organizacyjnie i personalnie zarówno z Nysą jak i z Opolem. Na terenie Otmuchowa mieszkała spora liczba 
pracowników nyskich zakładów pracy, m.in. Franciszek Szelwicki, pracowników ZUP i członek Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, funkcjonujący w opolskich strukturach regionalnych „Solidarności”. Związki te uwidoczniły 
się z całą wyrazistością jesienią 1982 r., gdy właśnie w Otmuchowie wznowiono wydawanie opolskiego pisma kon-
spiracyjnego „Sygnały Wojenne”. 

537   AIPN Wr 065/768, d. 4, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Znajomi”, 1 XII 1982 r., mfm.
538 Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 29, 89 – 90; A. Friszke, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”…, 

s. 41–42. 
539  Por. Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 29–30; A. Friszke, op. cit., s. 41–47; A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska…, 

s. 60; H. Głębocki, op. cit., s. 183–184; A.L. Sowa, op. cit., s. 543–544. 
540 AP Opole, KW PZPR, sygn. 855, Informacja o przebiegu dnia 10 XI 1982 roku, s. 238–240; ibidem, sygn. 1650, Komunikat dzienny 

z dnia 10 XI 1982 r., s. 184. 
541 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Akta kontrolne śledztwa przeciwko Zbigniewowi Rusinowskiemu i Stefanowi Magierze, Notatka urzędo-

wa, 3 II 1983 r., k. 23; ibidem, Notatka urzędowa, 7 II 1983 r., k. 25; ibidem, Notatka urzędowa, 10 II 1983 r., k. 26.  
542 AP Opole, KW PZPR, sygn. 446, Protokoły z posiedzeń Egzekutywy [KW PZPR w Opolu], 3 III – 7 IV 1983 r., Sytuacja społeczno-po-

lityczna w woj[ewództwie] opolskim w okresie od 17 III do 6 IV 1983 r., s. 200–201.
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Nową edycję „Sygnałów Wojennych” zapoczątkował numer 23. tego pisma, datowany 9 października 1982 r.543 
Z początkiem listopada 1982 r. ukazał się numer 24. W następnych tygodniach ukazywały się kolejne numery pi-
sma, aż do numeru 33., wydanego w kwietniu 1983 r. (brakowało jednak pozycji o numerach 26 i 30). Pismo było 
drukowane proste techniką poligraficzną, z użyciem tzw. ramki i metalowego wałka. W tym samym czasie druko-
wano w Otmuchowie również ulotki o treści antyalkoholowej. Według ustaleń SB treść ulotek została opracowana 
przez regionalnego lidera „Solidarności” rolniczej. Powielane w Otmuchowie pisma i ulotki były kolportowane 
na terenie Otmuchowa, Nysy, Opola i Paczkowa, a w szczególności w środowiskach pracowniczych Cukrowni 
„Otmuchów”, Zakładu Produkcji Narzędzi Gospodarczych w Otmuchowie, Zakładów Urządzeń Przemysłowych 
w Nysie oraz zakładów „Polmo” w Opolu. Na terenie Otmuchowa kolportowano też wykonane techniką linorytu 
ulotki z podobizną Lecha Wałęsy i napisem Solidarność zwycięży, a także ulotki „Solidarności Narodowej” z winietą 
z motywem gestu zwycięstwa „V” 544. 

W związku z pojawieniem się nowej edycji „Sygnałów Wojennych” Wydział V KW MO w Opolu wszczął pod 
koniec października 1982 r. sprawę operacyjnego rozpracowania krypt. „Desperat”. Podstawę założenia owej spra-
wy stanowiły materiały uzyskane z Wojewódzkiego Urzędu Cenzury w Opolu (w roli tej występował w okresie 
stanu wojennego Wydział „W” Komendy Wojewódzkiej MO) oraz informacja pozyskana od TW „Franek”545. 

Współdziałająca z SB nyska Grupa Operacyjna Wydziału II WOP prowadziła już od połowy września 1982 r. 
sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Operator”, w ramach której interesowano się w szczególno-
ści parą czołowych działaczy „Solidarności” z Cukrowni „Otmuchów”: Wiktorem Myślukiem, przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ „S”, i Heleną Ziomek, pełniącą funkcję sekretarza KZ. W materiałach owej sprawy 
odnotowano, że otmuchowscy działacze „Solidarności” znacznie ożywili swoją aktywność po zwolnieniu z inter-
nowania Franciszka Szelwickiego. Do Zwiadu WOP dochodziły m.in. informacje o organizowaniu przy udziale 
ks. Czesława Nowaka spotkań modlitewnych w mieszkaniach prywatnych, m.in. u Myśluka i Zbigniewa Koziara. 
10 listopada 1982 r. odnotowano pojawienie się ulotek „Solidarności” w Cukrowni „Otmuchów”. Notowano także 
kolejne przypadki kolportażu „Sygnałów Wojennych”. W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze Zwiadu 
WOP przeprowadzili 9 i 11 listopada 1982 r. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z Myślukiem i jego żoną Marią, 
pracownicą Opolskich Zakładów Przemysłu Cukierniczego w Otmuchowie546. 

Według poczynionych przez SB i Zwiad WOP ustaleń, konspiracyjną działalność poligraficzną prowadzili Zbi-
gniew Rusinowski, Stefan Magiera i Jan Ziomek z Otmuchowa, kontaktujący się z działaczami „Solidarności” 
z Opola i Nysy. Jako uczestnicy konspiracyjnej działalności związkowej w ośrodku otmuchowskim zostali rozpo-
znani przez SB również Lesław Rusinowski, Zbigniew Dendys, Henryk Grzelak, Wiktor Myśluk, Marian Sarabun, 
Irena Nowak-Stamirowska, Anna Szura, Stanisław Wylon i Helena Ziomek. Konspirujący działacze miejscowej 
„Solidarności” znajdowali oparcie w znanym z opozycyjnych sympatii ks. Czesławie Nowaku, ówczesnym wika-
riuszu parafii św. Mikołaja w Otmuchowie547. 
543 AIPN Wr 011/1745, t. 2, „Sygnały Wojenne”, nr 23 z października 1982 r., k. 15–16. W numerze tym znalazły się m. in. dwie relacje 

z wydarzeń, do jakich doszło 31 VIII 1982 r. w związku z drugą rocznicą podpisania porozumień społecznych z Wybrzeża. Pierwsza 
relacja mówiła o wydarzeniach w ośrodku odosobnienia dla internowanych w Grodkowie, a druga o złożeniu kwiatów pod byłą siedzibą 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Opolu.   

544 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Plan częściowej realizacji śledztwa nr 4/83 w sprawie druku i kolportażu nielegalnych pism oraz ulotek na tere-
nie Otmuchowa, 7 IV 1983 r., k. 42–43; AIPN Wr 065/842, d. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Desperat” [wybór materiałów], 
Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Desperat”, nr ewidencyjny OP-028057, 25 X 1982 r.; ibidem, Analiza 
sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Desperat”, nr ewidencyjny 28 057, 14 VI 1983 r., mfm.    

545 AIPN Wr 065/842, d. 1, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Desperat”, nr ewidencyjny OP-028057, 25 X 
1982 r.; ibidem, Plan działań operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Desperat”, 25 X 1982 r.; ibidem, Analiza sprawy 
oper[acyjnego] rozpr[acowania], krypt. „Desperat”, nr ewid[encyjny] 28 057, 11 I 1983 r., mfm; AIPN Wr 011/1745, t. 2, Zaświadczenie, 
19 X 1982 r., k. 14. 

546 AIPN Wr 065/844, d. 1, Meldunek o założeniu sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Operator” – nr ewid[encyjny] 4573/4, 
22 IX 1982 r.; ibidem, Plan prowadzenia sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Operator” – nr ewid[encyjny] 4573/4, 21 IX 
1982 r., mfm. Wiktor Myśluk, ur. 10 III 1934 r. w Myślukach na Grodzieńszczyźnie; zatrudniony jako operator maszyn. Maria Ziomek, 
ur. 20 I 1933 r. w Głobikówce na Podkarpaciu; zatrudniona jako kasjerka.   

547 AIPN Wr 065/844, d. 1, Spec[jalna] informacja z materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Operator”, nr ewidencyjny 
4573/4, 12 VIII 1983 r., mfm; AIPN Wr 011/1745, t. 2, Plan częściowej realizacji śledztwa nr 4/83 w sprawie druku i kolportażu niele-
galnych pism oraz ulotek na terenie Otmuchowa, 7 IV 1983 r., k. 43; AIPN Wr 065/842, d. 2, Analiza materiałów figuranta sprawy ope-
racyjnego rozpracowania krypt. „Desperat” [Rusinowski Lesław], 2 VIII 1983 r.; ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego 
rozpracowania krypt. „Desperat”, nr ewid[encyjny] 28 057, 29 VIII 1983 r., mfm. Stefan Magiera, ur. 4 II 1940 r. w Wodącej, zatrudniony 
w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Sarnowicach gm. Otmuchów. Zbigniew Rusinowski, ur. 7 XI 1948 r. w Otmuchowie, 
ślusarz, pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego – Wydział Eksploatacyjny w Otmuchowie. Jan Zio-
mek, ur. 13 II 1955 r. w Otmuchowie; technik budowlany, zatrudniony jako monter instalacji we wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Uprzemysłowionego; znany wśród kolegów pod imieniem Jacek; syn Heleny, dzialaczki NSZZ „Solidarność” z Cukrowni „Otmuchów”. 
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Zgodnie z wytycznymi MSW, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu postanowiło doprowadzić 
do likwidacji konspiracyjnej działalności wydawniczo-kolportażowej w Opolu, Nysie i Otmuchowie przed 1 maja 
1983 r. W związku z tym, na wniosek Wydziału Śledczego KW MO548, Prokuratura Wojewódzka w Opolu wszczęła 
z dniem 7 kwietnia 1983 r. śledztwo, którego prowadzenie powierzono w całości Służbie Bezpieczeństwa549. Zwią-
zane z tym działania były realizowane przez Wydział Śledczy KW MO we współpracy z Wydziałem V KW MO550.    

18 kwietnia 1983 r. SB, reprezentowana przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego i Wydziału V WUSW 
w Opolu oraz funkcjonariuszy Komendy Rejonowej MO w Nysie, we współpracy ze Zwiadem WOP, przystąpiła do 
szeroko zakrojonej akcji represyjnej przeciwko osobom podejrzewanym o związek z konspiracyjną działalnością 
wydawniczo-kolportażową w Otmuchowie551. Rankiem tego dnia przeprowadzono rewizję u jedenastu mieszkań-
ców Otmuchowa i okolic: Ireny Nowak-Stamirowskiej, Henryka Grzelaka, Jana Ziomka, Stanisława Wylona, Ka-
zimierza Łaptasa, Edwarda Suchana, Stanisława Trzaski552, Anny Szury, Lesława Rusinowskiego, Wiktora Myśluka 
(Otmuchów) oraz Mariana Sarabuna (Wójcice) Przeszukań u Wiktora Myśluka, Stanisława Trzaski, Władysława 
Suchana i Kazimierza Łaptasa dokonali funkcjonariusze Zwiadu WOP553. Zbigniew Dendys, Wiktor Myśluk, Le-
sław Rusinowski, Zbigniew Rusinowski, Marian Sarabun, Edward Suchan, Władysław Suchan, Stanisław Trzaska, 
Stanisław Wylon i Jan Ziomek zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SB i Zwiadu WOP554. 20 kwietnia 1983 r. 
funkcjonariusze SB przeszukali kotłownię wraz z przyległymi pomieszczeniami w Cukrowni „Otmuchów”, gdzie 
pracował podejrzewany o udział w działalności wydawniczo-kolportażowej Edward Suchan555. 

Szczególnie owocna dla SB okazała się rewizja u Stefana Magiery. Oprócz różnych ulotek znaleziono u niego 
elementy sprzętu i materiały do małej poligrafii, m.in. wałek gumowy, matryce, czarną i czerwoną farbę, stem-
pel z gumki kreślarskiej, wykładzinę podłogową ze śladami farby i drukowanego tekstu oraz trzy ryzy papie-
ru556. U Wiktora Myśluka, oprócz ulotek, znaleziono stempel z emblematem KPN, stempel z gestem zwycięstwa 
„V” i maszynę do pisania557. U kilku innych osób natrafiono na ulotki (Zbigniew Rusinowski, Irena Nowak-Sta-
mirowska, Marian Sarabun, Kazimierz Łaptas, Henryk Grzelak, Edward Suchan, Jan Ziomek)558. U Jana Ziomka 
znaleziono aż 140 egzemplarzy ulotek wydrukowanych dla upamiętnienia 43 rocznicy zbrodni katyńskiej559.                       

20 kwietnia 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Opolu zastosowała tymczasowe aresztowanie w stosunku do 
Stefana Magiery i Zbigniewa Rusinowskiego. Przedstawiono im zarzut popełnienia przestępstwa określonego 
w art. 48 pkt. 2 i 4 dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, a polegającego na wydawaniu i kolportażu ulo-
tek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy560. Przesłuchiwani 
w charakterze podejrzanych, nie przyznali się oni jednak do zarzucanych im czynów. W tym samym czasie i w następnych 
dniach przesłuchano również szereg innych osób, a w szczególności inne osoby z grona faktycznych lub domnie-
548 AIPN Wr 011/1745, t. 2, [Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Opolu do Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu], 5 IV 

1983 r., k. 39. 
549 Ibidem, Postanowienie o wszczęciu śledztwa, 7 IV 1983 r., k. 40; ibidem, Zarządzenie, 7 IV 1983 r., k. 41; ibidem, Meldunek o wszczęciu 

postępowania, 8 IV 1983 r., k. 183–184; AIPN Wr 065/842, d. 1, Meldunek o wszczęciu postępowania, 8 IV 1983 r., mfm.  
550 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Plan częściowej realizacji śledztwa nr 4/83 w sprawie druku i kolportażu nielegalnych pism oraz ulotek na 

terenie Otmuchowa, 7 IV 1983 r., k. 45–48.    
551 Ibidem, k. 44–49; AIPN Wr 065/842, d. 1, Plan częściowej realizacji śledztwa nr 4/83 w sprawie druku i kolportażu nielegalnych pism 

oraz ulotek na terenie Otmuchowa, 7 IV 1983 r., mfm; AIPN Wr 065/844, d. 1, Meldunek [dla szefa Zarządu Zwiadu WOP w Warsza-
wie] o realizacji w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Operator” – nr ewid[encyjny] 4573/4, [maj 1983 r.], mfm.  

552 Stanisław Trzaska, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy Cukrowni „Otmuchów”, członek Krajowej Komisji Cukrowni-
ków NSZZ „Solidarność”. AIPN Wr 011/1745, t. 2, Oświadczenie [Stanisława Trzaski], 18 IV 1983 r., k. 129.     

553 Ibidem, Szyfrogram od zastępcy dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP ds. Zwiadu w Gliwicach do Zarządu Zwiadu WOP w Warsza-
wie], 18 IV 1983 r., k. 185–186; AIPN Wr 065/844, d. 3, [Meldunek dla szefa Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach], 18 
IV 1983 r., mfm.  

554  AIPN Wr 011/1745, t. 2,  ibidem, Meldunek o zatrzymaniu, 19 IV 1983 r., k. 181–182.  
555 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Protokół przeszukania kotłowni wraz z przyległymi pomieszczeniami Cukrowni „Otmuchów”, 20 IV 

1983 r., k. 213–214. 
556    Ibidem, Protokół oględzin dokumentów i przedmiotów zakwestionowanych u Stefana Magiery, 25 IV 1983 r., k. 379–380.  
557 Ibidem, Protokół oględzin dokumentów i przedmiotów zakwest[ionowanych] u Wiktora Myśluka, 25 IV 1983 r., k. 373; AIPN 

Wr 065/844, d. 3, [Meldunek dla szefa Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach], 18 IV 1983 r., mfm. 
558 AIPN Wr 011/1745, t. 2, [Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do Prokuratora Wojewódzkiego w Opolu], 20 IV 

1983 r., k. 215; ibidem, [Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do Prokuratora Wojewódzkiego w Opolu], 4 V 
1983 r., k. 316–318 (pismo błędnie datowane 4 IV 1983 r.). 

559   Ibidem, Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych [Jana Ziomka], 18 IV 1983 r., k. 87. 
560 Ibidem, Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego [wobec Stefana Magiery], 20 IV 1983 r., k. 223; 

ibidem, Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego [wobec Zbigniewa Rusinowskiego], 20 IV 
1983 r., k. 224.   
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manych uczestników konspiracyjnej działalności wydawniczo-kolportażowej. Ku wielkiemu rozczarowaniu Zwia-
du WOP, prokuratura nie zastosowala natomiast tymczasowego aresztowania wobec Wiktora Myśluka, o które 
wnioskowano za pośrednictwem Wydziału Śledczego WUSW561. 

Stefan Magiera z chwilą osadzenia go w areszcie KW MO w Opolu rozpoczął głodówkę, co już po kilku dniach 
doprowadziło do znacznego osłabienia jego organizmu562. Wkrótce potem, 22 kwietnia 1983 r., Prokuratura Wo-
jewódzka w Opolu postanowiła uchylić aresztowanie z uwagi na jego stan zdrowia, mając na względzie zarówno 
przebyte wcześniej choroby jak i podjętą przez niego głodówkę563. Wkrótce potem, jeszcze przed 1 maja 1983 r., 
został zwolniony z aresztu również Zbigniew Rusinowski564.     

Warto dodać, że działania SB i Zwiadu WOP nie zapobiegły ukazaniu się kolejnych  numerów „Sygnałów Wo-
jennych”. 20 kwietnia 1983 r. pojawił się w Otmuchowie 33 numer tego pisma565. Pod koniec sierpnia 1983 r. SB od-
notowała pojawienie się w Prudniku i Głogówku kolejnego numeru „Sygnałów Wojennych”, zawierającego apel do 
środowisk robotniczych Opola, Nysy, Brzegu i Kędzierzyna-Koźla o treści związanej z trzecią rocznicą podpisania 
porozumień społecznych na Wybrzeżu. W lutym następnego roku w nyskich Zakładach Urządzeń Przemysłowych 
kolportowano kolejny numer „Sygnałów Wojennych”, a także kalendarze z wizerunkiem Lecha Wałęsy i napisem 
Nobel 1983 (SB przejęła 70 egzemplarzy pisma i dziesięć sztuk kalendarzy)566. 

W ścisłym związku ze śledztwem w sprawie nowej edycji „Sygnałów Wojennych”  pozostawała akcja „Klon-II”, 
przeprowadzona przez SB w różnych miejscowościach województwa opolskiego tuż przed 1 maja 1983 r. Akcja ta, 
polegająca głównie na przeprowadzeniu rewizji u wybranych działaczy związkowo-opozycyjnych i zatrzymaniu 
tych osób na 48 godzin, miała zasadniczo charakter profilaktyczny, a jej najważniejszym celem było zapobieżenie 
spodziewanym wystąpieniom opozycyjnym z okazji 1 maja, do których wzywała podziemna TKK NSZZ „Solidar-
ność”567. Liczono jednak również na zebranie dodatkowego materiału dowodowego na potrzeby prowadzonego 
śledztwa, a podjęte przez SB działania w formie rewizji i zatrzymań uzasadniano oficjalnie faktem kolportażu ulo-
tek na terenie Opola, Otmuchowa i Nysy568. 

Zwiad WOP zamierzał w tym czasie zastosować „profilaktykę szczególną” wobec Wiktora Myśluka z Otmucho-
wa. Z zamierzeń tych jednak ostatecznie zrezygnowano, zadowalając się przesłuchaniem, jakiemu poddano go 
20 kwietnia 1982 r.569 

W trakcie akcji „Klon-II”, 29 kwietnia 1983 r., w wyniku kontroli drogowej funkcjonariusze Komendy Rejo-
nowej MO w Nysie zatrzymali Leszka Szarata, ucznia Zespołu Szkół Rolniczych w Grodkowie, zamieszkałego 
w Siedlcach koło Otmuchowa. Znaleziono u niego literaturę bezdebitową, wypożyczoną mu przez ks. Czesława 
Nowaka. Poinformowany o tym Wydział Śledczy KW MO w Opolu, biorąc pod uwagę stan dowodowy […] sprawy 
(jeden świadek), a nadto osobę sprawcy, uznał, że bez dodatkowych dowodów brak jest dostatecznych podstaw do 
ścigania karnego ks. Cz. Nowaka. Odnośne materiały przekazano Wydziałowi IV KW MO, w którego gestii leżały 
sprawy dotyczące duchowieństwa570.   

12 maja 1983 r. por. Stanisław Dziedzic i chor. Władysław Marguła z Wydziału Śledczego KW MO w Opolu 
przeprowadzili w Posterunku MO w Otmuchowie rozmowy z pięcioma pracownikami Cukrowni „Otmuchów”, 
wytypowanymi przez komendanta posterunku i nyski Zwiad WOP. Nie uzyskano jednak żadnych informacji 
o osobach zajmujących się drukiem i kolportażem ulotek571.  

561 AIPN Wr 065/844, d. 1, Spec[jalna] informacja z materiałów sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Operator”, nr ewidencyjny 
4573/4, 12 VIII 1983 r., mfm;

562   AIPN Wr 011/1745, t. 2, Notatka urzędowa, 22 IV 1983 r., k. 226.  
563 Ibidem, Meldunek o uchyleniu środka zapobiegawczego, 22 IV 1983 r., k. 227; AIPN Wr 065/842, d. 1, Meldunek o uchyleniu środka 

zapobiegawczego, 22 IV 1983 r., mfm.   
564    AIPN Wr 011/1745, t. 2, Protokół przesłuchania podejrzanego [Zbigniewa Rusinowskiego], 13 V 1983 r., k. 335. 
565 AIPN Wr 065/844, d. 3, Meldunek [dla szefa Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach] dot. kolportażu ulotek w Cukrowni 

Otmuchów, 21 IV 1983 r., mfm. 
566 T. Dziankowski, Kronika SB i MO na Opolszczyźnie w latach 1974–1984,  [Opole b.d.], s. 195, 196, 211 (AIPN Wr 00147/521, k. 109, 118).  
567   Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 122–123. 
568 AIPN Wr 011/1745, t. 2, [Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania [u Jakuba Forystka], 2 V 1983 r., k. 299; ibidem, [Postanowienie 

o zatwierdzeniu przeszukania [u Henryka Nowaczka], 30 IV 1983 r., k. 304. 
569 AIPN Wr 065/844, d. 1, Meldunek [dla szefa Zarządu Zwiadu WOP w Warszawie] o realizacji w ramach sprawy operacyjnego rozpra-

cowania krypt. „Operator” – nr ewid[encyjny] 4573/4, [maj 1983 r.], mfm.
570    Ibidem, [Pismo naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Opolu do naczelnika Wydziału IV KW MO], 2 V 1983 r., k. 311. 
571    Ibidem, Notatka służbowa, 13 V 1983 r., k. 330. 
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Pod koniec maja 1983 r. ppor. Janusz Niżnik, starszy inspektor Sekcji III Wydziału V KW MO w Opolu, uzyskał 
od TW ps. „Mulak” informację, z której wynikało, że Zbigniew Rusinowski w swoim miejscu pracy w Wojewódz-
kim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji – Rejon Otmuchów posiada ule, których część była i nadal może 
być wykorzystywana do przechowywania materiałów i urządzeń związanych z prowadzoną przez niego konspira-
cyjną działalnością wydawniczą572. W związku z tym 3 czerwca 1983 r. funkcjonariusze Wydziału Śledczego KW 
MO w Opolu, por. Stanisław Dziedzic i kpt. Tadeusz Josypów, wraz z ppor. Antonim Chmielewskim z Wydziału 
V KWMO i ppor. Władysławem Załanowskim z Komendy Rejonowej MO w Nysie, przeszukali kanały w halach 
maszyn oraz ule w miejscu pracy Rusinowskiego. Nie znaleziono jednak żadnych ulotek ani przedmiotów służą-
cych do ich produkcji573.  

Postępowanie karne przeciwko Zbigniewowi Rusinowskiemu i Stefanowi Magierze zostało umorzone na mocy 
amnestii z 21 lipca 1983 r.574 

Na terenie Kietrza opór społeczny przejawiał się m. in. w kolportażu ulotek wykonywanych przy użyciu dzie-
cięcej drukarenki. Ulotki takie pojawiały się pod miejscowywami Zakładami Tkanin Dekoracyjnych „Welur” – 
przeważnie we wczesnych godzinach rannych w okresie rocznic i świąt państwowych. Ich pojawienie się odnotowano 
m. in. w dniu 26 marca 1982 r. Idący do pracy na pierwszą zmianę pracownicy „Welur” znajdowali wówczas pod 
zakładem ulotki z krótkimi tekstami wyrażającymi protest przeciwko stanowi wojennemu oraz hasłem Solidarność 
żyje i znakiem Polski Walczącej575. Sprawą ulotek interesował się zwiad WOP, ale czynione przezeń starania nie 
doprowadziły do ustalenia osób zajmujących się ich drukiem i kolportażem576.  

W początkach 1982 r. został zwolniony z pracy w „Welurze” (na zasadzie redukcji etatu) Włodzimierz Treć, 
zamieszkały w Głubczycach doradca zakładowej „Solidarności”. Ponieważ przez jakiś czas nie mógł on znaleźć 
nowego zatrudnienia, działacze kietrzańskiej „Solidarności” organizowali dla niego pomoc materialną w postaci 
mąki i ziemniaków, które przewoziła do jego miejsca zamieszkania Genowefa Niedzielska577. 

 W maju 1982 r. Niedzielska była indagowana przez MO i zwiad WOP w związku z demonstracyjnym nosze-
niem przez nią zakazanego znaczka „Solidarności”. W dniu 7 maja 1982 r. przeprowadzono z nią rozmowę ostrze-
gawczą na posterunku MO w Kietrzu. Następnego dnia analogiczną rozmowę przeprowadzili z nią oficerowie 
zwiadu WOP w miejscowej strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza578. 8 maja 1982 r. oficerowie zwiadu WOP, 
mjr Roman Krwawnik i por. Wieczorek, przeprowadzili również rozmowę ostrzegawczą z innym działaczem kie-
trzańskiej „Solidarności”, Józefem Iwanickim579.

9 kwietnia 1983 r. funkcjonariusze SB przeszukali mieszkanie i miejsce pracy Krystyny Lasoty z Nysy. Znalezio-
no u niej m. in. znaczki poczty internowanych z więzienia w Grodkowie z okresu stanu wojennego oraz pojedyncze 
egzemplarze nyskiego „Informatora Wydarzeń Wojennych” i „Informatora Wojennego ‘Solidarności’” z 1982 r.580   

W okresie zawieszenia stanu wojennego doszło do kolejnej spektakularnej „próby sił” pomiędzy władzami ko-
munistycznymi a „Solidarnością” i innymi środowiskami opozycyjnymi. Były nią wydarzenia związane z obcho-
dzonymi w 1983 r. świętami w dniach 1 i 3 maja.  

Władzom komunistycznym bardzo zależało na masowym udziale społeczeństwa w oficjalnych obchodach 
Święta Pracy, które w 1983 r. miały przypominać formą uroczystości organizowane przed sierpniem 1980 r.581 Oka-
572   Ibidem, Notatka służbowa, 28 V 1983 r., k. 346. 
573   Ibidem, Notatka służbowa, 6 VI 1983 r., k. 355. 
574 Ibidem, Meldunek o zakończeniu postępowania, 17 VIII 1983 r., k. 401; AIPN Wr 065/842, d. 1, Meldunek o zakończeniu postępowania, 

17 VIII 1983 r.; AIPN Wr 065/842, d. 2, Meldunek o zastosowaniu amnestii w postępowaniu przygotowawczym Rsd-4/83, nr rep. prok. 
II-Ds-10/83, sygn. akt sądowych, 17 IX 1983 r., mfm.   

575 AIPN Wr 065/761, d. 1,  Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Tkacz” [wybór materiałów], Notatka służbowa dot. ukazania się ulotek 
w m[ieście] Kietrz, b. d., mfm. 

576 Ibidem, d. 2, Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Tkacz”, nr ewid[encyjny] 4019, prowadzonej przez Pomocnika Kierow-
nika Grupy Operacyjnej Wydz. II GB WOP w Raciborzu, mjr. Romana Krwawnika, b. d., mfm.  

577   Ibidem, d. 1, Notatka służbowa [b. d.] dot. ob. Niedzielska Genowefa, zam. Kietrz, mfm.  
578   Ibidem, Notatka służbowa dot. ob. Niedzielska Genowefa, zam. Kietrz, b. d., mfm.  
579   Ibidem, d. 2, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z ob. Iwanickim Józefem, zam. Kietrz, b. d., mfm. 
580 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Protokół oględzin dokumentów zakwest[ionowanych] u Krystyny Lasota, 25 IV 1983 r., k. 359. Syn Krystyny 

Lasoty, Mirosław, należał przed 13 XII 1981 r. do miejscowego harcerstwa niezależnego. W początkach stanu wojennego wraz z innym 
harcerzem z tego środowiska, Janem Mękarskim, malował on na murach hasła opozycyjne. Źrodło: informacje ustne Wojciecha Podha-
jeckiego z 21 IV 2013 r.  

581 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1932, [Programy] obchodów [święta] 1 Maja [na terenie województwa], Program obchodów 1 Maja 
1983 r. na terenie województwa opolskiego, 24 III 1983 r., s. 10–13. 
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zała forma uroczystości, w połączeniu z wysoką frekwencją uczestników, miała stać się wymownym potwierdze-
niem postępów „normalizacji” życia społeczno-politycznego. 

Środowiska związkowo-opozycyjne ze swej strony, tak jak przy innych tego typu okazjach, wzywały natomiast 
do bojkotu oficjalnych uroczystości pierwszomajowych. Planowano również konkurencyjne obchody Święta Pra-
cy w formie własnych manifestacji oraz udziału w specjalnie organizowanych nabożeństwach. Również lokalne 
środowiska związkowo-opozycyjne w województwie opolskim zmobilizowały się przed 1 maja 1983 r., czego wy-
razem były m. in. akcje kolportażu ulotek, zawierających w szczególności wezwania do bojkotu oficjalnych pocho-
dów i udziału w uroczystościach o charakterze religijnym. Ulotki o tego typu treściach pojawiły się m.in. w Nysie 
i Głubczycach582.     

W mniej lub bardziej bezpośrednim związku z przygotowaniami do obchodów święta 1 Maja doszło do szeregu 
akcji o charakterze profilaktyczno-represyjnym, mających na celu w szczególności niedopuszczenie do zakłócenia 
przebiegu uroczystości oficjalnych i zorganizowania konkurencyjnych uroczystości o charakterze oficjalnym. Mo-
tywy takie kryły się m.in. za przeprowadzoną w dniu 18 kwietnia 1983 r. przez SB, MO i zwiad WOP akcją repre-
syjną w rejonie  Otmuchowa, uwieńczoną aresztowaniem Stefana Magiery i Zbigniewa Rusinowskiego583. Akcja ta 
była przedwczesna z punktu widzenia potrzeb i możliwości śledztwa prowadzonego w tym czasie przez Wydział 
Śledczy KW MO w Opolu w związku z konspiracyjną działalnością wydawniczo-kolportażową w rejonie Otmu-
chowa. O jej przeprowadzeniu zadecydowały jednak, zgodnie z wytycznymi MSW, względy natury prewencyjnej 
w związku z przygotowaniami do obchodów święta 1 Maja584.

Bezpośrednio przed 1 maja 1983 r. lub jeszcze w tym dniu, w ramach akcji o kryptonimie „Klon II”, Służba 
Bezpieczeństwa profilaktycznie zatrzymała sporą grupę działaczy związkowych i opozycyjnych w województwie 
opolskim. Na okres 48 godzin lub krótszy zostali wówczas zatrzymani m.in. następujący działacze „Solidarności” 
z rejonu Nysy i Prudnika: Władysław Bolechów, Jakub Forystek, Zbigniew Jakubek, Henryk Nowaczek, Janusz 
Sanocki i Janusz Smagoń585.

3 maja 1982 r. w godzinach od 17.00 do 20.30 odbyła się niezależna manifestacja pod krzyżem przy kościele 
pw. św. św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. W manifestacji tej wzięło udział 150–200 osób, wśród których znajdował się 
przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, Janusz Sanocki. Obecna była również liczna grupa sióstr 
zakonnych. Śpiewano Rotę i Hymn Solidarności. Około połowy manifestantów przy słowach „Solidarność” zwycięży 
podniosło ręce w geście zwycięstwa „V”586.  

TAJEMNICZY ZGON BOGUSŁAWA PODBORĄCZYŃSKIEGO

 Wiosną 1983 r. nyskich działaczy i sympatyków „Solidarności” poruszyła wiadomość o tragicznej śmierci Bo-
gusława Podborączyńskiego, młodego pracownika ZUP w Nysie, który pomiędzy 14 marca a 15 kwietnia tegoż 
roku w niejasnych okolicznościach utonął w wodach Nysy Kłodzkiej. Kilka miesięcy wcześniej, w październiku 
1982 r., Podborączyński – jak już pisano – został, wraz z grupą innych pracowników ZUP, zatrzymany przez SB 
w związku z kolportażem biuletynu „Odmiennym Zdaniem”. Okoliczność ta dała asumpt do podejrzeń, że jego na-
gła śmierć mogła być spowodowana przez funkcjonariuszy MO lub SB. Dodatkowej pożywki dla tych podejrzeń, 
szeroko rozpowszechnionych wśród ludzi z kręgu nyskiej „Solidarności”, dostarczył  fakt, że wszczęte w tej sprawie 
dochodzenie nie przyniosło zadowalającego wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zgonu587. 

582   Ibidem, Sytuacja społeczno-polityczna w woj[ewództwie] opolskim w okresie 21 IV – 4 V 1983 r., 4 V 1983 r., s. 116.   
583 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego [wobec Stefana Magiery], 20 IV 

1983 r., k. 223; ibidem, Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego [wobec Zbigniewa Rusinowskie-
go], 20 IV 1983 r., k. 224.

584    Ibidem, [Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Opolu do Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu], 5 IV 1983 r., k. 39. 
585 AIPN Wr 08/338, Akta akcji krypt. „Klon-II”, a w szczególności: Sposób osadzenia w aresztach [osób] zatrzymanych w ramach akcji 

„K[lon]-II”, kwiecień 1983 r., k. 76; ibidem, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. opolskiego 30 IV 1983 r. do 
godz. 11.00, 30 IV 1983 r., k. 97. Zbigniew Jakubek, ur. 13 VII 1950 r. w Nysie; technik mechanik, zatrudniony jako technolog w FSD 
„Polmo” w Nysie.    

586 AP Opole, KW PZPR w Opolu, sygn. 448, Sytuacja społeczno-polityczna w woj[ewództwie] opolskim w okresie 21 IV – 4 V 1983 r., s. 117.
587 AIPN Wr 08/335, Materiały dot. interpelacji posła Bronisława Wilka, Pismo zastępcy szefa WUSW ds. SB w Opolu do dyrektora Biura 

Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej MO w Warszawie, 15 IX 1989 r., k. 75. Bogusław Podborączyński, ur. 19 VII 
1982 r. w Sławniowicach, zam. w Nysie; zatrudniony jako palacz w ZUP Nysa. Widziany za życia po raz ostatni w dniu 14 III 1983 r. 
Dwa dni później jego matka, Stanisława Podborączyńska, zgłosiła zaginięcie syna w KM MO w Nysie. 15 IV tegoż roku znaleziono 
jego ciało w wodach Nysy Kłodzkiej. Por. Ofiary stanu wojennego [wydanie książkowe materiałów wystawy IPN], pomysł i koncep-
cja wystawy A. B. Bohdziewicz i M. Hermanowicz, teksty A. Rudzińska, Warszawa 2007, bez numerów stron.                      
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Sprawa tragicznej śmierci Podborączyńskiego stała się w drugiej połowie 1989 r. przedmiotem korespondencji 
pomiędzy MSW i Komendą Główną MO w Warszawie a kierownictwem Wojewódzkiego Urzędu Spraw We-
wnętrznych w Opolu. Przyczyniła się do tego m.in. interpelacja posła Bronisława Wilka (wybranego w czerwcu 
z listy Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”), który zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych 
o wyjaśnienie różnych przypadków niepraworządnego działania funkcjonariuszy MO i SB na Opolszczyźnie588.  

W datowanym 15 września 1989 r. piśmie do dyrektora Biura Dochodzeniowo-Śledczego KG MO zastępca szefa 
WUSW ds. MO w Opolu, płk Józef Oleksy, informował, że w wyniku przeprowadzonych analiz dochodzeń dot. nagłych 
zajść śmiertelnych w latach 1980–89 z terenu woj.[ewództwa] opolskiego, stwierdzono 4 sprawy, w których przypisy-
wano przyczynienie się do śmierci funkcjonariuszom resortu spraw wewnętrznych. Jedną z owych czterech spraw była 
sprawa utonięcia Podborączyńskiego. Płk Oleksy prezentował w tej sprawie następujące stanowisko: Powodem pomó-
wień było m.in. to, że w toku dochodzenia nie udało się ustalić bezpośrednich okoliczności utonięcia oraz fakt, że zmarły 
jako członek „Solidarności” zatrzymywany był w październiku 1982 r. przez funkcjonariuszy SB z Wydziału Śledczego 
WUSW w Opolu za rozprowadzanie ulotek. Fakty te kojarzono, sugerując morderstwo na tle politycznym589.   

Sprawa śmierci Podborączyńskiego została ujęta również w analizie opracowanej w 1989 r. przez sekcję I Wy-
działu Dochodzeniowo-Śledczego WUSW w Opolu. W dokumencie tym przyznawano, że w toku wszczętego 
w tej sprawie dochodzenia zostały popełnione rażące nieprawidłowości590.     

„SOLIDARNOŚĆ” I NOWE ZWIĄZKI ZAWODOWE

Już w październiku 1982 r. pod patronatem władz komunistycznych zaczęły powstawać nowe związki zawo-
dowe, organizowane zgodnie z uchwaloną w stanie wojennym ustawą, delegalizującą ostatecznie „Solidarność”. 
Działalność nowych związków rozpoczęła się formalnie z początkiem 1983 r.591              

Nowe związki nie cieszyły się wielką popularnością wśród pracowników. Proces ich organizowania postępował 
dość wolno i z miernymi efektami592..    

W szeregach nowych związków zawodowych nie brakowało osób należących wcześniej do „Solidarności”. Zda-
rzało się nawet, że osoby takie stanowiły większość członków. Tak było m.in. w Głubczycach (74%) i Głuchoła-
zach (56%)593. Środowiska związkowo-opozycyjne zajmowały jednak jednoznacznie negatywne stanowisko wobec 
nowych związków, zwanych pogardliwie „wronimi”, w nawiązaniu do skrótu nazwy Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego. Działacze „Solidarności” nawoływali do bojkotu „neozwiązków”, a przynależność do nich potępiano 
jako akt kolaboracji594. W kolportowanym na przełomie stycznia i lutego 1983 r. kolejnym numerze pisma „Od-
miennym Zdaniem”, wydawanego przez konspirujących działaczy „Solidarności” z Zakładów Urządzeń Przemy-
słowych w Nysie, wzywając do bojkotu nowych związków, piętnowano je jako NSDAP (Niezależne, Samorządne, 
Demokratyczne Ale Partyjne)595. 

Do osób szczególnie aktywnie działających na rzecz bojkotu nowych związków zawodowych należał Józef Bo-
ski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy oddziale PKS w Prudniku i czołowy działacz 
MKZ NSZZ „S” Ziemi Prudnickiej. Przekonywał on pracowników, by nie wstępowali do nowych związków, a tych, 
którzy już do nich wstąpili, nakłaniał do wypisania się596. W związku z taką postawą Boski został dotkliwie poszko-
dowany przy podwyżce wynagrodzeń, a następnie, z dniem 3 listopada 1982 r., zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 
Oficjalnie zwolniono go z powodu nieprzestrzegania dyscypliny pracy, ale faktyczne doszło do tego pod naciskiem 
Zwiadu Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR597. 
588    Interpelacja do ministra spraw wewnętrznych, „Trybuna Opolska”, 25 VIII 1989 r., s. 3
589 AIPN Wr 08/335, Materiały dot. interpelacji posła Bronisława Wilka, Pismo zastępcy szefa WUSW ds. SB w Opolu do dyrektora Biura 

Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej MO w Warszawie, 15 IX 1989 r., k. 75.      
590 Ibidem, Analizy spraw z woj[ewództwa] opolskiego, w których imputowano udział w spowodowaniu nagłego zajścia śmiertelnego 

funkcjonariuszom resortu spraw wewnętrznych, b. d., k. 77–78.     
591 Ustawa z dnia 8 X 1982 r. o związkach zawodowych, Dziennik Ustaw, nr 32 z 1982 r., poz. 216; AP Opole, KW PZPR, sygn. 449, Sytuacja 

społeczno-polityczna w województwie opolskim w czerwcu 1983 r., b. d., s. 194. 
592 AP Opole, KW PZPR, sygn. 444, Protokoły [z posiedzeń] Egzekutywy Komitetu  [Wojewódzkiego] [PZPR], 7 X – 2 XII 1982 r., 

Informacja o przebiegu dyskusji nad przyszłością związków zawodowych województwa opolskiego i działaniach podjętych przez 
instancje i organizacje partyjne w związku z uchwaleniem ustawy o związkach zawodowych, b. d., s. 83. 

593   Ibidem, Sytuacja społeczno-polityczna w województwie opolskim w czerwcu 1983 r., b. d., s. 194. 
594   Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 94–95. 
595 AIPN Wr 011/1745, t. 2, Akta kontrolne śledztwa przeciwko Zbigniewowi Rusinowskiemu i Stefanowi Magierze, Notatka urzędo-

wa, 3 II 1983 r., k. 23; ibidem, Notatka urzędowa, 7 II 1983 r., k. 25. 
596   AIPN Wr 065/1104, d. 1, Notatka służbowa (odpis), 20 X 1982 r., mfm. 
597   Ibidem, Notatka służbowa dot. sytuacji w PKS Prudnik (odpis), b.d., mfm. 
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Rozdział  5 

Komunistyczny aparat władzy 
i działalnosć zwiazkowo-opozycyjna 

na południowych rubiezach Slaska Opolskiego 
po zniesieniu stanu wojennego 

(od lipca 1983 do pazdziernika 1986 r.) 

ZNIESIENIE STANU WOJENNEGO. 
AMNESTIE Z LAT 1983–1984 I ICH ZNACZENIE POLITYCZNE 

Z dniem 22 lipca 1983 r. władze PRL zniosły oficjalnie stan wojenny, obowiązujący w Polsce od 13 grudnia 
1981 r. i formalnie zawieszony z początkiem 1983 r. Łączyło się z tym wejście w życie amnestii dla „przestępców” 
politycznych, uchwalonej przez Sejm PRL w dniu 21 lipca 1983 r.598 Trwająca od półtora roku „wojna” z „Solidar-
nością” i siłami opozycyjnymi toczyła się jednak nadal. Zmieniły się tylko formy i metody walki. 

W województwie opolskim skorzystało z amnestii łącznie 56 osób represjonowanych przed 21 lipca 1983 r. W gronie 
tym znaleźli się m.in.: Czesława Góra, Marian Korba, Henryka Kubeczek-Gałaj, Stanisław Wiciak (Głubczyce), 
Alina Glombica, Bogusław Homa, Henryk Jabłoński, Jan Jabłoński, Wiesław Kulpa, Marian Owsianka, Henryk 
Szuszkiewicz, Janina Szuszkiewicz, Henryk Ustianowski, Zygmunt Żak (Głuchołazy) oraz Stefan Magiera i Zbi-
gniew Rusinowski (Otmuchów). Szesnaście innych osób skorzystało z amnestii na zasadzie ujawnienia prowadzo-
nej przez siebie działalności przed miejscowymi organami ścigania599. 

21 lipca 1984 r. Sejm PRL uchwalił kolejną amnestię dla sprawców „przestępstw” politycznych600. Tak jak 
w przypadku poprzedniej amnestii, SB liczyła również na ujawnianie się osób prowadzących zakazaną działalność 
związkową i opozycyjną. Wiązano z tym nadzieję na uzyskanie informacji pomocnych w dalszej działalności ope-
racyjnej SB601.      

Bezpośrednią konsekwencją nowej ustawy amnestyjnej było umorzenie postępowań karnych prowadzonych 
już po zniesieniu stanu wojennego m.in. w stosunku do następujących osób: Zdzisław Bernacki (Michałów), Jan 
Naskręt, Eugeniusz Wyspiański, Franciszek Winiarski (Prudnik) oraz Aleksander Gołowkin (Jarnołtówek)602.      

KOMUNISTYCZNY APARAT BEZPIECZEŃSTWA PO ZNIESIENIU STANU WOJENNEGO

Wkrótce po zniesieniu stanu wojennego weszła w życie ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie ministra spraw 
wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów, regulująca w szczególności działalność Służby Bezpie-
598 Ustawa z dnia 21 VII 1983 r. o amnestii, Dziennik Ustaw nr 39/1983, poz. 177. Por. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, 

s. 67; A.L. Sowa, op. cit., s. 549–550.   
599 AIPN Wr 012/3196, t. 1, Akta postępowania amnestyjnego, Wykaz osób podejrzanych i skazanych za p-twa polityczne podlegających 

amnestii, b. d., k. 9–11; ibidem, Meldunek o zastosowaniu amnestii w postępowaniu przygotowawczym, 11 VIII 1983 r., k. 42.                 
600   Ustawa dnia 21 VII 1984 r. o amnestii, Dziennik Ustaw nr 36/1984, poz. 192; A.L.  S owa,  op. cit., s. 571.  
601   Ibidem, Pismo zastępcy szefa WUSW ds. SB w Opolu do zastępców szefów RUSW ds. SB, 27 VII 1984 r., k. 8–13. 
602 Ibidem, Wykaz spraw karnych prowadzonych przez Wydział Śledczy [WUSW w Opolu] umorzonych na zasadzie ustawy o amne-

stii z 21 VII 1984 r., 1 VIII 1984 r., k. 16.        
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czeństwa. Na mocy tego aktu dotychczasowe komendy Milicji Obywatelskiej zostały przekształcone w terenowe 
urzędy spraw wewnętrznych z pionami MO i SB603. 

W Nysie, Głubczycach i Prudniku powstały wówczas rejonowe urzędy spraw wewnętrznych, których szefowie 
posiadali zastępców ds. SB. Szefem Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nysie był ppłk Edward Tobor. 
Jego zastępcą ds. SB był por./kpt./mjr Edmund Młynarczyk. Szefem RUSW w w Głubczycach został por. Włodzi-
mierz Grabowski. Zastępcą szefa RUSW ds. SB był por./kpt./mjr Józef Zwiech. Szefem RUSW w Prudniku był 
mjr Mieczysław Kuroczkin. Jego zastępcami ds. SB byli kolejno kpt. Andrzej Wykurz (do listopada 1986 r.), por./
kpt. Kazimierz Sękowski (od grudnia 1986 do września 1989 r.) oraz ppor. Jerzy Wojtalik (od października 1989 
do stycznia 1990 r.)604.       

Wymieniony powyżej Edmund Młynarczyk, pochodzący z Przedmościa koło Praszki w powiecie wieluńskim, 
próbował w latach 1965–1970 studiować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 
ale ostatecznie studiów nie ukończył. W czerwcu 1971 r. przyjęto go do pracy na stanowisku inspektora operacyj-
nego w Referacie SB Komendy Powiatowej MO w Wodzisławiu Śląskim. Przydzielane mu zadania mieściły się 
w zakresie działania pionu II, a następnie pionu III SB. Zajmowął się on m.in. organizowaniem „pracy operacyjnej” 
na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie” w Jastrzębiu, gdzie prowadził siedmiu tajnych współpracowni-
ków (w tym dwóch pozyskanych przez niego samego)605. 

W latach 1973–1976 Młynarczyk odbył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego 
w Legionowie i został mianowany na pierwszy stopień oficerski606. Po studiach uzyskał on przeniesienie do woje-
wództwa opolskiego, gdzie mieszkała jego żona, i został funkcjonariuszem Wydziału II KW MO w Opolu607. 
W listopadzie 1980 r. powierzono mu stanowisko kierownika Sekcji VI w tymże wydziale, zajmującej się kontrwy-
wiadowczym zabezpieczeniem obiektów wojskowych608. 

W połowie września 1983 r. kpt. Młynarczyk został zastępcą szefa RUSW ds. SB w Nysie609. W 1986 r. odbył 
on trzymiesięczne przeszkolenie w Wyższej Szkole KGB w Moskwie. W opinii służbowej sporządzonej na krótko 
przed wysłaniem go do Moskwy stwierdzono, że ma on „perspektywę awansu na wyższe stanowisko”610.

W maju 1988 r. Młynarczyk awansował do stopnia majora611. W lipcu 1990 r. został on zwolniony z pracy 
w związku z likwidacją SB, ale we wrześniu tegoż roku Komisja Kwalifikacyjna przy Departamencie Kadr MSW 
zaliczyła go do rezerwy osobowej resortu612.  

Józef Zwiech, syn wieloletniego funkcjonariusza Służby Więziennej, rozpoczął resortową karierę w sierpniu 
1970 r. jako referent operacyjno-dochodzeniowy MO w rodzinnych Strzelcach Opolskich. Od początku zależało 
mu na pracy w SB, ale w związku za brakiem wolnych etatów w tej służbie trafił początkowo do pionu kryminal-
nego MO. Dopiero we wrześniu 1971 r. udało mu się załatwić przeniesienie do SB613. Został on funkcjonariuszem 
603 Ustawa z dnia 14 VII 1983 r. o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów, Dziennik Ustaw 

nr 38/1983, poz. 172; P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, s. 57; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 
1980–2006, s. 67; A. L. Sowa, op. cit., s. 549–550. 

604 T. Dziankowski, Kronika SB i MO na Opolszczyźnie…,  s. 193 (AIPN Wr 00147/521, k. 108); AIPN Wr 0251/83, Akta osobowe funkcjo-
nariusza Andrzeja Wykurza, Przebieg służby (pracy), k. 48–50; AIPN Wr 0126/2171, Akta osobowe funkcjonariusza Kazimierza Sękow-
skiego, Przebieg służby (pracy), k. 87–88; Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3, 1975–1990, red. nauk. P. Piotrowski, 
Warszawa 2008, s. 218–219.  

605 AIPN Wr 0251/79, Akta osobowe funkcjonariuszaEdmunda Młynarczyka, Opinia, 5 III 1971 r., k. 40; ibidem, Przebieg służby (pracy), 
k. 77; ibidem, Wniosek personalny, 1 VI 1971 r., k. 79; ibidem, Opinia służbowa, 25 II 1972 r., k. 80; ibidem, Opinia służbowa, 16 V 
1973 r., k. 83; ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 22 VI 1973 r., k. 85 (kopia cyfrowa – Pdf).        

606 Ibidem, Dyplom ukończenia studiów, odpis dokumentu przedłożonego 6 X 1976 r., k. 27; ibidem, Przebieg służby (pracy), k. 77–78 
(kopia cyfrowa – Pdf).        

607   Ibidem, Przebieg służby (pracy), k. 77; ibidem, Raport, 1 VII 1976 r., k. 96; ibidem, Wniosek personalny, sierpień 1976 r., k. 97; ibidem, 
Opinia służbowa, 27 X 1980 r., k. 100 (kopia cyfrowa – Pdf).    

608   Ibidem, Wniosek personalny, 27 X 1980 r., k. 101; ibidem, Opinia służbowa, 16 IX 1983 r., k. 105 (kopia cyfrowa – Pdf).     
609   Ibidem, Wniosek personalny, 15 IX 1983 r., k. 104 (kopia cyfrowa – Pdf).     
610 Ibidem, Akta osobowe funkcjonariusza Edmunda Młynarczyka, Przebieg służby (pracy), s. 130; ibidem, Opinia służbowa za okres 

od 15 IX 1983 do 28 III 1986 r., s. 176 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970 – 1990. 
Próba bilansu, praca zbior., Centralny Ośrodek Szkolenia im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, Emów 2013, s. 143.  

611   AIPN Wr 0251/79, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 30 V 1988 r., k. 110 (kopia cyfrowa – Pdf).   
612 Ibidem, Protokół. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej, 13 IX 1990 r., k. 114; ibidem, Karta zwolnienia, 30 VII 1990 r., k. 116; ibidem, Świa-

dectwo pracy, 25 IX 1990 r., k. 117 (kopia cyfrowa – Pdf).     
613 AIPN Wr 0163/118, Akta osobowe funkcjonariusza Józefa Zwiecha, Przebieg służby (pracy), k. 1; ibidem, Raport, 1 IX 1971 r., k. 2; 

ibidem, Opinia służbowa, 18 V 1973 r., k. 11 (kopia cyfrowa – Pdf).       
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operacyjnym Referatu SB Komendy Powiatowej MO w Strzelcach Opolskich614. W latach 1973–1976 ukończył 
Wyższą Szkołę Oficerską MSW w Legionowie i został mianowany podporucznikiem615. W ślad za tym zatrudnio-
no go w Wydziale II KW MO w Opolu616. W 1978 r. ppor. Zwiech ukończył dodatkowo studia administracyjne na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach617. 

W latach 1982–1983, w okresie stanu wojennego, por. Józefowi Zwiechowi powierzono kierownictwo nowo 
utworzonych struktur rejonowych SB w Głubczycach. Funkcję tę pełnił on początkowo jako zastępca komendanta 
rejonowego MO ds. SB618, a następnie jako zastępca szefa RUSW ds. SB619.  

W 1985 r. kpt. Zwiech był chwalony przez przełożonych jako oficer wypełniający swoje obowiązki z pełnym 
oddaniem, wymagający wobec siebie i podwładnych, nie ograniczający się do ustawowych godzin pracy620. W maju 
1988 r. został on awansowany do stopnia majora jako dobry organizator, wymagający wobec podwładnych, pra-
widłowo realizujący zadania w zakres kierowania i nadzoru, w wyniku czego [miejscowa] komórka SB uzyskuje 
dobre wyniki w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości politycznej i zabezpieczeniu terenu przed penetracją 
obcych wywiadów621.        

Warto dodać, że funkcjonariuszami SB byli również trzej bracia Józefa Zwiecha: Jan, Ryszard i Tadeusz. Jan i Ry-
szard Zwiechowie służyli w lokalnych strukturach SB w swoich rodzinnych Strzelcach Opolskich. Tadeusz Zwiech 
był funkcjonariuszem Wydziału IV KW MO/WUSW w Opolu622.         

Andrzej Wykurz, syn lokalnego działacza partyjnego PZPR ze Starego  Paczkowa623, podjął pracę w SB w listo-
padzie 1970 r.624 Rekomendacji udzielił mu znający go osobiście I zastępca komendanta miejskiego i powiatowego 
MO ds. SB w Nysie, ppłk Henryk Szymczyk625. W stopniu starszego szeregowca Wykurz został funkcjonariuszem 
operacyjnym Referatu SB Komendy Miejskiej i Powiatowej MO w Nysie, gdzie z czasem awansował do stopnia 
kaprala. Realizowane przez niego zadania mieściły się w zakresie działania pionu II SB626. W latach 1972–1973 
ukończył on  roczną szkołę oficerską SB627. W późniejszym czasie zajmował się pracą operacyjną w pionie paszpor-
towym SB KMiP MO w Nysie628. W październiku 1975 r. na jego własną prośbę przeniesiono go do Wydziału II 
KW MO w Opolu, gdzie w tym czasie mieszkał629.       

Już w połowie lat siedemdziesiątych XX w. przełożeni ppor. Wykurza zaczęli uskarżać się na problemy wynika-
jące na tle nadużywania przez niego alkoholu. Zarzucano mu, że pod wpływem alkoholu staje się bardzo impulsywny 
i zaczepny, kompromitując nie tylko własną osobę, lecz również dobre imię Służby Bezpieczeństwa. W 1977 r. udzielono 
mu upomnienia za to, że wraz z innym funkcjonariuszem SB wywołał w stanie nietrzeźwym awanturę z funk-
cjonariuszem MO na dworcu PKP w Brzegu, co pociągnęło za sobą interwencję innych funkcjonariuszy MO 

614   Ibidem, Rozkaz nr 05/73 o wyróżnieniu, 20 III 1973 r., k. 7 (kopia cyfrowa – Pdf).     
615    Ibidem, Opinia służbowa, 25 VI 1976 r., k. 15; ibidem, Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, przedłożonego 5 VIII 1976 r., k. 16 (kopia 

cyfrowa – Pdf).      
616   Ibidem, Wniosek personalny, 29 VI 1976 r., k. 17 (kopia cyfrowa – Pdf).      
617   Ibidem, Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, przedłożonego 6 III 1979 r., k. 20 (kopia cyfrowa – Pdf).      
618   Ibidem, Wniosek personalny, 7 VIII 1982 r., k. 26 (kopia cyfrowa – Pdf).       
619   Ibidem, Opinia służbowa za okres od 15 VIII 1982 do 10 II 1985 r., k. 29 (kopia cyfrowa – Pdf).        
620   Ibidem.
621   Ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 30 V 1988 r., k. 32 (kopia cyfrowa – Pdf).         
622 AIPN Wr 0126/2149, Akta osobowe funkcjonariusza Jana Zwiecha, Przebieg służby (pracy), k. 82 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN 

Wr 0251/76, Akta osobowe funkcjonariusza Ryszarda Zwiecha, Przebieg służby (pracy), k. 69 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 0126/2038, 
Akta osobowe funkcjonariusza Tadeusza Zwiecha, Przebieg służby (pracy), k. 44 (kopia cyfrowa – Pdf).    

623 AIPN Wr 0251/83, Charakterystyka, b. d., k. 23; ibidem, Wywiad, 2 XI 1970 r., k. 26; ibidem, Wniosek personalny o przyjęcie do 
MO, 2 XI 1970 r., k. 53 (kopia cyfrowa – Pdf).    

624   Ibidem, Przebieg służby (pracy), k. 48 (kopia cyfrowa – Pdf).    
625 Ibidem, Oświadczenie, 24 X 1970 r., k. 24 (kopia cyfrowa – Pdf). W złożonym przez siebie piśmie oświadczeniu ppłk Szymczyk tak scha-

rakteryzował środowisko rodzinne kandydata: Stosunek ojca kandydata do Organów SB i MO jest bardzo pozytywny. Dzieci wychowuje 
w dyscyplinie i duchu socjalistycznym. Życzeniem rodziców jest, aby syn pracował w Org[anach] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] w Nysie.   

626 Ibidem, Opinia służbowa kpr. Andrzeja Wykurza, 26 VI 1972 r., k. 55; ibidem, Opinia służbowa za okres od 1 XI 1970 r. r., dokument 
z 8 X 1973 r., k. 62 (kopia cyfrowa – Pdf).       

627    Ibidem, Przebieg przeszkolenia funkcjonariusza służby bezpieczeństwa, k. 52; ibidem, Świadectwo ukończenia Szkoły Oficerskiej Służby 
Bezpieczeństwa MSW, 13 VII 1973 r., k. 59 (kopia cyfrowa – Pdf).       

628    Ibidem, Opinia służbowa za okres od 1 XI 1970 r. r., k. 62; ibidem, Opinia służbowa, 13 XII 1974 r., k. 65 (kopia cyfrowa – Pdf).     
629   Ibidem, Raport, 10 IX 1975 r., k. 67 (kopia cyfrowa – Pdf).    
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na oczach wielu podróżnych630. W kwietniu 1979 r. awansowano go do stopnia porucznika jako funkcjonariusza 
zdyscyplinowanego i sumiennego, należycie wywiązującego się z obowiązków służbowych631. We wrześniu tegoż 
roku ukarano go jednak naganą za to, że pod wpływem alkoholu zakłócał porządek publiczny w Opolu i Brzegu632.   

W 1981 r. por. Andrzej Wykurz ukończył w trybie zaocznym studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocław-
skim, co w oczywisty sposób przyczyniło się do umocnienia jego pozycji zawodowej633. W lipcu następnego roku 
powierzono mu kierownictwo nowo utworzonych struktur rejonowych SB w Prudniku634. W opinii przełożonych 
jako zastępca komendanta miejskiego i powiatowego MO ds. SB wniósł on duży wkład pracy i zaangażowania 
w organizację nowo powstałych ogniw SB w rejonach. W związku z tym w maju 1983 r. awansowano go do stopnia 
kapitana635. W tymże roku, w związku z reorganizacją resortu, został on zastępcą szefa RUSW636.  

W 1984 r. ekipa kontrolna z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu stwierdziła, że kpt. Wykurz 
wyróżnił się dobrymi wynikami pracy rozpoznawczo-operacyjnej. Uznano jednak, że wymaga on nadzoru w zakresie 
przestrzegania dyscypliny służbowej. W wyniku kolejnej kontroli, przeprowadzonej w roku następnym, stwierdzo-
no dalszy postęp w zakresie pracy operacyjnej i rozpoznawczej637. 

Kariera kpt. Wykurza załamała się na tle występujących u niego już wcześniej problemów alkoholowych. Prze-
łożeni zarzucali mu, że potrafi nie przychodzić do pracy bez uzasadnionych przyczyn i nie sprawuje należytego 
nadzoru nad podwładnymi, wielokrotnie wykazał lekceważący stosunek do zasad etyki i obyczajów, a także dyscy-
pliny służbowej, a jego zachowanie powoduje znaczne trudności w egzekwowaniu dyscypliny od podległych mu 
funkcjonariuszy638. 

W grudniu 1985 r., jadąc w stanie nietrzeźwym bez biletu i nie dając się wylegitymować, kpt. Wykurz wywołał 
awanturę z obsługą pociągu. Znieważył słownie konduktora rewizyjnego, kierownika pociągu oraz dwie podróżne, 
a także spowodował opóźnienie pociągu. W związku z tym otrzymał karę nagany639. Kara ta nie dała jednak spo-
dziewanych efektów. Przełożeni notowali kolejne przypadki nadużywania alkoholu przez kpt. Wykurza, odbijające 
się także na jego aktywności służbowej. W październiku 1986 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscy-
plinarne za wprowadzenie się w stan upojenia alkoholowego i zakłócenie spokoju i porządku publicznego na ulicach 
Prudnika, w związku z czym musieli interweniować funkcjonariusze MO640.    

Kpt. Wykurz bronił się pisząc, że alkohol spożywa jedynie w wyjątkowych sytuacjach, a na jego kondycję psy-
chiczną ma negatywny wpływ utrzymujący się od dłuższego czasu konflikt z szefem RUSW641. W związku z wszczę-
tym przeciwko niemu postępowaniem dyscyplinarnym wystąpił on jednak z prośbą o zwolnienie go z pracy 
w SB i MO642.  W listopadzie 1986 r. odwołano go z zajmowanego stanowiska i zwolniono z pracy w resorcie spraw 
wewnętrznych643. W styczniu następnego roku krok ten zatwierdziła Egzekutywa Komitetu Miejsko-Gminnego 
PZPR w Prudniku644.              

Kazimierz Sękowski, kolejny zastępca szefa RUSW ds. SB w Prudniku, zaczynał karierę resortową w 1967 r. jako 
milicjant w rodzinnym Brzegu. Dwa lata później, po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej MO w Słupsku, został on funk-
cjonariuszem ZOMO.. W formacji tej awansował on do stanowiska dowódcy drużyny plutonu lekkiego. W grudniu 
1972 r. został na własną prośbę przeniesiony na stanowisko referenta w Wydziale Dochodzeniowym Komendy Miasta 
i Powiatu MO w Opolu. W latach 1976–1977 służył jako milicjant w Bielsku-Białej i Lewinie Brzeskim645.    
630 Ibidem, Opinia służbowa, 13 XII 1974 r., k. 65; ibidem, Rozkaz nr 2 /77 o ukaraniu, 26 VII 1977 r., k. 69; ibidem, Opinia służbowa, 10 XI 

1977 r., k. 70 (kopia cyfrowa – Pdf).  W tym kontekście wymieniano m.in. takie incydenty jak powtarzające się awantury z funkcjonariusza-
mi MO i członkiem ORMO oraz spożywanie alkoholu w godzinach pracy,  przy okazji wychodzenia z jednostki w sprawach służbowych.      

631    Ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 23 IV 1979 r., k. 73 (kopia cyfrowa – Pdf).    
632    Ibidem, Rozkaz nr 1 /79 o ukaraniu, 25 IX 1979 r., k. 74 (kopia cyfrowa – Pdf).  
633    Ibidem, Dyplom ukończenia studiów, odpis dokumentu przedłożonego 2 X 1981 r., k. 21 (kopia cyfrowa – Pdf).  
634    Ibidem, Wniosek personalny, lipiec 1982 r., k. 78 (kopia cyfrowa – Pdf).        
635    Ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 23 V 1983 r., k. 79 (kopia cyfrowa – Pdf).      
636    Ibidem, Przebieg służby (pracy), k. 48 (kopia cyfrowa – Pdf).   . 
637    Ibidem, Indywidualna karta przeglądu kadr owego, k. 91 (kopia cyfrowa – Pdf).   
638    Ibidem, Notatka służbowa, 13 X 1986 r., k. 86 (kopia cyfrowa – Pdf).     
639    Ibidem, Rozkaz nr 2 /86 o ukaraniu, 20 III 1986 r., k. 83 (kopia cyfrowa – Pdf).    
640    Ibidem, Opinia służbowa, 17 X 1986 r., k. 84; ibidem, Raport,13 X 1986 r., k. 85 (kopia cyfrowa – Pdf).   
641    Ibidem, Opinia służbowa, 17 X 1986 r., k. 84 (kopia cyfrowa – Pdf).    
642    Ibidem, Raport,13 X 1986 r., k. 85 (kopia cyfrowa – Pdf).  
643    Ibidem, Karta zwolnienia, 24 XI 1986 r., k. 95; ibidem, Świadectwo pracy, 3 XII 1986 r., k. 97 (kopia cyfrowa – Pdf).        
644    Ibidem, Wniosek [o odwołanie ze stanowiska z-cy szefa RUSW ds. SB w Prudniku], 13 XI 1986 r., k. 92 (kopia cyfrowa – Pdf).    
645 AIPN Wr 0126/2171, Akta osobowe funkcjonariusza Kazimierza Sękowskiego, Przebieg służby (pracy), k.  86; ibidem, Przebieg służby 

(pracy), k.  88; ibidem, Raport, 6 XI 1972 r., k. 105; ibidem,  Opinia służbowa za okres od 1 IX 1972 do 15 IV 1975 r., k. 110.  
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W latach 1978–1981 Sękowski ukończył Wyższą Szkołę Oficerską MO w Szczytnie i został mianowany na 
pierwszy stopień oficerski646. Nie powrócił jednak do pracy w pionie milicyjnym, lecz z początkiem lipca został 
przydzielony do pionu SB jako funkcjonariusz Wydziału III „A”, przemianowanego niedługo potem na Wydział 
V647. Wydział ten odgrywał główną rolę w działaniach wobec „Solidarności”. O przydzieleniu do niego świeżo 
upieczonego oficera MO zadecydowały najpewniej ówczesne potrzeby kadrowe aparatu bezpieczeństwa, mobili-
zującego siły do walki z niezależnym ruchem związkowym. Ppor. Sękowski odegrał w tej walce bardzo aktywną 
rolę. W opinii swoich przełożonych sprawdził się jako pracownik operacyjny Wydziału V w najtrudniejszym okresie 
II połowy 1981 r. i początku 1982 r. W związku z tym już w marcu 1982 r., w pierwszych miesiącach stanu wojen-
nego, powołano go na stanowisko kierownika sekcji, sprawującej operacyjny nadzór nad zakładami pracy branży 
budowlanej i cementowej648. W trudnym okresie lat 1981–1983 sprawdził się jako oddany pracownik i kierownik 
sekcji – oceniali przełożeni649. Kierowana przez niego sekcja była zaliczana do przodujących w Wydziale V650.   

W 1986 r. por. Sękowski ukończył w trybie zaocznym studia w Akademii Spraw Wewnętrznych, uzyskując tytuł 
magistra nauk politycznych651. W marcu tegoż roku zaliczono go  do rezerwy kadrowej na stanowisko zastępcy 
szefa RUSW652. Przed końcem roku objął on takie stanowisko w Prudniku. Podjęta w listopadzie 1986 r. decyzja 
w tej sprawie została w styczniu następnego roku zatwierdzona przez Egzekutywę Komitetu Miejsko-Gminnego 
PZPR w Prudniku653. 

W marcu 1989 r. kpt. Sękowski poprosił o zwolnienie go z pracy w resorcie spraw wewnętrznych, motywując 
swój krok względami zdrowotnymi. Szef RUSW w Prudniku, mjr Mieczysław Kuroczkin, zabiegał o zatrzymanie go 
w służbie, ale bezskutecznie i z końcem grudnia tegoż roku kpt. Sękowski odszedł z resortu spraw wewnętrznych654. 

Ostatni szef prudnickich struktur SB, ppor. Jerzy Wojtalik, wywodził się z pionu milicyjnego, w którym praco-
wał od 1972 do 1982 r. W sierpniu 1980 r. w stopniu sierżanta sztabowego został on kierownikiem referatu dzielni-
cowych i posterunkowych Komendy Miejskiej MO w Prudniku, a w styczniu 1982 r. jako starszy sierżant sztabowy 
objął kierownictwo Referatu do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi. Już w czerwcu 1982 r., w związku z utwo-
rzeniem Referatu SB przy Komendzie Rejonowej MO w Prudniku, st. sierż. sztab. Wojtalik poprosił o przeniesienie 
go do pionu SB. W ślad za tym został on inspektorem Wydziału V KW MO, a później  starszym inspektorem SB 
RUSW w Prudniku. Jeszcze w 1982 r. ukończył trzymiesięczny kurs specjalny chorążych SB w Ośrodku Do-
skonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi, uzyskując stopień młodszego chorążego. W 1983 r. ukończył 
w trybie zaocznym studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a w latach 
1986–1987 także Oficerskie Studium Podyplomowe przy Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. F. Dzierżyńskiego 
w Legionowie, uzyskując stopień podporucznika. We wrześniu 1989 r. szef RUSW w Prudniku, mjr Kuroczkin, 
wystąpił z wnioskiem o powołanie go na stanowisko zastępcy szefa RUSW ds. SB. W 1990 r. Wojewódzka Komi-
sja Kwalifikacyjna uznała, że ppor. Jerzy Wojtalik odpowiada wymogom przewidzianym dla funkcjonariusza lub 
pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych określonym w ustawie i posiada kwalifikacje moralne do pełnienia 
służby – podjęcia pracy w Policji655. 

Kpt. Andrzej Wykurz nie był jedynym funkcjonariuszem SB zmuszonym do odejścia z resortu spraw we-
wnętrznych na tle zarzutów natury dyscyplinarnej. Bardzo źle skończyła się również kariera dwóch oficerów Sekcji 
V SB Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nysie, którzy odgrywali szczególnie ważną rolę w zwalczaniu 
miejscowych środowisk opozycyjnych: kpt. Władysława Załanowskiego i por. Bronisława Mordarskiego. W 1987 r. 

646    Ibidem, Opinia służbowa za okres od dnia 31 VIII 1978 do 25 VI 1981  r., k. 125; ibidem, Wniosek personalny, lipiec 1981 r., k. 126. 
647   Ibidem, Opinia służbowa, 1 III 1982 r., k. 127. 
648   Ibidem, Wniosek personalny, 2 III 1982 r., k. 128. 
649   Ibidem, Opinia służbowa za okres od 1 III 1982 do 6 IV 1985 r., k. 132. 
650   Ibidem, Opinia służbowa za okres od do 6 IV 1985 do 24 XI 1986 r., k. 135. 
651   Ibidem, Dyplom (kserokopia), 9 IV 1986 r., k. 41.   
652    Ibidem, Wniosek o zaliczenie kandydata  do rezerwy kadrowej na stanowisko zastępcy szefa RUSW, 18 III 1986 r., k. 137. 
653    Ibidem, Wniosek [o zatwierdzenie na stanowisko z-cy szefa RUSW ds. SB w Prudniku], 27 XI 1986 r., k. 138. 
654 Ibidem, Raport, 30 III 1989 r., k. 140; ibidem, Pismo szefa RUSW w Prudniku do szefa WUSW w Opolu, 4 IV 1989 r., k. 141–142; ibidem, 

Karta zwolnienia, 29 XI 1989 r., k. 146; 
655 AIPN Wr292/82, Akta osobowe funkcjonariusza Jerzego Wojtalika, Przebieg służby (pracy), s. 0007–0008; ibidem, Raport, 23 VI 

1982 r.,s. 0011–0012; ibidem, Opinia służbowa, 30 XI 1982 r., s. 0017; ibidem, Raport, 1 III 1985 r., s. 0019–0020; ibidem, Opinia służbowa, 
22 VI 1987 r., s. 0028; ibidem, Wniosek o nadanie stopnia Milicji Obywatelskiej, 2 VI 1987 r., s. 0029–0030; ibidem, Wniosek personalny, 
8 IX 1989 r., s. 0035–0036; ibidem, Opinia, b. d., s. 0039 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr427/181, Akta osobowe funkcjonariusza Jerzego 
Wojtalika, Przebieg służby (pracy), s. 0003–0006; ibidem, Wniosek personalny, 30 VII 1980 r., s. 0024–0025; ibidem, Wniosek personalny, 
9 I 1982 r., s. 0028–0029 (kopia cyfrowa – Pdf).
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zostało wszczęte przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne, w związku z czym obaj wystąpili o zwolnienie 
ich z pracy w SB. Mordarskiemu przyznano milicyjną emeryturę656. 

Zarzuty stawiane Mordarskiemu i Załanowskiemu dotyczyły przyjmowania korzyści majątkowych od pewne-
go rzemieślnika w zamian za pomoc w załatwianiu korzystnych umów kooperacyjnych. Prokuratura Wojewódzka 
w Opolu wszczęła w tej sprawie śledztwo, prowadzone przy udziale funkcjonariuszy SB z Wydziału Śledczego 
WUSW w Opolu. Śledztwo zostało jednak ostatecznie umorzone ze względu na brak dostatecznych dowodów winy657.  

Czynny udział w zwalczaniu działalności opozycyjnej na południowych kresach Opolszczyzny brali również 
funkcjonariusze SB z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu. Główną rolę w zwalczaniu niezależ-
nej działalności związkowej w zakładach pracy odgrywał w dalszym ciągu pion V SB, reprezentowany przez Wy-
dział V WUSW w Opolu. Naczelnikiem owego wydziału pozostawał w dalszym ciągu mjr/ppłk Andrzej Mikoła-
jew. Zwalczanie opozycji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska KPN, należało do kompetencji 
pionu III SB, zajmującego się także środowiskami twórczymi, kulturą i oświatą. Do połowy 1985 r. naczelnikiem 
Wydziału III WUSW w Opolu pozostawał ppłk Jerzy Zarębski. W późniejszym czasie funkcję tę pełnił mjr/ppłk 
Michał Korzeniowski, pełniący wcześniej obowiązki zastępcy naczelnika tegoż wydziału. Ostatnim naczelnikiem 
Wydziału III WUSW był od wiosny 1988 r. kpt. Jan Peczeniuk. Zwalczaniem działalności związkowo-opozycyjnej 
wśród rolników zajmował się do 1984 r. pion IV SB, którego zadania obejmowały także inwigilację i zwalczanie 
Kościoła. Na przełomie lat 1984 i 1985 z pionu IV SB wyodrębniono nowy pion VI, specjalizujący się zagadnie-
niach związanych z rolnictwem i sektorem rolno-spożywczym gospodarki658. Kolejnymi naczelnikami Wydziału 
IV WUSW w Opolu byli ppłk Kazimierz Dunaj (do 1985 r.) oraz kpt./mjr Janusz Kogutkiewicz (wcześniejszy 
zastępca naczelnika wydziału)659. Naczelnikiem Wydziału IV WUSW w Opolu był ppłk Robert Goryszewski. Jego 
zastępcą był do 1988 r. ppłk Feliks Rogala, były funkcjonariusz UB, zaangażowany w początkach lat pięćdziesiątych 
XX w. w działania przeciwko KAP660.

Szczególną aktywnością w zakresie zwalczania działalności związkowo-opozycyjnej  wyróżniał się por./kpt. 
Janusz Niżnik, pochodzący z Prudnika funkcjonariusz Wydziału V WUSW w Opolu. Dzięki dobrej znajomości 
miejscowych realiów był bardzo groźnym i skutecznym w działaniu przeciwnikiem lokalnych działaczy związko-
wo-opozycyjnych. Kierowana przez niego od lipca 1985 r. Sekcja III realizowała najtrudniejsze zadania Wydziału 
V WUSW w Opolu i była uważana za najlepszą sekcję tegoż wydziału. W kwietniu 1989 r. kpt. Niżnik awansował 
na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału661. 

W walce z konspiracyjną działalnością związkowo-opozycyjną w rejonie Głuchołaz wyróżnił się mł. chor./
chor./st. chor. Zdzisław Dacko z Grupy V SB RUSW w Prudniku. Prowadził on m.in. sprawę operacyjnego spraw-
dzenia o kryptonimie „Kasa”, wymierzoną przeciwko miejscowym działaczom „Solidarności”662.   

Urodzony w Jasionie Z. Dacko, absolwent Technikum Elektrycznego w Opolu, pracował do 1975 r. w róż-
nych zakładach przemysłowych na terenie Prudnika. Był on w tym czasie lokalnym działaczem PZPR. Jego żona, 
funkcjonariuszka milicji, została jednak przeniesiona służbowo do Komendy Wojewódzkiej MO w Tarnobrzegu, 
utworzonej w związku z dokonaną w 1975 r. zmianą podziału administracyjnego kraju. Dackowie przeprowadzili 
656 AIPN Wr 0126/1870, Akta osobowe funkcjonariusza Władysława Załanowskiego, Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania 

dyscyplinarnego przeciwko kpt. Władysławowi Załanowskiemu i por. Bronisławowi Mordarskiemu, starszym inspektorom SB RUSW 
w Nysie, 20 III 1987 r., k. 20–23; AIPN Wr 0126/1871, Akta osobowe funkcjonariusza Bronisława Mordarskiego, Sprawozdanie z prze-
prowadzonego postępowania dyscyplinarnego przeciwko kpt. Władysławowi Załanowskiemu i por. Bronisławowi Mordarskiemu, 
starszym inspektorom SB RUSW w Nysie, 20 III 1987 r., k. 24–27; ibidem, Decyzja pierwszorazowa o ustaleniu prawa do emerytury 
milicyjnej, 29 VI 1987 r., k. 36–37.     

657 AIPN Wr 012/3127, Akta kontrolne śledztwa w sprawie p-ko Wł. Załanowskiemu i Br. Mordarskiemu, Postanowienie o umorzeniu 
śledztwa, 8 VI 1987 r., k. 180–184. 

658 Por. P. Piotrowski, Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975–1990, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2003, nr 1, s. 76–78; Z. Bereszyński, 
Niezależny ruch studencki w Opolu i komunistyczny aparat represji w latach 1980–1989, [w:] Komunistyczny aparat represji i życie społecz-
ne Opolszczyzny w latach 1945–1989, red. K. Jasiak, Opole 2012, s. 344–345.

659 AIPN Wr 0126/2179, Akta personalne funkcjonariusza SB: Kogutkiewicz Janusz, Przebieg służby (pracy), k. 73–74; ibidem, Wniosek 
personalny, b.d., k. 98 (kopia cyfrowa – Pdf).    

660 AIPN Wr 0126/2179, Akta personalne funkcjonariusza SB: Rogala Feliks, Przebieg służby (pracy), k. 15; ibidem, Wniosek personalny, 
b.d., k. 25 (kopia cyfrowa – Pdf).    

661 AIPN Wr 0251/69, Akta osobowe funkcjonariusza Janusza Niżnika, Przebieg służby (pracy), k. 54–55; ibidem, Wniosek personalny, 
21 III 1989 r., k. 88; ibidem, Opinia służbowa za okres od 13 II 1985 do 14 II 1989 r., k. 90–93. Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 
kierownicza, t. 3, s. 215.  

662 AIPN Wr 065/1144, d. 1, Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kasa” [wybór materiałów], Wniosek o wszczęcie sprawy operacyj-
nego sprawdzenia krypt. „Kasa”, 14 III 1984 r., mfm. 
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się wówczas do Sandomierza i Dacko zatrudnił się jako pracownik techniczny w Wydziale Łączności KW MO 
w Tarnobrzegu. W marcu 1982 r., w okresie stanu wojennego, mł. chor. Dacko, za jego pisemną zgodą, został prze-
niesiony do pionu SB, zostając funkcjonariuszem Wydziału V KW w tymże mieście663.  

W maju 1983 r. mł. chor. Dacko został na własną prośbę, motywowaną względami rodzinnymi, przeniesiony 
do pracy w SB województwa opolskiego664. Przydzielono go do Grupy V SB w Prudniku, której obszar działalności 
obejmował także Głuchołazy665. W listopadzie 1985 r. przełożeni tak pisali o jego zaangażowaniu w działania SB: 
Cechuje go dociekliwość i upór. Jest znacznie obciążony siecią TW. Nie liczy godzin pracy666.   

W lipcu 1990 r., w związku z likwidacją SB, st. chor Dacko podjął starania o przyjęcie go do pracy w policji. Wo-
jewódzka Komisja Kwalifikacyjna w Opolu oceniła jednak negatywnie jego kandydaturę667. Dacko odwołał się do 
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie, przedstawiając na swoją obronę m.in. następującą argumentację: 
Uważam, że zawsze prawcowałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w pracy swej kierowałem się takty-
ką wiedzy i profilaktyki, a nie represji i prowokacji i taki też sposób pracy panował w całym rejonie SB Prudnik. O tym 
niech świadczy fakt, że będąc pracownikiem operacyjnym na terenie Głuchołaz, gdzie ówczesna opozycja była jedną 
z najmocniejszych w wojew.[ództwie] opolskim – nie byłem inicjatorem, wykonawcą żadnej prowokacji bądź akcji 
represyjnej, a zadania jakie stawiane były przede mną, rozwiązywałem w formie rozmów oficjalnych, bądź nieoficjal-
nych z działaczami opozycyjnymi tamtych struktur. W rozmowach tych nie stosowałem form poniżających godność 
moich rozmówców, a jedynie zasady perswazji668. 

Wiarygodność tej argumentacji wydaje się bardzo problematyczna. Centralna Komisja Kwalifikacyjna po ponow-
nym rozpatrzeniu sprawy uznała jednak, że Dacko może ubiegać się o zatrudnienie w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa 
[oraz] w innych jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub [w] Ministerstwie Spraw Wewnętrznych669. 

Do najwyżej postawionych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w województwie opolskim należał wspo-
mniany już wcześniej, w jednym z poprzednich podrozdziałów, ppłk Jerzy Bielski, który jeszcze jako Jerzy Biskup 
służył w prudnickiej jednostce KBW, a następnie, w latach 1962–1969, pracował w Referacie SB Komendy Powia-
towej MO w Nysie. Od września 1974 r. do początku lutego 1985 r. był on naczelnikiem Wydziału Paszportów KW 
MO, a następnie (od sierpnia 1983 r.) tegoż wydziału Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu670. 
W tym czasie, w marcu 1983 r., ppłk Bielski uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Wydziale 
Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Temat obronionej przez niego pracy dok-
torskiej był ściśle związany z jego działalnością zawodową w pionie paszportowym SB: Emigracja z województwa 
opolskiego do Republiki Federalnej Niemiec w latach 1975–1979671. W 1984 r. praca ta uzyskała I nagrodę w zorgani-
zowanym pod auspicjami wojewody opolskiego konkursie na Najużyteczniejszą dla Opolszczyzny pracę habilitacyj-
ną, doktorską, magisterską i inżynierską672. 

W 1983 r., zaliczono ppłk. Bielskiego do rezerwy kadrowej na wyższe stanowisko służbowe w resorcie spraw 
wewnętrznych. We wrześniu następnego roku postanowiono przenieść go na znacznie bardziej prestiżowe stano-
wisko naczelnika Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu673. Przeniesienie to doszło 
do skutku w lutym 1985 r.674 
663 AIPN Wr 357/32, Życiorys, b. d., s. 2; AIPN Wr 0163/23, Przebieg pracy (służby), s. 4; AIPN Wr 0163/23, Oświadczenie, 18 II 

1982 r., s. 5; AIPN Wr 0163/23, Opinia służbowa, 23 IX 1982 r., s. 11.  
664 AIPN Wr 0163/23, Raport [do komendanta wojewódzkiego MO w Tarnobrzegu], 23 II 1983 r., s. 14; ibidem, Karta przeniesienia, 19 V 

1983 r., s. 16.  
665    Ibidem, Przebieg pracy (służby), s. 4; 
666    AIPN Wr 0163/23, Opinia służbowa za okres 23 IX 1982 – 10 XI 1985 r., s. 19.   
667 AIPN Wr 292/263, Wniosek o przyjęcie do służby w Policji byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, [zaopiniowany 24 VII 

1990 r.], s. 1–2; ibidem, Opinia [Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej], b. d., s. 8. 
668   Ibidem, Odwołanie, 27 VII 1990 r., s. 6. 
669   Ibidem, Opinia [Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej], 20 IX 1990 r., s. 9.  
670 AIPN BU 003088/373, t. 1, Przebieg służby (pracy), s. 190; ibidem, Notatka służbowa, 29 XII 1983 r., s. 128 (kopia cyfrowa – Pdf). 

Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3, s. 217.  
671 Ibidem, Zaświadczenie, 15 III 1983 r., s. 70; ibidem, Dyplom, 20 III 1983 r., s. 71; ibidem, Pismo ppłk. Bielskiego do naczelnika Wydziału 

Kadr KW MO w Opolu, 12 III 1983 r., s. 248 (kopia cyfrowa – Pdf).  Promotorem był doc. der hab. Jan Korbel.   
672   Ibidem, Dyplom uznania [nadany przez wojewodę opolskiego], 1984 r., s. 72 (kopia cyfrowa – Pdf).
673 Ibidem, Wniosek personalny, 8 IX 1984 r., s. 263 (kopia cyfrowa – Pdf). W związku z tym w listopadzie i grudniu 1984 r. ppłk Bielski od-

był przeszkolenie na kursie doskonalenia kadry kierowniczej pionu II SB, zorganizowanym w Akademii Spraw Wewnętrznych. Ibidem, 
Zaświadczenie, 8 II 1984 r., s. 264 (kopia cyfrowa – Pdf).   

674 Ibidem, Raport, 24 V 1985 r., s. 142; ibidem, Przebieg służby (pracy), s. 190 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. 
Kadra kierownicza, t. 3, s. 214. 



102

Tymczasem wiosną 1985 r. zaistniał fakt mogący mieć bardzo negatywne konsekwencje dla zawodowej kariery 
ppłk. Bielskiego. Brat jego żony, Franciszek Gabruk, wraz z żoną i córką wyjechał na pobyt czasowy do Francji 
i odmówił powrotu do kraju675. Gdy tenże F. Gabruk wyjeżdżał za granicę rok wcześniej, w napisanym z tej okazji 
raporcie ppłk Bielski wyraził opinię, że „nie zachodzi obawa o powrót w/wym. do kraju w deklarowanym terminie”. 
Na mocy decyzji ppłk. Bielskiego jako ówczesnego naczelnika Wydziału Paszportów WUSW wznowiono wówczas 
Gabrukowi paszport z ważnością na wszystkie kraje świata. Sytuacja była tym bardziej kłopotliwa, że już w latach 
1978–1982 pięć innych osób związanych pośrednimi więzami rodzinnymi z ppłk. Bielskim odmówiło powrotu do 
kraju po wyjeździe czasowym do RFN676. W związku z bardzo podobnymi przypadkami załamała się zawodowa 
kariera niejednego funkcjonariusza SB, włącznie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska kierownicze677. Pozy-
cja ppłk. Bielskiego była jednak tak mocna, że ostatecznie uniknął on tego rodzaju konsekwencji.

Bielski zastosował ofensywną taktykę obrony, zarzucając niewłaściwe postępowanie Wydziałowi Paszportów 
WUSW, z którego niedawno odszedł. Zarzucane temu wydziałowi nieprawidłowości miały polegać w szczególno-
ści na braku konsultacji z ppłk. Bielskim. Jednocześnie ppłk Bielski zapewniał, że już od sześciu lat nie utrzymuje 
żadnych kontaktów z F. Gabrukiem678. 

Badający tę sprawę mjr Marian Drożdż z Wydziału Inspekcji WUSW w Opolu podszedł bardzo sceptycznie do 
zarzutów i wyjaśnień ppłk. Bielskiego, uznając, że Wydział Paszportów działał prawidłowo, a jego postępowanie 
nie zmierzało do wyrządzenia szkody ppłk. Bielskiemu. Z wnioskami tymi zgodził się naczelnik Wydziału Inspek-
cji WUSW679. Ppłk Bielski odwołał się wówczas do szefa WUSW w Opolu, zarzucając Wydziałowi Inspekcji brak 
obiektywizmu680. 

W kwietniu 1986 r. sprawę Bielskiego i Gabruków rozpatrzyła czteroosobowa komisja ds. powiązań z krajami 
kapitalistycznymi pod przewodnictwem płk. Juliana Urantówki, szefa WUSW w Opolu. Komisja ta nie dopatrzyła 
się żadnych uchybień czy zaniedbań w postępowaniu ppłk. Bielskiego i uznała, że może on nadal pracować na 
zajmowanym stanowisku681.

Do zupełnie innych wniosków doszedł w lutym 1987 r. Wydział II Departmentu Kadr MSW, analizujący tę 
samą sprawę po otrzymaniu anonimu atakującego ppłk. Bielskiego. Wydział ten zaproponował anulowanie decyzji 
opolskiej komisji ds. powiązań z krajami kapitalistycznymi oraz „wyprowadzenie” ppłk. Bielskiego ze służby 
w MO z uwagi na jego długi staż pracy oraz nienajlepszy stan zdrowia. Zdaniem tegoż Wydziału kierownictwo 
WUSW w Opolu przekroczyło swoje uprawnienia, postanawiając zachować ppłk. Bielskiego na zajmowanym sta-
nowisku bez uprzedniego wystąpienia o zgodę do ministra spraw wewnętrznych682.

W czerwcu 1987 r. stanowisko kierownictwa WUSW w Opolu poparł jednak Departament II MSW, propo-
nując Departamentowi Kadr pozostawienie ppłk. Bielskiego na zajmowanym stanowisku z uwagi na jego dotych-
czasowe zasługi w służbie, zdolności i umiejętności organizatorskie oraz dobre wyniki. Stanowisko Departamentu II 
zostało uzgodnione z pierwszym zastępcą ministra spraw wewnętrznych, gen. dyw. Władysławem Pożogą683. 

We wrześniu 1987 r. opolska komisja ds. kontaktów funkcjonariuszy z osobami przebywającymi w krajach 
kapitalistycznych (na czele z płk. Urantówką), powołując się na uzgodnienia z Departamentem II MSW, wystąpi-
ła do ministra spraw wewnętrznych z wnioskiem o pozostawienie ppłk. Bielskiego na zajmowanym stanowisku. 
675   Ibidem, Protokół z posiedzenia Komisji ds. powiązań z K[rajami] K[apitalistycznymi], 30 IV 1986 r., s. 165 (kopia cyfrowa – Pdf).
676   Ibidem, Raport, 11 VIII 1984 r., s. 131; ibidem, Notatka służbowa, 7 VI 1985 r., s. 132–137 (kopia cyfrowa – Pdf).
677 Tak np. w 1985 r. ppłk Jerzy Zarębski, naczelnik Wydziału III WUSW w Opolu, został odwołany ze stanowiska w związku z tym, że za 

granicą pozostał brat jego żony. AIPN Wr 0126/1863, Akta osobowe funkcjonariusza Jerzego Zarębskiego, Notatka służbowa dot. ppłk 
Jerzego Zarębskiego, naczelnika Wyd[ziału] III SB WUSW w Opolu, 2 XI 1984 r., k. 37. Rok wcześniej analogiczne sankcje spotkały 
kpt. Ryszarda Misiaka, zastępcę naczelnika Wydziału III WUSW, w związku z tym, że za granicą pozostał jego brat. AIPN Wr  0126/1908, 
Akta osobowe funkcjonariusza Ryszarda Misiaka, Notatka służbowa dot. przebiegu służby w organach MO kpt. Ryszarda Misiaka, 
15 IX 1986 r., k. 16.   

678   AIPN BU 003088/373, t. 1, Raport, 24 V 1985 r., s. 141–145 (kopia cyfrowa – Pdf). 
679   Ibidem, Notatka służbowa, 7 VI 1985 r., s. 132–137 (kopia cyfrowa – Pdf).
680   Ibidem, Raport, 5 VII 1985 r., s. 154–157 (kopia cyfrowa – Pdf).
681   Ibidem, Protokół z posiedzenia Komisji ds. powiązań z KK, 30 IV 1986 r., s. 165 (kopia cyfrowa – Pdf).
682 Ibidem, Notatka służbowa, 27 II 1987 r., s. 170–171 (kopia cyfrowa – Pdf). W dokumencie tym czytamy: sprawa jest szeroko dyskutowana 

wśród funkcjonariuszy garnizonu opolskiego i wywołuje ujemne komentarze, chociażby na temat praworządności, sprawiedliwości czy też 
niewystąpienia z wnioskiem do MSW o wyrażenie zgody na pozostawienie w/wym. w służbie, podczas gdy za podobne sprawy o mniejszym 
ciężarze gatunkowym występuje się z wnioskiem o zwolnienie funkcjonariuszy z MO, [jak o tym świadczy] np. sprawa sierż. sztab. Zdzisła-
wa Sadowskiego, referenta Wydziału Kryminalnego w Nysie.    

683   Ibidem, Pismo dyrektora Departamentu II MSW w Warszawie do dyrektora Departamentu Kadr MSW, 15 VI 1987 r., s. 172. 
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Wnioskowi temu sprzeciwił się na piśmie jeden z funkcjonariuszy Wydziału II Departamentu Kadr MSW, ppłk Ka-
zimierz Barszczewski, ale naczelnik tegoż Wydziału, płk Tadeusz Kipigroch, odchodząc od wyrażanego wcześniej 
stanowiska, udzielił wnioskowi poparcia, motywując to tym, że ppłk Bielski nie utrzymuje kontaktów z osobami 
przebywającymi za granicą i jest pozytywnie postrzegany jako naczelnik Wydziału II. W tej sytuacji dyrektor De-
partamentu Kadr MSW podjął decyzję zgodną z wnioskiem684. 

W ten sposób ppłk Bielski wyszedł ostatecznie obronną ręką z niebezpiecznej dla niego sytuacji. W 1987 r. 
decyzją dyrektora Departamentu Kadr MSW został on jednak wyeliminowany z rezerwy kadrowej na stanowisko 
zastępcy szefa WUSW ds. SB 685. 

W listopadzie 1989 r., już po zaistniałym w Polsce przełomie politycznym, kierownictwo WUSW w Opolu na 
czele z płk. Urantówką uznało, że ppłk Bielski ze względu na posiadane kwalifikacje, predyspozycje i umiejętności 
byłby bardziej przydatny na stanowisku równorzędnym lub wyższym w Departamencie II MSW686. Wiceminister 
gen. dyw. Władysław Pożoga postanowił w tym czasie delegować ppłk. Bielskiego do pracy w Czechosłowacji 
w charakterze specjalisty ds. paszportowych. Wiązało się z tym przeniesienie Bielskiego na etat starszego inspek-
tora Departamentu II MSW687. Za południową granicą Polski rozgrywała się wówczas tzw. aksamitna rewolucja. 

       
AKCJE REPRESYJNE W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE 1983 R.

W drugiej połowie października 1983 r. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję re-
presyjno-profilaktyczną, obejmującą swoim zasięgiem większą część województwa opolskiego. Akcja ta miała na 
celu rozbicie i moralne obezwładnienie miejscowych środowisk solidarnościowych, a w szczególności zastraszenie 
znanych SB działaczy, którzy nie chcieli ujawnić się w ramach amnestii ogłoszonej w lipcu 1983 r. (w związku 
z formalnym zniesieniem stanu wojennego). Szczegółowy plan akcji, opracowany z datą 18 października 1983 r. 
przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu, przewidywał 
jednoczesne przeszukanie mieszkań i innych pomieszczeń u dużej grupy działaczy „Solidarności” pracowni-
czej i rolniczej. Dodatkowym środkiem represyjnym miały być zatrzymania na 48 godzin. 

W/wym. przedsięwzięcia – pisali autorzy planu – mają dać do zrozumienia tym osobom, że są pod naszą stałą 
kontrolą i że wszelka ich nielegalna działalność w przyszłości nie ma żadnej racji bytu. Celem głównym działań będzie 
dążenie do tego, aby osoby nimi objęte zechciały skorzystać z amnestii i ujawniły wszystkie szczegóły związane z pro-
wadzoną w przeszłości nielegalną działalnością688.

Zgodnie z przytoczonym powyżej planem 19 października 1983 r. przeprowadzono rewizje w mieszkaniach 
24 osób czterech działaczy „Solidarności” pracowniczej i „Solidarności” rolniczej w różnych miejscowościach 
województwa opolskiego. Osobami, u których dokonano przeszukania, byli następujący działacze NSZZ „Soli-
darność” oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”: Jakub Forystek (Głubczyce), Henryk Nowaczek 
(Prudnik), Jerzy Panek (Głuchołazy), Czesław Jach (Opole), Antoni Klusik (Opole), Bronisław Lewczak (Opole), 
Roman Kirstein (Opole), Jarosław Chołodecki (Opole), Józef Boski (Prudnik), Ryszard Sieradzki (Opole), Jan Gło-
wiński (Opole), Jerzy Deptuła (Kluczbork), Andrzej Szubert (Kluczbork), Janusz Sanocki (Nysa), Piotr Dziuban 
(Ciermięcice), Tadeusz Rosiński (Michałów), Zdzisław Bernacki (Michałów), Tadeusz Czyżowicz (Głubczyce), 
Józef Fiałkowski (Żelazna gm. Grodków), Mieczysław Dec (Kędzierzyn-Koźle), Antoni Szota (Kędzierzyn-Koź-
le), Zbigniew Kwaśnicki (Kędzierzyn-Koźle), Kazimierz Klucznik (Kędzierzyn-Koźle) i Andrzej Labocha (Kędzie-
rzyn-Koźle)689.

 Akcja została przeprowadzona we współpracy  z Grupą Operacyjną Wydziału II Górnośląskiej Brygady WOP 
w Prudniku, do której kompetencji należała operacyjna “ochrona” miejscowego oddziału PKS, w którym do 
1982 r. pracował Józef Boski. W składzie grupy przeprowadzającej rewizję w mieszkaniu Boskiego – obok funkcjo-
684   Ibidem, Wniosek, 14 IX 1987 r., s. 173–174 (kopia cyfrowa – Pdf).   
685   Ibidem, Opinia służbowa za okres od 6 IV 1983 do 6 XI 1989 r., s. 283 (kopia cyfrowa – Pdf).
686   Ibidem, s. 285. 
687 Ibidem, 27 XII 1989 r., s. 286; ibidem, Oświadczenie [ppłk. J. Bielskiego], 28 XI 1989 r., s. 287 (kopia cyfrowa – Pdf); ibidem, t. 2, Przebieg 

służby (pracy), s. 10 (kopia cyfrowa – Pdf). 
688 AIPN Wr 066/72, d. 2, Akta śledcze Zdzisława Bernackiego [wybór materiałów], Plan realizacji czynności operacyjno-śledczych na 

terenie województwa opolskiego w dniu 19 X 1983 r., 18 X 1983 r., mfm
689 AIPN Wr 066/72, d. 2, Akta śledcze Zdzisława Bernackiego [wybór materiałów], Plan realizacji czynności operacyjno-śledczych na 

terenie województwa opolskiego w dniu 19 X 1983 r., 18 X 1983 r., mfm. 
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nariuszy SB, por. Daniela Brzozowskiego z WUSW w Opolu (kierownik grupy) oraz mł. chor. Jerzego Wojtalika 
z RUSW w Prudniku – znalazł się również jeden z oficerów Grupy Operacyjnej Wydziału II GB WOP w Prudniku, 
por. Lech Klimko. 

Rewizja odbyła się pod nieobecność Boskiego, który przed rozpoczęciem akcji wyjechał do pracy w Nysie. 
Przeszukania dokonano w obecności żony Boskiego oraz jednego z sąsiadów jako świadka. Efektem rewizji było 
zakwestionowanie pojedynczej ulotki, wydrukowanej w związku ze zorganizowaną w marcu 1983 r. pielgrzymką 
byłych internowanych i więźniów politycznych do Matki Boskiej Opolskiej. Tego samego dnia, po zakończeniu 
rewizji, Józef Boski został wezwany do RUSW w Prudniku, gdzie por. Brzozowski z SB i por. Klimko z WOP prze-
prowadzili z nim rozmowę na okoliczność znalezienia w jego mieszkaniu ulotki690. 

Nieobecni w trakcie przeprowadzonych u nich rewizji byli również Jakub Forystek i Henryk Nowaczek. 
W mieszkaniu Forystka skonfiskowano znaczną ilość różnego rodzaju materiałów, mogących mieć związek z dzia-
łalnością podziemnej Solidarności”: maszynopisy, korespondencję, kartkę pamiątkową z Modlitwy Solidarności 
(19 marca 1983 r.)691 oraz dwie ulotki. Skonfiskowano także znalezioną w mieszkaniu Forystka maszynę do pi-
sania marki „Predom-Łucznik”. Maszyna ta była następnie drobiazgowo badana w Zakładzie Kryminalistyki 
WUSW w Opolu celem sprawdzenia, czy nie służyła ona do wytwarzania kolportowanych w regionie opolskim 
wydawnictw solidarnościowych. Wynik owych badań był jednak negatywny. W mieszkaniu Nowaczka SB przejęła 
znaczną ilość maszynopisów692. 

Główną ofiarą akcji z 19 października 1983 r. był Zdzisław Bernacki – młody działacz „Solidarności” rolniczej 
z Michałowa w gminie Olszanka w byłym powiecie brzeskim. W wyniku przeprowadzonej u niego rewizji funk-
cjonariusze SB znaleźli nie tylko dużą ilość ulotek i różnego rodzaju wydawnictw bezdebitowych, ale także przed-
mioty i materiały służące do wytwarzania ulotek. Prokuratura Wojewódzka w Opolu wydała nakaz aresztowania 
Bernackiego693.

Przez cały czas śledztwa (a także późniejszego procesu sądowego) Zdzisław Bernacki zachowywał niezwykle 
godną i odważną postawę, odmawiając konsekwentnie składania wyjaśnień. Fakt ten skutecznie hamował dal-
szy „rozwój” prowadzonej przeciwko niemu sprawy, dzięki czemu nie doszło do aresztowania następnych osób. 
SB dysponowała wprawdzie dość rozległą wiedzą na temat dotychczasowej działalności aresztowanego działacza 
chłopskiego, ale wiedzy tej nie można było wykorzystać w czynnościach procesowych, ponieważ groziłoby to ujaw-
nieniem źródła informacji. 

Licząc na przełamanie impasu w śledztwie, Służba Bezpieczeństwa postanowiła przeprowadzić kolejną dużą 
akcję rewizji i zatrzymań , którą objęto tym razem głównie (choć nie tylko) osoby z kręgu regionalnej „Solidarno-
ści” rolniczej. Akcja ta została przeprowadzona w dniu 29 listopada 1983 r. Przyjęty dzień wcześniej plan akcji prze-
widywał przeprowadzenie rewizji w pomieszczeniach mieszkalnych u jedenastu osób, podejrzewanych (z jednym 
wyjątkiem) o działalność w konspiracyjnych strukturach regionalnej „Solidarności” rolniczej lub pracowniczej. 
Wśród osób tych znajdowali się: Stanisław Such (Szonów gm. Głogówek), Stanisław Wójciak (Głubczyce), Jan 
Klim (Debrzyce gm. Głubczyce), Władysław Korus (Głubczyce), Tadeusz Wiewiórka (Zawiszyce gm. Głubczy-
ce), Tadeusz Wojewoda (Grobniki gm. Głubczyce), Edward Stankiewicz (Pilszcz gm. Kietrz), Gertruda Kukiełka 
(Głubczyce) i Czesław Polityło (Klisino gm. Głubczyce)694. 

690   AIPN Wr 065/1104, d. 2, Notatka służbowa, 20 X 1983 r., mfm.  
691   Chodzi o I Pielgrzymkę Internowanych i Więźniów Politycznych do Matki Boskiej Opolskiej, zorganizowaną 19 III 1983 r. 
692 AIPN Wr 066/72, d. 3, Protokół przeszukania mieszkania Jakuba Forystka, 19 X 1983 r.; ibidem, Sprawozdanie z przeprowadzonych ba-

dań identyfikacyjnych dokumentów, 16 XII 1983 r.; ibidem, Protokół przeszukania mieszkania Henryka Nowaczka, 19 X  1983 r., mfm. 
Rewizję w mieszkaniu Nowaczka przeprowadziła grupa w składzie: por. Grzegorz Kłosiński z Wydziału Śledczego WUSW w Opolu 
(kierownik grupy) oraz mł. chor. Zdzisław Dacko i kpr. Jan Załanowski z RUSW w Prudniku. 

693   Ibidem, d. 7, Postanowienie o przedstawienia zarzutów,, 20 X 1983 r., mfm.  
694 AIPN Wr 066/72, d. 5, Plan częściowej realizacji w sprawie Rsd-9/83, 28 XI 1983 r., mfm. Gertruda Kukiełka, ur. 22 IV 1930 r. w Bydgosz-

czy; była pracownica Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Unia” w Głubczycach, rencistka; członek NSZZ „S”. Ibidem, Karta informacyjna 
[Gertrudy Kukiełki], mfm. Tadeusz Wiewiórka, właściciel gospodarstwa rolnego w Zawiszycach gm. Głubczyce, inseminator. 
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DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWO-OPOZYCYJNA W REJONIE NYSY 
I REPRESJE ZE STRONY WŁADZ KOMUNISTYCZNYCH  

Również po formalnym zniesieniu stanu wojennego do najważniejszych ośrodków oporu społecznego należała 
Nysa. Pod przywództwem Janusza Sanockiego wydawano tam pisma „Wolny Związek” i „Solidarność Ny-
ska”695. W miejscowych Zakładach Urządzeń Przemysłowych działała w konspiracji Tymczasowa Komisja Zakła-
dowa NSZZ „Solidarność”. Pod jej szyldem wznowiono wydawanie pisma „Odmiennym Zdaniem”696.        

Ze związkowcami spod znaku „Solidarności” (Zbigniew Jakubek, Ryszard Kondracki, Janusz Sanocki, Fran-
ciszek Winiarski i in.) ściśle współpracowali młodzi działacze opozycyjni, tworzący w latach 1983–1987 zwartą 
grupę, w której skład wchodzili w różnym czasie: Mieczysław Buszyński, Bogdan Gajdemski, Dariusz Gawłowski, 
Jacek Modzelewski, Robert Pawlaczyk, Wojciech Podhajecki, Wojciech Rembisz, Jacek Sanocki (młodszy brat Ja-
nusza), Mirosław Szewczuk i Marek Winiarski. Grupa ta, korzystając z pomocy Zbigniewa Jakubka, wydała 
w 1984 r. 2-stronicowy biuletyn „Solidarność Młodzieży”, który kolportowano w miejscowych szkołach średnich. 
W 1985 r. Dariusz Gawłowski i Wojciech Podhajecki, przy dużej pomocy Janusza i Jacka Sanockich, wydali ob-
szerniejsze pismo „ZEW” (w jego kolportażu, oprócz członków wymienionej grupy, uczestniczył również Maciej 
Matysów)697. Młodym konspiratorom pomagała również (oprócz wyżej wymienionych osób) Krystyna Lasota. 
Przygotowywała ona materiały dla „Solidarność Młodzieży” i pisma „ZEW”698.    

Młodzi konspiratorzy z Nysy kolportowali również wydawnictwa pochodzące z innych regionów. Największe 
znaczenie w tym zakresie miały ich kontakty z Krakowem, nawiązane dzięki Januszowi Sanockiemu. Kontakty te 
zacieśniły się w 1984 r., gdy lider grupy, Jacek Sanocki, rozpoczął studia socjologiczne na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Nawiązał on wówczas współpracę z Zygmuntem Berdychowskim, a dzięki jego nowym kontaktom zaczęto 
otrzymywać m.in. „Tygodnik Mazowsze”699. Jednym ze źródeł bibuły dla tego środowiska był również Ryszard 
Siwacki z Kędzierzyna-Koźla700. 

W 1984 r. dwaj nauczyciele szkół zawodowych w Nysie, Walerian Tomaszewski i Kazimierz Ściborski, zostali 
oskarżeni o próbę zakłócenia oficjalnych uroczystości pierwszomajowych poprzez to, że wraz z innymi wiernymi 
śpiewali pieśni religijne po wyjściu z kościoła („katedry”) pw. św. św. Jakuba i Agnieszki. Tomaszewski miał być 
widziany pod kościołem wraz z bliżej nieokreśloną grupą młodzieży (około 10 osób). 

Walerian Tomaszewski przebywał od początku 1984 r. na emeryturze, ale uczył jeszcze technologii w jednej 
z klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Nysie. Kazi-
mierz Ściborowski, pracownik RSP Głuchołazy-Biskupów, był dochodzącym nauczycielem zawodowych przed-
miotów budowlanych w Zespole Szkół Technicznych w Nysie (w jednej z klas Technikum Budowlanego). Sprawa 
stawianych im zarzutów była przedmiotem czynności wyjaśniających, podjętych w maju 1984 r. przez wizytatorów 
Kuratorium Oświaty i Wychowania z Opola, Władysławę Grzybowską i Jerzego Dudę. Przedstawiciele Kurato-
rium, szef Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych oraz sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Nysie 
ustalili wspólnie, że w związku z nie przewidywanym zatrudnieniem w przyszłym roku szkolnym W. Tomaszewskie-
go i K. Ściborowskiego nie będą z nimi prowadzone żadne rozmowy701. 
695 Informacje pisemne Wojciecha Podhajeckiego z marca 2011 r. Por.: AIPN Wr 065/1212, j. 3, Sprawa operacyjnego rozpracowania 

„Samorządni” [wybór materiałów], Analiza i ocena materiałów w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Samorządni”, nr ewid[encyjny] 
30 666, dot. funkcjonowania nieformalnej grupy byłej „S” na terenie Nysy, 17 II 1987 r., mfm. 

696 W ostatnich dniach grudnia 1983 r. ukazał się 22 numer „Odmiennym Zdaniem”. W ulotkach kolportowanych w marcu 1984 r. TKZ 
NSZZ „Solidarność” ZUP Nysa apelowała o bojkot wyborów do rad narodowych. AP Opole, KW PZPR, sygn. 452, Sytuacja społecz-
no-polityczna w woj[ewództwie] opolskim w okresie od 13 XII 1983 do 2 I 1984 r., s. 21; T.  Dziankowski ,  Kronika SB i MO na 
Opolszczyźnie…,  s. 207, 214 (AIPN Wr 00147/521, k. 115, 119).  

697 Opis [własny] działalności [Wojciecha Podhajeckiego]. Załącznik do wniosku IPN WP/Wr 00005667 – kserokopia dokumentu z 1 VIII 
2007 r. Wojciech Podhajecki, ur. 29 VII 1966 r. w Nysie. Jacek Marek Sanocki, ur. 11 VI 1965 r. w Nysie. Por. B. Kupski, Podhajecki 
Wojciech, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 2, s. 338 – 339; A. Maziarz, Sanocki Jacek Marek, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL 1976–1989, t. 2, red. zbior., Katowice – Warszawa 2012,  s. 397; A. Maziarz, Jacek Marek Sanocki, [w:] Encyklopedia Solidarności, 
wydanie internetowe: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jacek_Marek_Sanocki; Dariusz Gawłowski był 
związany rodzinnie (jako zięć) z Franciszkiem Winiarskim, czołowym działaczem „Solidarności” rzemieślniczej.  

698   Informacje ustne Wojciecha Podhajeckiego z 21 IV 2013 r. 
699 Informacje pisemne Wojciecha Podhajeckiego z marca 2011 r.; informacje ustne W. Podhajeckiego z 21 IV 2013 r. W 1988 r., po odbyciu 

służby wojskowej, na czoło konspirującej grupy młodzieżowej w Nysie wysunął się Mieczysław Buszyński.      
700   Relacja ustna Ryszarda Siwackiego z 14 III 2005 r.  
701 AP Opole, KW PZPR, sygn. 2736, Notatka sporządzona w związku z wyjaśnieniem okoliczności udziału nauczycieli szkół zawodowych 

Nysy w zakłóceniu pochodu 1 Majowego, 9 V 1984 r., s. 69–70.       
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W ostatnich dniach kwietnia 1985 r. na murach Nysy (m.in. na siedzibie Komitetu Miejskiego PZPR) kilkakrot-
nie pojawiały się napisy o treści opozycyjnej. Malowali je członkowie wspomnianej młodzieżowej grupy konspira-
cyjnej: Dariusz Gawłowski, Robert Pawlaczyk, Wojciech Podhajecki, Wojciech Rembisz, Marek Winiarski i in.702    

SB spodziewała się, że napisy takie mogą być malowane również w nocy z 7 na 8 maja 1985 r. – przy okazji 
wieczoru kawalerskiego, organizowanego w tym czasie przez jednego z czołowych działaczy miejscowej „Solidar-
ności”, Zbigniewa Jakubka, zawierającego związek małżeński z siostrą Janusza Sanockiego703. W związku z tym 
zarządzono szczególnie staranne patrolowanie miasta owej nocy. Faktycznie doszło wówczas do malowania napi-
sów na siedzibie Komitetu Miejskiego PZPR. Funkcjonariusze MO przeprowadzili pościg za uczestnikami akcji, 
w wyniku czego zostali zatrzymani Janusz Sanocki (zatrudniony w tym czasie w Nyskim Zakładzie Budowlanym) 
oraz Marek Dybek. U tego ostatniego znaleziono dwa litrowe słoiki białej farby (na miejscu akcji pozostała litro-
wa puszka farby tego samego koloru oraz pędzel). 8 maja Prokuratura Rejonowa w Nysie zarządziła tymczasowe 
aresztowanie obu zatrzymanych704.    

Rankiem 10 maja w alejce spacerowej parku miejskiego w Nysie pojawiły się nowe napisy, namalowane białą 
farbą na asfalcie. Były wśród nich hasła o treści: „Solidarność” zwycięży oraz Uwolnić Sanockiego705.        

Rozprawa sądowa w sprawie Sanockiego i Dybka odbyła się dopiero w dniach 17 i 18 października 1985 r., już 
po zakończeniu kampanii wyborczej do Sejmu PRL. Do tego czasu obaj oskarżeni pozostawali w areszcie. Można 
zasadnie domniemywać, że w ten sposób chciano uniemożliwić im aktywny udział w akcjach antywyborczych. 
W trakcie rozprawy MO i SB zastosowały nadzwyczajne środki ostrożności. Teren przyległy do sądu był kontrolo-
wany przez służby prewencyjne i operacyjne RUSW w Nysie oraz funkcjonariuszy Wydziału „B” WUSW w Opolu 
(obserwacja zewnętrzna), urządzono dwa zakryte punkty obserwacyjne i trzy punkty fotograficzne, służba ruchu 
drogowego MO strzegła dróg dojazdowych do miasta, a w odwodzie znajdowała się kompania ZOMO z Opola706. 

Sąd Rejonowy w Nysie wymierzył oskarżonym karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu 
na 4 lata. 19 października Sanocki i Dybek w końcu opuścili areszt707. 

AKCJA ANTYWYBORCZA ŚRODOWISK OPOZYCYJNYCH W LATACH 1984–1985 
I REPRESYJNE DZIAŁANIA WŁADZ KOMUNISTYCZNYCH

W latach 1984 i 1985 podziemna „Solidarność” apelowała o zbojkotowanie wyborów do rad narodowych 
i Sejmu PRL, przeprowadzanych pod szyldem utworzonego w stanie wojennym Patriotycznego Ruchu Odrodze-
nia Narodowego708. W różnych miejscowościach województwa opolskiego pojawiły się wówczas ulotki antywybor-
cze, sporządzane w szczególności przez miejscowych działaczy „Solidarności”. W niektórych przypadkach Służbie 
Bezpieczeństwa udało się niestety wpaść na trop osób wytwarzających i kolportujących tego typu materiały. Kon-
sekwencją tego były nowe rewizje i aresztowania.

11 czerwca 1984 r., w ramach szeroko zakrojonej akcji prewencyjnej, funkcjonariusze SB RUSW w Prudni-
ku dokonali rewizji u dziesięciu osób z terenu Prudnika, Nysy, Białej i Głogówka, które na podstawie doniesień 

702   Relacja ustna Wojciecha Podhajeckiego z 11 IX 2013 r.  
703   SB dowiedziała się o planowanym wieczorze kawalerskim od kontaktu operacyjnego „Mirek”.   
704 AIPN Wr 065/1212, j. 3, Analiza i ocena materiałów w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Samorządni”, nr ewid[encyjny] 

30 666, dot. funkcjonowania nieformalnej struktury byłej „S” na terenie Nysy, 17 II 1987 r., mfm; AIPN Wr 066/89, d. 1, Akta kontro-
lno-dochodzeniowe Janusza Sanockiego i Marka Dybka, Szyfrogram z RUSW w Nysie do WUSW w Opolu, 8 V 1985 r.; ibidem, d. 2, 
Akta kontrolno-dochodzeniowe Janusza Sanockiego i Marka Dybka, Akt oskarżenia, 7 VIII 1985 r., mfm; AIPN Wr 09/1067, „Lato 80”. 
Informacje dla Kierownictwa za okres: IV, V, VI 1985 r., Uzupełnienie informacji o sytuacji społeczno-politycznej na terenie wojewódz-
twa opolskiego w dniu 8 V 1985 r., k. 64.  

705 AIPN Wr 09/1067, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej na terenie województwa opolskiego w dniu 10 V 1985 r., k. 67. Wyma-
lowano również hasła w rodzaju PZPR = głód, nędza oraz PZPR = swastyka.  

706 AIPN Wr 065/1212, j. 3, Analiza i ocena materiałów w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Samorządni”, nr ewid[encyjny] 
30 666, dot. funkcjonowania nieformalnej struktury byłej „S” na terenie Nysy, 17 II 1987 r., mfm. 

707 „Solidarność Opolska”, 1985, nr 12, s. 2; „Niezależni”, 1985, nr 2, s. 3; „Solidarność  Opolska”, 1985, nr 14, s. 2; AIPN Wr 09/1069, 
Informacja o sytuacji społeczno-politycznej na terenie województwa opolskiego w dniu 19 X 1985 r., k. 45; ibidem, Informacja dla Szefa 
Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu o sytuacji społeczno-politycznej na terenie woj[ewództwa] opolskiego w dniu 
19 X 1985 r., k. 46. Por.  E. Kolbiarz, Rys historyczny…, s. 62. Marek Dybek, ur. 11 I 1955 r. w Nysie; lekarz med., zatrudniony w Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Nysie.

708 Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 156–161, 196–197; A. Friszke, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „So-
lidarność” (1982–1987), [w:] „Solidarność” podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006, s. 84–86, 114–119; W. Roszkowski, 
Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 71–72, 82; A. L. Sowa, op. cit., s. 570–571, 584–585.   
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agenturalnych podejrzewano o przygotowywanie antywyborczej akcji ulotkowej: Jana Naskręta, Eugeniusza Wy-
spiańskiego, Franciszka Winiarskiego, Zbigniewa Krala, Wiesława Wojciechowskiego, Ireny Jaszczyszyn, Adama 
Jochera, Tadeusza Jochera, Witolda Lipniarskiego i Jerzego Wierzbickiego. Akcja ta okazała się szczególnie owoc-
na w przypadku J. Naskręta, E. Wyspiańskiego i F. Winiarskiego. W wyniku rewizji przeprowadzonej u Naskręta  
(zarówno w jego domu, jak i w miejscu pracy – Cechu Rzemiosł Różnych w Prudniku) SB skonfiskowała m.in. 
57 sztuk ulotek antywyborczych, a także sprzęt i materiały do produkcji ulotek: wałek do rozprowadzania farby 
drukarskiej, farbę oraz znaczną ilość papieru. W pomieszczeniach Eugeniusza Wyspiańskiego natrafiono m.in. na 
gotowe ulotki antywyborcze, dwa stemple do druku ulotek, matryce oraz rozmaite wydawnictwa opozycyjne. 
W pomieszczeniach mieszkalnych Franciszka Winiarskiego znaleziono 60 sztuk ulotek nawołujących do bojkotu 
wyborów [...] wałek do produkcji ulotek, papier w ilości 100 szt. oraz pojedyncze egzemplarze biuletynów709.    

W związku z tym 11 czerwca wieczorem Jan Naskręt i Eugeniusz Wyspiański zostali zatrzymani i osadzeni 
w areszcie Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Prudniku. Franciszek Winiarski uniknął wówczas zatrzy-
mania, ponieważ w tym czasie przebywał poza swoim miejscem zamieszkania (wyjechał wcześniej do Gdańska na 
kilkudniową wycieczkę). 

U Zbigniewa Krala znaleziono około 350 arkuszy papieru o podobnych cechach jak papier używany wcześniej 
do druku ulotek rozpowszechnianych w rejonie Prudnika. U Wiesława Wojciechowskiego w Białej natrafiono na 
pieczątki, deklaracje związkowe i pojedyncze egzemplarze pism związkowych z okresu jawnej działalności NSZZ 
„Solidarność” przed 13 grudnia 1981 r. Wobec tego obaj oni zostali zatrzymani na okres 24 godzin i zwolnieni po 
przeprowadzeniu z nimi rozmów profilaktycznych. 

U pozostałych osób znaleziono jedynie pojedyncze egzemplarze wydawnictw bezdebitowych sprzed 13 grud-
nia 1981 r. lub z początków stanu wojennego. Osoby te zostały w związku z tym doprowadzone do RUSW w Pru-
dniku, gdzie przeprowadzono z nimi rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, a następnie zwolniono je do domu710.                   

13 czerwca 1984 r., na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Opolu,  Prokuratura Rejonowa w Prudniku wszczę-
ła dochodzenie  przeciwko Janowi Naskrętowi i Eugeniuszowi Wyspiańskiemu, zarzucając im, że w okresie od miesiąca 
maja 1984 r. do 11 czerwca 1984 r. w Prudniku, działając w warunkach przestępstwa ciągłego”, brali „udział w działal-
ności rozwiązanego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz sporządzali i przechowywali w celu rozpowszechniania 
[…] pisma o treści lżącej i wyszydzającej ustrój i naczelne organy PRL. Prowadzenie dochodzenia zlecono Wydziałowi 
Śledczemu WUSW, a wobec Naskręta i Wyspiańskiego zastosowano tymczasowe aresztowanie711. 

W stosunku do Franciszka Winiarskiego analogicznych zarzutów w tym czasie nie sformułowano. Prokuratora 
Rejonowa w Prudniku, po zapoznaniu się z materiałami procesowymi zebranymi przez Wydział Śledczy WUSW, 
oświadczyła początkowo, że nie widzi podstaw do przedstawienia zarzutu w odn iesieniu do tego działacza712. W póź-
niejszym czasie prokuratura uległa jednak naciskom SB i, przychylając się do wniosku Wydziału Śledczego WUSW, 
wydała z dniem 6 lipca 1984 r. postanowienie o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego 
w formie tymczasowego aresztowania (na okres jednego miesiąca) również w stosunku do Franciszka Winiarskiego713.
709 AIPN Wr 065/1024, d. 2, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kruki”, nr ew[idencyjny] 27 777, 7 XII 1984 r., mfm; 

AIPN Wr 065/1280, Kwestionariusz ewidencyjny „Cichy” [wybór materiałów], [Szyfrogram], 4 VII 1984 r., mfm. Wymienione osoby 
były rozpracowywane w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Kruki”, założonej w maju 1984 r. z powołaniem się na informa-
cje uzyskane od TW „Kondor” i TW „Styk”. Wśród osób rozpracowywanych znajdowali się również Stanisław Antosz i Kazimierz 
Sokołowski. O udział w działalności konspiracyjnej podejrzewano również Włodzimierza Pucka, przewodniczącego KZ NSZZ „So-
lidarność” przy ZPB „Frotex”. AIPN Wr 065/1024, d. 1, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kruki”, 2 V 
1984 r., mfm. Stanisław Antosz, ur. 24 X 1947 r. w Gogołowie; wykształcenie podstawowe, tokarz, kierowca, palacz CO; zatrudniony 
jako traktorzysta w Technikum Rolniczym w Prudniku. Irena Wanda Jaszczyszyn, ur. 27 II 1955 r. w Głogówku, tamże zamieszkała; 
zatrudniona jako inspektor ds. technicznych w Rejonowym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Gospodarki Komunalnej 
w Głogówku; przewodnicząca KZ NSZZ „S”. Zbigniew Kral, ur. 26 IX 1939 r. w Goleszowie; tokarz; pracownik ZPB „Frotex”; sekretarz 
KZ NSZZ „S”. Kazimierz Sokołowski, ur. 9 VII 1935 r. w Jarczowcach w ówczesnym województwie tarnopolskim; technik budowlany; 
rzemieślnik, właściciel zakładu usług murarskich w Prudniku.              

710    AIPN Wr 065/1024, d. 2, Uzupełnienie do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kruki”, 15 VI 1984 r., mfm. 
711 Ibidem, d. 3, Meldunek o wszczęciu postępowania [dla Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie], 14 VI 1984 r.; ibidem, 

Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego [wobec Jana Naskręta], 14 VI 1984 r.; ibidem, Meldunek 
o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego [wobec Eugeniusza Jarosława Wyspiańskiego], 14 VI 1984 r., mfm.          

712    AIPN Wr 065/1280, [Meldunek operacyjny], 4 VII 1984 r., mfm. 
713 Ibidem, [Meldunek operacyjny], 11 VII 1984 r.; ibidem, Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego 

[wobec Franciszka Winiarskiego], 6 VII 1984 r., mfm; AIPN Wr 065/1024, d. 3, Meldunek o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu 
środka zapobiegawczego [wobec Franciszka Winiarskiego], 6 VII 1984 r., mfm.   
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Jan Naskręt, Eugeniusz Wyspiański i Franciszek Winiarski przebywali w areszcie do 27 lipca 1984 r., gdy objęto 
ich postanowieniami amnestii z 21 lipca. Na mocy tejże amnestii prowadzone przeciwko nim śledztwo zostało 
umorzone z końcem lipca 1984 r.714 

14 czerwca 1984 r. ppor. Henryk Czajkowski i mł. chor. Wiesław Wasiak z Sekcji III Wydziału III WUSW 
przeszukali mieszkanie na terenie Opola, użytkowane przez Aleksandra Romana Gołowkina, zamieszkałego 
na stałe w Jarnołtówku studenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Znaleziono setki egzemplarzy różnego rodzaju 
wydawnictw bezdebitowych, a w szczególności 2700 ulotek z hasłami antywyborczymi. W ręce SB wpadły także 
materiały i sprzęt do małej poligrafii, a nawet 5 sztuk wyrzutni ulotek własnej konstrukcji715. 

Zatrzymany przez SB Gołowkin otrzymał trzymiesięczną sankcję prokuratorską. Do niczego się nie przyzna-
wał. Nie ujawnił źródła pochodzenia znalezionych u niego materiałów ani współpracujących z nim osób. SB nie 
dawała jednak za wygraną. Przeszukano m.in. mieszkanie Artura Słowika, studenta opolskiej Wyższej Szkoły In-
żynierskiej w Opolu, którego adres znajdował się na opakowaniach niektórych plików ulotek. Znaleziono tam kilka-
dziesiąt nielegalnych wydawnictw różnego rodzaju – identycznych jak zakwestionowane u A. GOŁOWKINA – oraz 
butelkę z pozostałością czerwonej farby drukarskiej i odbitki (prawdopodobnie próbne) pieczątki „NZS”, którą ostem-
plowane były ulotki kolportowane w WSI 14 października 1983 roku716. Również Artur Słowik otrzymał trzymie-
sięczną sankcję prokuratorską, a rektor opolskiej WSI podjął decyzję o skreśleniu go z listy studentów (decyzję 
tę cofnięto we wrześniu 1984)717. 

Aleksander Roman Gołowkin i Artur Słowik przebywali w areszcie do 24 lipca 1984 r., gdy zwolniono ich na 
mocy amnestii z 21 lipca tegoż roku. Prowadzone przeciwko nim  śledztwo umorzono z końcem lipca 1984 r.718 

Jakub Forystek, zamieszkały w Głubczycach działacz „Solidarności” pracowniczej, i Tadeusz Wojewoda, dzia-
łacz „Solidarności” rolniczej z pobliskich Grobnik, wyprodukowali we własnym zakresie większą ilość ulotek w celu 
ich kolportażu w dniu wyborów w czerwcu 1984 r. Planowanemu kolportażowi zapobiegła jednak akcja podjęta 
przez Wydział V WUSW w Opolu719. SB odnotowała również fakty angażowania się Tadeusza Wojewody w kol-
portaż ulotek antywyborczych w 1985 r., a także ulotek antypartyjnych przed X Zjazdem PZPR w 1986 r.720

Działania SB nie zapobiegły jednak kolejnym przejawom akcji antywyborczej. Akcja ta była kontynuowana aż 
do dnia głosowania, nie wyłączając tych miejscowości, w których doszło do aresztowania konspirujących działaczy 
związkowych i opozycyjnych. Przykładem tego może być Prudnik, gdzie w przeddzień głosowania, tj. 16 czerwca 
1984 r., pojawiło się co najmniej 46 ulotek dwóch rodzajów, opatrzonych znakiem Polski Walczącej. Na niektórych 
ulotkach, wyobrażających głosującą po myśli władz kobietę, widniało hasło: głosując wybierasz głód, podwyżki, 
więzienia… Na ulotkach drugiego rodzaju przedstawiono stojącą na urnie postać z obnażoną i wypiętą tylną częścią 
ciała. Na urnie widniał napis: Jaruzelskiemu Polacy 17.06.1984 r.721. 
714 AIPN Wr 121/26, t. 2, Akta główne prokuratora w sprawie Jana Naskręta i innych, Postanowienie o częściowym umorzeniu śledz-

twa [w stosunku do Jana Naskręta] na podstawie ustawy z dnia 21 VII 1984 r. o amnestii, 31 VII 1984 r., k. 8; ibidem, Postanowienie 
o częściowym umorzeniu śledztwa [w stosunku do Franciszka Winiarskiego] na podstawie ustawy z dnia 21 VII 1984 r. o amnestii, 
31 VII 1984 r., k. 9; ibidem, Postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa [w stosunku do Eugeniusza Wyspiańskiego] na podstawie 
ustawy z dnia 21 VII 1984 r. o amnestii, 31 VII 1984 r., k. 10 (kopia cyfrowa – Pdf).   

715 AIPN Wr 066/78, d. 1, Akta śledcze Aleksandra Romana Gołowkina i Artura Słowika, Meldunek o wszczęciu postępowania 
[telegram z Wydziału Śledczego WUSW w Opolu do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie], 15 VI 1984 r., mfm; 
AIPN Wr 065/954, d. 1, Meldunek operacyjny [naczelnika Wydziału III WUSW w Opolu dla Wydziału I Departamentu III MSW 
w Warszawie, 15 VI 1984 r., mfm. Aleksander Roman Gołowkin, ur. 17 XII 1960 r. w Głuchołazach; słuchacz III roku pedagogiki 
kulturalno-oświatowej WSP.  

716 AIPN Wr 066/78, d. 1, Protokół przeszukania pomieszczeń mieszkalnych [Artura Słowika], 23 VI 1984 r.; AIPN Wr 065/954, d. 1, 
Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 25 VI 1984 r., mfm.       

717 AIPN Wr 065/954, d. 1, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 28 VI 1984 r.; ibidem, d. 1, Meldunek operacyjny, 2 XI 1984 r.; ibidem, 
Meldunek operacyjny, 7 XI 1984 r.; ibidem, d. 2, Plan zabezpieczenia operacyjnego figurantów sprawy operacyjnego rozpracowania 
krypt. „Odezwa”, nr ewidencyjny 29259, zwolnionych z aresztu z tymczasowego na mocy amnestii, mfm. Artur Słowik, ur. 6 VIII 
1961 r. w Opolu; technik budowlany; student Instytutu Inżynierii Lądowej WSI na tzw. urlopie dziekańskim, zatrudniony jako murarz 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Opolu. 

718 AIPN Wr 066/78, d. 3, Telegram z Wydziału Śledczego WUSW w Opolu do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warsza-
wie, 7 VIII 1984 r.; ibidem, Meldunek o zakończeniu postępowania, 8 VIII 1984 r., mfm.  

719    Ibidem, Plan rozmowy z ujawniającym się w ramach amnestii [Tadeusz Wojewoda], 6 VIII 1984 r., k. 39. 
720 AIPN Wr 065/1473, d. 1, Wniosek o przeprowadzenie rozmowy z figurantem kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Kasztelan”, 

nr 29207, ob. Tadeuszem Wojewodą, 9 IX 1986 r., mfm.  
721 AIPN Wr 067/18, d. 2, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Opolu do naczelnika Wydziału I Departamentu III MSW w Warszawie, 

19 VI 1984 r., mfm; AIPN Wr 09/340, Ocena sytuacji społeczno-politycznej w obiektach i środowiskach ochranianych przez Wydział V 
[WUSW w Opolu] w związku z wyborami do rad narodowych za okres od 2 V do 17 VI 1984 r., k. 285; T. Dziankowski, Kronika SB i MO 
na Opolszczyźnie…,  s. 223 (AIPN Wr 00147/521, k. 124).    
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Kolejną wielką próbą sił pomiędzy władzami komunistycznymi a środowiskami związkowo-opozycyjnymi sta-
ły się wybory do Sejmu PRL, ogłoszone na dzień 13 października 1985 r. Także tym razem środowiska związkowo-
-opozycyjne wzywały do bojkotu wyborów organizowanych pod szyldem PRON. Malowano utrzymane w tym duchu 
napisy, kolportowano ulotki o treści antywyborczej itp. Szczególną popularnością cieszyły się ulotki w formie tele-
gramu o treści: Zostań w domu, i tak Gorbaczow głosuje za ciebie.

Hasło bojkotu wyborów propagowano m. in. w specjalnym wydaniu pisma „Wolny Związek”, wydawanego 
przez konspirujących działaczy „Solidarności” w Nysie722. Część nakładu pisma została wyłożona w kruchcie ko-
ścioła p. w. św. Jakuba i Agnieszki w Nysie (tzw. katedrze) po zakończeniu nabożeństwa w intencji Ojczyzny, od-
prawionego w dniu 31 sierpnia 1985 r. z okazji piątej rocznicy podpisania porozumień społecznych z Wybrzeża. 
Służbie Bezpieczeństwa udało się ująć kolportera, którym był Leon Foltyn, przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Dostawczych „Polmo” w Nysie. Dzień później Prokuratura Rejo-
nowa w Nysie zastosowała wobec niego tymczasowe aresztowanie723. W lutym 1986 r. Sąd Rejonowy w Nysie skazał 
Foltyna na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny724.                 

Duży wpływ na postawę wyborców miały względy natury materialnej, związane z panującą w kraju sytuacją 
gospodarczą, stanem zaopatrzenia rynku, cenami itp. Tak np. w Prudniku odnotowano masowy bojkot wyborów 
przez mieszkańców kilku ulic ze starą i zaniedbaną zabudową, uskarżających się na cieknące dachy itp. Bojkotujący 
głosowanie mieszkańcy tych ulic stanowili aż 4 %  łącznej liczby wyborców w mieście i gminie. Niską frekwen-
cję wyborczą na nowym osiedlu Jesionkowa w Prudniku tłumaczono niezadowoleniem związanym z brakiem 
wody725. W rejonie Baborowa nie głosowała m. in. część ogrodników, niezadowolonych z zaspokojenia tylko 
w połowie ich zapotrzebowania na węgiel I gatunku. Do spadku frekwencji wyborczej w tym rejonie przyczyniły 
się również problemy w zakresie zaopatrzenia w węgiel opałowy i margarynę. Niska frekwencja wystąpiła także 
wśród rolników z okolicznych wsi, przejawiających duże niezadowolenie z powodu słabego zaopatrzenia w ciągni-
ki, maszyny rolnicze, materiały budowlane i węgiel726.

Z zachowanych materiałów wynika, że osoby nie biorące udziału w głosowaniu faktycznie mogły być narażone 
na różnego rodzaju szykany i represje. Obawy żywione w tym zakresie przez znaczną część wyborców bynajmniej 
nie były bezpodstawne. Świadczy o tym w sposób oczywisty treść opracowania powstałego po wyborach w 1985 r. 
w Komitecie Miejsko-Gminnym PZPR w Głubczycach. Z materiału tego dowiadujemy się, że miejscowe władze 
partyjne PZPR dysponowały nazwiskami osób, które nie głosowały w 1984 i 1985 r. (stwierdzono powtórzenie się 
nazwisk, ale także pojawienie się nowych). Egzekutywa KMG PZPR przeanalizowała przebieg kampanii wyborczej 
i wyniki wyborów pod kątem personalnym. Na tej podstawie wyłoniono grupę obywateli zajmujących określoną 
pozycję społeczno-zawodową, w stosunku do których miały być podjęte działania polityczno-administracyjne 
w sferze polityki kadrowej oraz wychowawcze. Spore zaniepokojenie władz partyjnych wzbudził fakt, że wśród osób 
bojkotujących wybory znaleźli się niektórzy nauczyciele z Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Szefera 
w Głubczycach, ze szczególnym uwzględnieniem Janiny Korus, kierującej od 1985 r. kształceniem zaocznym w tej 
placówce (zaznaczono, że nie jest ona akceptowana przez KMG PZPR)727.          
    

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWO-OPOZYCYJNA W GŁUCHOŁAZACH 
I SPRAWA KRYPT. „KASA”

W latach 1983–1985 doszło do wyraźnego ożywienia się działalności związkowo-opozycyjnej w Głuchołazach. 
Działalność ta polegała w szczególności na konspiracyjnym zbieraniu składek związkowych w zakładach pra-

722    AIPN Wr 09/1068, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej na terenie województwa opolskiego w dniu 30 VIII 1985 r., k. 97. 
723 Ibidem, Informacja o sytuacji społeczno-politycznej na terenie woj[ewództwa] opolskiego w dniach 31 VIII i 1 IX 1985 r., k. 101; ibidem, 

Informacja o sytuacji społeczno-politycznej na terenie województwa opolskiego w dniu 2 IX 1985 r., k. 102. 
724   Kronika, „Solidarność Opolska”, 1986, nr 15, s. 2. Por. E. Kolbiarz, Rys historyczny…, s. 62. 
725    AP Opole, KW PZPR, sygn. 1563, Informacja (KMG [PZPR] Prudnik), [październik 1985], s. 199. 
726    Ibidem, [Odpowiedź KMG PZPR w Baborowie na tezy z 22 X 1985 r.], 28 X 1985, s. 38. 
727 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1563, Opracowanie tez z dnia 22 X 1985, 28 X 1985, s. 84. Mąż Janiny Korus, Władysław, pracownik Za-

kładów Przemysłu Dziewiarskiego „Unia” w Głubczycach, należał do czołowych działaczy miejscowej „Solidarności”. Był członkiem 
Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” i podlegał internowaniu w okresie stanu wojennego. AIPN WrWUSW Opole, 
012/3196, t. 5, Dokumentacja dotycząca internowanych, k. 75–121. Por. Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształce-
nia Ustawicznego im. Władysława Szefera w Głubczycach, red. R. Korus i A. Szymczyna, Głubczyce 2004, s. 55. 
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cy. Z pozyskiwanych w ten sposób funduszy wypłacano zapomogi na rzecz będących w potrzebie członków „Soli-
darności”, a także finansowano inne formy działalności związkowo-opozycyjnej. 

Regularną zbiórkę składek związkowych prowadzono m. in. w Głuchołaskiej Fabryce Armatur. Na około 
500 pracowników fabryki składki związkowe opłacało 80 osób. Z upływem czasu liczba ta spadła jednak do 16. 
W 1983 r. osobom takim wręczano miniaturowe znaczki „Solidarności” do noszenia pod klapą marynarki. Przed 
świętami Bożego Narodzenia rozprowadzono wśród nich kartki z życzeniami świątecznymi, ostemplowane zna-
kami „Solidarności”. Składki związkowe zbierano także w Głuchołaskich Zakładach Papierniczych i Zakładach 
Galanterii Metalowej „Galmet”728. 

Głuchołascy działacze „Solidarności” prowadzili również konspiracyjną działalność wydawniczą i kolpor-
tażową. Tak np. w czerwcu 1984 r. drukowano i kolportowano ulotki wzywające do bojkotu wyborów do rad 
narodowych. Zajmował się tym w szczególności Jan Jabłoński. Ten ostatni wykonywał także różne druki poczty 
podziemnej (znaczki, całostki)729. W nocy z 24 na 25 grudnia 1985 r. rozkolportowano ulotki z życzeniami  
świątecznymi i noworocznymi od miejscowej „Solidarności”730.          

Głównym organizatorem konspiracyjnej działalności związkowej w Głuchołaskiej Fabryce Armatur był Zyg-
munt Żak, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W działalności tej czynnie uczestniczyli rów-
nież m. in. Franciszek Bloch, Zbigniew Błauciak, Zygmunt Drużbicki, Józef Dyrlaga, Jan Jabłoński, Andrzej Jeleń, 
Roman Kajdan, Leszek Kulpa, Zenon Motylski, Zbigniew Rużyło, Wiktor Szal, Piotr Szroeter i Jerzy Zbaniuszek. 
Szczególną aktywnością wyróżniali się Wiktor Szal i Jerzy Zbaniuszek, organizatorzy zajmujący się w szczególno-
ścią organizowaniem zbiórki składek związkowych w zakładzie731. W innych zakładach pracy w rejonie Głuchołaz 
działali m. in. Jerzy Panek (Zakład Opieki Zdrowotnej), Stanisław Tkacz (Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-
-Rękawicznicze „Renifer” – Zakład w Głuchołazach), Wacław Tarasiewicz, Elżbieta Zbaniuszek, Zbigniew Tur-
ski, Regina Gajda, Elżbieta Szołdra, Michał Małysiak (Głuchołaskie Zakłady Papiernicze), Jan Jabłoński (ZGM 
„Galmet”, po odejściu z Głuchołaskiej Fabryki Armatur), Janusz Jakiełła, Józef Medoń (ZGM „Galmet”) oraz Jerzy 
Maderak (Spółdzielnia Pracy Inwalidów „Chrobry”). Jako osoby zaangażowane w działalność głuchołaskiej „So-
lidarności” wymieniani są też: Ryszard Czarniecki, Jan Holczyński, Zbigniew Krzywdziński, Ryszard Mogielnicki, 
Kazimierz Musiał i Ryszard Niciejewski732. 

Podjęto również próby koordynowania działalności związkowo-opozycyjnej na poziomie międzyzakładowym. 
Służyły temu spotkania nieformalnej grupy działaczy „Solidarności”, odbywające się m.in. w pomieszczeniach 
domu katechetycznego przy parafii św. Wawrzyńca. Konspirujący działacze związkowo-opozycyjni korzystali 
z pomocy miejscowego duchowieństwa ze Zgromadzenia Księży Marianów, prowadzącego głuchołaską parafię p. 
w. św. Wawrzyńca. Szczególnie pomocny był jeden z miejscowych wikariuszy, ks. Stanisław Ługowski MIC733. 

728 AIPN Wr 065/1144, d. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Kasa” [wybór materiałów], Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia 
krypt. „Kasa”, nr ew[idencyjny] OMA-29790, 16 VII 1984 r., mfm. 

729 AIPN Wr 065/1144, d. 2, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kasa”, nr ew[idencyjny] 29 790, 19 V 1986 r., mfm. 
Por. P. Łojko, op. cit., s. 63–67 (wspomnienia Jana Jabłońskiego). 

730 AIPN Wr 09/1069, Korespondencja związana z zagadnieniami pracy operacyjnej „Lato-80” za okres X, XI, XII 1985 r., Informacja 
o sytuacji społeczno-politycznej na terenie woj[ewództwa] opolskiego w dniu 24 XII 1985 r., k. 131. 

731 Ibidem, d. 1, Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kasa”, nr ew[idencyjny] OMA-29790, 16 VII 1984 r.; ibidem, Analiza 
sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kasa”, 27 XI 1984 r., mfm. Franciszek Bloch, ur. 19 XII 1941 r. w Chropaczowie; wykształ-
cenie podstawowe; tokarz. Zbigniew Błauciak, ur. 22 XII 1959 r. w Głuchołazach, technik mechanik; zatrudniony jako ślusarz. Józef 
Dyrlaga, ur. 19 III 1947 r. w Polskim Świętowie; wykształcenie zawodowe, tokarz. Andrzej Jeleń, ur. 6 I 1958 r. w Nysie; wykształce-
nie podstawowe; zatrudniony jako tokarz. Leszek Kulpa, ur. ur. 19 II 1952 r. w Szczebrzeszynie; technik żeglugi śródlądowej; 
zatrudniony jako kontroler jakości. Zenon Motylski, ur. 16 IV 1935 r. Cieślach; wykształcenie podstawowe; spawacz. Wiktor 
Szal, ur. 10 I 1947 r. w Admont (Austria); wykształcenie zawodowe, introligator; zatrudniony jako tokarz; przewodniczący Komisji 
Wydziałowej NSZZ „S” na Wydziale „A”. Piotr Szroeter, ur. 16 X 1952 r. w Głuchołazach; wykształcenie zawodowe; tokarz.                   

732    P. Łojko, op. cit., s. 67. 
733 AIPN Wr 065/1144, d. 2, Raport [do zastępcy szefa WUSW ds. SB w Opolu] o wyrażenie zgody na objęcie rozpracowaniem operacyj-

nym ob. Medoń Józefa w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kasa”, nr ew[idencyjny] OMA – 29 790, 28 V 1985 r.; 
ibidem, Analiza materiałów dotycząca podziemnych struktur „S” na terenie m. Głuchołazy, 7 VI 1984 r.; ibidem, d. 4, Informacja [ze 
słów TW „Klon”], 16 I 1985 r.; ibidem, Notatka służbowa [ze słów TW „Czesiek”], 20 IX 1985 r., mfm. Ks. Stanisław Ługowski, 
ur. 14 VI 1948 r. w Skórcu koło Siedlec; członek Zgromadzenia Księży Marianów. Por.: J. Całka, Stanisław Ługowski, [w:] Encyklopedia 
Solidarności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Stanis%C5%82aw_%C5%81ugowski Józef Medoń, 
ur. 19 III 1952 r. w Głuchołazach; technik mechanik; zatrudniony jako ślusarz narzędziowy; działacz punktu koordynacyjnego NSZZ 
„S” w Głuchołazach, były przewodniczący KZ NSZZ „S”. Elżbieta Zbaniuszek – żona Jerzego Zbaniuszka, działacza „Solidarności” 
z Głuchołaskiej Fabryki Armatur.   
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Najbardziej spektakularnym przejawem działalności związkowo-opozycyjnej na terenie Głuchołaz była uro-
czystość poświęcenia sztandaru miejscowej „Solidarności”, urządzona w kościele parafialnym pw. św. Waw-
rzyńca w niedzielę 27 października 1985 r. Sztandar ten został wykonany potajemnie przez zakonnice w Czę-
stochowie, a stroną organizacyjną uroczystości zajmował się ks. Stanisław Ługowski MIC z parafii głuchołaskiej. 
Poświęcenia sztandaru dokonano podczas nabożeństwa które odprawili księża Wiktor Krawczyk MIC (proboszcz 
głuchołaski), Jan Kęsek (proboszcz z Burgrabic, ówczesny dziekan dekanatu głuchołaskiego), Marian Wanke (pro-
boszcz z Gierałcic) oraz Józef Skowronek (parafia Podlesie). Poczet sztandarowy tworzyli pracownicy miejscowej 
filii Dolnośląskich  Zakładów Białoskórniczo-Rękawiczniczych „Renifer”: Małgorzata Szpak-Kluczyńska, Kazi-
mierz Pachura i Franciszek Sakowicz. Piotr Łojko z Głuchołaskich Zakładów Papierniczych w Rudawie odczytał 
akt zawierzenia – ślubowanie ludzi pracy. Wśród licznie zebranych wiernych (około 1000 osób) znajdowały się 
delegacje działaczy „Solidarności” z poszczególnych zakładów pracy w rejonie Głuchołaz (Zakłady Papiernicze, 
ZPO „Omex”, ZGM „Galmet” i in.). Obecni byli m.in. Stanisław Tkacz, Ryszard Hirszfeld i Zygmunt Żak. Przy-
byli również czołowi działacze związkowo-opozycyjni z innych ośrodków Opolszczyzny, m. in. Roman Kirstein, 
Janusz Sanocki i Franciszek Szelwicki oraz nyscy działacze „Solidarności” rolniczej ze sztandarem. Na uroczystość 
przyjechał także generał Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Donald Petraitis z Rzymu. Widniejący na sztandarze 
napis „Solidarność” był w trakcie nabożeństwa przesłonięty szarfą. Po nabożeństwie część uczestników uroczysto-
ści (wśród nich również TW ps. „Czesław, szczegółowo relacjonujący ówczesne wydarzenia na użytek SB) udała się 
pod kościół gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu, gdzie złożono kwiaty na symbolicznym grobie „Solidarności” 
i ks. Jerzego Popiełuszki734. 

Dalszy rozwój działalności związkowo-opozycyjnej w Głuchołazach utrudniły niestety działania represyjne 
Służby Bezpieczeństwa. W połowie marca 1984 r. SB Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Prudniku zało-
żyła sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Kasa”, prowadzoną przez mł. chor. Zdzisława Dacko, star-
szego inspektora SB RUSW, w ścisłej łączności z Wydziałem V WUSW w Opolu. Podstawę założenia sprawy stano-
wiły informacje o konspiracyjnym zbieraniu składek związkowych w Głuchołaskiej Fabryce Armatur. Informacje 
na ten temat pochodziły w szczególności od TW ps. „Anioł”, zarejestrowanego jako tajny współpracownik pionu 
V SB Komendy Rejonowej MO/Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Prudniku, oraz TW ps. „Andrzej”, 
współpracującego ze Zwiadem Wojsk Ochrony Pogranicza z Granicznego Punktu Kontrolnego w Głuchołazach. 
W lipcu 1984 r., w związku z potwierdzeniem się informacji o konspiracyjnym zbieraniu składek i uzyskaniem 
dalszych informacji na temat działalności związkowo-opozycyjnej w Głuchołazach, sprawa krypt. „Kasa” została 
przekwalifikowana na sprawę operacyjnego rozpracowania o tym samym kryptonimie735. SB RUSW w Prudniku 
prowadziła tę sprawę we współpracy ze Zwiadem Granicznego Punktu Kontrolnego WOP w Głuchołazach736. 

Pod koniec 1985 r. SB przystąpiła do działań zmierzających w bezpośredni sposób do sparaliżowania działal-
ności związkowo-opozycyjnej na terenie Głuchołaz. 12 października 1985 r. chor. Zdzisław Dacko przeprowadził 
rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z Zygmuntem Żakiem. Doraźnym celem rozmowy było zapobieżenie nie-
pożądanym działaniom przed odbywającymi się 13 października tegoż roku wyborami do Sejmu PRL. W grudniu 
tegoż roku dokonano rewizji u Jana Jabłońskiego, Romana Kajdana i Józefa Dyrlagi. Konsekwencją tego była li-
kwidacja konspiracyjnego punktu poligraficznego w mieszkaniu J. Jabłońskiego, gdzie skonfiskowano m.in. szereg 
stempli do produkcji ulotek i druków Niezależnej Poczty Śląska Opolskiego. Uwieńczeniem rozpoczętej w ten 
sposób akcji represyjnej stały się rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z Zygmuntem Żakiem, Jerzym Zbaniusz-
kiem, Wiktorem Szalem, Romanem Kajdanem i Józefem Medoniem, przeprowadzone w dniu 21 kwietnia 
1985 r. Rozmowy te były pomyślane zarazem jako działania o charakterze profilaktycznym, związane zbliżającym 
się świętem 1 Maja oraz X Zjazdem PZPR737. 
734 AIPN Wr 065/1144, d. 3, Uzupełnienie meldunku operacyjnego do sprawy krypt. „Kasa”, 4 XI 1985 r.; ibidem, d. 5, Informacja TW 

[„Czesław], 28 XI 1985 r., mfm; AIPN WrWUSW Opole, 09/1069, Informacja dla Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrz-
nych w Opolu o sytuacji społeczno-politycznej na terenie woj[ewództwa] opolskiego w dniu 27 X 1985 r., k. 55. Por. P. Łojko, op. 
cit., s. 18–26; J. Całka, Stanisław Ługowski, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?ti-
tle=Stanis%C5%82aw_%C5%81ugowski     

735    AIPN Wr 065/1144, d. 1, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kasa”, 16 VII 1984 r., mfm. 
736 Ibidem, Plan współdziałania między SB RUSW w Prudniku a GPK WOP Głuchołazy przy realizacji sprawy operacyjnego rozpracowa-

nia krypt. „Kasa”, nr ew[idencyjny] OMA-29790, 16 VIII 1984 r.; ibidem, d. 3, Notatka służbowa z rozmowy z z-cą KPK WOP Głucho-
łazy, por. M. Kosala, 23 V 1984 r., mfm.   

737 AIPN Wr 065/1144, d. 2, Plan realizacji SOR „Kasa”, nr ew[idencyjny] 29 790, 14 IV 1986 r.; ibidem, Analiza sprawy operacyj-
nego rozpracowania krypt. „Kasa”, nr ew[idencyjny] 29 790, 19 V 1986 r., mfm.      
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NOWE INICJATYWY OPOZYCYJNE W PRUDNIKU 

W latach 1984–1985 rozwinęli samodzielną działalność konspiracyjną dwaj pracownicy Spółdzielni Pracy Róż-
nej Wytwórczości „Ogniwo” w Prudniku, Mieczysław Stochniał i Andrzej Dziedzic.  We wrześniu 1984 r. przy 
użyciu ręcznej drukarenki wyprodukowali oni pewną ilość ulotek, które zostały rozkolportowane w miejscowym 
kościele. 6 czerwca 1985 r., w trakcie precesji z okazji Bożego Ciała, wywieszono transparent z napisem „Solidar-
ność” i kotwicą Polski Walczącej. W październiku tegoż roku rozkolportowano około 100 ulotek „Solidarności” 
z regionu śląsko-dąbrowskiego z apelem o bojkot wyborów do Sejmu PRL. W grudniu 1985 r., przed pasterką, 
Stochniał i Dziedzic wywiesili w prudnickim kościele parafialnym trzy transparenty „Solidarności” (dwa z nich 
zostały zdjęte i skonfiskowane przez SB)738. 

Stochniał i Dziedzic działali na własną rękę, zupełnie niezależnie od miejscowych działaczy „Solidarności”, za-
sadniczo nie wtajemniczając w swoje przedsięwzięcia osób trzecich. Nie udało im się jednak zachować anonimo-
wości. Z wytworzonych przez SB materiałów wynika, że w drodze wyjątku zaufali oni osobie zarejestrowanej jako 
TW ps. „Topola”, w wyniku czego Służba Bezpieczeństwa dość szybko zaczęła uzyskiwać informacje na ich temat. 
Już w początkach listopada 1984 r., na podstawie informacji uzyskanych od „Topoli”, SB RUSW w Prudniku za-
łożyła sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Liga”739. W lipcu następnego roku, po potwierdzeniu 
się informacji na temat konspiracyjnej działalności Stochniała i Dziedzica, sprawa ta została przekwalifikowana 
na sprawę operacyjnego rozpracowania o tym samym kryptonimie. Celem rozpracowania miało być dokładne 
rozpoznanie działalności Mieczysława Stochniała oraz Andrzeja Dziedzica, a także ich kontaktów, oraz procesowe 
udokumentowanie ich działalności we współpracy z Wydziałem Śledczym WUSW w Opolu. Ostatecznym tego 
efektem miało być pociągnięcie wymienionych osób do odpowiedzialności karnej740.  

W początkach lutego 1988 r. prudnicka SB tak oceniała efekty swoich działań oraz ówczesną postawę Stoch-
niała i Dziedzica: Z otrzymanych ostatnio informacji wynika, iż figuranci nie zmienili swoich prosolidarnościowych 
przekonań, ale obecnie nie podejmują żadnych wrogich działań, czekając na inicjatywę ze strony Jakuba Forystka. 
Wielokrotnie zwracali się do w/wym. o danie im zadań do wykonania, lecz zostali zmuszeni przez określoną grupę 
osób do czekania na sprzyjającą sytuację. Fakty te sprawiły, iż figuranci zrezygnowali z nielegalnej działalności i nie 
planują jej na przyszłość. W takiej sytuacji postanowiono zrezygnować za dalszego prowadzenia sprawy krypt. 
„Liga”. Stochniał i Dziedzic mieli być jednak nadal inwigilowani w ramach kwestionariuszy ewidencyjnych741.     

Samodzielnej działalności opozycyjnej próbowali także Jarosław Kuś i Maciej Niemas, uczniowie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 1 w Prudniku, uczestnicy ruchu oazowego przy miejscowym kościele parafialnym. Na prze-
łomie lat 1983 i 1984 Kuś rozlepiał ulotki „Solidarności”, otrzymane od Janusza Suchińskiego. W nocy z 12 na 
13 marca Kuś i Niemas wybili szybę w siedzibie Komitetu Miejskiego PZPR w Prudniku, chcąc w ten sposób za-
protestować przeciwko usuwaniu krzyży ze szkół. Powodowały nimi także emocje związane z męczeńską śmiercią 
ks. Jerzego Popiełuszki i nierzetelnym przedstawianiem tej tragedii w środkach masowego przekazu742. 

W nocy z 18 na 19 marca 1985 r. Kuś i Niemas przeprowadzili kolejną akcję, polegającą na oblaniu czarną farbą 
drukarską Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej na pl. Wolności w centrum Prudnika. Niestety tym razem, 
mimo zastosowania strojów maskujących, mieli oni znacznie mniej szczęścia. Zatrzymani przez MO na gorącym 

738 AIPN Wr 065/1314, d. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Liga” [wybór materiałów], Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego 
sprawdzenia krypt. „Liga”, 3 XI 1984 r.; ibidem, Informacja dot. zagrożenia nielegalną działalnością [prowadzoną] przez rozpracowy-
waną grupę kryp[tonim] „Liga”, nr ew[idencyjny] 30 508, 20 XI 1985 r.; ibidem, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. 
„Liga”, 5 II 1988 r., mfm. Mieczysław Zygmunt Stochniał, ur. 6 VI 1957 r. w Kłodzku; technik rolnik, zatrudniony w spółdzielni pracy 
„Ogniwo” jako referent ds. zaopatrzenia. Andrzej Dziedzic, ur. 14 XI 1955 r. w Prudniku; zatrudniony w spółdzielni pracy „Ogniwo” 
jako ślusarz. 

739   Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Liga”, 3 XI 1984 r., mfm.   
740 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Liga”, 15 VII 1985 r., mfm. Sprawę prowadził mł. chor./

ppor. Jerzy Wojtalik, starszy inspektor Grupy V SB RUSW w Prudniku.     
741   Ibidem, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Liga”, 5 II 1988 r., mfm.    
742 AIPN Wr 066/82, Akta kontrolno-śledcze Macieja Niemasa i Jarosława Kusia [wybór materiałów], Oświadczenie [Jarosława Kusia], 

19 III 1985 r.; ibidem, Oświadczenie [Macieja Niemasa], 19 III 1985 r.; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego [Macieja Kon-
stantego Niemasa], 19 III 1985 r.; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego [Jarosława Marka Kusia], 19 III 1985 r., mfm. Jarosław 
Marek Kuś, ur. 7 VI 1967 r. w Prudniku. Maciej Konstanty Niemas, ur. 9 II 1968 r. w Kędzierzynie. 
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uczynku, zostali pobici w siedzibie Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych743. Zatrzymanych przejęła następnie 
SB i obaj uczniowie trafili do aresztu WUSW w Opolu744. 

Sprawą zajął się Wydział Śledczy WUSW, wszczynając dochodzenie przeciwko Kusiowi i Niemasowi745. 
18 czerwca 1985 r. Sąd Rejonowy w Prudniku wymierzył obu uczniom karę ograniczenia wolności na okres 2 lat, 
zobowiązując ich do odpracowania po 25 godzin na cele społeczne746. 

Zastosowane w związku z tą sprawą represje obejmowały również szykany na płaszczyźnie zawodowej wobec 
Krystyny Kuś, matki Jarosława, zatrudnionej w zakładach graficznych. Powodem tego był fakt użycia farby drukar-
skiej do zachlapania pomnika747.       
          

OPÓR SPOŁECZNY I DZIAŁANIA SB W REJONIE GŁUBCZYC

Terenem działalności związkowo-opozycyjnej pozostawał także obszar ziemi byłego powiatu głubczyckie-
go z głównymi ośrodkami w Głubczycach, Branicach i Kietrzu. Szczególnie dużą aktywność przejawiali tu działa-
cze „Solidarności” rolniczej na czele z Tadeuszem Czyżowiczem oraz współpracujący z nimi działacze związkowo-
-opozycyjni: bracia Andrzej i Stanisław Tomczakowie i in.748 

Do najbardziej oryginalnych inicjatyw o wyraźnym podtekście opozycyjnym można zaliczyć przedstawienie 
urządzone w marcu 1984 r. w szpitalu w Branicach, gdzie zakładową organizacją „Solidarności” kierował Anto-
ni Junosza-Szaniawski. Inicjatywa ta została w następujący sposób opisana w materiałach KW PZPR w Opolu: 
13 marca br. pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Branicach zorganizowali w świetlicy montaż 
słowno-muzyczny, w czasie którego wykorzystywano nagrania i dialogi związane z podziemną „Solidarnością”. Ele-
mentem plastycznym w tym przedstawieniu była flaga narodowa i lampa biurowa, ustawiona w ten sposób, że suge-
rowała przesłuchiwanie całego narodu. W treściach prezentowanych przez pacjentów utworów dominowały akcenty 
antysocjalistyczne i antypaństwowe, szkalowano ustrój i naszych sojuszników749.      

Działalność miejscowych działaczy związkowo-opozycyjnych, podobnie jak w innych częściach Opolszczyzny, 
była obiektem ciągłego zainteresowania SB. Informacje na ten temat były pozyskiwane z wykorzystaniem szeregu 
osobowych źródeł informacji, prowadzonych przez SB RUSW w Głubczycach. Szczególnie ciekawe i bogate infor-
macyjnie były doniesienia TW ps. „Przyjaciel”, dotyczące zwłaszcza spotkań organizowanych przez Andrzeja 
i Stanisława Tomczaków przy kościele parafialnym w Głubczycach750. Źródło to służyło również informacjami na 
temat lokalnych działaczy „Solidarności” pracowniczej (Czesława Góra, Władysław Korus) i rolniczej (Tadeusz 
Czyżowicz, Tadeusz Wojewoda i in.)751, a także o Stanisławie Wodyńskim z Branic, inwigilowanym przez SB 
w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Tandeciarz”752. Informacji na temat  działalności prowa-

743   Relacja ustna Jarosława Kusia z 20 IV 2013 r.  
744 AIPN Wr 066/82, Protokół przesłuchania świadka [Zygmunta Żurawskiego], 26 III 1985 r.; ibidem, Protokół przesłuchania świadka 

[Tadeusza Kasperskiego], 29 III 1985 r.; ibidem, Protokół przesłuchania świadka [Andrzeja Małka], 29 III 1985 r.; ibidem, Raport 
o zatrzymaniu osoby [Macieja Niemasa], 19 III 1985 r.; ibidem, Raport o zatrzymaniu osoby [Jarosława Kusia], 19 III 1985 r., mfm.         

745   Ibidem, Postanowienie o przedstawieniu zarzutów [Maciejowi Niemasowi], 19 III 1985 r.; ibidem, Postanowienie o przedstawieniu za-
rzutów [Jarosławowi Markowi Kusiowi], 19 III 1985 r., mfm. 

746 Ibidem, d. 2, Meldunek o wyroku w I instancji [szyfrogram do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie], 20 III 1985 r., 
mfm; AIPN Wr 065/1475, Kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Wydmuszka” [wybór materiałów], Meldunek nr 50, 6 VII 1985 r., mfm 
(kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 065/1485, Kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Paleta” [wybór materiałów], Meldunek nr 51, 6 VII 
1985 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf). 

747    Relacja ustna Jarosława Kusia z 20 IV 2013 r.  
748 Andrzej Tomczak, ur. 6 VII 1958 w Głubczycach; wykształcenie wyższe rolnicze; w latach 1976–1982 student Wydziału Rolniczego 

Akademii Rolniczej we Wrocławiu; aktywny członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1980–1981); od 1982 r. stażysta w Kombi-
nacie PGR w Głubczycach, od 1984 r. instruktor rolny w gminie Pawłowiczki z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolnicze-
go w Łosiowie, od 1985 r. zastępca dyrektora ds. przetwórstwa Przetwórni Owocowo-Warzywnej w Głubczycach (filia Wojewódzkiej 
Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Opolu). Stanisław Tomczak, ur. 15 II 1957 r. w Głubczycach; lekarz weterynarii; zatrudniony 
w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Opolu – Oddział w Głubczycach; w okresie studiów na Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
aktywny członek NZS; działacz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Por. Z. Bereszyński, Andrzej Tomczak, [w:] Encyklope-
dia Solidarności, wydanie internetowe http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Andrzej_Tomczak   

749    AP Opole, KW PZPR, sygn. 454, Sytuacja społeczno-polityczna w województwie opolskim w okresie od 15 III do 4 IV 1984 r., s. 109. 
750 AIPN Wr 0010/2611, Teczka pracy TW „Przyjaciel”, Informacja [nr] 36 sporządzona ze słów TW „Przyjaciel”, 2 XII 1985 r., k. 69–70; 

ibidem, Informacja nr 41, 12 VI 1986 r., k. 76; ibidem, Informacja nr 42, 19 VI 1986 r., k. 77–78.   
751 Ibidem, Informacja nr 4, 22 IX 1983 r., k. 15; ibidem, Informacja nr 6, 8 XI 1983 r., k. 18; ibidem, Informacja nr 7, 7 XII 1983 r., k. 21.    
752 Ibidem, Informacja nr 8, 18 I 1984 r., k. 22; ibidem, Informacja nr 9, 20 II 1984 r., k. 23; ibidem, Informacja nr 10, 20 III 1984 r., k. 25 
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dzonej przy głubczyckim kościele parafialnym dostarczała również TW ps. „Perła”, która na zlecenie SB włączyła 
się osobiście do tych działań753..     

Obiektem zainteresowania SB stał się nawet sześcioletni syn Andrzeja Tomczaka, Marcin, uczęszczający do 
klasy zerowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Głubczycach. W notatce służbowej z 6 grudnia 1985 r. zastępca szefa 
RUSW ds. SB w Głubczycach, kpt. Józef Zwiech odnotował następującą jego słowa, wypowiedziane dzień wcześniej 
w obecności wychowawczyni i całej klasy: Jutro będzie św. Mikołaj, lecz komuniści nie będą obchodzić św. Mikołaja, 
ale trochę później dziadka Mroza, bo nie chodzą do kościoła. Oficer SB zaznaczył z dezaprobatą, że wypowiedź ta 
została odebrana z widocznym zadowoleniem przez wychowawczynię Marcina Tomczaka, Jadwigę Baklarz, oraz 
jego matkę, Wiesławę, zatrudnioną również jako nauczycielka Podkreślono też, że ojciec sześciolatka to człowiek 
negatywnie ustosunkowany do obecnej rzeczywistości754.    

753 AIPN Wr 0010/2562, Teczka pracy TW „Perła”, Informacja nr 9, 28 XI 1984 r., k. 22; ibidem, Informacja nr 13, 26 III 1985 r., k. 30; ibi-
dem, Informacja nr 20, 13 X 1986 r., k. 43; ibidem, Informacja nr 31, 1 VI 1987 r., k. 65; ibidem, Informacja nr 32, 23 VI 1987 r., k. 69–70; 
ibidem, Informacja nr 33, 1 VII 1987 r., k. 71; ibidem, Informacja nr 36, 16 IX 1987 r., k. 74–75; ibidem, Informacja nr 33, 1 VII 1987 r., 
k. 71; ibidem, Informacja nr 40, 1 XII 1987 r., k. 82.         

754  AIPN Wr 011/1963, Notatka służbowa dot. rodziny Tomczak, 6 XII 1985 r., k. 46.        
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Rozdział  6 

Działalnosć zwiazkowo-opozycyjna w latach 1986–1989 
i upadek systemu komunistycznego w Polsce 

POLITYKA WEWNĘTRZNA WŁADZ PRL I SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA 
W DRUGIEJ POŁOWIE LAT OSIEMDZIESIĄTYCH XX W. 

AMNESTIA Z 1986 R. I AKCJA KRYPT. „BRZOZA”. 
WZNOWIENIE JAWNEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWO-OPOZYCYJNEJ 

W połowie lat osiemdziesiątych XX w. wytworzył się w Polsce stan swoistego pata politycznego. Władze PRL 
zepchnęły „Solidarność” i opozycję do podziemia, ale nie potrafiły doprowadzić do ich zupełnej likwidacji. Z dru-
giej strony siły opozycyjne nie były w stanie przełamać politycznej bierności ogromnej większości społeczeństwa. 
Nawet wśród osób zaangażowanych wcześniej w działalność związkowo-opozycyjną szerzyło się zniechęcenie 
i poczucie beznadziei. Dobrą tego ilustrację stanowi sporządzona przez SB latem 1985 r. następująca charakterysty-
ka zmian w postawie jednego z czołowych działaczy „Solidarności” z rejonu Głuchołaz: Z biegiem czasu w psychice 
figuranta następują zmiany i w roku bieżącym, tj. 1985, utracił on całkowicie wiarę w walkę podziemną i przestawił 
się na materialny i konsumpcyjny tryb życia755. Czas pracował jednak na niekorzyść władz komunistycznych, które 
nie potrafiły uporać się z narastającym w kraju kryzysem społeczno-gospodarczym.

Na tym tle władze PRL zaczęły powoli odchodzić od ostrej polityki represyjnej wobec sił opozycyjnych. 
W dniu 17 lipca 1986 r. Sejm PRL uchwalił kolejną amnestię, pomyślaną w szczególności jako sposób na ostateczną 
likwidację podziemia politycznego756. 11 września 1986 r. minister spraw wewnętrznych, gen. Czesław Kiszczak, 
zapowiedział uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, z wyjątkiem osób winnych szpiegostwa lub czynów 
o charakterze terrorystycznym (za kratami pozostały jednak osoby skazane bądź aresztowane z przyczyn poli-
tycznych, ale na podstawie zarzutów natury kryminalnej lub dotyczących szpiegostwa czy rzekomej działalności 
terrorystycznej)757.

Amnestia z lipca 1986 r. nie położyła kresu represjom wobec osób parających się działalnością opozycyjną, ale 
wytaczane na tym tle sprawy zaczęły trafiać już nie do sądów, lecz do kolegiów do spraw wykroczeń, które wymie-
rzały kary grzywny i orzekały o przepadku „przedmiotu przestępstwa”. Zamiast kar aresztu, kolegia ds. wykroczeń 
orzekały z reguły kary pieniężne. 

Tymczasem „Solidarność”, wykorzystując złagodzenie polityki represyjnej władz komunistycznych, zaczęła już 
wychodzić z podziemia i przechodzić do działalności jawnej758. Oprócz działającej nadal w podziemiu Tymczaso-
wej Komisji Koordynacyjnej, powstała jawna Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”, powołana z dniem 29 wrze-
śnia 1986 r. przez Lecha Wałęsę jako przewodniczącego „Solidarności”. W wydanym przez Wałęsę i Radę oświad-
czeniu postulowano przywrócenie pluralizmu związkowego i prawa swobodnego zrzeszania się jako podstawowej 

755 AIPN Wr 065/1054, Kwestionariusz ewidencyjny krypt. „Pionier” [wybór materiałów], Analiza kwest[ionariusza] ewid[encyjne-
go], nr ew[idenc yjny] OMA – 28 445, krypt. „Pionier”, 27 VIII 1985 r., mfm (kopia cyfrowa – Pdf).     

756 Por. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 85; J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009, s. 46–47; A. Friszke, 
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (1982–1987), [w:] „Solidarność” podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, 
Warszawa 2006, s. 159–160; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 
2004, s. 73–75; A.L. Sowa, op. cit., s. 592–593.  

757 Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 37, 285–286; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 86; J. Skó-
rzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 49–50; H. Głębocki, op. cit., s. 226. 

758   Por. J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009, s. 50–53. 
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przesłanki autentycznego dialogu między władzą a społeczeństwem w sprawie w tej chwili dla Polski najważniejszej 
– dla ratowania gospodarki759 Z końcem września 1986 r. ujawnili się członkowie Regionalnej Komisji Wykonaw-
czej Mazowsze. Od pierwszych dni października 1986 r. zaczęły powstawać także jawne ciała przedstawicielskie  
„Solidarności” w innych regionach760. Z dniem 23 listopada 1986 r. powstała jawnie funkcjonująca Tymczasowa 
Krajowa Rada Rolników „Solidarność”, na czele której od marca 1987 r. stał Józef Ślisz761. 

25 września 1987 r., na wspólnym posiedzeniu Tymczasowej Komisji Krajowej i Tymczasowej Rady „Solidar-
ność”, powołano jednolite kierownictwo krajowe „Solidarności” w postaci Krajowej Komisji Wykonawczej, której 
członkami zostali: Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Janusz Pałubicki, Jerzy Dłużniewski, Ste-
fan Jurczak, Andrzej Milczanowski i Stanisław Węglarz. W ten sposób uległ likwidacji trwający od jesieni 1986 r. 
(od chwili powołania TR „S”) stan swoistej dwuwładzy w Związku762. 

W połowie lat osiemdziesiątych XX w. zaczęła wchodzić w dorosłe życia kolejna grupa pokoleniowa społeczeń-
stwa, nie mająca przeważnie za sobą ani dobrych ani złych doświadczeń osobistych związanych z działalnością „So-
lidarności” w latach 1980–1981. W grupie tej dominował  daleko posunięty dystans wobec zastanej rzeczywistości 
społeczno-politycznej. Nowa grupa pokoleniowa była mniej podatna na oddziaływanie dotychczasowych autoryte-
tów związkowych spod znaku „Solidarności”, a za to bardziej otwarta na hasła i argumenty radykalnie nastawionych 
środowisk opozycyjnych. Wyrazem tego było powstawanie nowych formacji opozycyjnych, tworzonych przez przed-
stawicieli najmłodszego pokolenia, którym częstokroć nie wystarczał już związkowy szyld „Solidarności”. 

Jedną z takich formacji działający od 1985 r. Ruch „Wolność i Pokój”, którego członkowie odmawiali składania 
przysięgi wojskowej lub w ogóle służby w wojsku763. Jesienią 1987 r. Joachim Pawliczek ze Zdzieszowic oraz Marcin 
Kaczyński i Marcin Popiel z Opola oficjalnie zainaugurowali zapoczątkowaną faktycznie już wcześniej działalność 
regionalnego środowiska Ruchu „Wolność i Pokój” na Opolszczyźnie, wydając podpisane imiennie oświadczenie, 
kolportowane w formie ulotki, wydrukowanej jako pierwszy numer lokalnego serwisu informacyjnego WiP764.  

TYMCZASOWA RADA REGIONALNA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

Jesienią 1986 r. zaczęły odradzać się także jawnie funkcjonujące struktury „Solidarności” na Opolszczyźnie. 
W ślad za utworzeniem Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” na szczeblu krajowym została powołana w dniu 
13 października 1986 r. jawna Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w składzie: 

– Jan Całka, członek Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „S”, 
– Jerzy Gnieciak, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Rolników Indywidualnych „S”, 
– Roman Kirstein, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląska Opolskiego  NSZZ „Solidarność”, 
– Andrzej Kwiatkowski, członek Zarządu Regionu Śląska Opolskiego  NSZZ „S”,  
   przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Hucie im. Karola Świerczewskiego w Zawadzkiem, 
– Janusz Sanocki, przewodniczący MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej, 
– Stanisław Tkacz, członek Zarządu Regionu Śląska Opolskiego  NSZZ „S”,  
   przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy Dolnośląskich Zakładach 
   Białoskórniczo-Rękawiczniczych „Renifer” – Zakład w Głuchołazach, 

759   Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 37–38, 244–246. 
760 A. Friszke, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (1982–1987), s. 166; H. Głębocki, op. cit., s. 226; Ł. Kamiński, Tym-

czasowa Rada NSZZ „Solidarność”, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 463; A. L. Sowa, op. cit., s. 602–603; P. Codogni, Okrągły Stół 
czyli polski Rubikon, konsultacja nauk. J. Kofman, Warszawa 2009, s. 48–49; P. Zyzak, op. cit., s. 533-534. Członkami TR NSZZ „S” zostali: 
Zbigniew Bujak, Bogdan Borusewicz, Władysław Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki i Józef Pinior.  

761   H. Głębocki, op. cit., s. 231–232. 
762 Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 39, 274; A. Friszke, op. cit., s. 172–175; H. Głębocki, op. cit., s. 238; J. Skórzyński, 

Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 82–83; Ł. Kamiński, Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”, [w:] Encyklopedia Solidarności…, 
t. 1, s. 221.    

763 Por. M. Litwińska, G. Waligóra, Ruch „Wolność i Pokój” 1985–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 7, Wokół „Solidarności”, red. 
Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 299–330; M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009, s. 88–89; M. Wierzbicki, Ostat-
ni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980–1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Lublin – Warszawa 2013, s. 112–116, 
123–125, 158–165, 247–248;  A. Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”, Warszawa 2012, 
s. 44–67; G. Waligóra, Ruch Wolność i Pokój, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 2, s. 389–391.              

764 AIPN Wr 122/453, t. 1, Notatka urzędowa dot. Marcina Kaczyńskiego, 1 IV 1988 r., k. 31; ibidem, t. 2, Oświadczenie, „Serwis Ruchu 
‘Wolność i Pokój’”, 1988, nr 1, k. 53. 
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– Wiesław Ukleja, były przewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS WSI w Opolu, 
    członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, członek NSZZ „S”, 
– Franciszek Winiarski, działacz „Solidarności” rzemieślniczej z rejonu Prudnika i Nysy, 
– Eugeniusz Wyspiański, członek MKZ NSZZ „S” Ziemi Prudnickiej765. 

O powołaniu rady powiadomiono oficjalnie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu766. 
Ten ostatni powstrzymał się od jakiejkolwiek reakcji. Nie spodobało się to Służbie Bezpieczeństwa, której opolskiej 
kierownictwo wytknęło później przewodniczącemu WRN, że o powstaniu TRR nie zawiadomił […] stosownych 
władz administracyjnych, a otrzymane zawiadomienie […] pozostawił u siebie, nie informując nikogo767. 

W przeciwieństwie do przewodniczącego WRN, opolska SB zareagowała szybko i zdecydowanie. Już 15 paździer-
nika 1986 r. założono  sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Radni”, prowadzoną przez Wydział V 
WUSW w Opolu. Ponadto wojewódzkie kierownictwo SB wystąpiło do dyrektora Wydziału Społeczno-Admini-
stracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z wnioskiem o wydanie decyzji zakazującej założenia i działalności 
Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego768. 

W dniach 21 i 22 października 1986 r. członkowie TRR zostali poinformowani o wszczęciu postępowania ad-
ministracyjnego w sprawie legalności powołanej przez nich rady. Poddano ich wówczas przesłuchaniom, przepro-
wadzonym przez dyrektora Wydziału Administracyjno-Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Wiesława 
Kuźbińskiego. W trakcie przesłuchań członkowie TRR stanęli zgodnie na stanowisku, że Urząd Wojewódzki nie 
jest kompetentny do zajmowania się związkami zawodowymi769. Z datą 29 października 1986 r. Wydział Admini-
stracyjno-Prawny UW wydał, z rygorem natychmiastowej wykonalności, decyzję zakazującą założenia i działalno-
ści TRR. Zakazu tego oczywiście nie zamierzano przestrzegać770.   

Wydział Administracyjno-Prawny UW podjął również dalsze działania w postaci rozesłania poufnych pism do 
pracodawców Jana Całki, Andrzeja Kwiatkowskiego, Stanisława Tkacza, Wiesława Uklei i Eugeniusza Wyspiań-
skiego. W pismach tych informowano o zakazie działalności TRR jako struktury nielegalnej i proszono o podjęcie 
kroków mających na celu zaniechanie zakazanej działalności przez poszczególne osoby, zatrudnione u danego 
pracodawcy771. 

W lutym 1987 r. w skład TRR powołany został dodatkowo Kazimierz Klucznik, członek Komisji Rewizyjnej 
MKZ NSZZ „Solidarność” w Kędzierzynie–Koźlu, natomiast w marcu tegoż roku ze składu Rady, na tle ostrych 
kontrowersji natury politycznej, ustąpił Wiesław Ukleja772. W późniejszym czasie do składu TRR został dokoop-
towany Jan Naskręt, działacz „Solidarności” z Prudnika. Pod koniec 1987 r. Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego wydelegowała Janusza Sanockiego do uczestnictwa w posiedzeniach Regionalnej 
Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska. 21 grudnia 1987 r. RKW NSZZ „S” Dolnego Śląska 
na swym posiedzeniu postanowiła włączyć w swój skład delegata TRR NSZZ „S” jako delegata z prawem głosu773. 
765   Por. E. Kolbiarz, Rys historyczny…, s. 63-64.      
766 AIPN Wr 08/336, Materiały dot. reaktywowania struktur NSZZ „Solidarność”, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Opolu 

do naczelnika Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie, 6 XI 1986 r., k. 1; ibidem, Oświadczenie [Tymczasowej Rady 
Regionalnej NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego], 13 X 1986 r., k. 2; Z Opola, „Wolny Czyn”, 1986, nr 7, s. 20.  

767 AIPN Wr 08/336, Informacja dla Szefa WUSW w Opolu, 22 X 1986 r., k. 4; ibidem, Informacja do Gabinetu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i szefa WUSW w Opolu, 23 X 1986 r., k. 7

768 AIPN Wr 065/1052, d. 1, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Radni” [wybór materiałów], Analiza dotycząca materiałów operacyjnych 
sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Radni”, nr rej[estracyjny], 32 518, 21 II 1989 r., mfm; AIPN Wr 08/336, Pismo zastępcy 
szefa WUSW ds. SB w Opolu do dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, 15 X 1986 r., k. 3.   

769 AIPN Wr 08/336, Informacja dla Szefa WUSW w Opolu, 22 X 1986 r., k. 4; ibidem, Notatka służbowa, 22 X 1986 r., k. 5–6; ibidem, 
Informacja do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Szefa WUSW w Opolu, 23 X 1986 r., k. 7; ibidem, Informacja, b. d., k. 9–14; 
AIPN Wr 065/1052, d. 1, Analiza dotycząca materiałów operacyjnych sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Radni”, 
nr rej[estracyjny], 32 518, 21 II 1989 r., mfm. Por. E. Kolbiarz, Rys historyczny…, s. 64.        

770   AIPN Wr 08/336, Decyzja, 29 X 1986 r., k. 15; Z Opola, „Wolny Czyn”, 1986, nr 7, s. 20.   
771 AIPN Wr 08/336, Pismo do dyrektora Zakładu Transportu i Sprzętu Budowlanego Przemysłu Lekkiego w Opolu, 12 XI 1986 r., k. 17; 

ibidem, Pismo do dyrektora naczelnego Huty im. gen. Karola Świerczewskiego w Zawadzkiem, 12 XI 1986 r., k. 18; ibidem, Pismo do 
dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu, 12 XI 1986 r., k. 19; ibidem, Pismo do prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu, 12 XI 1986 r., k. 20; ibidem, Pismo do dyrektora Dolnośląskich Zakładów 
Białoskórniczo-Rękawiczniczych „Renifer” w Głuchołazach, 12 XI 1986 r., k. 21.    

772 Z działalności Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, „Solidarność Opolska”, nr 20–23 (specjalny) 
z 1987 r., s. 16. Por. Zawsze antykomunista, wywiad B. Bezega z Wiesławem Ukleją, „Historia Lokalna”, 2011, nr 3–4, s. 34.  

773  Wiadomości z regionu, „Wiadomości. Pismo NSZZ »Solidarność« R[egion] Śląsk Opolski”, 1988, nr 3, s. 4. Por. W. Suleja, „Solidarność” 
na Dolnym Śląsku 1980–2010, Wrocław 2010, s. 178.     
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Działalność TRR polegała w praktyce na wydawaniu co jakiś czas oświadczeń i komunikatów. W lutym 
1987 r. pod szyldem  TRR wydany został raportu o stanie zagrożenia ekologicznego województwa opolskiego774. 
W październiku 1987 r. TRR w wydanej przez siebie odezwie zaapelowała do mieszkańców Śląska Opolskiego 
o zbojkotowanie referendum w sprawie tzw. drugiego etapu reformy gospodarczej775. W 29 numerze podziemnej 
„Solidarności Opolszczyzny” z kwietnia 1988 r. ukazało się wydane przez TRR NSZZ „S” oświadczenie W sprawie 
więźniów politycznych776. 

16 kwietnia 1988 r. funkcjonariusze SB dokonali w Nysie najścia na mieszkanie Jadwigi Mielnik777, w którym 
odbywało się zebranie grupy działaczy TRR NSZZ „S” Śląska Opolskiego z rejonu Nysy i Prudnika. Pod zarzutem 
udziału w nielegalnym zebraniu zostali wówczas zatrzymani Janusz Sanocki, Stanisław Tkacz, Jan Naskręt, Euge-
niusz Wyspiański i Franciszek Winiarski. Służba Bezpieczeństwa skonfiskowała program zebrania, oświadczenie 
TRR, kilkaset znaczków – cegiełek Funduszu Związkowego Funduszu Związkowego NSZZ „S” Śląska Opolskie-
go778 oraz sumę 32 200 zł, która zdaniem SB mogła pochodzić ze sprzedaży znaczków. W czerwcu 1988 r. Kolegium 
ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Nysie skazało wymienionych działaczy oraz Jadwigę Mielnik na 
karę grzywny w wysokości od 35 000 do 50 000 zł oraz orzekło przepadek przedmiotów i pieniędzy skonfiskowa-
nych przez SB. To ostatnie postanowienie odnosiło się personalnie do Sanockiego779. 

Obwinieni odwołali się do Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Opolskim. W sierpniu 1988 r. kolegium 
II instancji utrzymało w mocy orzeczenie z I instancji w zakresie dotyczącym grzywien i przepadku przedmiotów, 
ale z uchyleniem go w zakresie dotyczącym przepadku skonfiskowanych przedmiotów i środków finansowych780. 
Ta ostatnia zmiana spotkała się ze sprzeciwem Wydziału Śledczego WUSW w Opolu, który w związku z tym od-
wołał się  do Komisji Orzecznictwa ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Opolskim, wnosząc o ponowne rozpatrzenie 
sprawy J. Sanockiego781. Komisja podjęła decyzję zgodną z oczekiwaniami SB i sprawa Sanockiego powróciła do 
Kolegium II instancji782. 19 sierpnia 1988 r. w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy kolegium to orzekło o prze-
padku skonfiskowanych przez SB przedmiotów, ale z wyjątkiem środków finansowych783. Dzięki temu 23 sierpnia 
1988 r. J. Sanocki odebrał od SB za stosownym pokwitowaniem skonfiskowaną w kwietniu sumę 32 200 zł784.   

ŚRODOWISKA OPOZYCYJNE WOBEC REFERENDUM SPOŁECZNEGO W 1987 R.

W połowie 1987 r. władze PRL liczyły jeszcze na to, że uda im się zapanować nad nastrojami społecznymi 
w kraju i przezwyciężyć pogłębiający się kryzys gospodarczy. Oficjalna propaganda reklamowała tzw. drugi etap 
reformy gospodarczej, którego założenia opracował powołany w październiku 1985 r. rząd pod przewodnictwem 
Zbigniewa Messnera. Chcąc wysondować nastroje społeczne, a zarazem stworzyć pozory masowego poparcia dla 
rządzących, władze PRL, sięgnąwszy po doświadczenia z 1946 r., postanowiły urządzić referendum, w którym gło-
sujący mieli odpowiedzieć na dwa, dość enigmatycznie sformułowane, pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło przy-

774   Raport. Stan zagrożenia ekologicznego w województwie opolskim, „Solidarność Opolska”, nr 20-23 (specjalny) z 1987 r., s. 6-9.  
775   AIPN Wr 065/1532, Oświadczenie Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” w sprawie tzw. „referendum”, 17 X 1987 r., mfm.  
776   Oświadczenie, „Solidarność Opolska”, 1988, nr 29, s. 1.  
777 Matka Małgorzaty Mielnik, należącej do konspiracyjnego zespołu redakcyjnego „Solidarności Nyskiej”. Źródło informacje ustne 

Wojciecha Podhajeckiego z 21 IV 2013 r.   
778   Por. W. Sokołowski, Poczta Solidarność. Śląsk Opolski 1984–1989, Warszawa 1998, s. 7.   
779 Represje, „Solidarność Opolszczyzny”, 1988, nr 31, s. 2; I raport z działalności Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ 

„Solidarność” Śląska Opolskiego – zbiory prywatne Krystyny Ziobrowskiej; AIPN Wr 08/341, t. 1, Akta kontrolne spraw o wykroczenia 
prowadzonych w roku 1988, Notatka służbowa dot. rozwiązania nielegalnego zebrania członków Tymczasowej Rady Regionalnej 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, 15 IV 1988 r. (sic!), k. 29; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW do Wydziału 
Postępowania Karnego Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu, 13 VI 1988 r., k. 88.  

780   AIPN Wr 08/341, t. 1, Meldunek o orzeczeniu Kolegium ds. Wykroczeń II instancji, 4 VIII 1988 r., k. 111.    
781 Ibidem, Wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Opolu do Komisji Orzecznictwa ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Opolskim, 4 VIII 

1988 r., k. 109; ibidem, Informacja dla Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu do meldunku dziennego, 6 VIII 
1988 r., k. 110; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW do Wydziału Postępowania Karnego Prokuratury Wojewódzkiej 
w Opolu, 5 VIII 1988 r., k. 112. 

782   Ibidem, Decyzja, 5 VIII 1988 r., k. 113.    
783 Ibidem, Informacja dla Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu do meldunku dziennego, 20 VIII 1988 r., k. 114; 

ibidem, Meldunek o orzeczeniu Kolegium ds. Wykroczeń II (2) instancji, 20 VIII 1988 r., k. 115; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału 
Śledczego WUSW do Wydziału Postępowania Karnego Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu, 22 VIII 1988 r., k. 116; ibidem, Orzeczenie 
Kolegium II instancji [w sprawie Janusza Sanockiego] (odpis), 19 VIII 1988 r., k. 118; ibidem, Orzeczenie Kolegium II instancji 
[w sprawie Janusza Sanockiego] (odpis), 19 VIII 1988 r., k. 119.    

784   Ibidem, Pokwitowanie, 23 VIII 1988 r., k. 121. 
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zwolenia na reformę gospodarczą, połączoną z możliwością przejściowego obniżenia się stopy życiowej społeczeń-
stwa, a drugie - akceptacji dla polskiej drogi demokratyzacji. W myśl przyjętej ustawy o referendum, dla akceptacji 
programu rządowego konieczne było pozytywne stanowisko większości uprawnionych do głosowania, a nie tylko 
głosujących. Władze PRL przeceniły jednak swoje wpływy w społeczeństwie, ponieważ tak wysoko umieszczone-
go progu  ostatecznie nie udało się im pokonać785. 

Nowa inicjatywa władz komunistycznych, wbrew oczekiwaniom rządzących, budziła wśród obywateli wiele 
negatywnych emocji. Ludzie nie chcieli wierzyć, by w ciągu dwóch – trzech lat nastąpiła obiecywana poprawa sytu-
acji gospodarczej, skoro niewiele zrobiono w tym kierunku przez poprzednich siedem lat786. TW ps. „Klon”, funk-
cjonujący wśród pracowników Głuchołaskiej Fabryki Armatur w Głuchołazach i prowadzony przez SB RUSW 
w Prudniku, informował: Wypowiedzi na temat głosowania były różne, ale przeważnie takie, że nie ma [po] co iść, 
gdyż wszystko to jest ukartowane787. TW ps. „Szarak”, funkcjonujący wśród pracowników Kombinatu PGR w Głub-
czycach, informował, że w dyskusjach na temat referendum i drugiego etapu reformy gospodarczej wyrażana jest 
obawa przed pogorszeniem warunków życia, a wśród ludzi panuje niewiara, że coś zmieni się na lepsze788.   

Przywódcze ośrodki „Solidarności” wezwały społeczeństwo do bojkotu referendum789. Stanowisko takie zajęła 
również Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ „S” Śląska Opolskiego w oświadczeniu datowanym 17 października 
1987 r. Tekst owego oświadczenia został powielony w formie ulotki. 

Według danych oficjalnych, w referendum, które odbyło się 29 listopada 1987 r., wzięło udział 67,32% upraw-
nionych do głosowania obywateli PRL; eksperci „Solidarności” szacowali frekwencję na 35–55%. Na pierwsze py-
tanie miało odpowiedzieć pozytywnie 66% głosujących, co w praktyce oznaczało tylko 44,28% uprawnionych do 
głosowania. W przypadku drugiego pytania analogiczne liczby wyniosły odpowiednio 69 oraz 46,29%. Oznaczało 
to negatywny wynik głosowania, ponieważ dla ważności wyniku pozytywnego wymagana była, zgodnie z przyję-
tymi zasadami, twierdząca odpowiedź ze strony co najmniej 51% uprawnionych do głosowania790. 

Wojewódzkie kierownictwo PZPR na Opolszczyźnie miało ambicję osiągnięcia frekwencji w głosowaniu na 
poziomie co najmniej 80%. Zamierzano wykorzystać w tym celu wszystkie środki polityczne791. Osiągnięto jednak 
tylko 65,63%.792. W poszczególnych ośrodkach miejskich południowej części województwa frekwencja kształtowa-
ła się następująco: Baborów – 79,9%, Biała – 74,8%, Głogówek – 75,8%, Głubczyce – 69,0%, Głuchołazy – 61,7%, 
Kietrz – 72,7%, Nysa – 60,1%, Otmuchów – 69,4%, Paczków – 63,2% oraz Prudnik – 66,7%793. Na pierwsze pytanie 
odpowiedziało pozytywnie 60,87% ważnie głosujących czyli zaledwie 39,81% uprawnionych do głosowania. 
W przypadku drugiego pytania wynik głosowania wyniósł odpowiednio 63,83 oraz 41,74%.794.       

Nawet według ustalonych przez siebie kryteriów, władze PRL poniosły spektakularną porażkę: większość spo-
łeczeństwa dała wyraz swojej nieufności wobec rządzących i ich polityki. Mimo to władze PRL utrzymywały, że 
referendum nie przyniosło rozstrzygnięcia, i próbowały nadal realizować obrany kurs polityczny795. 

785 Por. M. Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Warszawa 2009, s. 280–281; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, 
s. 92; J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 77–81; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 110–117; A.L. Sowa, op. cit., s. 599–600.    

786   AIPN Wr 0010/2862, t. 2, Teczka pracy TW „Warszawiak”, Informacja, 26 XI 1987 r., k. 81.   
787   AIPN Wr 0010/1560, t. 2, Teczka pracy TW ps. „Klon”, Informacja [TW ps. „Klon”], 16 I 1985 r., s. 124.   
788   AIPN Wr 0010/2234, t. 2, Teczka pracy TW ps. „Szarak”, Informacja 8/87, 11 XII 1987 r., s. 174. 
789   Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, s. 275–276. Por. J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 82. 
790   Por. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 118; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 92; V. Sebestyen, op. 

cit., s. 230–231; P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012, s. 15–16.     
791   AP Opole, KW PZPR, sygn. 484, Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu w dniu 29 X 1987 r., s. 95; 

ibidem, sygn. 485, Protokół nr 20/87 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu w dniu 5 XI 1987 r., s. 4.  
792 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1564, Referendum [Ogólnokrajowe], t. 1, Ocena przygotowań i przebiegu ogólnokrajowego referendum 

w województwie opolskim, s. 97.   
793 AP Opole, KW PZPR, sygn. 493, Zbiorcze zestawienie udziału społeczeństwa miast i gmin w wyborach do R[ad]N[arodowych] 

w 1988 r. w porównaniu do poprzednich kampanii, b. d., s. 111–114.  
794 AIPN Wr 067/33, Meldunek uzupełniający nr 175, 30 XI 1987 r., mfm; AP Opole, KW PZPR, sygn. 1564, Ocena przygotowań i przebiegu 

ogólnokrajowego referendum w województwie opolskim, s. 97–99; ibidem, sygn. 1565, Ocena przygotowań i przebiegu ogólnokrajowego 
referendum w województwie opolskim, s. 19–21; ibidem, Zbiorcze zestawienie udziału społeczeństwa miast i gmin w referendum 
[dokument b. d. z 1987 r.], s. 30–33; ibidem, Zestawienie wskaźnikowe wyników w referendum w miastach i gminach województwa 
[opolskiego], [dokument b. d. z 1987 r.], s. 34–37. Najwyższa frekwencję odnotowano w zamkniętym obwodzie głosowania w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie oddało głos 92,7 % uprawnionych do tego studentów.    

795   W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 92; P. Codogni, op. cit., s. 59–60.    
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PODWYŻKA CEN I NIEPOKOJE SPOŁECZNE W 1988 R.

Na początku lutego 1988 r. władze PRL przeprowadziły największą od 1982 r. podwyżkę cen. Żywność, alkohol 
i papierosy podrożały średnio o 40 %, a benzyna nawet o 60 %796. Operacja ta nie dała jednak żadnych pozytywnych 
rezultatów gospodarczych, ponieważ rządzący nie potrafili oprzeć się wywołanym przez podwyżkę naciskom na 
płace797.  

Wzrost cen walnie przyczynił się do wystąpienia wielkiej fali strajków, jaka przetoczyła się przez niektóre ośrod-
ki przemysłowe kraju (Bydgoszcz, Nowa Huta, Stalowa Wola, Gdańsk) w kwietniu i maju 1988 r. Ruch strajkowy 
zaczął się w sposób żywiołowy, zaskakując zarówno władze PRL, jak i liderów „Solidarności”. Dużym zaskocze-
niem dla władz komunistycznych były również największe od 1982 r. niezależne manifestacje uliczne, do jakich 
doszło w wielu miastach w dniu 1 maja 1988 r.798

Spora, jak na ówczesne warunki, manifestacja odbyła się również w Nysie, przed kościołem św. św. Jakuba 
i Agnieszki, zwanym potocznie „katedrą nyską”. 1 V 1988 r. zebrało się tam około 150 osób. Śpiewano pieśni pa-
triotyczne i religijne, a także zbierano podpisy pod apelem do władz CSRS w obronie prześladowanych katolików 
czeskich i słowackich. Milicja nie interweniowała799. W nyskich Zakładach Urządzeń Przemysłowych jeden 
z działaczy miejscowej „Solidarności”, Władysław Pytlarz, bezskutecznie próbował zmobilizować załogę do popar-
cia akcji strajkowej w Bydgoszczy800.   

Władze komunistyczne doprowadziły do likwidacji strajków, nie wzdragając się przed brutalnym użyciem siły 
wobec robotników801. Odniesiony wówczas przez rządzących sukces nie rozwiązywał jednak na dłuższą metę żad-
nego z niebezpiecznie zaostrzających się problemów, przed jakimi stały władze PRL. 

Wymownym świadectwem tego, że władze komunistyczne nie panują nad sytuacją społeczną w kraju, stał się 
również wynik wyborów do rad narodowych, jakie odbyły się 19 czerwca 1988 r. Także tym razem wybory było 
bojkotowane przez środowiska opozycyjne802. Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ „Solidarność” Śląska Opol-
skiego wydała w tej sprawie oświadczenie, wydrukowane w 30 numerze pisma „Solidarność Opolska”. Inne ulotki 
z hasłem bojkotu wyborów pojawiły się m.in. w nyskich Zakładach Urządzeń Przemysłowych803.              

Według oficjalnych danych, frekwencja wyborcza wyniosła zaledwie 56%, co było wynikiem iście katastrofal-
nym jak na standardy „realnego socjalizmu”. Kręgi opozycyjne szacowały rzeczywistą frekwencję jeszcze niżej804. 
W województwie opolskim głosowało średnio 55,1% uprawnionych805. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych 
głosowań po 1980 r., najniższą frekwencję odnotowano w miastach – tam, gdzie znajdowały się duże skupiska 
robotników, oraz w nowych osiedlach mieszkaniowych. W pięciu miastach oraz okręgach miejsko-gminnych fre-
kwencja nie przekroczyła 50%. Było tak m.in. Nysie, gdzie głosowało zaledwie 46,5% uprawnionych. W innych 
ośrodkach miejskich południowej części Opolszczyzny frekwencja wyborcza kształtowała się następująco: Babo-
rów – 71,4%, Biała – 68,9%, Głogówek – 69,6%, Głubczyce – 55,6%, Głuchołazy – 50,0%, Kietrz – 68,0%, Otmu-
chów – 60,3%, Paczków – 53,9% oraz Prudnik – 55,7%806.

796   Por. J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 111; P. Codogni, Okrągły Stół…, s. 59–60; P. Codogni, Wybory czerwcowe…, s. 14–15.    
797   Por. M. Bałtowski, op. cit., s. 282–283; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 92.  
798   Ibidem, Główne tezy wynikające z obrad VII Plenum KC PZPR (13 i 14 VI 1988 r.), s. 11. 
799   E. Bednarska-Kolbiarz, Kalendarium NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego, [Opole 2000], s. 10.
800 AP Opole, KW PZPR w Opolu, zespół 2579, sygn. 491, Protokół z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR odbytego 

w dniu 2 V 1988 r., s. 3. 
801    J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 113–117. 
802 Do bojkotu wyborów wzywała w szczególności Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”. Dokumenty władz NSZZ „Solidar-

ność” 1981–1989, s. 300.    
803 AIPN Wr 067/34, Meldunek końcowy nr 120, 29 VI 1988 r.; ibidem, Informacja sytuacji społeczno-politycznej w obiektach i środowiskach 

ochranianych przez Wydział III [WUSW w Opolu] w okresie od 13 do 20 VI 1988 r., mfm. 
804 Por. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 93–94; A.L. Sowa, op. cit., s. 610; P. Codogni, Wybory czerwcowe…, s. 16–17; 

Po wyborach – i co dalej?, „Solidarność Opolska”, 1988, nr 31, s. 1. 
805 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zbiorczych wynikach wyborów do rad narodowych stopnia podstawowego 

przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku, „Trybuna Opolska”, 1988, nr 143 z 21 VI, s. 1–2; Komunikat Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej w Opolu o zbiorczych wynikach wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 
1988 r., „Trybuna Opolska”, 1988, nr 145 z 23 VI, s. 3.

806 AP Opole, KW PZPR w Opolu, sygn. 493, Polityczna ocena kampanii wyborczej i wyborów do rad narodowych w woj[ewództwie] 
opolskim w roku 1988, 22 VI 1988 r., s. 105–107; ibidem, Zbiorcze zestawienie udziału społeczeństwa miast i gmin w wyborach do 
R[ad]N[arodowych] w 1988 r. w porównaniu do poprzednich kampanii, b. d., s. 111–114. Por. Po wyborach – i co dalej?, „Solidarność 
Opolska” 1988, nr 31, s. 1.  
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W połowie sierpnia 1988 r. rozlała się po kraju (na Śląsku i na Wybrzeżu) kolejna fala strajków, które znów 
zaskoczyły zarówno elitę władzy jak i czołowych działaczy „Solidarności”. Strajki te zostały ostatecznie wygaszone 
dopiero dzięki osobistej interwencji  Lecha Wałęsy, wspomaganego przez hierarchię kościelną807. 

Również w samym województwie opolskim próbowano w różnej formie wspierać sierpniową falę strajków. 
Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego wydała datowane 19 sierpnia 1988 r. 
oświadczenie z wyrazami poparcia dla strajkujących robotników. Oprócz postulatu przywrócenia wolności związ-
kowej, rada sformułowała również daleko idące postulaty natury politycznej, a w szczególności postulat przepro-
wadzania demokratycznych wyborów808.

KOMITETY ORGANIZACYJNE „SOLIDARNOŚCI”. 
NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW

Wkrótce po wygaśnięciu sierpniowych strajków Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego wydała datowane 7 września 1988 r. oświadczenie, w którym udzieliła poparcia Przewodniczącemu 
NSZZ „Solidarność” Lechowi Wałęsie w jego wysiłkach zmierzających do umożliwienia naszemu związkowi jawnej 
i legalnej działalności. Również z datą 7 września 1988 r. TRR NSZZ „S” wydała obszerny komunikat, zawierający 
zwięzłą ocenę niedawnych wydarzeń oraz szczegółowe postulaty na najbliższą przyszłość. W komunikacie tym 
wzywano członków i zwolenników NSZZ „Solidarność” do tworzenia komitetów organizacyjnych związku w zakła-
dach pracy, a także do organizowania komisji środowiskowych, których celem byłaby pomoc represjonowanym oraz 
wspieranie działalności związku w Regionie. Wzywano również do zbierania podpisów pod petycją domagającą się 
umożliwienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Takiej treści petycje indywidualne i zbiorowe miały być 
kierowane do Marszałka Sejmu. Ponadto wzywano do pisania indywidualnych i zbiorowych listów na adres Lecha 
Wałęsy z wyrazami poparcia dla jego wysiłków na rzecz legalizacji „Solidarności”809.

Zgodnie z apelami TRR NSZZ „S”, we wrześniu 1988 r., zaczęły powstawać na Śląsku Opolskim jawnie działając 
komitety organizacyjne NSZZ „Solidarność”. 21 września 1988 r. powstał, jako pierwsze tego typu ciało na Opolsz-
czyźnie, Komitet Organizacyjny „Solidarności” w Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego 
nr 1 - Kierownictwie Robót w Nysie, gdzie działalności związkowej przewodził Janusz Sanocki. Komitet ten powia-
domił o swoim powstaniu opolską dyrekcję przedsiębiorstwa, czyniąc to formie pisemnej, z jednoczesnym przesła-
niem listy postulatów o charakterze płacowo-socjalnym oraz deklaracji kilkudziesięciu pracowników o przystąpie-
niu do „Solidarności”. Oprócz J. Sanockiego za komitet podpisali się Walter Bojdol (zam. w Tułowicach), Andrzej 
Falkiewicz (zam. w Pakosławicach) i Stanisław Urbaniak (zam. w Nysie)810. 

Siedem dni później powołano analogiczny komitet w Dolnośląskich Zakładach Białoskórniczo-Rękawiczni-
czych „Renifer” – Zakład w Głuchołazach (przewodniczący –Stanisław Tkacz). W dniach 6 i 7 października po-
wstały komitety organizacyjne w Zakładach Galanterii Metalowej „Galmet” (Jan Jabłoński, Ryszard Czarniecki, Jan 
Gołyźniak) i Głuchołaskiej Fabryce Armatur w Głuchołazach (przewodniczący – Zygmunt Żak)811. 

W głuchołaskim zakładzie DZBR „Renifer” przynależność do „Solidarności” zadeklarowało początkowo 
25 pracowników, poświadczając to swoimi podpisami na liście przedłożonej dyrekcji zakładu przez Komitet Or-
ganizacyjny NSZZ „S”. Wraz z listą deklaracyjną przedłożono dyrekcji postulaty o charakterze płacowo-socjalnym 
i organizacyjnym812. 

24 stycznia 1989 r. Stanisław Tkacz próbował zbierać wśród pracowników „Renifera” podpisy pod zbiorową 
deklaracją o przynależności do NSZZ „S”. Udało mu się zebrać 49 podpisów, włącznie z osobami, które podobną 

807 Por. J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 137–150; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 164–165; P. Codogni, Okrągły 
Stół…, s. 93–126; P. Zyzak, op. cit., s. 563–570.

808    AIPN Wr 08/336, Oświadczenie, 19 VIII 1988 r., k. 31.  
809    Ulotka z tekstem oświadczenia i komunikatu TRR NSZZ „S” z dnia 7 IX 1988 r. – zbiory prywatne A. Cieślińskiego.  
810    AIPN Wr 08/336, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Opolu do prokuratora rejonowego w Nysie, 7 X 1988 r., k. 40.    
811 Międzyzakładowe Komitety Organizacyjne, „Solidarność Opolska”, nr 34–35 ze stycznia – lutego 1989 r., s. 2; AIPN Wr 08/336, Szy-

frogram zastępcy szefa RUSW ds. SB w Prudniku do dyżurnego SB i naczelnika Wydziału V WUSW w Opolu, 17 X 1988 r., k. 57–58; 
ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Opolu do prokuratora rejonowego w Prudniku, 21 X 1988 r., k. 59. 

812 AIPN Wr 011/1995, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Zamsz”, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim 
„Zamsz”, 1 XII 1988 r., k. 3; ibidem, Lista deklaracyjna NSZZ „Solidarność” pracowników ZDBR „Renifer” Zakład Głuchołazy (odpis), 
wrzesień 1988 r., k. 5; ibidem, [Lista postulatów] (odpis), wrzesień 1988 r., k. 6; ibidem, Szyfrogram od zastępcy szefa RUSW ds. SB 
w Prudniku do dyżurnego SB i naczelnika Wydziału V WUSW w Opolu, 28 IX 1988 r., k. 7. 
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listę podpisały już we wrześniu 1988 r. Akcji tej przeciwstawił się dyrektor naczelny zakładu. Przeprowadził on 
rozmowę z Tkaczem, zakazując mu prowadzenia jakiejkolwiek działalności w zakładzie. W tym samym czasie 
zbierano podpisy pod deklaracjami o przynależności związkowej również w innych zakładach pracy w gminie 
Głuchołazy: Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Omex”, Głuchołaskich Zakładach Papierniczych i Głuchołaskiej 
Fabryce Armatur813. 

Bardzo szybko podjęto również działania na rzecz odbudowy lokalnych struktur „Solidarności” rzemieślniczej. 
28 września 1988 r. powstał komitet organizacyjny NSZZ IRz „Solidarność” przy Cechu Rzemiosł Różnych w Pru-
dniku. Jako przedstawiciele komitetu występowali Jan Naskręt, Franciszek Winiarski i R. Bijowski. O wznowieniu 
działalności związkowej powiadomiono oficjalnie Izbę Rzemieślniczą w Opolu814. 

9 października 1988 r. zebrani w Nysie rolnicy z okolicznych wsi, działając z inspiracji Janusza Sanockiego, 
powołali Radę NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego, stawiającą sobie za 
cel obronę godności i praw zawodowych rolników, zagwarantowanych w Konstytucji PRL, a także [w] Międzyna-
rodowych Paktach Praw Obywatelskich, ratyfikowanych przez PRL. Miejscem zebrania założycielskiego była 
salka w domu katechetycznym przy kościele („katedrze”) św. św. Jakuba i Agnieszki w Nysie. Przewodniczącym 
Rady został Bronisław Kendik, zamieszkały w Hajdukach Nyskich, a jej sekretarzem – Zdzisław Reczek z Kubic. 
Członkami Rady zostali ponadto: Tadeusz Łuszczek, Zdzisław Mazanka (Bardno), Jan Barżanowski (Bielice), Ta-
deusz Bartosiewicz, Stanisław Hasiak (Bykowice), Józef Bułka, Paweł Job, Jerzy Kowacz, Leszek Łoziński (Kubice), 
Stanisław Raś (Lasocice), Józef Drozd i Wojciech Górowski (Rusocin). Z datą 23 października 1988 r. Rada 
wystąpiła z oświadczeniem programowym, które wraz z komunikatem o powołaniu Rady przesłano Wojewódz-
kiemu Komitetowi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Opolu z wyrazami nadziei na życzliwą współpracę 
dla wspólnego dobra815.  

W pierwszych tygodniach 1989 r. struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” działały jawnie już niemal w ca-
łym województwie opolskim. Do początku marca 1989 r., oprócz wymienionych już struktur, powstały m.in. komitety 
organizacyjne NSZZ „S” w  Zakładach Papierniczych w Rudawie w gminie Głuchołazy (23 stycznia) oraz Zakładach 
Narzędzi Gospodarczych i Rolniczych w Otmuchowie (2 lutego; przewodniczący Franciszek Szelwicki)816. 

W styczniu 1989 r. przystąpiono również do organizowania międzyzakładowych struktur związkowych „Soli-
darności”. Jako pierwsza tego typu struktura na Opolszczyźnie powstał 14 stycznia 1989 r. Międzyzakładowy Komi-
tet Organizacyjny NSZZ „S” dla miasta i gminy Głuchołazy, w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych 
zakładów pracy oraz młodzieży szkolnej. Członkami Tymczasowego Zarządu MKO zostali: Maria Chaszczewicz, 
Jan Jabłoński, Piotr Łojko, Józef Malec, Adam Sikora, Stanisław Tkacz, Zygmunt Żak i Ewa Żołnowska817. 

28 stycznia 1989 r. na spotkaniu pracowników zakładów pracy, rzemieślników i emerytów powołano Mię-
dzyzakładową Komisję Organizacyjną NSZZ „Solidarność” w Otmuchowie. Członkami komisji zostali: Zbigniew 
Dendys (Zakłady Przemysłu Cukrowniczego), Krystyna Mazan (rzemiosło), Jadwiga Michalec (emerytka), Wik-
tor Myśluk (ZPC), Marian Sarabun (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), Stani-
sław Skawiński, Stanisław Skiba (Zakład Narzędzi Gospodarczych i Rolniczych), Adam Szachniewicz (rzemiosło), 
Franciszek Szelwicki (ZNGiR), Aniela Turek (emerytka), Józef Turek (emeryt), Leon Witkowski (ZNGiR) oraz 
Stanisław Wylon (Kombinat PGR w Nieradowicach)818. 
813    Ibidem, Szyfrogram od zastępcy szefa RUSW ds. SB w Prudniku do naczelnika Wydziału V WUSW w Opolu, 24 I 1989 r., k. 9. 
814   AIPN Wr 011/1997, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Szablon”, Pismo do Izby Rzemieślniczej w Opolu, 28 IX 1988 r., k. 5; ibidem, 

Ogłoszenie!, b. d., k. 6.  
815 AIPN Wr 08/336, Pismo naczelnika Wydziału VI WUSW w Opolu do naczelnika Wydziału Śledczego WUSW, 9 XI 1988 r., k. 71; 

ibidem, Pismo Rady NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego do WK ZSL w Opolu, 29 X 
1988 r., k. 72; ibidem, Komunikat, 9 X 1988 r., k. 73; ibidem, Oświadczenie Rady NSZZ RI „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego, 
23 X 1988 r., k. 74; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Opolu do dyrektora Wydziału Inspekcji Biura Śledczego 
MSW w Warszawie, 18 XI 1988 r., k. 76.   

816 Międzyzakładowe Komitety Organizacyjne, „Solidarność Opolska”, 1989, nr 34–35, s. 2–3; Z życia opolskich uczelni, „Aneks”, 1989, nr 2, 
s. 3; Materiały MKO NSZZ „Solidarność” w Opolu, marzec 1989 r. – zasoby archiwalne Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego, nie uporządkowane; AIPN Wr 08/336, Notatka urzędowa, 30 I 1989 r., k. 95; ibidem, Informacja, 27 I 1989 r., k. 100; AIPN 
Wr 011/1995, Szyfrogram od zastępcy szefa RUSW ds. SB w Prudniku do naczelnika Wydziału V WUSW w Opolu, 24 I 1989 r., k. 9.   

817    Komunikat, 14 I 1989 – zasoby archiwalne ZR NSZZ „S” Śląska Opolskiego (nieuporządkowane).       
818 Oświadczenie nr 1, b. d. – zasoby archiwalne ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane); Międzyzakładowe 

Komitety Organizacyjne, „Solidarność Opolska”, nr 34–35, s. 3; AIPN Wr 08/336, Informacja dla Szefa Wojewódzkiego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Opolu o sytuacji społeczno-politycznej na terenie województwa opolskiego w dniu 1 II 1989 r., k. 101.  
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W dniu 31 stycznia 1989 r. zebrani w Nysie członkowie MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, z udziałem 
przedstawicieli zakładów pracy, postanowili wznowić działalność MKZ, przerwaną przez wprowadzenie stanu 
wojennego w grudniu 1981 r. Tak jak przed wprowadzeniem stanu wojennego, Prezydium MKZ tworzyli: Janusz 
Sanocki (przewodniczący), Władysław Bolechów (zastępca), Adolf Mikulec, Henryk Stępień, Jerzy Ostrowski i Jan 
Konarski. Jednocześnie rozszerzono skład MKZ o następujące osoby: Ryszard Sekret (Zakłady Urządzeń Przemy-
słowych), Bronisław Szydłowski (Fabryka Samochodów Dostawczych), Roman Łoś, Stanisław Urbaniak i Walter 
Bajdol (trzej ostatni: (Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1). Kładąc ostatatecznie kres 
sporom występującym w latach 1980–1981, zadeklarowano, że MKZ Ziemi Nyskiej stanowi część składową regio-
nalnych struktur „Solidarności” Śląska Opolskiego819.    

8 lutego 1989 r. przedstawiciele komitetów reaktywujących „Solidarność” z siedmiu zakładów pracy powołali 
Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ „S” dla miasta i gminy Prudnik. Jako przedstawiciele MKO wy-
stępowali: Włodzimierz Pucek (ZPB „Frotex”), Kazimierz Stokowski (Zakład Obuwia), Adolf Ciepiela, Władysław 
Wójtowicz (PKS), Eugeniusz Wyspiański (rencista, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), Jan 
Naskręt, Stanisław Kiersnowski (Cech Rzemiosł Różnych), Adam Jocher (Spółdzielnia Pracy „Ogniwo”), Józef Gał-
gonek i Tadeusz Pardela (Państwowy Ośrodek Maszynowy). Komunikat o powołaniu MKO, z podpisami wszyst-
kich przedstawicieli, został przekazany na ręce Władysława Frasyniuka z Regionalnego Komitetu Wykonawczego 
NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu820.  

W tym czasie w niektórych zakładach pracy podejmowane były próby organizowania akcji strajkowych. Były 
to samorzutne inicjatywy pracownicze, które działacze organizującej się na nowo „Solidarności” starali się wyga-
szać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Władysława Frasyniuka na spotkaniu we Wrocławiu w dniu 
11 lutego 1989 r. Strajkować chcieli m.in. pracownicy Głuchołaskiej Fabryki Armatur oraz Dolnośląskich Zakła-
dów Białoskórniczo-Rękawiczniczych „Renifer” w Głuchołazach. Sytuacja w „Reniferze” została opanowana przez 
miejscowego działacza „Solidarności”, Stanisława Tkacza. Dyrektor tych zakładów zgodził się na powołanie nieza-
leżnego eksperta dla wyjaśnienia problemów nurtujących załogę821. 

Z końcem 1988 r. zaczęły odradzać się także opolskie struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zmierza-
jące w tym kierunku działania zapoczątkował Wojciech Podhajecki, zamieszkały na stałe w Nysie student Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Opolu, zaangażowany wcześniej w konspiracyjną działalność opozycyjną wśród nyskiej 
młodzieży szkolnej. 16 lutego 1989 r. ukonstytuował się Uczelniany Komitet Organizacyjny NZS WSI na czele 
z W. Podhajeckim822. Do najaktywniejszych działaczy uczelnianej organizacji NZS przy Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Opolu należał Janusz Oszytko, zamieszkały na stałe w Nysie student II roku historii, syn Ryszarda, miej-
scowego działacza „Solidarności” kolejarskiej. Przyczynił się on do nawiązania kontaktów pomiędzy Podhajeckim 
a opozycyjnie nastawionymi studentami ze środowiska opolskiej WSP823.       
  

OKRĄGŁY STÓŁ I LEGALIZACJA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Tymczasem 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się długo przygotowywane rozmowy przy Okrągłym Stole pomiędzy 
władzami i elitami politycznymi PRL, ugodowo nastawioną częścią środowisk opozycyjnych na czele z Lechem 
Wałęsą, a także przedstawicielami hierarchii kościelnej. W rozmowach tych uczestniczył m.in. Janusz Sanocki, 
przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Był on członkiem podzespołu ds. budownictwa ze stro-
ny związkowo-opozycyjnej824.

819 Komunikat nr 2/89 Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, [31 I 1989 r.] – zasoby 
archiwalne ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane); Międzyzakładowe Komitety Organizacyjne, „Solidarność 
Opolska” 1989, nr 34–35, s. 3.

820 Komunikat [dla RKW NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu], 8 II 1989 r. – zasoby archiwalne ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego 
(nie uporządkowane).   

821 Protokół z posiedzenia MKO NSZZ „S” w dniu 17 II 1989 r. – zasoby archiwalne Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opol-
skiego (nie uporządkowane). 

822 Informacje ustne Wojciecha Podhajeckiego z 21 IV 2013 r.; AIPN Wr 08/555, Notatka służbowa dotycząca utworzenia nielegalnej 
struktury NZS, 5 I 1989 r., k. 14. Por. M. Patelski, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980–1990, Opole 2010, s. 261, 264–267.    

823 Por. M. Patelski, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu…, s. 297. Przewodniczącym uczelnianej organizacji NZS WSP został Mariusz 
Patelski, student II roku historii. Zaprzyjaźniony z Oszytką Mariusz Pawelec, studiujący wcześniej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
doprowadził do nawiązania współpracy między Patelskim i Podhajeckim. Ibidem, s. 265; relacja ustna Janusza Oszytki z 16 XII 2013 r.        

824 Protokół zebrania roboczego MKO [NSZZ „Solidarność” w Opolu] z przedst[awicielami] Komitetów Organizacyjnych, 17 II 1989 r. 
– zasoby archiwalne Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, nieuporządkowane. Por. J. Sanocki, 13 grudnia – Czas 
wsiadać do klatki, „Historia Lokalna”, 2011, nr 3–4, s. 6. 
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5 kwietnia 1989 r. zostały podpisane porozumienia Okrągłego Stołu, zgodnie z którymi władze PRL miały 
umożliwić legalną działalność NSZZ „Solidarność”. Inne postanowienia ugody przewidywały w szczególności 
utworzenie urzędu Prezydenta RP, Senatu i Krajowej Rady Sądownictwa oraz określały podział w przyszłym Sej-
mie PRL. 60% mandatów zastrzeżono dla PZPR i jej „stronnictw sojuszniczych”, SD i ZSL, a 5% dla stowarzyszenia 
PAX, PZKS i UChS (koncesjonowane ugrupowania chrześcijańskie). Siły opozycyjne mogły ubiegać się o 35% 
mandatów, przewidzianych dla obywateli występujących niezależnie, o które mogli jednak ubiegać się również lu-
dzie związani z obozem rządzącym (wbrew oficjalnym deklaracjom, wybory nie miały zatem być w ścisłym tego 
słowa „niekonfrontacyjne”). Ponadto uzgodniono, że część mandatów koalicji (tj. ugrupowań wchodzących w skład 
obozu rządowego) zostanie obsadzona z listy krajowej, obejmującej 10 % miejsc w przyszłym Sejmie. Uzgodnie-
nia w sprawie podziału mandatów nie dotyczyły wyborów do Senatu, które miały mieć charakter wolny. Partnerzy 
ugody postanowili ponadto powołać Komisję Porozumiewawczą, działającą w sytuacjach konfliktowych825.

Do najważniejszych konsekwencji ugody Okrągłego Stołu należała ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność” 
przez Sąd Wojewódzki w Warszawie w dniu 17 kwietnia 1989 r.826 Wśród osób, które złożyły swój podpis pod 
wnioskiem o ponowną rejestrację związku, znajdował się – jako jedyny przedstawiciel Opolszczyzny – wspomnia-
ny Janusz Sanocki, przewodniczący MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej827. 20 kwietnia 1989 r. zarejestrowano ponow-
nie także NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”828.   

II ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO. 
WYBÓR TYMCZASOWYCH WŁADZ REGIONALNYCH „SOLIDARNOŚCI” 

I DALSZY ROZWÓJ ORGANIZACYJNY ZWIĄZKU 

Już w lutym 1989 r. rozpoczęto przygotowania do pierwszego od blisko ośmiu lat regionalnego zjazdu „Solidar-
ności” w województwie opolskim. Z tą myślą spotkali się 24 lutego 1989 r. w Głuchołazach przedstawiciele mię-
dzyzakładowych komitetów organizacyjnych i związkowych NSZZ „S” z Opola, Nysy, Głuchołaz i Otmuchowa. 
Efektem spotkania było powołanie Regionalnej Komisji Wyborczej, mającej w szczególności opracować ordynację 
wyborczą i odnośne regulaminy, zgodnie z przyjętymi zasadami („kluczem”) wyboru delegatów na Tymczaso-
wy Zjazd Regionalny NSZZ „Solidarność”. W skład Komisji weszło po dwóch przedstawicieli każdego MKO lub 
MKZ829.    

Przygotowania do regionalnego zjazdu „Solidarności” były również tematem kolejnego spotkania przedstawi-
cieli MKO i MKZ, jakie odbyło się w Nysie w dniu 4 marca 1989 r. Poczyniono wówczas dodatkowe szczegółowe 
ustalenia w sprawie zasad i trybu wyboru delegatów na zjazd830.          

15 kwietnia 1989 r., jeszcze przed oficjalną legalizacją związku, odbył się w Opolu II Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego. Uczestniczyło w nim 131 delegatów z zakładów pracy województwa 
opolskiego, z wyjątkiem Brzegu, który – z wyjątkiem niektórych zakładów pracy – pozostał w strukturach regionu 
dolnośląskiego. Inaczej niż w latach 1980–1981, nie było tym razem większych problemów z terytorialną integracją 
Opola oraz Nysy i Kędzierzyna-Koźla w ramach jednolitych struktur związkowych regionu Śląska Opolskiego. 
Wieloletnia bliska współpraca działaczy z tych ośrodków w ramach solidarnościowego podziemia wytworzyła 
trwałe więzi, które utrzymały się również w nowej rzeczywistości politycznej, jaka zaczęła tworzyć się w  pierw-
szych tygodniach 1989 r. Obradom przewodniczył Jan Piątkowski, działacz MKZ NSZZ „S” Ziemi Nyskiej z lat 
1980–1981, znany również jako obrońca oskarżonych w późniejszych procesach politycznych831.    

825 J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 342–348; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja...,  s. 259–261; idem, Okrągły Stół, [w:] 
Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, red. zbior., Warszawa 2010, s. 328; P. Codogni, op. cit., s. 240–245; J. Karpiński, 
Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001, s. 53–54; V. Sebestyen, op. cit., s. 283–285.

826 J. Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, s. 351; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 263; AMOZ Górażdże, Postanowienie [Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie VIII Wydział Cywilny], 17 IV 1989 r.  

827   Por. E. Kolbiarz, Rys historyczny…, s. 63.        
828   T. Kozłowski, J. Olaszek, op. cit., s. 134–135; J. Baran, op. cit., s. 315; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 263. 
829 AMOZ Górażdże, Komunikat Międzyzakładowych Komitetów Organizacyjnych NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego, 

24 II 1989 r.  
830   Ibidem, Komunikat nr 2/89 Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Opolu, 7 III 1989 r. 
831   Por. E. Kolbiarz, Rys historyczny…, s. 65.       
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Na II Zjeździe Delegatów wybrano Tymczasowy Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” oraz 
regionalną Komisję Rewizyjną. Po raz pierwszy wspólne władze związkowe wybierali wówczas wraz z opolanami 
również delegaci z Kędzierzyna-Koźla i z całego rejonu Nysy. Przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu 
wybrany został Jan Całka z Opola. Wśród członków TZR znaleźli się m.in.: Janusz Sanocki (Nysa), Franciszek Szel-
wicki, Maciej Wojciechowski (Otmuchów), Jan Jabłoński, Stanisław Tkacz, Zygmunt Żak (Głuchołazy) i Czesław 
Dumkiewicz (Prudnik). W skład regionalnej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali m.in. Zbigniew Dendys (Otmu-
chów) jako przewodniczący, Ryszard Górnicki, Ryszard Kondracki (Nysa) i Kazimierz Stokowski (Prudnik)832.      

26 kwietnia 1989 r. w pomieszczeniu oddanym do dyspozycji miejscowego Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność” odbyło się posiedzenie grupy założycielskiej Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” 
dla miasta i gminy Głubczyce. W posiedzeniu tym uczestniczyli: Marian Markiewicz (Zakład Opieki Zdrowotnej), 
Józef Węgrzyn, Leonard Żeludkowski, Stanisław Żółtański, Władysław Olender (Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska”), Ryszard Szpak (Państwowy Ośrodek Maszynowy), Grzegorz Jaksik, Józef Pich (Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), Janusz Góra (Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Unia”), Władysław 
Korus (z własnej inicjatywy) i Maria Liphardt (z własnej inicjatywy)833. 5 maja 1989 r. ukonstytuował się miejscowy 
MKO. Wybrane wówczas Prezydium MKO tworzyli: Janusz Góra (przewodniczący), Krzysztof Kubeczek (wice-
przewodniczący), Grzegorz Jaksik (sekretarz), Bożena Tomczak i Józef Pich. Akces do MGO zadeklarowały komi-
sje zakładowe „Solidarności” przy następujących zakładach pracy (wraz z ich przewodniczącymi): ZPDz „Unia” 
(przew. Tadeusz Nahajowski), GS „SCh” (przew. S. Żółtański), PGKiM (przew. J. Pich), ZOZ (przew. M. Markie-
wicz), POM (przew. R. Szpak), Urząd Telekomunikacyjny (przew. K. Kubeczek), Oddział PKS (przew. Andrzej 
Roliński), Spółdzielnia Inwalidów „Piast” (przew. Marian Skaczyło) oraz Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-
-Pszczelarska (przew. Bogumił Potwora). Do struktury MKO przystąpił także Międzyszkolny Komitet Organiza-
cyjny NSZZ „Solidarność” gminy Głubczyce pod przewodnictwem Janiny Zielińskiej834. 

W latach 1988–1989 powstała w województwie opolskim gęsta (znacznie gęstsza niż w latach 1980–1981) sieć 
Międzyzakładowych Komitetów Organizacyjnych (MKO) NSZZ „S”, których miejsce zajęły później – po wyborach 
– Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne (MKK) bądź Międzyzakładowe Komisje Związkowe (MKZ). 
W pierwszych tygodniach 1990 r. MKK/MKZ istniały w następujących ośrodkach miejskich na południowych 
kresach Opolszczyzny: Głubczyce, Głuchołazy, Nysa, Otmuchów, Paczków i Prudnik Skład osobowy zarządów 
poszczególnych MKK i MKZ przedstawiał się następująco: 
1. Głubczyce: Janusz Góra (przewodniczący), Krzysztof  Kubeczek (wiceprzewodniczący), Grzegorz Jaksik (se-

kretarz), Józef Pich i Bożena Tomczak. 
2. Głuchołazy: Stanisław Tkacz (przewodniczący), Zygmunt Żak (wiceprzewodniczący), Maria Chaszczewicz.
3. Nysa: Bronisław Szydłowski (przewodniczący), Janusz Smagoń (wiceprzewodniczący), Halina Piela (skarbnik), 

Bolesław Kostrzewa i Franciszek Ordon. 
4. Otmuchów: Franciszek Szelwicki (przewodniczący), Maciej Wojciechowski (wiceprzewodniczący), Zbigniew 

Dendys (sekretarz), Celina Midura (sekretarz), Józef Turek (skarbnik) i Edward Żurek. 
5. Paczków: Jerzy Oleksiak (przewodniczący), Leszek Żak (wiceprzewodniczący), Zbigniew Kruszewski (sekre-

tarz), Krystyna Francuz (skarbnik), Maria Bijak, Józef Bryk, Bogusław Czoper, Kazimierz Furman, Zdzisław 
Kaczor, Wojciech Kaczyński, Roman Michael, Gustaw Pełka, Jan Symula, Ryszard Wandzel, Sławomir Wandzel 
i Jarosław Żak.  

6. Prudnik: Czesław Dumkiewicz (przewodniczący), Eugeniusz Wyspiański (wiceprzewodniczący), Ryszard Ka-
sza (wiceprzewodniczący), Grażyna Szymczak (sekretarz), Kazimierz Stokowski (skarbnik)835. 

832 II Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego (relacja wysłanników „SO”), „Solidarność Opolska”, nr 38–41 (specjalny 
numer zjazdowy) z maja 1989 r., s. 2–3; Protokół nr 1/89 z posiedzenia Tymczasowego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego w dniu 18 IV [19]89 roku – zasoby archiwalne Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, nieuporządkowane; 
AMOZ Górażdże, Komunikat, 4 V 1989 r.   

833 Protokół z posiedzenia grupy założycielskiej Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” dla rejonu miasta 
i gminy Głubczyce, 26 IV 1989 r. – zasoby archiwalne Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane). 
Janusz Góra, ur. 19 XII 1950 r.; technik energetyk, zatrudniony jako mistrz zmianowy w ZPDz „Unia”.        

834 Protokół z zebrania Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” dla miasta i gminy Głubczyce w dniu 5 V 
1989 r.; Pismo (zgłoszenie) MKO NSZZ „Solidarność” w Głubczycach do (Tymczasowego) Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego, 10 V 1989 r. – zasoby archiwalne Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane).      

835    Załącznik nr 3, b. d. – zasoby archiwalne ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nieuporządkowane).
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Wymienione w ostatnim punkcie osoby tworzyły Prezydium Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej, wy-
branej na II Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” Ziemi Prudnickiej w dniu 7 października 1989 r. W skład 
MKK zostali wybrani ponadto: Grzegorz Byczek, Marek Górka, Adam Jocher, Zygmunt Kramarz, Jan Naskręt, 
Tadeusz Pardela, Jerzy Poterałowicz, Stanisław Raszka, Krzysztof Rymkiewicz i Mieczysław Stochniał. Członkami 
Komisji Rewizyjnej MKK zostali: Piotr Bugla, Jerzy Cichy, Mikołaj Hes, Urszula Kruk i Maria Pawlak836.     

RUCH KOMITETÓW OBYWATELSKICH 
I WYBORY PARLAMENTARNE W CZERWCU 1989 R.

Do najważniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych efektów rozmów przy Okrągłym Stole należała 
zrealizowana w czerwcu 1989 r. koncepcja tzw. niekonfrontacyjnych wyborów parlamentarnych. Uzgodniony przy 
Okrągłym Stole podział mandatów w przyszłym parlamencie miał teoretycznie zapewnić dotychczasowym elitom 
politycznym PRL pełną kontrolę nad działalnością przyszłego Sejmu, ale w praktyce – w sprzyjających warunkach 
– mógł on także otworzyć drogę do stopniowego przejmowania władzy przez siły opozycyjne, jak faktycznie stało 
się już w niedługim czasie. Jeszcze bardziej radykalną innowację polityczną stanowiły ustalenia w sprawie wyborów 
do Senatu, który – po raz pierwszy w całym okresie powojennym – miał być powołany jako druga izba parlamen-
tu. Wybory do tej izby miały mieć charakter wolny, bez żadnych wstępnych ustaleń co do podziału mandatów. Po 
raz pierwszy od z górą czterdziestu lat (od czasu sfałszowanych przez władze komunistyczne wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego w 1947 r.) siły opozycyjne mogły stanąć do otwartej walki wyborczej, choć oficjalnie miało 
chodzić o to, by uniknąć politycznej konfrontacji. 

Z możliwości tej skorzystała część sił opozycyjnych, opowiadająca się ze ewolucyjną drogą przemian politycznych 
w Polsce. Działający już od grudnia 1988 r. Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, Lechu 
Wałęsie, zaczął spełniać funkcję ogólnopolskiego sztabu wyborczego, koordynującego działalność innych tego typu 
komitetów w całym kraju, które przystąpiły do wyłaniania kandydatów na przyszłych posłów i senatorów837. 

18 kwietnia 1989 r. rozpoczął działalność Opolski Komitet Obywatelski „Solidarność”, koordynujący rozpoczy-
nającą się kampanię wyborczą w województwie opolskim. Jednym z dwóch wiceprzewodniczących owego komi-
tetu został Janusz Sanocki z Nysy. Członkami prezydium OKO „S” zostali ponadto m.in. Wojciech Podhajecki (po-
chodzący z Nysy przewodniczący uczelnianej organizacji NZS WSI w Opolu) oraz Tadeusz Czyżowicz (działacz 
„Solidarności” rolniczej z rejonu Głubczyc). Wśród członków OKO „S” znajdowali się także następujący działacze 
z południowych rubieży województwa opolskiego: Czesław Dumkiewicz (Prudnik), Ryszard Czarniecki, Jan Ja-
błoński, Stanisław Tkacz, Zygmunt Żak (Głuchołazy), Krzysztof Pawlik, Bronisław Szydłowski (Nysa), Stefan Ma-
giera, Franciszek Szelwicki, Maciej Wojciechowski (Otmuchów), Stanisław Kaliciński, Antoni Junosza-Szaniawski 
(Branice), Piotr Dziuban (działacz „Solidarności” rolniczej z Ciermięcic koło Głubczyc) oraz Jan Piątkowski (za-
mieszkały w Brzegu działacz „Solidarności” nyskiej)838. 

Na pierwszym posiedzeniu OKO „S” jednogłośnie zaakceptowano kandydaturę  Edmunda J. Osmańczyka do 
Senatu, stosując się w tym zakresie do woli II Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego.839. 
Kandydatami na posłów z ramienia OKO „Solidarność” zostali Bronisław Wilk (okręg wyborczy nr 68 – Opole), 

836 Teleks od MKK NSZZ „Solidarność” w Prudniku do TZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, 9 X 1989 r. – zasoby archiwalne ZR 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane).   

837 A. Friszke, Geneza i historia Komitetu Obywatelskiego, [w:] Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, Lechu 
Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 1987–1989, oprac. M. Strasz, Warszawa 2006, s. 46–47, 58–63; J. Szarek, Komitet Obywatelski przy 
przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, s. 455; Ł. Kamiński, Wybory czerwcowe, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 492; P. Codogni, 
op. cit., s. 160–161, 264–265. 

838 [Protokół pierwszego posiedzenia Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 18 IV 1989 r. – zasoby archiwalne ZR NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego; Skład Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”; Lista członków Opolskiego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność”; Protokół posiedzenia Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 24 IV 1989 r. – zasoby 
archiwalne ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane). Por. K. Zuba, Komitety obywatelskie na Śląsku Opolskim 
(1989–1991), Opole 2000, s. 60; idem, Rola ruchu obywatelskiego na Śląsku Opolskim w demontażu systemu autorytarnego i budowie 
demokracji na szczeblu regionalnym i lokalnym, [w:] Upadek systemu komunistycznego na Górnym Śląsku. Wokół przemian 1989 
roku w województwach katowickim i opolskim, red. A. Dziuba i S. Rosenbaum, Katowice 2010, s. 330; Z. Bereszyński, NSZZ „Solidarność” 
Region Śląsk Opolski, s. 648; M. Patelski, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980 – 1990, s. 293.

839 [Protokół pierwszego posiedzenia Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 18 IV 1989 r. – zasoby archiwalne ZR NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane). 
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działacz „Solidarności” i samorządu pracowniczego z opolskiego „Metalchemu”, oraz Wojciech Solarewicz (okręg 
wyborczy nr 70 – Brzeg), działacz „Solidarności” z Brzegu, pracownik prokuratury. Solidarnościowym kandyda-
tem do Sejmu z województwa opolskiego został także Stefan Kozłowski (okręg wyborczy nr 69 – Kędzierzyn-Koź-
le), mieszkaniec Warszawy, pracownik tamtejszego Państwowego Instytutu Geologicznego, uczestnik obrad przy 
Okrągłym Stole (przewodniczący Komisji ds. ochrony środowiska i zasobów naturalnych)840.

Do okręgu wyborczego nr 69 z ośrodkiem w Kędzierzynie-Koźlu należały następujące miasta z południowych 
kresów Opolszczyzny: Baborów, Biała, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Kietrz, Nysa i Prudnik. Okręg ten obej-
mował także trzy gminy wiejskie z tegoż obszaru: Branice, Korfantów i Lubrzę. Otmuchów i Paczków oraz gminy 
wiejskie Kamiennik, Pakosławice i Skoroszyce należały do okręgu wyborczego nr 70 z ośrodkiem w Brzegu841. 

W odbywających się 4 czerwca 1989 r. wyborach wzięło udział 409 410 mieszkańców województwa opolskiego, 
co stanowiło 61,2% uprawnionych do głosowania. Wszyscy kandydaci OKO „S” odnieśli spektakularny sukces, 
zdobywając całą pulę mandatów, o jakie mogła ubiegać się „Solidarność”. Edmund J. Osmańczyk i Józef Góralczyk 
uzyskali dwa przewidziane dla Opolszczyzny mandaty senatorskie, a Bronisław Wilk, Wojciech Solarewicz i Stefan 
Kozłowski zdobyli wszystkie trzy mandaty poselskie, a jakie mogli ubiegać się kandydaci niezależni. Na ich kandy-
datury padło od ponad 60 do ponad 80% głosów. Inni kandydaci nie przekroczyli nawet 20%842. 

KRYZYS GOSPODARCZY I PRZEMIANY POLITYCZNE PO 4 CZERWCA 1989 R.

Pierwsze miesiące po wyborach czerwcowych w 1989 r. były okresem gwałtownego zaostrzenia się kryzysu 
gospodarczego w Polsce. Rząd Mieczysława F. Rakowskiego bezskutecznie próbował opanować sytuację, wprowa-
dzając z dniem 1 lipca 1989 r. zamrożenie cen i płac. Głównym tego efektem było jednak ogołocenie rynku z towa-
rów, ponieważ przedsiębiorstwa przetrzymywały produkcję w magazynach, czekając na odblokowanie cen. Na tym 
tle narastały niepokoje społeczne w zakładach pracy, dochodziło do spontanicznych strajków843. Przerzucając się 
gorączkowo z jednej skrajności w drugą, rząd Rakowskiego wprowadził z dniem 29 lipca 1989 r., bez odpowiednie-
go przygotowania, „urynkowienie” cen żywności. Sytuację pogorszyła dodatkowo indeksacja płac (automatyczna 
waloryzacja wynagrodzeń w miarę podnoszenia się poziomu cen), wprowadzona na mocy porozumienia Okrą-
głego Stołu. Innowacje te doprowadziły do gwałtownego wzrostu kosztów utrzymania, straszliwej hiperinflacji 
i zupełnego rozprzężenia mechanizmów życia gospodarczego – ceny rosły z dnia na dzień, zmieniając się jak 
w kalejdoskopie, sklepy zupełnie opustoszały, lawinowo narastał deficyt budżetowy itd.844 

W niektórych zakładach pracy „Solidarność” próbowała łagodzić skutki kryzysu poprzez podejmowanie wła-
snej działalności gospodarczej. Z inicjatywą taką wystąpiła  m.in. zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność” przy 
Zakładzie Produkcji Papieru w Rudawie w gminie  Głuchołazy. W drugiej połowie sierpnia 1989 r. zastrajkowali 
pracownicy mieszalni pasz Gminnej Spółdzielni w Paczkowie oraz pracownicy przewozu poczty w Nysie. Ci ostat-
ni domagali się podwyżki płac o 220 %. Powołany przez nich komitet strajkowy podporządkował się analogiczne-
mu komitetowi pracowników poczty w Katowicach. Prezes GS Paczków uznał akcję strajkową za nielegalną i zwol-
nił z pracy 12 osób. Akcję protestacyjną podjęli również pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach845. 

840 Posiedzenie Prezydium [Tymczasowego] Zarządu NSZZ „S” Reg[ionu] Śl[ąska] Op[olskiego], 21 IV 1989 r. – zasoby archiwalne 
ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane); Meldunek uzupełniający nr 20-24/89, 7 II 1989 r., [w:] Komitet 
Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 1987 – 1989, s. 380. Por. K. Zuba, Komitety 
obywatelskie na Śląsku Opolskim…, s. 60–61; Z. Bereszyński, NSZZ „Solidarność” Region Śląsk Opolski, s. 648. Działacze „Solidarności” 
nyskiej (Janusz Sanocki i in.) opowiadali się za kandydaturą Jana Piątkowskiego. Zamiast niego kandydatem do Sejmu został jednak 
Wojciech Solarewicz, rekomendowany przez MKO NSZZ „Solidarność” Ziemi Brzeskiej. 

841    Jak głosować w niedzielę 4 czerwca, „Trybuna Opolska”, 30 V 1989 r., s. 1.   
842 Por. K. Zuba, Komitety Obywatelskie…, s. 67–68; M. Patelski, Od X Plenum KC PZPR do czerwcowych wyborów (styczeń-czerwiec 1989). 

Opolskie władze partyjne wobec przełomu 1989 r., [w:] Upadek systemu komunistycznego na Górnym Śląsku. Wokół przemian 1989 roku 
w województwach katowickim i opolskim, red. A. Dziuba i S. Rosenbaum, Katowice 2010, s. 271; P. Codogni, Okrągły Stół…, s. 266; 
P. Codogni, Wybory czerwcowe…, s. 173–175.     

843 AMOZ Górażdże, Oświadczenie Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego z dnia 26 VII 1989 r.  
844    W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 121–122.
845 Pismo KZ NSZZ „Solidarność” przy Cementowni „Strzelce Opolskie” do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” 

w Gdańsku, 19 X 1989 r.; Pismo KZ NSZZ „Solidarność” przy Śląskich Zakładach Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim 
do TZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, 20 XI 1989 r.; Pismo KZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Produkcji Papieru 
w Rudawie do TZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, 9 II 1990 r.; Pismo KZ NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni „Opole” 
w budowie w Brzeziu do ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, 15 II 1990 r. – zasoby archiwalne ZR NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego (nieuporządkowane).    
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W Paczkowskiej Fabryce Mebli w Paczkowie ogłoszono pogotowie strajkowe i przeprowadzono godzinny strajk 
ostrzegawczy w dniu 17 sierpnia 1989 r., w godzinach od 10.00 do 11.00. Osiągnięte tegoż dnia porozumienie 
z dyrekcją PFM przewidywało m. in. podwyżkę wynagrodzeń o 50 tys. zł (wraz z indeksacją). Akcji protestacyjnej 
przewodził komitet strajkowy wyłoniony przez zakładową organizację NSZZ „Solidarność”846.                    

Tymczasem 1 sierpnia 1989 r. Sejm PRL przyjął dymisję rządu Rakowskiego, a 2 sierpnia, na wniosek prezyden-
ta gen. Wojciecha Jaruzelskiego, powierzył misję formowania nowego rządu dotychczasowemu ministrowi spraw 
wewnętrznych, gen. Czesławowi Kiszczakowi. 7 sierpnia 1989 r. Lech Wałęsa wypowiedział się jednak przeciwko 
formowaniu rządu przez Kiszczaka, oświadczając, że jedynym rozwiązaniem politycznym w obecnej sytuacji jest 
powołanie Rady Ministrów w oparciu o koalicję „Solidarności”, ZSL i SD847. Inicjatywę te „pobłogosławił” nieba-
wem ambasador Związku Sowieckiego, nawiązując po raz pierwszy kontakt z przedstawicielami  Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, z pominięciem PZPR848. 17 sierpnia doszło do spotkania 
Wałęsy z prezesem Naczelnego Komitetu ZSL, Romanem Malinowskim, i przewodniczącym Centralnego Komi-
tetu SD, Jerzym Jóźwiakiem. Tego samego dnia trójka ta przedłożyła Jaruzelskiemu propozycję powierzenia misji 
formowania nowego rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu, dotychczasowemu redaktorowi naczelnemu tygodnika 
„Solidarność”. 19 sierpnia prezydent Jaruzelski powierzył Mazowieckiemu misję utworzenia rządu849. 

24 sierpnia 1989 r. Sejm PRL powołał Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera. 12 września 1989 r. Tadeusz 
Mazowiecki zaprezentował Sejmowi PRL swój gabinet, złożony z przedstawicieli Obywatelskiego Klubu Parlamen-
tarnego, ZSL i SD, a także pięciu ministrów z PZPR850.

15 września 1989 r., u progu pięćdziesiątej rocznicy sowieckiej napaści na Polskę, środowiska niepodległościo-
we przeprowadziły w całym kraju akcję wieców i innych manifestacji publicznych pod hasłem Sowieci do domu!. 
Manifestacja pod takim hasłem odbyła się również w Opolu851. Następnego dnia odbyła się podobna manifestacja 
w Nysie, zorganizowana wspólnie przez działaczy KPN i MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Wzięło w niej 
udział około 300 osób852.        

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI OPOZYCYJNEJ I UPADEK SYSTEMU 
KOMUNISTYCZNEGO W CZECHOSŁOWACJI

Także w Czechosłowacji schyłek lat osiemdziesiątych XX w. zaowocował  rozwojem  nowych inicjatyw opo-
zycyjnych. Główną siłą opozycyjną pozostawała nadal Karta 77, której nieformalnym liderem był Václav Havel. 
Formacja ta w dalszym ciągu stroniła od bezpośredniego angażowania się w kwestie natury politycznej, ograni-
czając się do obrony praw człowieka („apolityczna polityka” według koncepcji Havla). Kwestie takie zaczęli  jednak 
podejmować działacze nowych ugrupowań opozycyjnych, jakie pojawiły się w latach 1987–1989. Ugrupowania te 
bywały personalnie powiązane ze środowiskiem Karty 77, ale prezentowały dość odmienne podejście do sprawy 
celów i form działalności opozycyjnej. 

Najwięcej wspólnych cech z Kartą 77 miał utworzony w 1988 r. Ruch na rzecz Swobód Obywatelskich (Hnutí 
za občanskou svobodu – HOS). Do jego czołowych przedstawicieli należeli: Rudolf Battěk, Václav Benda, Ladislav 
Lis i Jaroslav Šabata. 

846 Uchwała nr 4/89 [KZ NSZZ „S” przy PFM w Paczkowie], 11 VIII 1989 r.; Protokół z zebrania Komitetu Strajkowego PFM w Paczkowie z Dyrek-
torem Naczelnym, 17 VIII 1989 r.; Protokół z zebrania Komitetu Strajkowego PFM w Paczkowie z Dyrektorem Naczelnym, 19 VIII 
1989 r. – zasoby archiwalne ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (nie uporządkowane).  Komitet strajkowy tworzyli: Zbigniew 
Kruszewski (przewodniczący KZ NSZZ „S”), Jerzy Muciantowicz (sekretarz KZ NSZZ „S”), Mieczysława Lisoń, Elżbieta Pietrzyńska, 
Jan Bogaczewicz, Krystyna Kozioł, Anna Stawicka, Jerzy Rzeszowski, Wiesław Pawlus, Janusz Kowalski, Antoni Masztalerczuk, Miro-
sław Szpyt, Jerzy Krzych, Ryszard Dziedzic, Waldemar Tomoń, Wiesława Syrek, Bolesław Zygmunt, Maria Kubas i Bolesława Chrza-
nowska.  

847   J. Karpiński, op. cit., s. 66; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 373.    
848   W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 122.
849 Por. J. Karpiński, op. cit., s. 66; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja…, s. 390–392; P. Codogni, Okrągły Stół…, s. 274–276; P. Codogni, 

Wybory czerwcowe…, s. 312–313; V. Sebestyen, op. cit., s. 324–325.          
850 Por. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 123–124; J. Karpiński, op. cit., s. 66–67; A. Dudek, Reglamentowana 

rewolucja…, s. 396–397; P. Codogni, Okrągły Stół…, s. 277; P. Codogni, Wybory czerwcowe…, s. 313–314.    
851 „Na Bieżąco. Serwis Informacyjny Tymczasowej Reprezentacji Politycznej Śląska Opolskiego”, nr 6 z października 1989 r., s. 1–4; AIPN 

Wr 065/1540, Szyfrogram z 15 IX 1989 r., mfm.   
852    AIPN Wr 065/1540, Szyfrogram z 15 IX 1989 r., mfm.
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Już wcześniej, a mianowicie w 1987 r., powstała Inicjatywa Demokratyczna (Demokratická iniciativa) – pierw-
sze czechosłowackie ugrupowanie opozycyjne o charakterze otwarcie politycznym. Ugrupowanie to reprezento-
wali w szczególności Bohumil Doležal, Emanuel Mandler i Karel Štindl.          

Inicjatywa Demokratyczna pragnęła dotrzeć również do tych środowisk społecznych, które do tej pory nie mia-
ły do czynienia z działalnością opozycyjną. Dlatego interesowano się zagadnieniami socjalnymi i ekonomicznymi, 
nie ograniczając się do kwestii natury moralnych i związanych z obroną praw człowieka853. 

W latach 1987–1988 uformowało się inne opozycyjnie nastawione środowisko, nawiązujące ideowo do tradycji 
Praskiej Wiosny. Główną rolę w tym środowisku odgrywali reformatorsko nastawieni dawni członkowie partii 
komunistycznej, m.in. Alexander Dubček. Nie brakowało jednak również osób, które nigdy nie należały do KPCz. 
Na przełomie lat 1988 i 1989 środowisko to zaczęło występować jako klub polityczny Odnowa, a dokładniej:  Klub 
na rzecz Socjalistycznej Przebudowy – Odnowa (Klub za socialistickou přestavbu Obroda). Pod auspicjami owego 
klubu ukazywało się czasopismo dialog854.      

Podobnie jak w Polsce, pojawiły się również ugrupowania opozycyjne głoszące hasła ekologiczne. W 1987 r. 
Ivan Dejman założył Towarzystwo Ekologiczne (Ekologicka společnost). W 1989 r. z jego inicjatywy powstała aso-
cjacja organizacji ekologicznych: „Zielony Krąg” („Zelený kruh“).  

Organizacyjnym odpowiednikiem polskiego Ruchu „Wolność i Pokój” stało się czechosłowackie Niezależne 
Stowarzyszenie Pokojowe – Inicjatywa na rzecz Demilitaryzacji Społeczeństwa (Nezávislé mírové sdružení – ini-
ciativa za demilitarizaci společnosti). Ugrupowanie to walczyło m.in. o wprowadzenie zastępczej służby woj-
skowej. W przeciwieństwie do starszej opozycji nie liczyło na dialog z aparatem władzy, lecz zaczęło aktywnie 
organizować manifestacje opozycyjne. Do czołowych działaczy opozycyjnego ruchu pokojowego należeli Hana 
Marvanová i Tomáš Dvořák.

Podobną orientację prezentował powołany w późniejszym czasie Klub Pokojowy im. Johna Lennona (Mírový 
klub Johna Lennona). Ugrupowanie to przejęło częściowo zadania Niezależnego Stowarzyszenia Pokojowego po 
aresztowaniu czołowych działaczy ruchu. 

Szczególnie oryginalną inicjatywą było utworzenie wiosną 1988 r. „anarchomonarchistycznego” ugrupowania 
Dzieci Czeskich (České děti), którego założycielem był Petr Placák. Ugrupowanie to głosiło m.in. ideę reprywa-
tyzacji (restytucji) majątków upaństwowionych po II wojny światowej. Idea ta, zrealizowana po upadku systemu 
komunistycznego, stanowiła wielką osobliwość u schyłku lat osiemdziesiątych. 

Około 1987 r. zaczął się formować także niezależny ruch studencki, wykorzystujący częściowo również moż-
liwości legalnego działania pod szyldem oficjalnie funkcjonujących struktur organizacyjnych. Szczególnie istotne 
znaczenie miała szybko rozwijająca się w latach 1988–1989 prasa studencka855.     

Pojawiło się również wiele lokalnych inicjatyw opozycyjnych. Przykładem tego może być Klub Pomocy Praw-
nej (Klub právní podpory) utworzony w lutym 1989 r. w reakcji na śmierć piętnastoletniego Pavla Wonny, 
zmarłego w następstwie nieprawnych praktyk w więzieniu w Hradec Kralove. Celem owego klubu było szerzenie 
świadomości prawnej w społeczeństwie, występowanie przeciwko przejawom niesprawiedliwości oraz organizo-
wanie pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku łamania prawa przez władze państwowe856.  

Od końca 1987 r. regularnie ukazywał się opozycyjny miesięcznik „Lidové nowiny”. W czerwcu 1989 r. czecho-
słowaccy działacze opozycyjni zaczęli wydawać miesięcznik „Sport”. Do listopada 1989 r. ukazały się cztery numery 
tego periodyku857. 

Także w latach osiemdziesiątych XX w. rozwijała się współpraca pomiędzy środowiskami opozycyjnymi w Pol-
sce i Czechosłowacji. Działacze Karty 77 wielokrotnie deklarowali poparcie dla „Solidarności” i potępili wprowa-
dzenie stanu wojennego w Polsce858.        
853 O. Tůma, Druhá stabilizace komunistického režimu a cesta k pádu (1972–1989), [w:] Dějiny českých zemí, s. 451–452; Proměny opozice v 80. 

letech,  Opozice – Ústav pro studium totalitních režimů, Cesta k Listopadu, strona internetowa: http://www.ustrcr.cz/cs/opozice   
854 O. Tůma, Druhá stabilizace…, s. 452; A. Benčik, Téma: Aleksander Dubček, wyd. II, Praha 2012, s. 193–201; L. Kohout, Klub 

Obroda v hnutí odporu a v převratu 1988–1991, strona internetowa: http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/ObrodaII.htm 
855 Proměny opozice v 80. letech…; O. Tůma, Druhá stabilizace…, s. 452.
856    3. května 1988, Demokratická revoluce 1989, strona internetowa: http://www.89.usd.cas.cz/cs/1988/308-03051988.html
857   Proměny opozice v 80. letech…; O. Tůma, Druhá stabilizace…, s. 452.
858   M. Pernal, Panorama opozycji czechosłowackiej 1968–1989, s. 145. 
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Już w 1981 r. polscy i czechosłowaccy działacze opozycyjni powołali wspólną organizację: Solidarność Polsko-
-Czeską, przemianowaną później na Solidarność Polsko-Czechosłowacką. Do czołowych działaczy tej organizacji 
należeli Aleksander Gleichgewicht i Mirosław Jasiński z Wrocławia. Działalność SPC przerwało wprowadzenie 
stanu wojennego w grudniu 1981 r. W 1983 r. doszło jednak do wznowienia współpracy pomiędzy opozycjonista-
mi z obu stron granicy. Jesienią tegoż roku wydano pierwsze od długiego czasu wspólne oświadczenie. W latach 
1984–1985 wznowiono bezpośrednie spotkania na granicy Polski i Czechosłowacji. W grudniu 1987 r. ukazał się 
pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” SPC859. 

Istotny wpływ na rozwój sytuacji w Czechosłowacji miały czynniki zewnętrzne,  związane ze zmianami politycz-
nymi w Związku Sowieckim, a także z koniecznością respektowania przez władze CSRS zawartych umów między-
narodowych, dotyczących przepływu informacji. Również opozycjoniści czechosłowaccy śledzili z zainteresowaniem 
reformy wdrażane w Związku Sowieckim pod przewodnictwem Michaiła Gorbaczowa. Dotyczyło to szczególno-
ści środowiska Odnowy. Działacze z tego ugrupowania (Alexander Dubček, Čestmír Císař, Oldřich Černík, Josef 
Špaček) próbowali nawet wpływać na politykę nowych władz sowieckich, przesyłając Gorbaczowowi i jego bliskiemu 
współpracownikowi, Aleksandrowi Jakowlewowi, opracowywane przez siebie informacje i materiały860.  

Z początkiem 1989 r., na mocy zawartych umów międzynarodowych, władze CSRS zmuszone były zakończyć 
zagłuszanie programów Radia „Wolna Europa”. Konsekwencją tego była powszechna dostępność informacji nie 
podlegających komunistycznej cenzurze. 

Tak jak w Polsce, czynnikiem dynamizującym rozwój sytuacji były zmiany pokoleniowe w środowiskach opo-
zycyjnych. Młodsza generacja działaczy, w przeciwieństwie do „starej” opozycji spod znaku Karty 77, nie chciała 
uchylać się od otwartej walki politycznej z systemem komunistycznym. Wyrazem tego była m.in. szybko rosnąca 
liczba manifestacji ulicznych.        

W marcu 1988 r. w Bratysławie tysiące manifestantów domagały się przywrócenia swobód obywatelskich 
i praw ludzi wierzących861. Prawdziwym zaskoczeniem dla władz komunistycznych, a także dla „starej” opozycji 
stała się wielka manifestacja, do jakiej doszło 21 sierpnia 1988 r. – w dwudziestą rocznicę najazdu wojsk Układu 
Warszawskiego na Czechosłowację. Przed końcem tegoż roku  doszło do kolejnych manifestacji ulicznych, współ-
organizowanych także przez działaczy Karty 77862.   

W październiku 1988 r. został ogłoszony jeden z najważniejszych dokumentów programowych Karty 77: De-
mokracja dla wszystkich. W dokumencie tym, mającym charakter manifestu, ananowanie Ruchu na rzecz Wolno-
ści Obywatelskiej (Hnuti za obcanskou svobodu), otwarcie odrzucającego kierowniczą rolę partii komunistycznej 
w życiu społecznym863. 

W styczniu 1989 r. wielotysięczne tłumy przez sześć dni manifestowały w Pradze w związku z dwudziestą rocz-
nicą śmierci Jana Palacha. Milicja brutalnie wystąpiła przeciwko manifestantom, używając pałek, gazów łzawiących 
i armatek wodnych. Wiele osób zostało dotkliwie pobitych. Doszło do licznych aresztowań. Wśród ofiar represji 
znalazł się również Václav Havel, skazany w lutym 1989 r. na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności (w później-
szym czasie, w wyniku odwołania, karę tę zmniejszono do ośmiu miesięcy)864.    

Fakt aresztowania Václava Havla i innych opozycjonistów czechosłowackich wywołał falę protestów o zasięgu 
międzynarodowym. Protestowała w szczególności Solidarność Polsko-Czechosłowacka, wydając oświadczenie za-
mieszczone w jej „Biuletynie Informacyjnym”865.   

Fala akcji protestacyjnych nie ominęła także Opolszczyzny. 27 kwietnia 1989 r. na terenie miasteczka akademic-
kiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ul. Oleskiej w Opolu odbył się wiec w obronie ofiar represji w Czecho-
słowacji. Manifestację zorganizowały opolskie środowiska niepodległościowe, Młodzieżowa Grupa Niepodległo-
ściowa „Pokolenie’80-88”, Niepodległościowa  Grupa Uczestników Ruchu „Wolność i Pokój” oraz opolska grupa 
Konfederacji Polski Niepodległej we współpracy z miejscowymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
859  P. Blažek, Ł. Kamiński, G. Majewski, Solidarność Polsko-Czechosłowacka 1981–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 2, Ruch 

społeczny, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 576–581. 
860   L. Kohout, Klub Obroda…; A. Benčik, Téma: Aleksander Dubček, s. 195. 
861   M. Pernal, op. cit., s. 146. 
862 O. Tůma, Druhá stabilizace…, s. 452.
863 M. Pernal, op. cit., s. 146. 
864 Ibidem, s. 147; Palachův týden. Jan Palach, strona internetowa:  http://www.janpalach.cz/cs/default/jan-palach/palachuvtyden
 Chronologický přehled 1936 - srpen 1989, Václav Havel, strona internetowa: http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=4&page=46
865 P. Blažek, Ł. Kamiński, G. Majewski, op. cit., s. 585–586; A. Benčik, Téma: Aleksander Dubček, s. 191–192.  
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W odczytanym wówczas oświadczeniu domagano się natychmiastowego uwolnienia Vaclava Havla, Miroslava 
Šramka, Jany Petrovej, Otakara Veverki, Ivana Jirousa, Jiřiego Tichego, Nanny Marvanowej, Tomasza Dvořaka i Sta-
nislava Devatego. Zapowiadano kontynuację protestów jak długo Vaclav Havel i jego koledzy będą w więzieniu, jak 
długo stosowane będą w Czechosłowacji bezprawne praktyki i policyjne metody zwalczania opozycji. Podkreślano 
wspólnotę historycznych losów Polski i Czechosłowacji, deklarując wolę walki o wyzwolenie obu krajów spod 
jarzma sowieckiego imperializmu. Oświadczenie było sygnowane przez przedstawicieli opolskich środowisk nie-
podległościowych, MGN „Pokolenie’80-88”, opolską grupę KPN, Niepodległościową Grupę Uczestników Ruchu 
WiP, Uczelniany Komitet Organizacyjny NZS WSP oraz Komitet Założycielski NZS Państwowego Studium Kultu-
ralno-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Opolu. 

W wiecu uczestniczyło około 250 osób, głównie ze środowisk młodzieżowych. Widoczne były transparenty 
o treści: „Precz z komuną – Solidarność Walcząca”, „Wolność dla Polski – MGN Pokolenie”, „Uwolnić Havla – 
KPN”, a także flagi z nadrukiem Pomarańczowej Alternatywy. Wśród uczestników wiecu rozdano lub rozrzucono 
ogółem około 500 egzemplarzy różnych biuletynów opozycyjnych z Opola i Gdańska. 

Po zakończeniu wiecu w miasteczku akademickim część jego uczestników (około 100 osób) przeszła ulicami 
miasta w kierunku Rynku, a następnie ulicą Krakowską pod „Delikatesy”, gdzie odbył się kolejny wiec. Wznoszono 
okrzyki: „Wolność dla Polski i Czechosłowacji”, „Uwolnić Havla”, „Niepodległość”, „Precz z komuną”. MO i SB po-
wstrzymały się od interwencji.  

Fala protestów przyczyniła się do szybkiego uwolnienia Vaclava Havla, który wyszedł w trybie warunko-
wym z więzienia już w drugiej połowie maja 1989 r. Wkrótce po odzyskaniu wolności opublikował on petycję Kil-
ka zdań, pod którą do jesieni tegoż roku podpisało się 40–50 tysięcy osób. W petycji tej domagano się uwolnienia 
więźniów politycznych, przywrócenie prawa do zgromadzeń, zaniechania represji wobec niezależnych inicjatyw 
społecznych, a także zaprzestania manipulacji w publicznych mediach informacyjnych866.    

W lipcu 1989 r. zawiązał się w Opolu lokalny oddział Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Inicjatorką tego 
przedsięwzięcia była Elżbieta Leszczyńska, zamieszkała w Opolu początkująca lekarz stomatolog, absolwentka 
Akademii Medycznej we Wrocławiu współpracująca (podobnie jak jej rodzice) z opolskimi strukturami NSZZ 
„Solidarność” i ruchu obywatelskiego. Ważną rolę w zorganizowaniu spotkania założycielskiego odegrał Robert 
Fielding, lektor języka angielskiego z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, działacz miejscowej „Solidarności”. 
Doprowadził on nawiązania kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi założeniem oddziału. W spotka-
niu założycielskim, odbywającym się w mieszkaniu E. Leszczyńskiej, uczestniczyli ponadto: Wojciech Podhajecki 
(przewodniczący uczelnianej NZS WSI w Opolu), Mariusz Patelski (przewodniczący uczelnianej NZS WSP 
w Opolu), Beata Granatowska (początkująca dziennikarka radiowa, córka Haliny Granatowskiej, działaczki NSZZ 
„Solidarność” z opolskiej WSP) oraz Iwona Niedojadło (działaczka NZS WSP). Członkowie opolskiego oddziału 
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej nawiązali kontakty z działaczami opozycyjnymi w Czechosłowacji, odby-
wali spotkania w strefie nadgranicznej itp.867   

Jesienią 1989 r. sytuacja polityczna w Czechosłowacji zaczęła zmieniać się gwałtownie pod wrażeniem wyda-
rzeń zachodzących w innych krajach bloku komunistycznego, a w szczególności w Polsce i Niemieckiej Republice 
Demokratycznej. Mieszkańcy NRD masowo starali się w tym  czasie o azyl za granicą, a śledzone na bieżąco relacje 
na temat robiły ogromne wrażenie na Czechach i Słowakach. Wkrótce potem, 10 listopada 1989 r., doszło do zbu-
rzenia muru berlińskiego, co wzbudziło jeszcze więcej emocji. 

17 listopada 1989 r. studenci prascy urządzili manifestację dla upamiętnienia pięćdziesiątej rocznicy hitlerow-
skich represji wobec miejscowego środowiska studenckiego. Manifestacja ta samorzutnie przerodziła się w potężną 
demonstrację opozycyjną. Aparat bezpieczeństwa brutalnie wystąpił przeciwko demonstrantom, co tylko dodat-
866 O. Tůma, Druhá stabilizace…, s. 452; M. Pernal, op. cit., s. 147; Chronologický přehled 1936 - srpen 1989, Václav Havel, strona internetowa: 

http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=2&id=4&page=46
867 Robert Fielding angażował się w tego typu przedsięwzięcia już wcześniej. W sierpniu 1988 r. czynnie uczestniczył on w I Międzynaro-

dowej Konferencji Praw Ćzłowieka, odbywającej się w Krakowie-Mistrzejowicach (przy kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego) 
z udziałem licznych gości z różnych krajów świata. Głównym organizatorem tej konferencji był Zbigniew Romaszewski, czołowy pol-
ski działacz opozycyjny, przewodniczący Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarności”. R. Fielding współpracował także 
z Solidarnością Polsko-Czechosłowacką we Wrocławiu oraz Polsko-Węgierską Solidarnością w Warszawie. Relacja ustna Wojciecha 
Podhajeckiego z 11 IX 2013 r.; J. Całka, Robert Fielding, [w:] Encyklopedia Solidarności, wydanie internetowe: http://www.encyklopedia-
solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Robert_Fielding   
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kowo zaogniło sytuację. Ruszyła prawdziwa lawina akcji protestacyjnych: manifestacji ulicznych i strajków. Zaczęła 
się tzw. aksamitna rewolucja. 

Władze komunistyczne, niezdolne do opanowania sytuacji w kraju, zmuszone były przystąpić do rozmów 
z opozycją. 3 grudnia 1989 r. powołano nowy rząd, mający w swoim składzie również dotychczasowych działaczy 
opozycyjnych. Tydzień później podał się do dymisji prezydent Gustav Husák. 29 grudnia Zgromadzenie Federalne 
wybrało jednogłośnie nowego prezydenta Republiki. Został nim Václav Havel. Dzień wcześniej przewodniczącym 
Zgromadzenia Federalnego wybrano Alexandra Dubčeka, świeżo dokooptowanego do tego ciała w charakterze 
posła868.       

868 O. Tůma, Druhá stabilizace…, s. 453; J. Suk, Návrat Československa k demokracii, [w:] Dějiny českých zemí, s. 457–458; J. Radiměřský, Ak-
samitna rewolucja – czyli od demonstracji studentów do wyboru Václava Havla na prezydenta, „Śląsk  Opolski”, 1999, nr 4, s. 34–39; 
A. Benčik, Téma: Aleksander Dubček, s. 280–283; M. Pernal, op. cit., s. 147; J. Mlejnek, P. Šustrova, Volba Václava Havla prezidentem 
w prosinci 1989, MODERNÍ DĚJINY.CZ, strona internetowa: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/volba-vaclava-havla-prezidentem-
-v-prosinci-1989/ 
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Rozdział  7 

Kosciół katolicki i działalnosć zwiazkowo-opozycyjna 
na południowych rubiezach Slaska Opolskiego  

w latach 1980–1989

KOŚCIÓŁ I ŚRODOWISKA OPOZYCYJNE W LATACH 1980–1981

Ogromne znaczenie dla rozwoju sytuacji społeczno-politycznej na Opolszczyźnie w przełomowym okresie lat 
1980–1989 miała od początku postawa miejscowego duchowieństwa katolickiego. Lokalna hierarchia kościel-
na z bardzo życzliwym zainteresowaniem śledziła narodziny i rozwój niezależnego ruchu związkowego, widząc 
w nim wyraziciela słusznych dążeń i aspiracji społeczeństwa.    

„Solidarność” jako związek zawodowy i ruch społeczny, podobnie jak jej odpowiedniki organizacyjne w innych 
środowiskach społecznych (solidarnościowe związki zawodowe rolników i rzemieślników indywidualnych oraz 
NZS), skupiała w swoich szeregach ludzi o rozmaitych przekonaniach i postawach wobec religii. Zdecydowanie 
przeważało jednak duchowe przywiązanie do Kościoła katolickiego i reprezentowanych przezeń chrześcijańskich 
wartości cywilizacyjnych. Organizacyjnemu rozwojowi nowego ruchu związkowego towarzyszył żywiołowy po-
wrót postaw i symboli religijnych do życia publicznego, postrzegany powszechnie jako łamanie dotychczasowego 
monopolu ideologicznego władz komunistycznych w tej dziedzinie. Powszechnym zjawiskiem stało się łączenie 
uroczystości związkowych z nabożeństwami religijnymi, święcenie siedzib i sztandarów związkowych, zawiesza-
nie krzyży w pomieszczeniach użytkowanych przez organizacje związkowe itd. Normą stały się także regularne 
kontakty przedstawicieli władz związkowych z hierarchią kościelną. Przy czynnym wsparciu NSZZ „Solidarność” 
i jej środowiskowych odpowiedników organizacyjnych postawy i symbole religijne stawały się obecne w najroz-
maitszych sferach życia społecznego: zakładach pracy, szkołach, placówkach służby zdrowia itd. Szczególnie wy-
mownym tego przejawem stało żywiołowe wywieszanie krzyży i innych symboli religijnych w różnego rodzaju 
obiektach i placówkach o charakterze publicznym869.     

Krzyże coraz liczniej pojawiały się także w szkołach i placówkach służby zdrowia oraz w rozmaitych zakła-
dach pracy (nie tylko w siedzibach zakładowej „Solidarności”). Tak np. 29 listopada 1980 r. zawieszono krzyże we 
wszystkich salach chorych w szpitalu rejonowym w  Prudniku. Ceremonia ta odbyła się z udziałem dwóch księ-
ży. Spisano nazwiska wszystkich pacjentów jako świadków uroczystości870. W komunikacie dziennym z 23 lutego 
1981 r. Wydział Organizacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu informował: rodzice dzieci kl. II i III ze 
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Baborowie złożyli u dyrektora pisemną petycję z podpisami, z żądaniem umożliwienia 
zawieszenia w tych klasach krzyży871.  W komunikacie z dnia 2 marca 1981 r. pisano: w kościele w Branicach biskup 
opolski poświęcił 10 krzyży przygotowanych przez „Solidarność”, które następnie uroczyście zawieszono w Szpitalu 
Wojewódzkim. W bramie szpitala biskupa witał dyrektor tej jednostki i uczestniczył w całej ceremonii. Następnie na 
plebanii odbyło się spotkanie pracowników szpitala – członków „Solidarności” z biskupem, również z udziałem dyrek-
tora. Są duże naciski działaczy „Solidarności” na Dyrekcję Gminną Szkół w sprawie zawieszania krzyży w szkołach872.

869 Por. J. Żaryn, Kościół wobec NSZZ „Solidarność” (1980–1981), [w:] Droga do niepodległości. „Solidarność” 1980–2005, s. 65–83. 
870 AIPN Wr 09/1033, [Szyfrogram od zastępcy komendanta miejskiego MO w Prudniku do naczelników Wu-Es-Ka i Wydziału III „A” KW 

MO w Opolu], 1 XII 1980 r., k. 120; ibidem, Informacja dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Opolu o ważniejszych wydarzeniach 
polityczno-operacyjnych na terenie wojew[ództwa] opolskiego w dniu 1 XII br., 1 XII 1980 r., k. 121.       

871 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1649, Komunikat dzienny z dnia 23 II 1981 r., s. 139 
872  Ibidem, Komunikat dzienny z dnia 2 III 1981 r., s. 152 
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Zdarzało się, że krzyże lub inne symbole religijne były zawieszane w obiektach publicznych samorzutnie przez 
mieszkańców poszczególnych miejscowości, przy biernej lub niekiedy nawet niechętnej postawie osób administru-
jących owymi placówkami. Do akcji takich doszło m.in. w Baborowie, Nowej Cerekwi i Kałkowie873.

Lata 1980–1981 przyniosły bujny rozwój katolickiego ruchu inteligenckiego, którego formę organizacyjną sta-
nowiły kluby inteligencji katolickiej, działające na terenie większych ośrodków miejskich. Tak np. 6 października 
1981 roku na zebraniu założycielskim, któremu przewodniczył ówczesny wicerektor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Nysie, ks. dr Gerard Kusz, późniejszy biskup diecezji gliwickiej, postanowiono utworzyć Klub Inte-
ligencji Katolickiej w Nysie. Wyłoniony został zarząd Klubu w składzie: Karol Pawlik, Janina Gardas, Kazimierz 
Zalewski, Adam Podgórski, Ewa Szymielewicz, Henryk Krupa i Krzysztof Pawlik. Rejestrację Klubu uniemożliwiło 
jednak wprowadzenie stanu wojennego. Nyski oddział opolskiego KIK powstał ostatecznie dopiero w 1983 r.874

Nowym zjawiskiem o istotnym znaczeniu społecznym był także rosnący wpływ Kościoła na środowiska har-
cerskie. Władze partyjne PZPR na Opolszczyźnie ze sporą dozą zaniepokojenia rejestrowały takie fakty jak organi-
zowanie mszy dla harcerzy […] organizowanie zbiórek harcerskich i próby tworzenia środowiskowych drużyn harcer-
skich przy kościołach.  W połowie 1981 r. z tego względu szczególnie niepokojono się m.in. sytuacją w Głuchołazach 
i  Głubczycach875. 

Zdarzały się również przypadki otwartego występowania duchownych po stronie „Solidarności”. W spo-
sób szczególnie aktywny angażował się po stronie nowego ruchu ks. Czesław Nowak, jawnie sympatyzujący ze 
środowiskami opozycyjnymi duszpasterz Ruchu „Światło – Życie” i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W latach 
1980–1983 r., będąc wikariuszem parafii św. Mikołaja w Otmuchowie, dał się on poznać jako gorący zwolennik 
i orędownik „Solidarności”.  Zachęcał wiernych do wstępowania w szeregi nowego ruchu związkowego i czynnie 
pomagał w organizowaniu jego struktur, współorganizował koła wiejskie NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” w Ligocie Wielkiej i Lubiatowie koło Otmuchowa, organizował spotkania społeczeństwa Otmu-
chowa z działaczami wolnych związków zawodowych i NSZZ „Solidarność” – Kazimierzem Świtoniem i Anną 
Walentynowicz itp. W swoich kazaniach odważnie krytykował polityczną rzeczywistość PRL. Ks. Nowak był rów-
nież współzałożycielem opozycyjnego Komitetu Wyzwolenia Społecznego (1980) oraz wydawcą niezależnego pi-
sma „Agora”, wychodzącego w latach 1980-1981 we Wrocławiu, Warszawie i Lublinie pod szyldem tegoż komitetu 
jako przegląd prasy, audycji i publikacji niezależnych876. 

  
KOŚCIÓŁ I ŚRODOWISKA OPOZYCYJNE PO WPROWADZENIU STANU WOJENNEGO

Postawa Kościoła katolickiego osłabiła w znacznym stopniu dotkliwy cios, jakim było dla „Solidarności” wpro-
wadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. Od pierwszych dni stanu wojennego władze kościelne sprawowały 
wszechstronną opiekę nad osobami represjonowanymi i ich rodzinami. W diecezji opolskiej zorganizowano dwa 
główne ośrodki pomocy. Jeden z nich, funkcjonujący przy kurii diecezjalnej w Opolu, był kierowany przez 
ks. kanclerza Alojzego Sitka877. 

873  Ibidem, Komunikat dzienny z dnia 15 IX 1981 r., s. 152 
874 Strona internetowa Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu: http://opole.kik.opoka.org.pl/ 
875 AP Opole, KW PZPR, sygn. 437, Informacja o sytuacji w ruchu młodzieżowym i zadania wojewódzkiej instancji partyjnej oraz admini-

stracji państwowej w rozwiązywaniu spraw młodego pokolenia, 11 V 1981 r., s. 59. 
876 AIPN Wr 09/1041, Wnioski o internowanie. „Gotowość”, Wniosek o izolowanie osoby [ks. Czesława Nowaka] na wypadek zaostrzenia 

się sytuacji w kraju, 9 II 1981 r., k. 18; AP Opole, KW PZPR, zespół 2579, sygn. 853, Ocena sytuacji społeczno-politycznej w wojewódz-
twie opolskim (opracowano na podstawie tez KC PZPR), 19 III 1981 r., s. 56; Informacje pisemne (mail) ks. Cz. Nowaka z 28 II 
2011 r.; Informacja telefoniczna ks. Cz. Nowaka z 12 III 2011 r.; Por. Z. Bereszyński, Nowak Czesław, [w:] Encyklopedia Solidarności…, 
t. 2, s. 294; idem, Czesław Nowak, [w:] Encyklopedia Solidarności, wydanie internetowe: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/
index.php?title=Czes%C5%82aw_Nowak_%28z_Orzesza%29; Polska Solidarna. Sowiniec. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego, strona internetowa: http://www.sowiniec.com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=24&username=pl&s=1&li=1&-
sort=K_OPS Ks. Czesław Nowak, ur. 25 XI 1947 w Orzeszu-Tychach. Absolwent Wydziału Teologicznego WSD w Nysie (1972) oraz 
Studium Formacyjnego Ruchu Światło-Życie w Lublinie; wikariusz w Zabrzu, Opolu i Otmuchowie. W 1983 r. przeniesiony przez wła-
dze kościelne do RFN w związku z  krytyką  jego działalności ze strony władz polityczno-administracyjnych województwa opolskiego. 
Od 1983 do 1986 r. duszpasterz w Carlsbergu w Centrum Ewangelizacyjnym Ruchu „Światło – Życie” Marianum. W latach 1986–1989 
organizator i pierwszy proboszcz polskiej parafii polskiej parafii w Moguncji (Mainz), w ramach Polskiej Misji Katolickiej przy kościele 
pw. św. Szczepana, obejmującej część Rheinlandpfalz i część Hesji. Organizator życia religijnego w obozie dla azylantów z Polski w Ingel-
heim w tejże parafii. Od 2004 r. proboszcz w Lubrzy w diecezji opolskiej.

877 M. Szczurek, Kościół opolski w stanie wojennym, „Nowiny Opolskie”, 1990, nr 4 z 1–15 III, s. 1; W. Rodowicz, Komitet na Piwnej. Fakty – 
dokumenty – wspomnienia, Warszawa 1994, s. 255; A. Hanich, Kościół na Śląsku Opolskim wobec stanu wojennego, „Śląsk Opolski”, 
R. XII, 2002, nr 1, s. 47–48; A. Maziarz, Alojzy Sitek, [w:] Encyklopedia Solidarności, t. 1, s. 410; idem, Sitek Alojzy, [w:] Encyklopedia 
Solidarności, wydanie internetowe: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Alojzy_Sitek     
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Przedstawiciele kurii opolskiej wielokrotnie osobiście uczestniczyli w rozprawach sądowych przeciwko działa-
czom „Solidarności”, wywierając samą swoją obecnością korzystny dla podsądnych wpływ na atmosferę toczącego 
się postępowania878. Kuria wykładała też środki finansowe na pokrycie kosztów sądowych i na zapłatę zasądzonych 
kar pieniężnych879.  

Przez cały okres stanu wojennego, a także w latach następnych, działacze i sympatycy „Solidarności”, licznie groma-
dzili się na nabożeństwach w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego, jakie odprawiano trzynastego dnia każdego miesiąca 
w niektórych ważniejszych kościołach diecezji opolskiej. Największe wrażenie robiły wygłaszane podczas takich na-
bożeństw odważne kazania patriotyczne niezrównanego kaznodziei, jakim był biskup pomocniczy Antoni Adamiuk.

Biskup Adamiuk wygłaszał śmiałe w treści kazania także przy innych okazjach. Przykładem tego może być ka-
zanie wygłoszone przez niego 15 sierpnia 1982 r. w Branicach – z okazji święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, a także w związku jubileuszem dwustulecia miejscowej parafii. Zaprotestował on wówczas przeciwko dzia-
łaniom władz komunistycznych, które w okresie stanu wojennego zaczęły zmuszać dyrektorów szkół i komitety ro-
dzicielskie do zdejmowania zawieszonych wcześniej w klasach krzyży. Słów tych wysłuchało około 600 wiernych880. 

 Zdarzały się również przypadki prowadzenia konspiracyjnej działalności związkowej przy bezpośrednim 
wsparciu ze strony przedstawicieli duchowieństwa. Sytuacja taka zaistniała m. in. w Głogówku w pierwszych ty-
godniach stanu wojennego. W miejscowym klasztorze o.o. franciszkanów konspirujący działacze „Solidarności” 
(Stanisław Jałowiecki, bracia Adam i Tadeusz Jocherowie) powielali wówczas pismo „Solidarność Walcząca”881. 
Podobną działalność prowadzili w tym czasie bracia Andrzej i Stanisław Tomczakowie u o.o. franciszkanów 
w Głubczycach882.   

Na plebanii u ks. Józefa Sztonyka, proboszcza parafii p.w. św. Dominika w Nysie kilkakrotnie odbywały się kon-
spiracyjne spotkania działaczy „Solidarności”. Jedno z takich spotkań zostało zorganizowane w dniu 19 listopada 
1982 r. przez Jakuba Forystka z udziałem działaczy z Prudnika, Nysy i Opola. Niestety Wydział V KW MO uzyskał 
na ten temat szczegółowe informacje, pochodzące najpewniej ze źródeł agenturalnych, usytuowanych w tym kręgu 
działaczy. Informacje te zostały przekazane Wydziałowi IV KW MO, który na tej podstawie założył w grudniu 
1982 r. w stosunku do ks. Sztonyka sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Kret”883. Sprawa ta była 
kontynuowana również po przeniesieniu ks. Sztonyka przez władze kościelne w grudniu 1983 r. do parafii pw. św. 
Wawrzyńca w Dąbrowie koło Niemodlina. Także tam odbywały się spotkania z udziałem działaczy „Solidarności”, 
co skrupulatnie odnotowywano przez współpracujące ze sobą służby specjalne PRL884.  

Sprawa krypt. „Kret” była prowadzona do marca 1985 r. Wydział IV WUSW zamknął ja wówczas z tym uzasad-
nieniem, że po przeniesieniu ks. Sztonyka do Dąbrowy ustały jego kontakty z działaczami „Solidarności”885. Mimo 
to SB interesowała się ks. Sztonykiem również w późniejszym czasie, uzyskując w tym zakresie czynne wsparcie ze 
strony opolskiego oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej, prowadzącego od kwietnia 1985 r. materiały wstępne 
o kryptonimie „Kapelan”. W czerwcu 1986 r. powstał szczegółowy plan współdziałania pomiędzy Wydziałem IV 
WUSW a Oddziałem WSW w Opolu, dotyczący właśnie ks. Sztonyka. Współpraca pomiędzy SB a WSW polegała 
w szczególności na wymianie informacji ze źródeł agenturalnych (TW ps. „Wojtek” i TW ps. „Orlik” na usługach 
WSW). Przewidywano również wykorzystanie, w razie potrzeby i w miarę istniejących możliwości, funkcjonariu-
szy pionów pomocniczych SB (wydziały „B” i „T”), a także służby ruchu drogowego MO. W szczególności chodziło 
o śledzenie ewentualnych przyszłych spotkań ks. Sztonyka z działaczami „Solidarności”886.  
878 A. Sitek, Nie ciągnij mnie pan za język, s. 45; idem, Opolski Diecezjalny Komitet Pomocy osobom pozbawionym wolności i ich rodzi-

nom, s. 65–73. Por. A. Hanich, Kościół na Śląsku Opolskim wobec stanu wojennego, s. 49.
879 A. Sitek, Nie ciągnij mnie pan za język, s. 45. 
880 Ibidem, s. 81–82. Sytuacja taka zaistniała wówczas w Suchej koło Strzelec Opolskich. Ibidem, [Pismo Wydziału ds. Wyznań Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu do Komitetu Wojewódzkiego PZPR], 19 VIII 1982 r., s. 78. 
881 Relacja ustna Stanisława Jałowieckiego z 26 VII 2011 r. 
882 Relacja ustna Andrzeja i Stanisława Tomczaków z 21 VI 2010 r.   
883 AIPN Wr 0064/26, d. 2, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Kret” [wybór materiałów], Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego 

rozpracowania kryptonim „Kret”, 7 XII 1982 r.; ibidem, Pismo naczelnika Wydziału V WUSW w Opolu do naczelnika Wydziału IV 
WUSW, 25 XI 1982 r., mfm.    

884 Ibidem, Notatka służbowa dot. ks. Józefa Sztonyka, proboszcza parafii w Dąbrowie Niemodlińskiej, sporządzona na podstawie materia-
łów wstępnych krypt. „Kapelan”, nr 028/85 – Oddziału WSW w Opolu, 26 V 1986 r., mfm.   

885 Ibidem, Wniosek o zaniechanie dalszego prowadzenia sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kret”, nr ewid[encyjny] 28 206, 19 III 
1985 r., mfm. 

886 Ibidem, Plan współdziałania pomiędzy Wydziałem IV-tym WUSW w Opolu o Oddziałem WSW w Opolu w kwestii realizacji przed-
sięwzięć w ramach materiałów wstępnych krypt. „Kapelan”, 27 VI 1986 r., mfm. Plan został podpisany przez naczelnika Wydziału IV 
WUSW w Opolu, kpt. Janusza Kogutkiewicza, i zastępcę szefa Oddziału WSW – Szefa Wydziału III w Opolu, ppłk. Ryszarda Cieślę. 
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Szczególnie bliskie związki z działaczami nyskiej „Solidarności” utrzymywał także ks. Henryk Kontny, wikary 
z parafii św. Jakuba. Podobnie jak w przypadku ks. Sztonyka, miejscowa SB z wielkim zadowoleniem odnotowała 
fakt przeniesienia go w 1985 r. przez władze kościelne do pracy na terenie Raciborza.

W różnych kościołach na terenie województwa zostały odprawione specjalne nabożeństwa z okazji upływającej 
31 sierpnia 1982 r. drugiej rocznicy podpisania porozumień społecznych z Wybrzeża. W Prudniku proboszcz 
o. Józef Kostecki OP po wygłoszeniu kazania wezwał do modłów w intencji chorującego w tym czasie Jakuba Fo-
rystka, internowanego od grudnia 1981 r. przewodniczącego MKZ NSZZ „S” Ziemi Prudnickiej, a także świeżo 
internowanych działaczy miejscowej „Solidarności”: Włodzimierza Pucka, przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex”, oraz Leopolda Okońskiego, kierownika drukarni 
w tymże przedsiębiorstwie887.   

Do najważniejszych wydarzeń społeczno-religijnych w okresie „zawieszenia stanu wojennego” należała piel-
grzymka byłych internowanych i więźniów politycznych do Matki Boskiej Opolskiej w dniu 19 marca 1983 r. 
Głównym organizatorem tego spektakularnego przedsięwzięcia był Jan Całka – jeden z czołowych bohaterów za-
kończonego na początku 1983 r. procesu „opolskiej dwudziestki”. Około 150 uczestników pielgrzymki spotkało się 
w domu katechetycznym z biskupem pomocniczym ks. Antonim Adamiukiem, a następnie odbyła się procesja, 
zakończona przed ołtarzem Matki Boskiej Opolskiej w katedrze Świętego Krzyża, gdzie złożono wieniec z szarfa-
mi i napisem „Solidarność”. Pielgrzymkę zakończyła msza św., odprawiona przez biskupa pomocniczego ks. Jana 
Wieczorka z udziałem około 1100 wiernych888.

Bardzo ważnym wydarzeniem społeczno-religijnym była także uroczystość odsłonięcia pomnika-epitafium ks. 
prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego przy klasztorze o.o. franciszkanów w Prudniku-Lesie, gdzie w latach 
1954–1955 był internowany Prymas Tysiąclecia. Na uroczystość tę, odbywającą się w dniu 8 maja 1983 r., w okre-
sie zawieszenia stanu wojennego, przybyli liczni przedstawiciele Episkopatu Polski na czele z prymasem Józefem 
Glempem. Przybyło także około 20 tysięcy wiernych, a w tej liczbie również grupa  działaczy związkowo-opozy-
cyjnych, byłych internowanych i więźniów politycznych z różnych części województwa opolskiego. Niektórzy 
z nich wystąpili z zakazanymi znaczkami „Solidarności” i KPN. Grupa byłych internowanych wystąpiła ze swoim 
emblematem – krzyżem z drutu kolczastego, a Jerzy Gnieciak, lider regionalnej „Solidarności” rolniczej, złożył pod 
pomnikiem kosz kwiatów z szarfami, na których widniał napis: Wiernemu Prymasowi od gnębionych działaczy 
NSZZ „Solidarność” Ziemia Opolska889. 

W 1982 r. upłynęło sześćset lat od założenia klasztoru o.o. paulinów w Częstochowie. Wielkim marzeniem ka-
tolików polskich było, by w obchodach sześćsetlecia sanktuarium jasnogórskiego uczestniczył także papież Jan Pa-
weł II. Spełnienie tego marzenia było jednak przez długi czas niemożliwe z uwagi na trwający w Polsce od grudnia 
1981 r. stan wojenny. Długo oczekiwana jubileuszowa wizyta papieża-Polaka doszła do skutku dopiero w czerwcu 
1983 r., w okresie tzw. zawieszenia stanu wojennego. Dzięki usilnym staraniom ordynariusza diecezji opolskiej, 
ks. biskupa Alfonsa Nossola, Jan Paweł II odwiedził wówczas również lokalne sanktuarium na Górze św. Anny – 
główny na Śląsku ośrodek kultu św. Anny Samotrzeć, pozostający pod pieczą o.o. franciszkanów890. 

Kanclerz opolskiej kurii diecezjalnej, ks. Alojzy Sitek, zadbał o to, by wśród delegacji składających Ojcu Święte-
mu dary podczas uroczystości na Górze Świętej Anny w dniu 21 czerwca 1983 r. znalazła się również trzyosobowa 
reprezentacja regionalnej „Solidarności”. Jej członkami zostali Jan Całka (Opole), Jan Piątkowski (Brzeg, Nysa) 
i Franciszek Szelwicki (Otmuchów). Środowisko byłych internowanych i więźniów politycznych przygotowało dar 
dla papieża: krzyż z drutu kolczastego, osadzony w wyrzeźbionej z drewna księdze891. 

Okres stanu wojennego przyniósł niekiedy głębokie i trwałe, a niekiedy tylko przejściowe i powierzchowne zbli-
żenie się do Kościoła ludzi dalekich dotąd od wszelkiej religijności. Nierzadko łączyło się z tym wykorzystywanie 
887 AIPN Wr 065/1212, j. 3, Analiza i ocena materiałów w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Samorządni”, nr ewid[encyjny] 

30 666, dot. funkcjonowania nieformalnej struktury byłej „S” na terenie Nysy, 17 II 1987 r., mfm. 
888 Opolska Pielgrzymka Więźniów Politycznych ze Śląska Opolskiego do Matki Boskiej Opolskiej. 19.03.1983 r., „Sygnały Wojenne”, 

1983, nr 33, s. 1; AP Opole, KW PZPR w Opolu, sygn. 447, Sytuacja społeczno-polityczna w woj[ewództwie] opolskim w okresie 
od 17 III do 6 IV 1983 r., s. 199       

889 AP Opole, KW PZPR, sygn. 448, Sytuacja społeczno-polityczna w województwie opolskim w okresie 5–19 V 1983 r., s. 158. 
890 J. Kopiec, Kościół opolski - zarys najnowszych dziejów, [w:] Rocznik diecezji opolskiej 2000, s. 44; idem, Dzieje Kościoła katolickiego na 

Śląsku Opolskim, s. 135–136.  
891 Por. D. Wodecka-Lasota, Papież: niebawem zwyciężycie, „Gazeta Wyborcza – Opole”, 21VI 2005 r., s. 6–7.  
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religijnych form życia społecznego jako pretekstu czy instytucjonalnej przykrywki dla działań, które nie mogłyby 
być podejmowane w innej formie w warunkach istniejących po 13 grudnia 1981 r. 

Dobrym tego przykładem może być spotkanie około stu byłych internowanych892, urządzone w dniach 22–
23 stycznia 1983 r. na zamku w Otmuchowie pod pretekstem przyjęcia weselnego, uświetniającego ślub kościelny 
dwóch działaczy opolskiej „Solidarności”, Jarosława Chołodeckiego i Andrzeja Morzego. Obaj działacze wzięli ślub 
kościelny po wielu latach od ślubu cywilnego, nadając owemu wydarzeniu rangę spektakularnego przedsięwzięcia 
polityczno-towarzyskiego893.

PO ZNIESIENIU STANU WOJENNEGO

Również przez długi czas po zniesieniu stanu wojennego kościoły pozostawały jedynym miejscem, w którym 
działacze „Solidarności” mogli otwarcie prezentować swoje poglądy i odczucia. W całym okresie lat 1983–1989 
działacze i sympatycy „Solidarności” licznie spotykali się na comiesięcznych nabożeństwach w intencji Ojca Świę-
tego i Ojczyzny.     

Przykładem tego mogą być nabożeństwa odprawione 13 grudnia 1983 r. – w drugą rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego. Na nabożeństwie w Prudniku, odbywającym się z udziałem około 500 wiernych, modlono się za 
narody uciśnione przez przywódców, za internowanych i uwięzionych za przekonania polityczne. W Otmucho-
wie w godzinach rannych ks. Joachim Gondro odprawił zamówioną przez działaczy „Solidarności” mszę 
św. w intencji robotników pomordowanych i uwięzionych w okresie stanu wojennego. Wzywał on do modlitwy 
za ofiary represji oraz za wszystkich walczących o Polskę wielką, sprawiedliwą i demokratyczną. W nabożeństwie 
uczestniczyło około 450 osób. Przy wejściu do kościoła palono świecę pod wieńcem ze zbóż, który zdobiła biało-
-czerwona szarfa z napisem „Solidarność”894. 

18 grudnia 1983 r. w kościele parafialnym w Prudniku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru dla zakła-
dowego koła Honorowych Dawców Krwi w ZPB „Frotex”.   Za sprawą Włodzimierza Pucka, przewodniczącego 
KZ NSZZ „Solidarność” przy ZPB „Frotex”, wydarzenie to zostało symbolicznie powiązane z upływającą w grud-
niu 1983 r. drugą rocznicą poświęcenia sztandaru zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” przy „Frotexie”. 
W przeddzień uroczystości kolportowane były ulotki z emblematami Honorowych Dawców Krwi, sygnowane 
przez podziemną „Solidarność”895.  

W grudniu 1983 r. władzom politycznym województwa opolskiego bardzo nie spodobał się nietypowy wystrój 
szopki w kościele parafialnym w Prudniku. W datowanej 29 grudnia 1983 r. notatce informacyjnej, sygnowanej 
przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, Zdzisława Niedzielskiego, pisano, że szopka ta posiada 
dekorację o wymowie politycznej w postaci 3 krzyży symbolizujących krzyże gdańskie896.

Wielu działaczy i sympatyków „Solidarności” uczestniczyło w spotkaniach duszpasterstw ludzi pracy. Duszpa-
sterstwa takie, będące w pewnej mierze namiastką „nielegalnej” ciągle działalności związkowej pod szyldem NSZZ 
„Solidarność”, powstały przy kościołach parafialnych m.in. w Nysie, Prudniku, Głuchołazach i Otmuchowie. 
W okresie od stycznia 1987 do listopada 1989 r. ich działalność była inwigilowana przez Wydział IV WUSW 
w Opolu w ramach sprawy obiektowej krypt. „Barykada”897. 

Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Nysie funkcjonowało początkowo przy parafii św. Dominika, gdzie probosz-
czem był do 1983 r. ks. Józef Sztonyk. W późniejszym czasie jego uczestnicy spotykali się przy kościele pw. 
św. św. Jakuba i Agnieszki, zwanym potocznie katedrą. Głównym organizatorem działalności duszpasterstwa był 
Janusz Sanocki, początkowo we współpracy z Franciszkiem Szelwickim898. W Głuchołazach spotkania Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy odbywały się na plebanii przy kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca899. 
892 Według J. Chołodeckiego do Otmuchowa przyjechała setka byłych internowanych, tyle, ile było miejsc na zamku. Region USA. Działacze 

„Solidarności” o kraju, o emigracji o sobie, rozmawiał A. Krajewski, Londyn 1989, s. 31. 
893 Region USA..., s. 31–32. Por. E. Kolbiarz, Rys historyczny…, s. 59–60.       
894 AP Opole, KW PZPR, sygn. 452, Sytuacja społeczno-polityczna w woj[ewództwie] opolskim w okresie od 13 XII 1983 do 2 I 1984 r., s. 19–20. 
895 AIPN Wr 065/1163, j. 2, Analiza kwest[ionariusza] ewid[encyjnego] krypt. „Grot”, 29 VII 1986 r., mfm.  
896 AP Opole, KW PZPR, sygn. 2632, Notatka służbowa, 29 XII 1983 r., s. 128. 
897 AIPN Wr 067/52, Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej krypt. „Barykada”, nr 32 726, dot. duszpasterstwa ludzi pracy, 28 XI 

1989 r., mfm. 
898 Informacje pisemne Wojciecha Podhajeckiego z marca 2011 r.  
899 Por. P. Łojko, Zło dobrem zwyciężaj. Głuchołazy 1980–2010, s. 78–80.
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6 lutego 1983 r. zawiązała się w Opolu grupa inicjatywna na rzecz powołania duszpasterstwa rolników, mające-
go obejmować swoją działalnością obszar województwa opolskiego. Członkami tej grupy zostali m.in. następujący 
działacze „Solidarności” rolniczej: Tadeusz Czyżowicz (Głubczyce), Piotr Dziuban (Ciermięcice gm. Głubczy-
ce) i Stanisław Zagańczyk (Ligota Wielka gm. Otmuchów)900.

Do największych sprzymierzeńców „Solidarności” w środowiskach kościelnych należał od 1980 r. ks. Czesław 
Nowak, wikariusz parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. W 1983 r. władze kościel-
ne, w odpowiedzi na ostrą krytykę jego działalności ze strony władz polityczno-administracyjnych województwa 
opolskiego, przeniosły go do pracy wśród Polonii w RFN. Wkrótce potem podobną działalność rozwinął jednak 
inny wikariusz parafii otmuchowskiej, ks. Joachim Gondro. Pod koniec 1985 r. z jego inicjatywy powstało w Otmu-
chowie duszpasterstwo robotnicze, funkcjonujące w pomieszczeniach miejscowej oazy. Uczestnikami organizo-
wanych pod takim szyldem spotkań byli liczni działacze „Solidarności” z rejonu Otmuchowa, Paczkowa i Nysy901. 

Na terenie Nysy do najważniejszych sprzymierzeńców „Solidarności”, oprócz wspomnianego już ks. Józefa 
Sztonyka, należał o. Henryk Kałuża SVD z zakonu werbistów, czyli Zgromadzenia Słowa Bożego, zaangażowany 
w szczególności w działalność miejscowego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. We współpracy z Januszem Sanockim 
organizował on m.in. imprezy kulturalne, odbywające się w latach 1984–1986 r. w nyskim Seminarium Misyjnym 
Księży Werbistów. Miejscowi działacze „Solidarności” wysoko cenili sobie również kaznodziejską i duszpasterską 
działalność ks. Henryka Cichonia.

Na wieczornicach organizowanych u o.o. werbistów śpiewano pieśni niepodległościowe, piosenki internowa-
nych ze stanu wojennego itp. Występowali tam m.in. aktorzy z wrocławskiego teatru niezależnego NST (Zbigniew 
Górski i in.), sprowadzani za pośrednictwem Mirosława Spychalskiego z Wrocławia. W imprezach uczestniczyło 
po około sto osób, m.in. uczestnicy miejscowej konspiracji młodzieżowej (Jacek Sanocki, Dariusz Gawłowski, Woj-
ciech Podhajecki i in.)902. 

Działacze „Solidarności” z rejonu Głuchołaz mieli oparcie w tamtejszych kapłanach ze Zgromadzenia Księży 
Marianów. Działający tam w latach 1984–1990 jako wikariusz ks. Stanisław Ługowski MIC prowadził m.in. miej-
scowe Duszpasterstwo Ludzi Pracy, wygłaszał odważne kazania i czynnie wspierał działaczy związkowo-opozycyj-
nych w ich przedsięwzięciach903.   

Miejscowi działacze i sympatycy „Solidarności” już od maja 1982 r. układali krzyże z kwiatów przy głuchoła-
skim kościele gimnazjalnym. W późniejszym czasie pracownicy „Galmetu” wykonali stalowy krzyż z literą „S”, 
ustawiony przy tymże kościele przez Jana Jabłońskiego, Wiesława Kulpę i Henryka Ustianowskiego. Na krzyżu tam 
zawisły stopniowo tablice o różnej treści, wykonane m. in. przez Zbigniewa Krzywdzińskiego i Ryszarda Czarniec-
kiego (wśród nich tablica poświęcona księdzu Popiełuszce)904. 

W rejonie Głubczyc żywą działalność społeczno-religijną rozwinęli bracia Andrzej i Stanisław Tomczakowie, 
współpracujący z miejscowym proboszczem, ks. Michałem Ślęczkiem. W latach 1985–1986 organizował on przy 
miejscowym kościele parafialnym odczyty na temat historii Polski (jednym z prelegentów był Krzysztof Turkowski, 
znany działacz związkowo-opozycyjny z Wrocławia). Słuchaczami byli działacze i sympatycy „Solidarności” rolni-
czej i pracowniczej z terenu Głubczyc i okolicznych miejscowości. Tomczakowie współorganizowali także lokalne 
Dni Kultury Chrześcijańskiej905.            

Konspirujący działacze „Solidarności” z południowych rubieży województwa opolskiego czynnie uczestniczyli 
w przerzucie literatury religijnej w językach czeskim i słowackim na sąsiedni teren Czechosłowacji. Działalność 

900 AIPN Wr 066/57, d. 10, Akta śledcze Jerzego Gnieciaka, Notatka służbowa, 20 VII 1983 r., mfm.    
901 AIPN Wr 065/1177, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Filmowcy” [wybór materiałów], [Meldunek operacyjny], 5 IV 1986 r.; ibidem, 

Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia „Filmowcy”, 5 XII 1986 r.; ibidem, Pismo oficera operacyjnego Grupy 
Operacyjnej WOP w Nysie, ppor. Kazimierza Obczyńskiego, do zastępcy szefa RUSW ds. SB w Nysie, 20 XI 1986 r., mfm. 

902 Informacje pisemne Wojciecha Podhajeckiego z marca 2011 r.; informacje ustne W. Podhajeckiego z 21 IV 2013 r.  
903 Por. J. Całka, Stanisław Ługowski, [w:] Encyklopedia Solidarności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Sta-

nis%C5%82aw_%C5%81ugowski
 Stanisław Ługowski, ur. 14 VI 1948 r. w Skórcu k. Siedlec; absolwent Wydziału Teologicznego KUL, święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1974 r. w Górze Kalwarii k. Warszawy; członek Zgromadzenia Księży Marianów; wikary w parafiach w Głuchołazach (1974–1978, 
1984–1990), Warszawie (1978–1981) i Górze Kalwarii (1981–1984); organizator pomocy dla podziemnego Kościoła na Słowacji. 

904 P. Łojko, op. cit., s. 47–48. Pierwszy krzyż z kwiatów ułożono wieczorem 25 V 1982 r. 
905 Por. Z. Bereszyński, Andrzej Tomczak, [w:] Encyklopedia Solidarności, wydanie internetowe http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/

wiki/index.php?title=Andrzej_Tomczak          
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taką organizował ks. Stanisław Ługowski MIC z parafii w Głuchołazach. Sprowadzana z Włoch literatura była 
przerzucana dalej przez rejon Biskupiej Kopy w Górach Opawskich (w pobliżu Głuchołaz), a także przez Dolinę 
Chochołowską w Tatrach. Zajmowali się tym m. in. Józef Gąsior, Ryszard Kondracki, Andrzej Kurianowicz, Robert 
Pawlaczyk i Wojciech Rembisz906.

W październiku 1984 r. wstrząsnęła polskim społeczeństwem wieść o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popie-
łuszki, porwanego i zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. W odbywa-
jącym się 3 listopada 1984 r. na warszawskim Żoliborzu pogrzebie kapłana-męczennika uczestniczyły setki tysięcy 
osób z całej Polski. Nie zabrakło w tej masie ludzi również mieszkańców południowych kresów Opolszczyzny. 
W pogrzebie uczestniczyli m. in. następujący działacze „Solidarności” z Głuchołaz: Stanisław Tkacz, Zygmunt Żak, 
Piotr Łojko i Adam Wróbel907. 

Pół roku po śmierci ks. Popiełuszki, 28 kwietnia 1985 r., na cmentarzu w Otmuchowie (przy kościółku cmen-
tarnym pw. św. Anny) odsłonięty został okazały pomnik tego kapłana – jeden z pierwszych takich pomników 
w Polsce. Do wystawienia pomnika w Otmuchowie przyczynili się Genowefa i Zbigniew Rusinowscy, Stefan Ma-
giera, Jerzy i Jacek Ziomkowie, Franciszek Szelwicki, Adam Bordziuk, Józef Suchan, Krzysztof Kokoszka, Wiesław 
Zobnek i in. Według danych SB, w uroczystości odsłonięcia pomnika uczestniczyło około 300 osób, a w tej liczbie 
około 30 działaczy „Solidarności” z ziemi nyskiej i z Opola908. 

WALKA O OBECNOŚĆ RELIGII I SYMBOLI RELIGIJNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM

Zapoczątkowany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. okres stanu wojennego przyniósł również nowe konflikty 
wokół obecności religii i symboli religijnych w życiu publicznym. Po zmianach jakie dokonały się w latach 1980–
1981 nastąpiła szeroko zakrojona kontrakcja władz komunistycznych także w tej dziedzinie. Pod hasłem walki 
o świecki charakter szkoły przystąpiono do stopniowego usuwania zawieszonych niedawno krzyży w placówkach 
oświatowych. Z reguły starano się to robić cichaczem – w okresie wakacyjnym, pod pretekstem prac remontowych 
itp. Podobnie traktowano krzyże znajdujące się w placówkach służby zdrowia i innych obiektach publicznych. 
Przed połową września 1982 r. biskup pomocniczy Antoni Adamiuk kilkakrotnie interweniował w Wydziale 
ds. Wyznań UW w Opolu, domagając się ponownego zawieszenia krzyży m.in. w Prudniku i Głuchołazach909.

Sprawa usuwania krzyży ze szkół stała się jednym z głównych tematów listu pasterskiego, wystosowanego przez 
biskupa Adamiuka w dniu 28 sierpnia 1982 r., na rozpoczęcie nowego roku katechetyczno-szkolnego 1982/83. 
W liście tym biskup Adamiuk negatywnie ocenił hasło szkoły świeckiej, przeciwstawiając mu ideę szkoły neutral-
nej światopoglądowo, szanującej wolę rodziców w zakresie działań wychowawczych. Potępił on zarówno usuwa-
nie krzyży ze szkół, jak też podjęte w stanie wojennym działania represyjne w stosunku do części środowiska 
nauczycielskiego910. 

Temat walki z krzyżami w miejscach publicznych został poruszony 16 marca 1983 r. na spotkaniu załogi Za-
kładów Urządzeń Przemysłowych w Nysie z Albinem Siwakiem, ówczesnym członkiem Biura Politycznego KC 
PZPR. Jeden z działaczy zakładowej „Solidarności”, Jan Kapturkiewicz, zapytał wówczas Siwaka o jego stosunek 
do krzyża usuniętego ze świetlicy ZUP. Siwak udzielił na to pytanie dość przewrotnej odpowiedzi, sugerując, że 
świetlica zakładowa, gdzie padają często słowa brudne i plugawe, nie jest miejscem odpowiednim do wieszania 
krzyża. Przebieg spotkania w ZUP został fałszywie przedstawiony w wydanej w 1985 r. książce Kto jest kim w Polsce 
inaczej. Według przytoczonej tam relacji Siwaka, zadający mu pytanie pracownik ZUP miał po usłyszeniu odpo-
wiedzi rzucić krzyżem o ziemię, rozbijając figurkę Pana Jezusa, i uciec z sali. Siwak nazwał owego pracownika 
łotrem podobnym do dwóch łotrów spod krzyża Chrystusowego. Zarzucił mu także, że ma on za sobą jede-
naście wyroków sądowych i został wyrzucony z pracy. W związku z tymi pomówieniami Jan Kapturkiewicz 
906 A. Maziarz, Kondracki Ryszard, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 2, s. 188.   
907 P. Łojko, op. cit., s. 51.
908 „Nowiny Opolskie”, 1990, nr 4 z 1–15 III, s. 2; F. Szelwicki, Pierwszy w kraju pomnik ks. Jerzego, „Biuletyn Informacyjny Solidarność”, 

Zarząd Regionu Śląska Opolskiego, 2004, nr 10, s. 2; AIPN Wr 065/1099, d. 2, Notatka służbowa dot. sprawy operacyjnego rozpracowania 
[„Kurier”], 13 III 1985 r.; AIPN Wr 065/1099, d. 2, Informacja spisana ze słów [TW ps. „Ajax”], 23 V 1985 r., mfm. Por. E. Kolbiarz, Rys 
historyczny…, s. 63.    

909 AP Opole, KW PZPR, sygn. 2631, Protokół nr 3, s. 52–53; ibidem, sygn. 2630, Pismo Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego 
w Opolu do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 19 VIII 1982 r., s. 78–79.    

910 Ibidem, Słowo pasterskie księdza biskupa Antoniego Adamiuka na rozpoczęcie nowego roku katechetyczno-szkolnego 1982/83, s. 46.
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wystąpił przeciwko Siwakowi na drogę sądową, kierując w lutym 1986 r. prywatny akt oskarżenia do Sądu Rejono-
wego w Nysie911. 

Sprawą pozwu przeciwko Siwakowi zajęła się nyska SB, zakładając w marcu 1986 r. sprawę operacyjnego spraw-
dzenia krypt. „Pozew”. Podejrzewano wówczas, że działania Kapturkiewicza (inwigilowanego już wcześniej przez 
SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Muzyk”) mogą być inspirowane przez opozycję politycz-
ną i duchowieństwo, co jednak ostatecznie się nie potwierdziło912. 

Z uwagi na sytuację środowiskową założona przez Kapturkiewicza sprawa przeciwko Siwakowi została przejęta 
przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. We wrześniu 1986 r. sąd ten umorzył postępowanie w ramach amnestii. 
W materiałach SB odnotowano, że Kapturkiewicz takim rozwiązaniem sprawy był usatysfakcjonowany, gdyż 
wg niego sprawa powyższa przyczyniła się do tego, iż tow. Siwak nie został ponownie wybrany w skład Biura Po-
litycznego KC PZPR913.   

W pierwszych tygodniach 1984 r., podczas ferii zimowych, zdjęto krzyże w szkole podstawowej w Bliszczycach 
w gminie Branice, zawieszone tam w okresie jawnej działalności „Solidarności”. W akcie protestu jeden z usuniętych 
ze szkoły krzyży został umieszczony na ambonie w miejscowym kościele. Do osób szczególnie aktywnie protestują-
cych przeciwko zdjęciu krzyży należała Zofia Halicka, która w związku z tym stała się obiektem zainteresowania SB914. 

Do szczególnie ostrego konfliktu doszło w 1984 r. w Pilszczu w gminie Kietrz. Doprowadził do tego nowy 
(od września 1983 r.) kierownik miejscowego ośrodka zdrowia, Romuald Kosmowski, kapitan LWP, wojujący, 
choć bezpartyjny antyklerykał i ateista. Usunął on krzyż z kierowanej przez siebie placówki, a na dodatek do-
puścił się jego profanacji poprzez wrzucenie go do rzeczki przepływającej na zapleczu ośrodka zdrowia. Czyn 
ten został oprotestowany przez księży z okolicznych parafii (Pilszcz, Wiechowice, Jabłonka, Turków i in.)915. 
Sprawa profanacji krzyża w Pilszczu została poruszona także przez biskupa ordynariusza Alfonsa Nossola na 
spotkaniu z I sekretarzem KW PZPR w Opolu, Eugeniuszem Mrozem, i wojewodą opolskim, Kazimierzem 
Dzierżanem, w dniu 16 października 1984 r.916

Bardzo ostry konflikt zaistniał także w Nyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Nysie. Dyrektor tego przed-
siębiorstwa, Stanisław Pawlaczyk, mimo wywieranych na niego nacisków, nie usunął zawieszonego w jego gabine-
cie krzyża. W związku z tym został on zawieszony w swoich funkcjach na mocy decyzji wojewody opolskiego 
z 23 listopada 1984 r.917

Decyzja ta została zaskarżona do Sądu Wojewódzkiego w Opolu przez samego dyrektora Pawlaczyka oraz 
przez występującą w jego obronie radę pracowniczą NPB. W dniu 16 kwietnia 1985 r. Sąd Wojewódzki w Opolu 
Wydział I Cywilny, w składzie Maria Przełucka (Sędzia Sądu Wojewódzkiego) oraz Danuta Szczepaniak i Ewa Piątek 
(ławnicy), oddalił jednak powództwo z ich strony, uznając, że eksponowanie przedmiotów kultu religijnego w gabine-
cie dyrektora jest niezgodne z ustawowymi celami przedsiębiorstwa państwowego, obejmującymi nie tylko zadania 
ekonomiczne, ale także zadania „ideowo-wychowawcze”918. 

Z drugiej strony zdarzały się przypadki demonstracyjnego stawiania krzyży w miejscach publicznych, co szcze-
gólnie irytowało władze komunistyczne. Podczas spotkania z biskupem ordynariuszem Alfonsem Nosso-
lem w dniu 7 maja 1984 r. wojewoda opolski skarżył się, że 13 kwietnia tegoż roku wikary parafii Biała Prudnicka 
zorganizował, bez zezwolenia władz administracyjnych, ulicami miasta procesję młodzieży z krzyżem. Po procesji 
ujawniono w dwóch punktach miasta nowo wkopane krzyże (jeden w parku, drugi przy drodze)919. Na posiedzeniu 
911 AIPN Wr 065/1170, Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Pozew” [wybór materiałów], Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego 

sprawdzenia krypt. „Pozew”, 7 III 1986 r.; ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pozew”, 10 X 
1986 r., mfm.    

912 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pozew”, 7 III 1986 r., mfm. 
913 Ibidem, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Pozew”, 10 X 1986 r., mfm.    
914    AIPN Wr 0010/1317, t. 1, Teczka personalna TW „Koralik”, Notatka służbowa, 9 III 1984 r., k. 13.  
915 Ibidem, Notatka w sprawie usunięcia krzyży z Ośrodka Zdrowia w Pilszczu, 29 X 1984 r., s. 171. 
916 Ibidem, s. 168; AP Opole, UW, sygn. 1036, Notatka z rozmowy przeprowadzonej 7 V 1984 r. między Wojewodą Opolskim a Ordynariu-

szem Diecezji Opolskiej, Biskupem Alfonsem Nossolem, s. 94.  
917 Inicjatywa w tej sprawie wyszła ze strony Wydziału Społeczno-Ekonomicznego i Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR 

w Nysie. AP Opole, KW PZPR, sygn. 455, Protokół nr 12/84 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, które odbyło 
się w dniu 12 VII 1984 r., s. 230; ibidem, Sprawy kadrowe na posiedzenie Egzekutywy KW PZPR w Opolu w dniu 12 VII 1984 r., 
dokument z 10 VII 1984 r., s. 306. 

918 AP Opole, UW, sygn. 1037, Sentencja wyroku w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 16 IV 1985 r., s. 29–40. 
919 Ibidem, sygn. 1036, Notatka z rozmowy przeprowadzonej 7 V 1984 r. między Wojewodą Opolskim a Ordynariuszem Diecezji Opolskiej, 

s. 57; AP Opole, KW PZPR, sygn. 2633, s. 46-47; AP Opole, UW, sygn. 1036, s. 57.  
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Kolegium Wojewódzkiego w dniu 4 września 1984 r. dyrektor Wydziału ds. Wyznań UW, Mikołaj Pepliński 
poinformował o kolejnych faktach postawienia krzyży rekolekcyjnych, tym razem na wale otmuchowskiego zbiornika 
wodnego. Krzyże zostały wkopane przez młodzież z udziałem księży i poświęcone przez wikarego parafii w Otmucho-
wie, księdza [Joachima] Gondro. Mimo 2-krotnych rozmów Dyrektora Wydziału z Biskupem Sufraganem Antonim 
Adamiukiem, krzyże nad Jeziorem Otmuchowskim stoją nadal920. Dyrektor Pepliński informował również, że po-
mimo zapewnień biskupa A. Adamiuka, krzyż stojący obok szkoły gminnej w Białej nie został przeniesiony na teren 
kościelny921. W 1985 r. kością niezgody w stosunkach między Kościołem a władzami województwa opolskiego była 
również sprawa „nielegalnego” wystawienia drewnianego krzyża w Ulanowicach koło Otmuchowa922. 

Rozpoczęta w stanie wojennym walka o krzyże toczyła się praktycznie do końca czasów komunistycznych. 
Jeden z ostatnich konfliktów na tym tle rozegrał się w 1988 r. w Wójcicach koło Otmuchowa. Latem 1988 r., w okre-
sie wakacyjnym, cichaczem usunięto krzyże zawieszone w miejscowej szkole w 1981 r. Dało to początek ostremu 
konflitowi, o którym mówił dyrektor Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Mikołaj Pepliński, 
na spotkaniu z biskupem Antonim Adamiukiem w dniu 24 października 1988 r. Według informacji przekazanych 
przez dyrektora Peplińskiego, ksiądz proboszcz Kazimierz Kwiatkowski miał wezwać wiernych do ponownego 
zawieszenia krzyży w szkole w dniu 24 października 1988 r. Biskup wyraził przekonanie, że inicjatywa w tej spra-
wie wyszła od miejscowego społeczeństwa, a nie od samego proboszcza. Zadeklarował się on jako zwolennik 
pokoju i niepodejmowania akcji, które mogą wywołać ferment w społeczeństwie. Zapowiedział też osobisty wyjazd 
do Otmuchowa i Wójcic923. 

Być może dzięki osobistej interwencji biskupa Adamiuka nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu w Wójcicach. 
W dniu 24 października 1988 r. proboszcz Kwiatkowski oznajmił zgromadzonym mieszkańcom Wójcic, że wobec 
faktu zamknięcia szkoły, nie będą na siłę wieszać krzyży. Zamiast tego wezwał on parafian do podpisania listy, która 
będzie listem petycyjnym do władz o wyrażenie zgody na powieszenie krzyży w szkole924.  

   
KOŚCIÓŁ I ŚRODOWISKA OPOZYCYJNE W OSTATNICH LATACH PRL  

Ogromny wpływ na atmosferę społeczną w ostatnich latach rządów komunistycznych w Polsce miała trzecia 
pielgrzymka papieża Jana Pawła II do ojczyzny, jaka odbyła się w dniach od 8 do 14 czerwca 1987 r. Na trasie pa-
pieskiej pielgrzymki znalazły się tym razem miasta będące kolebkami „Solidarności”: Gdańsk, Gdynia i Szczecin, 
a nauczanie papieskie ogniskowało się wokół takich zagadnień jak prawa człowieka, prawa pracownika do zrze-
szania się i prawa narodu do wolności. Najgłośniejszym echem w środowiskach związkowo-opozycyjnych odbiło 
się wystąpienie papieża podczas Mszy św. na gdańskiej Zaspie w dniu 11 czerwca 1987 r.925 Jan Paweł II objaśniał 
wówczas m. in. głęboki sens słowa „solidarność”926. 

Na uroczystości gdańskie wyjechała również duża liczba działaczy i sympatyków „Solidarności” z województwa 
opolskiego, m.in. z Nysy i Prudnika. Część nyskich i prudnickich działaczy „Solidarności” zgłosiła się do pracy 
w kościelnych służbach porządkowych927. 

Również w ostatnich latach PRL „Solidarność” korzystała nadal z różnorakiego wsparcia ze strony Kościoła. 
Przykładem tego może być kontynuowana w tym czasie działalność duszpasterstw środowiskowych – ludzi pra-
cy i rolników indywidualnych – w ramach których jawnie funkcjonowali działacze i sympatycy „Solidarności”. 
920 AP Opole, KW PZPR, sygn. 2633, Protokół nr 5/84 z posiedzenia Kolektywu Wojewódzkiego w dniu 4 IX 1984 r., s. 131; ibidem, 

Protokół nr 6 z posiedzenia Kolektywu Wojewódzkiego, odbytego w dniu 8 X 1984 r., s. 153. 
921 AP Opole, KW PZPR, sygn. 2633, Protokół nr 5/84 z posiedzenia Kolektywu Wojewódzkiego w dniu 4 IX 1984 r., s. 131. 
922 AP Opole, UW, sygn. 1037, Scenariusz spotkania Wojewody Opolskiego z Ordynariuszem Diecezji Opolskiej w dniu 25 IX 1985 r., 

s. 46–47.  
923 AP Opole, UW, sygn. 1041, Notatka służbowa ze spotkania z Sufraganem Diecezji Opolskiej, Księdzem Antonim Adamiukiem, 

a Dyrektorem Wydziału do Spraw Wyznań UW w Opolu, Mikołajem Peplińskim, w dniu 24 X 1988 r., s. 47–48.  
924    Ibidem, Pismo z Wydziału ds. Wyznań UW w Opolu do Edwarda Kotowskiego, dyrektora Zespołu Urzędu ds. Wyznań w Warsza-

wie, 25 X 1988 r., s. 50. 
925 W. Roszkowski, op. cit., s. 89–90; M. Lasota, Polski Kościół od 13 grudnia do Magdalenki, [w:] Droga do niepodległości. „Solidarność” 

1980-2005, s. 293-294; J. Skórzyński, op. cit., s. 66–70.     
926 Praca, godność i solidarność w nauczaniu Jana Pawła II. Spotkania z „Solidarnością”, oprac. J. Rybicki, J. Borzych, K. Beer, Gdańsk 2006, 

s. 86–92.
927 AIPN Wr 08/350, Plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie opolskim w okresie poprzedzającym 

przyjazd i w czasie pobytu Papieża w Polsce, tj. w dniach 4–17 VI 1987 r. dokument z 25 V 1987 r., k. 378–379. Por. P. Łojko, Zło dobrem 
zwyciężaj. Głuchołazy 1980–2010, [Głuchołazy 2010], s. 81–85.   
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Informacje na ten temat znajdujemy m. in. w zachowanym meldunku operacyjnym opolskiej SB, mówiącym 
o spotkaniu około 150 rolników z okolic Nysy, jakie odbyło się w dniu 29 stycznia 1988 r. w nyskim kościele pw. 
św. św. Jakuba i Agnieszki w ramach Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych. Tematem spotkania były sprawy 
indywidualnej gospodarki rolnej w Polsce, a w roli prelegenta występował prof. Józef Góralczyk, emerytowany pra-
cownik naukowy Instytutu Śląskiego w Opolu, późniejszy senator RP. W opinii SB zarówno wykład jak i dyskusja 
przedstawiały w negatywnym świetle sprawę rolnictwa w Polsce928.     

Wymowną manifestacją bliskich związków „Solidarności” z Kościołem stały się również nabożeństwa odpra-
wione w sierpniu 1988 r. z okazji kolejnej rocznicy podpisania porozumień społecznych z Wybrzeża. Rady-
kalne w treści kazania zostały wówczas wygłoszone m.in. przez ks. Emila Ojczyka w Otmuchowie, ks. proboszcza 
Kazimierza Kwiatkowskiego w Wójcicach i ks. wikarego Stanisława Ługowskiego MIC w Głuchołazach929.     

Nawet w pierwszych miesiącach odbudowy jawnie funkcjonujących struktur organizacyjnych NSZZ „Solidar-
ność” działacze związkowi, nie mający ciągle jeszcze możliwości oficjalnego zbierania się w zakładach pracy 
i obiektach publicznych, niejednokrotnie korzystali z lokali użyczanych przez duchowieństwo. Tak np. zorganizo-
wane w początkach marca 1989 r. spotkanie Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” 
w Opolu z działaczami nyskiej „Solidarności” odbyło się w domu katechetycznym przy kościele pw. św. św. Jakuba 
i Agnieszki („katedrze”) w Nysie930. 

EPILOG

W dniach 8 i 9 czerwca 1990 r. odbyły się w Czechosłowacji pierwsze od ponad pół wieku prawdziwie wolne 
wybory parlamentarne. Uczestniczyło w nich blisko 90 procent uprawnionych obywateli931. Analogiczne wy-
bory w Polsce odbyły się dopiero 27 października 1991 r., a frekwencja wyborcza wyniosła zaledwie 43,2 procent932. 

Różnice te wynikały z odmienności najnowszych doświadczeń historycznych Polski i Czechosłowacji. Mimo 
przełomu politycznego, jaki dokonał się w 1989 r., społeczeństwo polskie nie zdołało przezwyciężyć głębokiego 
kryzysu moralnego, wywołanego przez  wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. Do związanych z tym 
problemów doszły nowe rozczarowanie, związane z niekoniecznie pozytywnymi doświadczeniami początków 
transformacji ustrojowej. Czesi i Słowacy rozpoczynali nowy rozdział swojej historii z dużo większym kapitałem 
nadziei i entuzjazmu. 

Wśród wybranych w 1991 r. posłów znalazł się Jan Piątkowski, działacz „Solidarności” nyskiej z lat 1980–1981 
i działacz opozycyjny z późniejszego okresu. Kandydował on do Sejmu na liście Wyborczej Akcji Katolików933.  

W czerwcu 1991 r. opuściły terytorium Czechosłowacji ostatnie sowieckie jednostki wojskowe, stanowiące 
część tzw. Środkowej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej934. Ostatnie jednostki bojowe wojsk rosyjskich wycofano 
z Polski dopiero pod koniec października 1992 r. Kilka tysięcy żołnierzy pozostawało w Polsce jeszcze w później-
szym czasie, by nadzorować ewakuację wojsk rosyjskich z Niemiec Wschodnich935.   

928 AIPN Wr 011/1951, t. 1, Meldunek uzupełniający do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Księgarz”, nr ewidencyjny 32 400, k. 23.  
929 AP Opole, UW, sygn. 1041, Pismo z Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Opolu do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie, 

26 IX 1989 r., s. 44-45.  
930 Spotkanie przedstawicieli MKO NSZZ „S” Regionu [Śląska] Opolskiego, 4 III 1989 r. – zasoby archiwalne ZR NSZZ „Solidarność” 

Śląska Opolskiego (nieuporządkowane).   
931 J. Suk, op. cit., s. 463. 
932 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 147.
933 Nowi opolscy posłowie, „Trybuna Opolska”, 30 X 1991, s. 1. 
934 J. Suk, op. cit., s. 461; P. Minařík, Bratrská vojska za hranicemi Sovětského skazu. Středni skupina sovětských vojsk v Československu, 

5 I 2003 r., strona internetowa: http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovet.vojska/3.htm 
935 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980–2006, s. 159.
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Zakonczenie
Historia polityczna terenów leżących na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji stanowi szczególnie 

ciekawy rozdział najnowszych dziejów naszej części Europy. Wiąże się to m.in. z wyjątkowo złożoną strukturą 
etniczną tych terenów, ukształtowaną w wyniku II wojny światowej. 

Z terenów leżących po obu stronach granicy polsko-czechosłowackiej wysiedlono po wojnie niemal całą lud-
ność niemiecką. Po polskiej stronie granicy utrzymała się jednak znaczna liczba rdzennej ludności śląskiej, wśród 
której stale przejawiały się również postawy proniemieckie. Dotyczy to w szczególności powiatu prudnickiego 
w jego pierwotnych, a także obecnych granicach administracyjnych. 

Na miejsce wysiedlonej ludności niemieckiej napłynęła ludność różnego pochodzenia, reprezentująca rozmaite 
tradycje kulturowe oraz znacznie różniąca się pomiędzy sobą doświadczeniem historycznym. Okoliczność ta 
w oczywisty sposób wpływała również na kształtowanie się postaw politycznych społeczeństwa. 

Po polskiej stronie granicy czynnikiem o szczególnie istotnym znaczeniu politycznym był napływ sporej liczby 
byłych żołnierzy Armii Krajowej z różnych części Polski, a w szczególności z dawnych Kresów Wschodnich 
oraz z terenu Rzeszowszczyzny. Środowiska te odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju zorganizowanych form opo-
ru społecznego w pierwszych latach po wojnie. Działające w tym okresie polskie podziemie niepodległościowe 
w bezpośredni sposób nawiązywało do przeszczepionych na grunt śląski tradycji organizacyjnych AK. Również 
późniejsze przejawy spontanicznego oporu społecznego przeciwko rządom komunistycznym rozwijały się 
w znacznej mierze za sprawą czy przy aktywnym współudziale dawnych żołnierzy AK. 

Wśród rdzennej ludności śląskiej czynnikiem rzutującym na postawy społeczno-polityczne były w szczególno-
ści traumatyczne doświadczenia z ostatnich miesięcy II wojny światowej, a także z okresu bezpośrednio powojen-
nego, gdy na Śląsku działały wojska sowieckie. Barbarzyńskie postępowanie tych wojsk wobec ludności cywilnej 
trwale zapisało się w zbiorowej pamięci Ślązaków, wpływając także na ich stosunek do powojennej rzeczywistości 
politycznej. 

Wszystkie grupy ludności po obu stronach granicy, niezależnie od ich pochodzenia, doświadczyły także najroz-
maitszych negatywnych konsekwencji ustanowienia rządów komunistycznych w Polsce i Czechosłowacji. Do tych 
negatywnych doświadczeń należy zaliczyć w szczególności terror wobec opozycji politycznej, walkę z Kościołem 
oraz przymusową kolektywizację rolnictwa. 

Historia polityczna nowego (powojennego) pogranicza polsko-czechosłowackiego jest szczególnie interesująca 
także z uwagi na podobieństwa i różnice pomiędzy politycznymi doświadczeniami sąsiadujących ze sobą krajów. 
Analiza owych podobieństw i różnic daje  podstawę do refleksji ogólniejszej natury nad polityczną historią Europy 
w latach 1945–1989.  

Zarówno w Polsce jak i w Czechosłowacji doszło w latach 1945–1948 do stopniowego ustanowienia totalitar-
nego systemu komunistycznego na wzór sowiecki. Proces ten dokonał się w obu państwach, mniej więcej w tym 
samym czasie, ale w zasadniczo odmienny sposób.      

W Polsce komuniści doszli do władzy dzięki wojskom sowieckim, występującym w praktyce w roli nowego 
okupanta. Walka z komunistami była od początku traktowana przez siły opozycyjne jako walka o niepodległość 
Polski. By utrzymać się u władzy w naszym kraju, komuniści musieli uciekać się do terroru i fałszerstw wyborczych.    

W Czechosłowacji wojska sowieckie były powszechnie postrzegane jako wyzwoliciele. Komuniści nie byli trak-
towani jako obca agentura polityczna i doszli do władzy drogą parlamentarną, z poparciem największej liczebnie 
części społeczeństwa. Legalnie uzyskana władza posłużyła im jednak niestety do ustanowienia totalitarnej dyktatu-
ry w drodze odgórnie przeprowadzonego przewrotu politycznego. 

Zdobyta w obu państwach absolutna władza była umacniana przez komunistów w ten sam sposób. Widać to 
szczególnie wyraźnie na przykładzie walki z Kościołem w Polsce i Czechosłowacji. Władze komunistyczne w Pol-
sce korzystały w tej dziedzinie z doświadczeń zgromadzonych nieco wcześniej przez towarzyszy czechosłowackich.       
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Konsekwencją ustanowienia dyktatury komunistycznej było w szczególności szczelne zamknięcie granicy pol-
sko-czechosłowackiej. Stało się tak mimo oficjalnego deklarowania braterskich stosunków pomiędzy sąsiadujący-
mi ze sobą państwami. 

Mimo to nie brakowało osób próbujących przedostać się z Polski poprzez Czechosłowację do krajów wolnego 
świata. Próby takie były podejmowane zarówno przez osoby zamieszkałe w bliskim sąsiedztwie granicy polsko-
-czechosłowackiej, jak też przez mieszkańców dalszych regionów Polski. Niektóre tego typu przedsięwzięcia były 
powiązane ze zorganizowaną działalnością opozycyjną w Polsce. Widać to m.in. na przykładzie Krajowej Armii 
Podziemnej, działającej w powiecie prudnickim w latach 1949–1952.

Peryferyjnie położone tereny pograniczne zapisały się w powojennej historii politycznej Polski i Czechosłowacji 
także jako miejsce zsyłki dla osób represjonowanych przez władze komunistyczne w ramach trwającej od końca 
lat czterdziestych XX w. walki z Kościołem. Na terenach tych internowano zakonnice wysiedlone przymusowo 
z klasztorów położonych w innych częściach Czechosłowacji. Władze „Polski Ludowej” potraktowały w podobny 
sposób ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, który był internowany m.in. w rejonie Prudnika. W latach sześćdziesią-
tych XX w. dochodziło do represji wobec zakonnic z pogranicznych klasztorów w Polsce, próbujących utrzymywać 
kontakty z internowanymi siostrami w Czechosłowacji. 

Pograniczne tereny u podnóża Gór Opawskich były również miejscem zsyłki dla zamożniejszych rolników 
czechosłowackich, wyzutych z mienia przez władze komunistyczne w ramach kolektywizacji rolnictwa. Byli oni 
przydatni jako siła robocza na wyludnionych terenach, z których wcześniej wysiedlono ludność niemiecką, a duże 
oddalenie od zachodniej i południowej granicy Czechosłowacji nie dawało im wielkich szans na ucieczkę z kraju.                 

W latach 1947–1948 komuniści całkowicie rozbili jawnie działającą opozycję polityczną w Polsce i Czechosło-
wacji. W późniejszych czasach, mimo grożących z tego tytułu surowych represji, podejmowane były jednak kolejne 
próby prowadzenia konspiracyjnej działalności opozycyjnej. Dotyczyło to w szczególności środowisk młodzie-
żowych, stanowiących główną bazę społeczną działalności opozycyjnej po rozbiciu przez aparat bezpieczeństwa 
organizacji nawiązujących do tradycji AK. Szereg młodzieżowych grup opozycyjnych próbowało działać także na 
południowych kresach Śląska Opolskiego.                           

W 1956 r. doszło w Polsce do przełomu politycznego, który zaowocował wyraźnie odczuwalną liberalizacją 
życia publicznego i stosunków społecznych w kraju. Władze komunistyczne zmuszone były wycofać się z polityki 
przymusowej kolektywizacji rolnictwa. Doszło wówczas także do przejściowej poprawy stosunków pomiędzy pań-
stwem a Kościołem. 

W Czechosłowacji podobne zmiany dokonały się na większą skalę dopiero w 1968 r. Podjęte wówczas refor-
my polityczne tzw. Praskiej Wiosny przekreśliła jednak dokonana w sierpniu 1968 r. zbrojna interwencja państw 
Układu Warszawskiego. W interwencji tej uczestniczyły niestety również polskie jednostki wojskowe z garnizonów 
położonych na Opolszczyźnie.         

Południowe rubieże Śląska Opolskiego były widownią rozmaitych aktów protestu przeciwko interwencji. Pro-
testowali przede wszystkim Czesi, ale dochodziło także do podobnych wystąpień po polskiej stronie granicy.     

Po zdławieniu Praskiej Wiosny zaczął się w Czechosłowacji okres tzw. normalizacji. Zaowocował on głębokim 
i długotrwałym kryzysem moralnym w społeczeństwie. 

Tymczasem w Polsce doszło do nowego ostrego kryzysu społeczno-politycznego, wywołanego w grudniu 
1970 r. przez drastyczną podwyżkę cen żywności. Wielka fala robotniczych protestów objęła wówczas również 
południowe kresy Opolszczyzny. 

Robotnicze protesty doprowadziły do zmian personalnych na najwyższych szczeblach aparatu władzy PRL. 
Nowe władze zmuszone były odwołać grudniową podwyżkę cen. Środowiska robotnicze nauczyły się w ten sposób 
skutecznie bronić swoich interesów. 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w. zaczęły rodzić się nowe inicjatywy opozycyjne, podejmowane 
w szczególności pod hasłem obrony praw człowieka. Dotyczyło to zarówno Polski jak i Czechosłowacji. Opozycja 
w Polsce miała jednak znacznie lepsze warunki rozwoju. Cieszyła większym poparciem społecznym i nie była tak 
ostro represjonowana przez władze komunistyczne jak opozycja czechosłowacka.         

Zapoczątkowane w latach 1944–1945 działania na rzecz sowietyzacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
bardzo skomplikowały i utrudniły rozwój życia społecznego na terenach stanowiących nowe pogranicze Polski 
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i Czechosłowacji. Pociągnęły za sobą wiele dotkliwych i niejednokrotnie nieodwracalnych szkód społecznych. 
Mimo to w latach 1945–1980 na terenach tych stopniowo uformowały się nowe społeczności lokalne, zdolne do 
mniej lub bardziej skutecznego stawiania oporu politycznym zakusom komunistów. Społeczności te odegrały 
ważną rolę w przełomowych wydarzeniach z lat 1980–1989, zakończonych upadkiem systemu komunistycznego 
w Polsce i Czechosłowacji. 

Latem 1980 r. znów przetoczyła się przez Polskę potężna fala robotniczych protestów. Strajkowały wówczas tak-
że załogi licznych zakładów pracy na południowych kresach Śląska Opolskiego. W innych zakładach pracy załogi 
zgłaszały swoje postulaty bez przerywania pracy.       

Pod presją strajkujących załóg władze PRL zmuszone były zgodzić się na powołanie  niezależnych i samorząd-
nych związków zawodowych. Konsekwencją tego było powstanie NSZZ „Solidarność” oraz analogicznych związ-
ków w środowiskach rolniczych i rzemieślniczych. 

Mieszkańcy południowych kresów Śląska Opolskiego byli od początku reprezentowani wśród założycieli i czo-
łowych działaczy nowego ruchu związkowego. Byli wybierani do regionalnych i krajowych władz „Solidarności”. 
Część działaczy „Solidarności” z rejonu Nysy utworzyła własne struktury regionalne. 

Południowe rubieże Opolszczyzny należały do najmocniejszych bastionów regionalnej „Solidarności” rolni-
czej. Rozwijała się tam także „Solidarność” rzemieślnicza.              

Związkowcy z południowych kresów Opolszczyzny czynnie uczestniczyli w ogólnopolskich akcjach protesta-
cyjnych „Solidarności”. W marcu 1981 r., w okresie tzw. kryzysu bydgoskiego, przeniesiono z Opola do Prudnika 
siedzibę Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego.     

Pod ochronnym „parasolem” „Solidarności” organizowano półjawne struktury opozycji politycznej, a w szcze-
gólności Konfederacji Polski Niepodległej. Do najsilniejszych ośrodków opozycyjnej działalności politycznej na 
Opolszczyźnie należały Prudnik i Nysa. 

Dalszy rozwój działalności związkowo-opozycyjnej przerwało w gwałtowny sposób wprowadzenie stanu wo-
jennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Władze komunistyczne zawiesiły działalność „Solidarności” i innych 
tego typu organizacji. W październiku 1982 r. Sejm PRL uchwalił nową ustawę o związkach zawodowych, delega-
lizującą formalnie „Solidarność”. 

W całym okresie stanu wojennego było internowanych łącznie 46 mieszkańców południowych kresów Śląska 
Opolskiego. W latach 1982–1985 łącznie 35 osób z tego obszaru było aresztowanych pod zarzutem prowadzenia 
zakazanej działalności związkowo opozycyjnej.                  

Działania represyjne władz komunistycznych nigdy jednak nie doprowadziły do całkowitego wyeliminowania 
opozycji i rozmaitych form oporu społecznego. Samorzutnie rodziły się kolejne inicjatywy opozycyjne o charak-
terze konspiracyjnym. Drukowano i kolportowano podziemną prasę oraz inne wydawnictwa bezdebitowe. Pro-
wadzono akcje ulotkowe itp. Działacze „Solidarności” nawoływali do bojkotu organizowanych odgórnie nowych 
związków zawodowych, a także do bojkotu niedemokratycznych wyborów do rad narodowych i Sejmu PRL. Do 
najsilniejszych bastionów konspiracyjnej działalności związkowo-opozycyjnej na Opolszczyźnie należały Prudnik, 
Nysa i Głuchołazy. 

Działacze i sympatycy „Solidarności” znajdowali duchowe i materialne oparcie w Kościele. Pod opieką ducho-
wieństwa rozwijały się nowe formy działalności społecznej. W tym samym czasie toczyła się walka o obecność re-
ligii i symboli religijnych w życiu publicznym. Część działaczy związkowo-opozycyjnych z południowych rubieży 
Opolszczyzny uczestniczyła także w przerzucie literatury religijnej na teren Czechosłowacji.   

W 1986 r. władze PRL złagodziły politykę represyjną wobec środowisk opozycyjnych. W tych warunkach za-
częły odradzać się jawnie działające struktury organizacyjne „Solidarności”. W październiku tegoż roku powstała 
również jawnie funkcjonująca Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Wśród jej 
członków znajdowali się także działacze z południowych kresów Opolszczyzny. Rada ta apelowała m.in. o bojkot 
tzw. referendum społecznego, zorganizowanego przez władze PRL w listopadzie 1987 r. 

 W sierpniu 1988 r. TRR wyraziła poparcie dla trwających w kraju akcji strajkowych. Jesienią 1988 r., zgod-
nie z apelem TRR, zaczęły powstawać jawne komitety organizacyjne „Solidarności” w poszczególnych zakładach 
pracy. W pierwszych tygodniach 1989 r. zaczęto powoływać również analogiczne struktury międzyzakładowe. 
Struktury takie powstały wówczas m.in. w Głuchołazach, Otmuchowie, Nysie i Prudniku.     
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W kwietniu 1989 r., w wyniku rozmów przy Okrągłym Stole, doszło do ponownego zarejestrowania NSZZ 
„Solidarność”. 4 czerwcu tegoż roku siły opozycyjne odniosły spektakularny sukces w wyborach do Sejmu i Senatu, 
zorganizowanych zgodnie z porozumieniem Okrągłego Stołu. Ważną rolę w kampanii wyborczej odegrali również 
działacze związkowo-opozycyjni z południowych kresów Opolszczyzny. 

Wyborczy sukces środowisk opozycyjnych utorował drogę do dalszych przemian politycznych w Polsce. We wrze-
śniu 1989 r. powstał koalicyjny rząd na czele z Tadeuszem Mazowieckim, reprezentantem dotychczasowej opozycji. 

Druga połowa lat osiemdziesiątych XX w. przyniosła także rozwój działalności opozycyjnej w Czechosłowacji. 
W latach 1988–1989 dochodziło tutaj do wielkich manifestacji opozycyjnych. Aresztowany za udział w manifesta-
cjach czołowy opozycjonista Václav Havel wyszedł na wolność po wielkiej fali protestów o zasięgu międzynarodo-
wym, która objęła również Śląsk Opolski. 

W listopadzie i grudniu 1989 r. dokonała się tzw. aksamitna rewolucja. Masowe akcje protestacyjne zmusiły 
wówczas czechosłowackich komunistów do podjęcia rozmów z opozycją. Przed końcem roku nowym prezyden-
tem republiki został Václav Havel. 

Społeczeństwo czechosłowackie wychodziło już w tym czasie z głębokiego kryzysu moralnego, zapoczątkowa-
nego w latach 1968–1969, po zdławieniu Praskiej Wiosny. Społeczeństwo polskie natomiast nie zdążyło przezwy-
ciężyć analogicznego kryzysu, spowodowanego przez wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. Oko-
liczność ta w wyraźny sposób rzutowała na dynamikę rozwoju wydarzeń w Polsce i Czechosłowacji, a także na 
stopień zaangażowania społeczeństwa po stronie sił opozycyjnych. Występowały w tym zakresie istotne różnice na 
niekorzyść Polski. 

W latach 1945–1989 łączyła Polskę i Czechosłowację daleko idąca wspólnota historycznych losów. Przejawiało 
się to szczególnie wyraźnie na terenach pogranicznych, obejmujących także południowe rubieże Śląska Opolskie-
go. Oprócz oczywistych podobieństw i analogii występowały jednak również znamienne różnice. Okoliczność ta 
zaciążyła w poważnym stopniu także na dalszych losach sąsiadujących ze sobą krajów.      
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Mieszkańcy południowych kresów województwa opolskiego
internowani w okresie stanu wojennego (1981–1982)

L.p. Nazwisko i imię Miejsce 
zamieszkania

Wniosek
o 

internowanie 
z dnia:

Jednostka
SB lub MO 

występująca 
z wnioskiem 

o internowanie

Okres internowania

Miejsce 
internowania

(ośrodek 
odosobnienia) 

1. Bolechów Władysław Nysa 07.11.1980 Wydz. III „A” KW 
MO Opole  10.03. –  09.12.1982 Grodków

2. Boski Józef Prudnik 30.01.1981 j. w. 13.12.1981 
– 24. 03.1982 Opole, Nysa

3.  Cichowska Barbara Paczków, 
Wrocław  maj 1982 SB Wrocław 14.05. – 11.06.1982 Gołdap

4. Czyżowicz Tadeusz Głubczyce 26.03.1981 Wydz. IV
KW MO Opole 13 – 23.12.1981 Opole 

5. Duczkowska Józefa  Nysa 28.04.1982 Wydz. V
KW MO Opole 10 – 26.05.1982 Gołdap

6. Dumkiewicz Czesław Prudnik, Bytom grudzień 1981 SB Katowice 18.12.1981 
– 15.02.1982  Zabrze-Zaborze

7. Foltyn Leon Nysa 07.11.1980
31.01.1982 

Wydz. III „A”
Wydz. V

KW MO Opole
01.02. – 23.07.1982 

Nysa, Kamienna 
Góra, Głogów, 
Nysa, Grodków

8. Forystek Jakub Głubczyce 30.01.1981 Wydz. III „A”
KW MO Opole

13.12.1981 
– 14.10.1982

Opole, Nysa, 
Grodków

9. Gawroński Kazimierz Kietrz 11.05.1982 Wydz. V 
KW MO Opole 12.05. – 23.07.1982 Nysa

10. Ginter Władysława Prudnik 07.05.1982 Wydz. V
KW MO Opole 10 – 12.05.1982 j. w. 

11. Grzegorczyk Paweł Nysa 16.02.1982 Wydz. II
KW MO Opole 13.03. – 08.07.1982 Nysa, Grodków

12. Jabłoński Henryk Głuchołazy 07.11.1980 Wydz. III „A”
KW MO Opole 14 - 24.12.1981  Opole

13. Jabłoński Jan j. w. 1982 Wydz. V
KW MO Opole

28.08. – 01.09.1982
Następnie tymczasowo 

aresztowany
Grodków 

14. Jakubek Jerzy Nysa 15.05.1982 KR MO Nysa 26.05. – 23.07.1982 j. w. 

15. Jamiński Wiesław j. w. 08.05.1982 Wydz. V
KW MO Opole 09.05. – 23.07.1982 Nysa 

16. Jankowski Władysław j. w. 02.11.1981 Wydz. II
KW MO Opole 13 - 30.12.1981  Opole

17. Junosza-Szaniawski 
Antoni Branice 05.11.1980 Wydz. III

KW MO Opole
13.12.1981 

– 24.03.1982 Opole, Nysa

18. Kajdan Roman Głuchołazy 1982 Wydz. V
KW MO Opole 28.08. – 16.10.1982 Grodków

19. Korus Władysław Głubczyce 07.11.1980 Wydz. III „A”
KW MO Opole

13.12.1981 
– 24.03.1982 Opole, Nysa

20. Krynicki Andrzej Branice 31.01.1981 Wydz. III 13.12.1981 
– 25.01.1982 j. w. 

21. Laskowski Jacek Głuchołazy 1982 Wydz. V
KW MO Opole

26 - 28.08.1982 
(zatrzymanie)       

28.08. – 16.10.1982

Opole

Grodków

22. Maligłówka Jordan  j. w. 06.02.1981 PG MO 
KW MO Opole

13.12.1981 
– 24.03.1982 Opole, Nysa

23. Mikulec Adolf  Nysa 24.09.1981 Wydz. III „A”
KW MO Opole 13–30.12.1981 Opole 

24. Nowaczek Henryk Prudnik 28.09.1981 j. w. 13 - 20.12.1981 Opole

25. Oko Andrzej j. w. 07.05.1982 Wydz. V
KW MO Opole 09.05. – 23.07.1982 Nysa

26. Okoński Leopold j. w. 23.08.1982 j. w. 30.08. – 25.11.1982  Grodków
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27. Ostrowski Jerzy Nysa 08.05.1982 j. w. 09 - 12.05.1982 Grodków
28. Panek Jerzy Głuchołazy j. w. j. w. 09.05. – 23.07.1982 Nysa
29. Pawlik Krzysztof Nysa 08.05.1982 j. w. 09.05. – 23.07.1982 Grodków

30. Piasecki Tomasz j. w. 15.05.1982 MO Nysa 
14–15.05.1982 
(zatrzymanie)  
15–25.05.1982 

Nysa

31. Pros Władysław Burgrabice 27.03.1981 Wydz. IV
KW MO Opole 13–23.12.1981 Opole 

32. Pucek Włodzimierz Prudnik 30.01.1981 
23.08.1982 

Wydz. III „A”
Wydz. V

KW MO Opole

13.12.1981 
– 12.03.1982

30.08. – 30.11.1982 

Opole, Nysa 

Grodków

33. Sanocki Janusz Nysa 07.11.1980 Wydz. III „A”
KW MO Opole

13.12.1981 
– 10.12.1982 

Opole, Grodków, 
Kamienna Góra, 
Głogów, Nysa, 

Grodków, Uherce   

34. Smagoń Janusz j. w. 07.11.1980 j. w. 16.12.1981 
– 23.07.1982 Opole, Nysa

35. Starski Marcin Podlesie gm. 
Głuchołazy 26.12.1981 j. w.  

24 – 26.12.1981 
(zatrzymanie)

27.12.1981 
– 23.07.1982 

Nysa

Opole, Nysa

36. Stępień Henryk Nysa 24.09.1981 j. w. 13 – 31.12.1981  Opole

37. Szelwicki Franciszek Otmuchów 18.09.1981
24.09.1981 j. w. 14.12.1981 

– 24.07.1982
Opole, Kamienna 

Góra, Głogów

38. Tkacz Stanisław Głuchołazy 13.12.1981 Wydz. V
KW MO Opole

14.12.1981 
– 23.07.1982 Opole, Nysa

39. Trytko Józef Nysa 08.05.1982 j. w. 

09.05. – 09.06.1982 
W późniejszym 

czasie tymczasowo 
aresztowany.  

Grodków

40. Walkiewicz Mieczysław Głuchołazy 08.05.1982 j. w. 09 – 25.05.1982  Grodków

41. Winiarski Franciszek Prudnik 31.08.1982 SB KW MO 
Opole 31.08. – 09.12.1982 Strzebielinek 

42. Winiarski Olgierd Głuchołazy  13.12.1981
08.05.1982 

Wydz. V
KW MO Opole 14–24.12.1981 Opole 

43. Wojciechowski 
Wiesław          Biała 21.09.1981 Wydz. IV

KW MO Opole
13.12.1981 

– 28.01.1982 Opole, Nysa

44. Wróbel Władysław Nowa Cerekwia 26.03.1981 Wydz. IV
KW MO Opole 13 – 23.12.1981 Opole

45. Zając Zbigniew                                        Nysa  24.09.1981 Wydz. III „A”
KW MO Opole

13.12.1981 
– 27.05.1982 

Opole, Kamienna 
Góra, Głogów

46. Zbaniuszek Jerzy Głuchołazy 1982  Wydz. V
KW MO Opole

26 – 28.08.1982 
(zatrzymanie)

28.08. – 16.10.1982 

Opole 

Grodków

Ponadto gość prudnickiej „Solidarności:   

47. Żurek Bogdan Gdańsk 1981 Wydz. III „A” KW 
MO w Gdańsku 

13.12.1981 
– 23.07.1982 Opole, Nysa 
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Mieszkańcy południowych kresów województwa opolskiego pozbawieni 
wolności z przyczyn politycznych z zastosowaniem przepisów prawa karnego 

(skazani, tymczasowo aresztowani itp.) w latach 1982–1985  

Lp.
Nazwisko i imię Miejsce 

zamieszkania

Postanowienie 
o 

tymczasowym 
aresztowaniu 

z dnia:

Jednostka
organizacyjna 
prokuratury 

Tryb
postępowania Wynik  postępowania karnego

1. Dereń Zdzisław Łąka 
Prudnicka 11.02.1982 r.  

Prokuratura 
Rejonowa  
w Opolu

doraźny, zmie-
niony postano-
wieniem sądu 
na zwyczajny 

wyrok Sądu Wojewódzkiego w Opolu 
z 1 III 1982 r.: 1 roku i 6 miesięcy pozba-
wienia wolności

2. Dybek Marek Nysa 08.05.1985  r.
Prokuratura 
Rejonowa 
w Nysie

zwyczajny
wyrok Sądu Rejonowego w Nysie 
z 18.10.1985 r.: 1 rok i 6 m-cy pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 4 lata

3.  Foltyn Leon j. w.   01.09.1985  r. j. w.  j. w.  
wyrok Sądu Rejonowego w Nysie z lutego 
1986 r.: 1 rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 3 lata oraz kara grzywny

4. Gabor Erwin Głuchołazy 11 VIII 1982 
r. WPG Opole doraźny 

uchylenie tymczasowego aresztowania 
postanowieniem WPG z 18.11.1982 r.; 
wyłączenie sprawy do odrębnego postę-
powania

5. Glombica Alina j. w.  31.08.1982 r. j. w.  
doraźny, 

zmieniony 
na zwyczajny

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 1 rok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 2 lata

6. 
Gołowkin 
Aleksander 
Roman

Jarnołtówek  15.06.1984 r. 
Prokuratura 
Wojewódzka 

w Opolu
zwyczajny umorzenie postępowania na mocy 

amnestii z 21.07.1984 r.  

7. Góra Czesława Głubczyce 07.01.1982 r. WPG Opole doraźny wyrok Sądu ŚOW z 27 I 1982 r.: 
3 lata pozbawienia wolności 

8. Hefczyc 
Bernard Głuchołazy 03.06.1982 r. j. w.  

doraźny, 
zmieniony 

na zwyczajny

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: umorzenie po-
stępowania

9. Homa Bogusław Głuchołazy 11.08.1982 r. WPG Opole 
doraźny, 

zmieniony na 
zwyczajny

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 1 rok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 3 lata

10. Jabłoński 
Henryk j. w.  01.09.1982 r. WPG Opole j. w.

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 8 m-cy pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na 2 lata

11. Jabłoński Jan j. w. j. w. j. w.  j. w. 
wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 10 m-cy pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na 2 lata

12. Jocher Adam Prudnik 30.01.1982 r.
Prokuratura 
Rejonowa  

w Prudniku 

doraźny, 
10.03.1982 r.  

zmieniony posta-
nowieniem sądu 

na zwyczajny 

wyrok Sądu Wojewódzkiego w Opolu 
z 10.03.1982 r.: 1 rok 6 m-cy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 4 lata  

13. Kamiński 
Wiesław Nysa 14.05.1982 r. WPG Opole doraźny wyrok Sądu ŚOW z 22.06.1982 r.: 

uniewinnienie 

14. Karaczyn 
Zbigniew Głuchołazy 27.08.1982 r. j. w. 

doraźny, 
zmieniony na 

zwyczajny

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: uniewinnienie

15. Korba Marian Głogówek 25.06.1982 r. WPG Opole doraźny

wyrok Sądu ŚOW wyrok Sądu ŚOW 
z 03.08.1982 r.: 1 rok 6 m-cy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 3 lata 
i 25 tys. zł grzywny

16. Kubeczek-Gałaj 
Henryka Głubczyce 07.01.1982 r. j. w.  doraźny wyrok Sądu ŚOW z 27 I 1982 r.: 

3 lata pozbawienia wolności 

17. Kulpa Wiesław Głuchołazy 21.10.1982 r. j. w.  
doraźny, 

zmieniony na 
zwyczajny 

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowe-
go w Opolu z 03.03.1983 r.: 10 miesięcy 
pozbawienia wolności w zawieszeniu na 
2 lata
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18. Magiera Stefan Otmuchów 20.04.1983 r.  
Prokuratura 
Wojewódzka 

w Opolu
zwyczajny  umorzenie postępowania na mocy amne-

stii z 21.07.1983 r.

19 
a. Naskręt Jan  Prudnik  17.02.1982 r. 

Prokuratura 
Rejonowa  

w Prudniku 

doraźny, 
10.03.1982 r.  

zmieniony posta-
nowieniem sądu 

na zwyczajny 

wyrok Sądu Wojewódzkiego w Opolu 
z 10.03.1982 r.: 2 lata pozbawienia wolno-
ści w zawieszeniu na 4 lata  

19 
b. j. w. j. w. 13.06.1984 r. j. w.  zwyczajny umorzenie postępowania na mocy amne-

stii z 21.07.1984 r.  

20. Owsianko 
Marian Głuchołazy 27.08.1982 r. j. w.  j. w.  

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 6 miesięcy po-
zbawienia wolności w zawieszeniu 
na 2 lata

21. Rusinowski 
Zbigniew Otmuchów 20.04.1983 r.  j. w. j. w. umorzenie postępowania na mocy amne-

stii z 21.07.1983 r.

22. Sanocki Janusz Nysa 08.05.1985 r. 
Prokuratura 
Rejonowa 
w Nysie

zwyczajny
wyrok Sądu Rejonowego w Nysie 
z 18.10.1985 r.: 1 rok i 6 m-cy pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 4 lata

23. Sochaj Andrzej Głuchołazy 20 VIII 1982 WPG Opole
doraźny, 

zmieniony 
na zwyczajny

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: uniewinnienie

24. Szuszkiewicz 
Henryk j. w.  03.06.1982 r. j. w

doraźny, 
zmieniony 

na zwyczajny

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 8 m-cy pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na 2 lata

25. Szuszkiewicz 
Janina j. w. 20.08.1982 r. j. w.  j. w. 

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 1 rok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 2 lata

26. Trytko Józef Nysa 08.06.1982 r. j. w.  doraźny wyrok Sądu ŚOW z 22.06.1982 r.: 
uniewinnienie 

27. 
Ustianowski
Henryk 
Stanisław

Głuchołazy 02.09.1982 r. j. w.  
doraźny, 

zmieniony 
na zwyczajny

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 8 m-cy pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na 2 lata

28. Wiciak Ryszard 
Edward Głubczyce 14.07.1982 r. j. w.  doraźny umorzenie postępowania

29. Wiciak 
Stanisław j. w. j. w. j. w.  j. w. 

wyrok Sądu ŚOW z 03.08.1982 r.: 2 lata 
pozbawienia wolności w zawieszeniu 
na 3 lata i 30 tys. zł grzywny

30. Wieczorek 
Małgorzata Anna Prudnik 08.04.1982 r. j. w.  

doraźny, 
zmieniony 

na zwyczajny

wyrok Sądu ŚOW z 12.07.1982 r.: umo-
rzenie postępowania

31. Wierzbicki Jerzy j. w.  30.01.1982 r.
Prokuratura 
Rejonowa  

w Prudniku 

doraźny, 
10.03.1982 r.  

zmieniony posta-
nowieniem sądu 

na zwyczajny 

wyrok Sądu Wojewódzkiego w Opolu 
z 10.03.1982 r.: 1 rok 6 m-cy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 4 lata 

32. Wilk Jacek Kietrz 25.03.1982 r. WPG Opole 
doraźny, 

zmieniony na 
zwyczajny

wyrok Sądu ŚOW z 12.07.1982 r.: 
umorzenie postępowania 

33. Winiarski 
Franciszek Prudnik  07. 07.1984 r. 

Prokuratura 
Rejonowa  

w Prudniku  
zwyczajny umorzenie postępowania na mocy amne-

stii z 21.07.1984 r.  

34 
a. 

Wyspiański 
Eugeniusz j. w.  17. 02.1982 r.  j. w.  

doraźny, 
10.03.1982 r.  
zmieniony 

postanowieniem 
sądu 

na zwyczajny 

wyrok Sądu Wojewódzkiego w Opolu 
z 10.03.1982 r.: 1 rok 6 m-cy pozbawienia 
wolności.

34 
b. j. w.                                        j. w. 13.06.1984 r. j. w.  zwyczajny umorzenie postępowania na mocy amne-

stii z 21.07.1984 r.  

35. Żak Zygmunt Głuchołazy 11.05.1982 r. WPG Opole
doraźny, 

zmieniony 
na zwyczajny 

wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego 
w Opolu z 03.03.1983 r.: 1 rok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 2 lata
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Str. 17, czwarty akapit od dołu
Do szczególnie odrażających ekscesów doszło w Nysie, gdzie rozwydrzone żołdactwo gwałciło i mordo-

wało siostry z różnych zgromadzeń zakonnych (najwięcej było wśród nich elżbietanek). Ekscesy te zaczęły się 
w nocy z 24 na 25 marca 1945 r. Zostało wówczas zastrzelonych lub zakatowanych na śmierć dwadzieścia siedem 
zakonnic, a około stu pięćdziesięciu zgwałcono (niektóre wielokrotnie), w tym także siostry liczące sobie siedem-
dziesiąt – osiemdziesiąt lat, osoby chore, a nawet sparaliżowane1. W Głubczycach zgwałcono kobiety ukrywające 
się w piwnicy miejscowego klasztoru elżbietanek2. W Lubotyniu koło Kietrza, okupowanym przez Rosjan do sierp-
nia 1945 roku, dochodziło do gwałtów jeszcze przez długi czas po zakończeniu wojny, a na odchodnym żołnierze 
sowieccy rozstrzelali dwie kobiety3. 

Str. 21, po pierwszym akapicie od góry
W lutym 1953 r. referent gminny Stanisław Białas z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Prud-

niku uzyskał w drodze wywiadu dodatkowe informacje na temat opisanych wydarzeń w Kórnicy. Według jego 
ustaleń głównym inicjatorem akcji rozbrojenia miejscowego posterunku MO był Franciszek Zacher, były podofi-
cer armii niemieckiej. Zachera wspierał w szczególności jego kolega, Franciszek Machura, który w późniejszym 
czasie zbiegł do Niemiec. Do najaktywniejszych uczestników akcji mieli też należeć Florentyna Zacher, Konrad 
Kopka, Józef Mokry i Elżbieta Suzałek4. W lutym 1954 r. PUBP w Prudniku założył sprawę środowiskową w sto-
sunku do Ślązaków podejrzanych o udział w rozbrojeniu posterunku. Głównym figurantem tej sprawy (tj. głów-
nym obiektem zainteresowania UB w jej ramach) został wspomniany Franciszek Zacher5. 

Str. 25, przypis 74 
Ibidem. W skład powiatu krapkowickiego weszły m.in. następujące gromady z powiatu prudnickiego: Brożec, 

Dobra, Komorniki, Kórnica, Racławiczki, Rozkochów, Strzeleczki, Walce i Zielina. 

Str. 25–26
Już 15 kwietnia 1945 r. rozpoczęła działalność Grupa Operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Raci-

borzu pod kierownictwem por. Chruścińskiego. Trzy dni wcześniej dotarła tam Milicja Obywatelska w sile 
56 ludzi. Miasto było wówczas prawie całkowicie wyludnione, przebywało w nim zaledwie ze 300–500 kobiet i dzie-
ci.  Sowieckie władze wojskowe ledwie tolerowały Polaków, podkreślając stale, że Racibórz to na razie niemieckie miasto6.     

W lipcu 1945 r. kierownikiem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Raciborzu został Marian 
(Martin) Antman, Żyd z Gniezna, działający w okresie drugiej wojny światowej w szeregach komunistycznej Ar-
mii Ludowej. Przybył on na miejsce 17 lipca 1945 r.7  Już w listopadzie tegoż roku został jednak zdjęty z zaj-
mowanego stanowiska, a dwa miesiące później zwolniony ze służby w organach bezpieczeństwa po uprzednim 
ukaraniu go czternastoma dniami aresztu – za dezorganizację i nieumiejętne prowadzenie Urzędu8.    

Po jego odwołaniu obowiązki szefa PUBP pełnił chor. Czesław Jasiński vel Herman Herbert Huppert, Żyd 
pochodzący z małopolskiej Lanckorony. Wbrew stanowisku WUBP w Katowicach, Biuro Personalne MBP odmó-
wiło jednak zatwierdzenia go na tym stanowisku, sugerując przeniesienie go do Wydziału Gospodarczego. 
W październiku 1946 r. zwolnił się on z pracy w organach bezpieczeństwa z uwagi na stan zdrowia9.        
1 A. Hanich, Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej, Opole 2009, s. 72–77; A. Maziarz, Męczeński 

finał wojny. Losy sióstr z górnośląskich domów Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w 1945 r., „Śląski Kwartalnik Historyczny – Sobótka”, 
2012, nr 3, s. 64–66.

2 A. Maziarz, op. cit. s. 67.
3 A. Szymczyna, op. cit. s. 34–35. 
4 AIPN Wr 07/361, t. 6, [Meldunek dla szefa PUBP w Prudniku], 25 II 1953 r., s. 27–28 (kopia cyfrowa – Pdf).      
5 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie po linii Wydziału V [WUBP Opole] z PUBP Prudnik za okres sprawozdawczy od 1 do 28 II 

1954 r., s. 761 (kopia cyfrowa – Pdf).     
6 AIPN Wr 07/104,  Raport, 19 IV 1945 r., s. 4 (kopia cyfrowa – Pdf).      
7 Ibidem, Sprawozdanie [za okres od] 18 VII do 5 VIII 1945 r., s. 5 (kopia cyfrowa – Pdf). 
8 AIPN Ka 0227/487, Akta osobowe funkcjonariusza Mariana (Martina) Antmana, Kwestionariusz, 10 XI 1944 r., s. 6–7; ibidem, Pismo 

do Wydziału Personalnego MBP, 2 VIII 1945 r., s. 9; ibidem, Pismo do kierownika Wydziału Personalnego WUBP w Katowicach, 28 I 
1946 r., s. 10; ibidem, Przeniesienie, 2 VIII 1945 r., s. 12 (kopia cyfrowa – Pdf).     

9 AIPN Ka 0192/86, Karta zwolnienia, 1 X 1946 r., s. 4– 5; ibidem, Pismo do Biura Personalnego MBP, 27 IV 1946 r., s. 8; ibidem, Pismo 
dyrektora Biura Personalnego MBP do naczelnika Wydziału Personalnego WUBP w Katowicach, 19 IV 1946 r., s. 9; ibidem, Pismo Cze-
sława Jasińskiego do szefa WUBP w Katowicach, 16 IX 1946 r., s. 7; ibidem, Pismo wicedyrektora Biura Personalnego MBP do naczelni-
ka Wydziału Personalnego WUBP w Katowicach, 28 VIII 1946 r., s. 19; ibidem, Pismo do Biura Personalnego MBP, 1 VIII 1946 r., s. 19;        
ibidem, Przebieg służby, s. 53 (kopia cyfrowa – Pdf).       
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Objęcie kierownictwa PUBP przez Jasińskiego zbiegło się w czasie z przejęciem przez UB aresztantów od miej-
scowych sowieckich władz wojskowych. Wśród przejętych wówczas więźniów znajdował się również ostatni nie-
miecki burmistrz Raciborza, Alfons Niklas. Raciborska zajęła się zbieraniem materiałów obciążających na jego 
temat, ale w trakcie tego, 27 listopada 1945 r., burmistrz zmarł10. 

Kolejnym szefem PUBP w Raciborzu został por. Henryk Żmijewski, pochodzący z Zagłębia11. Od marca 
1947 r. Urzędem kierował Euzebiusz Siudak, rodem z Czeladzi, mianowany w grudniu tegoż roku porucznikiem. 
W 1949 r. został on jednak aresztowany za popełnione nadużycia i w związku z tym, z końcem tegoż roku zwol-
niony dyscyplinarnie z pracy w UB. W maju 1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Opolu na sesji wyjazdowej w Raciborzu 
skazał go na trzy lata więzienia12.     

Od września 1946 r. obowiązki zastępcy szefa PUBP na etacie starszego referenta pełnił Władysław Rudziński, 
pochodzący z Czeladzi w powiecie będzińskim. Chwalono go za wielkie zaangażowanie w walkę z opozycją poli-
tyczną przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. Osobiście przyczynił się on do rozbicia naj-
silniejszego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie raciborskim (w Pietrowicach Wielkich). Oceniający 
go przedstawiciel Biura Personalnego MBP uważał jednak, że nie należy zatwierdzać go na stanowisku zastępcy 
szefa PUBP z uwagi na notoryczne nadużywanie alkoholu: zatwierdzić go nie można – brzmiała argumentacja – bo 
pracownicy jeszcze nie są na odpowiednim poziomie i gdy go zobaczą pijanego, sami mogą się rozpić i on na nich nie 
wywrze żadnego wpływu. Już w lutym 1947 r. odwołano go do dyspozycji szefa WUBP w Katowicach. Jego karierę 
w UB zakończył wyrok trzech lat i czterech miesięcy więzienia, wydany w marcu 1953 r. przez Wojskowy Sąd Re-
jonowy w Katowicach (Stalinogrodzie)13.  

Kadrę kierowniczą PUBP w Raciborzu reprezentował przez krótki czas także Mieczysław Śmiałek, pracujący 
tam od marca 1948 r. jako starszy referent w kierownictwie Urzędu. W sierpniu 1950 r. przeniesiono go na stano-
wisko zastępcy szefa PUBP w Nysie14.         

W połowie kwietnia 1953 r. stanowisko kierownika PUBP w Raciborzu objął Tadeusz Gocek. Ponieważ jednak 
z tej okazji upił się i w stanie nietrzeźwym wywołał awanturę w pociągu, w czerwcu tegoż roku, na wniosek szefa 
WUBP w Opolu, został odwołany ze stanowiska15. Kolejnymi szefami PUBP/PUds.BP w Raciborzu byli kpt. Jan 
Ziemliński i kpt. Bronisław Bortnowski – ten ostatni od września 1953 r.16 We wrześniu 1956 r. ostatnim szefem 
PUds.BP w Raciborzu został kpt. Franciszek Gawlas, kierujący wcześniej powiatowymi strukturami UB w Strzel-
cach Opolskich i Niemodlinie17. 

Str. 26, trzeci akapit od góry
Od 11 maja 1945 r. działał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku18. Z początkiem wrze-

śnia tegoż roku jego kierownictwo objął protokolarnie nieznany (jak na razie) z nazwiska funkcjonariusz UB, któ-
rego zastępcą został por. Rus Ber. Urząd posiadał w tym czasie pięćdziesięciu pracowników. W areszcie PUBP 
przebywało pięćdziesięciu więźniów: czterdziestu Niemców, siedmiu Polaków i trzech Czechów19.

Nowy kierownik PUBP i jego zastępca bardzo źle oceniali sytuację wśród swoich podwładnych – ich poziom 
umysłowy, postawę polityczną, stan dyscypliny itp. W swoim sprawozdaniu z października 1945 r. kierownik PUBP 
10 AIPN Wr 07/104, Sprawozdanie za czas od 18 do 27 XI 1945 r., s. 38 (kopia cyfrowa – Pdf).         
11 AIPN Wr 09/671, Informacja zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Raciborzu dla  zastępcy komendanta SB 

KW MO w Opolu, 21 II 1964 r., k. 120); Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1, s. 350; Z. Woźniczka, op. cit., s. 222. 
12 AIPN Ka 0181/54, Akta osobowe funkcjonariusza Euzebiusza Siudaka, Przebieg służby, s. 66; ibidem, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej, 10 V 1951 r., s. 94–98; ibidem, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej [odpis], 10 V 1951 r., s. 115–119 (kopia cyfrowa – Pdf).        
13 AIPN Ka 0205/89,  Akta osobowe funkcjonariusza Władysława Rudzińskiego, Przebieg służby, s. 93–94; ibidem, Wniosek, 19 XII 

1946 r., s. 102; ibidem, Pismo do naczelnika Wydziału I Biura Personalnego MBP, 11 II 1947 r., s. 105; ibidem, Charakterystyka, b.d., 
s. 109;  ibidem, Charakterystyka z[astęp]cy szefa PUBP w Raciborzu, b.d., s. 110 (kopia cyfrowa – Pdf).         

14 AIPN Wr 0126/913, Akta osobowe funkcjonariusza Mieczysława Śmiałka, Przebieg służby, k. 21.  
15 AIPN Ka 0180/37,  Akta osobowe funkcjonariusza Tadeusza Gocka, Przebieg służby, s. 66; ibidem, Wniosek, 28 IV 1953 r., s. 109–110; 

ibidem, Wniosek, 19 VI 1953 r., s. 111–112 (kopia cyfrowa – Pdf).  
16 AIPN Wr 0136/1, Akta osobowe funkcjonariusza Bronisława Bortnowskiego,  Przebieg służby, s. 81 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN 

Wr 09/671, Informacja zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Raciborzu dla  zastępcy komendanta SB KW MO 
w Opolu, 21 II 1964 r., k. 120; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 350; Z. Woźniczka, op. cit., s. 222.  

17 AIPN Wr 0126/1526, Akta osobowe funkcjonariusza Franciszka Gawlasa, Przebieg służby, k. 28 i 29; AIPN Wr 09/671, Informacja 
zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Raciborzu dla  zastępcy komendanta SB KW MO w Opolu, 21 II 1964 r., 
k. 120; Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 349–350; Z. Woźniczka, op. cit., s. 222–223.  

18 Aparat bezpieczeństwa w Polsce…, t. 1, s. 349–350; Z. Woźniczka, op. cit., s. 222–223.  
19 AIPN Wr 07/358, t. 1, Sprawozdanie z pracy Urzędu, b.d., s. 5–6; ibidem, Sprawozdanie z pracy Urzędu [za okres] od  10 IX do 1 X 

1945 r., s. 8 (kopia cyfrowa – Pdf).          
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narzekał, że przeciwko niemu i jego zastępcy działa klika, usiłująca po swojemu „poprawiać” wydane zarządzenia 
i rozkazy: Chcą prowadzić Urząd tak jak dawniej się prowadziło. Bo jakżeż można się pogodzić z losem – dawniej 
nic się nie robiło, a zjadło się i obijało się po salach lub po mieście, a dziś trzeba wydawać z siebie tyle trudu, przy-
zwyczajać się do pracy, pracować20. Zastępca kierownika PUBP, por. Rus, w sporządzonym w początkach listopada 
1945 r. raporcie dla kierownika WUBP w Katowicach skarżył się na „reakcyjną” mentalność swoich podwładnych, 
ośmielających się polemizować z zarządzeniami władz zwierzchnich (chodziło o krytyczny stosunek do wprowa-
dzanych odgórnie zasad postępowania z rdzenną ludnością śląską). Chcąc zdyscyplinować podwładnych, nowe 
kierownictwo PUBP w pierwszych tygodniach działalności wymierzyło dla przykładu czterem wartownikom karę 
aresztu w wymiarze od dwóch do trzech dni za stawienie się z przepustki z opóźnieniem i w stanie nietrzeźwym21.  

Działające od września 1945 r. nowe kierownictwo PUBP w Prudniku powołało sześć sekcji o numerach od I do 
V oraz VIII. Sekcje o numerach I-V weszły w skład Sekcji Miejskiej, której kierownikiem został por. Rus, zastępca 
szefa PUBP. Sekcja V stała się Sekcją Powiatową, której kierownikiem został ppor. Zbigniew Kusztyb, mający pod 
sobą czternastu referentów gminnych. Sekcją VIII (śledczą) kierował starszy oficer śledczy Edward Nanus22.                 

W grudniu 1945 r. kierownictwo PUBP w Prudniku objął chor. Stanisław Mrożek, pochodzący z Szreniawy 
w powiecie miechowskim, przedwojenny działacz Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, członek PPR od 
1942 r., a od marca 1945 r.  funkcjonariusz PUBP w Olkuszu (referent w gminie Pilica)23. 

15 maja 1946 r. por. Stanisław Mrożek przekazał protokolarnie kierownictwo PUBP swojemu następcy – Wło-
dzimierzowi Artemiukowi. Urząd posiadał w tym czasie sześćdziesięciu czterech pracowników, włącznie z pracow-
nikami kontraktowymi. Struktura organizacyjna PUBP obejmowała w szczególności cztery referaty o numerach I, 
III, IV i V, Sekcję Śledczą, Dział Gospodarczy oraz stanowiska referenta personalnego, sekretarza, referenta 
ewidencji operacyjnej, komendanta gmachu i szofera. Referat I działał w składzie: kierownik Józef Zborow-
ski i referent Mirowski. W Referacie III pracowali: kierownik Romuald Fitke oraz referenci Mrugacz i L. Wilczak. 
Kadrę Referatu IV stanowili: kierownik Tadeusz Okrajni oraz referenci Wacław Wilczek i Zygfryd Mularczyk. Naj-
liczniejszą obsadę posiadał Referat V, działający w składzie: kierownik Józef Wójcik oraz referenci A. Krajew-
ski, E. Kurczyk, J. Fitko i F. Lasek. Sekcję Śledczą tworzyli: starszy oficer śledczy Czesław Cipiński, oficer śledczy 
Ryszard Stępniewski i młodszy oficer śledczy A. Skowroński. Referentem personalnym była Stanisława Zając, na 
stanowisku sekretarza pracował Stefan Pajączek, a prowadzeniem kartoteki zajmował się referent ewidencji opera-
cyjnej Mieczysław Staśko. Za całość budynku, broń, amunicję i magazyn mundurowy odpowiadał komendantem 
gmachu – Jan Hamela24.   

Od 14 grudnia 1946 do 22 marca 1947 r. obowiązki szefa PUBP w Prudniku pełnił por. Jan Filipek, kierujący 
wcześniej analogicznymi urzędami w Niemodlinie i Nysie. Jego kariera zakończyła się odwołaniem ze stanowiska 
i wydaleniem ze służby w aparacie bezpieczeństwa za nadużywanie stanowiska służbowego25. Kolejnym szefem 
PUBP był ppor./por. Wacław Musiał. Po jego aresztowaniu w połowie 1949 r. obowiązki szefa PUBP przejął – w 
połowie lutego następnego roku – ppor. Zdzisław Nosol, dotychczasowy zastępca szefa, pochodzący z Milowic w 
powiecie będzińskim. Ten ostatni miał być wcześniej przeniesiony na stanowisko zastępcy szefa PUBP w Racibo-
rzu, ponieważ był osobą skompromitowaną na terenie Prudnika z uwagi na swoje niegodne zachowanie. Plany 
te uległy jednak dezaktualizacji w związku z aresztowaniem por. Musiała26.        
20 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Urzędu [za okres] od  10 IX do 1 X 1945 r., s. 8–9 (kopia cyfrowa – Pdf).          
21 Ibidem, Raport [dla kierownika WUBP w Katowicach], 2 XI 1945 r., s. 11 – 12 (kopia cyfrowa – Pdf). Krytykowani przez por. Rusa funk-

cjonariusze PUBP byli negatywnie nastawieni do rdzennej ludności śląskiej, utożsamianej przez nich z Niemcami. Władze zwierzchnie 
natomiast stawiały na repolonizację autochtonów, co spotkało się z falą krytyki na odprawie urządzonej 27 X 1945 r. z udziałem całej 
kadry PUBP.     

22 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Urzędu, b.d., s. 5; ibidem, Sprawozdanie z pracy Urzędu [za okres] od  10 IX do 1 X 1945 r., s. 8 (kopia 
cyfrowa – Pdf).          

23 AIPN Wr 09/671, Historia organów SB (jednostek SB) woj[ewództwa] opolskiego, Ankieta ważniejszych wydarzeń związanych z walką 
i działalnością organów aparatu milicji i bezpieczeństwa na terenie powiatu prudnickiego w r. 1945/63, 2 I 1964 r., k. 116; AIPN Ki 
103/2461,  Akta osobowe funkcjonariusza Stanisława Mrożka, Zaświadczenie, 12 III 1945 r., s. 5; ibidem, Życiorys, 1 III 1945 r., s. 7–8; 
ibidem, Pismo kierownika PUBP w Olkuszu do kierownika WUBP w Kielcach, 20 III 1945 r., s. 11 (kopia cyfrowa – Pdf); Aparat bezpie-
czeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1, s. 349; Z. Woźniczka, op. cit., s. 222.

24 AIPN Wr 07/358, t. 2, Protokół zdawczo-odbiorczy Powiatowego Urzędu Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] w Prądniku, 15 V 1946 r. s. 4–5 (kopia 
cyfrowa – Pdf).       

25 AIPN Wr 0126/154, Akta osobowe funkcjonariusza Jana Filipka, Pismo do naczelnika Wydziału ds. Funkcjonariuszy MBP w Warszawie, 
10 V 1947 r., s. 40; ibidem, Przebieg służby, s. 41 (kopia cyfrowa – Pdf).        

26 AIPN Ka 227/458, Akta osobowe funkcjonariusza Zdzisława Nosola, Przebieg służby, s. 79; ibidem, Wniosek, 11 V 1949 r., s. 97; ibidem, 
Wniosek, 20 I 1950 r., s. 99–100 (kopia cyfrowa – Pdf).       
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Już w połowie stycznia 1951 r. por. Nosol został jednak przeniesiony na stanowisko szefa PUBP w Opolu. Po-
wodem tego był stawiany mu zarzut nadużywania alkoholu na terenie Prudnika27.  11 stycznia tegoż roku kolejnym  
szefem PUBP w Prudniku został por. Franciszek Oleniak, pracujący wcześniej w UB w Będzinie, Koźlu i Grodko-
wie. Z końcem sierpnia 1954 r. przeniesiono go do dyspozycji szefa WUBP we Wrocławiu, a w późniejszym czasie 
kierował on powiatowym aparatem bezpieczeństwa w Strzelinie28. 

Pierwszym szefem Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku, powołanego na przeło-
mie lat 1954–1955, był mjr Stanisław Lisowski, pełniący tę funkcję w okresie od stycznia do połowy sierpnia 
1955 r.29 Od 13 września tegoż roku obowiązki kierownika pełnił por. Henryk Szymczyk na etacie zastępcy. Z po-
czątkiem grudnia został on ostatecznie zatwierdzony jako kierownik30.           

Funkcję zastępcy kierownika PUBP oraz PUds.BP w Prudniku pełnili: Serafin Łyczko (marzec – maj 1946)31, 
chor. Władysław Nowacki (lipiec 1946 – kwiecień 1947)32, chor. Zdzisław Nosol (marzec 1947 – 15 lutego 1950)33, 
chor. Władysław Pałka (1950), por. Tadeusz Kubica (wrzesień 1951 – czerwiec 1952)34, ppor. Józef Czerkawski 
(wrzesień 1952 – październik 1954)35, chor./por. Zbigniew Ciszek (1955), por. Henryk Szymczyk (od 13 września 
1955 jako p.o. kierownika) i ppor. Stanisław Martyna (od stycznia 1955 r.)36.     

Str. 28, po pierwszym akapicie od góry
Struktura organizacyjna powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego obejmowała szereg referatów, 

stanowiących odpowiednik wydziałów w urzędach wojewódzkich. Referat I miał zasadniczo prowadzić działal-
ność kontrwywiadowczą, ale zajmował się także mniejszościami narodowymi, cudzoziemcami oraz repatriantami 
i reemigrantami z różnych krajów. Zadania Referatu II obejmowały prowadzenie ewidencji operacyjnej, pocztę 
specjalną, łączność szyfrową, technikę operacyjną (w szczególności stosowanie podsłuchu), fotografię śledczą 
i inne zadania o charakterze operacyjno-technicznym. Referat III zajmował się zwalczaniem wrogiej działalności 
podziemnej. Referat IV nadzorował gospodarkę. Referat V (społeczno-polityczny) zajmował się partiami politycz-
nymi, różnego rodzaju organizacjami społecznymi i społeczno-politycznymi, młodzieżowymi itp., administracją 
państwową i samorządową, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, a także Kościołem i innymi związkami 
wyznaniowymi. Referat Śledczy był odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji procesowej i innych materia-
łów potrzebnych w postępowaniu sądowym oraz innych rodzajach postępowania karnego. Zadania te realizował 
on we współpracy z innymi referatami UB, podejmującymi działania operacyjne w danej sprawie (zgodnie z usta-
lonym podziałem kompetencji)37. W połowie 1951 r. w strukturze PUBP w Prudniku pojawił się także Referat 
VIII, sprawujący nadzór nad transportem i komunikacją38.              
27 Ibidem, Przebieg służby, s. 79; ibidem, Wniosek, 28 X 1950 r., s. 103–104 (kopia cyfrowa – Pdf).      
28  AIPN Wr 059/3575, t. 3, Akta osobowe funkcjonariusza Franciszka Oleniaka, Przebieg służby, s. 71 i 73 (kopia cyfrowa – Pdf).         
29 AIPN Wr 00222/33, Akta osobowe funkcjonariusza Stanisława Lisowskiego, Przebieg służby, s. 47 i 49 (kopia cyfrowa – Pdf); Aparat 

bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1, s. 349; Z. Woźniczka, op. cit., s. 222. Pochodzący z przedwojennego województwa no-
wogródzkiego Stanisław Lisowski służył w czasie wojny w Armii Czerwonej, a następnie w „ludowym” Wojsku Polskim. W lipcu 1944 r. 
skierowano go na zorganizowany w sowieckim Kujbyszewie specjalny kurs pierwszej grupy kadr aparatu bezpieczeństwa. Od września 
tegoż roku służył on w centralnych strukturach aparatu bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za ochronę rządu. Od sierpnia 1952 r. pra-
cował w WUBP w Opolu, a z początkiem 1955 r. objął kierownictwo PUds.BP w Prudniku. W sierpniu 1955 r. został zwolniony z pracy 
w UB za nieobyczajne postępowanie w stanie nietrzeźwym. Z tych samych przyczyn jego zastępca, por. Ciszek, został zdegradowany 
do stopnia podporucznika i stanowiska referenta. AIPN Wr 00222/33, Ankieta specjalna, 19 II 1946 r., s. 35; ibidem, Przebieg służby, 
s. 47; ibidem, Pismo wicedyrektora Departamentu Kadr i Płac Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego do przewodniczącego tegoż 
Komitetu, 29 VII 1955 r., s. 70–71 (kopia cyfrowa – Pdf).

30 AIPN Wr 0251/8, Akta osobowe funkcjonariusza Henryka Szymczyka, Przebieg służby, s. 29 (kopia cyfrowa – Pdf). 
31 AIPN Ka 0194/214, Akta osobowe funkcjonariusza Serafina Łyczki, Przebieg służby, s. 35 (kopia cyfrowa – Pdf)
32 AIPN Ka 0173/398,  Akta osobowe funkcjonariusza Władysława Nowackiego, Przebieg służby, s. 60 (kopia cyfrowa – Pdf). 
33 AIPN Ka 227/458, Przebieg służby, s. 79 (kopia cyfrowa – Pdf).       
34 AIPN Ka 0183/326, Akta osobowe funkcjonariusza Tadeusza Kubicy, Przebieg służby, s. 118 (kopia cyfrowa – Pdf).       
35 AIPN Wr 0131/594, Akta osobowe funkcjonariusza Józefa Czerkawskiego, Przebieg służby, s. 25; ibidem, Pismo do I sekretarza KW 

PZPR w Opolu, 23 IV 1955 r., s. 37–38 (kopia cyfrowa – Pdf). Ppor. Czerkawski został odwołany ze stanowiska zastępcy szefa PUBP 
w Prudniku za nieobyczajne zachowanie w stanie nietrzeźwym. 

36 AIPN Wr 0126/1496, Akta osobowe funkcjonariusza Stanisława Martyny, Przebieg służby, s. 28; ibidem, Zaświadczenie, 6 III 1958 r., s. 36; ibidem, 
Wniosek, 19 X 1955 r., s. 32; ibidem, Zaświadczenie, 18 III 1958 r., s. 37 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra 
kierownicza, t. 1, s. 349; Z. Woźniczka, op. cit., s. 222.  Do października 1955 r. Stanisław Martyna był etatowym pracownikiem aparatu 
partyjnego PZPR w Prudniku (do września 1953 r.) i Opolu. Z pracy w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Opolu przeniesiono go 
od razu na stanowisko zastępcy kierownika PUds.BP w Prudniku.           

37 Por. R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007, s. 350–351; K. Jasiak, 
Aparat bezpieczeństwa w Opolu w latach 1945–1947. Struktura i działalność, [w:] Komunistyczny aparat represji i życie społeczne 
Opolszczyzny w latach 1945–1989, red. K. Jasiak, Opole 2012, s. 26–27.  

38 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne za lipiec 1951 r., 3 VIII 1951 r., s. 45 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. R. Terlecki, op. cit., s. 352.



159

Dla szczegółowego zilustrowania struktury i obsady kadrowej powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicz-
nego możemy przytoczyć dane dla PUBP w Prudniku z grudnia 1947 r. Urząd ten zatrudniał wówczas łącznie 
czterdzieści pięć osób – funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Kierownictwo urzędu tworzyły cztery osoby: 
szef, zastępca szefa i starszy referent w kierownictwie PUBP i referent personalny. W Referacie I PUBP pracował 
tylko jeden starszy referent. Do pełnej obsady kadrowej brakowało dwóch pracowników. Referat II składał się 
z referenta ewidencji operacyjnej oraz kuriera poczty specjalnej. Referat III dysponował starszym referentem, refe-
rentem i młodszym referentem. Referaty IV i V posiadały jednakowy stan etatowy, obejmujący starszego referenta, 
dwóch referentów i młodszego referenta39.       

Ówczesna struktura organizacyjna PUBP obejmowała również Sekcję Śledczą, dysponującą etatem star-
szego oficera śledczego i dwoma etatami oficerów śledczych. Cała trójka była jednak w tym czasie osadzona 
w areszcie w związku postępowaniem prowadzonym przeciwko nim przez Wydział ds. Funkcjonariuszy WUBP 
w Katowicach, spełniający rolę wewnętrznego organu bezpieczeństwa w strukturach UB40.      

Do struktury organizacyjnej PUBP w Prudniku należały także wyodrębnione placówki terenowe w Białej 
i Głogówku. Każda z nich dysponowała etatami starszego referenta i referenta41.     

Potencjał kadrowy PUBP obejmował też stanowiska sekretarza i maszynistki. Ochronę siedziby PUBP stanowił 
komendant gmachu wraz z siedmioma wartownikami. Urząd dysponował także aresztem, którego obsada składała 
się z oddziałowego i dwóch wartowników42.

Struktura organizacyjna PUBP obejmowała również Sekcję Gospodarczą, złożoną z intendenta, buchaltera 
i szofera. Opiekę medyczną zapewniało ambulatorium, zatrudniające lekarza oraz lekarza dentystę na etacie siostry 
zabiegowej. Na rzecz PUBP pracowali też pracownicy kontraktowi: woźnica i sprzątaczka43. 

W październiku 1948 r. PUBP w Prudniku zatrudniał nadal łącznie czterdzieści pięć osób – funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych, ale struktura organizacyjna urzędu i obsada jego poszczególnych komórek organiza-
cyjnych wyglądała nieco inaczej. Kierownictwo PUBP tworzyły trzy osoby: szef, zastępca szefa i starszy referent 
w kierownictwie. Referat I dysponował etatem starszego referenta i dwoma etatami referentów, przy czym jeden 
z nich pozostawał nieobsadzony. Referat II obejmował etaty referenta ewidencji operacyjnej oraz referenta. Stan 
etatowy Referatu III obejmował formalnie trzy etaty: starszego referenta, referenta i młodszego referenta. Etat star-
szego referenta pozostawał nieobsadzony, a referent pełnił obowiązki kierownika referatu. Do stanu etatowego 
Referatu IV należały: etat starszego referenta, dwa etaty referentów i etat młodszego referenta. Oba etaty referentów 
pozostawały nieobsadzone. Identycznie przedstawiał się stan etatowy Referatu V, ale nieobsadzony pozostawał etat 
młodszego referenta44. 

Sekcja Śledcza PUBP dysponowała w tym czasie etatem starszego oficera śledczego i dwoma etatami oficerów 
śledczych. Starszy oficer śledczy pracował jednak na rzecz WUBP w Katowicach, a jeden etat oficera śledczego 
pozostawał nieobsadzony45.     

Struktura organizacyjna PUBP w Prudniku obejmowała również wyodrębnione placówki terenowe w Gło-
gówku i Łączniku. Placówka w Głogówku posiadała formalnie etaty starszego referenta oraz referenta. W praktyce 
obowiązki starszego referenta pełnił referent. Placówka w Łączniku dysponowała etatami starszego referen-
ta i młodszego referenta46.     

Kadra PUBP obejmowała nadal stanowiska sekretarza i maszynistki. Ochronę siedziby PUBP zapewniał  ko-
mendant gmachu wraz z ośmioma wartownikami. W areszcie PUBP którym pracował w tym czasie tylko oddzia-
łowy. Do pełnej obsady aresztu brakowało dwóch wartowników47.           

39 AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach ] za okres od 1 do 31 XII 1947 r., s. 179–180 (kopia cyfrowa – Pdf).  
40 Ibidem, s. 180 (kopia cyfrowa – Pdf).  
41 Ibidem.  
42 Ibidem.  
43 Ibidem, s. 180–181 (kopia cyfrowa – Pdf).  
44 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 204 (kopia cyfrowa – Pdf). W Referacie 

IV PUBP pracowało w tym czasie tylko dwóch funkcjonariuszy, ponieważ jedna osoba została skierowana do szkoły resortowej, a inna 
wykonywała zadania operacyjne w więzieniu w Sosnowcu. Jeden funkcjonariusz Referatu V został świeżo przeniesiony do PUBP 
w Grodkowie. Kierownictwo PUBP w Prudniku prosiło o uzupełnienie brakującej obsady etatowej.  

45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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Bez zmian pozostawała obsada kadrowa Sekcji Gospodarczej i ambulatorium. Nadal zatrudniano też cywil-
nych pracowników kontraktowych: woźnicę i sprzątaczkę48. 

W maju 1952 r. gruntownie zmieniono strukturę organizacyjną PUBP, znosząc dotychczasowy podział na referaty 
(piony) oraz wprowadzając w to miejsce podział na dwie grupy: powiatową i terenową. Grupę terenową tworzyli re-
ferenci gminni, odpowiedzialni za poszczególne gminy w powiecie. Zlikwidowano wyodrębnione placówki terenowe 
PUBP, ale zachowano odrębne referaty ochrony przemysłu w najważniejszych zakładach pracy49. 

Podjęło wówczas działalność siedmiu referentów gminnych: starszy referent Wacław Pałasz (Biała i gmina 
Gostomia), referent Mieczysław Grabowski (gminy Biedrzychowice i Walce), starszy referent Edward Surowiec 
(Głogówek i gmina Racławice Śląskie), referent Bolesław Dejka (gmina Lubrza), starszy referent Józef Wacowski 
(gmina Strzeleczki), referent Eugeniusz Kałuża (gminy Moszczanka i Rudziczka) oraz starszy referent Czesław 
Kubicz (gmina Śmicz). Brakowało na razie referentów dla gmin Kórnica i Łącznik. Do gmin tych dojeżdżali inni 
referenci terenowi50.   

Grupę powiatową miało tworzyć docelowo sześciu funkcjonariuszy. Początkowo jednak składała się ona tylko 
z dwóch starszych referentów i jednego referenta51. 

We wrześniu 1952 r. do pracy w gminach Kórnica i Łącznik zostali skierowani referenci Stanisław Białas 
i Michał Czapliński, świeżo przeszkoleni w wojewódzkiej szkole aparatu bezpieczeństwa w Chorzowie52. W listopa-
dzie 1953 r. grupę terenową PUBP w Prudniku tworzyli: referent Mieczysław Grabowski (gminy Walce i Biedrzy-
chowice), starszy referent Józef Wacowski (Biała i gmina Gostomia), referent Michał Czapliński (gmina Kórnica), 
referent Stanisław Chmieła (gminy Moszczanka i Rudziczka), starszy referent Wacław Pałasz (Głogówek i gmina 
Racławice Śląskie), starszy referent Czesław Kubicz (gmina Śmicz) oraz referent Bolesław Dejka (gmina Lubrza)53.

11 listopada 1953 r. pijany do nieprzytomności referent terenowy Stanisław Chmieła straszył pistoletem 
gości weselnych w Szybowicach, a następnie oddał pistolet jednemu z gości. Udzielono mu za to nagany par-
tyjnej z ostrzeżeniem, a szef PUBP w Prudniku, por. Franciszek Oleniak, wystąpił do szefa WUBP w Opolu 
o ukaranie go czternastoma dniami aresztu wraz z potrąceniem poborów za okres aresztowania. Karę tę Chmieła 
odbył w grudniu tegoż roku. W tym samym czasie referent terenowy Mieczysław Grabowski i oficer śledczy Ma-
rian Nosal zostali ukarani dziesięcioma dniami aresztu za pijaństwo54. 

W marcu 1954 r. PUBP w Prudniku miał planowo posiadać dziewięciu referentów w grupie terenowej oraz po 
trzech referentów i starszych referentów w grupie powiatowej. Faktycznie posiadano tylko sześciu referentów tere-
nowych oraz starszego referenta i jednego referenta w grupie powiatowej. W następnym miesiącu liczba referentów 
powiatowych spadła do pięciu. By wzmocnić grupę powiatową, przeniesiono do niej część funkcjonariuszy z refe-
ratów ochrony przemysłu. W obu miejscowych referatach ochrony pozostawiono tylko pod jednym pracowniku. 
Tak np. w Referacie Ochrony przy Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego pozostał jedynie kierownik, 
mający do dyspozycji dwóch rezydentów i dwudziestu czterech informatorów55. 

Str. 28, po drugim akapicie od góry
Pierwszym takim referatem w powiecie prudnickim był Referat Ochrony przy PZPB, utworzony w czerwcu 

1949 r. w składzie dwuosobowym56. W styczniu następnego roku powstał analogiczny referat przy Śląskich Zakła-
dach Fabryk Obuwia – Fabryce Obuwia w Prudniku57.  Od lipca 1950 r. Referat Ochrony przy PZPB składał się 
48 Ibidem.
49 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za maj 1952 r., 6 VI 1952 r., s. 39 (kopia cyfrowa – Pdf).
50 Ibidem, s. 35–37 (kopia cyfrowa – Pdf).  
51 Ibidem, s. 37 (kopia cyfrowa – Pdf).  
52 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 1952 r., 1 X 1952 r., s. 72 (kopia cyfrowa – Pdf). 
53 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za listopad 1953 r., 2 XII 1953 r., s. 93 (kopia cyfrowa – Pdf).   
54 Ibidem, s. 94; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za grudzień 1953 r., 31 XII 1953 r., s. 101 (kopia cyfrowa – Pdf). 
55 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za marzec 1954 r., 2 IV 1954 r., s. 126; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za kwiecień 1954 r., 3 V 

1954 r., s. 134 (kopia cyfrowa – Pdf).
56 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., dokument z 28 XI 1949 r., s. 97; ibidem, Sprawozdanie 

miesięczne za okres od 1 do 31 X 1949 r., dokument z 28 X 1949 r., s. 114; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 XI do 1 XII 
1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 154; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 XI do 31 XII 1949 r., dokument z 30 XI 
1949 r., s. 169 (kopia cyfrowa – Pdf).   

57 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 I 1950 r., dokument z 4 II 1950 r., 
s. 14 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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z kierownika, referenta i maszynistki. Referat Ochrony przy prudnickiej Fabryce Obuwia posiadał obsadę dwuoso-
bową, złożoną z kierownika i referenta. Do pełnej obsady etatowej brakowało maszynistki58. 

Pierwszym kierownikiem Referatu Ochrony przy PZPB był chor./ppor. Ryszard Stępniewski, z zawodu tokarz, 
pochodzący z Dąbrowy Górniczej. W latach 1945–1947 funkcjonariusz ten pracował początkowo w PUBP 
w Koźlu, a następnie, po ukończeniu szkoły oficerskiej, był młodszym oficerem śledczym WUBP w Kato-
wicach, a następnie oficerem śledczym PUBP w Prudniku. Zwolniony z pracy w UB na własną prośbę w kwietniu 
1947 r., był następnie instruktorem polityczno-wychowawczym w Powiatowej Komendzie Powszechnej Organi-
zacji „Służba Polsce”. W lipcu 1949 r. powrócił do służby w aparacie bezpieczeństwa, obejmując kierownictwo RO 
przy PZPB. Od października 1951 r. kierował kolejno analogicznymi referatami przy Krapkowickich Zakładach 
Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach, Głuchołaskiej Fabryce Papieru w Głuchołazach (od września 1953 r.) 
oraz Zakładach Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie (od kwietnia 1955 r.)59. 

Z początkiem marca 1952 r. kierownictwo RO przy PZPB objął chor. Zygfryd Mularczyk, bez zawodu, pocho-
dzący z Kromołowa w powiecie zawierciańskim. Zatrudniony w aparacie bezpieczeństwa od września 1945 r., był 
on początkowo wartownikiem WUBP w Katowicach, a następnie pracownikiem operacyjnym PUBP w Prudniku. 
Bezpośrednio przed przeniesieniem do RO przy PZPB pracował jako starszy referent w Referacie IV PUBP60.        

W raporcie z października 1952 r. ppor. (od lipca tegoż roku) Mularczyk chwalił się, że przed jego przejściem do 
RO przy PZPB ani jednej osoby nie było aresztowanej z tego zakładu, a teraz jest odwrotnie: nie ma miesiąca, by nie było 
aresztowanych kilka osób61. W raporcie ze stycznia 1954 r. szef PUBP w Prudniku, por. Franciszek Oleniak, podkreślał, 
że po przejściu Mularczyka do pracy w RO przy PZPB w zakładach tych dokonano szereg […] aresztów za wrogą pro-
pagandę, sabotowanie planów itp., a także za większe kradzieże, w ślad za czym posypały się poważne wyroki62.      

W styczniu 1955 r. kierownictwo PUds.BP w Prudniku zaliczało por. Mularczyka do najlepszych i przykładnych 
pracowników tej jednostki. Chwalono go także za wrogi stosunek do kleru i religii, podkreślając, że podobnie nasta-
wiona jest również jego żona63.  

W pierwszych tygodniach tegoż roku wysunięto kandydaturę por. Mularczyka na stanowisko kierownika PUds.
BP. Na przeszkodzie stanęły jednak poważne zarzuty, dotyczące w szczególności przeszłości okupacyjnej tego funk-
cjonariusza i jego żony. Poważną okolicznością obciążającą stał się również fakt, że ojciec Mularczyka był w latach 
1936–1938  informatorem Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Zarzuty dotyczące niegodnego zacho-
wania Mularczyka w okresie II wojny światowej nie znalazły ostatecznie potwierdzenia, ale jego przeszłość uznano 
za niejasną, co wykluczało dalszą karierę w organach BP. Wśród takich okoliczności w lutym 1955 r. por. Mular-
czyk, zgodnie z własnym życzeniem, został zwolniony z pracy w aparacie bezpieczeństwa. Komitet Powiatowy 
PZPR w Prudniku postanowił powierzyć mu stanowisko dyrektora miejscowego Zespołu Państwowych Cegielni64. 

Ciekawą ilustrację tego, jak w praktyce wyglądała działalność UB w „ochranianych” zakładach pracy, stanowi 
sprawa zwiększonej absencji pracowników w Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego przed świętami 
Bożego Narodzenia w 1950 r. Trzydziestu pracowników fizycznych, w większości kobiet, z niewiadomych przyczyn 
nie stawiło się wówczas do pracy. Inni pracownicy domyślali się, że ma to związek z przygotowaniami świątecznymi. 
Miejscowa bezpieka postanowiła jednak sprawę tę zbadać dokładnie i sprawdzić, czy absencja nie jest inspirowana 
przez wroga klasowego. W tym celu odpowiednio „nastawiono” posiadaną agenturę…65

58 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 VII 1950 r., dokument z 4 VIII 1950 r., s. 105; ibidem, 
Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 VIII 1950 r., dokument z 2 IX 1950 r., s. 113–114; ibidem, 
Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 30 XI do 31 XII 1950 r., dokument z 30 XII 1950 r., s. 144 (kopia cy-
frowa – Pdf).   

59 AIPN Wr 0126/1127, Akta osobowe funkcjonariusza Ryszarda Stępniewskiego, Życiorys, b.d., s. 7; ibidem, Przebieg służby, s. 26 i 28; 
ibidem, Wniosek personalny, 7 XII 1949 r., s. 29–30; ibidem, Charakterystyka służbowa, 19 XI 1949 r., s. 32; ibidem, Charakterystyka 
kierownika Referatu Ochrony przy ZPA Kędzierzyn, ppor. Stępniewskiego Ryszarda, 6 II 1956 r., s. 35 (kopia cyfrowa – Pdf).   

60 AIPN Wr 0126/814, Akta osobowe funkcjonariusza Zygfryda Mularczyka, Mój życiorys, b.d., s. 7; ibidem, Przebieg służby, s. 52 (kopia 
cyfrowa – Pdf).       

61 AIPN Wr 07/361, t. 6, Raport [dla szefa WUBP w Opolu], 29 X 1952 r., s. 37 (kopia cyfrowa – Pdf).       
62 AIPN Wr 0126/814, Raport, 11 I 1954 r., s. 57 (kopia cyfrowa – Pdf).       
63 Ibidem, Charakterystyka służbowa, 4 I 1955 r., s. 58 (kopia cyfrowa – Pdf).          
64 Ibidem, Przebieg służby, s. 53; ibidem, Wniosek, 4 II 1955 r., s. 60–61; ibidem, Karta zwolnienia, 25 II 1955 r., s. 63; ibidem, Pismo do 

sekretarza operacyjnego jednostek ds. bezpieczeństwa KW MO w Opolu, 30 XI 1961 r., s. 67; ibidem, Pismo do sekretarza operacyjnego 
jednostek ds. bezpieczeństwa KW MO w Opolu, 2 I 1962 r., s. 68–69 (kopia cyfrowa – Pdf).             

65 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 30 XI do 31 XII 1950 r., dokument z 30 XII 
1950 r., s. 143 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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Str. 28, po trzecim akapicie od góry
Za szczególne kuriozum okresu stalinowskiego należy uznać wprowadzenie u schyłku lat czterdziestych 

w działalności aparatu bezpieczeństwa planowania wzorowanego na rozwiązaniach stosowanych w tym czasie 
w życiu gospodarczym. Planowano np. liczbę informatorów do pozyskania w danym okresie sprawozdaw-
czym, a ewentualne niewykonanie planu należało odpowiednio usprawiedliwić. Tak np. w sprawozdaniu z sierp-
nia 1949 r. kierownictwo PUBP w Prudniku tłumaczyło się, że ilościowego planu werbunków za lipiec i sierpień 
tegoż roku nie udało się wykonać w całości z powodu nawału pracy nieprzewidzianej oraz […] braku pracowników 
w poszczególnych referatach66. W sprawozdaniu z marca 1950 r., tłumacząc się z niewykonania planu kwartalnego 
[…] na odcinku agentury, wskazywano na trudności występujące szczególnie u pracowników, którzy słabo pra-
cują z agenturą, i którzy z dużym opóźnieniem opracowali teczki kandydatów na werbunek67. 

Str. 28, przed trzecim akapitem od dołu
We wrześniu 1955 r. planowa struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego 

w Prudniku obejmowała łącznie dwadzieścia dwa etaty. Faktycznie w urzędzie tym pracowało wówczas szesnaście 
osób: pięciu starszych referentów, sześciu referentów, sekretarka, komendant gmachu i trzech wartowników, kie-
rowca oraz kierownik urzędu. Brakowało zastępcy kierownika, maszynistki i dwóch referentów68. 

W trzecim kwartale 1956 r. PUds.BP w Prudniku zatrudniał łącznie dwudziestu pracowników operacyjnych 
oraz kierownika i jego zastępcę. W charakterze pracowników nieoperacyjnych byli zatrudnieni: sekretarka, ko-
mendant gmachu, trzech wartowników, szofer, dozorca, sprzątaczka i palacz-dozorca69.

W tymże kwartale trzech funkcjonariuszy PUds.BP w Prudniku zostało ukaranych trzydniowym aresztem. 
Jednym z nich był chor. Jerzy Szlotawa, ukarany za niewykonywanie poleceń kierownictwa. Plut. Franciszka Du-
dzika ukarano za to, że na spotkaniu z informatorem pobrał pokwitowanie na [sumę] 200 zł, natomiast wręczył 
mu 100 zł. Niezależnie od wymierzonej mu kary plut. Dudzik musiał przeprosić [informatora] i natychmiast mu 
doręczyć 100 zł70. 

Str. 30, po pierwszym akapicie od góry
W pierwszych latach „Polski Ludowej” funkcjonariusze UB mogli należeć do różnych partii politycznych, ale 

od samego początku dominującą pozycję w tym środowisku posiadała Polska Partia Robotnicza. Z upływem czasu 
PPR stała się praktycznie politycznym monopolistą, a zdarzające się jeszcze wyjątki w tym zakresie stanowiły wiel-
ką rzadkość. Tak np. w maju 1947 r. członkami PPR byli już wszyscy funkcjonariusze PUBP w Prudniku. Jeden 
z nich należał jeszcze nieco wcześniej do PPS, ale przeszedł do PPR, deklarując na piśmie, że linia ideologiczna [tej] 
partii […] lepiej mu odpowiada niż linia PPS. Członkiem PPS pozostał tylko buchalter pracujący na rzecz PUBP71. 

Str. 31, po drugim akapicie od góry
W listopadzie 1953 r. sieć agenturalna PUBP w Prudniku osiągnęła swój maksymalny stan, wynoszący łącznie 

205 jednostek. Na stan ten składało się jedenastu rezydentów, 187 informatorów oraz siedem miejsc kontakto-
wych72. W kwietniu następnego sieć obejmowała łącznie 175 jednostek: 157 informatorów, dziesięciu rezydentów 
oraz osiem lokali kontaktowych73. 

Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie osoby zwerbowane formalnie w charakterze współpracowników 
aparatu bezpieczeństwa faktycznie temu aparatowi się wysługiwały. Tak np. we wrześniu 1951 r. kierownictwo 
PUBP w Prudniku postanowiło pociągnąć do odpowiedzialności sądowej jednego z informatorów, uznając, że 
wprowadzał w błąd organa bezpieczeństwa oraz składał do Urzędu fałszywe informacje74. 
66 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VIII 1949 r., dokument z 29 VIII 1949 r., s. 78 (kopia cyfrowa – Pdf).   
67 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 III 1950 r., dokument z 31 III 1950 r., s. 54 (kopia cyfrowa – Pdf).   
68 AIPN Wr 07/359, Załącznik do sprawozdania kwartalnego, 30 IX 1955 r., s. 194 (kopia cyfrowa – Pdf).   
69 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Pow[iatowego] Urzędu ds. Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] za III kw[artał] 1956 r. Załącznik do spra-

wozdania, 28 IX 1956 r., s. 230 (kopia cyfrowa – Pdf).   
70 Ibidem.
71 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., dokument z 30 V 

1947 r., s. 51 (kopia cyfrowa – Pdf).
72 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za listopad 1953 r., 2 XII 1953 r., s. 93–94 (kopia cyfrowa – Pdf). Rezydent – sprawdzo-

ne i wypróbowane osobowe źródło informacji aparatu bezpieczeństwa kierujące pracą kilku lub kilkunastu przydzielonych mu informa-
torów. Por. W. Sawicki, Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, [w:] Osobowe źródła informacji – zagadnienia 
metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008, s. 24–25.

73 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za kwiecień 1954 r., 3 V 1954 r., s. 134 (kopia cyfrowa – Pdf).   
74 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za wrzesień 1951 r., 4 X 1951 r., s. 58 (kopia cyfrowa – Pdf).
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Ważną rolę w działalności aparatu bezpieczeństwa odgrywały także innego rodzaju osobowe źródła informacji, 
a w szczególności kontakty oficjalne, utrzymywane z sekretarzami partii, wójtami i sołtysami […] będącymi aktyw-
nymi członkami PZPR. W materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku podkreślano, że kontakty takie, mają-
ce charakter poufny, niejednokrotnie dają dość poważne rezultaty. Z kontaktów tego rodzaju korzystano przeważnie 
tam, gdzie brakowało odpowiedniej sieci agenturalnej75.

Str. 31, przed pierwszym akapitem od dołu
Żołnierze, a nawet oficerowie tej elitarnej jednostki niekoniecznie jednak byli ideowymi komunistami. W stycz-

niu 1949 r. kierownictwo PUBP w Opolu skarżyło się na postępowanie por. Rozmysłowicza, dowodzącego podod-
działem KBW, przydzielonym do miejscowej grupy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa. W niedzielę 9 stycznia na 
rozkaz tego oficera wszyscy żołnierze czwórkami udali się na nabożeństwo poranne. W raporcie specjalnym dla 
naczelnika Wydziału III WUBP w Katowicach kierownictwo PUBP narzekało, że między żołnierzami znajdują się 
byli PPR-owcy, a obecnie członkowie PZPR, którzy w ogóle nie wierzą w bałwochwalstwo i nie życzyliby sobie iść na 
nabożeństwo do kościoła. Jednakowoż rozkaz d[owódcy] swojego musieli wykonać. Apelowano o wyjaśnienie, czy 
dowódca jednostki może wydać rozkaz żołnierzom, aby wszyscy bez wyjątku szli do kościoła modlić się76. 

Str. 32, po trzecim akapicie od góry
W okresie wcześniejszym południowej granicy powiatu prudnickiego strzegł 71 Samodzielny Batalion 

WOP z siedzibą dowództwa w Prudniku. Jednostka ta dysponowała strażnicami w Jarnołtówku, Pokrzywnej, 
Trzebini i Dytmarowie77. 

Str. 33, piąty akapit od góry
Sporadycznie notowano także różne przejawy postaw opozycyjnych wśród żołnierzy WOP. Tak np. we wrze-

śniu czy październiku 1945 r. podczas zabawy w Chałupkach w powiecie raciborskim dwóch żołnierzy tej formacji 
zaczęło wznosić okrzyki na cześć AK oraz przeciwko PPR i panującemu w Polsce ustrojowi. Dołączył do nich pe-
wien podporucznik, wznosząc okrzyk na cześć Polaków z Anglii78. W nocy z 1 na 2 maja 1946 r., po zakończeniu 
uroczystości pierwszomajowych w Raciborzu, funkcjonariusze UB zauważyli, jak dwóch żołnierzy WOP zrywa 
komunistyczne plakaty propagandowe. Jednemu z żołnierzy udało się uciec. Drugiego doprowadzono do siedziby 
PUBP, a następnie przekazano macierzystej jednostce wojskowej79.

W nocy z 12 na 13 marca 1951 r. zdezerterowało siedmiu żołnierzy z prudnickiej jednostki WOP (Jednost-
ka Wojskowa nr 2588), służących w strażnicach w Pokrzywnej i Jarnołtówku: st. sierż. Jan Kępa, st. strz. Zenon 
Majchrzak, strz. Henryk Stańczak, strz. Józef Gałuszewski, strz. Karol Olszewski, strz. Józef Staniszewski i strz. Józef 
Waszkiewicz. Inicjatorami dezercji byli st. sierż. Kępa, podoficer zawodowy, zastępca dowódcy strażnicy ds. spe-
cjalnych w Pokrzywnej, oraz st. strz. Majchrzak z tejże strażnicy. Dezerterzy zamierzali przedostać się poprzez 
terytorium Czechosłowacji do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Do grupy tej dołączyła Waleria 
Kaczor z Gostomi, zajmująca się praniem odzieży dla żołnierzy WOP. Z uwagi na znajomość języka niemieckiego 
miała ona spełniać rolę tłumaczki i przewodnika. Bezpośrednio przed dezercją st. sierż. Kępa zaopatrzył grupę 
w dwa pistolety maszynowe PPSz, dwa pistolety TT, amunicję i granaty, pobrane potajemnie z magazynu broni 
w Pokrzywnej80.       

Uciekinierzy przekroczyli granicę czechosłowacką w rejonie Nowej Wsi Głubczyckiej. W rejon ten skierowano 
czterdziestu żołnierzy i czterech oficerów WOP z Gliwic oraz pluton KBW z Katowic. W porozumieniu z władzami 
czechosłowackiemu oddziały te ruszyły w pościg za uciekinierami, ale straciły trop i powróciły na polską stronę 
75 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 

31 V do 30 VI 1949 r., dokument z 29 VI 1949 r., s. 53; ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na 
odcinku wiejskim [za okres] od 30 VI do 31 VII 1949 r., dokument z 29 VII 1949 r., s. 56; ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP 
w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 31 VIII 1949 r., dokument z 30 VIII 1949 r., s. 82–83 (kopia 
cyfrowa – Pdf).    

76 AIPN Wr 07/205, Raport specjalny (odpis), 10 I 1949 r., s. 5 (kopia cyfrowa – Pdf).   
77 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1949 r., dokument z 30 V 1949 r., s. 22 (kopia cyfrowa – Pdf).   
78 AIPN Wr 07/104,  Sprawozdanie za okres od 18 IX do 8 X 1945 r., s. 27 (kopia cyfrowa – Pdf).   
79 Ibidem, Załącznik nr 2. Sytuacja polityczna, 7 V 1946 r., s. 81 (kopia cyfrowa – Pdf).     
80 AIPN Ka 279/104, Meldunek o nadzwyczajnym wypadku (odpis), b.d., s. 9 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Ka 279/105, Wyrok w imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej, 17 V 1951 r., s. 149–151 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa 
WUBP w Opolu] za marzec 1951 r., 3 IV 1951 r., s. 19–20 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie specjalne [dla naczel-
nika Wydziału I WUBP Opole] za luty i marzec 1951 r., 29 III 1951 r., s. 206 (kopia cyfrowa – Pdf).              
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granicy81. Do akcji wkroczył także cywilny aparat bezpieczeństwa. Jedenastu funkcjonariuszy Referatu I PUBP oraz 
Komendy Powiatowej MO z Prudnika udało się w pograniczny rejon Mokrego w powiecie głubczyckim, gdzie 
przebywali przez osiem dni, do zakończenia działań przeciwko uciekinierom82.   

15 marca w rejonie Albrechtic uciekinierzy natknęli się na żołnierzy czechosłowackich. Doszło do strzelaniny, 
po której zrezygnowano z zamiaru przedostania się do Austrii. Następnego dnia dalsze działania wojsk czechosło-
wackich doprowadziły do rozbicia uciekinierów na dwie grupy. 18 marca wojsko ujęło jedną z owych grup, złożoną 
z Kępy, Olszewskiego, Staniszewskiego, Stańczaka i Waszkiewicza. Wycieńczeni uciekinierzy nie stawiali żadnego 
oporu. Wieczorem tegoż dnia ujęto także Walerię Kaczor. Pozostali dwaj uciekinierzy, Majchrzak i Gałuszewski, 
przekroczyli granicę pomiędzy strażnicami w Pokrzywnej i Jarnołtówku i poddali się siłom WOP83.     

17 maja 1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Gliwicach skazał Kępę, Maj-
chrzaka, Olszewskiego i Staniszewskiego na karę śmierci (pierwszego z nich dwukrotnie). Stańczak otrzymał 
łączną karę dożywotniego więzienia. Gałuszewskiemu, Waszkiewiczowi i Kaczor wymierzono karę więzienia 
w wysokości wynoszącej odpowiednio 15, 12 i 10 lat. Przed sądem stanął także strz. Marian Woźniak z prudnickiej 
jednostki WOP. Skazano go na 2 lata więzienia za to, że wiedząc o zamiarze ucieczki Kępy, Olszewskiego i Stańcza-
ka nie doniósł o tym na czas władzom wojskowym84.    

26 czerwca 1951 r. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie, po rozpatrzeniu skarg rewizyjnych ze strony oskar-
żonych i ich obrońców, złagodził wyrok w stosunku do Olszewskiego, Staniszewskiego i Stańczaka. Olszewskiemu 
i Staniszewskiemu zamieniono karę śmierci na dożywotnie więzienie, a Stańczakowi obniżono wymiar kary do 
15 lat więzienia. Odrzucono natomiast skargi rewizyjne ze strony Kępy, Majchrzaka, Gałuszewskiego, Waszkiewi-
cza i Kaczor85. 15 sierpnia tegoż roku prezydent Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski w stosunku do Majchrza-
ka, zamieniając mu karę śmierci na dożywotnie więzienie86. 

Nie uwzględniono jednak licznych próśb o ułaskawienie Kępy, wystosowanych do Bieruta przez oskarżonego 
i jego rodzinę oraz licznych mieszkańców gromad Skorczyce i Urzędów w powiecie kraśnickim, skąd pochodził 
Kępa87. 20 sierpnia 1951 r. prezes Najwyższego Sądu Wojskowego, płk Wilhelm Świątkowski, nakazał bezzwłoczne 
wykonanie kary śmierci w stosunku do skazanego Kępy Jana88. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie rankiem 
28 sierpnia w Bytomiu89.      

14 listopada 2000 r. Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa, w wyniku kasacji wniesionej przez Naczelnego Prokura-
tora Wojskowego, uchylił wydane w tej sprawie wyroki, uznając je za błędne. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy 
zapadł wyrok uniewinniający w stosunku do Majchrzaka, Stańczaka i Waszkiewicza w zakresie niektórych zarzu-
canych im czynów. W pozostałym zakresie w stosunku do wszystkich oskarżonych umorzono postępowanie 
z powodu przedawnienia karalności ich czynów90. 

Str. 33, szósty akapit od góry
W maju 1952 r. sierż. Kazimierz Pasternak, podoficer nadterminowy WOP, zbrojmistrz w jednostce wojsko-

wej nr 2480 w Raciborzu, założył konspiracyjną organizację zbrojną wśród młodzieży zamieszkalej w powiatach 
raciborskim, głubczyckim i rybnickim. Celem tej organizacji była wspólna ucieczka drogą morską na Bornholm, 
a stąd dalej na Zachód. Do organizacji przystąpiło dwunastu młodych ludzi, Bolesław Joniec (Wiechowice, pow. 
81 AIPN Ka 279/104, Meldunek o nadzwyczajnym wypadku (odpis), b.d., s. 9–10 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Ka 279/105, Wyrok 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 17 V 1951 r., s. 151 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Część opisowa raportu miesięcznego, 
2 IV 1951 r., s. 206 (kopia cyfrowa – Pdf).                        

82 AIPN Wr 07/62, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Głubczyce] za marzec 1951 r. po linii S[ekcji] I-szej [Wydziału III WUBP Opo-
le], 30 III 1951 r., s. 113–114 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za marzec 1951 r., 3 IV 
1951 r., s. 21 i 22 (kopia cyfrowa – Pdf);  (kopia cyfrowa – Pdf).     

83 AIPN Ka 279/105, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 17 V 1951 r., s. 152 (kopia cyfrowa – Pdf).       
84 Ibidem, s. 145–149 (kopia cyfrowa – Pdf).     
85 Ibidem, [Wyrok Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie – wyciąg], 26 VI 1951 r., s. 155–156; ibidem,  Postanowienie (odpis), 

26 VI 1951 r., s. 282–287 (kopia cyfrowa – Pdf).   
86 Ibidem, Pismo prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie do szefa Najwyższego Sądu Rejonowego w Katowicach, 20 VIII 

1951 r., s. 281 (kopia cyfrowa – Pdf).   
87 Zbiorową prośbę o ułaskawienie Kępy podpisało 141 mieszkańców wymienionych gromad, wystawiając oskarżonemu bardzo pozytyw-

ną opinię. Ibidem, Prośba, 17 VI 1951 r., s. 225–228 (kopia cyfrowa – Pdf).    
88 Ibidem, Pismo prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie do szefa Najwyższego Sądu Rejonowego w Katowicach, 20 VIII 

1951 r., s. 281 (kopia cyfrowa – Pdf).   
89 Ibidem, Protokół wykonania kary śmierci, 28 VIII 1951 r., s. 297 (kopia cyfrowa – Pdf).      
90 Ibidem, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 XI 2000 r., s. 340–355 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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głubczycki), Kazimierz Katolik (Kietrz), Emil Konysz (Pilszcz, pow. głubczycki), Bolesław Kwiatkowski (Nowa Ce-
rekiew, pow. głubczycki), Marian Skop, Franciszek Szczyrbowski, Zbigniew Zajączkowski (Racibórz), Wiesław Staś 
(Chałupki, pow. raciborski), Bernard Kurzydem, Henryk Seget, Henryk Szymiczek i Leon Tomas (Lubomia, pow. 
rybnicki). Sierż. Pasternak odbył z członkami organizacji kilka spotkań, w trakcie których przeszkolił ich w zakresie 
posługiwania się bronią palną oraz zachowania zasad konspiracji91 . 

Niestety w późniejszym czasie jeden z młodych konspiratorów, Henryk Seget, w przypadkowy sposób postrzelił 
się z powierzonego mu pistoletu. Na wieść o tym inni członkowie organizacji zrezygnowali z planowanej ucieczki 
z kraju. Swoich planów nie zmienił natomiast sierż. Pasternak. W lipcu lub sierpniu 1952 r. przedostał się on pota-
jemnie do Niemiec Zachodnich92. 

Gdy w czerwcu 1952 r. sierż Pasternak nie powrócił z urlopu do swojej jednostki wojskowej, PUBP w Raciborzu, 
poinformowany przez WOP o zaistniałej sytuacji, zaczął badać jego kontakty cywilne. Efektem tego było wykrycie 
założonej przez niego organizacji, w ślad za czym nastąpiły aresztowania, trwające od lipca do września 1952 r.93  

31 stycznia 1953 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Opolu skazał Bolesława Kwiatkowskiego i Zbigniewa Zającz-
kowskiego na 7 lat więzienia, a Bolesława Jońca, Emila Konysza, Wiesława Stasia, Franciszka Szczyrkowskie-
go i Henryka Szymiczka na karę więzienia w wymiarze wynoszącym odpowiednio 3 lata i 4 miesiące, 4 lata 
i 8 miesięcy, 4 lata, 9 lat oraz 6 lat. Dwa tygodnie później, tenże sąd wymierzył Kazimierzowi Katolikowi i Bernar-
dowi Kurzydemowi karę więzienia w wymiarze po 7 lat, Henrykowi Segetowi, Marianowi Skopowi i Henrykowi 
Szymiczkowi – po 6 lat, a Leonowi Tomasowi – w wymiarze 4 lat94. 

Działania represyjne podjęto także w stosunku do czterech osób, które nie zadenuncjowały członków organi-
zacji, choć posiadały wiedzę na temat podjętej przez nich działalności. 21 listopada 1952 r. WSR w Opolu skazał 
Longina Komorka z Lubomi na 7 lat i 6 miesięcy więzienia za to, że nie złożył doniesienia na Henryka Segeta, który 
w jego obecności postrzelił się z pistoletu. 12 grudnia tegoż roku, tenże sąd skazał na 2 lata więzienia Krystynę Skop, 
która nie złożyła donosu na swojego narzeczonego, Franciszka Szczyrbowskiego. Na mocy amnestii złagodzono 
jej karę do jednego roku więzienia. Funkcjonariusze PUBP w Raciborzu zatrzymali też Martę Ogórek, kuzynkę 
Henryka Segeta, który postrzelił się na jej podwórku. 13 grudnia 1952 r. WSR w Opolu wydał jednak w stosunku 
do niej wyrok uniewinniający. 19 grudnia tegoż roku Sąd Powiatowy w Raciborzu skazał natomiast na rok wię-
zienia lekarza Józefa Segeta, który udzielił pomocy medycznej rannemu Henrykowi Segetowi i nie doniósł o tym 
organom ścigania. Lekarz ten został jednak zwolniony z aresztu na mocy amnestii95.
91 AIPN Wr 09/1192, Charakterystyka nr 49/80 nielegalnej organizacji młodzieżowej pod dowództwem Pasternak[a] Kazimierza – bez 

określonego zabarwienia politycznego, 8 XII 1980 r., s. 4–5 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Ka 254/1901, Odpis teczki akt personalnych 
na Pasternak[a] Kazimierza s. Jana, b.d., s. 22. Por. D. Ratajczak, Postawy ludności Śląska Opolskiego…, s. 87–89. Bolesław Joniec, 
ur. 24 V 1932 r. w Rudzie Wołowskiej, pow. Tomaszów Lubelski. Kazimierz Katolik, ur. 15 VIII 1931 r. w Piłatkowcach, pow. Borszczów, 
uczeń trzeciej klasy Technikum Chemicznego w Raciborzu. Emil Konysz, ur. 14 III 1932 r. w Nowym Jorku (USA), pracownik umysło-
wy Narodowego Banku Polskiego w Głubczycach. Bernard Kurzydem, ur. 8 IV 1934 r. w Lubomi, uczeń Technikum Mechanicz-
nego w Raciborzu. Bolesław Kwiatkowski, ur. 25 XII 1932 r. w Putiatyczach, pow. Gródek Jagielloński, uczeń. Kazimierz Pasternak, 
ur. 7 III 1927 r. w Kościerzynie Wielkim, pow. Wyrzysk, w latach 1946–1948 uczeń ślusarski, w VII 1948 r. powołany do wojska. Henryk 
Seget, ur. 12 VIII 1933 r. w Lubomi, referent zaopatrzeniowy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Raciborzu. Marian Skop, ur. 25 VI 
1935 r. w Lublińcu, uczeń. Wiesław Staś, ur. 16 XI 1933 r. w Skoczowie, pow. cieszyński, uczeń. Franciszek Szczyrbowski, ur. 25 III 
1934 r. w Rudzicach, pow. bielski. Henryk Szymiczek, ur. 12 IX 1933 r. w Lubomi, pracownik Gliwickich Zakładów Sadzy w Gliwicach. 
Leon Tomas, ur. 11 XII 1933 r. w Lubomi, zatrudniony jako stolarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Racibo-
rzu. Zbigniew Ryszard Zajączkowski, ur. 5 I 1933 r. w Borysławiu, zatrudniony jako referent planowania w Spółdzielni Cechów 
w Raciborzu.

92 AIPN Wr 09/1192, Charakterystyka nr 49/80,  8 XII 1980 r., s. 5–6; ibidem, [Karta informacyjna Kazimierza Pasternaka], 8 XII 1980 r., 
s. 17 (kopia cyfrowa – Pdf).

93 Ibidem, Charakterystyka nr 49/80, 8 XII 1980 r., s. 6–7 (kopia cyfrowa – Pdf).
94 Ibidem, s. 7; ibidem, [Karta informacyjna Bolesława Jońca], 8 XII 1980 r., s. 10; ibidem, [Karta informacyjna Kazimierza Katolika], 

8 XII 1980 r., s. 11; ibidem, [Karta informacyjna Emila Konysza], 8 XII 1980 r., s. 13; ibidem, [Karta informacyjna Bernarda Kurzydema], 
8 XII 1980 r., s. 12; ibidem, [Karta informacyjna Bolesława Kwiatkowskiego], 8 XII 1980 r., s. 15; ibidem, [Karta informacyjna Henryka 
Segeta], 8 XII 1980 r., s. 18; ibidem, [Karta informacyjna Mariana Skopa], 8 XII 1980 r., s. 21; ibidem, [Karta informacyjna Wiesława 
Stasia], 8 XII 1980 r., s. 22; ibidem, [Karta informacyjna Franciszka Szczyrbowskiego], 8 XII 1980 r., s. 23; ibidem, [Karta informacyjna 
Henryka Szymiczka], 8 XII 1980 r., s. 24; ibidem, [Karta informacyjna Leona Tomasa], 8 XII 1980 r., s. 25; ibidem, [Karta informacyjna 
Zbigniewa Ryszarda Zajączkowskiego ], 8 XII 1980 r., s. 26 (kopia cyfrowa – Pdf). 27 IV 1953 r. Najwyższy Sąd Wojskowy na mocy 
amnestii złagodził karę w stosunku do niektórych oskarżonych, obniżając ja do wysokości: Kazimierz Katolik, Emil Konysz i Bernard 
Kurzydem – 4 lata i 8 miesięcy więzienia, Bolesław Kwiatkowski i Franciszek Szczyrbowski – 5 lat i 4 miesiące więzienia, Henryk Seget, 
Marian Skop i Henryk Szymiczek – 4 lata więzienia, Leon Tomas – 3 lata i 4 miesiące więzienia.

95 Ibidem, Charakterystyka nr 49/80, 8 XII 1980 r., s. 7; ibidem, [Karta informacyjna Longina Komorka], 8 XII 1980 r., s. 12; ibidem, [Karta 
informacyjna Marty Ogórek], 8 XII 1980 r., s. 12; ibidem, [Karta informacyjna Józefa Segeta], 8 XII 1980 r., s. 18; ibidem, [Karta infor-
macyjna Krystyny Skop], 8 XII 1980 r., s. 20 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. D. Ratajczak, Postawy ludności Śląska Opolskiego…, s. 90–91.
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Str. 33, przed pierwszym akapitem od dołu
W raporcie ze stycznia 1947 r. kierownictwo PUBP w Prudniku na czele z por. Janem Filipkiem zarzucało sierż. 

Gajewskiemu z Komendy Powiatowej MO, że jest skrytym sympatykiem opozycyjnego Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. Na uzasadnienie tego zarzutu przytoczono w szczególności fakt, że jako organizator akademii urządzonej 
z okazji święta MO zaprosił on do prezydium, oprócz miejscowego starosty oraz przedstawicieli różnych urzę-
dów i partii Bloku Demokratycznego, również wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL, Adolfa Czekańskiego96. 

Ciekawy przypadek zaistniał w czerwcu 1950 r. w Walcach, należących jeszcze w tym czasie do powiatu pru-
dnickiego. Komendant miejscowego posterunku MO, Cholewa, bez porozumienia z Komendą Powiatową MO 
oraz PUBP w Prudniku, aresztował pewną Ślązaczkę, pracownicę Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
członkinię Związku Młodzieży Polskiej, oświadczając przy tym, że za dużo kontaktuje się z Urz[ędem] Bez-
p[ieczeństwa] i różne oficjalne meldunki [tam] donosi […] czego sobie ko[mendant] tegoż posterunku, jak wynika 
z powyższego, nie życzył (komentarz prudnickiego UB). Komendant oznajmił zatrzymanej również, że sobie nie 
życzy, aby w dalszym ciągu pracowała w tejże Spółdzielni, a w razie przeciwnym wysiedli ją do Niemiec, ponieważ jej 
postępowanie byłoby do przyjęcia tylko w BDM (hitlerowskim Związku Niemieckich Dziewcząt)97.    

Str. 34, po pierwszym akapicie od dołu
W marcu 1947 r. Referatowi V PUBP w Prudniku polecono, by w następnym miesiącu na terenie całego po-

wiatu zbudował sobie agenturę w poszczególnych kołach PPS, aby w ten sposób można było dokładnie znać nastroje 
wśród członków […] i wiedzieć, jak kształtuje się życie polityczne partii98. W listopadzie i grudniu tegoż roku 
agenturę UB w miejscowych strukturach PPS reprezentowali m.in. informatorzy o pseudonimach „Czesław”, 
„Sztumer”, „Czarny” i „Mizera”, uznani za szczególnie cennych. Pierwszy z wymienionych, członek Komitetu Po-
wiatowego PPS, udzielał informacji po każdej linii, dając swoim mocodawcom możność rozpracowania ele-
mentów WRN-owskich w PPS. Uzyskano od niego m.in. skład miejscowej delegacji na kongres krajowy PPS. 
„Sztumer”, działający w KP PPS i Powiatowej Radzie Związków Zawodowych, informował aparat bezpieczeństwa 
o wszelkich przejawach aktywności elementów WRN-owskich, a także o życiu politycznym na terenie Związków 
Zawodowych99. Przed połową 1947 r. założono sprawę ewidencyjnego opracowania w stosunku do Zbigniewa 
Bachowskiego, członka PPS i przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku, podejrzanego o pro-
wadzenie działalności w duchu WRN100. 

Warto dodać, że znaczna część prudnickich działaczy PPS nie kryła swojego negatywnego stosunku do UB 
i osób współpracujących z aparatem bezpieczeństwa. We wrześniu 1947 r. Komitet Powiatowy PPS w Prudniku na 
czele z Janem Duławą jako I sekretarzem wykluczył z szeregów partii pewnego nauczyciela z Łącznika za wniesie-
nie do UB skargi na innego członka PPS, dyrektora tamtejszej Fabryki Trykotaży. Ten ostatni został aresztowany 
pod zarzutem nadużyć i uprawiania działalności sabotażowej101. W październiku tegoż roku, po interwencji Komi-
tetu Wojewódzkiego PPS, z pracy w KP PPS w Prudniku zwolniono sekretarza, który trzymał bliski kontakt 
z Powiatowym Komitetem PPR i […] nieraz przychodził do Organów Bezpieczeństwa102. 

Działalność komunistycznego aparatu represji stanowiła praktyczne zaprzeczenie oficjalnej tezy, że władze 
„Polski Ludowej” działają w interesie robotników i chłopów. W rzeczywistości najliczniejszą grupę osób represjo-
nowanych stanowili ludzie ze środowisk robotniczych i chłopskich. Tak np. wśród dwudziestu trzech osób areszto-
wanych przez Referat Śledczy PUBP w Prudniku w 1953 r. doliczono się trzynastu osób pochodzenia robotniczego, 
ośmiu osób pochodzenia chłopskiego i tylko dwóch osób pochodzenia inteligenckiego103.            
96 AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport [dla szefa WUBP w Katowicach], 25 I 1947 r., s. 3 (kopia cyfrowa – Pdf).      
97 Ibidem, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1950 r., dokument z 3 VII 1950 r., s. 101 

(kopia cyfrowa – Pdf).        
98 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1947 r., dokument z 30 I 

1947 r., s. 29 (kopia cyfrowa – Pdf).        
99 Ibidem, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 138–139; ibidem, Raport miesięczny [dla 

szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 XII 1947 r., s. 167–168 (kopia cyfrowa – Pdf).   
100 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., s. 47 (kopia cyfrowa – Pdf). WRN – 

skrót nazwy „Wolność – Równość – Niepodległość”, używanej przez konspiracyjne struktury PPS w okresie II wojny światowej.        
101 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 104–105 (kopia cyfrowa – Pdf). 

Nowym dyrektorem fabryki został wówczas dotychczasowy kierownik administracyjny zakładu, członek PPR. Ibidem, Sprawozdanie 
miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 113 i 118;  ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa 
WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 X 1947 r., s. 132 (kopia cyfrowa – Pdf).

102 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 X 1947 r., s. 121 (kopia cyfrowa – Pdf). Zwolnio-
ny działacz nie omieszkał udać się na skargę do PUBP w Prudniku. 

103 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie dot. pracy Ref[eratu] Śledczego PUBP w Prudniku za okres od 1 I do 31 XII 1953 r., s. 705 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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Działalność prudnickich struktur powiatowych Stronnictwa Ludowego pomagał śledzić informator o pseudo-
nimie „Jan”, wykorzystywany do rozpracowania wrogiego elementu w szeregach SL. Pod koniec 1947 r. oceniano, 
że informator ten z pracy wywiązuje się dobrze oraz dostarcza wartościowy materiał104. 

Str. 34, po pierwszym akapicie od dołu
W lipcu 1945 r. rozpoczynający właśnie swoją działalność kierownik PUBP w Raciborzu, Marian (Martin) 

Antman, z niemałym  zdumieniem stwierdził, że w okolicy istnieje obóz dla Niemców, który milicja stworzyła, a nikt 
się nim nie zajmuje. Nie aprowizują go, nie wiadomo, za co ci Niemcy [są] przytrzymani itd.105

Str. 41, przed pierwszym akapitem od góry
Weryfikacja i wysiedlenia bywały wykorzystywane przez komunistów jako oręż w walce z ich oponentami poli-

tycznymi wśród miejscowej ludności. Przykładem tego może być dokonane w sierpniu 1947 r. wysiedlenie ks. Mak-
symiliana Sosny, proboszcza z Białej. Księdzu temu, rozpracowywanego przez PUBP w Prudniku, w ramach sprawy 
o kryptonimie „German”, zarzucano prowadzenie działalności wymierzonej przeciwko obecnemu ustrojowi demokra-
tycznemu, a także ukrywanie osób zagrożonych wysiedleniem do Niemiec (członków partii hitlerowskiej)106. 

Wysiedlenia służyły też zastraszaniu całych środowisk społecznych, np. miejscowego duchowieństwa. Tak np. 
w sprawozdaniu PUBP w Prudniku za sierpień 1947 r. podkreślano z wyraźną satysfakcją, że kler po ostatnim 
wysiedleniu trzech księży Niemców ustosunkowany jest lojalnie do władz. W sprawozdaniu za wrzesień tegoż roku 
stawiano sprawę jeszcze dobitniej, pisząc: wysiedlenie trzech księży z naszego powiatu do Niemiec […] częściowo 
zastraszyło pozostałych księży, którzy [teraz] zajmują się wyłącznie tylko sprawami religijnymi, nie uprawiając żadnej 
antydemokratycznej działalności107. 

 W tym samym czasie zdarzało się, że postępowanie weryfikacyjne przechodziły z wynikiem pozytywnym 
osoby związane w przeszłości z systemem nazistowskim: byli członkowie NSDAP czy SA itp. Nierzadko notowano 
później przypadki uprawiania przez nich propagandy proniemieckiej108.    

Niektóre osoby próbowały ukrywać się, chcąc uniknąć wysiedlenia. W maju 1948 r. funkcjonariusze PUBP 
w Prudniku zatrzymali ukrywającą się z takiego powodu Elżbietę Irmę. Zatrzymaną wysłano do obozu wysiedleń-
czego w Gliwicach109. 

Str. 44, po trzecim akapicie od góry
Administrator apostolski Śląska Opolskiego, ks. infułat Bolesław Kominek, interweniował u władz wojewódz-

kich w obronie wysiedlanych przedstawicieli duchowieństwa. W październiku 1948 r. w wyniku jego inter-
wencji z transportu do Niemiec zostali zawróceni czterej księża z powiatu prudnickiego, m.in. ks. Alfons 
Kisiel z Rzymkowic i ks. Józef Buchta z Solca110. 

Wiele osób uniknęło wysiedlenia również w wyniku interwencji wicewojewody Arki Bożka. Tak np. w paź-
dzierniku 1948 r. wytypowano do wysiedlenia 238 autochtonów z powiatu prudnickiego. Wicewojewoda Bożek 
spowodował jednak, że ostatecznie wysiedlono tylko 118 osób111.
104 AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 138; ibidem, Raport mie-

sięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 XII 1947 r., s. 167 (kopia cyfrowa – Pdf).  
105 AIPN Wr 07/104, Sprawozdanie [za okres od] 18 VII do 5 VIII 1945 r., s. 5 (kopia cyfrowa – Pdf). 
106 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., dokument z 30 V 

1947 r., s. 47; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1947 r., dokument z 28 V 
1947 r., s. 65; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VII 1947 r., dokument z 28 VII 1947 r., s. 78; 
ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP] za okres od 1 do 31 VIII 1947 r., dokument z 30 VIII 1947 r., s. 97 (kopia cyfrowa 
– Pdf).  W sprawozdaniu sytuacyjnym z lutego 1947 r. pisano, że ks. Sosna będąc zweryfikowanym Niemcem, wypowiadał się przeciwko 
obecnemu ustrojowi, nadmieniając, że granice zachodnie [Polski] nie są jeszcze ustalone, tym samym agitował ludność zweryfikowaną, by 
nie przyjmowali obywatelstwa polskiego, a wyjeżdżali do Niemiec. Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne w powiecie prądnickim, 19 II 1947 r., 
s. 13 (kopia cyfrowa – Pdf).   

107 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 VIII 1947 r., dokument z 30 VIII 1947 r., s. 97; 
ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 109 (kopia cyfrowa – Pdf).     

108 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., dokument z 30 V 1947 r., s. 45 (kopia 
cyfrowa – Pdf). Tak np. przed połową 1951 r. aparat bezpieczeństwa wykrył 312 byłych członków NSDAP wśród ówczesnych mieszkań-
ców powiatu prudnickiego. AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za maj 1951 r., 2 VI 
1951 r., s. 31 (kopia cyfrowa – Pdf).            

109 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 118 (kopia cyfrowa – Pdf).   
110 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 184, 191 i 194; ibidem, Raport miesięczny 

za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 207 i 212 (kopia cyfrowa – Pdf).
111 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 184 i 194 (kopia cyfrowa – Pdf). W swoich mate-

riałach sprawozdawczych kierownictwo PUBP w Prudniku wyrzucało wicewojewodzie Bożkowi, że interweniował głównie w obronie 
inteligencji i zamożnych Niemców, nie interesując się losem osób ubogich.      
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Część podlegających weryfikacji Ślązaków osadzano w obozach pracy, wykorzystywanych przez aparat bez-
pieczeństwa jako miejsce czasowego odosobnienia dla osób represjonowanych za uprawianie propagandy pronie-
mieckiej, używanie języka niemieckiego itp. Osoby represjonowane z takich powodów trafiały do obozów w sytu-
acji, gdy zebrany przez UB materiał dowodowy nie wystarczał do pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej na 
drodze sądowej. Na tej zasadzie w lipcu 1948 r. do obozu pracy w Gliwicach trafił Augustyn Smyczek, skierowany 
tam przez PUBP w Prudniku za prowokacyjną działalność proniemiecką. W następnym miesiącu, celem uniemoż-
liwienia propagandy proniemieckiej, do tegoż obozu zostały wysłane na sześć miesięcy następujące osoby z powiatu 
prudnickiego: Hildegarda Burgermeister, Jadwiga Hajduk, Maria Holek, Helena Pasoń, Hildegarda Sacher oraz 
Szolc. We wrześniu tegoż roku na taki sam okres, za prowokacyjne wystąpienia proniemieckie, do obozu w Gliwi-
cach zostali skierowani: Alfred Szpiler z Białej oraz Ryszard Brokała i Jan Wajnkopf z Prudnika112. 

Str. 44, po piątym akapicie od góry
W powiecie prudnickim w latach 1947–1948 mieszkało trzydzieści osiem rodzin niemieckich, którzy przed-

stawiciele zostali „wyreklamowani” jako wysoko wykwalifikowani fachowcy, niezbędni dla miejscowej gospodarki. 
Członkowie tych rodzin legitymowali się kartami reklamacyjnymi, wydanymi przez Ministerstwo Ziem Odzyska-
nych. Po wysiedleniach przeprowadzonych w październiku 1948 r. pozostało jeszcze osiem rodzin, bez których 
PZPB w Prudniku nie mogły się obejść, gdyż nie posiadały zastępczej siły fachowej. 5 kwietnia 1949 r. PUBP w Prud-
niku objął te osoby rozpracowaniem obiektowym o kryptonimie „Mechanik”113. 

Str. 47, czwarty akapit od góry
Szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem wśród ekspatriantów z przedwojennych polskich Kresów Wschod-

nich było utrzymujące się przez wiele lat poczucie tymczasowości. Wiele osób nie przestawało marzyć o powrocie 
na wschód i odzyskaniu [pozostawionego tam] majątku. Marzenia te nierzadko owocowały pogłoskami, że wkrótce 
ziemie wschodnie powrócą do Polski. Dodatkową pożywkę dla tego rodzaju zjawisk stanowiły antagonizmy pomię-
dzy rodzimą i napływową ludnością Śląska Opolskiego, idące w parze z obawą, że ta ostatnia może utracić użytko-
wane przez siebie gospodarstwa114.

Poczucie tymczasowości nieobce było również tym mieszkańcom powiatu prudnickiego, którzy napłynęli 
z centralnego obszaru przedwojennej Rzeczypospolitej. W sprawozdaniu miesięcznym PUBP w Prudniku za czer-
wiec 1950 r. pisano o osadnikach z Polski Centralnej, że element ten po to przybył i osiedlił się na ziemiach zachod-
nich, aby dorobić się majątków, a następnie wywieźć do poprzednich miejsc zamieszkania115. 

Specyficzną grupę ludności napływowej stanowili repatrianci z Francji i Belgii, reprezentujący przedwojenną 
emigrację zarobkową. W 1950 r. w powiecie prudnickim mieszkało łącznie piętnastu reemigrantów z Francji. Do 
środowiska tego, nie tworzącego zwartego skupiska, należała także jedna Francuzka – żona ówczesnego sekretarza 
Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego116. W 1956 r. w po-
wiecie głubczyckim mieszkało dwadzieścia jeden osób o podobnym rodowodzie117. 

112 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 1948 r., dokument z 30 VII 1948 r., s. 129; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 
31 VIII 1948 r., dokument z 30 VIII 1948 r., s. 149; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 171 (kopia cyfrowa – Pdf).

113 AIPN Wr 07/361, t. 2, Meldunek o wszczęciu rozpracowania obiektowego, 6 IV 1949 r., s. 3–5 (kopia cyfrowa – Pdf).
114 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie sytuacyjne w powiecie prudnickim, 19 II 1947 r., s. 14; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa 

WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., dokument z 30 V 1947 r., s. 34 i 45; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa 
WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1947 r., dokument z 28 VI 1947 r., s. 63 (kopia cyfrowa – Pdf). W sprawozdaniu  miesięcz-
nym PUBP w Prudniku za maj 1947 r. pisano, że w związku z krążącymi plotkami o powrocie Niemców „repatrianci” obawiają się, że 
zostaną im odebrane gospodarstwa i [dlatego] z pracy swej nie wywiązują się stu procentach. 

115 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1950 r., dokument z 3 VII 
1950 r., s. 98  (kopia cyfrowa – Pdf).

116 AIPN Wr 07/360, Część opisowa raportu miesięcznego, 30 IX 1950 r., s. 68; ibidem,  Część opisowa raportu miesięcznego, 30 XII 
1950 r., s. 78 (kopia cyfrowa – Pdf).   

117 AIPN Wr 09/898, Charakterystyka kontrwywiadowcza terenu powiatu głubczyckiego, 3 VII 1956 r. s. 145; ibidem, Charakterystyka 
kontrwywiadowcza terenu powiatu głubczyckiego, 3 VII 1956 r. s. 186 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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W powiecie prudnickim osiedliła się także pewna liczba repatriantów z Rumunii. Główne ich skupisko powsta-
ło przy ul. Młyńskiej w Prudniku118.

Str. 47, po trzecim akapicie od góry
Przed referendum urządzonym w czerwcu 1946 r. w materiałach wytworzonych przez Referat I PUBP w Raci-

borzu narzekano, że rdzenna ludność powiatu raciborskiego ma wielkie problemy ze zrozumieniem tekstów pro-
pagandowych w języku polskim, i sugerowano, by propagandę uprawiano również w języku niemieckim119. 
W dokumencie z września tegoż roku podkreślano, że również ci Ślązacy, którzy wystarali się o obywatelstwo 
polskie, czują się w duchu Niemcami i pragną powrotu Niemiec na te tereny120. W meldunkach sytuacyjnych PUBP 
w Raciborzu z początku 1948 r. pisano, że powiat raciborski zamieszkuje w dziewięćdziesięciu procentach ludność 
autochtoniczna, tj. niemiecka zweryfikowana121. Nie robiono sobie zatem żadnych złudzeń co do obiektywnej war-
tości orzeczeń w sprawie przynależności narodowej, jakie były wydawane przez komisje weryfikacyjne. 

 Str. 48, piąty akapit od góry
We wrześniu 1947 r. przy Starostwie Powiatowym w Prudniku powołano Sztab do Walki z Niemczyzną w nastę-

pującym składzie: starosta, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, burmistrz miasta Prudnika, sekretarze 
partii politycznych, przedstawiciel związków zawodowych, dowódca miejscowej jednostki WOP, szef PUBP i ko-
mendant powiatowy MO. Działając na podstawie okólnika wydanego przez wojewodę śląsko-dąbrowskiego, 
gen. Aleksandra Zawadzkiego, starosta Władysław Czechowicz zobowiązał wszystkie miejscowe instytucje oraz 
wójtów i sekretarzy gminnych do bieżącego przekazywania Starostwu Powiatowemu informacji o wszelkich przeja-
wach niemczyzny, jak np. mowa i napisy niemieckie122. 

Wkrótce potem starosta prudnicki wydał rozporządzenie o zwalczaniu niemczyzny, nakazujące w szczególności 
usunięcie napisów w języku niemieckim. Usunięciu podlegały również niemieckojęzyczne napisy na nagrobkach123. 
Powołano specjalne komisje do walki z niemczyzną, czuwające w szczególności nad ścisłym przestrzeganiem zakazu 
używania języka niemieckiego – zarówno w miejscach publicznych jak i w domu124. Podobne działania podjęto w tym 
czasie również w powiecie głubczyckim. W październiku 1947 r. jeden z księży w Baborowie w wygłoszonym przez 
siebie kazaniu wzywał wiernych, by zmienili napisy na nagrobkach z polskich na niemieckie125.

Str. 48, drugi akapit od dołu
W marcu 1948 r. PUBP w Prudniku informował, że młodzież autochtoniczna uczęszczająca na kursy repo-

lonizacyjne lekceważy […] sobie te kursy i na lekcjach drwi z nauczycieli. W Kórnicy młodzież na każdym kroku 
118 AIPN Wr 07/360, [Dokument bez strony tytułowej z 24 II 1950 r.], s. 23; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 1 VIII 

1950 r., s. 63; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 30 IX 1950 r., s. 68; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 31 X 
1950 r., s. 71; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 30 XI 1950 r., s. 76; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 
30 XII 1950 r., s. 78; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 30 I 1951 r., s. 195; ibidem, Sprawozdanie [dla naczelnika Wydziału I 
WUBP Opole za grudzień 1950 i styczeń 1951 r.], 29 I 1951 r., s. 198; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 28 II 1951 r., s. 202; 
ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 2 IV 1951 r., s. 208 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/364, Raport z pracy PUBP Prudnik 
za [okres] od 25 VI do 25 VII 1949 r., s. 336; ibidem, Raport z pracy PUBP Prudnik za [okres] od 25 IX do 25 X 1949 r., s. 353; ibidem, 
Raport z pracy PUBP Prudnik za [okres] od 25 X do 25 XI 1949 r., s. 357; ibidem, Raport z pracy PUBP Prudnik za [okres] od 
25 XI do 25 XII 1949 r., s. 362 (kopia cyfrowa – Pdf). Środowisko to było rozpracowywane przez Referat I PUBP w Prudniku w ramach 
rozpracowania obiektowego o kryptonimie „Aleja”. W październiku 1950 r. referat ten z pomocą MO opracował charakterystyki dwu-
dziestu sześciu osób objętych wymienionym opracowaniem. Charakterystyki te przesłano do Sekcji IV Wydziału I WUBP w Opolu, 
zajmującej się repatriantami z Rumunii na szczeblu wojewódzkim. Od 1949 r. obiektem szczególnego zainteresowania UB był Filip 
Aksamit, zatrudniony jako majster w kotłowni Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Z informacji przekazanych przez kie-
rownika Referatu Ochrony PZPB wynikało, że krytykuje on polityczne uzależnienie Polski od Związku Sowieckiego. Wrogą działalność 
polityczną, polegającą m.in. na zbiorowym słuchaniu zagranicznych programów radiowych i uprawianiu tzw. szeptanej propagandy, 
mieli prowadzić również niektórzy inni repatrianci z Rumunii: Stanisław Portach, Edward Ostrowski i Piotr Wysocki. W począt-
kach 1951 r. Referat I PUBP w Prudniku uznał jednak, że Referat Ochrony PZPB otrzymywał na ten temat nieprawdziwe informacje od 
swojego kontaktu poufnego i podejrzenia wobec repatriantów były bezpodstawne.     

119 AIPN Wr 07/104, Załącznik nr 2. Sytuacja polityczna, 7 VI 1946 r. s. 101 (kopia cyfrowa – Pdf). 
120 Ibidem, Sytuacja polityczna i nastrój ludności, 7 IX 1946 r., s. 128 (kopia cyfrowa – Pdf). 
121 Ibidem, Meldunek sytuacyjny za okres sprawozdawczy od 7 do 17 I 1948 r., s. 351; ibidem,  Meldunek sytuacyjny za okres sprawozdawczy 

od 17 do 27 I 1948 r., s. 357 (kopia cyfrowa – Pdf).
122 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 119 (kopia cyfrowa – Pdf).
123 AIPN Wr 07/364, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 17 do 27 XI 1947 r., s. 162 (kopia cyfrowa – 

Pdf). Istniała obawa, że Ślązacy nie będą skuwać oryginalnych napisów, lecz tylko przestawiać nagrobki, tak były one niewidoczne. 
W związku z tym PUBP w Prudniku skierował pismo do starosty, żądając, by zakazano przestawiania nagrobków oraz wyraźnie naka-
zano skuwanie napisów niemieckich i zastępowanie ich napisami polskmi.  

124 Ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 XII 1947 r., s. 172 (kopia cyfrowa – Pdf). 
125 AIPN Wr 07/61, Meldunek sytuacyjny za okres od 7 do 17 X 1947 r., s. 73; ibidem, Meldunek sytuacyjny za okres od 7 do 17 XI 1947 r., 

s. 79 (kopia cyfrowa – Pdf).     
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utrudniała pracę nauczycielom i kierownikowi szkoły. Zdarzało się, że ten ostatni był przez nią wyśmiewany126. 
Informowano też, że wśród miejscowej ludności nadal notowane są wypowiedzi wyrażające nadzieję na wybuch 
trzeciej wojny światowej, po której tzw. Ziemie Odzyskane powrócą do Niemiec127. W tym samym czasie większa 
część młodzieży śląskiej w powiecie prudnickim wypowiadała się przeciwko planowanemu poborowi do Wojska 
Polskiego, mówiąc, że ze Ślązaka nigdy nie będzie Polak[a]128.

Str. 48, przypis 248 
Ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 X 1947 r., s. 141 (ko-

pia cyfrowa – Pdf); ibidem, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 XI 
1947 r., s. 157; AIPN Wr 07/365, Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. polityczno-wychowawczych 
w Prudniku do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. polityczno-wychowawczych w Katowicach, 2 X 
1947 r., s. 262 (kopia cyfrowa – Pdf). Tylko w ciągu jednej dekady pomiędzy 7 a 17 X 1947 r. PUBP w Prudniku 
wnioskował do Starostwa Powiatowego o ukaranie za mowę niemiecką 25 osób z Przychodu, Mokrej i Strzeleczek. 
W listopadzie tegoż roku wnioskowano o ukaranie 26 osób. Starostwo ukarało 24 osoby grzywnami w wy-
sokości od 500 do 2000 zł. Dwa wnioski o ukaranie oddalono, ponieważ chodziło o osoby małoletnie, nie mające 
dostatecznego rozeznania co do swego przestępstwa popełnionego. AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport miesięczny [dla 
szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 154. 

Str. 49, po pierwszym akapicie od góry 
W maju 1948 r. kierownictwo PUBP w Prudniku oceniało, że spośród 55 000 pozytywnie zweryfikowanych 

Ślązaków w miejscowym powiecie tylko około 30 000 jest pozytywnie ustosunkowanych do Polski. O innych pi-
sano, że przeszli przypadkowo weryfikację, używają na każdym kroku języka niemieckiego i uprawiają proniemiecką 
propagandę. Zdaniem UB należałoby na niektórych terenach […] powiatu przeprowadzić ponowną weryfikację ce-
lem całkowitego oczyszczenia z elementu faszystowskiego129.       

Str. 49, trzeci akapit od góry
W ciągu następnych dwóch miesięcy liczne kary administracyjne, wymierzane przez Starostwo Powiatowe 

w Prudniku, zmieniły sytuację o tyle, że osoby posługujące się językiem niemieckim czyniły to w formie bardziej 
zakonspirowanej, to jest wtedy, kiedy rozmawiający byli pewni, że ich nikt nie podsłuchuje. Używanie języka nie-
mieckiego było jednak nadal zjawiskiem powszechnym wśród miejscowej młodzieży130. W listopadzie i grudniu 
1948 r. kierownictwo PUBP w Prudniku informowało, że młodzież autochtoniczna pod wpływem alkoholu śpiewa 
prowokacyjnie niemieckie piosenki i nawet dzieci w wieku około sześciu lat używają wyłącznie języka niemieckiego131. 
W listopadzie 1950 r. Referat Sprawozdawczy WUBP w Opolu informował wojewódzkie władze partyjne PZPR, 
że rdzenna ludność Głogówka, zamieszkałego w osiemdziesięciu procentach przez Ślązaków, nadal w publicznych 
miejscach używa języka niemieckiego132. 

Str. 50, przed pierwszym akapitem od dołu 
Silny opór w sprawie ankiet notowano także wśród rdzennych mieszkańców powiatu prudnickiego. Tak 

np. 9 kwietnia 1951 r. do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku wpłynęły pięćdziesiąt trzy 
wnioski w imieniu stu trzydziestu czterech osób, zrzekających się obywatelstwa polskiego i pragnących wyjechać 

126 AIPN Wr 07/364, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 17 do 27 III 1948 r., s. 222 (kopia cyfrowa – Pdf).
127 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 III 1948 r., dokument z 30 III 1948 r., s. 54 i 58 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 

07/364, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 17 do 27 III 1948 r., s. 222 (kopia cyfrowa – Pdf).
128 AIPN Wr 07/364, Sprawozdanie dekadowe z pracy operatywnej Referatu I-go za okres od 7 do 17 III 1948 r., s. 217 (kopia cyfrowa – Pdf).
129 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 108 (kopia cyfrowa – Pdf). W jednym z kolejnych raportów 

miesięcznych zwracano uwagę, że wśród pozytywnie zweryfikowanych autochtonów znalazło się również około trzystu byłych 
członków NSDAP oraz około trzydziestu byłych esesmanów i członków SA. Z doniesień agentury wynikało, że element ten szerzy wrogą 
propagandę proniemiecką, wpływając swymi nastrojami na tut[ejszą] ludność. Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 1948 r., 
dokument z 30 VII 1948 r., s. 118 (kopia cyfrowa – Pdf).   

130 AIPN Wr 07/365, Raport miesięczny komendanta powiatowego Milicji Obywatelskiej w Prudniku o sytuacji polityczno-gospodarczej 
w powiecie za miesiąc lipiec 1948 r., 4 VIII 1948 r., s. 350 (kopia cyfrowa – Pdf).

131 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 213; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., 
dokument z 30 XII 1948 r., s. 239 (kopia cyfrowa – Pdf). Analizując te fakty, z całą stanowczością należy stwierdzić – pisano w raporcie z grudnia 
1948 r. – że jeszcze należałoby pewną część elementu proniemieckiego wysiedlić z naszego powiatu, celem uniknięcia proniemieckiej działal-
ności, jaka jest uprawiana jeszcze do obecnej chwili.  

132 AIPN Wr 09/629, Zestawienie meldunków nr 60, 17 XI 1950 r., s. 18 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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do Niemiec. Wnioski te były pisane na maszynie lub ręcznie, ale cechowała je jednakowa treść. PUBP w Prudniku 
nastawił całą sieć informacyjną w celu wykrycia inspiratorów tej proniemieckiej roboty133.      

W tymże miesiącu na zebraniu w Kórnicy, poświęconym sprawie ankietyzacji, po wysłuchaniu referatu wy-
głoszonego przez przedstawiciela Gminnej Rady Narodowej, zabrał głos Antoni Korgel, oświadczając, że żadnych 
ankiet nie będzie podpisywał, gdyż Polska nie uważa go za Polaka. Stanowisko swoje uzasadniał on tym, że do tej 
pory posiada [jedynie] tymczasowe obywatelstwo polskie i jest Polakiem tymczasowym. Zdaniem UB wystąpienie to 
przyczyniło się do tego, że duża część mieszkańców Kórnicy odmawiała składania swych podpisów na ankie-
tach. W związku z tym przesłuchano trzech świadków na okoliczność wystąpienia Korgela134.        

Około dziesięciu procent mieszkańców Głogówka zadeklarowało narodowość niemiecką i obywatelstwo nie-
mieckie, a około sześćdziesięciu procent, przeważnie robotników – narodowość niemiecką i tymczasowe obywatel-
stwo polskie. Alfons Grzymek z Głogówka został aresztowany za publiczne zadeklarowanie, że jest Niemcem, a nie 
Polakiem i żadnych ankiet nie będzie podpisywał, a także za podarcie ankiet – swojej własnej i jego żony (ta ostatnia 
zadeklarowała narodowość polską i obywatelstwo polskie)135.  

Na osobach deklarujących narodowość niemiecką wymuszano zmianę deklaracji. Około tysiąca osób w samym 
tylko Głogówku, głównie robotników zatrudnionych w miejscowych zakładach pracy, nie chciało jednak dokonać 
takiej zmiany. W sprawozdaniu PUBP w Prudniku za czerwiec 1952 r. odnotowano, że wśród osób tych było rów-
nież dwudziestu siedmiu członków PZPR i dwudziestu członków ZMP136.           

Str. 51, przed pierwszym akapitem od dołu 
W rozmowach, jakie w drugiej połowie 1950 r. prowadzili między sobą rdzenni mieszkańcy Strzeleczek w po-

wiecie prudnickim, bardzo pesymistycznie oceniano perspektywy dalszego rozwoju sytuacji społecznej w Polsce. 
Spodziewano się jedynie dalszych zmian na gorsze, związanych z postępującym upaństwowieniem wszystkich sfer 
życia społecznego. Szansę zmian na lepsze wiązano jedynie z ewentualnym wybuchem wojny między Związkiem 
Sowieckim i państwami zachodnimi (w tym czasie toczyła się już wojna koreańska). W związku z takimi nastro-
jami i pogłoskami na temat grożącego wybuchu trzeciej wojny światowej wielu Ślązaków występowało do Refera-
tu Społeczno-Administracyjnego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku z wnioskami o wyrażenie 
zgody na wyjazd do Niemiec137.          

Str. 52, po pierwszym akapicie od góry 
Podobne problemy występowały również w powiecie prudnickim. Tak np. w październiku 1949 r. jeden 

z urzędników pocztowych w Głogówku, Walenty Kołodziej, kategorycznie odmówił przyjęcia obywatelstwa pol-
skiego – nawet gdyby miał być zwolniony z pracy138. 

Str. 53, po czwartym akapicie od góry 
Funkcjonariusze UB zatrzymywali osoby uprawiające agitację na rzecz Czechosłowacji. Wśród zatrzyma-

nych z tego powodu osób znalazł się nawet pewien niemiecki komunista, Erich Pietok139. 
W drugiej połowie września 1945 r. Komenda Powiatowa MO w Raciborzu informowała, że na terenach pogra-

nicznych […] grasują bandy agentów czeskich, agitujących i zbierających podpisy za przyłączeniem powiatu 
raciborskiego do Czechosłowacji.  Dla położenia kresu tym działaniom przybyła specjalna grupa operacyjna 
z Cieszyna, która do 20 września z pomocą miejscowej milicji „oczyściła” z czeskich agitatorów Chałupki, Zabeł-
kow, Rudyszwałd, Krzyżanowice i Tworków140.

133 AIPN Wr 07/361, t. 5, Meldunek specjalny [dla szefa WUBP w Opolu], 10 IV 1951 r., s. 5 (kopia cyfrowa – Pdf).  
134 Ibidem.
135 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za maj 1952 r., 6 VI 1952 r., s. 32 (kopia cyfrowa – Pdf).  
136 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za czerwiec 1952 r., 5 VII 1952 r. (dokument błędnie datowany na 5 VI 

1952 r.), s. 40 (kopia cyfrowa – Pdf).  
137 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 VIII 1950 r., dokument z 2 IX 1950 r., 

s. 111–112 (kopia cyfrowa – Pdf).  
138 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 X 1949 r., dokument z 28 X 1949 r., s. 111 (kopia cyfrowa – Pdf).  
139 AIPN Wr 07/104, Protokół przesłuchania podejrzanego oskarżonego, 7 IX 1945 r.,  s. 14–15; ibidem,  Pismo do kierownika WUBP 

w Katowicach, 8 IX 1945 r., s. 17; ibidem, Sprawozdanie [za okres] od 8 do 18 IX 1945 r., s. 20; ibidem, Sprawozdanie [za okres] od 
18 IX do 8 X 1945 r., s. 26; ibidem, Sprawozdanie [za okres] od 9 do 18 X 1945 r., s. 30; ibidem,  Raport dekadowy z PUBP w Raciborzu 
[za okres] od 18 do 28 X 1945 r., s. 32 (kopia cyfrowa – Pdf).   

140 AIPN  Wr 07/123, Raport [dla Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach], 20 IX 1945 r., k. 25.
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Str. 55, trzeci akapit od góry
Dość korzystnie dla władz komunistycznych kształtowała się także sytuacja wśród reemigrantów z Francji. Wie-

lu z nich było w przeszłości związanych z francuskim ruchem komunistycznym, co rzutowało także na ich postawę 
po powrocie do Polski. W latach 1949–1950, według materiałów sprawozdawczych UB, większość reemigrantów 
z Francji zamieszkałych w powiatach prudnickim i głubczyckim należała do PZPR. W powiecie prudnickim byli 
oni przeważnie funkcjonariuszami UB, MO lub więziennictwa. Mimo to również to środowisko było obiektem 
szczególnego zainteresowania aparatu bezpieczeństwa, obserwującego je m.in. z wykorzystaniem agentury funk-
cjonującej w zakładach pracy141.

Str. 56, trzeci akapit od góry
W 1950 r. Referat I PUBP w Prudniku ustalił, że w powiecie prudnickim mieszka 10 oficerów, 29 podoficerów 

i 42 szeregowych PSZ. Osoby te rozpracowywano w ramach sprawy o kryptonimie „Obóz”, a później „Zachód”, 
obejmującej również innych repatriantów z Zachodu (łącznie około pięciu tysięcy osób)142.  

Str. 56, po trzecim akapicie od góry
W marcu 1951 r. Antoni Mączka, porucznik z 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, został usunięty ze 

stanowiska kierowniczego w Referacie Wojskowym Zarządu Miejskiego w Głogówku. Nie pomogło mu nawet to, 
że w tym czasie był członkiem PZPR143. 

Str. 59, po trzecim akapicie od góry
Referat III PUBP w Prudniku rozpracowywał byłych żołnierzy AK w ramach trzech spraw obiektowych, obej-

mujących przybyszów z centralnej Polski (w rozumieniu przedwojennym), obszaru lwowskiego oraz Wileńszczy-
zny. W maju 1951 r. rozpracowywano w szczególności trzydziestu sześciu akowców z centralnej Polski, objętych 
rozpracowaniem obiektowym o kryptonimie „Granit”. Największe skupiska tych osób istniały w Prudniku oraz 
w Głogówku i Łączniku (po cztery osoby w dwóch ostatnich miejscowościach). W czerwcu tegoż roku sprawą 
krypt. „Granit” objęto także dwóch byłych członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Osiem osób (od czerwca 
1951 r. cztery osoby) było rozpracowywanych jako grupa lwowska AK (sprawa krypt. „Lwów”), a jedna osoba w ra-
mach sprawy założonej dla akowców z Wileńszczyzny144. W maju 1951 r. Referat III PUBP założył nowe rozpraco-
141 AIPN Wr 07/360, [Dokument bez strony tytułowej z 26 I 1950 r.], s. 16; ibidem,  Część opisowa raportu miesięcznego, 1 VI 1950 r., s. 56; ibidem,  

Część opisowa raportu miesięcznego, 1 VII 1950 r., s. 59; ibidem,  Część opisowa raportu miesięcznego, 25 VIII 1950 r., s. 64–65; ibidem, 
Część opisowa raportu miesięcznego, 30 IX 1950 r., s. 68; ibidem,  Część opisowa raportu miesięcznego, 30 XII 1950 r., s. 78;  ibidem,  
Część opisowa raportu miesięcznego, 30 I 1951 r., s. 195; ibidem, Sprawozdanie [dla naczelnika Wydziału I WUBP Opole za grudzień 
1950 i styczeń 1951 r.], 29 I 1951 r., s. 197; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 28 II 1951 r., s. 202; ibidem,  Sprawozdanie spe-
cjalne [dla naczelnika Wydziału I WUBP Opole] za luty i marzec 1951 r., 29 III 1951 r., s. 205; ibidem,  Część opisowa raportu miesięcz-
nego, 2 IV 1951 r., s. 207 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/364, Raport z pracy PUBP Prudnik za [okres] od 25 XI do 25 XII  1949 r., 
s. 362 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/61, Sprawozdanie Referatu I-go [PUBP Głubczyce] za okres od 1 XI do 1 XII 1950 r., s. 239 
(kopia cyfrowa – Pdf). Środowiskiem reemigrantów z Francji interesował się pion I UB, reprezentowany przez referaty I w poszczegól-
nych PUBP. Referaty te prowadziły w odniesieniu do tego środowiska rozpracowanie obiektowe o kryptonimie „Wędrowiec”, a następ-
nie „Zachód” (kryptonim zmieniono pod koniec 1950 r.). Na szczeblu wojewódzkim tematyką tą zajmowała się Sekcja III Wydziału I 
WUBP. Z uwagi na niewielką liczebność reemigrantów z Francji w powiecie prudnickim oraz ich lojalną postawę polityczną miejscowy 
PUBP nie posiadał agentury w tym środowisku.        

142 AIPN Wr 07/360, [Dokument bez strony tytułowej z 26 I 1950 r.], s. 17; ibidem, Dokument bez strony tytułowej z 24 II 1950 r.], s. 23; 
ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 1 VIII 1950 r., s. 63; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 25 VIII 1950 r., s. 65; 
ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 30 IX 1950 r., s. 69; ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu I [PUBP w Prudniku] za okres 
października i listopada 1950 r., 27 XI 1950 r., s. 74; ibidem, Sprawozdanie [dla naczelnika Wydziału I WUBP w Opolu za grudzień 1950 
i styczeń 1951 r.], 29 I 1951 r., s. 198; ibidem, Sprawozdanie specjalne [dla naczelnika Wydziału I WUBP Opole] za luty i marzec 1951 r., 
s. 205 (kopia cyfrowa – Pdf). Kryptonim rozpracowania zmieniono pod koniec 1950 r.

143 Ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 31 III 1950 r., s. 49 (kopia cyfrowa – Pdf).
144 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 I 1950 r., dokument z 4 II 1950 r., s. 12; ibidem, 

Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1950 r., s. 53; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa 
WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IV 1950 r., s. 75; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za 
okres od 1 do 31 V 1950 r., s. 95 i 97; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 VII 1950 r., doku-
ment z 4 VIII 1950 r., s. 103; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI 1950 r., dokument 
z 1 XII 1950 r., s. 133 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne za okres sprawozdawczy od 1 do 29 XII 1950 r., s. 97; 
ibidem, Sprawozdanie miesięczne po linii Referatu III PUBP Prudnik za okres od 1 do 31 XII 1950 r., s. 99–100; ibidem, Sekcja III [WUBP Opole]. 
AK Centralna Polska, 30 I 1951 r., s. 217; ibidem, Dane statystyczne, 31 V 1951 r., s. 263; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla Sekcji III Wydziału 
III WUBP Opole] za okres od 1 do 28 II 1951 r., s. 224; ibidem, Sprawozdanie okresowe z pracy Ref[eratu] III PUBP Prudnik za kwiecień 1951 r., 
6 IV 1951 r., s. 244–245; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla Sekcji III Wydziału III WUBP Opole] za maj 1951 r., 30 V 1951 r., s. 259; ibidem, 
Sprawozdanie okresowe z pracy Ref[eratu] III PUBP Prudnik za czerwiec 1951 r., 30 VI  1951 r., s. 285–286; ibidem, Sprawozdanie miesięczne 
[dla Sekcji III Wydziału III WUBP Opole] za okres od 1 do 30 VI 1951 r., s. 294–295 (kopia cyfrowa – Pdf). Na szczeblu wojewódzkim tematyką 
tą zajmowała się Sekcja III Wydziału III WUBP. W ramach sprawy krypt. „Lwów” głównym obiektem zainteresowania UB (głównym figurantem 
sprawy) był Rudolf Minich, nieujawniony członek AK z terenu lwowskiego. W sprawie tej wykorzystywano agentów o pseudonimach 
„Pogoda” i „Gołąb”. Pod koniec 1950 r. podejrzewano, że „Pogoda” jest dwulicowy i faktycznie dezinformuje UB.   
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wanie obiektowe w stosunku do sześciu byłych żołnierzy AK, kontynuujących w okresie powojennym działalność 
zbrojną w Polsce Centralnej145. W lipcu tegoż roku założono kolejną sprawę, w ramach której był rozpracowywany 
Teofil Bryła, zamieszkały w Prudniku były żołnierz 106 Dywizji Piechoty AK, działającej w okręgu krakow-
skim. W następnym miesiącu założono kolejne sprawy dla dwóch innych akowców: Józefa Przygockiego, zamiesz-
kałego w Rudziczce, i Marty Szczerkowskiej, zamieszkałej w Rozkochowie w gminie Walce. We wrześniu 1951 r. 
Przygocki oraz ujawniony przez UB latem tegoż roku kolejny weteran 106 DP AK, Kazimierz Mrożek, mieszkaniec 
Prudnika, zostali objęci rozpracowaniem w ramach sprawy krypt. „Granit”. Łączna liczba figurantów tej sprawy 
wzrosła w ten sposób do trzydziestu dziewięciu. W listopadzie 1951 r. wykazywano już czterdzieści jeden takich 
osób, ale jedna osoba z tego grona (Marian Suchodolski) jeszcze w tym miesiącu wyjechała do województwa bia-
łostockiego, gdzie w związku z tym przesłano odnośne materiały146. Również w późniejszym czasie prudnickie UB 
ujawniało stopniowo kolejnych akowców. W wyniku tego do marca 1952 r. łączna liczba osób rozpracowywanych 
w ramach sprawy krypt. „Granit” wzrosła do czterdziestu siedmiu147.  

Str. 61, po pierwszym akapicie od góry
Aparat bezpieczeństwa bardzo interesował się także funkcjonariuszami przedwojennej Policji Państwowej. 

W 1950 r. Referat I PUBP w Prudniku zajmował się czternastoma osobami z tego środowiska, objętymi rozpra-
cowaniem obiektowym o kryptonimach „Zwiad” i „Targowica”. Do maja 1951 r. liczba rozpracowywanych byłych 
policjantów wzrosła do dwudziestu jeden. Rozpracowanie prowadzono we współpracy z Referatem V PUBP, po-
siadającym dwóch informatorów wśród miejscowej administracji, w szeregach której pracowała część dawnych 
policjantów (Referat I nie posiadał własnych informatorów w tym środowisku). 10 listopada 1950 r., w ramach 
akcji „K” (zwalczanie tzw. szeptanej propagandy) funkcjonariusze PUBP aresztowali jednego z byłych policjantów, 
Mikołaja Osadkowskiego (notabene członka PZPR), któremu zarzucano uprawianie wrogiej propagandy w Fabry-
ce Cukierniczej „Piast” w Głogówku. Przed aresztowaniem Osadkowski był rozpracowywany przez informatora 
Referatu IV PUBP z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Referat I. Aresztowanemu przez PUBP 
w Prudniku we wrześniu tegoż roku Władysławowi Żołowskiemu zarzucano, że w latach 1929–1937 jako funkcjo-
nariusz Policji Państwowej w Brzeżanach rozpędzał manifestacje pierwszomajowe i represjonował działaczy Ko-
munistycznej Partii Polski. W styczniu 1951 r. sprawa ta została jednak umorzona przez Prokuraturę Wojewódzką 
w Opolu z braku dostatecznych materiałów dowodowych148.

W sierpniu 1950 r. funkcjonariusze Referatu V PUBP w Prudniku aresztowali Michała Siarkiewicza, byłego 
współpracownika Policji Państwowej, prowadzącego w latach 1945–1949 restaurację w Białej. Aresztowanemu 
zarzucano, że w 1933 r. działał na szkodę Komunistycznego Zw[iązku] Młodzieży Ukrainy, w wyniku czego jeden 
z członków tej organizacji został skazany przez Sąd Okręgowy w Podhajcach na karę 7 lat więzienia (Siarkiewicz 
występował wówczas przed sądem w charakterze świadka)149. 
145 Ibidem, t. 5, Sprawozdanie miesięczne za maj 1951 r., 2 VI 1951 r., s. 34 (kopia cyfrowa – Pdf).  
146 Ibidem, t. 4, Sprawozdanie okresowe z pracy Ref[eratu] III PUBP Prudnik za lipiec 1951 r., 31 VII 1951 r., s. 306; ibidem, Sprawozdanie 

miesięczne po linii Sekcji III Wydziału III [WUBP Opole] za okres od 1 do 31 VII 1951 r., dokument z 30 VII 1951 r., s. 315; ibidem, 
Sprawozdanie okresowe z pracy Referatu III PUBP Prudnik za sierpień 1951 r., 31 VIII 1951 r., s. 325; ibidem, Sprawozdanie miesięczne 
po linii Referatu III [PUBP Prudnik oraz] Sekcji III [Wydziału III WUBP Opole] za okres od 1 do 31 VIII 1951 r., s. 334; Sprawozdanie 
okresowe z pracy Ref[eratu] III PUBP Prudnik za wrzesień 1951 r., 29 IX 1951 r., s. 344–346; ibidem, Sprawozdanie miesięczne po linii 
Sekcji III [Wydziału III WUBP Opole oraz] Ref[eratu] III [PUBP Prudnik] za okres od 1 do 30 IX 1951 r., s. 351–352; ibidem, Sprawoz-
danie okresowe z pracy Referatu III PUBP Prudnik za listopad 1951 r., 30 XI 1950 r., s. 380 (kopia cyfrowa – Pdf).  

147 Ibidem, Sprawozdanie okresowe z pracy Ref[eratu] III PUBP Prudnik za styczeń 1952 r., 31 I 1952 r., s. 449–450; ibidem, Sprawozdanie 
okresowe z pracy Referatu III PUBP Prudnik za marzec 1952 r., 31 III 1952 r., s. 481–482;  ibidem, Sprawozdanie okresowe z pracy Re-
feratu III PUBP w Prudniku za kwiecień 1952 r., 2 V 1952 r., s. 499  (kopia cyfrowa – Pdf).  

148 AIPN Wr 07/360, Część opisowa raportu miesięcznego, 25 VIII 1950 r., s. 65; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 30 IX 1950 r., 
s. 69; ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu I [PUBP w Prudniku] za okres października i listopada 1950 r., 27 XI 1950 r., s. 74; ibidem, 
Część opisowa raportu miesięcznego, 30 XII 1950 r., s. 179; ibidem, Sprawozdanie [dla naczelnika Wydziału I WUBP w Opolu za gru-
dzień 1950 i styczeń 1951 r.], 29 I 1951 r., s. 198; ibidem, Analiza terenu z punktu k[ontr]w[ywiadu] po linii Referatu I [PUBP Prudnik], 
16 V 1951 r., s. 210; ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP Prudnik za okres od 1 VIII 1950 do 8 V 1951 r., s. 414 i 415 
(kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/358, t. 4, ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 IX 
1950 r., s. 119 i 124; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 X 1950 r., s. 127 (kopia cyfrowa – Pdf).    

149 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1do 31 VII 1950 r., dokument z 4 VIII 1950 r., s. 103; 
ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1do 31 VIII 1950 r., dokument z 2 IX 1950 r., s. 115–116 (kopia cyfrowa 
– Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] Śledczego PUBP Prudnik za okres od 12 do 19 VIII 1950 r., s. 172; ibidem, 
Relacja sprawy dot. Siarkiewicz[a] Michała s. Józefa, 25 VIII 1950 r., s. 175; ibidem, Raport z pracy Ref[eratu] Śledczego PUBP Prudnik 
za okres od 19 do 26 VIII 1950 r., s. 176; ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP Prudnik za okres od 1 VIII 1950 
do 8 V 1951 r., s. 414 (kopia cyfrowa – Pdf).



174

Rozpracowanie krypt. „Zwiad” obejmowało także byłych pracowników i współpracowników Oddziału II Szta-
bu Głównego Wojska Polskiego. W 1950 r. Referat I PUBP w Prudniku rozpracowywał dwie osoby podejrzane 
o przynależność do tego środowiska: adwokata Władysława Jursza i ginekologa Adama Kasprowicza150. 

Str. 61, po drugim akapicie od góry
Intensywnie rozpracowywani przez aparat bezpieczeństwa byli także zamieszkali w Polsce obywatele jugosło-

wiańscy. Na osoby takie patrzono ze szczególną podejrzliwością z uwagi na trwający od 1948 r. ostry konflikt po-
między moskiewską centralą międzynarodowego ruchu komunistycznego a Komunistyczną Partią Jugosławii na 
czele z Josipem Broz-Tito. Referat I PUBP w Prudniku prowadził rozpracowanie obiektowe o kryptonimie „Park”, 
obejmujące początkowo dwóch, a później czterech miejscowych obywateli jugosłowiańskich (po dwóch w Pru-
dniku i Racławicach Śląskich). W rozpracowaniu tym wykorzystywano informatora (kobietę) o pseudonimie 
„Michał”. Na szczeblu wojewódzkim osobami posiadającymi obywatelstwo jugosłowiańskie zajmowała się Sekcja 
IV Wydziału I WUBP w Opolu. W 1950 r. kierownictwo PUBP w Prudniku za pośrednictwem WOP wystąpiło do 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z wnioskiem o wysiedlenie ze strefy nadgranicznej jednego 
z rozpracowywanych obywateli jugosłowiańskich, Piotra Wargacza. W lutym następnego roku temu ostatniemu 
doręczono nakaz opuszczenia strefy nadgranicznej151. 

Str. 61, przypis 346 
W sierpniu 1951 r. Referat III PUBP w Prudniku w ramach sprawy krypt. „Wisła” rozpracowywał 32 miejscowych 

Ukraińców. Do października tegoż roku liczba osób rozpracowywanych zmniejszyła się do 24. AIPN Wr 07/360, Spra-
wozdanie okresowe z pracy Ref[eratu] III PUBP Prudnik za wrzesień 1951 r., 29 IX 1951 r., s. 344; ibidem, Sprawozdanie 
okresowe z pracy Referatu III PUBP Prudnik za październik 1951 r., 30 X 1951 r., s. 360 (kopia cyfrowa – Pdf). 

Str. 63, po pierwszym akapicie od góry
Szczególnie źle układały się stosunki PPR ze Stronnictwem Demokratycznym w powiecie prudnickim. W ma-

teriałach sprawozdawczych UB narzekano, że miejscowe struktury SD nie angażują się w działalność polityczną i nie chcą 
współpracować z innymi partiami. Przewodzący powiatowym strukturom SD Tadeusz Datko, naczelnik poczty 
w Prudniku, przedwojenny oficer Wojska Polskiego w stopniu kapitana, był charakteryzowany w materiałach UB 
jako człowiek o zapatrywaniach sanacyjnych, wrogo nastawiony do powojennej rzeczywistości politycznej. Naj-
trudniejsza dla komunistów sytuacja występowała w Białej, gdzie SD, cieszące się sporym poparciem miejscowego 
społeczeństwa, uzyskało dominującą pozycję w we władzach miejskich i spółdzielczości. Do SD należeli głównie 
kupcy i rzemieślnicy, ale w Białej rekrutowano członków również wśród robotników i chłopów. Przewodniczący 
miejscowego koła SD, Teodor Karpiński, był w oczach UB człowiekiem o czystych poglądach sanacyjnych. W 1948 r. PUBP 
w Prudniku prowadził sześć spraw ewidencyjnego rozpracowania w stosunku do członków SD podejrzanych o uprawia-
nie wrogiej działalności o charakterze politycznym152. 
150 Ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 31 III 1950 r., s. 49; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 1 VII 1950 r., s. 60; ibidem, Część 

opisowa raportu miesięcznego, 25 VIII 1950 r., s. 65; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 30 IX 1950 r., s. 69 (kopia cyfrowa – Pdf). 
151 AIPN Wr 07/360, [Dokument bez strony tytułowej z 24 II 1950 r.], s. 23; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 1 VI 1950 r., s. 56; ibidem, 

Część opisowa raportu miesięcznego, 1 VIII 1950 r., s. 62; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 25 VIII 1950 r., s. 66; ibidem, Część opiso-
wa raportu miesięcznego, 30 IX 1950 r., s. 68; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 31 X 1950 r., s. 70–71; ibidem, Część opisowa raportu 
miesięcznego, 30 XI 1950 r., s. 76; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 30 XII 1950 r., s. 78; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 
30 I 1951 r., s. 195; ibidem, Sprawozdanie [dla naczelnika Wydziału I WUBP Opole za grudzień 1950 i styczeń 1951 r.], 29 I 1951 r., s. 198; ibidem, 
Część opisowa raportu miesięcznego, 28 II 1951 r., s. 202; ibidem, Sprawozdanie specjalne [dla naczelnika Wydziału I WUBP Opole] za 
luty i marzec 1951 r., s. 205; ibidem, Część opisowa raportu miesięcznego, 2 IV 1951 r., s. 208; ibidem, Analiza terenu z punktu k[ontr]w[ywiadu] 
po linii Referatu I [PUBP Prudnik], 16 V 1951 r., s. 209–210 (kopia cyfrowa – Pdf). Wniosek o wysiedlenie Piotra Wargacza, mieszkańca Racławic 
Śląskich, motywowano tym, że może on wykorzystany przez wywiad państw imperialistycznych do przerzucania szpiegów przez granicę, od której 
zamieszkuje w odległości 800 m. Zwracano uwagę także na okoliczność, że Wargacz pracuje na kolei, zna dobrze granicę polsko-czechosłowacką, 
a tory kolejowe przebiegają w odległości 50–100 m od miejscowego odcinka granicy.       

152 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 106–107; ibidem, Raport mie-
sięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 142 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres 
od 1 do 31 I 1948 r., dokument z 30 I 1948 r., s. 6; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 29 II 1948 r., s. 29; ibidem, Raport miesięczny za okres 
od 1 do 31 III 1948 r., dokument z 30 III 1948 r., s. 49; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 74; ibidem, Raport miesięczny 
za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 101; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 1948 r., dokument z 30 VII 1948 r., s. 122; ibidem, Raport 
miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., dokument z 30 VIII 1948 r., s. 143 i 155; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 IX 1948 r., s. 
165 i 175; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., s. 187; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 217; ibidem, 
Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., dokument z 30 XII 1948 r., s. 235 i s. 244 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport 
miesięczny za okres od 1 do 31 V 1949 r., dokument z 30 V 1949 r., s. 25 (kopia cyfrowa – Pdf). W 1948 r. prudnickie struktury powiatowe SD li-
czyły około trzystu pięćdziesięciu członków, zrzeszonych w dwóch kołach – w Prudniku i Białej. Najliczniejsze i najbardziej prężne organizacyjnie 
było koło w Białej, posiadające około stu członków.           
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Str. 63, po drugim akapicie od góry
Działające od grudnia 1945 r. lokalne struktury SL w powiecie prudnickim były – według materiałów UB – 

przez długi czas zdominowane przez ludzi opozycyjnie nastawionych wobec PPR. Sytuacja zmieniła się dopie-
ro w lutym 1947 r., gdy wybrano nowy Zarząd Powiatowy SL na czele z Wacławem Hanakiem, charakteryzo-
wany w materiałach UB jako człowiek o przekonaniach czysto demokratycznych. Zarząd ten, działający do lutego 
1948 r., był pozytywnie nastawiony do współpracy z PPR153. 

Str. 65, trzeci akapit od góry
Lokalne struktury PSL w powiecie prudnickim liczyły łącznie około 1600 członków, zrzeszonych w czternastu 

kołach gminnych, a liczbę sympatyków szacowano w materiałach UB na około 2000. Członkami ośmioosobowego 
Zarządu Powiatowego PSL byli m.in.: Albin Dłubis (prezes), Adolf Czekański, Jan Kłus (wiceprezesi), Józef Szpigiel 
(sekretarz), Władysław Jamborski i Marian Pepek. Zarządowi Miejskiemu PSL w Prudniku prezesował Władysław 
Jamborski154. 

W powiecie nyskim struktury PSL zaczęto organizować…

Str. 67, po trzecim akapicie od góry
Wśród rodowitych mieszkańców Raciborza krążyły pogłoski, że głosowanie ludowe przez władze polskie zostało 

sfałszowane z „nie” na „tak” i zagranica tego głosowania nie uznała i z tego powodu mają się odbyć ponowne wybory, 
które będą kontrolowane przez komisje alianckie155.

Str. 68, przed pierwszym akapitem od dołu
PUBP w Prudniku w okresie przedwyborczym przeprowadził około dwustu czterdziestu rewizji u człon-

ków i sympatyków PSL. W ich wyniku, według oficjalnych danych, miano skonfiskować pięć dubeltówek, jeden 
pistolet maszynowy, sześć karabinków i około pięciuset sztuk amunicji. Można zastanawiać się, co z tego faktycz-
nie znaleziono w trakcie rewizji, a co zostało podrzucone przez UB dla stworzenia podstawy do dalszych działań 
represyjnych. Zatrzymano około stu członków i sympatyków PSL. W sześciu przypadkach skierowano sprawę na 
drogę postępowania sądowego156. 

Wśród aresztowanych znalazł się m.in. Franciszek Zawiślak, sekretarz Zarządu Gromadzkiego PSL w Czyżo-
wicach w gminie Rudziczka w powiecie prudnickim. Oskarżony o nielegalne posiadanie broni palnej, został on 
skazany na 3 lata więzienia. Zwolniono go po około sześciu miesiącach na mocy amnestii157.     

Rozbiciu opozycji służyły także działania werbunkowe UB w szeregach PSL i wśród sympatyków tego stronnic-
twa. Dobrą ilustrację metod stosowanych w tych działaniach stanowi sprawa pewnego Ślązaka, byłego powstańca 
śląskiego, cieszącego się dużą popularnością w powiecie prudnickim. Ślązak ten został zgłoszony przed wyborami 
w charakterze męża zaufania PSL. W odpowiedzi na to PUBP w Prudniku aresztował jego syna, byłego oficera 
armii niemieckiej, zarzucając mu, że należał do SA i w czasie wojny dokonał zmiany nazwiska. Zaszantażowany 
w ten sposób kandydat na męża zaufania PSL zgodził się udzielić poparcia Blokowi Demokratycznemu i w dniu 
wyborów wystąpił w roli tzw. prowodyra, prowadzącego większą część mieszkańców swojej gminy do jawnego 
głosowania158.                    

W grudniu 1946 r. w mniej lub bardziej podobny sposób, w atmosferze powszechnego zastraszenia, funkcjo-
nariuszom PUBP w Prudniku udało się zwerbować kilku prezesów lub sekretarzy kół gminnych PSL. Z pomocą 
tych osób doprowadzono następnie do rozwiązania siedmiu kół gminnych stronnictwa. Wszystkich, którzy dali się 
„złamać” i wyrazili zgodę na współpracę z aparatem bezpieczeństwa, zobowiązywano również do współpra-
cy w okresie wyborów i manifestacyjnego głosowania na kandydatów Bloku159.      
153 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 106 (kopia cyfrowa 

– Pdf); AIPN Wr 07/361, t. 1, Raport dot. działalności SL w pow[iecie] prudnickim, 24 II 1948 r., s. 7 i 8 (kopia cyfrowa – Pdf). Pierwsze 
koło SL w powiecie prudnickim zostało założone w Lubrzy przez Mariana Kowalczyka. W lutym 1948 r. powiatowe struktury SL liczyły 
łącznie około 1900 członków. 

154 AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport dekadowy [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 18 do 28 I 1947 r., s. 5–6 (kopia cyfrowa – 
Pdf); K. Miroszewski, op. cit., s. 313. 

155 AIPN Wr 07/104, Załącznik nr 1. Nastrój ludności i sytuacja polityczna, [7 VIII 1946 r.], s. 116 (kopia cyfrowa – Pdf).    
156  AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport dekadowy [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 18 do 28 I 1947 r., s. 8 (kopia cyfrowa – Pdf). 
157 Ibidem, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za maj 1951 r., 2 VI 1951 r., s. 32 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 

07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 IV do 30 V 1951 r., s. 277 (kopia cyfrowa – Pdf).  
158 AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport dekadowy [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 18 do 28 I 1947 r., s. 5 (kopia cyfrowa – Pdf). 
159 Ibidem, s. 6 (kopia cyfrowa – Pdf). 



176

Pod presją aparatu bezpieczeństwa prezes Zarządu Powiatowego PSL, Albin Dłubis, publicznie zadeklarował wy-
stąpienie ze stronnictwa. Wiceprezes Adolf Czekański po kilku rozmowach z UB usunął się z życia politycznego160. 

W późniejszym czasie, na kilka dni przed wyborami, funkcjonariuszom PUBP w Prudniku udało się zwerbo-
wać dwóch innych członków Zarządu Powiatowego PSL. Jeden z nich wydał w ręce UB tajne instrukcje PSL oraz 
listę kandydatów na mężów zaufania. Zobowiązał się on także do wydania legalnego materiału propagandowego, 
który nadejdzie w okresie wyborów. Zobowiązanie to stało się jednak bezprzedmiotowe, ponieważ funkcjonariusze 
UB poradzili sobie sami, zatrzymując jadący do Prudnika samochód posła Władysława Zaremby i konfiskując 
przewożone nim materiały propagandowe. Drugi współpracownik UB w składzie prudnickiego ZP PSL miał za 
zadanie popierać wniosek o rozwiązanie Zarządu161.

Związane z wyborami działania werbunkowe PUBP w Prudniku objęły również inne osoby i środowiska. Wer-
bowano wójtów, sekretarzy, sołtysów, księży oraz wrogów Demokracji. Pozyskano w tym czasie łącznie około dwustu 
pięćdziesięciu nowych informatorów162. 

Na wszystkich członkach ZP PSL, którzy jeszcze nie wystąpili ze stronnictwa, wymuszono zobowiązanie do 
całkowitego rozwiązania struktur PSL w powiecie prudnickim w terminie do 10 lutego 1947 r. (już wcześniej ze 
struktur tych wystąpili dwaj członkowie ZP – prezes i skarbnik). W związku z tym już przed końcem stycznia 
1947 r. kierownictwo PUBP w Prudniku oceniało, że miejscowe struktury PSL praktycznie nie istnieją163. 

7 lutego 1947 r. czterech czynnych jeszcze członków ZP PSL w Prudniku, Adolf Czekański (jako prezes), Józef 
Szpigiel (sekretarz), Władysław Jamborski (kandydat na posła) i Marian Pepek, podjęło uchwałę o wystąpieniu 
z PSL i zawieszeniu działalności powiatowych struktur stronnictwa. Protokół z posiedzenia, na którym podjęto tę 
uchwałę, przesłano do wiadomości Zarządowi Wojewódzkiemu PSL w Katowicach oraz staroście powiatowemu 
w Prudniku i miejscowemu PUBP164.        

Str. 69, po trzecim akapicie od góry 
Działania UB doprowadziły do rozwiązania najsilniejszego koła PSL w powiecie raciborskim, a mianowicie 

koła w Pietrowicach Wielkich pod pretekstem, że jego członkowie posiadali nielegalnie broń palną, ujawnioną 
w pięciu przypadkach przez aparat bezpieczeństwa. W ślad za tym zapadły wyroki więzienia w wymiarze od 2 do 
5 lat. Podobnie było w Makowie, gdzie znaleziono pistolet z dorabianą amunicją u jednego członka PSL oraz Cha-
łupkach i Pawłowie165.         

Str. 73, po drugim akapicie od góry 
W gromadzie Rozkochów w ówczesnym powiecie prudnickim część ludności napływowej skarżyła się, że nie 

mogli inaczej głosować, bo nie było innych numerów i tym samym byli zmuszeni głosować na Blok Demokratyczny166. 
Gdy w listopadzie 1949 r. w gromadzie Skrzypiec w powiecie prudnickim odbywało się zebranie w sprawie założe-
nia spółdzielni produkcyjnej, jedna z miejscowych kobiet, niejaka Barwieniec, zapytała, dlaczego podczas wyborów 
[w 1947 r.] zaglądano jej do koperty, na kogo głosuje, i dlaczego nie było tajnych wyborów167.  

5 lutego 1947 r. Bronisław Kasperski, starszy robotnik w spółdzielni spożywców „Społem” w Białej, mający za 
zadanie nadzorowanie pracy innych robotników, zamknął kilku podległych mu pracowników, samych członków 
PPR, w magazynie przy dwudziestostopniowym mrozie. Jak sam im później powiedział, była to jego zemsta za 
odebranie głosu w wyborach168. 

160 Ibidem.
161 Ibidem.
162 Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne w powiecie prądnickim, 19 II 1947 r., s. 14–15 (kopia cyfrowa – Pdf). 
163 Ibidem. Raport dekadowy [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 18 do 28 I 1947 r., s. 6–7 (kopia cyfrowa – Pdf). 
164 Ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne w powiecie prądnickim, 19 II 1947 r., s. 12 i 15 (kopia cyfrowa – Pdf). 
165 AIPN Ka 0205/89,  Charakterystyka z[astęp]cy szefa PUBP w Raciborzu, b.d., s. 110 (kopia cyfrowa – Pdf).   
166 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie sytuacyjne w powiecie prądnickim, 19 II 1947 r., s. 14 (kopia cyfrowa – Pdf). 
167 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 30 XI 

1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 144; ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne wg Zarządzenia nr 9 [za okres] od 29 XI do 9 XII 1949 r., s. 157–158 
(kopia cyfrowa – Pdf).  

168 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., s. 48; ibidem, Sprawoz-
danie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1947 r., dokument z 28 VI 1947 r., s. 66 (kopia cyfrowa – Pdf). 
W związku z tym incydentem PUBP w Prudniku założył w stosunku do Kasperskiego sprawę ewidencyjnego opracowania. Sprawa ta 
była prowadzona przez bialską placówkę PUBP.    
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Str. 74, przed trzecim akapitem od dołu
W sierpniu 1947 r. w powiecie prudnickim działalność pod szyldem PSL wznowiło kilka osób (od czterech 

do sześciu według różnych danych) pod przywództwem Józefa Szpigla, sekretarza ZP. Osoby te otrzymały nowe 
legitymacje z Zarządu Wojewódzkiego PSL w Katowicach. Grupa ta zaprzestała jednak działalności przed końcem 
1947 r., odsyłając swoje legitymacje członkowskie do Katowic169. 

Str. 74, po trzecim akapicie od dołu
Część byłych członków PSL znalazła się również w prudnickich strukturach powiatowych PPS170.  

Str. 75, po trzecim akapicie od góry
W powiecie prudnickim byli członkowie PSL mieli duży wpływ na dzielność koła gromadzkiego SL w Dytma-

rowie w gminie Lubrza. Stanowili oni większość członków tego koła, skupiającego w drugiej połowie 1947 r. łącznie 
około dwudziestu osób, i opanowali jego zarząd. Zaniepokojony tą sytuacją PUBP w Prudniku przesłał w 1947 r. 
Wydziałowi V WUBP w Katowicach charakterystyki całego koła171. W 1949 r. alarmowano, że byli członkowie PSL 
opanowali również zarząd gminny SL, częściowo uprawiają wrogą działalność i skrycie wypaczają politykę stronnic-
twa. W połowie 1949 r. Kierownictwo PUBP interweniowało w tej sprawie u I sekretarza Komitetu Powiatowego 
PZPR. Ten ostatni miał starać się wpłynąć na SL, by ludzi tych usunęli z kierowniczych stanowisk w tymże za-
rządzie172.   

Str. 81, drugi akapit od dołu
Zwolniony z więzienia Stanisław Makoś, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Nysie, podjął nieudaną próbę 

reaktywowania miejscowych struktur stronnictwa. 10 maja 1947 r. wraz z Władysławem Sową wystąpił on publicz-
nie podczas obchodów drugiej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej (złożono wieniec pod Pomnikiem 
Zwycięstwa). Na 11 maja zwołano powiatową konferencję działaczy PSL. Przeprowadzenie konferencji uniemoż-
liwiła jednak interwencja UB, które okupowało siedzibę Zarządu Powiatowego PSL, mieszczącą się w mieszkaniu 
Makosia, pod pretekstem zasadzki na zbiegłego złodzieja. Legitymowano wszystkie przybywające na konferen-
cję osoby. W wyniku rewizji skonfiskowano jedenaście legitymacji członkowskich PSL. Wkrótce potem władze 
miejskie nakazały Makosiowi opuszczenie lokalu partyjnego, stanowiącego zarazem jego mieszkanie. Pozbawiony 
dachu nad głową musiał on zamieszkać u swojego kuzyna. Bezskutecznie protestował w wydziale lokalowym ny-
skiego magistratu, apelując: nie spychajcie nas do podziemia173.   

Str. 78, po czwartym akapicie od góry                            
Już w marcu 1947 r. PUBP w Prudniku zlecił śledzenie byłych członków PSL dwóm informatorom ze środowi-

ska ZP PSL, zwerbowanym przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego174. W późniejszym czasie Referat V PUBP 
śledził szczególnie aktywne osoby z grona byłych członków PSL w ramach sprawy rozpracowania środowiskowego 
o kryptonimie „Zimny”. W grudniu 1950 r. sprawą tą było objętych piętnaście osób, podejrzanych o uprawianie 
wrogiej propagandy w gminie Rudziczka, gdzie istniały najmocniejsze w powiecie prudnickim struktury PSL. 
W marcu następnego roku rozpracowywano już szesnaście osób, do których miał dotarcie jeden informator 
o pseudonimie „Heniek”175. Pod koniec 1950 r. z myślą o skuteczniejszym rozpracowaniu tej grupy pozyska-
169 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 VIII 1947 r., dokument z 30 VIII 

1947 r., s. 86;  ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 107; ibidem, Sprawoz-
danie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 X 1947 r., s. 125; ibidem, Raport miesięczny [dla szefa WUBP 
w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 143; ibidem, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 XII 
1947 r., s. 169 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 I 1948 r., s. 6 (kopia cyfrowa – Pdf).      

170 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1947 r., dokument z 30 III 
1947 r., s. 21 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 29 II 1948 r., s. 29 (kopia cyfrowa – Pdf).  

171 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 106; ibidem, Raport 
miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 142 (kopia cyfrowa – Pdf);

172 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 VI 1949 r., s. 44; 
173 AIPN Wr 07/452, cz. 1, Raport miesięczny [PUBP Nysa] za maj 1947 r., 29 V 1947 r., s. 124; ibidem, Raport miesięczny [PUBP Nysa] za 

czerwiec 1947 r., 28 VI 1947 r., s. 132 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Ka 04/2832, Raport z przeprowadzonej rewizji w lokalu Pow[iatowe-
go] Zarządu PSL w Nysie, 3 VII 1947 r., s. 12 (kopia cyfrowa – Pdf). Likwidacja lokalu ZP PSL w Nysie nastąpiła w czerwcu 1947 r. 

174 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1947 r., dokument z 30 III 1947 r., s. 21 
(kopia cyfrowa – Pdf). 

175 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP w Prudniku za okres od 25 XI do 25 XII 1950 r., s. 101; ibidem, Sprawozda-
nie z pracy Referatu V PUBP w Prudniku za okres od 25 I do 25 II 1951 r., s. 225; ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP 
w Prudniku za okres od 25 II do 30 III 1951 r., s. 234–235 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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no, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, kolejnego informatora o pseudonimie „Wojciech”176. Jedną z rozpraco-
wywanych osób był Piotr Gacek, były prezes koła gromadzkiego PSL w Rudziczce177. W początkach 1952 r. Referat 
V PUBP w Prudniku założył dziesięć spraw ewidencyjnego rozpracowania w stosunku do byłych członków PSL178.   
Śledzone przez PUPB w Prudniku były również następujące osoby z grona byłych działaczy PSL: Albin Dłubis 
(były prezes Zarządu Powiatowego PSL w Prudniku), Adolf Czekański (były wiceprezes ZP PSL w Prudniku), Jan 
Dobrowolski (dyrektor Liceum Pedagogicznego w Głogówku), Władysław Jamborski (były prezes Zarządu Miej-
skiego PSL w Prudniku), Bronisław Kątnik (były sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie), Marian 
Biały (były działacz PSL z powiatu jędrzejowskiego) i in.179          

Str. 80, przed pierwszym akapitem od góry
W maju 1948 r., w ramach przygotowań do zjednoczenia obu partii, powołano sześcioosobową komisję wspól-

ną PPR i PPS w powiecie prudnickim, tzw. szóstkę powiatową. Skład osobowy owego ciała został zatwierdzony 
przez wojewódzkie komitety PPR i PPS. Szóstka ta z kolei zatwierdziła analogiczne szóstki miejskie, gminne i fa-
bryczne180. W późniejszym czasie w Prudniku i powiecie prudnickim zorganizowano kilka szkół międzypartyjnych 
PPR i PPS w celu ideologicznego wychowania członków. Za pośrednictwem szóstki powiatowej Komitet Powiatowy 
PPR starał się przed zjednoczeniem obu partii wyeliminować […] członków […] o poglądach WRN-owskich, jak 
również wszystkich tych, którzy nie dążą do zjednoczenia181. 

Str. 81, przed drugim akapitem od góry
W sierpniu 1947 r. PUBP w Prudniku informował, że Polska Partia Robotnicza dąży ustawicznie i stara się 

wszelkimi drogami dojść do porozumienia z PPS-em, co w żaden sposób się nie udaje182. W październiku tegoż roku 
na posiedzeniu Komitetu Powiatowego PPS w Prudniku jeden z członków KP, Rozalski, oświadczył, że wbrew 
uchwałom władz centralnych partii nie można współpracować z PPR, bo oni wprowadzają system dyktatorski i sta-
rają się opanować wszystkie kierownicze stanowiska. Na wystąpienie to zareagował natychmiast PUBP w Prudniku, 
zakładając sprawę agenturalnego opracowania w stosunku do Rozalskiego183. 

1 marca 1948 r. na walnym zebraniu zakładowej organizacji PPS przy prudnickiej Fabryce Obuwia wypowia-
dano się przeciwko jedności organicznej z PPR. Jeden z zabierających głos działaczy, niejaki Antoniewicz, mówił: 
Precz z takimi kacykami, którzy są na usługach zagranicy. W związku z tą wypowiedzią działacz ten stał się obiek-
tem zainteresowania UB, które postanowiło wszcząć wobec niego opracowanie agenturalne184. W późniejszym 
czasie Antkiewicz, wypowiadając się na temat jedności organicznej PPR i PPS, stwierdził, że nowa partia będzie 
partią komunistyczną pod zarządem Związku Radzieckiego i dlatego socjaliści do takiej partii nie będą należeć. Inny 
członek PPS z prudnickiej Fabryki Obuwia, niejaki Hubert, oświadczył, że jedność organiczna PPR i PPS […] to 
tezy bolszewickie […] wydane […] w polskim języku w celu stumanienia narodu. Mówił on też, że jeśli chodzi 

176 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 XI do 30 XII 1950 r., s. 406 (kopia cyfrowa – Pdf). 
177 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Prudniku za okres od 25 XI do 25 XII 1950 r., s. 102 (kopia cyfrowa – Pdf). 
178 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za styczeń 1952 r., 4 II 1952 r. (dokument błędnie datowany na 4 I 1952 r.), s. 6 (kopia 

cyfrowa – Pdf). 
179 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1947 r., dokument z 30 III 1947 r., 

s. 25; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., dokument z 30 V 1947 r., s. 47; ibidem, 
Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1947 r., dokument z 28 VI 1947 r., s. 65; ibidem, 
Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VII 1947 r., dokument z 28 VII 1947 r., s. 78; ibidem, 
Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 VIII 1947 r., dokument z 30 VIII 1947 r., s. 97; ibidem, 
Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 X 1947 r., s. 133 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, 
t. 9, Raport [dla naczelnika Wydziału III WUBP w Opolu] z wykonanej pracy w PUds.BP Prudnik, 18 V 1955 r., s. 12–13 (kopia cyfrowa 
– Pdf). W stosunku do Jana Dobrowolskiego założono sprawę formularnego opracowania o kryptonimie „Czarny”. Marian Biały był 
w okresie II wojny światowej zastępcą dowódcy podobwodu AK w powiecie jędrzejowskim, a jego brat Edward dowodził oddziałem 
Batalionów Chłopskich. Ten ostatni brał czynny udział również późniejszej działalności zbrojnej miejscowego podziemia antykomuni-
stycznego. Obaj bracia aktywnie uczestniczyli w organizowaniu miejscowych struktur PSL. Po wyjeździe na tereny poniemieckie Marian 
Biały mieszkał kolejno w powiatach lubińskim i strzelińskim na Dolnym Śląsku, a następnie w Namysłowie i Prudniku w województwie 
opolskim.      

180 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 99 (kopia cyfrowa – Pdf). 
181 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 1948 r., dokument z 30 VII 1948 r., s. 121–122 (kopia cyfrowa – Pdf). 
182 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 VIII 1947 r., dokument z 30 VIII 

1947 r., s. 85 (kopia cyfrowa – Pdf). 
183 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 X 1947 r., s. 121 (kopia cyfrowa – Pdf). 
184 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 III 1948 r., dokument z 30 III 1948 r., s. 59–60 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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o Polskę, to się grubo pomylą i Polska nie będzie Polską komunistyczną185. W sierpniu 1948 r. Antoniewicz, 
Hubert i trzeci członek PPS, niejaki Cichoń, agitowali pracowników Fabryki Obuwia, by nie głosowali na człon-
ków PPR w wyborach do Rady Zakładowej186.

Str. 81, po pierwszym akapicie od dołu
Z prudnickich struktur powiatowych PPS zostali wydaleni m.in. Zbigniew Bachowski, Emanuel Polaczek 

i Alfred Przybyła, członkowie Powiatowej Rady Narodowej oraz Kowalczyk, II sekretarz Komitetu Powiatowego. 
Bachowski został już wcześniej, po linii partyjnej, usunięty za stanowiska przewodniczącego Powiatowej Rady Na-
rodowej. 21 listopada 1948 r. na konferencji powiatowej, odbywającej się z udziałem przedstawiciela PPR, wyło-
niono nowy skład zreorganizowanego Komitetu Powiatowego PPS. Nowy Komitet Powiatowy PPS, po interwencji 
Komitetu Powiatowego PPR, dokonał reorganizacji Komitetu Miejskiego PPS w Głogówku, usuwając z niego 
I sekretarza, Mertę, i dwóch innych członków KM o orientacji WRN187. 

Str. 82, po pierwszym akapicie od góry
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku z pomocą PPR podejmował bliżej nieokreślone 

działania profilaktyczne w stosunku do działaczy PPS negatywnie nastawionych do współpracy z komunistami 
i zjednoczenia ruchu robotniczego188.  

Str. 82, po drugim akapicie od góry
W liczącym łącznie dwadzieścia cztery osoby pierwszym składzie osobowym Komitetu Powiatowego PZPR 

znalazło się tylko siedmiu byłych członków PPS. I sekretarzem KP PZPR został Wacław Waligóra, dotychczasowy 
I sekretarz KP PPR. Członkiem KW PZPR został także ówczesny szef PUBP w Prudniku, por. Wacław Musiał. 
Nowo utworzone struktury powiatowe PZPR liczyły około 3800 członków, znacznie mniej niż wynosił łączny po-
tencjał kadrowy miejscowych struktur PPR i PPS w listopadzie 1948 r. (odpowiednio 3111 oraz 1211 członków, już 
po czystkach w szeregach obu partii)189. 

Str. 82, po czwartym akapicie od góry
Referat V PUBP w Prudniku śledził byłych członków PPR i PPS, a także osoby wydalone w późniejszym czasie 

z PZPR, w ramach sprawy ewidencyjnego rozpracowania o kryptonimie „Wróg”190. Do maja 1951 r. tenże referat 
założył trzydzieści spraw w stosunku do byłych członków PPS, podejrzanych o wrogi stosunek do Demokracji Lu-
dowej i nastawienie „prawicowe”191. W maju tegoż roku założono pięćdziesiąt podteczek ewidencyjnego rozpraco-
wania w stosunku do osób wydalonych z PPR, PPS i PZPR192. 

W listopadzie 1951 r. Referat V PUBP w Prudniku objął rozpracowaniem pięciu byłych członków PPS na tere-
nie Głogówka, wydalonych z tej partii z przyczyn politycznych. Osoby te utrzymywały wzajemne kontakty i często 
spotykały się dla wspólnego słuchania zagranicznych audycji radiowych w mieszkaniu Jana Rudego. UB podjęło 
działania werbunkowe wobec jednego z byłych członków PPS, wykorzystując w tym celu posiadane materiały 
o charakterze obciążającym. Wprowadzono go do rozpracowywanej grupy jako informatora o pseudonimie „Ziu-

185 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 100 (kopia cyfrowa – Pdf). 
186 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., dokument z 30 VIII 1948 r., s. 152 (kopia cyfrowa – Pdf). 
187 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., s. 140; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., doku-

ment z 30 X 1948 r., s. 186–187; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., s. 209 (kopia cyfrowa – Pdf).   
188 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., s. 142–143; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 

1948 r., s. 164 (kopia cyfrowa – Pdf).
189 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 208–209; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 

1948 r., dokument z 30 XII 1948 r., s. 234 (kopia cyfrowa – Pdf).  Rzecz znamienna, że Wacław Waligóra jako I sekretarz KP PPR był 
ostro krytykowany w materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku za brak zdolności organizacyjnych, słabe zaangażowanie w pra-
cę i błędy popełniane w kierowaniu partią. Proponowano zastąpienie go na tym stanowisku przez inną osobę. Ibidem, Raport miesięczny 
za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 73; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 99; ibidem, Raport miesięczny za okres 
od 1 do 31 VIII 1948 r., s. 142; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 164 (kopia cyfrowa – Pdf). 

190 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP w Prudniku za okres od 25 XI do 25 XII 1950 r., s. 101 (kopia cyfrowa – Pdf). 
191 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 IV do 30 V 1951 r., s. 275 (kopia cyfrowa – Pdf). 
192 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne za maj 1951 r., 2 VI 1951 r., s. 34 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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tek”.  19 listopada tegoż roku inny były pepeesowiec, Antoni Grzanka z Prudnika, malarz pochodzący z Dąbrowy 
Górniczej, został aresztowany pod zarzutem uprawiania wrogiej propagandy w stosunku do panującej rzeczywi-
stości, Związku Sowieckiego i spółdzielczości produkcyjnej193.        

W początkach 1952 r. Referat V PUBP w Prudniku założył piętnaście spraw ewidencyjnego rozpracowa-
nia w stosunku do byłych członków PPS. Sprawami takimi zostali objęci: Stefan Bajorek, Marcin Białowąs, Jan 
Chajdecki, Jan Krzewski, Leon Skrzypek (Prudnik), Władysław Gołdyń, Szczepan Jędrzejewski (Lubrza), Zygmunt 
Milii, Stefan Morawiec (Biała), Władysław Niezgoda (Głogówek), Michał Rajter (Racławice Śląskie), Jan Staszkie-
wicz (Biedrzychowice), Karol Heliński (Gostomia, Ślązak), Rafał Nowak (Gostomia) oraz Alfons Józef (Krobusz, 
Ślązak)194.   

Str. 84, po drugim akapicie od góry
Negatywnie oceniana przez aparat bezpieczeństwa była również postawa znacznej części członków SL w powie-

cie prudnickim. W materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku sygnalizowano, że zarząd koła SL w Dytma-
rowie został całkowicie opanowany przez byłych członków PSL. Wiosną 1948 r. wymieniono cały skład gromadz-
kiego zarządu SL w Racławicach Śląskich. Poprzedni zarząd składał się z byłych członków PSL. W ramach czystek 
politycznych zastąpiono ich zwolennikami współpracy z PPR195. 

Kierownictwu PUBP w Prudniku nadal jednak nie brakowało powodów do narzekań. Informowano, że człon-
kowie SL w Moszczance i Racławicach Śląskich, a także Stanisław Nabzdyk, członek Zarządu Powiatowego SL, wy-
powiadają się przeciwko planowanej kolektywizacji rolnictwa. Janowi Smólskiemu, sekretarzowi Zarządu Powiato-
wego SL, zarzucano, że jest osobą o poglądach reakcyjnych i klerykalnych, jak również jest wrogo ustosunkowany do 
obecnej rzeczywistości. Jesienią 1948 r. kierownictwo PUBP w Prudniku postanowiło objąć Smólskiego i Nabzdyka 
aktywnym rozpracowaniem z wykorzystaniem specjalnie zwerbowanej agentury, a także za pośrednictwem PPR 
spowodować usunięcie ich z miejscowych władz SL. Pod koniec tegoż roku prowadzono dziewięć spraw ewiden-
cyjnego rozpracowania w stosunku do opozycyjnie nastawionych członków SL196. 

Latem 1949 r. PUBP w Prudniku zainspirował nowe czystki polityczne w miejscowych władzach powiatowych 
SL, informując I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR, że ówczesny prezes Zarządu Powiatowego SL, Andrzej 
Nowak, prezentuje poglądy antysowieckie i zbieżne z linią polityczną PSL. W październiku tegoż roku komisja 
międzypartyjna SL i PZPR postanowiła zawiesić tego działacza w czynnościach urzędowych i skierowała sprawę do 
ostatecznego rozpatrzenia do Zarządu Wojewódzkiego SL w Katowicach. W tymże miesiącu przedstawiciel ZW SL 
uzgodnił z KP PZPR w Prudniku nowy skład ZP SL z pominięciem elementów wrogich [i] klasowo obcych. Skład 
ten został narzucony miejscowym strukturom SL w charakterze zarządu komisarycznego, mającego urzędować do 
czasu połączenia SL i niedobitków PSL. W materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku podkreślano, że do 
wyłonionego w takim trybie nowego zarządu KP PZPR wytypował najlepszych członków SL, jakich miał na uwadze 

193 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za listopad 1951 r., 6 XII 1951 r., s. 71, 72 i 74; ibidem, t. 6, Sprawozdanie 
miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za luty 1952 r., 5 III 1952 r., s. 11–12, 18 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie 
z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 IX do 30 X 1951 r., s. 373; ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik 
za okres od 30 X do 30 XI 1951 r., s. 388 i 389; ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 XI do 30 XII 
1951 r., s. 405 i 406; ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP Prudnik za okres od 1 do 30 XI 1951 r., dokument z 27 XI 
1951 r., s. 428; ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 I do 30 II 1952 r., dokument z 28 II 1952 r., 
s. 584 (kopia cyfrowa – Pdf). Rozpracowywaną grupę w Głogówku tworzyli: Jan Rudy, Antoni Rudy (brat Jana), Antoni Pałasz, Edward 
Żywiecki i Józef Mołodyński. PUBP w Prudniku interesował się niektórymi z tych osób już latem 1949 r. w ramach sprawy obiektowej, 
obejmującej ogół osób wykluczonych z PPR, PPS i PZPR. Już wówczas podejmowano takie działania jak werbunek informatora pomoc-
nego w sprawowaniu kontroli nad Janem Rudym i Antonim Pałaszem, a także Janem Kurzyszem. AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie 
miesięczne za okres od 1 do 31 VII 1949 r., dokument z 29 VII 1949 r., s. 60; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VIII 
1949 r., dokument z 29 VIII 1949 r., s. 71; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., dokument z 28 IX 
1949 r., s. 88 i 89 (kopia cyfrowa – Pdf).      

194 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za styczeń 1952 r., 4 II 1952 r. (dokument błędnie datowany na 4 I 1952 r.), s. 6 (kopia 
cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 XII 1951 do 30 I 1952 r., s. 580–581 
(kopia cyfrowa – Pdf). 

195 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 I 1948 r., dokument z 30 I 1948 r., s. 6; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 29 II 
1948 r., s. 29; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 III 1948 r., dokument z 30 III 1948 r., s. 48–49 (kopia cyfrowa – Pdf). 

196 Ibidem, s. 100–101; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., dokument z 30 VIII 1948 r., s. 143; ibidem, Raport mie-
sięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 165; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., 
s. 187; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 210; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., 
dokument z 30 XII 1948 r., s. 234–235 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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na terenie pow[iatu] prudnickiego197. 20 listopada 1949 r. na konferencji powiatowej, zorganizowanej przez prudnic-
ki zarząd komisaryczny SL, wybrano dwóch delegatów na odbywający się w Warszawie kongres zjednoczeniowy 
ruchu ludowego198.  

Str. 84, przed trzecim akapitem od dołu
Wymownym świadectwem politycznego ubezwłasnowolnienia „zjednoczonego” ruchu ludowego był przebieg 

Konferencji Powiatowej ZSL w Prudniku, odbywającej się 26 marca 1950 r. Delegaci nie brali żadnego udziału 
w dyskusji, ograniczając się do wysłuchania referatów, wygłoszonych przez przedstawicieli wojewódzkich i central-
nych władz Stronnictwa, a na zakończenie obrad odśpiewano Międzynarodówkę199. 

Str. 84, po trzecim akapicie od dołu
Na kolejnym zjeździe delegatów w czerwcu 1949 r. ponownie zmieniono skład zarządu i komisji rewizyjnej 

Powiatowego Komitetu SD. Swoje stanowisko stracił dotychczasowy prezes Tadeusz Datko, uważany przez komu-
nistów za „reakcjonistę”, a nowym prezesem został Władysław Dobrzaniecki, zwolennik współpracy z PZPR200. 

Str. 84, drugi akapit od dołu
Bardzo szybko zaczęto ustanawiać również totalitarne porządki w odniesieniu do młodzieży. W lutym 1947 r. 

zapoczątkowano odgórną „demokratyzację” lokalnych struktur Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Operacja 
ta polegała na rozwiązywaniu istniejących do tej pory zarządów kół tej organizacji i powoływani nowych ciał tego 
rodzaju, zdominowanych przez zwolenników współpracy z komunistami201. 

W pierwszych miesiącach 1948 r. wprowadzono w życie system pracy przymusowej…

Str. 85, po pierwszym akapicie od góry 
Negatywny stosunek do zjednoczenia organizacji młodzieżowych odnotowano również wśród członków 

ZMW RP „Wici”, a zwłaszcza wśród członków zarządu koła w Dytmarowie w gminie Lubrza. Koło to oderwało 
się od struktury ZMP. Podobny przypadek zaistniał w gminie Kórnica. W celu wyjaśnienia tych przypadków 
PUBP w Prudniku podjął działania werbunkowe wśród miejscowych członków „Wici”202.       

Odgórne zjednoczenie ruchu młodzieżowego ominęło początkowo ruch harcerski, a polityczne opanowanie 
harcerstwa przez komunistów zajęło sporo czasu. W 1948 r. kierownictwo PUBP w Prudniku narzekało, że część 
miejscowych harcerzy pozostaje nadal pod wpływami reakcji i kleru. O kierującym miejscowymi strukturami 
Związku Harcerstwa Polskiego nauczycielu Wardasie pisano, że jest zapatrywań sanacyjnych oraz jest wrogo usto-
sunkowany do obecnej rzeczywistości. Niektórzy członkowie ZHP wystąpili z tej organizacji, zapisując się do ZMP. 
Inni odwrotnie – namawiali młodzież do wystąpienia z ZMP203. 
197 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VII 1949 r., dokument z 29 VII 1949 r., s. 60; ibidem, Sprawozdanie 

miesięczne za okres od 1 do 31 VIII 1949 r., dokument z 29 VIII 1949 r., s. 71–72; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., 
dokument z 28 IX 1949 r., s. 90 (kopia cyfrowa – Pdf). Andrzej Nowak sprawował funkcję prezesa ZP SL od 22 II 1948 r. bidem, t. 1, Raport dot. 
wyb[oru] Pow[iatowego] Zarz[ądu] SL w Prudniku, b.d., s. 5 (kopia cyfrowa – Pdf). W lipcu 1949 r. PUBP w Prudniku objął Nowaka 
kontrolą w ramach odrębnie prowadzonej sprawy agencyjnej. Ibidem, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 X 1949 r., 
dokument z 28 X 1949 r., s. 106 (kopia cyfrowa – Pdf).

198 Ibidem, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 XI do 1 XII 1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 149 (kopia cyfrowa – Pdf).
199 AIPN Wr 07/361, t. 4, Raport z przebiegu Konferencji Powiatowej ZSL w Prudniku, 27 III 1950 r., s. 17 (kopia cyfrowa – Pdf).
200 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 VI 1949 r., s. 43; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 

31 VII 1949 r., dokument z 29 VII 1949 r., s. 61; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VIII 1949 r., dokument z 29 VIII 
1949 r., s. 72; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., dokument z 28 IX 1949 r., s. 90; ibidem, Sprawozdanie 
miesięczne za okres od 1 do 31 X 1949 r., dokument z 28 X 1949 r., s. 106; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 XI do 31 XII 
1949 r., dokument z 30 XII 1949 r., s. 164 (kopia cyfrowa – Pdf).

201 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie sytuacyjne w powiecie prądnickim, 19 II 1947 r., s. 13; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa 
WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1947 r., dokument z 30 III 1947 r., s. 22; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP 
w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., dokument z 30 V 1947 r., s. 37 (kopia cyfrowa – Pdf).   

202 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 1948 r., dokument z 30 VII 1948 r., s. 124–125; ibidem, Raport miesięczny 
za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., s. 145; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 168; ibidem, Raport miesięczny za 
okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 190; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 211; ibidem, 
Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., s. 236 (kopia cyfrowa – Pdf). 

203 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 190; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 
31 XII 1948 r., dokument z 30 XII 1948 r., s. 236 (kopia cyfrowa – Pdf). W 1948 r. struktury ZHP w powiecie prudnickim liczyły około czterystu 
członków. Warto dodać, że środowiska harcerskie w powiecie prudnickim były intensywnie rozpracowywane przez aparat bezpieczeństwa. Pod 
koniec 1947 r. PUBP w Prudniku posiadał w tych środowiskach co najmniej trzech informatorów o pseudonimach „Student”, „Józef” i „Kość”. 
Dwaj ostatni byli funkcyjnymi członkami ZHP w Głogówku. „Student”, uczeń trzeciej klasy gimnazjum, był wykorzystywany jako źródło in-
formacji na temat ZHP i młodzieży szkolnej. Pod koniec 1947 r. dzięki niemu w ręce UB dostały się ulotki […] odbite na maszynie i podrzucone 
uczniom do zeszytów. AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 139; ibidem, 
Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 XII 1947 r., s. 168 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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Niestety w późniejszym czasie do struktur ZMP wcielono stopniowo także ruch harcerski, który zaczęto prze-
kształcać na wzór sowieckich pionierów. W sprawozdaniu za wrzesień 1949 r. PUBP w Prudniku informował: Kierow-
niczy aparat harcerstwa jest opanowany przez członków ZMP, którzy są w ścisłym kontakcie z Pow[iatowym] Zarz[ą-
dem] ZMP. Odbywające się 18 września tegoż roku wybory do władz powiatowego hufca i trzech podhufców ZHP 
w powiecie prudnickim przeprowadził Zarząd Powiatowy ZMP204. W połowie 1950 r. również kierownictwo PUBP 
w Głubczycach oceniało, że miejscowa organizacja ZHP została już opanowana przez zdrowy element ZMP-owski205.    

Str. 86, przed pierwszym akapitem od góry
Przed odbywającym się 26 marca 1950 r. zjazdem powiatowym ZSL w Prudniku przedstawiciele Zarządu Wo-

jewódzkiego ZSL z Katowic uzgodnili z Komitetem Powiatowym PZPR skład „wybieranego” wówczas Zarządu 
Powiatowego ZSL206. Sytuacja powtórzyła się wiosną następnego roku, gdy wybierano zarządy gromadzkie i gmin-
ne ZSL w powiecie prudnickim. Organizujący wybory aktyw powiatowy ZSL działał w porozumieniu z PZPR207. 
6 maja 1951 r. w podobnym trybie wyłoniono skład osobowy Powiatowego Komitetu Wykonawczego ZSL: lista 
kandydatów została uzgodniona z Komitetem Powiatowym PZPR w Prudniku. Symbolicznym potwierdzeniem 
politycznej kurateli PZPR nad wyborami był fakt, że po wyborze PKW ZSL odśpiewano Międzynarodówkę208.     

Wśród miejscowych członków ZSL nadal jednak nie brakowało osób otwarcie wyrażających negatywny sto-
sunek do panujących w kraju stosunków społeczno-politycznych. Jedną z takich osób był Antoni Serafin z Białej 
(pochodzący z przedwojennego powiatu podhajeckiego). 2 maja 1951 r. dokonał on zniszczenia i spalenia por-
tretów Józefa Stalina i Feliksa Dzierżyńskiego w miejscowej świetlicy Ligi Kobiet. Cztery dni później, zagrożony 
aresztowaniem przez UB, wyjechał z Białej bez wymeldowania. Ukrywał się m.in. w województwie szczecińskim, 
ale w wyniku wszczętych przez UB poszukiwań został aresztowany 12 czy 13 października tegoż roku w Krakowie. 
Aresztowania dokonał Referat V PUBP w Prudniku209.        

Inny członek ZSL, Jan Blanda, rolnik z Racławic Śląskich (pochodzący z przedwojennego powiatu brzeżań-
skiego), ostro skrytykował polityczną rzeczywistość „Polski Ludowej” na ogólnym zebraniu wyborczym terenowej 
organizacji Związku Samopomocy Chłopskiej, odbywającym się 12 listopada 1951 r. w Krzyżkowicach. Sprawą tą 
zajął się Referat V PUBP w Prudniku. Przesłuchano świadków i wystąpiono do Referatu Śledczego PUBP z wnio-
skiem o aresztowanie Blandy210.   

Str. 87, po pierwszym akapicie od góry 
W ciągu jednego tylko miesiąca, w listopadzie 1948 r., usunięto ze stanowisk pięciu wójtów w powiecie prudnic-

kim: trzech członków PPS o poglądach „prawicowych” (Jerzego Augustyna z gm. Strzeleczki, Augustyna Helfojera 
z gm. Gostomia, Pikułę z gm. Moszczanka), a także podobnie nastawionych członków SD (Jaworskiego z gm. 
Rudziczka) oraz PPR (Gromalę z gm. Kórnica).W gminie Lubrza usunięto wszystkich sołtysów w liczbie je-
denastu, uznanych za osoby politycznie podejrzane i nieodpowiednie do zajmowanego stanowiska. Podobnie 
było w gminie Gostomia, gdzie usunięto wszystkich trzynastu sołtysów – część za niewywiązywanie się z pracy, 
a innych jako osoby politycznie podejrzane. W tym samym czasie trwała generalna reorganizacja gminnych rad 
narodowych, połączona z politycznymi i socjalnymi czystkami w ich składzie. Rady te – pisano w materiałach 
sprawozdawczych PUBP w Prudniku – były opanowane przeważnie przez członków PPS o poglądach prawicowych, 
jak również przez elementy reakcyjne i przez bogaczy wiejskich. Na miejsce ich weszły elementy demokratyczne i rol-
nicy małorolni i bezrolni211. 
204 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., dokument z 28 IX 1949 r., s. 95; ibidem, Sprawozdanie 

miesięczne za okres od 1 XI do 31 XII 1949 r., dokument z 30 XII 1949 r., s. 167 (kopia cyfrowa – Pdf).         
205 AIPN Wr 07/66, Raport miesięczny Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Głubczycach za okres od 29 IV do 31 V 

1950 r., s. 269 (kopia cyfrowa – Pdf).         
206 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1950 r., s. 46 (kopia cyfrowa – Pdf). 
207 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Prudniku za okres od 25 II do 30 III 1951 r., s. 236–236 (kopia cyfrowa – Pdf). 
208 Ibidem, Sprawozdanie z przebiegu wyborów do PKW ZSL w Prudniku dn. 6 V 1951 r., dokument z 10 V 1951 r., s. 273 (kopia cyfrowa 

– Pdf). 
209 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne za maj 1951 r., 2 VI 1951 r., s. 34; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za październik 

1951 r., 6 XI 1951 r., s. 61 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 IV 
do 30 V 1951 r., dokument z 28 V 1951 r., s. 275–276; ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 IX do 
30 X 1951 r., s. 373 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, t. 5, Raport o doraźnym aresztowaniu ob. Serafina Antoniego, 13 X 1951 r., 
s. 25 (kopia cyfrowa – Pdf).  

210 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 X do 30 XI 1951 r., s. 389 (kopia cyfrowa – Pdf). 
211 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 212–213; ibidem, Raport specjalny [za okres] od 1 do 30 XI 

1954 r., s. 226 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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Reorganizację GRN ukończono przed połową grudnia 1948 r. W raporcie miesięcznym dla szefa WUBP w Ka-
towicach kierownictwo PUBP w Prudniku informowało: Z rad tych został usunięty element WRN-owski, bogacze 
wiejscy i elementy reakcyjne, na miejsce ich rady zostały opanowane wyłącznie przez członków PZPR, jak również 
przez małorolnych i średniorolnych chłopów. W tym też czasie w gminach powiatu prudnickiego usunięto większość 
wójtów jako element obcoklasowy i niepewny politycznie. Ich miejsce zajął element o poglądach demokratycznych, 
składający się z członków partii politycznych212. Wśród nowych wójtów siedemdziesiąt pięć procent stanowili człon-
kowie PZPR, pewni politycznie pod każdym względem. Członkowie PZPR stanowili także siedemdziesiąt procent 
nowego składu osobowego gminnych rad narodowych213.

Z zajmowanego stanowiska został wówczas usunięty, jako element niepewny politycznie i obco klasowy, rów-
nież Ludwik Kruszewski, wicestarosta prudnicki, były członek PPS, wydalony z tej partii w ramach czystek poprze-
dzających zjednoczenie z PPR. Ofiarą czystek politycznych w prudnickim Starostwie Powiatowym padł także syn 
Jana Motaka, porucznika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W wyniku interwencji UB postanowiono usunąć 
go z Referatu Społeczno-Politycznego Starostwa214.         

Przed końcem 1948 r. komuniści całkowicie opanowali także zarządy miejskie w Prudniku, Białej i Głogów-
ku. Wszystkie stanowiska kierownicze w tych instytucjach obsadzono członkami PZPR. W największym stopniu 
zmieniła się sytuacja w Białej, gdzie wcześniej ważną rolę we władzach miejskich odgrywali działacze Stronnictwa 
Demokratycznego215.         

Czystki kontynuowano w następnym roku. Tak np. w styczniu 1949 r. usunięto około pięćdziesięciu osób 
z gminnych i gromadzkich rad narodowych w powiecie prudnickim – wrogów obecnej rzeczywistości oraz boga-
czy wiejskich. W sierpniu tegoż roku dokonano reorganizacji Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku, w której 
– według materiałów UB – do tego czasu znajdowały się jeszcze elementy obcoklasowe216.     

Str. 88, po drugim akapicie od góry 
W 1950 r. Referat V PUBP w Prudniku prowadził sprawę rozpracowania środowiskowego o kryptonimie 

„Czarny”, obejmującą wrogi i szkodliwy element w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku.  W ramach 
tej sprawy rozpracowywano dziesięć osób. Dla każdej z nich założono odrębną teczkę ewidencyjnego rozpracowa-
nia, mającą zawierać w szczególności materiały o charakterze kompromitującym. Wśród rozpracowywanych osób 
znajdował się Marian Słoński, były starosta powiatowy z przedwojennego województwa lwowskiego, zatrudniony 
w Referacie Karno-Administracyjnym Prezydium PRN w Prudniku. W marcu 1950 r. na mocy uzgodnień między 
kierownictwem PUBP i Komitetem Powiatowym PZPR ze stanowiska kierownika referatu wojskowego w Gło-
gówku został usunięty Jan Rudy, były porucznik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie217. 

Przed połową 1952 r. obiektem szczególnego zainteresowania aparatu bezpieczeństwa stała się również grupa 
pracowników Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białej: Henryk Dziuba (wiceprzewodniczący Prezydium 
212 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., dokument z 30 XII 1948 r. s. 233 (kopia cyfrowa – Pdf).     
213 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., dokument z 30 XII 1948 r., s. 238 (kopia cyfrowa – Pdf). 
214 Ibidem, s. 237–238 (kopia cyfrowa – Pdf). We wcześniejszych materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku zarzucano wicestaroście 

Kruszewskiemu, że jest skrytym przeciwnikiem ustroju demokratycznego i swoich zaufanych, czł[onków] PPS nastawia […] nega-
tywnie w stosunku do partii PPR. Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 80; ibidem, Raport miesięczny za okres 
od 1 do 31 V 1948 r., s. 106; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., dokument z 30 VIII 1948 r., s. 147; ibidem, Raport 
miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 169–170 (kopia cyfrowa – Pdf). 

215 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., s. 237 (kopia cyfrowa – Pdf). We wcześniejszych materiałach sprawozdawczych 
PUBP w Prudniku pisano, że Zarząd Miejski w Białej jest opanowany w szczególności przez Stronnictwo Demokratyczne […] dość 
silnie i aktywnie zorganizowane […] wkradły się tam elementy o reakcyjnym nastawieniu, które prowadzą robotę skrycie. Burmistrzem 
Białej był w tym czasie członek PPR, Imiołek. W materiałach UB zarzucano mu jednak, że jest politycznie niepewny i nie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków, mimo nacisków wywieranych na niego przez władze partyjne. W połowie 1948 r. Komitet Powiatowy PPR 
interweniował u starosty prudnickiego na rzecz zmiany burmistrza w Białej.  Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IV 
1948 r., s. 80–81; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 107; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 
1948 r., s. 127; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., s. 148; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 
1948 r., s. 170 (kopia cyfrowa – Pdf). 

216 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 I 1949 r., dokument z 29 I 1949 r., s. 4; 
ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VIII 1949 r., dokument z 30 VIII 1949 r., s. 74 (kopia cyfrowa – Pdf).

217 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 I 1950 r., dokument z 4 II 1950 r., s. 9–10; 
ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II 1950 r., dokument z 27 II 1950 r., s. 25–26; 
ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1950 r., s. 48–49; ibidem, Sprawozdanie mie-
sięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IV 1950 r., s. 70; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP 
w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1950 r., s. 91 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP 
w Prudniku za okres od 25 XI do 25 XII 1950 r., s. 102 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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MRN, były żołnierz AK, ukrywający swoją przeszłość z okresu II wojny światowej), Bronisław Engiel (sekretarz 
Prezydium MRN), Jan Jonak (były żołnierz AK, nieujawniony), Zygmunt Milii (wykluczony z PPS) i Józef Ruprych. 
Z informacji uzyskiwanych przez Referat V PUBP w Prudniku od agentury i kontaktów poufnych wynikało, że 
osoby te spotykają się ze sobą wieczorami i prowadzą rozmowy polityczne, wrogie w stosunku do Polski Ludowej. 
W celu rozpracowania tej grupy pozyskano informatora o pseudonimie „Groch”218.       

Str. 88, po trzecim akapicie od góry 
W grudniu 1947 r. kandydaci wystawieni przez PPR i PPS zdobyli większość mandatów w wyborach delegatów 

na zjazd powiatowy, wojewódzki i krajowy Związku Samopomocy Chłopskiej, jakie przeprowadzono w kołach 
gminnych tej organizacji w powiecie prudnickim219. Przed połową grudnia 1948 r. zreorganizowano wszystkie koła 
gromadzkie i miejskie ZSCh w tymże powiecie, opanowane do tej pory – według materiałów sprawozdawczych 
UB – przeważnie przez element obcoklasowy i w dużej mierze przez bogaczy wiejskich. Wytypowano nowe zarządy 
kół, składające się w osiemdziesięciu procentach z elementów demokratycznych oraz bezrolnych, małorolnych 
i średniorolnych chłopów220.   

Str. 88, po czwartym akapicie od góry 
W powiecie prudnickim do grudnia 1948 r. wyłoniono nowe zarządy gromadzkie, gminne i miejskie SCh. Ich 

skład odpowiadał w dziewięćdziesięciu procentach ideologicznym i politycznym kryteriom komunistów. W mate-
riałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku podkreślano, że organy te zostały oczyszczone od elementów reakcyj-
nych i bogaczy wiejskich. Nie wszędzie jednak komuniści potrafili zadbać o właściwy z ich punktu widzenia wynik 
wyborów. Agentura UB informowała, że np. w gminie Gostomia do zarządów gromadzkich częściowo przedarły się 
elementy reakcyjne221. 

W budowanym przez komunistów totalitarnym systemie politycznym nie było miejsca na niezależność jakich-
kolwiek instytucji i organizacji społecznych. Przekonał się o tym w bolesny sposób m.in. prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Prudniku, Henryk Rysiński. Występując 7 marca 1948 r. na 
powiatowym zjeździe nauczycieli, stwierdził on, że ZNP powinien być w Polsce niezależny od nikogo […] swoją 
politykę prowadzić wyłącznie w zakresie [dotyczącym] nauczycielstwa i starać się o jego dobrobyt. Na wystąpienie to 
szybko zareagował aparat bezpieczeństwa, uznając, że swoimi słowami Rysiński zaostrzył sytuację wśród nauczy-
cieli, a tym samym wystąpił przeciwko Rządowi obecnemu i ustrojowi. Niefortunny działacz ZNP był przesłuchi-
wany przez funkcjonariuszy Wydziału V WUBP w Katowicach, przybyłych w jego sprawie do PUBP w Prudni-
ku222. W materiałach sprawozdawczych PUBP wskazywano, że nie była to jedyna jego wypowiedź tego rodzaju i że 
był on kilkakrotnie notowany za wystąpienia antydemokratyczne223. W ramach czystek politycznych Rysiński został 
usunięty z szeregów PPS224.        

Obiektem szczególnego zainteresowania aparatu bezpieczeństwa stał się również ówczesny inspektor szkolny 
na powiat prudnicki, Stanisław Nabzdyk. W materiałach UB oceniano, że jest on wrogiem obecnego ustroju demo-
kratycznego, nie nadaje się na zajmowane stanowisko i powinien być zastąpiony przez inną siłę fachową o poglą-
dach demokratycznych225. Nabzdykowi jako inspektorowi szkolnemu zarzucano też tolerowanie faktu, że wśród 
miejscowych nauczycieli nie brakuje osób zajmujących niewłaściwą postawę polityczna, jak np. Janina Smołyk, 
prezentująca opinię, że w Polsce rządzi Związek Radziecki. Aparatowi bezpieczeństwa nie podobało się też, że 

218 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 1 V do 1 VI 1952 r., dokument z 3 VI 1952 r., s. 602; 
ibidem, Sprawozdanie z pracy PUBP Prudnik po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole] za okres od 1 VIII do 1 IX 1952 r., s. 610–611 (kopia 
cyfrowa – Pdf).    

219 AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach]  za okres od 1 do 31 XII 1947 r., s. 169; ibidem, Raport mie-
sięczny [dla szefa WUBP w Katowicach]  za okres od 1 do 31 XII 1947 r., s. 176 (kopia cyfrowa – Pdf).    

220 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., s. 233 (kopia cyfrowa – Pdf).     
221 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 217; ibidem, Raport specjalny, 29 XI 1948 r., s. 227–228; ibidem, 

Raport specjalny [za okres] od 1 do 30 XII 1948 r., s. 243–244; ibidem, Raport specjalny, 30 XII 1948 r., s. 250 (kopia cyfrowa – Pdf).    
222 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 III 1948 r., dokument z 30 III 1948 r., s. 53–54 (kopia cyfrowa – Pdf). Henryk Rysiński, 

kierownik szkoły dokształcającej w Prudniku, był prezes ZOP ZNP od 15 XI 1947 r. W skład Zarządu wybrano wówczas także dwóch 
członków PPR. AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 149–150 
(kopia cyfrowa – Pdf).    

223 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 105 (kopia cyfrowa – Pdf).    
224 Ibidem, Raport specjalny [za okres] od 1 do 30 XII 1948 r., s. 240 (kopia cyfrowa – Pdf).
225 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 79; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 105 (kopia 

cyfrowa – Pdf).    
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Nabzdyk i inne osoby o podobnym nastawieniu umożliwiają działalność duchowieństwa wśród młodzieży 
kształcącej się w miejscowych szkołach średnich. Kierownictwo PUBP w Prudniku wielokrotnie interweniowało 
u zwierzchnich władz oświatowych i w Komitecie Wojewódzkim PPR na rzecz wyeliminowania tego typu osób 
ze szkolnictwa226. W grudniu 1948 r. Nabzdyk został odwołany ze stanowiska inspektora jako osoba politycznie 
niepewna i pod zarzutem niewywiązywania się z obowiązków służbowych227.

Nowym inspektorem szkolnym na powiat prudnicki został wówczas dotychczasowy podinspektor, członek 
PZPR, a wcześniej PPR228. Wkrótce potem nowy inspektor wysłał do Kuratorium w Katowicach opracowaną przez 
jego zastępcę listę nauczycieli zakwalifikowanych do udzielenia nagrody. Na liście tej znaleźli się sami członkowie 
PZPR i SL. W Kuratorium lista została jednak w radykalny sposób skorygowana: pominięto około 80 procent 
umieszczonych na niej pierwotnie osób, natomiast znaleźli się niej – według materiałów UB – przeważnie ludzie 
bezpartyjni, klerykałowie, częściowo SL-owcy i to ci, którzy byli przedstawiani poprzednio do nagród przez byłego 
inspektora Nabzdyka. W sprawozdaniu za maj 1949 r. kierownictwo PUBP w Prudniku utrzymywało, że winę za to 
w całej rozciągłości ponoszą protektorzy Nabzdyka, którzy siedzą w Kuratorium w Katowicach229. 

Stanisław Nabzdyk stał się obiektem zainteresowania UB także z racji działalności prowadzonej przez niego 
w szeregach Stronnictwa Ludowego i na stanowisku prezesa powiatowych struktur Polskiego Związku Zachodnie-
go. Zarzucano mu uprawianie antyrządowej propagandy, a także działanie na korzyść Ślązaków objętych ponow-
nym postępowaniem weryfikacyjnym (wystawianie takim osobom pozytywnych opinii z ramienia PZZ). W związku 
z tym objęto go aktywnym rozpracowaniem230.  

Negatywnie postrzegany przez UB był także prezes prudnickiego oddziału Związku Weteranów Powstań Ślą-
skich, Józef Adamaszek. Również on był rozpracowywany jako autochton o poglądach reakcyjnych, osoba politycznie 
niepewna i podejrzana o szerzenie propagandy antyrządowej. W materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku 
pisano, że miejscowy Zarząd Powiatowy ZWPŚ jest częściowo opanowany przez elementy reakcyjne, które posądza-
no nawet o uprawianie polityki proniemieckiej. Politykę taką miał zadaniem UB uprawiać w szczególności prezes 
Adamaszek. Proniemiecką działalność mieli rzekomo prowadzić także niektórzy inni weterani powstań śląskich. Za 
przejaw takiej działalności uważano w szczególności obronę Ślązaków zagrożonych wysiedleniem do Niemiec231.   

23 maja 1948 r. na walnym zebraniu Związku Inwalidów Wojennych wybrano nowe władze tej organizacji 
w powiecie prudnickim, złożone (według ocen UB) w około osiemdziesięciu procentach z osób popierających 
ówczesną rzeczywistość polityczną w kraju. Poprzedni Zarząd Powiatowy ZIW, mający w swoim składzie również 
przedwojennych oficerów, był negatywnie oceniany przez aparat bezpieczeństwa, zarzucający mu prowadzenie 
wrogiej działalności. Prudnickiemu aparatowi bezpieczeństwa nie podobał się jednak również nowy prezes Zarzą-
du Powiatowego, Jan Krupa, członek SL. Sygnalizowano, że jest on osobą o zapatrywaniach peeselowskich, wrogo 
nastawioną do panującego w kraju ustroju232.   
226 Ibidem, Raport specjalny [za okres] od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 192 (kopia cyfrowa – Pdf).  
227 Ibidem, Raport specjalny [za okres] od 1 do 30 XII 1948 r., s. 240 (kopia cyfrowa – Pdf).
228 Ibidem.
229 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1949 r., dokument z 30 V 1949 r., s. 28 (kopia cyfrowa – Pdf).
230 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 III 1948 r., dokument z 30 III 1948 r., s. 50; ibidem, Raport miesięczny za okres od 

1 do 30 IV 1948 r., s. 75; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 1948 r., dokument z 30 VII 1948 r., s. 123; ibidem, Raport mie-
sięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., dokument z 30 VIII 1948 r., s. 144; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 166; 
ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 188; ibidem, Raport miesięczny za okres od 
1 do 30 XI 1948 r., s. 210; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., dokument z 30 XII 1948 r., s. 235 (kopia cyfrowa – Pdf). 
Jesienią 1948 r. prudnicki oddział Polskiego Związku Zachodniego liczył ponad 650 członków, zrzeszonych w siedmiu kołach gminnych.  
W ocenie PUBP w Prudniku miejscowy zarząd PZZ został częściowo opanowany przez elementy reakcyjne i autochtoniczne wrogie obecnemu 
ustrojowi. W związku z tym prowadzono cztery sprawy ewidencyjnego rozpracowania w stosunku do członków PZZ.    

231 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 I 1948 r., dokument z 30 I 1948 r., s. 7; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 29 
II 1948 r., s. 30; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 75; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 102; 
ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 1948 r., dokument z 30 VII 1948 r., s. 123; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 
do 31 VIII 1948 r., dokument z 30 VIII 1948 r., s. 144–145; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 166–167; ibidem, 
Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 189; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 210; 
ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 XII 1948 r., s. 235 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport miesięczny [dla 
szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 144; ibidem, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za 
okres od 1 do 31 XII 1947 r., s. 170 (kopia cyfrowa – Pdf). W połowie 1948 r. prudnicki oddział Związku Weteranów Powstań Śląskich 
liczył około 1300 członków. Józef Adamaszek był systematycznie rozpracowywany przez UB w ramach sprawy agencyjnego opra-
cowania. PUBP w Prudniku prowadził także dwie sprawy ewidencyjnego opracowania w stosunku do innych członków ZWPŚ, wrogo 
nastawionych do ówczesnej rzeczywistości politycznej. Przedmiotem zainteresowania UB były w szczególności takie fakty jak częste 
wyjazdy Adamaszka w teren oraz spotkania przedstawicieli śląskiej inteligencji, odbywające się w jego mieszkaniu prywatnym.        

232 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 102; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 
1948 r., s. 123; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., s. 145; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 
1948 r., s. 167; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 189 (kopia cyfrowa – Pdf).
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PUBP w Prudniku tropił wrogów politycznych także w miejscowych strukturach Związku Byłych Więźniów Po-
litycznych. W 1948 r. prowadzono cztery sprawy ewidencyjnego rozpracowania w stosunku członków tej organizacji, 
podejrzanym o szerzenie wrogiej propagandy i wypowiedzi wymierzone przeciwko panującemu ustrojowi233. 

Niepożądany element o reakcyjnym nastawieniu znaleziono również w prudnickich strukturach Ligi Kobiet. 
Obiektem szczególnego zainteresowania UB w tym środowisku stała się Bachowska, członek PPS o orientacji 
WRN, podejrzewana o sianie fermentu w szeregach Ligi234.    

„Na celowniku” UB znalazł się nawet wybrany w 1948 r. sekretarz Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaź-
ni Polsko-Radzieckiej w Prudniku, Czesław Dobrowolski. Aparat bezpieczeństwa rozpracowywał go jako byłego 
żołnierza AK, uznawszy, że jest politycznie niepewny235. 

Za politycznie niepewnych uważano również niektórych pracowników sądownictwa i prokuratury. W 1948 r. 
kierownictwo PUBP w Prudniku skarżyło się, że elementy reakcyjne w sądownictwie i prokuraturze na każdym od-
cinku utrudniają […] pracę aparatu bezpieczeństwa. Mieli tak postępować w szczególności prokurator Markowski 
oraz podprokuratorzy Matysik, Bednarczyk i Świder. Zarzucano im, że wraz z adwokatem Ligenzą starają się każ-
dą sprawę wszczętą przez UB poprowadzić na korzyść oskarżonego. Sądowi Okręgowemu w Prudniku zarzucano, 
że kilkanaście prowadzonych przez UB spraw zostało umorzonych z nieznanego powodu, choć nadawały się na 
przedmiot postępowania sądowego. Zdaniem UB bezpodstawnego umarzania spraw miała dopuszczać się więk-
szość miejscowych sędziów i prokuratorów. Kierownictwo PUBP w Prudniku kilkakrotnie meldowało o tych pro-
blemach Wydziałowi Śledczemu WUBP w Katowicach, prosząc o ewentualne usunięcie niektórych pracowników 
sądownictwa i prokuratury. Jesienią 1948 r. ówczesny kierownik sekretariatu Prokuratury Powiatowej w Prudniku 
został usunięty z zajmowanego stanowiska i wydalony z organów wymiaru sprawiedliwości za wystąpienie o treści 
„antydemokratycznej”. Ówczesny prezes Sądu Okręgowego w Prudniku, Emanuel Polaczek, został wykluczony 
z szeregów PPS pod zarzutem uprawiania wrogiej propagandy w duchu WRN. Decyzję o wykluczeniu podjęto na 
podstawie materiałów przedstawionych przez PUBP miejscowym władzom PPR236. 

PUBP w Prudniku zajmował się „niepewnym elementem” w sądownictwie i prokuraturze w ramach sprawy 
agenturalnego opracowania o kryptonimie „Przestępcy”. Latem 1949 r. sprawą tą było objętych czternaście osób, 
śledzonych z pomocą informatora o pseudonimie „Stefan” (jedynego informatora w tej sprawie). Osoby te podej-
rzewano o uprawianie antysowieckiej i antykomunistycznej propagandy. Część z nich miała podobno wcześniej 
figurować na tajnej liście członków PSL, a niektórzy należeli do PPS237. W 1950 r. „Stefan” miał rozpracowywać 
ośmiu pracowników sądownictwa i prokuratury. Od początku roku uchylał się on jednak od współpracy z UB, 
a następnie zmienił miejsce pracy i zamieszkania (został służbowo przeniesiony do nowo utworzonej Prokuratury 
Wojewódzkiej w Opolu), zrywając przy tej okazji kontakty z prudnicką bezpieką. Sprawę krypt. „Przestępcy” prze-
jął wówczas naczelnik Wydziału V WUBP w Opolu238.    

233 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 210–211 (kopia cyfrowa – Pdf).   
234 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 I 1948 r., dokument z 30 I 1948 r., s. 7; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 29 II 

1948 r., s. 30 (kopia cyfrowa – Pdf).
235 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 29 II 1948 r., s. 30; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 III 1948 r., s. 49; ibidem, Ra-

port miesięczny za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 75 (kopia cyfrowa – Pdf). Wiosną 1948 r. prudnickie struktury powiatowe TPPR liczyły 
około trzystu członków, zrzeszonych w siedmiu kołach terenowych. Według materiałów sprawozdawczych UB aktywność towarzystwa 
ograniczała się do urządzania akademii lub uroczystości związanych ze świętami Zw[iązku] Radzieckiego. Przewodniczącym Zarządu 
Powiatowego TPPR był Czesław Żelazny, redaktor naczelny tygodnika „Głos Prądnika”. AIPN Wr 07/358, t. 3, Raport miesięczny [dla 
szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 143 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 253/1, [Stopka redakcyjna], „Głos 
Prądnika”, 3 III 1946 r., s. 6; ibidem, Stopka redakcyjna], „Głos Prądnika”, 3 III 1946 r., 21 IV 1946 r., s. 40 (kopia cyfrowa – Pdf). 

236 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 29 II 1948 r., s. 33; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 79; ibidem, 
Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 106; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., dokument z 30 VIII 
1948 r., s. 147; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 169; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 
1948 r., s. 212 (kopia cyfrowa – Pdf).

237 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1949 r., dokument z 30 V 1949 r., s. 26; ibidem, Sprawozdanie miesięczne 
za okres od 1 do 30 VI 1949 r., s. 46; ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim 
[za okres] od 31 V do 30 VI 1949 r., dokument z 29 VI 1949 r., s. 53; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VII 1949 r., 
dokument z 29 VII 1949 r., s. 58 i 63; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VIII 1949 r., dokument z 29 VIII 1949 r., s. 74; 
ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 XI do 1 XII 1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 151; ibidem, Sprawozdanie miesięczne 
za okres od 1 XI do 31 XII 1949 r., dokument z 30 XII 1949 r., s. 163 (kopia cyfrowa – Pdf). 

238 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1950 r., s. 53; ibidem, Sprawoz-
danie sytuacyjne wg Zarządzenia nr 9 [za okres] od 10 do 19 V 1950 r., s. 95; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP 
w Opolu] za okres od 1 do 30 IX 1950 r., s. 119; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 X 1950 r., s. 125 
i 126 (kopia cyfrowa – Pdf).    
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Czystki polityczne nie ominęły również miejscowych klubów sportowych. W 1948 r. w raportach dla szefa 
WUBP w Katowicach kierownictwo PUBP w Prudniku narzekało, że zarządy klubów w miejscowym powiecie 
są opanowane przez elementy bezpartyjne o reakcyjnym nastawieniu. Do elementów takich był zaliczany w szcze-
gólności ówczesny prezes prudnickiego klubu sportowego „Pogoń”, mjr Sobolta, przedwojenny oficer Wojska Pol-
skiego, charakteryzowany w materiałach UB jako jawny wróg obecnego ustroju demokratycznego. Alarmowano, że 
zarząd „Pogoni”, złożony wyłącznie z kupców i rzemieślników, jest w zupełności opanowany przez elementy reakcyj-
ne. Znaczne wpływy elementów reakcyjnych widziano także we władzach prudnickiego podokręgu sportowego. 
Miejscowy aparat bezpieczeństwa rozpracowywał mjr. Soboltę i zabiegał poprzez władze partyjne PPR o usunięcie 
go ze stanowiska prezesa. W grudniu 1948 r. na walnym zebraniu klubowym wyłoniono nowy zarząd „Pogoni”, 
złożony przeważnie z członków PZPR (partię tę reprezentował w szczególności nowy prezes klubu)239. W maju 
1949 r. PUBP w Prudniku informował, że zarząd […] klubów jest opanowany wyłącznie przez członków PZPR240.    

Do najważniejszych przejawów powszechnej sowietyzacji życia społecznego należy zaliczyć polityczne ubez-
własnowolnienie związków zawodowych. W wrześniu 1949 r. PUBP w Prudniku informował, że kierowniczy apa-
rat Zw[iązków] Zawodowych jest opanowany przez aktywnych towarzyszy naszej partii [tj. PZPR – Z.B.] i ściśle 
współpracuje z partią. Na masowych zebraniach w zakładach pracy powiatu prudnickiego wybierano wówczas 
delegatów na powiatową konferencję związków zawodowych. W następnym miesiącu na konferencji tej miano 
wybrać nowy Zarząd Powiatowej Rady Związków Zawodowych. Skład owego zarządu został jednak ustalony już 
w ostatnich dniach września 1949 r. w uzgodnieniu z Komitetem Powiatowym PZPR. Na stanowiska kierownicze 
w zarządzie wytypowano aktywnych towarzyszy partyjnych241.  Członkami zarządu zostali przeważnie członkowie 
PZPR. W sprawozdaniu za październik 1949 r. PUBP w Prudniku donosił, że do Zarządu nie wdarły się elementy 
reakcyjne, gdyż lista kandydatów była uprzednio uzgodniona z Pow[iatowym] Kom[itetem] PZPR w Prudniku242.           

Str. 95, drugi akapit od góry 
W materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku z września 1948 r. pisano, że miejscowa organizacja PPR 

zajęła stanowisko słuszne w stosunku do błędów, jakie popełnił tow. „Wiesław”. Podobnie było w przypadku ówcze-
snego kierownictwa miejscowego PPS. Część członków PPS zajęła jednak stanowisko pozytywne w stosunku do 
posunięć tow. „Wiesława”, uznając je za jedynie słuszne243.   

Czystki polityczne nie ominęły również lokalnych struktur PZPR na południowych rubieżach Opolszczyzny. 
W lutym 1950 r. postanowieniem Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Prudniku zostali wykluczeni 
z partii za wrogość ideologiczną i odchylenia prawicowe: Wiktor Leś, były burmistrz Głogówka, oraz Józef Dobroń-
ski, dyrektor Liceum Pedagogicznego w tymże mieście. Edwardowi Żywieckiemu, przewodniczącemu Miejskiej 
Rady Narodowej w Głogówku, udzielono nagany partyjnej. Wymienionym osobom zarzucano również powią-
zania z elementami wykluczonymi z partii. W przypadku Lesia chodziło również o kontakty z duchowieństwem. 
Z powodu „odchyleń prawicowych” został usunięty z partii także Józef Dorczak. Wszyscy oni stali się obiektem 
szczególnego zainteresowania UB244. Na odbywającej się 21 maja 1950 r. konferencji powiatowej PZPR w Głubczy-
cach usunięto z partii… 

Str. 96, po czwartym akapicie od góry 
16 czerwca 1949 r. PUBP w Prudniku odnotował, że z okazji Bożego Ciała około dwudziestu osób wywiesiło 

biało-żółte flagi kościelne („watykańskie”). Z grona tego wytypowano jedenaście osób, które zostały w trybie admi-
239 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 I 1948 r., s. 9–10; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 29 II 1948 r., s. 32; 

ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 III 1948 r., s. 52; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 78; ibidem, 
Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 104; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VII 1948 r., dokument z 30 VII 
1948 r., s. 125; ibidem, Raport specjalny [za okres] od 1 do 31 XII 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 191; ibidem, Raport miesięczny za 
okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 211; ibidem, Raport specjalny [za okres] od 1 do 30 XII 1948 r., s. 236 (kopia cyfrowa – Pdf).

240 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1949 r., dokument z 20 V 1949 r., s. 27 (kopia cyfrowa – Pdf).  
241 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., dokument z 28 IX 1949 r., s. 93 (kopia cyfrowa – Pdf). 

Związki zawodowe w powiecie prudnickim liczyły w tym czasie łącznie około 7500 członków.  Ibidem, Raport miesięczny za okres 
od 1 do 31 V 1949 r., dokument z 30 V 1949 r., s. 25–26 (kopia cyfrowa – Pdf).

242 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 X 1949 r., dokument z 28 X 1949 r., s. 109 (kopia cyfrowa – Pdf).   
243 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 162 i 163 (kopia cyfrowa – Pdf).  
244 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II 1950 r., dokument z 27 II 

1950 r., s. 23; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1950 r., s. 46 i 49; ibidem, Spra-
wozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IV 1950 r., s. 68 (kopia cyfrowa – Pdf). W marcu 1950 r. PUBP 
w Prudniku informował, że Leś Wiktor […] Dorczak Józef […] Dobroński Józef […] wszyscy wykluczeni z PZPR za odchylenia prawicowe, 
kontaktują się nadal z wykluczonymi elementami byłego PPS, jak Pałasz Wacław i Rudy Antoni, i ze sobą utrzymują ścisłe kontakty. Celem 
konkretnego rozpracowania tego środowiska założono sprawę grupową w stosunku  do wymienionych osób. 
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nistracyjnym ukarane mandatami. W mieście typowano do ukarania przeważnie kupców i właścicieli prywatnych 
sklepów, a na wsiach – tzw. bogaczy wiejskich245.     

Str. 96, trzeci akapit od dołu
W powiecie prudnickim we wrześniu 1949 r. część młodzieży zbierała podpisy pod petycjami z żądaniem przy-

wrócenia nauki religii w szkole. Akcję taką prowadzono w Gimnazjum Męskim i Gimnazjum Handlowym 
w Prudniku oraz w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Głogówku. W tej ostatniej szkole podpisała petycję 
cała klasa. Podpisywali się nawet członkowie ZMP. Inicjatorem zbierania podpisów wśród prudnickich gimnazja-
listów był uczeń Kazimierz Kasicz, pozostający w kontakcie z byłym katechetą szkolnym, o. Lucjanem z zakonu 
dominikanów (katecheta ten miał duży wpływ na młodzież szkolną, zrzeszoną w Sodalicji Mariańskiej)246. 
W związku z tą sytuacją PUBP w Prudniku zwerbował informatora wśród miejscowej młodzieży szkolnej247.   

Przywrócenia nauki religii domagał się również dyrektor prudnickiego Gimnazjum Handlowego, Jerzy Kopiń-
ski, członek SL, wspierany przez zatrudnionego w tejże szkole Stanisława Nabzdyka, byłego inspektora szkolnego. 
W związku z tym Komitet Powiatowy PZPR w Prudniku wystąpił do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opo-
lu z wnioskiem o usunięcie dyrektora Kopińskiego i nauczyciela Nabzdyka z zajmowanych stanowisk248.    

We wrześniu 1950 r. PUBP w Prudniku zainteresował się grupą młodzieży szkolnej w tymże mieście, która 
według posiadanych przez UB informacji poza godzinami nauki w oznaczonych dniach uczęszcza[ła] na lekcje religii 
do kościoła. Zlecono posiadanej agenturze ustalenie nazwisk [osób] uczęszczających [na lekcje] jak również inspira-
torów i prowokatorów oraz wychowanków reakcyjnej części kleru. W podobny sposób zareagowano na utworzenie 
w tymże miesiącu seminariów wychowania duchowego w Głogówku, prowadzonego przez o.o. franciszkanów 
z udziałem trzydziestu trzech uczniów oraz analogicznego seminarium w Białej, prowadzonego przez o.o. kami-
lianów z udziałem sześciu uczniów. PUBP w Prudniku przystąpił do „opracowania” kandydatów na informatorów 
w tych środowiskach249. 

Str. 97, trzeci akapit od góry 
W powiecie prudnickim rozmowy przeprowadzano u miejscowego starosty w dniach 8 i 9 sierpnia 1949 r. 

Wezwano na nie wszystkich proboszczów i administratorów parafii – łącznie trzydziestu sześciu księży. Dwóch 
kapłanów nie stawiło się z powodu choroby. Ośmiu księży zajęło w stosunku do dekretu stanowisko pozytyw-
ne, a dziewięciu – negatywne. Pozostali – według materiałów UB – wypowiedzieli się niezdecydowanie, chwiejnie.  
Negatywny stosunek zadeklarował w kategoryczny sposób m.in. ks. Stanisław Zawisza z parafii Lubrza, mówiąc, 
że przynależność do partii komunistycznej automatycznie wyklucza z Kościoła i zastosowanie w takim przypadku 
ekskomuniki byłoby słuszne. Ks. dziekan Augustyn Borek zapowiedział, że jako kapłan będzie wykonywał wszyst-
kie zarządzenia papieża i biskupów250.        

Aparat bezpieczeństwa (zarówno UB jak i MO) inwigilował duchownych, podejmował wobec nich działania 
represyjne, a także działania o charakterze werbunkowym. Pod koniec 1947 r. wśród księży w powiecie prudnic-
kim działali informatorzy PUBP o pseudonimach „Brzoza” i „Podolski”. W przypadku „Brzozy” współpraca z UB 
miała mieć charakter profilaktyczny. Chodziło o odpowiednie cenzurowanie treści kazań i odczytywanych listów 
pasterskich – z pominięciem fragmentów godzących w ustrój demokratyczny. Analogiczne zadania miał realizo-
wać także „Podolski”, pozyskany przez UB na podstawie materiałów kompromitujących (tj. na zasadzie szantażu). 
Świadczone przez niego usługi na rzecz UB obejmowały jednak również informowanie o wszelkich wypowiedziach 
ze strony inteligencji, z którą ma możność spotykania się. Oceniano, że informator ten dobrze wywiązuje się ze 
współpracy z aparatem bezpieczeństwa251. W styczniu 1949 r. Komenda Powiatowa MO w Prudniku, zgodnie 
245 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 VI 1949 r., s. 45 (kopia cyfrowa – Pdf).    
246 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., dokument z 28 IX 1949 r., s. 93–94; ibidem, Sprawozdanie 

miesięczne za okres od 1 do 31 X 1949 r., dokument z 28 X 1949 r., s. 109–110 (kopia cyfrowa – Pdf).  
247 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 XI do 1 XII 1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 152; ibidem, Sprawozdanie miesięczne 

za okres od 1 XI do 31 XII 1949 r., dokument z 30 XII 1949 r., s. 166; AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP 
w Katowicach] za okres od 1do 31 I 1947 r., dokument z 4 II 1947 r., s. 10–11 (kopia cyfrowa – Pdf).  

248 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., dokument z 28 IX 1949 r., s. 94 (kopia cyfrowa – Pdf).  
249 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 IX 1950 r., s. 123; ibidem, Sprawozdanie 

miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI 1950 r., dokument z 1 XII 1950 r., s. 138 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN 
Wr 09/106, Analiza pracy agenturalno-operacyjnej PUBP Prudnik, 28 IX 1950 r., s. 169–170 (kopia cyfrowa – Pdf).

250 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VIII 1949, dokument z 29 VIII 1949 r., s. 73 (kopia cyfrowa – Pdf).  
251 Ibidem, Raport miesięczny [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 XI 1947 r., s. 138–139; ibidem, Raport miesięczny [dla 

szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 XII 1947 r., s. 167 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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z dyspozycjami władz zwierzchnich, założyła teczki dla całego miejscowego kleru oraz zakonów i organizacji reli-
gijnych, z charakterystykami działalności prowadzonej przez poszczególne osoby i organizacje252. 

Str. 97, po czwartym akapicie od góry 
W listopadzie 1948 r. PUBP w Prudniku prowadził pięć spraw ewidencyjnego rozpracowania w stosunku do 

opozycyjnie nastawionych przedstawicieli miejscowego duchowieństwa253. W połowie 1949 r. w ramach spraw 
agencyjnych o kryptonimach „Szkodnik”, „Watykan”, „Fanatycy” i „Kruki” PUBP w Prudniku rozpracowywał 
czterech księży, podejrzanych o uprawianie wrogiej propagandy itp.: Józefa Pałegę, Bogdana Ciska, Antoniego 
Menclera i Augustyna Borka. Temu ostatniemu zarzucano również postawę proniemiecką254. W ostatnich dwóch 
miesiącach tego roku kontynuowano prowadzenie spraw krypt. „Kruki” i „Szkodnik” w stosunku do księży  Borka 
i Pałegi255. W 1950 r. w sprawie krypt. „Kruki” wykorzystywano informatorów o pseudonimach „Lenkow” i „Po-
dolski”256. Pod koniec 1951 r. Referat V PUBP w Prudniku rozpracowywał m.in. ks. dziekana Augustyna Borka 
z parafii Racławiczki w dekanacie Strzeleczki, ks. dziekana Józefa Buchtę z parafii Solec w dekanacie bialskim oraz 
ks. Pawła Ernsta z parafii Rozkochów257.      

20 maja 1949 r. przed Sądem Powiatowym w Prudniku odbyła się rozprawa przeciwko ks. Wiesławowi Pelcowi, 
proboszczowi z Głogówka, oskarżonemu o nielegalny handel i obrót obcą walutą. Orzeczono karę półtora roku 
więzienia wraz z karą grzywny w wysokości 20 000 zł oraz przepadek mienia w postaci 98 dolarów, kilkuset fun-
tów szterlingów i czternastu kilogramów srebra. Występujący na rozprawie świadkowie, członkowie PZPR, bur-
mistrz Głogówka, Wiktor Leś, i kierownik miejscowej spółdzielni spożywców, Adam Ziomko, starali się zeznawać 
na korzyść księdza. Nie spodobało się to miejscowemu UB, które przesłało Egzekutywie Komitetu Powiatowego 
PZPR notatki służbowe na ten temat258. We wrześniu tegoż roku KP PZPR postanowił usunąć Lesia ze stanowiska 
burmistrza, zarzucając mu, że nie wywiązuje się z nałożonych […] zadań partyjnych, jak […] również nie realizuje 
wytyczonej linii partii259.    

Str. 98, po pierwszym akapicie od dołu 
W początkach 1954 r. PUBP w Prudniku posiadał dwunastu informatorów, wykorzystywanych w działaniach 

wobec Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, a także w innych sprawach stanowiących przed-
miot zainteresowania Wydziału XI WUBP w Opolu (zajmującego się w szczególności walką z Kościołem). Agentu-
ra ta rekrutowała się zarówno spośród świeckich działaczy katolickich, jak też spośród duchowieństwa świeckiego 
i zakonnego260.          

Str. 99, drugi akapit od dołu
W związku z represjonowaniem działaczy katolickich hierarchia kościelna zmuszona była zrezygnować z re-

jestrowania stowarzyszeń religijnych i ujawniania w ten sposób ich składu członkowskiego. W październiku 
1949 r. kuria opolska w trybie poufnym wydała takie zalecenie duchownym, przestrzegając ich, by nie dawali żad-
nym władzom do wglądu imiennych spisów członków zarządu poszczególnych organizacji, jak również ogólnych 

252 AIPN Wr 07/365, Sprawozdanie sytuacyjne referenta Służby Zewnętrznej Kom[endy] Pow[iatowej] MO [w] Prudnik[u] za okres 
od 1 do 31 I 1949 r., dokument z 3 II 1949 r., s. 393 (kopia cyfrowa – Pdf).  

253 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 212 (kopia cyfrowa – Pdf).
254 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 VI 1949 r., s. 45; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VII 1949 r., 

dokument z 29 VII 1949 r., s. 62 (kopia cyfrowa – Pdf).    
255 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 XI do 31 XII 1949 r., dokument z 30 XII 1949 r., s. 165 (kopia cyfrowa – Pdf).    
256 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1950 r., s. 54; ibidem, Sprawoz-

danie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IV 1950 r., s. 75; ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne wg Zarządzenia 
nr 9 [za okres] od 10 do 19 V 1950 r., s. 95; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 IX 1950 r., 
s. 119; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 X 1950 r., s. 126 (kopia cyfrowa – Pdf).      

257 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 XI do 30 XII 1951 r., s. 406 (kopia cyfrowa – Pdf).
258 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., dokument z 30 V 1948 r., s. 27 i 29 (kopia cyfrowa – Pdf).  
259 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 IX 1949 r., dokument z 28 IX 1949 r., s. 89 (kopia cyfrowa – Pdf).
260 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne za okres sprawozdawczy od 1 I do 1 II 1954 r., s. 779; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za 

okres sprawozdawczy od 1 do 28 II 1954 r., s. 781; ibidem, Sprawozdanie miesięczne po linii Wydz[iału] XI [WUBP w Opolu] za okres 
od 1 do 31 III 1954 r., s. 783 (kopia cyfrowa – Pdf). W lutym 1953 r. nowo utworzony pion XI aparatu bezpieczeństwa, mający zajmować 
się zwalczaniem wrogiej działalności w związkach wyznaniowych, przejął część dotychczasowej agentury pionu V. PUBP w Prudniku 
podporządkował wówczas Wydziałowi XI WUBP w Opolu informatorów o pseudonimach „Ptak”, „Podolski”, „Skromny”, „Perykles”, 
„Brudniok”, „X”, „Pius”, „Gruby” i „Jan”, wykorzystywanych w stosunku do duchowieństwa katolickiego, oraz informatorów o pseudoni-
mach „Wróbel” i „Wilk”, wykorzystywanych przeciwko sektom religijnym. Ibidem, Sprawozdanie po linii Wydz[iału] PUBP Prudnik za 
okres od 30 I do 28 II 1953 r., s. 677. 
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spisów członków. Księżom zalecono też, by w razie indagowania ich na tego typu tematy odpowiadali, że przecież 
całe społeczeństwo bierze udział w życiu religijnym261. W listopadzie tegoż roku władze kościelne oficjalnie zarzą-
dziły rozwiązanie stowarzyszeń262.  Zastosowane przez hierarchię kościelną środki ostrożności były jak najbardziej 
uzasadnione, ponieważ w tym sam czasie aparat bezpieczeństwa postawił sobie za cel ujawnienie, a następnie agen-
cyjne rozpracowanie wszystkich członków organizacji przykościelnych263.   

Str. 100, drugi akapit od góry 
Episkopat Polski potępił wrogie przejęcie „Caritasu” w wydanym przez siebie oświadczeniu. Władze państwo-

we przestrzegały duchownych przed publicznym czytaniem owego oświadczenia. Mimo to w powiecie głubczyc-
kim ks. dziekan Aleksander Kozieł z Kietrza i kilku innych księży odczytało oświadczenie, co stało się tematem 
szczegółowych raportów, sporządzonych przez miejscowe UB264. Oświadczenie Episkopatu odczytali również nie-
którzy księża w powiecie prudnickim: ks. Szczepan Birecki w Dytmarowie, o. Sapek Świętochowski w Prudniku, 
obaj w niedzielę 12 lutego 1950 r., a także ks. Jan Śpiewak, proboszcz z Jarnołtówka w powiecie nyskim, w kościele 
w Moszczance w niedzielę 19 lutego. W kazaniu wygłoszonym tej samej niedzieli ks. Birecki wypowiedział się także 
na temat spółdzielni produkcyjnych, mówiąc, że chrześcijanie nie powinni do nich wstępować265.             

Władze „Polski Ludowej” zareagowały represjami. 13 lutego 1950 r. funkcjonariusze PUBP w Prudniku za-
trzymali ks. Szczepana Bireckiego, proboszcza parafii w Dytmarowie – za odczytanie oświadczenia Episkopatu 
w sprawie „Caritasu”, a także za rozsiewanie wrogiej szeptanej propagandy przeciwko Spółdzielniom Produkcyjnym. 
Dwa dni później Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach zarządził w stosunku do niego tymczasowe aresz-
towanie266. Obawiający się represji o. Sapek Świętochowski opuścił potajemnie teren powiatu prudnickiego267.   

W niedzielę 19 lutego 1950 r. w zastępstwie za aresztowanego ks. Bireckiego mszę św. w Dytmarowie odprawiał 
o. Pius (Franciszek) Bełch, dominikanin z Prudnika. Zaapelował on do wiernych, by na nieszporach w ciągu tygo-
dnia modlili się za księdza aresztowanego o powrót jego na parafię268. 

25 marca 1950 r. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach wystąpił z aktem oskarżenia 
przeciwko ks. Bireckiemu, zarzucając mu w szczególności nadużycie wolności sumienia i wyznania w celach wro-
gich ustrojowi RP poprzez odczytanie oświadczenia Episkopatu oraz prezentowanie nieprawdziwych twierdzeń 
na temat postępowania władz państwowych w sprawie „Caritasu”. Kolejny zarzut dotyczył rozpowszechniania fał-
szywych wiadomości, mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, poprzez to, że 9 stycznia 1950 r., 
podczas kolędy, wyraził się […] że ludność nie powinna wstępować do spółdzielni produkcyjnych, gdyż spółdzielnie 
te pogorszą jej byt materialny, tak jak widział to w ZSRR, gdzie panuje głód i nędza. Podstawę prawną oskarżenia 
stanowił w szczególności dekret z 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania. Ks. Birecki przyznał 
się do zarzucanych mu czynów, dodając, że działał świadomie, zdając sobie sprawę z grożących konsekwencji269.      

Ks. dziekan Augustyn Borek z Racławiczek na konferencjach dekanalnych przestrzegał księży przed jakimkol-
wiek udziałem w działalności upaństwowionego „Caritasu”. Apelował, by nie podpisywano żadnych oświadczeń 

261 Ibidem, cz. 1, Raport dzienny z 19 X 1949 r., dokument z 20 X 1949 r., s. 386–387; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Nysa] za 
październik 1949 r., 28 X 1949 r., s. 405–406 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za 
okres od 1 do 31 X 1949         r., dokument z 28 X 1949 r., s. 107 (kopia cyfrowa – Pdf).  

262 AIPN Wr 07/452, cz. 2, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Nysa] za listopad 1949 r., 28 XI 1949 r., s. 437 (kopia cyfrowa – Pdf).
263 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Nysa] za okres od 1 XI do 1 XII 1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 150 (kopia 

cyfrowa – Pdf).  
264 AIPN Wr 07/66, Raport miesięczny Pow[iatowego] Urzędu Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] w Głubczycach za okres od 2 II do 2 III 

1950 r., s. 222–223 (kopia cyfrowa – Pdf). 
265 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II  1950 r., dokument z 27 II 

1950 r., s. 24–25 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Ka 08/1959, Raport [dla szefa PUBP w Prudniku] z pobytu w kościele w miejscowości 
Dytmarowie, 12 II 1950 r., s. 22 (kopia cyfrowa – Pdf). Przebieg nabożeństwa w Dytmarowie relacjonował obecny na nim chor. Zygfryd 
Mularczyk z PUBP w Prudniku.  

266 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II  1950 r., s. 24–25; ibidem, Spra-
wozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II  1950 r., s. 30 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Ka 08/1959, 
Kwestionariusz personalny, b.d., s. 23; ibidem, Notatka służbowa, 13 II 1950 r., s. 24; ibidem, Postanowienie o tymczasowym  aresztowa-
niu, 15 II 1950 r., s. 29 (kopia cyfrowa – Pdf). Ks. Szczepan Birecki, ur. 20 XI 1889 r. w Przysietnicy w powiecie brzozowskim w rodzinie 
robotniczej; przed II wojną światową i w jej trakcie proboszcz we wsi Hurko w powiecie przemyskim; dwukrotnie aresztowany przez 
okupanta niemieckiego; od 1945 r. proboszcz w Prężynie, a od 1947 r. w Dytmarowie w powiecie prudnickim. .

267 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II  1950 r., s. 25 (kopia cyfrowa – Pdf).
268 Ibidem.
269 AIPN Ka 08/1959, Akt oskarżenia, 25 III 1950 r., s. 36–38 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. J. Myszor, A. Birek, Leksykon duchowieństwa repre-

sjonowanego w PRL. Suplement, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 2008, t. 41, z. 1, s. 140.    
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czy zobowiązań w stosunku do władz państwowych i nie brano udziału w żadnych konferencjach organizowanych 
przez te władze. Potępił jednego z księży w Białej za to, że wbrew stanowisku zwierzchnich władz kościelnych zgo-
dził się objąć funkcję przewodniczącego lokalnego zarządu „Caritasu”270.    

Tymczasem aparat bezpieczeństwa prowadził rozmowy profilaktyczne z proboszczami, przestrzegając ich przed 
zrywaniem współpracy z podporządkowanym państwu „Caritasem”271. 10 lutego 1950 r. rozmowę taką przeprowa-
dzono m.in. z księdzem Bireckim z Dytmarowa, który mimo to dwa dni później odczytał publicznie wspomniany 
list pasterski w sprawie „Caritasu”272.       

Aparat bezpieczeństwa aktywnie zaangażował się również w organizowanie nowych zarządów „Caritasu”, wy-
korzystując w tym celu swoją sieć agenturalną. PUBP w Prudniku zwerbował doraźnie nowego informato-
ra w nowo utworzonym zarządzie powiatowym „Caritasu”. W analogicznym trybie dokonano werbunków 
także w stosunku do dwóch księży i jednego dziekana. Jednego z nowo pozyskanych informatorów zamierzano 
wykorzystać w szczególności do rozpracowania ks. dziekana Borka, prezentującego niezmiennie negatywny stosu-
nek do zmian w „Caritasie”273.            

Str. 100, czwarty akapit od góry 
Władze komunistyczne nie zaniechały jednak walki z Kościołem274. Przejawem jej kontynuacji było m.in. stoso-

wanie kar administracyjnych w stosunku do osób prowadzących zbiórkę funduszy na cele kościelne. W paździer-
niku 1950 r. szereg osób w powiecie prudnickim zostało z tego tytułu ukaranych przez czynniki administracyj-
ne i MO, działające w myśl zarządzenia i polecenia Wydz[iału] V WUBP w Opolu275.

Nie rezygnowano także z prób podporządkowania Kościoła władzom państwowym. Nadal próbowano podko-
pywać pozycję hierarchii kościelnej, przeciwstawiając jej kontrolowany przez komunistów ruch „księży patriotów” 
i niektóre środowiska katolików świeckich. 

Ważną rolę w tych działaniach odgrywał aparat bezpieczeństwa ze swoją agenturą w środowiskach katolickich. 
Tak np. w lipcu 1950 r. Komitet Powiatowy PZPR w Prudniku oraz miejscowy PUBP (za zgodą szefa WUBP 
w Opolu) podjęły akcję dywersyjną w związku z zarządzoną przez kurię opolską zmianą na stanowisku proboszcza 
parafii Kierpień. Akcja ta polegała na zebraniu podpisów pod petycją wyrażającą protest przeciwko przeniesieniu 
w inne miejsce (do powiatu kozielskiego) dotychczasowego proboszcza, ks. Andrzeja Wencla. Władze kościelne 
stanęły jednak na stanowisku, że jest już za późno na zmianę podjętej decyzji276. 

Jesienią 1950 r. w ramach akcji o kryptonimie „Granica” PUBP w Głubczycach…

Str. 100, po piątym akapicie od góry 
W grudniu 1951 r. agentura UB próbowała namawiać duchownych do udziału w konferencji „księży patrio-

tów” we Wrocławiu. Informator o pseudonimie „Ptak”, współpracujący z Referatem V PUBP w Prudniku, od-
wiedził w tym celu ks. Jana Adamusa z parafii Twardawa oraz ks. Pawła Ernsta z parafii Rozkochów. Obaj księża 
odmówili jednak udziału w konferencji277. 

Str. 100, po drugim akapicie od dołu 
W powiecie prudnickim  podpisów pod apelem odmówiło kategorycznie ośmiu księży: dziekan Augustyn Bo-

rek z parafii Racławiczki, proboszcz Jan Czorny z parafii Biedrzychowice, proboszcz Roman Dziewior z parafii 
Strzeleczki, proboszcz Paweł Ernst z parafii Rozkochów, proboszcz Jan Joniec z parafii Przechód, proboszcz Leon 
Kara z parafii Kierpień, proboszcz Otto Materne z parafii Śmicz i proboszcz Józef Wochl z parafii Twardawa278.    

270 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II  1950 r., s. 25; ibidem, Sprawoz-
danie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IV 1950 r., s. 69–70 (kopia cyfrowa – Pdf).

271 AIPN Wr 07/452, cz. 1, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Nysa] za luty 1950 r., 28 II 1950 r., s. 486 (kopia cyfrowa – Pdf).
272 AIPN Ka 08/1959, Raport, 10 II 1950 r., s. 21; ibidem, Relacja, 14 II 1950 r., s. 27 i 28 (kopia cyfrowa – Pdf).  
273 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1950 r., s. 48 (kopia cyfrowa – Pdf).  
274 W liście datowanym na 15 V 1950 r. Bolesław Bierut zapewniał Stalina: uzbrajamy naszą partię przeciwko wszelkiemu samozadowoleniu 

i uczymy partię pojmować porozumienie jako kontynuację walki w nowych formach. Cytat za: Vlast’ i cerkov’…, dokument nr 138, s. 440.
275 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 X 1950 r., s. 129 (kopia cyfrowa – Pdf). 
276 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 VII 1950 r., dokument z 4 VIII 1950 r., s. 107 (kopia 

cyfrowa – Pdf).    
277 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 XI do 30 XII 1951 r., s. 406 (kopia cyfrowa – Pdf). 

Ks. Adamus wprost oświadczył „Ptakowi”, że nie chce uczestniczyć w konferencji, ponieważ nie podoba mu się polityka władz „Polski 
Ludowej”, dążących do zniszczenia Kościoła i księży. Skarżył się też na brak węgla, mówiąc, że węgiel w Polsce jest, ale nie wiadomo, 
gdzie się podziewa.        

278 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI 1950 r., dokument z 1 XII 1950 r., s. 133–134, 
138 (kopia cyfrowa – Pdf). Nazwiska owych księży zostały ustalone przez PUBP w Prudniku w ramach wspomnianej akcji o kryptoni-
mie „Granica”.     
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Str. 102, po pierwszym akapicie od góry 
Narzucenie wikariuszy kapitulnych jako nowych rządców diecezjalnych było przedstawiane przez komunistów 

jako likwidacja istniejącego do tej pory stanu tymczasowości struktur kościelnych na „Ziemiach Odzyskanych”. 
W ślad za tym przeprowadzono akcję indywidualnych rozmów z księżmi, których nakłaniano do podpisania 
oświadczeń z wyrazami poparcia dla dokonanych zmian. W powiecie prudnickim oświadczenia takie podpisało 
czternastu księży, wśród których byli także kapłani znani skądinąd z bardzo krytycznego stosunku do porządków 
panujących w „Polsce Ludowej”. Dziewięciu księży z różnym uzasadnieniem odmówiło jednak podpisania oświad-
czeń (w tym także pewien ksiądz angażujący się w działalność nowego „Caritasu”). Najbardziej radykalną postawę 
zaprezentował ks. Paweł Ernst z Rozkochowa, oświadczając wprost, że nie zgadza się z poczynaniami władz pań-
stwowych z uwagi na to, iż takie posunięcia może jedynie przeprowadzić Watykan. Negatywne stanowisko wobec 
postępowania władz państwowych zajęli również wszyscy księża dziekani w powiecie prudnickim279.    

Str. 102, po drugim akapicie od góry 
Tymczasem w styczniu 1951 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie odbył się starannie wyre-

żyserowany dla celów propagandowych proces pokazowy dziesięciu osób oskarżonych o działalność w konspi-
racyjnych strukturach Armii Podziemnej na terenie Wolbromia (tzw. proces wolbromski). Wśród oskarżonych 
znajdowali się również dwaj księża, proboszcz Piotr Oborski i wikary Zbigniew Gadomski, skazani w tym procesie 
na karę dożywotniego więzienia280. W różnych zakładach pracy, szpitalach i gromadach na terenie powiatu 
prudnickiego organizowano zebrania, na których wyrażano poparcie dla postępowania władz państwowych 
w sprawie likwidacji tymczasowych struktur kościelnych na „Ziemiach Odzyskanych, a także potępiano księży 
skazanych w procesie wolbromskim. Na zebraniach tych występowali z referatami m.in. kolaborujący z komuni-
stami „działacze katoliccy”. Działaniom tym przeciwstawiła się Anna Gąsiorowska, potępiając publicznie proces 
wolbromski na zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich w Ścinawie. Sprawą tą zajął się Referat V PUBP w Prudniku, 
wszczynając śledztwo przeciwko Gąsiorowskiej281. 

Wśród takich okoliczności władze komunistyczne stale zaostrzały walkę z różnymi przejawami religijności 
w społeczeństwie. W listopadzie 1951 r. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Racławicach Śląskich powiado-
miło miejscowego proboszcza, ks. Nikodema Szałankiewicza, że nie otrzymał on zezwolenia na pobyt w strefie 
nadgranicznej i w związku z tym do początku grudnia musi opuścić teren parafii. Po podaniu tego faktu przez 
księdza do wiadomości publicznej parafianie przystąpili do zbierania podpisów pod petycją w sprawie zezwole-
nia na pobyt. Zbieraniem podpisów zajmowali się: Leonora Zalewska, Maria Gagalska i Józef Kraczkowski. Rzecz 
znamienna, że ten ostatni był sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej przy miejscowej stacji PKP. Po ze-
braniu 752 podpisów dziewięcioosobowa delegacja złożyła petycję w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Prudniku282.       

W atmosferze gwałtownie zaostrzającej się konfrontacji między władzami komunistycznymi i Kościołem 
w różnych miejscach kraju rodziły się pogłoski o cudownych zdarzeniach, postrzeganych jako wyraz sprzeciwu 
Opatrzności wobec tego, co dzieje się w Polsce. Najsłynniejszym zdarzeniem tego rodzaju był tzw. cud lubelski 
w 1949 r. W czerwcu 1951 r. pojawiła się pogłoska o podobnym cudzie w Głogówku. Chodziło o obraz z wize-
runkiem Jezusa Chrystusa, zawieszony w miejscowym kościele klasztornym o.o. franciszkanów. Część wiernych 
była przeświadczona, że postać Chrystusa na tym obrazie otwiera i zamyka oczy.  W związku z tym w okolicznych 
gromadach zaczęto nawet organizować pielgrzymki do obrazu. By położyć kres tym zjawiskom, jeden z francisz-
kańskich księży publicznie zaprzeczył rzekomemu cudowi w wygłoszonym przez siebie kazaniu283.     
279 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za styczeń 1951 r., 5 II 1951 r., s. 7; ibidem, Sprawozdanie 

miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za luty 1951 r., 5 III 1951 r., s. 12 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy 
Referatu V PUBP w Prudniku za okres od 25 I do 25 II 1951 r., dokument z 26 II 1951 r., s. 227–228 (kopia cyfrowa – Pdf).    

280 D. Wojciechowski, Męczennik tajemnicy sumienia. Ksiądz Piotr Oborski (1907–1952), Księża niezłomni, strona internetowa: http://
mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/piotr_oborski/; idem, Więzień i duszpasterz więźniów PRL. Ksiądz Zbigniew Gadomski 
(1921–1993), Księża niezłomni, strona internetowa: http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/zbigniew_gadomski/; 
S. Sztaba, Sprawa ks. dr. Piotra Oborskiego, Diecezja sosnowiecka, strona internetowa: http://www.diecezja.sosnowiec.pl/archiwum/in-
dex.php?option=com_content&task=view&id=3994&Itemid=133  

281 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za styczeń 1951 r., 5 II 1951 r., s. 7; ibidem, Sprawozdanie 
miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za luty 1951 r., 5 III 1951 r., s. 12 (kopia cyfrowa – Pdf).    

282 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 X do 30 XI 1951 r., dokument z 29 XI 1951 r., s. 391 
(kopia cyfrowa – Pdf).    

283 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za czerwiec 1951 r., 5 VII 1951 r., s. 37 (kopia cyfrowa – Pdf).    
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Jesienią 1951 r. Referat V PUBP w Prudniku postawił sobie za cel ustalenie osób nakłaniających młodzież szkol-
ną do udziału w lekcjach religii. W związku z tym planowano podjęcie działań werbunkowych wśród młodzieży 
uczęszczającej do szkół średnich w Prudniku i Białej284. Działania te nie przyniosły jednak spodziewanych efektów. 
Wiosną 1952 r. w materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku narzekano, że uczniowie miejscowego gimna-
zjum ogólnokształcącego, zwłaszcza z dziesiątej i jedenastej klasy, pozostają pod całkowitym wpływem reakcyjnej 
części kleru katolickiego oraz dwa razy w tygodniu uczęszczają na lekcje religii, organizowane w domu parafialnym. 
Krytykowano miejscowy Zarząd Powiatowy ZMP za to, że nie zrobił nic, by zmienić tę sytuację, choć kilkakrotnie 
otrzymywał od UB informacje na ten temat. W szczególny sposób irytowała UB duszpasterska aktywność domini-
kanina o. Piusa – Franciszka Bełcha OP, działającego wśród prudnickich gimnazjalistów285.         

Podobnie wyglądała sytuacja w Białej, Głogówku i innych miejscowościach powiatu prudnickiego. W styczniu i lu-
tym 1952 r. kierownictwo PUBP w Prudniku informowało, że w całym powiecie uczniowie szkół średnich, w tym 
także wszyscy członkowie ZMP, grupowo uczęszczają na lekcje religii w kościołach lub domach parafialnych. Na 
lekcje takie uczęszczał nawet aktyw szkolny ZMP, a Zarząd Powiatowy ZMP mało interesował się tymi zjawiskami. 
W materiałach sprawozdawczych UB krytykowano także nauczycieli szkół średnich w Prudniku i Białej za odma-
wianie wraz z uczniami modlitwy przed rozpoczęciem nauki286.      

Aparatowi bezpieczeństwa nie podobało się też, że nauczyciele szkół średnich i podstawowych w powiecie pru-
dnickim, nie wyłączając członków PZPR, uczęszczają wraz z dziećmi do kościoła bądź posyłają dzieci na lekcje re-
ligii. Za rzecz szczególnie naganną uważano, że postępują tak również nauczyciele szkoły TPD w Prudniku, mającej 
z założenia mieć charakter świecki (Niszczykowa, Zadorecka, Rudawiec). Kierownictwo PUBP interweniowało 
w tej sprawie w Komitecie Powiatowym PZPR, sugerując wymianę kadry nauczycielskiej i skierowanie do szkoły 
TPD takich nauczycieli, którzy będą młodzież wychowywać w duchu świeckim i socjalistycznym287.       

W lutym 1952 r. uczennice Szkoły Przysposobienia Przemysłowego w Prudniku domagały się wolnych 
chwil w porze wieczornej, ponieważ chciały uczęszczać na wykłady z religii w miejscowym domu parafialnym. 
Zostało im to jednak wyperswadowane przez aktywistów ZMP i kadrę SPP288. 

Prawdziwym cierniem w oku była dla UB intensywna i bardzo urozmaicona działalność duszpasterska domini-
kanina o. Piusa (Franciszka) Bełcha, prowadzona wśród prudnickich gimnazjalistów. PUBP w Prudniku kilkakrot-
nie interweniował w tej sprawie w Zarządzie Powiatowym ZMP, podkreślając fakt, że w działalności organizowanej 
przez o. Bełcha uczestniczy także młodzież zrzeszona w ZMP. Apelowano o wybranie nowego zarządu szkolnego 
ZMP w miejscowym gimnazjum ogólnokształcącym oraz otoczenie młodzieży szkolnej większą troską i opieką. 
Wobec braku spodziewanej reakcji na te postulaty odwołano się do Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR, by 
ta podjęła działania na rzecz uzdrowienia […] stosunków wśród młodzieży szkolnej oraz ograniczenia dotychczaso-
wego wpływu kleru289. 

Latem 1952 władze „Polski Ludowej”, bez porozumienia z Episkopatem Polski, w sposób jednostronny za-
decydowały o likwidacji niższych seminariów duchownych. Na tej zasadzie zlikwidowano wówczas m.in. niższe 
seminarium duchowne księży werbistów w Nysie oraz analogiczne seminarium franciszkanów konwentualnych 
(„czarnych”) w Głogówku290.   

24 grudnia 1952 r. interwencja PUBP i Komitetu Powiatowego PZPR uniemożliwiła odprawienie pasterki dla 
chorych w Szpitalu Miejskim w Prudniku przez księdza, którego zaprosił dyrektor szpitala. Nie zdążono natomiast 
zapobiec temu, że z okazji Wigilii chorzy otrzymali postne jedzenie. W związku z próbą zorganizowania pa-
sterki i wydaniem w szpitalu postnego jedzenia PUBP w Prudniku wszczął czynności śledcze, polegające w szcze-
gólności na przesłuchaniu świadków291.  

284 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 X do 30 XI 1951 r., s. 390–391 (kopia cyfrowa – Pdf).    
285 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 1 IV do 1 V 1952 r., s. 560 (kopia cyfrowa – Pdf).    
286 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 XII 1951 do 30 I 1952 r., s. 583; ibidem, Informacja o przeja-

wach wrogiej działalności po linii S[zkół] P[rzysposobienia] P[rzemysłowego], 28 II 1952 r., s. 589 (kopia cyfrowa – Pdf).    
287 Ibidem, [Dokument bez strony tytułowej z 1952 r.], s. 590–591 (kopia cyfrowa – Pdf).  
288 Ibidem, Informacja o przejawach wrogiej działalności po linii S[zkół] P[rzysposobienia] P[rzemysłowego], 28 II 1952 r., s. 588 (kopia 

cyfrowa – Pdf).
289 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za kwiecień 1952 r., 5 V 1952 r., s. 25 (kopia cyfrowa – Pdf).  
290 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za lipiec 1952 r., 5 VIII 1952 r., s. 50 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 

07/360, Sprawozdanie z pracy PUBP Prudnik po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole] za okres od 1 do 30 VIII 1952 r., s. 608; Sprawoz-
danie z pracy PUBP Prudnik po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole] za okres od 1 VIII do 1 IX 1952 r., s. 610 (kopia cyfrowa – Pdf); 
Nysa: Dom Misyjny Świętego Krzyża, Dziedzictwo.ekai.pl, strona internetowa: http://dziedzictwo.ekai.pl/@@nysa_dom_misyjny_swie-
tego_krzyza; Głogówek, strona internetowa:  http://www.franciszkanie.pl/log/strona.php?id=8

291 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za grudzień 1952 r., 31 XII 1952 r., s. 96 i 98 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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W tym czasie, ze względów propagandowych, starano się jednak unikać sytuacji wskazujących w oczywisty spo-
sób na to, że walka z Kościołem jest także walką z religią jako taką. Ciekawą tego ilustrację stanowi sprawa zdjęcia 
krzyża ze ściany w szkole w gromadzie Józefówek w gminie Lubrza. Krzyż został zdjęty przez kierownika szkoły przed 
planowaną wizytą sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR. W grudniu 1952 r. PUBP w Prudniku wszczął w tej 
sprawie dochodzenie, obawiając się, że bardzo negatywne reakcje miejscowej ludności na zdjęcie krzyża mogą stać się 
przeszkodą w planowanych działaniach na rzecz założenia spółdzielni produkcyjnej w gromadzie Józefówek292.   

Str. 102, czwarty akapit od góry 
W lutym 1953 r. wszedł w życie dekret Rady Państwa PRL, na mocy którego władze państwowe miały decydo-

wać o obsadzie wszystkich stanowisk kościelnych, od wikarego po biskupa. Wydane w maju tegoż roku zarządzenie 
wykonawcze do dekretu dopuszczało usuwanie księży z zajmowanych stanowisk tylko na podstawie ogólnie sfor-
mułowanych motywów decyzji, przy czym ostateczną instancją odwoławczą stał się państwowy Urząd ds. Wyznań. 
Prymas Wyszyński i wszyscy pozostający jeszcze na wolności biskupi polscy ostro zaprotestowali przeciwko daleko 
sięgającej ingerencji państwa w wewnętrzne sprawy Kościoła. W ślad za tym nastąpiły dalsze represje ze strony 
rządzących Polską komunistów. We wrześniu tegoż roku odbył się zakończony wyrokami skazującymi pokazo-
wy proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i jego czterech współpracowników. Nie ulegając naciskom ze 
strony władz komunistycznych, prymas Wyszyński nie chciał potępić oskarżonych, a nawet wystąpił w ich obronie, 
polemizując w liście do rządu z tezami aktu oskarżenia293.        

Str. 103, szósty akapit od góry 
Tymczasem 13 listopada 1953 r. został aresztowany Jan Gdak, student trzeciego roku Wyższego Seminarium 

Duchownego w Nysie. 5 kwietnia następnego roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach (przemianowanych 
rok wcześniej na Stalinogród) skazał go na 6 lat więzienia z działalność w konspiracyjnej organizacji pod nazwą 
Tajne Harcerstwo Polskie, a następnie „Szeregi Wolności”294. 

W styczniu 1954 r. władze PRL nakazały dominikanom opuszczenie Prudnika i prowadzonej tam parafii 
pw. św. Michała Archanioła. Decyzja w tej sprawie została zakomunikowana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu proboszczowi, o. Dalmacemu Kulasowi OP. Dominikanie opuścili Prudnik w początkach 
marca tegoż roku, pozostawiając prowadzenie miejscowej parafii duchowieństwu świeckiemu295. Solą w oku ko-
munistów była ich gorliwa działalność duszpasterska wśród miejscowej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodzieży. Mogło chodzić również o „pacyfikację” rejonu Prudnika przed przywiezieniem tutaj internowanego 
prymasa Wyszyńskiego. W lipcu 1954 r. wysiedlono ze Śląska Opolskiego do innych części kraju dwudziestu księży 
proboszczów z rdzennych rodzin śląskich296. 

Str. 104, po pierwszym akapicie od góry 
W Pietrowicach Wielkich w powiecie raciborskim cała niemal ludność gromady […] płakała za wywiezionymi siostra-

mi. Mieszkańcy tej gromady czuli się bardzo poszkodowani, ponieważ zakonnice od lat służyły im pomocą medyczną297. 

292 Ibidem, s. 91 (kopia cyfrowa – Pdf).  
293 J. Żaryn, op. cit., s. 32; A. L. Sowa, op. cit., s. 188. Potępieniu biskupa Kaczmarka miały służyć także rozmowy prowadzone z wybranymi 

księżmi przez kierownika Referatu ds. Wyznań Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku, Pazika. Na rozmowę taką został 
wezwany m.in. ks. dziekan Augustyn Borek pod  pretekstem uzupełnienia życiorysu złożonego w związku z ankietyzacją Ślązaków. 
W trakcie rozmowy urzędnik zachowywał się w sposób obraźliwy i prowokacyjny, ale ksiądz nie dał się sprowokować, zachowując 
powściągliwą postawę i unikając jednoznacznych deklaracji.  Nawiązując do niedawnych wydarzeń w Związku Sowieckich, ks. Borek 
oświadczył: ja osobiście nie zająłem żadnego stanowiska wobec tej sprawy, a mój stosunek jest taki […] że szkoda sędziego, prokuratora 
i Kaczmarka, że się męczą, bo w Rosji też były podobne i różnego rodzaju procesy, mam na myśli tych lekarzy i min[istra] Berię, i nic z tego, 
jednych zwolnili, a drugich aresztowali. Niezadowolony za takiego przebiegu rozmowy Pazik dał upust swojej frustracji kończąc sporzą-
dzony na ten temat meldunek następującym komentarzem: W rozmowie tej ks[iądz] wyraźnie wykazał swoje wrogie oblicze w stosunku 
do postępu i naszej rzeczywistości swoim idiotycznym zachowaniem się w tut[ejszym] ref[eracie] oraz niskim poziomem wychowania, gdyż 
w czasie dwugodzinnej rozmowy oczy miał zamrożone (zamknięte), a głowę zadartą do góry – [ze] wzrokiem utkwionym w sufit. AIPN Wr 
07/361, t. 7, Meldunek poufny [ odpis], 17 IX 1953 r., s. 22–23; ibidem, Raport dzienny [dla naczelnika Wydziału XI WUBP w Opolu], 
19 IX 1953 r., s. 26 (kopia cyfrowa – Pdf).

294 AIPN Wr 401/1462, Pismo skazanego do Sądu Wojewódzkiego III Wydział Karny do spraw I instancji we Wrocławiu, 5 III 1997 r., s. 19; 
ibidem, Postanowienie, 3 IV 1995 r., s. 36–37 (kopia cyfrowa – Pdf). 

295 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne za okres sprawozdawczy od 1 I do 1 II 1954 r., s. 779; ibidem, Sprawozdanie miesięczne po 
linii Wydz[iału] XI [Wydziału WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 III 1954 r., s. 783–784 (kopia cyfrowa – Pdf).

296 A. Hanich, Likwidacja „stanu tymczasowości…, s. 28; A. Sitek , op. cit., s. 106–123; idem, Wśród łez i doświadczeń (Dz. 20, 19). Admini-
stracja Apostolska Śląska Apostolska w latach 1945–1956, Opole 2000, s. 29–37; J. Kopiec, Wysiedlenie duchowieństwa katolickiego 
z Opolszczyzny w 1954 roku, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. 1945–1989, red. S.A. Bo-
gaczewicz i S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 90–96; A. Hanich, A. Sitek, op. cit., s. 164–168.  

297  AIPN Wr 07/90, Meldunek sytuacyjny [dla naczelnika Wydziału XI WUBP w Opolu] w związku z przesiedleniem zakonnic z pow[iatu 
raciborskiego, 9 VIII 1954 r., s. 135 (kopia cyfrowa – Pdf).
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By zapobiec ewentualnym zamieszkom w  związku z wysiedleniem zakonnic,  funkcjonariusze PUBP w Raci-
borzu przesłuchali profilaktycznie ponad dziesięć osób na terenie samego Raciborza i ponad  dwadzieścia w innych 
miejscowościach powiatu raciborskiego. Przesłuchani zostali m.in. Antonina Hajduczek, Józef Hajduczek, Ginter 
Kielet, Paweł Stanik, Anna Urbanisko, Jerzy Winkler i Eugenia Wyglenda298. 

Antykościelne poczynania władz komunistycznych bardzo ułatwiała spolegliwa postawa ustanowionego 
w 1951 r. wikariusza kapitulnego diecezji opolskiej, ks. Emila Kobierzyckiego. Na konferencjach rejonowych or-
ganizowanych w marcu 1954 r. kapłan ten pouczał księży, że powinni podporządkować się państwu, zaprzestać 
wszelkiej wrogiej roboty oraz uregulować wszelkie zobowiązania wobec państwa, np. podatkowe299. 

Na przełomie lat 1953 i 1954 siostry Anna i Katarzyna Nowaczek wniosły do Sądu Powiatowego w Prudniku 
prywatny akt oskarżenia przeciwko o. Piusowi (Franciszkowi) Bełchowi OP z zakonu dominikanów, zarzucając 
temu kapłanowi znieważenie ich w treści kazania wygłoszonego z ambony. Na rozprawę odbywającą się 11 lutego 
1954 r. przybyło około trzystu wiernych. W trakcie rozprawy i po jej zakończeniu obie oskarżycielki zostały do-
tkliwie pobite przez ludzi oburzonych ich postępowaniem – kobiety i młodzież szkolną. Incydentem tym zajął się 
oficer śledczy PUBP w Prudniku. Przesłuchano trzydziestu świadków, szukając inspiratorów pobicia. Funkcjona-
riusze PUBP w Prudniku podejrzewali, że prowadzący rozprawę sędzia Karol Czubik, pochodzący z tych samych 
stron co o. Bełch, umyślnie dopuścił do zakłócenia rozprawy, nie stosując odpowiednich kroków, np. w formie prze-
rwania lub odroczenia rozprawy300.        

Sprawa przeciwko o. Bełchowi została ostatecznie umorzona, co ówczesnych warunkach politycznych było 
zdarzeniem wyjątkowym. Oskarżycielki zostały obciążone kosztami postępowania301. Komentując tę sprawę na 
konferencji dekanalnej, ks. Henryk Jakubiec z Jasiony stwierdził, że ludzie na sali, a także Sąd wraz z Milicją Oby-
watelską, byli po stronie ks. Bełcha […] rozprawa ta była zwycięstwem moralnym dominikanów302.    

We wrześniu 1955 r. wypowiedziano pracę zakonnicom zatrudnionym w szpitalu rejonowym w Rudach Wiel-
kich w powiecie raciborskim. Wręczający osobiście wypowiedzenia kierownik Wydziału Zdrowia w Prezydium 
PRN, dr Hlubek, wyrażał ubolewanie z tego powodu, tłumacząc się odgórnym nakazem władz. W okolicznych 
miejscowościach zbierano podpisy pod petycją apelującą o pozostawienie sióstr w szpitalu. Akcję tę zainicjował 
Jan Lepiarczyk, radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudach Wielkich i radny Powiatowej Rady Narodowej303. 

W niedługi czas potem, wczesną jesienią tegoż roku władze państwowe nakazały ks. Helmutowi Kwollowi 
opuszczenie administrowanej przez niego parafii w Modzurowie w powiecie raciborskim. Delegacja rady parafial-
nej próbowała interweniować w tej sprawie w Prezydium Wojewódzkiej  Rady Narodowej w Opolu oraz w kurii 
opolskiej, gdzie nadal rządził ks. Kobierzycki. Interwencja w Prezydium WRN była jednak bezowocna, w kurii 
w ogóle nie przyjęto delegacji304.  

Str. 104, po trzecim akapicie od góry 
W lutym 1956 r. trzej młodzi mieszkańcy Raciborza, Jerzy Koczor, Franciszek Krotek i Adolf Liszka, rozpo-

wszechnili wykonane przez siebie ulotki o treści potępiającej jednego z „postępowych” księży, odznaczonego przez 
władze komunistyczne Złotym Krzyżem Zasługi, a także wykonali w miejscach publicznych napisy o takiejże tre-
ści. Ponadto z okazji urodzin wysłali oni owemu księdzu paczkę, na której zawartość składały się obierki, głowa od 
śledzia, kartki z potępiającymi go tekstami itp. W czerwcu tegoż roku, po długich poszukiwaniach, funkcjonariu-
szom PUds.BP w Raciborzu udało się wykryć nadawców paczki i autorów ulotek. W uzgodnieniu z naczelnikiem 
Wydziału VI WUds.BP w Opolu przeprowadzono z nimi rozmowę ostrzegawczą z udziałem wymienionego księdza305. 
298 AIPN Wr 07/87, Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 1954 r. Grupy Pow[iatowej] III PUBP Racibórz, 27 IX 1954 r., s. 41 (kopia cyfro-

wa – Pdf). 
299 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne po linii Wydz[iału] XI [Wydziału WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 III 1954 r., 

s. 783–784 (kopia cyfrowa – Pdf).
300 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za luty 1954 r., s. 114–115 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie dot. pracy 

Referatu Śledczego przy PUBP w Prudniku za luty 1954 r., 25 II 1954 r., s. 714–715; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla naczelnika 
Wydziału XI WUBP w Opolu] za okres sprawozdawczy od 1 do 28 II 1954 r., dokument z 27 II 1954 r., s. 781–782 (kopia cyfrowa – Pdf).

301 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne [dla naczelnika Wydziału XI WUBP w Opolu] za okres sprawozdawczy od 1 do 28 II 
1954 r., dokument z 27 II 1954 r., s. 782 (kopia cyfrowa – Pdf).

302 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za luty 1954 r., s. 115 (kopia cyfrowa – Pdf).
303 AIPN Wr 07/101, Bieżąca notatka informacyjna z terenu miasta i powiatu raciborskiego za okres od 25 IX do 2 X 1955 r., k. 69. 
304 Ibidem, Bieżąca notatka informacyjna z terenu miasta i powiatu raciborskiego za okres od 31 X do 6 XI 1955 r., dokument z 6 XI 1955 r., 

k. 49–50. 
305 Ibidem, Bieżąca notatka informacyjna, 11 VI 1956 r., k. 197–198 
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Str. 107, po siódmym akapicie od dołu 
Wśród pozbawionych wolności hierarchów kościelnych znalazł się również arcybiskup ołomuniecki, Josef 

Karel Matocha. Już w grudniu 1950 uniemożliwiono mu faktyczne pełnienie funkcji biskupiej, a od 23 czerwca 
następnego roku pozostawał on w ścisłej izolacji, internowany w swojej rezydencji, pilnowanej przez funkcjona-
riuszy StB. Utrzymujące ten stan rzeczy władze komunistyczne nie zapewniały mu należytej opieki medycznej, co 
ostatecznie przyczyniło się do jego śmierci w dniu 2 listopada 1961 r.306 

Str. 108, czwarty akapit od góry 
Surowych represji doświadczali także świadkowie Jehowy, których działalność w Polsce została zakazana 

w czerwcu 1950 r. w związku z tym, że nie chcieli oni poprzeć tzw. apelu sztokholmskiego, z jakim w tymże roku 
wystąpiła Światowa Rada Pokoju. Już w czerwcu 1950 r., w związku z odmową podpisania owego apelu, funk-
cjonariusze PUBP w Nysie przesłuchali profilaktycznie osoby przewodzące miejscowym zborom świadków 
Jehowy i skonfiskowali dużą ilość literatury religijnej, znalezionej w wyniku rewizji 307. W tymże miesiącu z analogicznego 
powodu naraziło się władzom komunistycznym dwudziestu sześciu świadków Jehowy w powiecie prudnickim. 
Miejscowe UB rozpoczęło akcję przesłuchań, dążąc do ustalenia inspiratorów oporu308. W sierpniu tegoż roku 
w  ramach akcji „J” funkcjonariusze Referatu V PUBP w Głubczycach przeprowadzili rewizję u czterech świadków 
Jehowy, konfiskując znalezioną u nich literaturę. Przesłuchano sześć osób, a wobec jednej osoby podjęto działania 
werbunkowe309.

Str. 108, po piątym akapicie od góry 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku zajmował się miejscowymi świadkami Jehowy 

w ramach sprawy wstępno-agencyjnej o kryptonimie „Wiara”. Wśród osób rozpracowywanych w ramach tej spra-
wy najliczniejszą grupę stanowili pracownicy Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego, rozpracowywani 
przez miejscowy Referat Ochrony. Spore skupisko rozpracowywanych przez UB świadków Jehowy funkcjonowało 
również w Pisarzowicach310. 

W listopadzie tegoż roku jeden z miejscowych świadków Jehowy, Michał Girzecki, został aresztowany za kol-
portowanie nielegalnej prasy i kontakty ze współwyznawcami, a także jako osoba podejrzana o uprawianie wrogiej 
propagandy. Aresztowanego przez miejscowe UB przekazano do dyspozycji Wydziału V WUBP w Opolu311.

Gdy w czerwcu 1951 r. wśród pracowników PZPB zbierano podpisy pod deklaracjami Pożyczki Narodowej 
Rozwoju Sił Polski, Bronisława Kubczak, świadek Jehowy, oświadczyła, że podpisu nie złoży, gdyż te pieniądze są 
przeznaczone na cele wojenne. Funkcjonariusze PUBP w Prudniku przesłuchali w związku z tym kilku świad-
ków i skierowali sprawę do Prokuratury Powiatowej312. 

We wrześniu 1954 r. funkcjonariusze PUBP w Raciborzu przesłuchali profilaktycznie dwóch miejscowych 
świadków Jehowy. U obu przeprowadzono rewizję, w wyniku której skonfiskowano literaturę religijną313.

Str. 108, drugi akapit od dołu
W ramach „bitwy o handel” władze komunistyczne obciążyły kupców drastycznie podniesionymi podatkami, 

a także wyższymi czynszami za użytkowanie lokali mieszkalnych. Nakładano wysokie kary finansowe za faktyczne 
306 J. Jelínek, Kandidát blahořečení Josef Karel Matocha, strona internetowa: http://www.dacice.info/index.php?page=6p483p0p0p0p0p0p0p0 
307 AIPN BU 01006/271, Sprawozdanie miesięczne z pracy Wydziału Śledczego WUBP [w Opolu] i Referatów Śledczych PUBP w okresie 

od 1 do 31 XII 1952 r., s. 182 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/452, cz. 2, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Nysa] za czerwiec 
1950 r., 1 VII 1950 r., s. 58 (kopia cyfrowa – Pdf). Według szacunków UB w powiecie nyskim było w tym czasie około siedemdziesięciu 
świadków Jehowy.

308 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1950 r., s. 89–90; ibidem, Spra-
wozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1950 r., dokument z 3 VII 1950 r., s. 98–99 (kopia cyfrowa 
– Pdf).   

309 AIPN Wr 07/66, Raport miesięczny Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Głubczycach za okres od 1 VIII do 1 IX 
1950 r., dokument z 5 IX 1950 r., s. 284 (kopia cyfrowa – Pdf).

310 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za luty 1954 r., 3 III 1954 r., s. 114; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za marzec 1954 r., 2 IV 
1954 r., s. 123 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne [dla naczelnika Wydziału XI WUBP w Opolu] za okres 
sprawozdawczy od 1 I do 1 II 1954 r., s. 779; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla naczelnika Wydziału XI WUBP w Opolu] za okres 
sprawozdawczy od 1 do 28 II 1954 r., s. 781; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [z pracy PUBP Prudnik] po linii Wydz[iału] XI [WUBP 
Opole] za okres od 1 do 31 III 1954 r., s. 283 (kopia cyfrowa – Pdf).

311 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI 1950 r., dokument z 1 XII 1950 r., s. 134 (kopia 
cyfrowa – Pdf).    

312 Ibidem, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za czerwiec 1951 r., 5 VII 1951 r., s. 39 (kopia cyfrowa – Pdf).
313 AIPN Wr 07/87, Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 1954 r. Grupy Pow[iatowej] III PUBP Racibórz, 27 IX 1954 r., s. 41 (kopia 

cyfrowa – Pdf). 
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czy rzekome uprawianie praktyk spekulacyjnych, a także utrudniano kupcom dostęp do tanich towarów. Jednocze-
śnie kupcy musieli konkurować ze sklepami spółdzielczymi i domami towarowymi, oferującymi artykuły żywno-
ściowe i tekstylne po niższych cenach. W tych warunkach zdesperowani kupcy coraz liczniej zamykali prowadzone 
przez siebie placówki handlowe, nie widząc możliwości dalszej działalności. W samym tylko powiecie prudnickim 
do listopada 1948 r. zamknięto na tej zasadzie trzydzieści dwa sklepy314. 

W tym samym mniej więcej czasie zaczęły narastać napięcia społeczne na wsi w związku ze ściąganiem od 
chłopów podatku gruntowego oraz składek na Fundusz Oszczędnościowy Rolnictwa, stanowiący w rzeczywistości 
specyficzną formę opodatkowania315. W listopadzie 1947 r. jedno z kół gromadzkich PPR w gminie Kęp-
nica w powiecie nyskim, liczące dwudziestu dwóch członków, w pełnym składzie odmówiło przyjęcia nowych le-
gitymacji partyjnych, oświadczając, że nie chcą dalej należeć do PPR, ponieważ ta partia nakłada duże podatki na 
chłopów316. Silny sprzeciw budziła także narzucana odgórnie kontraktacja określonych rodzajów produkcji rolnej: 
żywca, rzepaku, buraków cukrowych itd.317 

W połowie 1949 r. kierownictwo PUBP w Prudniku oceniało, że ludność wiejska naszego powiatu po większej 
części jest źle ustosunkowana do obecnego ustroju i za wszelką cenę stara się za pomocą propagandy obniżać autorytet 
naszego ustroju. Do najbardziej opornych gromad w powiecie prudnickim w zakresie dotyczącym ściągalności 
podatku gruntowego i FOR zaliczano w tym czasie Moszczankę, Rudziczkę i Lubrzę318. W grudniu 1949 r. najgor-
sza sytuacja występowała w gminach Racławice Śląskie, Śmicz i Lubrza319, a w lutym następnego roku w gminach 
Moszczanka i Lubrza320.        

Str. 109, trzeci akapit od góry 
Tak np. w lutym 1951 r. za uchylanie się od dostarczenia wyznaczonego kontyngentu zboża aresztowano kilku 

bogaczy wiejskich w powiecie prudnickim. Do aresztu trafili wówczas Reinhold Grelich z Olbrachcic w gminie 
Lubrza oraz Jan Nocoń z Dobrej, Karol Ernest z Kujaw w gminie Strzeleczki. Przestępstwo zarzucane Ernstowi 
polegało na tym, że nie wywiązywał się z dostaw obowiązkowych, sprzedawał zboże w zamian za węgiel oraz 
mówił, że za czasów niemieckich nie było przymusowych dostaw. Na kilka dni aresztowano również Jana Bryłę, 
członka ZMP, który 13 lutego 1951 r. na zebraniu w gminie Smolarnia wystąpił agresywnie przeciwko skupowi zbo-
ża, mówiąc, że chłopi na wsi są nieuświadomieni, a urzędnicy z miasta chcą ich zastraszyć, aby zdawali zboże, 
oraz, że chłopi zboża nie mają i nie dadzą, a za to im nikt nic nie zrobi321. W grudniu tegoż roku za szczególnie 
oporną postawę w sprawie skupu zboża zostali aresztowani: Alfred Kątny z Łącznika, Bernard Kolasa z Łąki 
Prudnickiej i Jan Burtan z Moszczanki. Funkcjonariusze Referatu IV PUBP w Prudniku dokonali wówczas także 
dziesięciu profilaktycznych zatrzymań w najbardziej opornych gminach Moszczanka, Śmicz, Lubrza, Kórnica 
i Biedrzychowice322.

314 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 VIII 1948 r., s. 153; ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 174; 
ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 197–198; ibidem, Raport miesięczny za okres 
od 1 do 30 XI 1948 r., s. 216 (kopia cyfrowa – Pdf).

315 Por. J. Bieluk, Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Białystok 2013, s. 83–84. Fundusz Oszczędnościowy Rolnictwa wpro-
wadzono ustawą z 30 I 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. 

316 AIPN Wr 07/452, cz. 1, Raport miesięczny [PUBP Nysa] za listopad 1947 r., 27 XI 1947 r., s. 163 (kopia cyfrowa – Pdf). 
317 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 30 IX 1949 r., 

dokument z 29 IX 1949 r., s. 84 (kopia cyfrowa – Pdf). W dokumencie tym PUBP w Prudniku tak opisywał oporną postawę miejsco-
wych rolników wobec kontraktacji rzepaku: W okresie akcji kontraktowania rzepaku niektórzy gospodarze stawiali opór co do kontraktacji 
i siania, tłumacząc się tym, że ziemia ich nie odpowiada im pod rzepak. W wyniku analizowania tej sytuacji okazało się, że jest to niesłuszne 
ich twierdzenie, a jedynie tylko celowo nie chcieli przystąpić do realizowania tej kontraktacji. W wyniku takiej atmosfery ogółem plan kon-
traktacji rzepaku w indywidualnych gospodarstwach został wykonany w sześćdziesięciu procentach. 

318 Ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 31 V do 30 VI 1949 r., 
dokument z 29 VI 1949 r., s. 52; ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za 
okres] od 30 VI do 31 VII 1949 r., dokument z 29 VII 1949 r., s. 55 (kopia cyfrowa – Pdf).

319 Ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 31 XII 1949 r., do-
kument z 29 XII 1949 r., s. 174–175 (kopia cyfrowa – Pdf).

320 AIPN Wr 07/358, t. 4, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 28 II 
1950 r., dokument z 27 II 1950 r., s. 34 (kopia cyfrowa – Pdf).

321 Ibidem, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za luty 1951 r., 5 III 1951 r., s. 13 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 
09/106, Meldunek WUBP w Opolu dla dyrektora Departamentu IV MBP w Warszawie, 11 III 1951 r., s. 85 i 98 (kopia cyfrowa – Pdf). 
W przywołanym dokumencie odnotowano także różne przejawy oporu społecznego przeciwko dostawom obowiązkowym. Tak np. 
w początkach marca 1951 r. sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Prudniku otrzymał anonimowy list z pogróżkami. Autorzy tego 
listu byli poszukiwani przez UB z wykorzystaniem posiadanej agentury. AIPN Wr 09/106, s. 83, 96 (kopia cyfrowa – Pdf).

322 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za grudzień 1951 r., 31 XII 1951 r., s. 77 i 78 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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W powiecie głubczyckim za niewywiązywanie się z dostaw obowiązkowych aresztowany został Adam Młot. 
Z podobnych przyczyn prokuratura, działająca z inicjatywy UB, wszczęła postępowanie karne przeciwko rolnikowi 
Gadziale z Kietrza. W powiecie raciborskim aresztowano Adolfa Marklowskiego, właściciela około sześciu ha ziemi, 
trzech domów mieszkalnych, młyna oraz pełnego martwego jak i żywego inwentarza, u którego „trójka gromadzka” 
znalazła dwie tony zboża, ukrytego w zakamarkach gospodarstwa323. 

W 1953 r. PUBP w Raciborzu wnioskował o aresztowanie Roberta Błaszczoka z gminy Krzyżanowice, podej-
rzanego o wywieszenie wrogiego napisu w związku z obowiązkowym skupem zboża. Szef WUBP w Opolu polecił 
jednak prowadzić sprawę z wolnej stopy z uwagi na podeszły wiek podejrzanego324.         

Str. 110, po trzecim akapicie od góry 
1 maja 1951 r. w Gostomi w powiecie prudnickim przed wyruszeniem świątecznego pochodu pojawiła się pi-

sana ręcznie ołówkiem ulotka z hasłem Eisenhower, przyjdź do nas, bo nam nie dają żyć i odbiera[ją] nam wszystkie 
zboże325. 25 października tegoż roku funkcjonariusze Referatu V PUBP w Prudniku aresztowali Ludwika Tajchma-
na, Ślązaka posiadającego gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha w Starych Kotkowicach, który nie wywiązał się 
z planowanego skupu zboża, podatku gruntowego, FOR i Pożyczki Narodowej, a na dodatek wypowiadał się nega-
tywnie o spółdzielczości produkcyjnej i Związku Sowieckim326. 

W listopadzie 1951 r. kierownictwo Referatu V PUBP w Prudniku uskarżało się na postawę miejscowych człon-
ków ZSL i Związku Samopomocy Chłopskiej, stawiających duży opór przy planowym skupie zboża i ziemniaków 
i uchylających się od realizacji świadczeń. Powiatowym i gromadzkim władzom ZSL i ZSCh zarzucano słabe za-
angażowanie w akcję skupu. O panującej w tych środowiskach sytuacji poinformowano Zespół Powiatowy oraz 
Komitet Powiatowy PZPR w Prudniku327.      

12 grudnia 1951 r. funkcjonariusze Referatu Śledczego PUBP w Prudniku pod zarzutem złośliwego uchylania 
się od sprzedaży zboża na rzecz państwa aresztowali rolnika Bernarda Kolasę. W toku śledztwa ten ostatni zaprze-
czał jednak stawianym zarzutom i ostatecznie 22 grudnia 1951 r. został uniewinniony przez sąd. W wyniku działań 
Referatu Śledczego PUBP i Prokuratury Powiatowej w Prudniku za oporną postawę w zakresie skupu zboża zostali 
w tym czasie (grudzień 1951 r.) postawieni przed sądem także Jan Burtan z Moszczanki i Alfred Kontny z gminy 
Łącznik. Burtan tłumaczył się w śledztwie, że został dotknięty gradobiciem i miał małe plony. Ośmiu innych rolni-
ków z powiatu prudnickiego, Franciszek Bul, Augustyn Ernest, Jan Hibner, Edward Langfort, Augustyn Lubczyk, 
Józef Mazur, Romuald Otręba i Stanisław Tarnawa, za uchylanie się od nałożonych przez państwo obowiąz-
ków w zakresie skupu zboża było karanych administracyjnie328. W październiku 1953 r. Karol Linek ze wsi Walce, 
pracownik Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku, został aresztowany za nakłanianie rolników do 
uchylania się do dostaw obowiązkowych zboża i pisanie im próśb w tego typu sprawach329.  

Wczesną jesienią 1953 r. (przed 8 października) w samym tylko powiecie prudnickim wymierzono kary admi-
nistracyjne w formie grzywny osiemdziesięciu opornym gospodarzom. Przeciwko trzynastu rolnikom z tej grupy 
wszczęto postępowanie sądowe, gdyż nie chcieli zapłacić orzeczonych grzywien. Dziesięć osób zapłaciło grzywnę 
po wezwaniu ich do sądu, ale trzech rolników nadal tego nie uczyniło, wobec czego osadzono ich w areszcie. Nieza-
leżnie od tego Prokuratura Powiatowa w Prudniku zarządziła zatrzymanie Mikołaja Ernsta z Rostkowic w gminie 
Gostomia za całkowite uchylanie się od dostawy zboża. Ośmiu innych rolników z podobnego powodu wezwano 
na przesłuchanie do Prokuratury330.      

Str. 110, po czwartym akapicie od góry 
Komunistyczny aparat represji czynnie angażował się w egzekwowanie dostaw obowiązkowych także od rol-

ników w powiecie prudnickim. W sierpniu 1952 r. plan dostaw obowiązkowych żywca został tutaj wykonany w 130 pro-

323 AIPN Wr 09/106, Meldunek WUBP w Opolu dla dyrektora Departamentu IV MBP w Warszawie, 11 III 1951 r., s. 85 i 98 (kopia cyfrowa – Pdf).
324 AIPN Wr 07/87, Sprawozdanie miesięczne, 29 IV 1954 r., s. 20 (kopia cyfrowa – Pdf). 
325 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie okresowe z pracy Ref[eratu] III PUBP Prudnik za kwiecień 1951 r., 6 V 1951 r., s. 241 (kopia cyfrowa 

– Pdf). Dokument błędnie datowany na 6 IV 1951 r. Dwight Eisenhower, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, był w latach 
1951–1952 naczelnym dowódcą sił NATO w Europie.    

326 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 IX do 30 X 1951 r., s. 373 i 374 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN 
Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za marzec 1952 r., 5 IV 1952 r., s. 22 i 24 (kopia cyfrowa – Pdf). 

327 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 X do 30 XI 1951 r., s. 390 (kopia cyfrowa – Pdf). 
328 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne Referatu Śledczego PUBP Prudnik za okres od 1 do 31 XII 1951 r., dokument datowany na 25 XII 

1951 r., s. 429–430 (kopia cyfrowa – Pdf). 
329 AIPN Wr 07/359, Raport miesięczny za październik 1953 r., 2  XI 1953 r., s. 88 (kopia cyfrowa – Pdf). 
330 AIPN Wr 07/361, t. 7, Meldunek specjalny [dla naczelnika Wydziału IV WUBP w Opolu], 8 X 1953 r., s. 49 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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centach. W następnym miesiącu dokonano jednak podwyższenia zadań planowych o 50 procent w stosunku do 
tego, co zakładał plan roczny, i pojawiły się problemy z wyegzekwowaniem tych zadań od rolników. Szczególnie 
duże problemy wystąpiły w tych gminach i gromadach, gdzie nie było spółdzielni produkcyjnych, jak Głogówek, 
Kórnica i Racławice Śląskie. W związku z tym najbardziej oporni gospodarze byli przesłuchiwani przez Prokura-
turę Powiatową w Prudniku, działającą w porozumieniu z Komitetem Powiatowym PZPR. Sterroryzowani w ten 
sposób rolnicy nie tylko wykonali plan dostaw, ale nawet go przekroczyli331. 

Str. 111, przed pierwszym akapitem od dołu
W grudniu 1948 r. kierownictwo PUBP w Prudniku informowało, że miejscowi rolnicy są wrogo ustosunkowa-

ni do obecnej rzeczywistości i nie chcą przystępować do spółdzielni. Zainteresowani przystąpieniem do spółdzielni 
byli tylko rolnicy zadłużeni przez niechęć [do] spłacania podatków lub też przez nierentowne prowadzenie gospodar-
ki. Osoby takie liczyły na to, że po przystąpieniu do spółdzielczości wszelkie długi zostaną im skasowane332. Nawet 
takie osoby pozostawały jednak negatywnie nastawione do spółdzielczości produkcyjnej jako takiej. W sprawozda-
niu miesięcznym PUBP w Prudniku za czerwiec 1950 r. pisano, że wyraża się to poprzez chęć sprzedaży inwentarza 
żywego i martwego oraz zaniedbywanie się w pracy333. 

Str. 112, po pierwszym akapicie od góry 
Już wczesną jesienią 1949 r. powstała pierwsza spółdzielnia produkcyjna w powiecie prudnickim. Założono 

ją w gromadzie Wierzbiec w gminie Moszczanka. W tymże roku Komitet Powiatowy PZPR w Prudniku wytypo-
wał do założenia kolejnych spółdzielni gromady Skrzypiec, Racławice Śląskie, Dzierżysławice, Orzechów, Ścinawa, 
Mokra i Łąka Prudnicka. W listopadzie 1949 r. powstała druga spółdzielnia w gromadzie Skrzypiec w gminie 
Lubrza. Nowo założone spółdzielnie były patrolowane przez członków ORMO i posterunki gminne MO. PUBP 
w Prudniku posiadał w nich dwóch informatorów i jednego kandydata na informatora. Kolejnych informatorów 
planowano pozyskać w gromadach wytypowanych do założenia następnych spółdzielni334.  

W kwietniu 1950 r. w powiecie prudnickim istniało już sześć spółdzielni produkcyjnych, a mianowicie: „Pokój” 
w gromadzie Wierzbiec, „Zgoda” w gromadzie Skrzypiec, „Aleksander Zawadzki” w gromadzie Orzechów (póź-
niejszy Laskowiec), „Rolnik” w gromadzie Jasiona, „Świt” w gromadzie Lubrza i „Postęp” w gromadzie Dytmarów. 
Informując o tym w swoim raporcie miesięcznym, PUBP w Prudniku podkreślał jednak, że ludność gromady Dyt-
marów jest źle ustosunkowana do spółdzielczości produkcyjnej, z wyjątkiem kilkunastu osób, co potwierdzają […] 
przez wypowiedzi swoje, mówiąc, że do spółdzielczości nie przystąpią, ponieważ to jest zła gospodarka. Nie omiesz-
kano przy tym nadmienić, że ludność gromady Dytmarów są to […] byli członkowie PSL obozu mikołajczykowskie-
go335. W sprawozdaniu za lipiec 1950 r. pisano, że gromada ta opanowana jest przez b[yłych] aktywnych czł[onków] 
PSL mikołajczykowskiego, którzy […] do spółdzielni produkcyjnej nie wstąpili, gdyż są jej wrogami336. 

Wszystkie spółdzielnie zabezpieczało ORMO. W sprawozdaniu miesięcznym za czerwiec 1950 r. kierownictwo 
PUBP w Prudniku chwaliło się, że w każdej spółdzielni posiada agenturę i kontakty poufne, z pomocą których jest 
w stanie śledzić rozwój sytuacji337. W początkach października tegoż roku opolskie kierownictwo wojewódzkie 
aparatu bezpieczeństwa skrytykowało jednak PUBP w Prudniku za posiadanie zbyt szczupłej agentury na odcinku 

331 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne po linii Wydziału IV [WUBP w Opolu] za wrzesień 1952 r., 30 IX 1952 r., s. 573 (kopia 
cyfrowa – Pdf).

332 AIPN Wr 07/363, Raport specjalny [za okres] od 1 do 30 XII 1948 r., s. 229 (kopia cyfrowa – Pdf).
333 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1950 r., dokument z 3 VII 

1950 r., s. 98  (kopia cyfrowa – Pdf).
334 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 31 X 

1949 r., dokument z 30 X 1949 r., s. 101; ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim 
[za okres] od 1 do 30 XI 1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 145–146; ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] 
o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 30 XI 1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 144; ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne 
wg Zarządzenia nr 9 [za okres] od 29 XI do 9 XII 1949 r., s. 157–158; ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] 
o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 31 XII 1949 r., dokument z 29 XII 1949 r., s. 173–174 (kopia cyfrowa – Pdf).  

335 AIPN Wr 07/358, t. 4, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 30 IV 
1950 r., dokument z 29 IV 1950 r., s. 62–64 (kopia cyfrowa – Pdf).  

336  Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 VII 1950 r., dokument z 4 VIII 1950 r., s. 105 
(kopia cyfrowa – Pdf).  

337 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1950 r., dokument z 3 VII 1950 r., s. 98  (kopia 
cyfrowa – Pdf).
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spółdzielczości produkcyjnej (pięciu informatorów)338. Skrytykowano także PUBP w Nysie za brak informato-
rów w sześciu spółdzielniach produkcyjnych339.

Tymczasem już w lipcu 1950 r. ze spółdzielni w Dytmarowie wystąpiło siedmiu członków. Na ręce księgowego 
Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Katowicach złożyli oni pisemne oświadczenia, stwier-
dzające, że do spółdzielni przystąpili pod przymusem, podpisując podsunięte im deklaracje, i w związku z tym nale-
żeć do spółdzielni nie będą i żadnego wkładu do spółdzielni nie dadzą. Kierownictwo PUBP w Prudniku miało za złe 
księgowemu CRS w Katowicach, Mieczysławowi Gajczykowi, że przyjął oświadczenia o wystąpieniu ze spółdzielni 
bez porozumienia z Komitetem Powiatowym PZPR i aparatem bezpieczeństwa. Podejrzewano, że wystąpienie ze 
spółdzielni było inspirowane przez mieszkających w Dytmarowie byłych działaczy PSL340.    

3 sierpnia tegoż roku na zebraniu członków spółdzielni produkcyjnej w Lubrzy rolnicy Kramarz i Klemensie-
wicz twierdzili, że również ich wciągnięto do spółdzielni pod przymusem. Gospodynie Uchaczowa i Kapustowa 
wypowiadały się, że w spółdzielni będzie źle i dlatego nie będą pracować wspólnie. […] mówiły, że trzeba będzie bar-
dzo długo pracować, a z pracy tej nie będzie żadnej korzyści […] będzie się robić na urzędników, tj. na tych, którzy nie 
pracują, a kierują spółdzielnią341. 

Poważne problemy notowano również w spółdzielni w Wierzbcu, gdzie część członków nie chciała przystę-
pować do pracy342. Do pracy nie chcieli wychodzić także członkowie spółdzielni w Dytmarowie. Niektórzy z nich 
woleli starać się o pracę dla siebie lub swoich dzieci w fabrykach bądź państwowych gospodarstwach rolnych343.    

Str. 112, trzeci akapit od góry 
W marcu 1950 r. PUBP odpowiednio „nastawił” kontakty poufne i wytypował agenturę w celu rozpracowania 

rolników, którzy odmówili przystąpienia do nowo założonej spółdzielni produkcyjnej „Aleksander Zawadzki” 
w gromadzie Orzechów. Do opornych rolników należeli: Piotr Banderowski, Michał Dubanowicz, Adolf Żakowicz 
i Feliks Żakowicz344.         

Bardzo drastyczne formy nacisku na rzecz kolektywizacji rolnictwa stosowano m.in. w powiecie nyskim. 
Miejscowy Komitet Powiatowy PZPR próbował łamać opór chłopów z pomocą aparatu bezpieczeństwa, zlecając 
funkcjonariuszom PUBP, by w trybie przyspieszonym, nawet bez uzgodnienia z WUBP, wzywali i przesłuchiwali 
rolników, a także podejmowali wobec nich działania werbunkowe. Praktyki te zostały negatywnie ocenione (jako 
„przegięcia”) w materiale opracowanym w WUBP w Opolu345. Przeciwnicy kolektywizacji stali się jednak obiektem 
aktywnego zainteresowania aparatu bezpieczeństwa346.     

Str. 115, przed pierwszym akapitem od góry
Sabotowanie działań na rzecz kolektywizacji rolnictwa zarzucano także niektórych członkom ZSL w powiecie 

prudnickim. Było tak w szczególności w przypadku członków ZSL w Dytmarowie, z których duża część należała 
wcześniej do PSL. Inny członek ZSL, Stanisław Szczepański z Racławic Śląskich, namawiał niektórych czł[onków] 
ZSL oraz niektórych bezpartyjnych chłopów, by nie wstępowali do Spółdzielni Produkcyjnej347. Referat V PUBP 
338 AIPN Wr 09/106, Pismo do szefa PUBP w Prudniku, 2 X 1950 r., s. 177 (kopia cyfrowa – Pdf).
339 Ibidem, Pismo do szefa PUBP w Nysie, 4 X 1950 r., s. 212 (kopia cyfrowa – Pdf).    
340 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 VII 1950 r., s. 106 (kopia cyfrowa – Pdf).
341 Ibidem.
342 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 VIII 1950 r., dokument z 2 IX 1950 r., s. 114 (kopia 

cyfrowa – Pdf).
343 Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 IX 1950 r., s. 122 (kopia cyfrowa – Pdf).
344 AIPN Wr 07/358, t. 4, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 30 III 1949 r., 

s. 41 (kopia cyfrowa – Pdf). W przywołanym dokumencie narzekano, że członkami miejscowej spółdzielni zostali przeważnie rolnicy starsi i nie 
posiadający w domu […] rąk do pracy, natomiast gospodarze młodsi do spółdzielni nie przystąpili, tak że siła robocza przedstawia się słabo.        

345 AIPN Wr 09/106, Wypadki „przegięć” zastosowane w czasie zakładania spółdzielni produkcyjnych w terenie województwa opolskiego, 
21 V 1951 r., s. 88 (kopia cyfrowa – Pdf).     

346 AIPN Wr 07/454, Charakterystyka kontrwywiadowcza pow.[iatu] Nysa, 15 V 1956 r., k. 29, 35, 37 (kopia cyfrowa – Pdf). Według 
przywołanego dokumentu aparat bezpieczeństwa zajmował się w szczególności przeciwnikami kolektywizacji w Bukowie, Gościcach, 
Kałkowie, Kopernikach, Jodłowie, Łące i Piotrowicach Nyskich (Władysław Ostrowski, Piotr Koszut, Franciszek Tokarczyk, Franci-
szek Słowik, Daniek i in.).  Według materiałów UB w Kopernikach miała działać zorganizowana grupa przeciwników kolektywizacji, 
złożona przeważnie z byłych członków PSL. Grupa ta miała być rozbita w wyniku działań politycznych Komitetu Powiatowego PZPR 
oraz działalności profilaktycznej i operacyjnej aparatu bezpieczeństwa.  Ocena ta wydaje się  znacznie przesadzona, aczkolwiek część 
mieszkańców Kopernik na czele z Anną Bogacz faktycznie ostro sprzeciwiała się kolektywizacji..                    

347 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 I 1950 r., dokument z 4 II 1950 r., s. 7–8; 
ibidem, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 31 I 1950 r., dokument 
z 3 II 1950 r., s. 19; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II 1950 r., dokument z 27 II 
1950 r.,  s. 24; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 III 1950 r., s. 46–47; ibidem, Raport 
specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 30 IV 1950 r., dokument z 29 IV 
1950 r., s. 64; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IV 1950 r., s. 68–69 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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w Prudniku prowadził sprawę śledczą przeciwko Franciszkowi Początkowi, byłemu działaczowi PSL i członkowi 
ZSL, który oficjalnie namawiał chłopów, by nie wstępowali do spółdzielni produkcyjnej, jak również siał wrogą pro-
pagandę, że w naszych spółdzielniach produkcyjnych będzie źle tak jak to było w kołchozach [na terenie] Związku 
Radzieckiego348.       

W Dytmarowie w powiecie prudnickim przeciwników kolektywizacji inspirował i wspierał aktywnie również 
miejscowy proboszcz, ks. Szczepan Birecki. Podobnie wyglądała sytuacja w Szybowicach, gdzie proboszczem był 
ks. Ludwik Rutyna349.    

Str. 115, po pierwszym akapicie od góry 
W początkach listopada 1949 r. na wspólnym zebraniu członków PZPR i SL w gromadzie Skrzypiec w powiecie 

prudnickim, w trakcie którego miano podpisywać deklaracje o przystąpieniu do spółdzielni produkcyjnej, nie-
jaka Barwieniec, powołując się na relację jej zmarłego męża, mówiła, że w Rosji w kołchozach jest straszna bieda 
[…] ludzie tam własne dzieci zjadają […] i również u nas to nastąpi. Inna uczestniczka zebrania, Magdalena Cius, 
oświadczyła, że może by się zapisała do spółdzielni, ale są tu ludzie ze Wschodu, co już byli w kołchozach, i wiedzą, 
jak tam dobrze350.

W maju 1950 r. PUBP w Prudniku zajmował się sprawą Matyldy Kozioł, która zwolenników kolektywizacji 
publicznie wyzywała od najgorszych, zarzucając im, że chcą Polskę doprowadzić do tego, co jest obecnie w Zw[iązku] 
Radzieckim, gdzie panuje głód, nędza i niewola. Ustalono pięciu świadków i „nastawiono” kontakty poufne w celu 
rozpracowania inspiratora tego incydentu351. 

Str. 116, po drugim akapicie od góry 
Silny opór wobec kolektywizacji rolnictwa stawiali także byli członkowie PSL w gromadzie Czyżowice w powie-

cie prudnickim. Do PSL należało tam około dwudziestu procent rolników, ale wśród dwudziestu pięciu członków 
założonej tam w kwietniu 1952 r. spółdzielni produkcyjnej znalazło się jedynie dwóch byłych członków PSL352. We 
wrześniu 1953 r. pobito sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR i założyciela miejscowej spółdzielni 
produkcyjnej, Marcina Sosnowskiego. Jednym z napastników okazał się niejaki Koszela, były członek PSL353.    

W sierpniu 1954 r. przy użyciu desek od płotu powybijano szyby w oknach zamieszkałemu w Trzebini akty-
wiście Komitetu Powiatowego PZPR w Prudniku. Napastnicy wołali: Masz za kołchozy! Referat Śledczy PUBP 
w Prudniku zebrał dowody rzeczowe w postaci desek i odlewów stóp, ale nie udało się ustalić napastników354.  
W tymże miesiącu Michał Winnicki, członek spółdzielni produkcyjnej w Racławicach  Śląskich, przestrzegał swo-
jego rozmówcę, by się nie ważył wstępować do spółdzielni, bo w spółdzielni to tak wygląda, że gdyby nie umiał pleść 
koszyków, to by nie miał co jeść i za co papierosa kupić355. 

Str. 117, po trzecim akapicie od góry 
W maju 1950 r. PUBP w Prudniku prowadził cztery sprawy przeciwko osobom podejrzanym o uprawianie 

wrogiej propagandy w stosunku do Spółdz[ielni] Prod[ukcyjnych]. Sprawami tymi byli objęci: Józef Fijoł, Dymitr 
348 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI 1950 r., dokument z 1 XII 1950 r., s. 134; 

ibidem, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za styczeń 1951 r., 5 II 1951 r., s. 7 (kopia cyfrowa – Pdf).  
349 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II 1950 r., dokument z 27 II 

1950 r., s. 22 i 24 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na 
odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 31 X 1949 r., s. 100; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 X 1949 r., dokument 
z 28 X 1949 r., s. 104, 106–107 (kopia cyfrowa – Pdf). W sprawozdaniu miesięcznym za luty 1950 r. PUBP w Prudniku informował, że 
ks. Birecki w prowokacyjny sposób starał się udowodnić i przekonać wójta gm. Lubrza […] że spółdzielnie produkcyjne w Polsce budowane 
są na system kołchozów, tak jak w Związku Radz[ieckim], nadmieniając, że ludzie tylko pracują i nie mają z tego żadnych korzyści.       

350 AIPN Wr 07/361, t. 3, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 30 XI 
1949 r., dokument z 29 XI 1949 r., s. 144–145; ibidem, Sprawozdanie sytuacyjne wg Zarządzenia nr 9 [za okres] od 29 XI do 9 XII 
1949 r., s. 157–158 (kopia cyfrowa – Pdf).  

351 AIPN Wr 07/358, t. 4, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 31 V 
1950 r., dokument z 27 V 1950 r., s. 79 (kopia cyfrowa – Pdf). Matylda Kozioł przypomniała również postępowanie żołnierzy sowieckich 
w okresie II wojny światowej, mówiąc, że rabowali […] Polakom zegarki i różne rzeczy, a zamiast wódki pili atrament.   

352 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 1 IV do 1 V 1952 r., s. 758 (kopia cyfrowa – Pdf). 
353 Ibidem, Sprawozdanie dot. pracy Referatu Śledczego PUBP w Prudniku za styczeń 1954 r., 29 I 1954 r., s. 509; ibidem, Sprawozdanie dot. 

pracy Referatu Śledczego przy PUBP w Prudniku za luty 1954 r., 25 II 1954 r., s. 514; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla naczelnika 
Wydziału X WUBP w Opolu], 1 II 1954 r., s. 577 (kopia cyfrowa – Pdf).

354 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP w Prudniku za sierpień 1954 r., 27 VIII 1954 r., s. 727 (kopia cyfrowa – Pdf).
355 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku z pracy agenturalno-operacyjnej 

za III kwartał 1954 r., 1 X 1954 r., s. 149 (kopia cyfrowa – Pdf).
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Chliwski, Edward Dupel i Dominik Noworyta356. Ostatni z wymienionych został skazany na rok więzienia357. 
W październiku 1950 r. w ramach akcji „K” (zwalczanie „szeptanej propagandy”) za uprawianie wrogiej i szko-
dliwej, fałszywej propagandy p[rzeciw]ko spółdzielczości produkcyjnej zostali aresztowani następujący mieszkańcy 
powiatu prudnickiego: Wincenty Chrząszcz z Wierzchu (zamożny gospodarz, tzw. kułak, wykluczony z ZSL), Jan 
Fijoł z Lubrzy (małorolny chłop), Czesław Grzesik z Mionowa (właściciel prywatnego zakładu krawieckie-
go) i Tomasz Hanzdorf z  Białej (małorolny chłop)358. 

W styczniu 1954 r. PUBP w Prudniku wszczął dochodzenie przeciwko Bolesławowi Pieniążkowi z Moszczanki, 
podejrzanemu o rozpowszechnianie wrogiej propagandy przeciwko spółdzielczości produkcyjnej. Rolnik ten wy-
powiadał się publicznie, że za wszelką cenę nie dopuści do założenie spółdzielni produkcyjnej w gromadzie Pokrzyw-
na dopóki tylko będzie tu mieszkał. Ponadto na zebraniach ogólnych krytykował mówców [głosząc], że spółdzielnie 
produkcyjne prowadzą do wielkiej biedy i w przyszłości będzie je sam rozwiązywał. W kwietniu 1954 r. sprawą zajął 
się Referat Śledczy PUBP, wszczynając śledztwo359.          

Sprawa ta była szczególnie kłopotliwa dla komunistów ze względów ideologicznych i propagandowych, ponie-
waż Pieniążek był małorolnym chłopem, a zatem przedstawicielem tej grupy społecznej, w której chciano widzieć 
główne oparcie reżimu w środowiskach wiejskich. Prokuratura Powiatowa w Prudniku skierowała podejrzanego 
na obserwację do Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Wystawione w lipcu 
orzeczenie lekarskie stwierdzało, że jest on całkowicie zdrów i poczytalny. 29 września tegoż roku Sąd Powiato-
wy w Prudniku skazał Pieniążka na dwa miesiące aresztu w zawieszeniu na dwa lata i 200 zł grzywny360.    

Tymczasem mnożyły się rozmaite przejawy oporu społecznego w założonych już spółdzielniach produkcyj-
nych. We wrześniu 1953 r. kierownictwo PUBP w Prudniku informowało, że członkowie miejscowych spółdzielni 
są niezdyscyplinowani i nie wychodzą do pracy oraz rozsiewają wrogą propagandę […] twierdząc, że praca w go-
spodarce indywidualnej jest bardziej wydajna […] a zatem są lepsze plony. Kilku rolników zadeklarowało wówczas 
wystąpienie ze spółdzielni w Lubrzy – m.in. Bolesław Bała, członek Komitetu Gminnego PZPR oraz członek Pre-
zydium Gminnej Rady Narodowej. Za przykładem Bały poszli bezpartyjni rolnicy: Władysław Ćwierz, Franciszek 
Gacek, Stanisław Jagusiak, Stanisław Kowalik, Stanisław Macioł, Franciszek Marszałek, Franciszek Mikołaj-
czyk i Antoni Wincenciak. Informator o pseudonimie „Kazik” donosił, że Bała pomaga [rolnikom] radą swą, jak 
wystąpić ze spółdzielni361.      

W Dobrej wystąpienie ze spółdzielni zadeklarowało siedemnastu rolników. Dodatkowym źródłem fermentu 
w tej spółdzielni była okoliczność, że jej przewodniczący nie wniósł do niej żadnego wkładu, ponieważ sam nie 
posiadał ziemi (właścicielem gospodarstwa był jego ojciec)362.          

W lutym 1954 r. kilku rolników wystąpiło ze spółdzielni w Wierzbcu w gminie Moszczanka. Inspiratorem 
wystąpienia był Adolf Fiutko, były żołnierz AK z powiatu lubartowskiego, negatywnie wypowiadający się na temat 
spółdzielni i ustroju PRL. PUBP w Prudniku wystąpił do WUBP w Opolu z wnioskiem o aresztowanie Fiutki, 
a w maju tegoż roku Prokuratura Powiatowa w Prudniku wydała nakaz aresztowania363. 
356 AIPN Wr 07/358, t. 4, Raport specjalny [dla szefa WUBP w Katowicach] o zagadnieniach na odcinku wiejskim [za okres] od 1 do 31 V 

1950 r., dokument z 30 V 1950 r., s. 82 (kopia cyfrowa – Pdf). 
357 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 30 XI do 31 XII 1950 r., dokument z 30 XII 1950 r., s. 141 

(kopia cyfrowa – Pdf). W grudniu 1950 r. przewodniczący koła gminnego ZMP, a zarazem gminny komendant „Służby Polsce” 
w Ścinawie otrzymał drogą pocztową dwa anonimy z pogróżkami, adresowane do niego i jego szwagra. Obaj adresaci występowali jako 
świadkowie w sprawie Dominika Noworyty. Funkcjonariusze PUBP w Prudniku podejrzewali, że autorem anonimów mógł być syn 
tego ostatniego, także Dominik. 

358 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 X 1950 r., s. 126–127 (kopia cyfrowa – Pdf).    
359 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za styczeń 1954 r., 3 II 1954 r., s. 108 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie 

z pracy Referatu Śledczego PUBP w Prudniku za kwiecień, 24 IV 1954 r., s. 718–719; ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego 
przy PUBP w Prudniku za maj 1954 r., 27 V 1954 r., s. 721 (kopia cyfrowa – Pdf).

360 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP Prudnik za lipiec 1954 r., 26 VII 1954 r., s. 724 i 725; ibidem, 
Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP w Prudniku za sierpień 1954 r., 27 VIII 1954 r., s. 727; ibidem, Sprawozdanie z pracy 
Referatu Śledczego PUBP w Prudniku za wrzesień 1954 r., 28 IX 1954 r., s. 730; ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego przy 
PUBP w Prudniku za październik 1954 r., 28 X 1954 r., s. 734 (kopia cyfrowa – Pdf). Prowadzący tę sprawę oficer śledczy PUBP 
w Prudniku, Marian Nosal, otrzymał w lipcu 1954 r. nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł, a także awansował ze starszego sierżanta na 
chorążego. 

361 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 1953 r., 2 X 1953 r., s. 75 (kopia cyfrowa – Pdf).
362 Ibidem, s. 76 (kopia cyfrowa – Pdf). 
363 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za luty 1954 r., 3 III 1954 r., s. 115; ibidem, Sprawozdanie kwartalne za kwiecień, maj i czer-

wiec 1954 r., 1 VII 1954 r., s. 142 (kopia cyfrowa – Pdf).
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Do marca 1954 r. chęć wystąpienia ze spółdzielni zadeklarowało także szesnastu rolników w Szybowicach. 
Jedna osoba wycofała później złożone w tej sprawie podanie, ale inni nie chcieli zmienić zdania. W materiałach 
sprawozdawczych PUBP w Prudniku wskazywano, że wielu członków miejscowej spółdzielni produkcyjnej uważa 
swoją przynależność do niej za tymczasową i wypowiada się, że jeszcze jeden rok, a będą gospodarzyć indywidualnie. 
Kierownictwo PUBP krytykowało Wydział Polityczny Państwowego Ośrodka Maszynowego i Komitet Gminny 
PZPR za bierną postawę w tej sprawie. Przewodniczący spółdzielni produkcyjnej w Jasionie otrzymał w tym czasie 
anonim z ostrzeżeniem w imieniu „Akcji podziemnej Polski Niepodległej”364.

Wiosną 1954 r. notowano masowe kradzieże w spółdzielni produkcyjnej w Górce Prudnickiej. W Gostomi, 
Dobrej i Mieszkowicach większość członków spółdzielni nie chciała codziennie wychodzić do pracy365. W trzecim 
kwartale 1955 r. sytuacja taka występowała w spółdzielniach w Szybowicach, Niemysłowicach, Wierzbcu i Miesz-
kowicach366.   

W sprawozdaniu za ostatni kwartał 1955 r. kierownictwo PUds.BP w Prudniku zwracało uwagę na charak-
terystyczną prawidłowość, że spółdzielnie założone w gromadach zamieszkałych w 95 procentach przez ludność 
napływową są bardzo słabe politycznie i gospodarczo. Podkreślano, że w spółdzielniach takich notuje się wrogą 
szeptaną propagandę, niewychodzenie do pracy, niedbalstwo gospodarcze, a także wystąpienia ze spółdzielni. W tym 
kontekście wymieniano gromady Szybowice, Mieszkowice i Racławice Śląskie367.     

Złą kondycję spółdzielni w Szybowicach wiązano z wcześniejszą działalnością Krajowej Armii Podziemnej 
w tej miejscowości, jak również z postawą miejscowego proboszcza, ks. Ludwika Rutyny, podejrzanego o udziela-
nie pomocy KAP i ukrywanie dwóch dezerterów z Wojska Polskiego. W związku z tym podjęto działania na rzecz 
agenturalnego rozpoznania byłych członków KAP oraz ich ewentualnego wrogiego oddziaływania na członków 
spółdzielni. Jeden z członków spółdzielni, związany z księdzem w Szybowicach i pozyskany przez UB jako informa-
tor o pseudonimie „Karol”, miał pomagać w rozpoznaniu roli duchowieństwa368.

Aparat bezpieczeństwa w aktywny sposób zajął się także osobami wywierającymi negatywny wpływ na funk-
cjonowanie spółdzielni w Mieszkowicach i Racławicach Śląskich. Szef PUds.BP w Prudniku, por. Henryk Szym-
czyk, osobiście przeprowadził rozmowy ostrzegawcze z dwiema takimi osobami, nota bene członkami ORMO. 
Jednej z owych osób, członkowi partii, Komitet Powiatowy PZPR udzielił pomocy materialnej w zamian za wyco-
fanie rezygnacji z członkostwa spółdzielni369.        

Str. 118, po drugim akapicie od góry 
W październiku 1948 r. z Miejskiej Rady Narodowej w Głogówku usunięto trzech bogatych gospodarzy, zastę-

pując ich chłopami średniorolnymi370. W lutym lub marcu 1951 r. Albert Funkel, przewodniczący Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Kórnicy, został zwolniony dyscyplinarnie z zajmowanego stanowiska za utrzymywanie ścisłych 
kontaktów z „bogaczami wiejskimi”371. 

Str. 118, przypis 790 
AIPN Wr 07/66, Raport miesięczny o pracy PUBP w Głubczycach na terenie wsi, 29 X 1948 r., s. 108 (kopia cy-

frowa – Pdf). W nocy z 20 na 21 IX 1949 r. tenże Jan Haratyk, sprawujący w tym czasie funkcję sołtysa w Dzierżko-
wicach, a także funkcję II sekretarza Podstawowej Organizacji PZPR w miejscowej gromadzie, został zastrzelony 
przez sprawcę, który według ustaleń UB zbiegł do Czechosłowacji. Aparat bezpieczeństwa aresztował szereg osób 
podejrzanych o związek z tym zabójstwem. 26 października tegoż roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowi-
cach na sesji wyjazdowej w Głubczycach, po rozpatrzeniu sprawy zabójstwa Haratyka, skazał Walentego 
Kocota i Michała Szkubla na karę śmierci, a Zygmunta Anczewskiego na 12 lat więzienia. W odrębnym postępo-
waniu sądowym zostali skazani: Władysław Kocot (kuzyn Walentego) na karę śmierci, Aleksander Kocot (ojciec 

364 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za marzec 1954 r., 2 IV 1954 r., s. 122–123; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za kwiecień 1954 r., 3 V 
1954 r., s. 131–132 (kopia cyfrowa – Pdf).

365 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za kwiecień, maj i czerwiec 1954 r., 1 VII 1954 r., s. 142 (kopia cyfrowa – Pdf).
366 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 VII do 30 IX 1955 r., s. 189 (kopia cyfrowa – Pdf).
367 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 1955 r., 31 XII 1955 r., s. 196 (kopia cyfrowa – Pdf).
368 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za kwiecień, maj i czerwiec 1954 r., 1 VII 1954 r., s. 141–142; ibidem, Sprawozdanie kwartalne za IV 

kwartał 1955 r., 31 XII 1955 r., s. 196–197 (kopia cyfrowa – Pdf). 
369 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 1955 r., 31 XII 1955 r., s. 197–198 (kopia cyfrowa – Pdf).
370 AIPN Wr 07/363, Raport specjalny [za okres] od 1 do 31 X 1948 r., dokument z 30 X 1948 r., s. 183 (kopia cyfrowa – Pdf).
371 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Prudniku za okres od 25 II do 30 III 1951 r., s. 538 (kopia cyfrowa – Pdf).
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Walentego) na karę dożywotniego więzienia, Jan Boguta na 10 lat więzienia i Tadeusz Daniłowicz na 6 lat więzienia. 
Wyroki śmierci wobec Władysława Kocota i Michała Szkubla zostały wykonane w 1950 r. Walenty Kocot został 
ułaskawiony przez prezydenta KRN, Bolesława Bieruta, z zamianą kary śmierci na dożywotnie więzienie. Sprawę 
zabójstwa Haratyka próbowano łączyć z rzekomą walką klasową na wsi. W materiałach sprawozdawczych 
PUBP w Głubczycach pisano, że został on pozbawiony życia dlatego, że bronił biedoty wiejskiej, z której się sam 
wywodził, przed kułactwem warcholskim. Teza ta jednak w oczywisty sposób koliduje z przytoczonymi wcześniej 
poglądami Haratyka na temat społecznego zróżnicowania wsi. W charakterystyce opracowanej przez opolską SB 
w połowie 1979 r. uznano zabojców Haratyka za grupę reprezentującą zbrojne podziemie poakowskie. Trzech 
członków tej grupy należało do AK, a jeden do Batalionów Chłopskich, m.in. Walenty Kocot należał do AK na Wi-
leńszczyźnie, a Jan Boguta – do BCh na Lubelszczyźnie. Rzecz znamienna, że w latach 1948–1949 pięciu członków 
grupy wstąpiło do PZPR, a trzej należeli wcześniej również do PPR. Przekazany do PUBP w Lublinie, zbiegł 
w trakcie konwojowania i od tego czasu pozostawał w ukryciu. W materiałach SB tłumaczono to tym, że chcieli oni 
zataić swoją przeszłość i prowadzić wrogą, [za]kamuflo[wa]ną działalność, skierowaną przeciwko naszej Partii 
i Rządowi Polski Ludowej. W listopadzie 1946 r. Boguta został zatrzymany przez PUBP w Głubczycach jako czło-
nek powojennego podziemia zbrojnego na Lubelszczyźnie (oddział pod dowództwem „Rysia”). AIPN Wr 09/1212, 
Charakterystyka nr 16/79 bandy terrorystyczno-rabunkowej Kocota Walentego o zabarwieniu poakowskim, 1 VI 
1979 r., s. 3–18 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/62, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Głubczyce] za okres od 
28 VIII do 28 IX 1949 r. po linii Sekcji I-szej Referatu I-go [Wydziału III WUBP Opole], dokument z 28 IX 
1949 r., s. 36–37; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Głubczyce] za okres od 28 IX do 28 X 1949 r. po 
linii Sekcji I-szej Referatu I-go [Wydziału III WUBP Opole], dokument z 28 X 1949 r., s. 40 (kopia cyfrowa – Pdf); 
AIPN Wr, 096/54, Postanowienie [kopia], 15 V 1956 r., s. 7; ibidem, Postanowienie, 15 V 1956 r., s. 9; ibidem, Cha-
rakterystyka dot. Anczewskiego Zygmunta, 11 X 1949 r., s. 136; ibidem, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 26 X 1949 r., s. 194–197 (kopia cyfrowa – Pdf). Wymieniony tu Zygmunt Anczewski był w latach 1980–1981 
przewodniczącym zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” przy oddziale PKS w Kędzierzynie-Koźlu. AIPN 
Wr 065/810, d. 1, Wykaz aktywu NSZZ „Solidarność” w obiektach PKP, ZNTK, Żegluga na Odrze – Wydział Floty 
i PKS na terenie woj[ewództwa] opolskiego, b.d., mfm.

Str. 119, po pierwszym akapicie od góry 
W pierwszej dekadzie maja 1947 r. kilku pracowników gazowni w Prudniku odmówiło przystąpienia do pracy, 

ponieważ nie wydano im kart zaopatrzeniowych na chleb. Po interwencji związków zawodowych i przedstawicieli 
partii politycznych odbyło się zebranie wyjaśniające w zakładzie, po czym robotnicy zgodzili się podjąć pracę372.       

Szczególnie ciekawą ilustrację rozmaitych przejawów oporu społecznego w środowiskach robotniczych stano-
wią notowane w latach pięćdziesiątych XX w. sytuacje konfliktowe wśród załogi Dolnośląskich Zakładów Budowy 
Urządzeń Przemysłowych w Nysie, znanych…

Str. 119, po trzecim akapicie od dołu
W materiałach sprawozdawczych PUBP w Prudniku pisano, że niektórzy robotnicy, wrogo ustosunkowani do 

obecnej rzeczywistości, nie tylko, że nie chcą sami brać udziału we współzawodnictwie pracy, ale namawiają [innych] 
robotników, by nie brali w tym żadnego udziału. Słyszało się opinie, że jest to nadużywanie siły roboczej. Z problema-
mi takimi spotykano się w szczególności w Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego373. 

17 stycznia 1950 r. na tablicy ogłoszeń przy biurach administracji PZPB pojawiło się napisane ołówkiem oświad-
czenie: Nie chcemy i nie wykonamy planu. Mimo podjętych w tej sprawie operacyjnych przedsięwzięć i wstępnego 
śledztwa funkcjonariuszom UB nie udało się wykryć autora napisu374. 

20 maja tegoż roku kierownictwo Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego wezwało załogę Oddziału 
Tkalni do pracy w niedzielę w dniu następnym. Wezwaniu temu sprzeciwiał się m.in. majster Kościelewski. Za to, 
że nie stawił się do pracy w niedzielę 21 maja, został on zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Szukano podstaw do 
zastosowania wobec niego jeszcze surowszych środków, ale na szczęcie nie znaleziono. Zwolnieni dyscyplinarnie 
372 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., dokument z 30 V 1947 r., s. 40 

(kopia cyfrowa – Pdf).
373 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 206 i 214 (kopia cyfrowa – Pdf).
374 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za styczeń 1951 r., 5 II 1951 r., s. 4–5, 8 (kopia cy-

frowa – Pdf).
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zostali również dwaj robotnicy, Jan Gawor i Jan Przybyłkiewicz, którzy 21 maja nakłaniali kolegów do niepodej-
mowania pracy375.                 

28 października 1950 r. władze „Polski Ludowej” niespodziewanie ogłosiły wymianę pieniędzy, której konse-
kwencją było w szczególności ograbienie społeczeństwa z posiadanych oszczędności376. Operacja ta ugodziła rów-
nież w środowiska robotnicze, wywołując rozmaite głosy protestu i oburzenia. W materiałach sprawozdawczych 
UB odnotowano m.in. negatywne wypowiedzi Anny Sobieskiej, pracownicy fizycznej na wydziale wykańczalni 
PZPB, i Czesława Moskwy, przodownika pracy na jednym z oddziałów Fabryki Obuwia w Prudniku. W związku 
z tymi wypowiedziami, potraktowanymi jako przejaw wrogiej działalności w przemyśle, aparat bezpieczeństwa 
przystąpił do rozpracowania obu osób377.  

Pod koniec lutego 1952 r. wśród pracowników Państwowej Roszarni Lnu i Konopi w Głogówku wytworzyła 
się wybuchowa sytuacja w związku z forsowaniem przez kierownictwo zakładu drastycznie podniesionej wydaj-
ności pracy. Pracownicy mówili miedzy sobą o podjęciu akcji strajkowej. Jedna z pracownic, Ślązaczka nazwiskiem 
Świgoń, nieświadoma, że rozmawia z informatorem UB, pytała, czy jeśli Ślązacy zastrajkują, to Polacy się do nich 
przyłączą. Powiadomiony o groźbie strajku Komitet Powiatowy PZPR w Prudniku podjął działania na rzecz za-
łagodzenia sytuacji w fabryce, natomiast PUBP zmobilizował swoją agenturę, by informowała o dalszym biegu 
wydarzeń (ze szczególnym uwzględnieniem zachowania Świgoń)378. 

W lipcu tegoż roku Konrad Kocur, pracownik Prudnickich Zakładów Obuwia, został aresztowany za celowe 
zniszczenie dużych ilości skóry. Uzasadniając swoje postępowanie, mówił on, że robi tak z okazji Zlotu Młodych 
Przodowników Budowniczych Polski Ludowej, odbywającego się w Warszawie w dniach 20–22 lipca 1952 r.379

Str. 121, po trzecim akapicie od góry 
Bardzo dziwna sytuacja zaistniała w lipcu 1947 r. w gminie Kórnica, gdzie  funkcjonariusze PUBP w Prudniku 

aresztowali sekretarza gminy, a zarazem sekretarza Komitetu Gminnego PPR, Józefa Siedlicę (Siedlisa?) – za roz-
bicie i zbezczeszczenie figury Chrystusa, ale także za wystąpienia reakcyjne o treści antysowieckiej, jakich dopuścił 
się w obecności księdza i gospodarza gromady Kierpień oraz pracowników aparatu bezpieczeństwa (bez świado-
mości, że ma do czynienia z przedstawicielami UB). Aresztowanie nastąpiło w porozumieniu z Komitetem Powia-
towym PPR, który odebrał Siedlicy (Siedlisowi?) legitymację partyjną380. 

We wrześniu 1948 r. funkcjonariusze PUBP w Prudniku aresztowali Gracjana Białkowskiego, członka PPS, 
podejrzanego o rozsiewanie propagandy antydemokratycznej i poniżanie ustroju Państwa Polskiego. Aresztowanego 
osadzono w miejscowym Więzieniu Karno-Śledczym381. Rok później Białkowski został ponownie aresztowany 
z podobnego powodu.  23 października 1949 r., występując publicznie w prudnickim Hotelu „Centralnym”, stwier-
dził on, że osobiście poderżnąłby Stalina. Zaczął także krytykować Związek Radziecki i równocześnie Republikę Cze-
chosłowacką w obecności będącego w tym lokalu członka Komunistycznej Partii Czechosłowacji (tegoż dnia przybyła 
do Prudnika czeska delegacja)382.

W grudniu 1948 r., w ślad za doniesieniem informatora ps. „Rak”, aresztowano rolnika Juliana Cymbalskie-
go z Racławic Śląskich. Rolnik ten, wypowiadając się publicznie w restauracji, skarżył się, że rząd postępuje jako 
gestapo w czasie okupacji, gdyż MO chodzi za podatkiem z karabinami […] zmusza się rolników do przystąpienia do 
spółdzielczości przez nakładanie podatków, a spółdzielczość to kołchozy, gdzie panuje głód [i] nędza, chodzą ludzie 
boso i nago itp. Aresztowania dokonał PUBP w Prudniku w uzgodnieniu z WUBP w Katowicach383. 

W październiku 1949 r. za wrogie wypowiedzi w stosunku do Związku Radzieckiego i do Demokracji Ludowej 
został aresztowany Antoni Trzyzda, nauczyciel z Liceum Pedagogicznego w Głogówku. Aresztowania dokonał 
375 Ibidem, t. 4, Sprawozdanie sytuacyjne wg Zarządzenia nr 9 [za okres] od 10 do 19 V 1950 r., dokument z 20 V 1950 r., s. 94 (kopia cyfrowa – Pdf).
376 Por. M. Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza – rozwój – upadek, Warszawa 2009, s. 172. 
377 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI 1950 r., dokument z 1 XII 1950 r., s. 136 (kopia 

cyfrowa – Pdf).
378 Ibidem, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za luty 1952 r., 5 III 1952 r., s. 10 (kopia cyfrowa – Pdf).
379 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za lipiec 1952 r., 5 VIII 1952 r., s. 51 i 58 (kopia cyfrowa – Pdf).
380 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VII 1947 r., dokument z 28 VII 

1947 r., s. 75; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 VIII 1947 r., dokument z 30 VIII 
1947 r., s. 94 (kopia cyfrowa – Pdf). W przywołanych  dokumentach występują dwie wersje nazwiska aresztowanej osoby. 

381 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IX 1948 r., s. 179 (kopia cyfrowa – Pdf).
382 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 X 1949 r., dokument z 28 X 1949 r., s. 105 (kopia cyfrowa – Pdf).
383 AIPN Wr 07/363, Raport specjalny [za okres] od 1 do 30 XII 1948 r., s. 230–231 i 247 (kopia cyfrowa – Pdf).
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PUBP w Prudniku, a sprawę przekazano prokuraturze wojskowej w Katowicach. Inny mieszkaniec powiatu prud-
nickiego, Gracjan Białkowski, został aresztowany w tymże miesiącu za wystąpienia antyrządowe i antyradzieckie384. 

W lutym następnego roku prudnicka SB aresztowała Krzysztofa Felczaka, członka PZPR, za rozsiewanie wrogiej 
wiadomości [wymierzonej] przeciwko państwom sojuszniczym385. We wrześniu 1950 r. Referat V PUBP w Prudniku 
aresztował Alfonsa Jarosza, byłego kupca, pracującego od 1949 r. jako robotnik fabryczny. Aresztowanemu zarzu-
cano rozpowszechnianie fałszywych wiadomości na temat Związku Sowieckiego i krajów „demokracji ludowej”386. 

W październiku tegoż roku w ramach zwalczania „szeptanej propagandy” (akcja „K”) zostali aresztowani m.in. 
następujący mieszkańcy powiatu prudnickiego: Józef Bolibrzuch (małorolny chłop z Moszczanki) za rozsiewanie 
wrogiej i szkodliwej propagandy o trzeciej wojnie światowej oraz Roman Złoczański (właściciel prywatnego zakładu 
malarskiego w Prudniku) za wrogie wypowiedzi p[rzeciw]ko Tow. Stalinowi oraz […] Polsce Ludowej i ustrojowi387. 
Bolibrzuchowi, aresztowanemu przez Referat IV PUBP w Prudniku, zarzucano również czynienie przygotowań 
do obalenia przemocą naczelnych władz „Polski Ludowej”. W styczniu 1951 r. prowadzona przeciwko niemu spra-
wa została jednak umorzona przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Opolu, ponieważ na rozprawie sądowej 
świadkowie odwołali złożone w śledztwie zeznania388. 

W lipcu 1951 r. Karol Mikołajczyk, zamieszkały w Głogówku były członek Komunistycznej Partii Niemiec 
ostro krytykował warunki życia w Polsce i Związku Sowieckim, skarżąc się, że w planie sześcioletnim będzie cho-
dził bosy, głodny i obdarty. Odgrażał się przy tym, że będzie mówił o tym dokąd nie zostanie zamknięty, gdyż jemu 
jest wszystko jedno389. 

Dróżnik Jan Paja, zamieszkały w Milowicach w powiecie prudnickim, wpadł w poważne tarapaty próbując 
udzielić materialnej pomocy córce zamieszkałej w Związku Sowieckim. Na przełomie lat 1951 i 1952 wysłał on 
córce paczkę z żywnością, ale władze sowieckie odesłały paczkę do nadawcy. Rozsierdzony tym Paja narzekał 
w obecności kilku osób, że obecnie są takie czasy, iż nie wolno nikomu nic posłać. Niestety słowa te słyszeli także 
dwaj informatorzy UB o pseudonimach „Antek” i „Wojciech”. Referat V PUBP w Prudniku postanowił przesłuchać 
świadków i ewentualnie zastosować aresztowanie, w zależności od poczynionych ustaleń390.  

W lutym 1952 r. funkcjonariusze PUBP w Prudniku aresztowali Floriana Pietruszkę, rdzennego mieszkańca 
Komornik w gminie Kórnica, właściciela czterohektarowego gospodarstwa rolnego i warsztatu kowalskiego, za 
wrogą propagandę i śpiewanie piosenek we języku niemieckim. Przebywając w gospodzie spółdzielczej w Kujawach, 
Pietruszka narzekał w obecności kilku osób, że Zw[iązek] Radziecki wszystko wywozi z Polski do siebie, na skutek 
czego są duże braki u nas w kraju. Następnie, miotając wyzwiska i pogróżki pod adresem Stalina, usiłował zdjąć ze 
ściany i zniszczyć portret sowieckiego dyktatora, do czego jednak nie dopuścił właściciel gospody. W końcu zaczął 
śpiewać piosenki w języku niemieckim. Na podstawie nakazu wydanego przez Prokuraturę Powiatową Pietruszka 
trafił do Więzienia Karno-Śledczego w Prudniku391. 

W maju 1952 r. Jerzy Chrząszcz, zamożny gospodarz, śląski autochton, trafił do aresztu za to, że systematycznie 
rozpowszechniał wrogą propagandę na terenie miasta Głogówka392. W czerwcu 1952 r. Referat Ochrony przy Prud-
nickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego doprowadził do aresztowania dwóch pracownic, podejrzanych 
o rozsiewanie […] wrogiej propagandy w zakładzie: Stefanii Dereń i Elżbiecie Kowarskiej. Pierwsza z wymienio-
nych została aresztowana za głoszenie opinii, że w Polsce jest głód, bo wszystkie towary idą do Zw[iązku] Radziec-
kiego oraz, że przyjdzie taki czas, iż będą pracownicy strajkowali i manifestowali po ulicach. Kowarskiej zarzucano 
rozsiewanie propagandy poniżającej władze oraz godność tow. Stalina393. 
384 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 X 1949 r., s. 109 i 115; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 

1 XI do 31 XII 1949 r., dokument z 30 XII 1949 r., s. 170 (kopia cyfrowa – Pdf).
385 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II  1950 r., dokument z 27 II 

1950 r., s. 30 (kopia cyfrowa – Pdf).
386 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 IX 1950 r., s. 119 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 

07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP Prudnik za okres od 1 VIII 1950 do 8 V 1951 r., s. 414 (kopia cyfrowa – Pdf).   
387 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 31 X 1950 r., s. 126 (kopia cyfrowa – Pdf).    
388 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP Prudnik za okres od 1 VIII 1950 do 8 V 1951 r., s. 415 (kopia cyfrowa – Pdf).
389 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za lipiec 1951 r., 3 VIII 1951 r., s. 43–44 (kopia cyfrowa – Pdf).
390 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 I do 29 II 1952 r., dokument z 28 II 1952 r., 

s. 585–586 (kopia cyfrowa – Pdf).
391 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za styczeń 1952 r., 4 II 1952 r. (dokument błędnie datowany na 

4 I 1952 r.), s. 8; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za luty 1952 r., 5 III 1952 r., s. 10–11, 14 i 16  (kopia cyfrowa – Pdf).
392 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za maj 1952 r., 6 VI 1952 r., s. 34 i 39 (kopia cyfrowa – Pdf).
393 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za maj 1952 r., 6 VI 1952 r., s. 34–35; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Pru-

dnik] za czerwiec 1952 r. 5 VII 1952 r. (dokument błędnie datowany na 5 VI 1952 r.), s. 43 i 48 (kopia cyfrowa – Pdf).
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W lipcu Stanisław Zych, ślusarz z PZPB, został aresztowany pod zarzutem uprawiania w miejscu pracy w latach 
1951–1952 wrogiej propagandy na temat „Polski Ludowej” i Związku Sowieckiego394. W sierpniu tegoż roku w ślad 
za doniesieniem kontaktu poufnego, PUBP w Prudniku wszczął dochodzenie przeciwko Helenie Dudzie, miesz-
kance Prudnika. Przesłuchano czterech świadków na okoliczność jej negatywnych wypowiedzi na temat Związku 
Sowieckiego i „Polski Ludowej”395.        

9 września tegoż roku pod zarzutem uprawiania wrogiej propagandy został zatrzymany przez UB Władysław 
Możdżan, magazynier składu węgla w Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Chodziło w szczególno-
ści o prezentowanie opinii, że robotnik w Polsce Ludowej cierpi dużą biedę. Wkrótce potem, 26 września, z podob-
nych powodów zatrzymano innego pracownika PZPB, robotnika Henryka Kowarskiego. Według materiałów spra-
wozdawczych UB robotnik ten rozsiewał wrogą propagandę, twierdząc, że wszystkie artykuły pierwszej potrzeby są 
wywożone do Związku Radzieckiego, a w Polsce jest ich brak396.  

12 stycznia 1953 r. Jan Saks z Racławic Śląskich został aresztowany za to, że publicznie we wrogi sposób wypo-
wiadał się na temat władz PRL. Aresztowania dokonali funkcjonariusze PUBP w Prudniku na podstawie nakazu 
wydanego przez Prokuraturę Powiatową397. W tym samym miesiącu Referat Ochrony przy Prudnickich Zakładach 
Przemysłu Bawełnianego aresztował Mieczysława Wiórkowskiego, zatrudnionego jako kotlarz w elektrowni PZPB, 
za rozsiewanie propagandy godzącej w gospodarkę PRL i Związku Sowieckiego oraz znieważanie Wodza Między-
narodowego Proletariatu, tow. Stalina398. 

10 marca tegoż roku Komenda Powiatowa MO w Bochni zatrzymała Józefa Nazwalskiego z Prudnika, zatrud-
nionego jako przetokowy na stacji PKP w Krapkowicach. Śledztwo przeciwko Nazwalskiemu, podejrzanemu 
o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o stosunkach gospodarczych w Polsce Ludowej, prowadził PUBP w Pru-
dniku399.  W kwietniu 1953 r. Leopold Zubkowski z Niemysłowic, pracownik PZPB, został zatrzymany przez UB 
za uprawianie na przestrzeni trzech lat wrogiej propagandy na temat „Polski Ludowej” i Związku Sowieckiego400.  

We wrześniu 1953 r. PUBP w Prudniku wszczął rozpracowanie Ryszarda Zieglera, podejrzanego o rozsiewanie 
wrogich wiadomości, czerpanych z nasłuchu zagranicznych programów radiowych. Osobą tą zainteresowano się 
na skutek doniesienia złożonego przez informatora o pseudonimie „Rak”401.             

W lutym 1954 r. PUBP w Prudniku prowadził dochodzenie przeciwko Jerzemu Murawskiemu, kierowniko-
wi laboratorium w Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Murawskiemu zarzucano, że wśród swoich 
podwładnych szerzył wrogą propagandę o warunkach szkolnictwa i poziomie szkolnictwa, przy czym wychwalał 
szkolnictwo w Polsce przed 1939 r., a także wychwalał stosunki gospodarcze panujące przed 1939 r., przedstawia-
jąc w fałszywym świetle stosunki powojenne402.         

19 października 1954 r. Referat Śledczy PUBP w Prudniku, prowadzony przez chor. Mariana Nosala, wszczął 
śledztwo przeciwko Ignacemu Szubie, który trzy dni wcześniej w Gospodzie Ludowej w Prudniku wznosił okrzyki 
na cześć Konrada Adenauera (kanclerza RFN), Dwighta Eisenhowera (prezydenta USA) i gen. Władysława An-
dersa. Według materiałów sprawozdawczych aparatu bezpieczeństwa Szuba został aresztowany mimo robotnicze-
go pochodzenia, ponieważ okrzyki jego były wybitnie wrogie, a w dodatku publiczne. W toku śledztwa ustalono, że 
394 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za lipiec 1952 r., 5 VIII 1952 r., s. 52 i 58 (kopia cyfrowa – Pdf).
395 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy PUBP Prudnik po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole] za okres od 1 VIII do 1 IX 1952 r., s. 610 

(kopia cyfrowa – Pdf).
396 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne Referatu Ochrony Przemysłu przy PZPB w Prudniku za okres od 1 do 30 IX 1952 r., s. 636 (kopia 

cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 1952 r., 1 X 1952 r., s. 67 (kopia cyfrowa – Pdf). Powodem 
zatrzymania Kowarskiego były pogróżki wypowiadane przez niego pod adresem osoby, która jako świadek zeznawała na niekorzyść 
jego żony. Kowarski miał grozić tej osobie, że po zmianie rządów w Polsce znajdzie się za drutami.  

397 Ibidem, Sprawozdanie [z pracy PUBP Prudnik] po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole] za okres od 1 do 30 I 1953 r., s. 673 (kopia cyfrowa 
– Pdf); AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne szefa PUBP Prudnik za styczeń 1953 r., 31 I 1953 r., s. 8 (kopia cyfrowa – Pdf).

398 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne szefa PUBP Prudnik za styczeń 1953 r., 31 I 1953 r., s. 9 (kopia cyfrowa – Pdf).
399 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za marzec 1953 r., 2 IV 1953 r., s. 28 (kopia cyfrowa – Pdf).
400 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za luty 1952 r., 5 III 1952 r., s. 12–13; ibidem, Sprawozdanie miesięczne 

za kwiecień 1952 r., 5 V 1952 r., s. 26 i 28 (kopia cyfrowa – Pdf).
401 AIPN Wr 07/361, t. 7, Raport dzienny [dla naczelnika Wydziału XI WUBP w Opolu] dot. sytuacji politycznej na terenie tut[ejszego] po-

wiatu w związku z odbywającym się procesem w Warszawie, 18 IX 1953 r., s. 21 (kopia cyfrowa – Pdf). W rozmowie z „Rakiem” Ziegler 
odniósł się negatywnie do urządzanych przez władze komunistyczne procesów sądowych duchowieństwa.      

402 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za luty 1954 r., 3 III 1954 r., s. 114 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie 
dot. pracy Referatu Śledczego przy PUBP w Prudniku za luty 1954 r., 25 II 1954 r., s. 714 (kopia cyfrowa – Pdf). Według materiałów 
aparatu bezpieczeństwa Murawski mówił, że robotnicy czy urzędnicy mogli żyć do roku 1939 zadowalająco, natomiast obecnie nie 
jest w stanie sobie nic kupić, gdyż jest wszystkiego brak. […] do roku 1939 szkolnictwo stało na wysokim poziomie, a to dlatego, że nikt nie 
wtrącał się do szkolnictwa, a obecnie w szkołach rządzi Partia i organizacja ZMP-owska, dlatego też jest niski poziom nauczania. 
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podejrzany od dłuższego czasu rozpowszechniał wrogą propagandę i używał wulgarnych słów pod adresem tow. Sta-
lina, tow. Bieruta i tow. Rokossowskiego403. 8 listopada tegoż roku sprawę Szuby przekazano Wydziałowi Śledczemu 
WUBP w Opolu404. 22 grudnia 1954 r. Sąd Wojewódzki w Opolu na sesji wyjazdowej w Prudniku skazał Szubę na 
5 lat więzienia405.  

Str. 123, po trzecim akapicie od góry 
Obszar południowych kresów Opolszczyzny został objęty również działalnością eksterytorialnych struktur 

okręgu lwowskiego AK – WiN. Ze strukturami tymi była związana wspomniana już grupa konspiracyjna Aleksan-
dra Kassaraby w powiecie głubczyckim. Grupa ta wchodziła w skład V Rejonu Dzielnicy Północnej Okręgu Lwów 
AK – WiN406. 

Str. 124, przed drugim akapitem od dołu
We wrześniu 1946 r. aparat bezpieczeństwa przystąpił również do likwidacji eksterytorialnych struktur okręgu 

lwowskiego AK – WiN. Pierwsze uderzenie spadło na grupę Aleksandra Kassaraby w powiecie głubczyckim. Już 
w następnym miesiącu przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Katowicach zapadł drakoński wyrok w sprawie 
aresztowanych członków tej grupy, obejmujący w szczególności karę śmierci dla Kassaraby (wykonaną 13 listopada 
tegoż roku w więzieniu w Sosnowcu)407.      

Str. 127, po drugim akapicie od góry 
Oprócz wymienionych osób w ramach tej samej akcji zostali aresztowani również: Bolesław Deja, Bronisław 

Kozakiewicz, Bolesław Łachucik, Jan Szymański i Zbigniew Tarnowski (dezerter z MO). Podstawę aresztowań 
stanowiły w szczególności doniesienia informatora o pseudonimie „Babinicz”, współpracującego z Referatem 
III PUBP w Prudniku. Zebrany z jego pomocą materiał, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wydziałem III WUBP 
w Katowicach, wykorzystano do podjęcia działań represyjnych. Aresztowań dokonali funkcjonariusze PUBP 
w Prudniku wraz z funkcjonariuszami Wydziału III WUBP w Katowicach408.      

W momencie aresztowania Józef Dembiński, Zenon Januszkiewicz, Bronisław Kozakiewicz, Bolesław Łachu-
cik, Aleksander Niełobodowski i Franciszek Romanowski byli członkami PPR. Felicja Małowa i Zbigniew Tarnow-
ski należeli do PPS, a Jan Chomicz i Bolesław Deja – do SL409.

Str. 128, po pierwszym akapicie od góry 
Do więzienia trafiła także Maria Niełobodowska z d. Romanowska – żona Aleksandra Niełobodowskiego 

i siostra Franciszka Romanowskiego (s. Pawła). Na przełomie października i listopada 1949 r. małżonek, przeby-
wający w tym czasie w Więzieniu Karno-Śledczym w Katowicach, za pośrednictwem Antoniego Sikory z Branic 
przesłał jej gryps, pisany na bibułce od papierosów, informując, że w ich domu w Bliszczycach, w kominie, jest 
ukryty pistolet i prosząc o ukrycie broni w bezpiecznym miejscu. Spełniając prośbę męża, Niełobodowska 
ukryła pistolet w oborniku, umieściwszy go najpierw w blaszanym pudełku, otrzymanym od wtajemniczonej 
w całą sprawę sąsiadki. Przeprowadziwszy się wkrótce potem do Prudnika, przesłała ona sąsiadce karteczkę, pro-
sząc o wydobycie pistoletu z obornika i ukrycie go w innym bezpiecznym miejscu. Niestety sąsiadka, obawiając się 
odpowiedzialności karnej, po naradzeniu się z inną kobietą, postanowiła powiadomić o tej sprawie komendanta 
miejscowej strażnicy WOP. Ten ostatni z kolei natychmiast powiadomił inne władze410.                  

403 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego przy PUBP w Prudniku za październik 1954 r., 28 X 1954 r., s. 733 i 735 (kopia cyfrowa 
– Pdf); AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kierownika Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku z pracy agentu-
ralno-operacyjnej za IV kwartał 1954 r., 30 XII 1954 r., s. 159 (kopia cyfrowa – Pdf). Ignacy Szuba, zamieszkały w Prudniku, z zawodu 
spawacz, był pracownikiem Zakładów Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie.      

404 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] Śledczego PUBP Prudnik za listopad 1954 r., s. 736 (kopia cyfrowa – Pdf). 
405 Ibidem, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego Pow[iatowego] Urzędu ds. Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] za grudzień 1954 r., 30 XII 

1954 r., s. 739 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kierownika Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego 
w Prudniku z pracy agenturalno-operacyjnej za IV kwartał 1954 r., 30 XII 1954 r., s. 159 (kopia cyfrowa – Pdf).

406 T. Balbus, O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945–1948). WiN w południowo-zachodniej Polsce (geneza – struktury – działalność – likwida-
cja – represje), Kraków – Wrocław 2004, s. 719; idem, Ludzie podziemia AK – WiN w Polsce południowo-zachodniej (1945 – 1948), t. 2, 
przedmowa A. K. Kunert, Wrocław 2004, s. 251–252.  

407 T. Balbus, O Polskę Wolną i Niezawisłą…, s. 519–520; idem, Ludzie podziemia AK – WiN, s. 251–252.  
408 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 208, 219 i 222 (kopia cyfrowa – Pdf).
409 Ibidem, s. 222 (kopia cyfrowa – Pdf).
410 AIPN Ka 238/3271, Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 26 IV 1950 r., s. 139–140 (kopia cyfrowa – Pdf). Maria Niełobodowska 

z d. Romanowska, ur. 9 V 1930 r. w Okolicy Zalesia, powiat Mołodeczno.     
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W wyniku tego 24 stycznia 1950 r. Niełobodowska została aresztowana. W tym czasie miała ona na utrzymaniu 
dwuletnie dziecko. 26 kwietnia tegoż roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał ją na rok więzienia. Przy 
wymiarze kary wzięto pod uwagę okoliczności łagodzące: dotychczasową niekaralność oskarżonej, jej młody wiek, 
trudną sytuację rodzinną i zły stan zdrowia. Niełobodowska zaskarżyła wyrok do Naczelnego Sądu Wojskowego, 
ale rewizja została oddalona411.             

W sierpniu 1949 r. na terenie Głogówka pojawiły się biuletyny pochodzące z komunistycznej Jugosławii, ostro 
poróżnionej w tym czasie z Moskwą i jej politycznymi satelitami w Europie Środkowo-Wschodniej. Biuletyny te 
zostały rozesłane pocztą m.in. do byłych członków PPS. Funkcjonariusze PUBP skontaktowali się w tej spra-
wie z naczelnikami miejscowych urzędów pocztowych, by nie dopuścić do nowych przypadków kolportażu tego 
rodzaju materiałów412.

Str. 129, drugi akapit od dołu 
Skoczeń był wcześniej milicjantem w Starym Sączu. Przypuszczalnie w kwietniu 1945 r. wraz z dwoma innymi 

ludźmi dokonał on zbrojnego uwolnienia dwunastu czy czternastu żołnierzy AK aresztowanych przez NKWD. 
Akcja ta miała miejsce w Biegonicach, a w jej wyniku zostało zabitych trzech żołnierzy NKWD. W późniejszym 
czasie Skoczeń należał do oddziału zbrojnego, jaki działał od kwietnia 1945 r. pod dowództwem Stanisława Frączka 
ps. „Zator”, byłego komendanta placówki terenowej AK w rejonie Starego Sącza. Oddział ten ujawnił się latem 
1945 r. Skoczeń pod zmienionym nazwiskiem wyjechał następnie na tereny poniemieckie, osiedlając się w Kałko-
wie (Skałce)413.               

Str. 131, po drugim akapicie od góry 
Osoby ujawniające się na mocy amnestii były rozpracowywane przez aparat bezpieczeństwa, podejmowano 

wobec nich działania werbunkowe itp. Dobrą tego ilustrację stanowią działania PUBP w Prudniku. Zgodnie 
z zarządzeniem wydanym przez WUBP w Katowicach, dla wszystkich ujawnionych osób założono teczki obser-
wacyjne, rozdzielając związane z tym zadania pomiędzy poszczególne referaty PUBP. Referatowi III przydzielono 
siedemnaście osób, w tym dezerterów z Wojska Polskiego i byłych żołnierzy AK.  Referatowi IV – dwanaście osób, 
zatrudnionych w rolnictwie i przemyśle, a Referatowi V – cztery osoby, w tym jednego lekarza i jednego nauczycie-
la. Kilka osób zamierzano pozyskać do współpracy z UB414. 

Str. 137, drugi akapit od góry 
Po trwających wiele miesięcy przygotowaniach aparat bezpieczeństwa zdecydował się na zadanie ostatecznego 

ciosu konspiratorom z KAP. 3 marca 1952 r. o godzinie 4.00 przystąpiła do akcji powołana specjalnie w tym celu 
grupa funkcjonariuszy UB i MO, którym przydzielono do pomocy dziewięćdziesięciu żołnierzy KBW. Trzon tej 
grupy stanowili funkcjonariusze Wydziału III WUBP w Opolu i Referatu III PUBP. Aresztowano łącznie co naj-
mniej osiemnaście osób, w tym trzynaście osób w Szybowicach, po dwie osoby w Mieszkowicach i Prudniku oraz 
jedną osobę w Białej. Wśród aresztowanych znaleźli się: Piotr Dawiskiba, Antoni Kastelik, Tadeusz Krupa, Józef 
Kuszła, Józef Mandziej, Jan Mazur, Stefan Mycawka, Tadeusz Nosko, Jan Nowacki, Mikołaj Stupiński, Stanisław 
Wencel, Józef Zarosiński, Bronisław Żuławski (rolnicy z Szybowic), Władysław Dysiewicz, Jan Zieniuk (rol-
nicy z Mieszkowic), Piotr Lipniarski, Rudolf Twardysko (Prudnik, pracownicy umysłowi) oraz Józef Jeszek (Biała, 
pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej)415. Jedną z aresztowanych osób pozyskano formalnie 
411 Ibidem, s. 139–141; ibidem, Postanowienie [Najwyższego Sądu Wojskowego], [7 XI 1950 r.], s. 146 (kopia cyfrowa – Pdf).    
412 AIPN Wr 07/361, t. 3, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 31 VIII 1949 r., dokument z 30 VIII 1949 r., s. 74 (kopia cyfrowa – Pdf).
413 AIPN Wr 011/453, t. 1, ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania podejrzanego, 6 III 1946 r. (błąd w dacie – powinien być kwiecień), s. 0004;  

ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego, 12 IV 1946 r., s. 0018; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania podejrzanego, 6 III 1946 r. (błąd 
w dacie – powinien być kwiecień), s. 0007; ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego, 12 IV 1946 r., s. 0011; ibidem, t. 3, Protokół 
przesłuchania podejrzanego, 27 IV 1946 r., s. 0021–0022 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Kr 074/78, Charakterystyka nr 79 reakcyjnej 
poakowskiej bandy „Zatora” pod d[owó]dztwem Frączka Stanisława, 2 X 1979 r., k. 2–9; ibidem, Kwestionariusz osobowy Ignacego 
Skoczenia, 2 X 1979 r., k. 32.    

414 AIPN Wr 07/358, t. 3, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1947 r., dokument z 30 V 
1947 r., s. 49; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 VIII 1947 r., dokument z 30 VIII 
1947 r., s. 98; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 IX 1947 r., s. 117; ibidem, Sprawoz-
danie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 X 1947 r., s. 133 (kopia cyfrowa – Pdf).  

415 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie okresowe z pracy Referatu III PUBP Prudnik za marzec 1952 r., 31 III 1952 r., s. 475 i 480; ibidem, Spra-
wozdanie miesięczne po linii Sekcji I [Wydziału III WUBP w Opolu oraz] Referatu III PUBP w Prudniku za okres od 1 do 31 III 1952 r., 
s. 485 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 09/1087, Opis powstania…, k. 79; ibidem, Opis przestępczej działalności…, k. 147. Podane po-
wyżej informacje na temat osób aresztowanych 3 marca 1952 r. zaczerpnięto z materiałów sprawozdawczych PUBP w Prudniku z 1952 r. 
Według przywołanych opracowań z lat 1961 i 1965 miano wówczas aresztować dwadzieścia dwie osoby, nie licząc osób przebywających 
już w areszcie.
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do współpracy pod pseudonimem „Grab”, ale osoba ta okazała się jednostką mało wartościową i opieszałą. Pod 
koniec maja 1952 r. zostało aresztowanych dalszych trzynaście osób. Niezależnie od tego zatrzymano w sposób 
tajny trzech członków KAP z myślą o ich wykorzystaniu operacyjnym. Aresztowania objęły również teren innych 
województw, a nawet obszar Czechosłowacji, gdzie do akcji przystąpiła StB416.      

Wśród osób aresztowanych w marcu 1952 r. znalazł się również Józef Kuszła, symulujący współpracę z UB jako 
informator ps. „Góra”. Prudnicki aparat bezpieczeństwa  zorientował się już, że w rzeczywistości jest on aktyw-
nym uczestnikiem konspiracji. Ustalono, że informował Bednarskiego i Rzucidłę o swoich kontaktach z bezpieką 
i otrzymywanych od UB zadaniach, a także zaopatrywał konspiratorów w amunicję kalibru 9 mm. Konsekwencją 
tego było aresztowanie Kuszły. Na wniosek Referatu III PUBP w Prudniku kierownictwo WUBP w Opolu pod-
jęło decyzję o wyeliminowaniu nielojalnego „Góry” z sieci agenturalnej miejscowego aparatu bezpieczeństwa417. 
25 kwietnia 1952 r. funkcjonariusze Referatu III PUBP w Prudniku i Wydziału Śledczego WUBP przeprowadzili 
ponowną rewizję w gospodarstwie Kuszły w Szybowicach w poszukiwaniu przechowywanej tam amunicji (znale-
ziono paczkę amunicji kal. 9 mm w gnieździe jaskółczym w stajni)418. 

Wśród miejscowej ludności rozeszły się pogłoski, że osoby zatrzymane przez UB w marcu 1952 r. trafiły do 
aresztu za to, że nie wywiązały się ze swoich obowiązków w ramach planowego skupu zboża i kontraktacji trzody 
chlewnej. W związku z tym 11 marca 1952 r. Komitet Powiatowy PZPR w Prudniku zorganizował spotkanie wy-
jaśniające z mieszkańcami gromady Szybowice. W spotkaniu tym wzięło udział ponad dziewięćdziesięciu miesz-
kańców wsi419.    

Rankiem 14 września 1952 r. w ręce UB wpadli kolejni dwaj członkowie KAP: Piotr Słobodzian i Władysław 
Zahuta. Obaj ukrywali się od marca tegoż roku420. 

Do osób represjonowanych w związku z działalnością KAP należał również Stanisław Ottor, dwudziestoletni 
listonosz z agencji pocztowej w Szybowicach, członek ZMP. Pod koniec grudnia 1952 r. otworzył on anonimowy 
list adresowany do PUBP w Prudniku. List ten zawierał doniesienie z imionami i nazwiskami osób, które zdaniem 
nadawcy posiadały nielegalnie broń. W późniejszym czasie okazało się, że są to nazwiska osób podejrzewanych 
przez Wydział III WUBP w Opolu o przynależność do nielegalnej organizacji. Kierownik urzędu pocztowego 
w Prudniku powiadomił UB o otwarciu listu przez listonosza, w następstwie czego ten ostatni, za zgodą Prokura-
tury Powiatowej, został zatrzymany w areszcie421. 

Str. 137, przed pierwszym akapitem od dołu   
Zofia Heldt i jej syn Zbigniew, oskarżeni o udział w działalności szpiegowskiej we współpracy z Władysławem 

Biernatem, zostali skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Opolu w indywidualnych procesach, jakie odbyły się 
w lutym 1953 r. 12 lutego tegoż roku skazano Zbigniewa Heldta na łączną karę 10 lat więzienia, a dwa tygodnie 
później – Zofię Heldt na łączną karę 15 lat więzienia. Zbigniew Heldt wyszedł na wolność w czerwcu 1956 r. na 
mocy amnestii. Jego matka zmarła 9 sierpnia tegoż roku w więzieniu w Fordonie422.

Str. 138, po drugim akapicie od góry 
Byłymi członkami KAP bardzo aktywnie interesował się także Referat Służby Bezpieczeństwa Komendy Po-

wiatowej MO w Prudniku, utworzony na przełomie lat 1956 i 1957 na bazie miejscowych struktur UB. W drugim 
416 AIPN Wr 09/1087, Opis powstania…, k. 79; ibidem, Opis przestępczej działalności…, k. 147.  
417 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie okresowe z pracy Referatu III PUBP Prudnik za luty 1952 r., 29 II 1952 r., s. 467; ibidem, Sprawozdanie 

miesięczne po linii Sekcji I [Wydziału III WUBP w Opolu oraz] Referatu III PUBP w Prudniku za okres od 1 do 29 II 1952 r., s. 474; 
ibidem, Sprawozdanie okresowe z pracy Referatu III PUBP Prudnik za marzec 1952 r., 31 III 1952 r., s. 480; ibidem, Sprawozdanie mie-
sięczne po linii Sekcji I [Wydziału III WUBP w Opolu oraz] Referatu III PUBP w Prudniku za okres od 1 do 31 III 1952 r., s. 489–490 
(kopia cyfrowa – Pdf).

418 Ibidem, Sprawozdanie okresowe z pracy Referatu III PUBP Prudnik za kwiecień 1952 r., 2 V 1952 r., s. 495; ibidem, Sprawozdanie 
miesięczne po linii Sekcji I Wydziału III [WUBP w Opolu oraz Referatu III] PUBP w Prudniku za okres od 1 do 30 IV 1952 r., dokument 
z 2 V 1952 r., s. 504 (kopia cyfrowa – Pdf).

419 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za marzec 1952 r., 5 IV 1952 r., s. 18–19; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 
1952 r., 1 X 1952 r., s. 67 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie okresowe z pracy Ref[eratu III PUBP Prudnik za marzec 
1952 r., 31 III 1952 r., s. 476; ibidem, Sprawozdanie miesięczne po linii Sekcji I [Wydziału III WUBP w Opolu oraz] Referatu III 
PUBP w Prudniku za okres od 1 do 31 III 1952 r., s. 486 (kopia cyfrowa – Pdf). 

420 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 1952 r., 1 X 1952 r., s. 67 (kopia cyfrowa – Pdf). 
421 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za grudzień 1952 r., 31 XII 1952 r., s. 96 (kopia cyfrowa – Pdf). 
422 AIPN Wr 012/883, Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 12 II 1953 r., s. 201–205; ibidem, Wyrok w imieniu Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, 26 II 1953 r., s. 206–210;  ibidem, Karta informacyjna, 28 VI 1956 r., s. 224–226; ibidem, Notatka służ-
bowa, 6 VIII 1956 r., s. 227; ibidem, Notatka służbowa, 20 IX 1961 r., s. 241; ibidem, Karta E-15, 8 XI 1973 r., s. 242–243 (kopia cyfrowa 
– Pdf).    
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kwartale 1957 r. środowisko byłych członków KAP, zwolnionych z więzienia na mocy uchwalonej rok wcześniej 
amnestii, było głównym obiektem operacyjnego zainteresowania tego referatu. Asumpt po temu dały doniesienia 
informatora o pseudonimie „Dąb”, mówiące, że aresztowani w 1952 r. członkowie KAP nie mówili w śledztwie 
całej prawdy i nie wydali niektórych, mniej zaangażowanych członków [organizacji], którzy [dzięki temu] uniknęli 
aresztowania. Na podstawie docierających do niej informacji prudnicka SB podejrzewała również, że w posiadaniu 
byłych członków KAP może znajdować się pewna ilość ukrywanej nadal broni, której nie udało się znaleźć 
w trakcie rewizji przeprowadzonych w 1952 r. Powodem aktywnego zainteresowania byłymi członkami KAP były 
także informacje mówiące, że niektórzy z nich w negatywny sposób wypowiadają się na temat sytuacji politycznej 
w kraju, kwestionując znaczenie zmian zaistniałych w październiku 1956 r., gdy na czele PZPR stanął Władysław 
Gomułka423.                 

W związku z tym Referat SB KP MO w Prudniku wznowił współpracę z informatorem ps. „Hrycyk” z Szy-
bowic. Śledzenie niektórych osób z grona byłych członków KAP zlecono także informatorom o pseudonimach 
„Jurek” i „Ryś”. Przed końcem września 1957 r. założono cztery sprawy ewidencyjno-obserwacyjne w stosunku 
do byłych członków KAP – Józefa Zająca, Stanisława Stojanowskiego, Piotra Lipniarskiego i Piotra Słobodziana. 
Założono także jedną sprawę grupową o kryptonimie „Znani” w stosunku do wszystkich śledzonych przez SB osób 
ze środowiska KAP. Oprócz wyżej wymienionych osób sprawą tą został objęty również Tadeusz Nosko, a w póź-
niejszym czasie także Jan Krech. Wymienione powyżej sprawy były prowadzone we współpracy z Wydziałem III 
SB Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu424. Niezależnie od tego Wydział III SB KW MO rozpracowywał byłych 
członków KAP, którym udało się zbiec za granicę425. Obiektem zainteresowania SB stał się również  Józef Włosek,  
który w 1957 r. powrócił do kraju jako repatriant, osiedlając się w województwie jeleniogórskim (podejrzewano go, 
że przeszedł na Zachodzie przeszkolenie szpiegowskie)426.  

W ramach sprawy ewidencyjno-grupowej krypt. „Znani” był rozpracowywany także ks. Ludwik Rutyna z Szy-
bowic. W początkach 1958 r. Referat SB KP MO w Prudniku doszedł jednak do wniosku, że kapłan ten do bandy 
nie należał, broni nie posiadał, jest lojalnie ustosunkowany do PRL […] zarzuty [wobec niego] okazały się niepraw-
dziwe. W związku z tym postanowiono wyłączyć go ze sprawy427.    

W pierwszym kwartale 1958 r. funkcjonariusze Referatu SB KP MO w Prudniku trzykrotnie spotkali się 
z funkcjonariuszami czechosłowackiej StB, którym przekazano informacje o działalności członków KAP na terenie 
Czechosłowacji w 1951 r. (przy próbie ucieczki do RFN). Przekazano także informacje o miejscach przerzutu ludzi 
do Monachium (przez terytorium Czechosłowacji) celem wspólnego agenturalnego zabezpieczenia starego kanału 
przerzutowego, który prowadził z Prudnika do Monachium428.   

Z informacji docierających do SB w pierwszych miesiącach 1958 r. wynikało, że byli członkowie KAP próbują 
dokonać rozrachunku z osobami podejrzanymi o współpracę z UB i wydanie organizacji aparatowi bezpieczeństwa. 
W swoich materiałach sprawozdawczych Referat  SB KP MO w Prudniku zmuszony był przyznać, że faktycznie trafili 
na ludzi, którzy współpracowali z Org[anami] B[ezpieczeństwa] P[ublicznego] i przyczynili się do likwidacji bandy429. 

423 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za okres od 1 IV do 30 VI 1957 r., [do-
kument błędnie datowany na 31 VI 1957 r.], s. 234 (kopia cyfrowa – Pdf). Do osób negatywnie wypowiadających się na temat ówczesnej 
rzeczywistości politycznej miał należeć w szczególności Józef Zając, który – według materiałów SB – stwierdził, że żadnych zmian nie 
widzi, była komuna i jest komuna, a Gomułka to tylko przykrywka. W podobnym duchu miał wypowiadać się również Stanisław Stoja-
nowski.   

424 Ibidem, s. 234, 237–239; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za okres od 1 VII do 
30 IX 1957 r., dokument z 25 IX 1957 r., s. 242, 248–249; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy 
Powiatowej MO w Prudniku za IV kwartał 1957 r., 28 XII 1957 r., s. 256 i s. 263; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bez-
pieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za I kwartał 1958 r. Sprawozdanie [z pracy] po pionie II, 26 III 1958 r., s. 276–278 
(kopia cyfrowa – Pdf).  

425 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 1955 r., 31 XII 1955 r., s. 197 (kopia cyfrowa – Pdf).
426 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za okres od 1 VII do 30 IX 1957 r., s. 248; ibidem, Spra-

wozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za IV kwartał 1957 r., 28 XII 1957 r., s. 256 i 263; 
ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 1958 r., 26 IX 
1958 r., s. 304 (kopia cyfrowa – Pdf).  

427 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za I kwartał 1958 r. Sprawoz-
danie [z pracy] po pionie II, 26 III 1958 r., s. 277 (kopia cyfrowa – Pdf).

428 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za I kwartał 1958 r. Sprawoz-
danie [z pracy] po pionie II, 26 III 1958 r., s. 274 (kopia cyfrowa – Pdf). 

429 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za I kwartał 1958 r. Sprawoz-
danie [z pracy] po pionie II, 26 III 1958 r., s. 270 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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Tymczasem w drugim kwartale 1958 r. prudnicka SB pozyskała wśród byłych członków KAP nowego informa-
tora o pseudonimie „Rolnik”430. W następnych miesiącach środowisko byłych członków KAP było obserwowane 
przez trzech informatorów o pseudonimach „Dąb”, „Hrycyk” i „Rolnik”. W materiałach sprawozdawczych Referatu 
SB KP MO w Prudniku oceniano, że informatorzy ci pracują dobrze i mają możliwości działania oraz zapewniają 
bieżący dopływ informacji o figurantach431. W pierwszych miesiącach następnego roku wykorzystywano informacje 
pochodzące od informatorów o pseudonimach „Dąb”, „Hrycyk”, „Rolnik” i „Jurek”, a także od miejscowej milicji432.

W ostatnich miesiącach 1959 r. zadania związane z obserwowaniem byłych członków KAP wykonywali infor-
matorzy o pseudonimach „Rolnik”, „Styk” i „Jurek”. Z uzyskiwanych przez SB informacji wynikało, że byli członko-
wie KAP nie prowadzą […] żadnej wrogiej działalności. W tej sytuacji postanowiono zakończyć w początkach 
1960 r. prowadzenie sprawy krypt. „Znani” oraz wyeliminować informatora ps. „Jurek”. Byli członkowie KAP mieli 
być jednak nadal kontrolowani z pomocą informatorów o pseudonimach „Styk” i „Rolnik”433. Ten ostatni infor-
mator, prowadzony przez por. Stanisława Martynę z Referatu  SB KP MO w Prudniku, był wykorzystywany jeszcze 
pod koniec 1964 r.434    

Do końca 1960 r. Referat SB KP MO w Prudniku prowadził także sprawę ewidencyjno-obserwacyjną o kryp-
tonimie „Zbiegły”, w ramach której starano się uzyskać informacje na temat Władysława Zieniuka, byłego członka 
KAP, który w 1951 r. uciekł za granicę i od tego czasu przebywał na Zachodzie. Pożądane przez SB informacje 
próbowano uzyskać w szczególności od Józefy Dżus, zamieszkałej we Francji kuzynki Zieniuka, która w połowie 
1960 r. odwiedziła swojego brata, Michała Mandzieja, mieszkańca Szybowic. Zajmował się tym ppor. Stanisław 
Martyna. Wykorzystano także informatora ps. „Styk” i kontakt (poufny) obywatelski „S”. Nie ustalono żadnych 
faktów wskazujących na to, by Zieniuk utrzymywał podejrzane kontakty lub był na usługach obcego wywiadu. 
W związku z tym sprawa została zamknięta435.    

W trzecim kwartale 1962 r. Referat SB KP MO w Prudniku założył dwie sprawy obserwacyjnej obserwacji 
w stosunku do dwóch byłych członków KAP: Jana Krecha i Jana Zieniuka. W sprawach tych, opatrzonych kryp-
tonimami „Niebezpieczny” i „Zdrajca”,  wykorzystywano informacje pochodzące od „Rolnika” i jakiegoś kontaktu 
obywatelskiego SB. Janem Zieniukiem interesowano się m.in. z uwagi na jego brata Władysława, przebywającego 
na Zachodzie. Chodziło także o kontakty z Józefem Włoskiem, który odwiedzał Jana Zieniuka w 1961 r. Krech był 
podejrzewany o wywieranie negatywnego wpływu na niektórych działaczy młodzieżowych436. 

Str. 139, przed pierwszym akapitem od góry 
Od kwietnia 1950 r. w Polsce i innych krajach bloku komunistycznego zbierano podpisy pod tzw. sztokholm-

skim apelem pokoju – orędziem Światowej Rady Pokoju, mającym oficjalnie na celu zapobieżenie groźbie wojny 
atomowej, a faktycznie obliczonym na jednostronne rozbrojenie Zachodu. Ewentualna odmowa podpisania apelu 
była traktowana jako karygodny przejaw nielojalności wobec państwa i wymagała dużej dozy odwagi. Mimo to nie 
brakowało tego rodzaju przypadków. Wielu Ślązaków w powiecie prudnickim mówiło otwarcie, że woleliby wojnę 

430 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za II kwartał 1958 r., 27 VI 
1958 r., s. 281 i 287; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III 
kwartał 1958 r., 26 IX 1958 r., s. 296–297 (kopia cyfrowa – Pdf). 

431 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 1958 r., 26 IX 
1958 r., s. 304; ibidem, Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 1958 r. Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku, 27 XII 
1958 r., s. 325 (kopia cyfrowa – Pdf).  

432 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby BP KP MO w Prudniku za I kwartał 1959 r., 28 III 1959 r., s. 395 (kopia cyfrowa – Pdf).  
433 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za IV kwartał 1959 r. po pionie III, 21 XII 

1959 r., s. 430–431; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kw[artał] [z pracy] 
po pionie III, 23 III 1960 r., s. 501 (kopia cyfrowa – Pdf).    

434 AIPN Wr 07/360, Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Prudniku do naczelnika Wydziału III SB KW 
MO w Opolu, 11 XII 1964 r., s. 795 (kopia cyfrowa – Pdf). 

435 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1960 r. po zagadnieniu 
pionu II, 25 III 1960 r., s. 444; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby BP KP MO w Prudniku po pionie II [za II kwartał 
1960 r.], 23 VI 1960 r., s. 457–458; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu ds. Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za III kwartał 
1960 r. po zagadnieniu pionu II, 24 IX 1960 r., s. 465 i 474; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP 
MO w Prudniku po pionie II za IV kwartał 1960 r., 22 XII 1960 r., s. 487 (kopia cyfrowa – Pdf). SB zdołała ustalić, że po ucieczce z kraju 
Zieniuk wraz z braćmi Włoskami trafił do obozu dla uchodźców w RFN. W późniejszym czasie mieszkał on we Francji, gdzie służył 
w amerykańskich kompaniach wartowniczych. 

436 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 1962 r. [z pracy] po zagadnieniach pionu III, 20 IX 1962 r., s. 697–700; ibidem, Sprawoz-
danie kwartalne [z pracy] po zagadnieniach pionu III Referatu Służby Bezpieczeń[stwa] Komendy Powiatowej MO w Prudniku – za IV 
kwartał 1962 r., 20 XII 1962 r., s. 709–710 (kopia cyfrowa – Pdf).
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niż pokój i nie podpiszą apelu, nawet gdyby miała im z tego powodu grozić kara śmierci; nie podpiszą apelu za 
pokojem, a tylko żądają wojny i kapitalizmu. Rzecz znamienna, że w podobnym duchu wypowiedział się również 
Władysław Sielecki, mieszkaniec Niemysłowic, pochodzący z przedwojennego powiatu czortowskiego. Podpisu 
pod apelem sztokholmskim odmówił także ks. Jan Piechota z parafii Browiniec (wraz z gospodynią i siostrą). Jak 
już wspomniano, do najbardziej opornych należeli też świadkowie Jehowy. 21 maja 1950 r. na terenie Głogówka 
nieznane osoby wywiesiły ulotkę z tekstem: Uwaga! My chcemy wojny, walczymy o dobroć i dobrobyt. My chcemy 
kapitalistów USA437.

W tymże roku w ubikacjach na terenie Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego wielokrotnie pojawia-
ły się napisy o treści Precz ze Stalinem! itp. Według informacji uzyskanych w listopadzie tegoż roku przez UB od 
pewnego kontaktu poufnego autorką tych napisów miała być tkaczka Maria Robota438. 

Str. 139, po trzecim akapicie od góry 
Wieczorem 16 lutego 1951 r. w Racławicach Śląskich, przy drodze prowadzącej od stacji kolejowej w kierunku 

wioski, rozrzucono ulotki z hasłami w rodzaju Precz ze Stalinem, Niech żyje USA i Anglia, My chcemy innej Polski 
oraz My nie chcemy być w niewoli. Ulotki zostały sporządzone jednym charakterem pisma na kawałkach kar-
tonu o wymiarach 10 na 10 cm439. 

W nocy z 25 na 26 grudnia 1951 r. na terenie parku miejskiego w Prudniku, noszącego w tym czasie imię Józefa 
Stalina, nieznane osoby zerwały z ośmiometrowego masztu flagę wywieszoną z okazji 72 urodzin sowieckiego 
dyktatora. Zniszczono drewnianą tabliczkę z napisem „Park imienia Józefa Stalina”. Podjęte przez UB działania nie 
doprowadziły do ujęcia sprawców tych czynów440.   

W początkach 1952 r. PUBP w Prudniku prowadził dochodzenie przeciwko Mieczysławowi Łachowi, kierow-
nikowi radiowęzła w gminie Śmicz, podejrzanemu o celowe włączanie dzienników BBC na linii radiowęzła 
w Ścinawie441. W lipcu tegoż roku Referat Ochrony przy Prudnickich Zakładach Obuwia założył sprawę przeciwko 
Franciszkowi Palińskiemu, podejrzanemu o celowe wyłączenie syreny alarmowej przed komunistycznym świętem 
22 Lipca442.      

Str. 139, czwarty akapit od góry 
W marcu 1952 r. funkcjonariusze Wydziału II WUBP w Opolu prowadzili dochodzenie Janowi Szafrańcowi, 

pracownikowi Urzędu Pocztowego nr 2 w Nysie, i innym osobom, które według doniesień agentury uprawiały 
tzw. szeptaną propagandę, rozpowszechniając informacje na temat tego, że zbrodnia katyńska była dziełem So-
wietów. Z uwagi na miejsce zamieszkania Szafrańca funkcjonariusze wymienionego wydziału przybyli do Nysy, 
gdzie rozmawiali z szefem miejscowego PUBP, ppor. Mieczysławem Śmiałkiem. Rzecz znamienna, że ten ostatni 
dystansował się od działań Wydziału II WUBP, argumentując, że doniesienia agentury nie stanowią dostatecz-
nego materiału dowodowego. Nie chciał on aresztować Szafrańca, powołując się na brak takiej decyzji ze strony 
szefa WUBP. Zezwolił jednak funkcjonariuszom Wydziału II WUBP na samodzielne podejmowanie czynności 
dochodzeniowych w obrębie PUBP. Ci ostatni przesłuchali trzech świadków, a następnie wymusili na Szafrańcu 
przyznanie się do zarzucanych mu czynów (był on przesłuchiwany przez całą noc przez funkcjonariusza Wydziału 
II WUBP, stosowano wobec niego bicie, groźby i zniewagi). 28 marca 1952 r. jeden z funkcjonariuszy Wydziału II 
WUBP bez wiedzy szefa PUBP spowodował osadzenie podejrzanego w areszcie. Rankiem następnego dnia okaza-
ło się, że Szafraniec popełnił samobójstwo przez powieszenie (wbrew obowiązującym procedurom, osadzając 
go w areszcie nie odebrano mu paska od spodni ani sznurowadeł)443. 

437 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 31 V 1950 r., s. 89–90; ibidem, Sprawoz-
danie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 30 VI 1950 r., dokument z 3 VII 1950 r., s. 98–99 (kopia cyfrowa – Pdf).    

438 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI  1950 r., dokument z 1 XII 1950 r., s. 30 (kopia 
cyfrowa – Pdf).

439 AIPN Wr 07/361, t. 4, Raport specjalny [dla naczelnika Wydziału III WUBP w Opolu], 19 II 1951 r., s. 31 (kopia cyfrowa – Pdf).
440 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za grudzień 1951 r., 31 XII 1951 r., s. 76 (kopia cyfrowa – Pdf); 

AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 30 XI do 30 XII 1951 r., s. 407 (kopia cyfrowa – Pdf).   
441 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za styczeń 1952 r., 4 II 1952 r. (dokument błędnie datowany na 4 I 1952 r.), s. 8 

(kopia cyfrowa – Pdf).
442 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za lipiec 1952 r., 5 VIII 1952 r., s. 54 (kopia cyfrowa – Pdf).
443 AIPN Wr 07/435, Raport specjalny szefa [PUBP Nysa], 29 III 1952 r., s. 66–68 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Bi 1/1605, Pismo Okręgowej 

Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN w Opolu do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu – IPN w Białymstoku, 26 IX 1997 r., s. 3 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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Czterdziestoletni Jan Szafraniec był ojcem sześciorga dzieci. Jego zwłok nie wydano rodzinie, a podczas pogrze-
bu na cmentarzu komunalnym w Nysie dochodziło do awantur pomiędzy uczestnikami ceremonii a nadzorujący-
mi ją funkcjonariuszami UB. Ci ostatni nie zgodzili się na otwarcie trumny i pokazanie zmarłego jego dzieciom444.       

Str. 139, piąty akapit od góry 
30 września 1952 r. w Głogówku zostały rozrzucone ulotki z hasłem Komuniści to ludożercy. Ulotki te były druko-

wane na zwykłym papierze maszynowym numerkami specjalnie robionymi. Sześć takich ulotek trafiło w ręce MO445.   
Wymieniany już wielokrotnie powyżej o. Pius Bełch z zakonu dominikanów był podejrzewany przez Refe-

rat V PUBP  w Prudniku o założenie konspiracyjnej organizacji młodzieżowej, określanej mianem Podziemnego 
Harcerstwa. W połowie 1952 r. z myślą o rozpracowaniu owej organizacji planowano podjęcie działań werbunko-
wych wśród zaufanej młodzieży i aktywu świeckiego446. Od maja 1953 prowadzono sprawę wstępno-agencyjną 
o kryptonimie „Inicjator”, założoną w celu rozpracowania o. Bełcha i skupiającej się wokół niego młodzieży447.         

W ramach owej sprawy obiektem zainteresowania UB stał się m.in. Stanisław Barabasz, uczeń prudnickiego 
gimnazjum ogólnokształcącego. Z inspiracji o. Bełcha opracował on tekst petycji wyrażającej protest przeciwko 
postępowaniu władz powiatowych, nie zgadzających się na organizowanie przez duchowieństwo wieczorków roz-
rywkowych dla młodzieży. Po zebraniu przez Barabasza podpisów wśród uczniów petycja ta została wysłana do 
Bolesława Bieruta. W akcję tę były zaangażowane także uczennice: Anna Początko, Anna Matys, Krystyna Piotro-
wicz i Maria Wandzirówna448.

 Początko była przesłuchiwana przez UB w związku z układaniem przez nią haseł o treści antykomunistycznej 
i antysowieckiej, wzywających m.in. do bojkotu ZMP. Według ustaleń poczynionych przez aparat bezpieczeństwa 
miała ona uczestniczyć w działalności konspiracyjnej wraz Danutą Mazur, Elżbietą Jakubowicz, Małgorzatą Pro-
bierz i Heleną Szumilak449.             

Rankiem 15 maja 1954 r. w różnych miejscach na terenie Prudnika, m.in. w miejscowym parku, zostało zna-
lezionych dwadzieścia sześć ulotek o rozmiarach 3 na 15 cm, na których widniało hasło Z komunizmem precz! Do 
wykonania ulotek została wykorzystana tzw. drukarenka uczniowska – proste urządzenie, używane powszech-
nie w tamtych czasach przez młodzież szkolną. Aparat bezpieczeństwa niezwłocznie wszczął w tej sprawie docho-
dzenie i czynności śledcze, ale autora ulotek nie udało się ustalić. Funkcjonariusze PUBP w Prudniku podejrzewali, 
że akcja ulotkowa mogła być dziełem konspiracyjnej grupy młodzieżowej, związanej z o. Bełchem. Kapłan ten wraz 
z innymi prudnickimi dominikanami został wysiedlony przez władze komunistyczne w marcu 1954 r. do Jarosła-
wia w ówczesnym województwie rzeszowskim. Przed wyjazdem z Prudnika, według ustaleń UB, miał on jednak 
zlecić kontynuowanie działalności wśród młodzieży sekretarce miejscowej parafii, Zofii Schönett. Ta ostatnia była 
często widywana w towarzystwie uczennic dziesiątej i jedenastej klasy szkoły ogólnokształcącej w Prudniku450. 

444 AIPN Bi 1/1605, Pismo Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN w Opolu do Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN w Białymstoku, 26 IX 1997 r., s. 3 (kopia cyfrowa – Pdf). 

445 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 1952 r., 1 X 1952 r., s. 68–69 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Spra-
wozdanie miesięczne z pracy PUBP Prudnik po linii Wydz[iału V [WUBP Opole] za okres od 1 IX do 1 X 1952 r., s. 612–613 (kopia 
cyfrowa – Pdf).  

446 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Ref[eratu] V PUBP Prudnik za okres od 1 V do 1 VI 1952 r., dokument z 3 VI 1952 r., s. 601–602 
(kopia cyfrowa – Pdf).  

447  AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne po linii Wydziału V [WUBP Opole] z PUBP Prudnik za okres sprawozdawczy od 1 VI do 
1 VII 1954 r., dokument z 30 VI 1954 r., s. 773; AIPN BU 1572/355, Sprawozdanie miesięczne [WUBP Opole] za maj 1954 r., 8 VI 1954 r., s. 27 
(kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, t. 8, Raport z wykonania przedsięwzięć operacyjnych odnośnie [do] sprawy wstępno-agenc[yj-
nej] krypt. „Inspirator”, 27 V 1954 r., s. 44 (kopia cyfrowa – Pdf).     

448  AIPN Wr 07/361, t. 8, Raport z wykonania przedsięwzięć operacyjnych odnośnie [do] sprawy wstępno-agenc[yjnej] krypt. „Inspirator”, 
27 V 1954 r., s. 44 (kopia cyfrowa – Pdf).     

449 Ibidem, s. 44–45 (kopia cyfrowa – Pdf).     
450 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne po linii Wydziału V [WUBP Opole] z PUBP Prudnik za okres sprawozd[awczy] od 1 V do 

1 VI 1954 r., dokument z 31 V 1954 r., s. 770 i 771; ibidem, Sprawozdanie miesięczne po linii Wydziału V [WUBP Opole] z PUBP Pru-
dnik za okres sprawozdawczy od 1 VI do 1 VII  1954 r., dokument z 30 VI 1954 r., s. 773–774 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, 
t. 8, Raport z wykonania przedsięwzięć operacyjnych odnośnie [do] sprawy wstępno-agenc[yjnej] krypt. „Inspirator”, 27 V 1954 r., s. 45 
(kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za maj 1954 r., 2 VI 1954 r., s. 136; ibidem, Sprawozdanie kwartalne 
za kwiecień, maj i czerwiec 1954 r., 1 VII 1954 r., s. 140–141 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN BU 1572/355, Sprawozdanie miesięczne 
[WUBP Opole] za maj 1954 r., 8 VI 1954 r., s. 27 (kopia cyfrowa – Pdf).  Grupa Podziemnego Harcerstwa (określana też jako Podziemny 
Harcerz), funkcjonująca wśród uczniów Szkoły Ogólnokształcącej w Prudniku, była rozpracowywana przez miejscowy aparat bezpie-
czeństwa w roku szkolnym 1952/1953, ale w ocenie kierownictwa PUBP grupy tej dostatecznie nie rozpracowano. AIPN Wr 07/359, 
Sprawozdanie miesięczne za marzec 1954 r., 2 IV 1954 r., s. 121 (kopia cyfrowa – Pdf).
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Str. 140, przed pierwszym akapitem od góry 
22 lipca 1955 r. – w dniu komunistycznego Święta Odrodzenia Polski – w Łączniku, na miejscowym boisku 

sportowym i na remizie strażackiej, pojawiły się napisy o treści Precz z komunizmem oraz Komunizm to zguba Pol-
ski. Funkcjonariusze PUds.BP w Prudniku natychmiast przystąpili do aktywnego rozpracowania osób podejrzanych. 
Założono sprawę agenturalno-śledczą o kryptonimie „Burza”, w ramach której rozpracowywano dwa podejrzane 
środowiska: miejscową grupę młodzieżową o nastawieniu proniemieckim oraz byłych żołnierzy AK (nieujaw-
nionych), zamieszkałych w okolicach Łącznika. Zwerbowano informatora o pseudonimie „Odra”. Planowano też 
podjęcie działań werbunkowych wobec kolejnej osoby spośród miejscowej młodzieży, ale kandydat okazał się 
dwulicowy, w związku z czym ostatecznie z werbunku zrezygnowano. W późniejszym czasie przygotowywano na-
stępne dwa werbunki. W wyniku tego wśród miejscowej młodzieży pozyskano informatora o pseudonimie „Wan-
da” – dziewiętnastoletniego członka klubu sportowego, posiadającego rodzinę w Niemczech Zachodnich i NRD. 
W listopadzie 1955 r. z pomocą Wydziału „B” WUds.BP w Opolu zastosowano obserwację z punktów zakrytych, 
ale bez efektów. Nie dając za wygraną, planowano dalsze działania w formie zasadzek i obserwacji451. 

W drugim kwartale 1955 r. nieznana osoba wysłała z Prudnika wrogi anonim do I sekretarza KC PZPR, Bolesła-
wa Bieruta. W celu wykrycia nadawcy funkcjonariusze PUds.BP w Prudniku pobrali próbki pisma z miejscowych 
zakładów pracy. Próbki te wysłano do zbadania do Centralnego Laboratorium Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Treść anonimu sugerowała, że napisał go pracownik umysłowy, pochodzący ze Wschodu452. 

Str. 141, po czwartym akapicie od góry 
W 1949 r. kierownictwo szkoły ogólnokształcącej w Białej wraz z uczniami w nieformalny sposób uczciło za-

kazane przez komunistów święto narodowe 3 Maja. Dyrektorka tej szkoły, Mieczysława Terlecka, wystąpiła do 
UB o zgodę na urządzenie tego dnia wycieczki szkolnej. Otrzymała odpowiedź odmowną, ale mimo to urządziła 
przemarsz ulicami miasta453. 

Str. 142, przed pierwszym akapitem od dołu 
9 maja 1948 r. funkcjonariusze PUBP w Prudniku aresztowali Antoniego Bednarza, ucznia drugiej klasy lice-

alnej, członka OMTUR, który od października 1947 r. jako „Roman Wilczyński” należał do konspiracyjnej or-
ganizacji młodzieżowej, działającej w powiecie myślenickim pod przywództwem Stanisława Sali. Organizacja ta, 
założona w marcu 1947 r. wśród harcerzy kształcących się w gimnazjum w Makowie Podhalańskim, występowała 
początkowo jako Podhalańska Grupa Operacyjna Podziemnego Wojska Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, 
a później pod nazwą „Wolność i Sprawiedliwość”. W okresie od kwietnia do grudnia 1948 r. aparat bezpieczeństwa 
aresztował piętnastu członków organizacji, m.in. Salę i Bednarza. Ten ostatni został aresztowany na zlecenie 
WUBP w Krakowie i przekazany do dyspozycji PUBP w Wadowicach. 16 lipca 1948 r. Wojskowy Sąd Rejono-
wy w Krakowie skazał Bednarza na 5 lat więzienia454. 

W listopadzie PUBP w Prudniku prowadził sześć spraw ewidencyjnego rozpracowania w stosunku do uczniów 
szkół średnich. „Namierzono” czterech uczniów, którzy wypowiadali się przeciwko obecnemu ustrojowi, szerząc 
451 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 VII do 30 IX 1955 r., s. 188; ibidem, Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 

1955 r., 31 XII 1955 r., s. 199; ibidem, Sprawozdanie kwartalne za II kwartał 1956 r. Powiatowego Urzędu ds. BP w Prudniku, 28 VI 
1956 r., s. 214 (kopia cyfrowa – Pdf). Wydział „B” WUds.BP zajmował się obserwacją zewnętrzną.    

452 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za okres od 1 VII do 30 IX 1954 r., s. 188 (kopia cyfrowa – Pdf).
453 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Katowicach] za okres od 1 do 28 II 1950 r., dokument z 27 II 1947 r., s. 26–27 

(kopia cyfrowa – Pdf). W lutym 1950 r. informatorka o pseudonimie „Sabina” doniosła do PUBP w Prudniku, że Terlecka Mieczysława 
celowo i w umiejętny sposób przygotowuje młodzież szkolną do takowego pochodu także 3 V tegoż roku. 

454 AIPN Wr 07/363, Raport miesięczny za okres od 1 do 31 V 1948 r., s. 118 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Kr 074/138, Charakterystyka nr 139, 
7 IX 1981 r., s. 3–10; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Antoniego Bednarza], 7 IX 1981 r., s. 31 [pdf]. Działalność organizacji obejmowała 
również akcje o charakterze zbrojnym, mające na celu zdobycie broni i środków finansowych. 16 VII 1948 i 6 IV 1949 r. przed Wojskowym 
Sądem Rejonowym w Krakowie zapadły wyroki skazujące w stosunku do dwunastu członków organizacji. Trzy osoby zostały skazane na 
karę śmierci. Dziewięć osób, m.in. Antoniego Bednarza, skazano na karę więzienia w wymiarze od roku do 10 lat. 8 VI 1949 r. Najwyższy 
Sąd Wojskowy w składzie ppłk Kazimierz Drohomirecki (przewodniczący), ppłk Roman Kryże (sprawozdawca) i płk Henryk Zapolski 
utrzymał w mocy wydane wyroki śmierci. Bolesław Bierut ułaskawił dwie osoby, zamieniając im karę śmierci na dożywotnie więzienie, ale 
nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do Stanisława Sali. Jeden z członków organizacji. Adam Palarczyk, zbiegł z aresztu PUBP w Wadowi-
cach w styczniu 1949 r. Ranny w wyniku późniejszej strzelaniny z funkcjonariuszami MO, popełnił samobójstwo. Stanisław Sala, 
ur. 26 II 1930 r. w Osielcu, pow. myślenicki; 6 IV 1949 r. skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 24 VI 1949 r. w Wadowicach. Antoni 
Bednarz, ur. 19 XII 1930 w Jordanowie, pow. myślenicki. AIPN Kr 110/4238, t. 3, Akta sprawy karnej przeciwko Stanisławowi Sali i innym, 
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, 6 IV 1949 r., k. 75–87; ibidem, Postanowienie NSW, 8 VI 1949 r., s. 123–126; ibidem, Pismo szefa 
WSR do wojskowego prokuratora rejonowego w Krakowie, b.d., s. 143; ibidem, Pismo I zastępcy prezesa NSW do szefa WSR w Krakowie, 
20 VI 1949 r., s. 147; ibidem, Protokół wykonania kary śmierci, 24 VI 1949 r., k. 155.   
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propagandę wśród młodzieży szkolnej455. Opozycyjnie nastawiona młodzież, pozostająca zdaniem UB pod dużym 
wpływem duchowieństwa i niektórych nauczycieli, krytykowała w szczególności przymusowy charakter powoła-
nej w lutym 1948 r. Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”456. 

Str. 144, po drugim akapicie od góry 
15 listopada 1950 r. Ryszard Piątek, pracownik PGR w Rudziczce, członek ZMP, zniszczył portret marszałka 

Konstantego Rokossowskiego, wypalając w nim dziury papierosem457. We wrześniu następnego roku w sali gimna-
stycznej Szkoły TPD w Prudniku ktoś zerwał ze ściany portret Bolesława Bieruta i wydłubał mu oczy458.  

W kwietniu 1951 r. Adam Kucharski, młody robotnik, zatrudniony jako szewc maszynowy w prudnickiej Fa-
bryce Obuwia i zamieszkały w internacie miejscowej Szkoły Przysposobienia Przemysłowego, rzucił butem w gło-
śnik wiszący w sali internatu, powodując jego rozbicie. W ten sposób zaprotestował on przeciwko płynącej z gło-
śnika propagandzie na temat rzekomego dobrobytu w Polsce Ludowej i Związku Sowieckim. Obecnym przy tym 
kolegom, zatrudnionym także w Fabryce Obuwia, oświadczył, że radio nadaje nieprawdę i tumani ludzi, ponieważ 
świat pracy nie ma za co się ubrać, jak również wypić, a komunizm musi szlag trafić. Incydentem tym zajął się Referat 
V PUBP w Prudniku459.      

W czerwcu 1952 r. na terenie szkoły ogólnokształcącej w Głogówku kilkakrotnie niszczono portrety Stalina 
i marszałka Rokossowskiego poprzez wbijanie gwoździ w głowy tych postaci. Działalność tę prowadzili uczniowie: 
Jan Jonas, Jerzy Jonas i Bogumił Rudy, syn byłego oficera Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie460.

W lipcu tegoż roku funkcjonariusze PUBP w Prudniku aresztowali siedemnastoletniego robotnika Czesława 
Sapowicza, zamieszkałego w Głogówku. Ustalono, że 18 kwietnia tegoż roku zniszczył on przez wydłubanie oczu 
afisze z portretami Bolesława Bieruta, Józefa Stalina i Włodzimierza Lenina, wywieszone w poczekalni Państwowej 
Roszarni Lnu i Konopi w Głogówku461. 

W marcu 1953 r., w dniu pogrzebu Józefa Stalina, młodzież szkolna w gromadzie Rudnik w powiecie racibor-
skim zniszczyła wiszący w ich szkole portret sowieckiego dyktatora462. 

Str. 144, po trzecim akapicie od góry 
Tak np. we wrześniu 1950 r. powstała konspiracyjna grupa bez nazwy, złożona z sześciu młodych mieszkańców 

powiatu raciborskiego. Inicjatorem utworzenia tej grupy Augustyn Żaczek z Brzezia, legitymujący się ośmioma 
klasami niemieckiej szkoły podstawowej463 . 

W marcu 1950 r. Żaczek nielegalnie przedostał się na terytorium Czechosłowacji, gdzie znalazł pracę jako robot-
nik. Niestety już w połowie kwietnia tegoż roku miejscowy aparat bezpieczeństwa odesłał go z powrotem do Polski. 
Przewożony pociągiem przez wopistów z Raciborza do Gliwic Żaczek zdołał zbiec i zaczął ukrywać się u znajo-
mych w okolicach Brzezia. Pod koniec sierpnia 1950 r. za pośrednictwem swojego brata Józefa nawiązał on kontakt 
z Walterem Plochem. Ten ostatni pomógł mu w budowie bunkra leśnego, stanowiącego odtąd kryjówkę Żaczka464. 

Wkrótce potem Żaczek wpadł na pomysł założenia konspiracyjnej organizacji młodzieżowej o charakterze 
zbrojnym. Pierwszymi członkami tej organizacji zostali Żaczek i Ploch. W związku z tym, że Żaczek musiał nadal 
pozostawać w ukryciu, w jego zastępstwie organizacją zaczął w praktyce kierować Jan Guzy, wciągnięty do kon-
spiracji przez Plocha. Członkami organizacji zostali również Edward Bieniek, Józef Matuszyk (Matuszek?) i Józef 
Żaczek (brat Augustyna)465 . 
455 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 XI 1948 r., s. 212 (kopia cyfrowa – Pdf).   
456 Ibidem, Raport miesięczny za okres od 1 do 30 IV 1948 r., s. 72–73 (kopia cyfrowa – Pdf).   
457 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI 1950 r., dokument z 1 XII 

1950 r., s. 134; ibidem, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za styczeń 1951 r., 5 II 1951 r., s. 7; ibidem, 
Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za luty 1951 r., 5 III 1951 r., s. 10–11 (kopia cyfrowa – Pdf).    

458 Ibidem, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za wrzesień 1951 r., 4 X 1951 r., s. 55 (kopia cyfrowa – Pdf).    
459 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za kwiecień 1951 r., 4 V 1951 r., s. 26 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 

07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu V PUBP w Prudniku za okres od 30 III do 30 IV 1951 r., s. 241 i 242 (kopia cyfrowa – Pdf).
460 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za czerwiec 1952 r., 5 VII 1952 r. (dokument błędnie dato-

wany na 5 VI 1952 r.), s. 40 (kopia cyfrowa – Pdf).  
461 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za lipiec 1952 r., 5 VIII 1952 r., s. 51 i 58 (kopia cyfrowa – Pdf).
462 AIPN Wr 07/102, Analiza działalności rewizjonistycznej na terenie pow[iatu] Racibórz, 9 VIII 1957 r., k. 29.  
463 AIPN Wr 07/1205, Notatka nr 00/82 dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej dowodzonej przez Żaczka Augustyna ps. „Gustek”, [29 I 

1982 r.], k. 1–2; ibidem, [Karta informacyjna Augustyna Żaczka], 29 I 1982 r., k. 8 (kopia cyfrowa – Pdf).
464 Ibidem, Notatka nr 00/82 dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej dowodzonej przez Żaczka Augustyna ps. „Gustek”, [29 I 

1982 r.], k. 1 (kopia cyfrowa – Pdf).
465 Ibidem, Notatka nr 00/82 dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej dowodzonej przez Żaczka Augustyna ps. „Gustek”, [29 I 1982 r.], 

k. 1–3 (kopia cyfrowa – Pdf). Edward Bieniek, ur. 24 III 1934 r. w Rybniku, uczeń kamieniarski. Jan Guzy, ur. 24 VI 1931 r. w Rybniku, 
kierowca. Józef Matuszyk (Matuszek?), ur. 14 III 1933 r. w Tworkowie, pow. raciborski, funkcjonariusz straży przemysłowej. Walter 
Ploch, ur. 2 IV 1933 r. w Lubomi, robotnik kolejowy. Augustyn Żaczek, ur. 7 III 1929 r. w Brzeziu, pow. rybnicki, pracownik fizyczny. 
Józef Żaczek, ur. 19 V 1934 r. w Brzeziu, pow. rybnicki, robotnik kolejowy.    
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Konspiratorzy urządzili sobie siedzibę w odgruzowanych przez nich piwnicach zburzonego budynku na terenie 
Raciborza. Udało im się zdobyć również broń palną w postaci pistoletu TT. Pistolet ten został wyciągnięty przez 
Guzego z kieszeni funkcjonariusza UB, Franciszka Surowca, w trakcie zabawy urządzonej w raciborskiej cukrowni 
(na zabawie tej Guzemu towarzyszył Ploch)466 . 

Niestety w październiku 1950 r. do PUBP w Raciborzu dotarła informacja o tajnej organizacji, której członko-
wie zbierali się w piwnicy zburzonego domu i podobno zamierzali wysadzić w powietrze gmach Komendy Po-
wiatowej MO. Sprawą zajął się PUBP w Raciborzu pod szczególnym nadzorem i z pomocą Wydziału III WUBP 
w Opolu. W ślad za tym w listopadzie tegoż roku nastąpiły aresztowania. Do aresztu trafili: Edward Bieniek, Jan 
Guzy, Józef Matuszyk, Walter Ploch, Józef Żaczek i Edward Żaczek. 19 czerwca 1951 r. Wojskowa Prokuratura 
Rejonowa umorzyła śledztwo w stosunku do Bieńka z uwagi na młody wiek, nieposzlakowaną opinię i nieznaczną 
szkodliwość czynu. 22 lutego 1952 r. Sąd Wojewódzki w Opolu skazał Augustyna Żaczka i Jana Guzego na półtora 
roku więzienia, a Józefa Matuszyka – na rok więzienia. Wobec Józefa Żaczka orzeczono trzyletni pobyt w zakładzie 
poprawczym. 7 maja tegoż roku tenże sąd skazał  Waltera Plocha na 11 miesięcy więzienia467 . W listopadzie 1950 r. 
trafił do aresztu także Józef Klemens z Brzezia, w którego zabudowaniach ukrywał się Augustyn Żaczek468 .       

W pierwszych tygodniach 1951 r. grupa uczniów Ośrodka Szkolenia Energetyki w Nysie... 

Str. 147, przed pierwszym akapitem od góry
W nocy z 12 na 13 października 1952 r., podczas zabawy tanecznej w świetlicy PGR Kujawy w gminie Strzelecz-

ki, Jan Frelich, zatrudniony jako robotnik rolny w PGR Zawada w gminie Gostomia, zerwał plakat Powszechnej 
Organizacji „Służba Polsce”. Następnie próbował uciec przed obecnym na zabawie milicjantem, ale dał się areszto-
wać, gdy ten ostatni oddał kilka strzałów ostrzegawczych z pistoletu469. 

Str. 151, drugi akapit od góry 
W połowie sierpnia 1951 r. na obszar powiatu głubczyckiego opadła część wysłanych z Zachodu balonów 

z ulotkami w języku czeskim. Trzy takie ulotki zostały przejęte przez UB, a dwie przez WOP470. Ulotki z tek-
stem w języku czeskim, opatrzone hasłem SVOBODA, znaleziono wówczas także na przygranicznych polach koło 
Trzebini w powiecie prudnickim471. Balony z ulotkami w języku czeskim, opracowanymi przez czechosłowacką 
rozgłośnię Radia Wolna Europa, docierały nad południowe kresy Opolszczyzny również w następnych latach472. 

W sierpniu 1951 r. na terenie gromady Strzeleczki i we wrześniu następnego roku w Szybowicach w powiecie 
prudnickim znaleziono baloniki z ulotkami w języku niemieckim, przeznaczonymi dla mieszkańców Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej473. Ulotkę taką wraz z balonem dostarczono we wrześniu 1952 r. również na posterunek 
MO w Moszczance474. We wrześniu 1953 r. na terenie gromady Przychód w powiecie prudnickim znaleziono ulotki 
466 Ibidem, Notatka nr 00/82 dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej dowodzonej przez Żaczka Augustyna ps. „Gustek”, [29 I 

1982 r.], k. 2; ibidem, [Karta informacyjna Jana Guzego], 29 I 1982 r., k. 5 (kopia cyfrowa – Pdf).    
467 Ibidem, Notatka nr 00/82 dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej dowodzonej przez Żaczka Augustyna ps. „Gustek”, [29 I 1982 r.], k. 3; ibi-

dem, [Karta informacyjna Edwarda Bieńka], 29 I 1982 r., k. 4; ibidem, [Karta informacyjna Jana Guzego], 29 I 1982 r., k. 5; ibidem, [Karta 
informacyjna Józefa Matuszyka], 29 I 1982 r., k. 6; ibidem, [Karta informacyjna Waltera Plocha], 29 I 1982 r., k. 7; ibidem, [Karta 
informacyjna Augustyna Żaczka], 29 I 1982 r., k. 8; ibidem, [Karta informacyjna Józefa Żaczka], 29 I 1982 r., k. 9; AIPN Wr 09/1237, 
Notatka nr 61/81 dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej bez nazwy, założonej na terenie miasta Raciborza w 1950 r., 28 III 
1981 r., k. 2–3; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Edwarda Bieńka], 28 III 1981 r., k. 4; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Jana Guzego], 
28 III 1981 r., k. 5; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Józefa Matuszyka], 28 III 1981 r., k. 6; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Waltera 
Plocha], 28 III 1981 r., k. 7; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Józefa Żaczka], 28 III 1981 r., k. 8; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Augu-
styna Żaczka], 28 III 1981 r., k. 9; AIPN Wr 09/1238, Notatka nr 61/81 dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej bez nazwy, założonej na 
terenie miasta Raciborza w 1950 r., 28 III 1981 r., k. 2–3; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Edwarda Bieńka], 28 III 1981 r., k. 4; ibidem, 
Kwestionariusz osobowy [Jana Guzego], 28 III 1981 r., k. 5; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Józefa Matuszyka], 28 III 1981 r., k. 7; 
ibidem, Kwestionariusz osobowy [Waltera Plocha], 28 III 1981 r., k. 8; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Augustyna Żaczka], 28 III 
1981 r., k. 9; ibidem, Kwestionariusz osobowy [Józefa Żaczka], 28 III 1981 r., k. 10.   

468 AIPN Wr 09/1237, Kwestionariusz osobowy [Józefa Klemensa], 28 III 1981 r., k. 10; AIPN Wr 09/1238, Kwestionariusz osobowy [Józefa 
Klemensa], 28 III 1981 r., k. 6. Józef Klemens, ur. 7 XI 1979 r. w Brzeziu, pow. rybnicki, emerytowany murarz.   

469 AIPN Wr 07/361, t. 6, Meldunek specjalny [dla naczelnika Wydziału V WUBP w Opolu], 13 X 1952 r., s. 24 (kopia cyfrowa – Pdf).
470 AIPN Wr 07/67, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Głubczyce] za sierpień 1951 r., 2 IX 1951 r., s. 43 (kopia cyfrowa – Pdf). 
471 AIPN Wr 07/358, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik dla szefa WUBP w Opolu] za sierpień 1951 r., 5 IX 1951 r., s. 49 (kopia 

cyfrowa – Pdf).   
472 Tak np. w początkach grudnia 1954 r. ulotki w języku czeskim znaleziono w okolicach Jędrzejowa, Lubrzy i Głubczyc. AIPN Wr 07/56, 

Zestawienie wypadków w dniu 5 XII 1954 r. na terenie powiatu Głubczyce, s. 0128 (kopia cyfrowa – Pdf).   
473 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie miesięczne z pracy PUBP Prudnik po linii Wydz[iału V [WUBP Opole] za okres od 1 IX do 1 X 

1952 r., s. 612 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, t. 5, Meldunek, 20 VIII 1951 r., s. 18 (kopia cyfrowa – Pdf).      
474 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [PUBP Prudnik] za wrzesień 1952 r., 1 X 1952 r., s. 66 (kopia cyfrowa – Pdf).
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niemieckie wraz z balonikiem, na którym widniał napis SPD, wskazujący na to, że pochodziły one od zachodnio-
niemieckich socjaldemokratów475. Podobny balonik opadł w styczniu następnego roku na teren cegielni w Białej 
Prudnickiej. W mieście tym znaleziono wówczas ulotki adresowane przez SPD mieszkańców NRD w związku 
z odbywającymi się tam wyborami476. Materiały takie pojawiły się wówczas także w rejonie Krzanowic i Markowic 
w powiecie raciborskim477. Ulotki w języku niemieckim znaleziono również w marcu 1954 r. w Smolarni, Biedrzy-
chowicach i Walcach478. 

W maju i czerwcu 1954 r. na teren powiatu prudnickiego i inne obszary pograniczne Opolszczyzny opadły 
ulotki w języku czeskim, wzywające do oporu wobec kolektywizacji rolnictwa i bojkotu wyborów odbywających 
się w tymże roku w Czechosłowacji. Dotarły wówczas także ulotki w języku niemieckim, wydrukowane przez za-
chodnioniemieckich socjaldemokratów z okazji pierwszej rocznicy krwawego stłumienia wystąpień robotniczych 
w Berlinie w czerwcu 1953 r.479 W październiku 1954 r. na pogranicznych terenach w rejonie Pilszcza pojawiły się 
również ulotki w języku węgierskim480. W początkach października 1955 r. na teren Ocic, w granicach administra-
cyjnych Raciborza, opadły ulotki zachodnioniemieckich socjaldemokratów (SPD)481. W marcu 1956 r. balony 
z ulotkami w języku czeskim opadły niedaleko stacji kolejowej w Lekartowie w powiecie raciborskim oraz w pobli-
żu parowozowni PKP w Raciborzu482.      

Str. 151, po czwartym akapicie od góry 
Wiosną 1953 r. Referat V PUBP rozpracowywał pięcioosobową grupę opozycyjnie nastawionych uczniów 

szkoły ogólnokształcącej w Białej. Według materiałów UB należący do tej grupy Wojciech Kamiński propagował 
wśród uczniów dziesiątej klasy wrogie nastawienie wobec „Polski Ludowej” i Związku Sowieckiego, mówiąc m.in., 
że w ZSRR jest taka bieda, że tam ludzie umierają z głodu. Źródłem informacji na temat rozpracowywanej grupy 
był pozyskany wśród uczniów, na podstawie materiałów obciążających, informator o pseudonimie „Jasiński”, były 
alumn seminarium duchownego483. 

Str. 152, po drugim akapicie od góry 
W lutym 1956 r. funkcjonariusze PUds.BP w Raciborzu ustalili, że Helena Dziuk była autorką anonimowej 

korespondencji wysyłanej drogą pocztową do Radia Wolna Europa. Korespondencja ta była przejmowana przez 
biuro „W”, zajmujące się tajną kontrolą (perlustracją) poczty. Działo się to jednak bez nakazu prokuratorskie, 
a późniejsze zalegalizowanie tego procederu było niemożliwe. W tej sytuacji działania represyjne wobec Dziuk 
ograniczyły się do przesłuchania jej przez oficera Wydziału VII (śledczego) WUds.BP w Opolu484.           

Str. 152, przed pierwszym akapitem od dołu  
Według informacji z października 1950 r. u Antoniego Kuzmali w Dytmarowie miejscowi chłopi często zbierali 

się dla wspólnego słuchania dzienników radiowych BBC. Uczestnikom tych spotkań zarzucano również rozpo-
wszechnianie wrogiej propagandy485.    
475 AIPN Wr 07/361, t, 7, Raport dzienny dot. sytuacji politycznej na terenie powiatu prudnickiego w związku z wyborami w Niemczech 

Zachodnich, 11 IX 1953 r., s. 16 (kopia cyfrowa – Pdf).        
476 Ibidem, t. 8, Meldunek specjalny [dla naczelnika Wydziału V WUBP w Opolu], 21 I 1954 r., s. 14; ibidem, Meldunek specjalny [dla na-

czelnika Wydziału V WUBP w Opolu], 22 I 1954 r., s. 15 (kopia cyfrowa – Pdf).   
477 AIPN Wr 07/87, Sprawozdanie miesięczne, 31 I 1954 r., s. 4 (kopia cyfrowa – Pdf).   
478 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie po linii Wydziału V [WUBP Opole] z PUBP Prudnik za okres sprawozdawczy od 1 do 31 III 1954 r., s. 765 

(kopia cyfrowa – Pdf).   
479 Ibidem, Sprawozdanie po linii Wydziału V [WUBP Opole] z PUBP Prudnik za okres sprawozdawczy od 1 V do 1 VI 1954 r., dokument 

z 31 V 1954 r., s. 771 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN BU 1572/355, Sprawozdanie miesięczne [WUBP Opole] za maj 1954 r., 8 VI 
1954 r., s. 27; ibidem, Sprawozdanie miesięczne [WUBP Opole] za lipiec 1954 r., 8 VII 1954 r., s. 43 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 
07/359, Sprawozdanie miesięczne za maj 1954 r., 2 VI 1954 r., s. 136–137; ibidem, Sprawozdanie kwartalne za kwiecień, maj i czerwiec 
1954 r., 1 VII 1954 r., s. 141 (kopia cyfrowa – Pdf). Duża liczba baloników z ulotkami w języku czeskim pojawiła się w powiecie prudnic-
kim m.in. 21 VI 1954 r.  

480 AIPN Wr 07/56, Meldunek specjalny dot. akcji wyborczej do rad narodowych, 25 X 1954 r., s. 44 (kopia cyfrowa – Pdf). 
481 AIPN Wr 07/101, Bieżąca notatka informacyjna z terenu miasta i powiatu raciborskiego za okres od 25 IX do 2 X 1955 r., k. 67. 

W nawiązaniu do treści tych ulotek wśród miejscowej ludności śląskiej dały się słyszeć komentarze, że w niedługim czasie Niemcy zosta-
ną zjednoczone, a ziemie zachodnie polskie zostaną włączone do Niemiec. Ibidem, Bieżąca notatka informacyjna z terenu miasta i powiatu 
raciborskiego za okres od 10 do 16 X 1955 r., k. 75 i 76.    

482 AIPN Wr 07/87, Meldunek specjalny, 22 III 1956 r., s. 48 (kopia cyfrowa – Pdf).
483 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole z] PUBP Prudnik za okres od 1 III do 1 IV 1953 r., s. 679; ibidem, 

Sprawozdanie po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole z] PUBP Prudnik za okres od 1 do 30 IV 1953 r., s. 683–684 (kopia cyfrowa – Pdf).
484 AIPN  Wr 07/101, Meldunek tygodniowy z terenu miasta i powiatu raciborskiego za okres od 13 do 19 II 1956 r., k. 129.  
485 AIPN Wr 07/358, t. 4, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za okres od 1 do 30 XI 1950 r., dokument z 1 XII 1950 r., s. 135 (kopia 

cyfrowa – Pdf). Donosił o tym informator o pseudonimie „Koń”. 
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7 listopada 1951 r. pod zarzutem zbiorowego słuchania zachodnich programów radiowych oraz rozpowszech-
niania uzyskiwanych w ten sposób informacji (w miejscu zamieszkania i miejscu pracy) został aresztowany Ludwik 
Jańczak z Dytmarowa, zatrudniony jako robotnik w Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Aresztowa-
nia dokonał Referat Śledczy PUBP w Prudniku na wniosek Referatu IV PUBP i na podstawie nakazu uzyskanego 
z Prokuratury Wojewódzkiej w Opolu486. 

Str. 153, po pierwszym akapicie od góry 
W październiku 1952 r. po zarzutem zbiorowego słuchaniu audycji zagranicznych z państw kapitalistycznych 

oraz rozsiewania wrogiej propagandy, inspirowanej tymi audycjami, PUBP w Prudniku aresztował dwóch Śląza-
ków z Brzeźnicy: rolnika Teodora Szybola i robotnika Franciszka Witora. Nakaz aresztowania wydała Prokuratura 
Powiatowa w Prudniku487. 

W marcu 1953 r. Referat V PUBP w Prudniku prowadził dochodzenie przeciwko Bronisławie Skórze i Zdzisła-
wowi Knoblochowi, słuchaczom zachodnich programów radiowych (Głos Ameryki, Radio Wolna Europa i in.). 
Barbara Skóra, uczennica jedenastej klasy Technikum Handlowego, rozpowszechniała czerpane z radia informacje 
wśród swoich koleżanek szkolnych, wypowiadając się wrogo pod adresem ustroju Polski Ludowej. Zarzucano jej też, 
że uwłaczała czci Generalissimusa Józefa Stalina. Wobec obojga zastosowano dozór milicyjny, a w stosunku do Skó-
ry także wydalenie ze szkoły. Kierownictwo PUBP w Prudniku planowało wystąpienie do Komisji Specjalnej 
w Warszawie z wnioskiem o osadzenie obu osób w obozie pracy488.             

Z analogicznych powodów obiektem zainteresowania UB stał się również Teodor Kapa, zatrudniony w świetli-
cy Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Organizował on zbiorowe słuchanie Radia Wolna Europa 
u siebie w domu, a także w świetlicy fabrycznej, oraz rozpowszechniał wśród pracowników informacje z zagranicz-
nych audycji radiowych, m.in. na temat powstania robotniczego w Berlinie w czerwcu 1953 r. Od informatora 
o pseudonimie „Rak” dowiedział się o tym PUBP w Prudniku. Przesłuchano świadków i 26 lipca 1953 r. Kapa 
został aresztowany489.   

W 1954 r. Referat Śledczy PUBP w Prudniku prowadził dochodzenie przeciwko Helenie Pitach z Głogówka, 
podejrzanej o to, że w swoim mieszkaniu organizowała zbiorowe słuchanie audycji radiowych nadawanych z państw ka-
pitalistycznych490. W czerwcu tegoż roku PUBP w Prudniku skierował do Wydziału Śledczego WUBP w Opolu 
sześć spraw przeciwko osobom organizującym zbiorowe słuchanie zagranicznych programów radiowych. Chodzi-
ło przeważnie o osoby pochodzenia miejscowego, uprawiające także tzw. szeptaną propagandę z wykorzystaniem 
informacji czerpanych z radia491.      

W trzecim kwartale 1954 r. funkcjonariusze PUBP w Prudniku przesłuchali profilaktycznie siedem osób podej-
rzanych o zbiorowe słuchanie radia z państw kapitalistycznych: Jana Pisarczyka z Mochowa, Pawła Barysza z Białej, 
Karola Brzanka i Antoniego Mencela z Białej, Franciszka Burczyka i Pawła Głombicę z Dzierżysławic oraz Józefa 
Majerka z Lubrzy. PUBP w Prudniku wystąpił wcześniej do Wydziału Śledczego WUBP w Opolu z wnioskiem 
o aresztowanie wymienionych osób, ale w odpowiedzi otrzymano polecenie przeprowadzenia rozmów profilak-
tycznych (za zgodą szefa WUBP). Z doniesień agentury wynikało, że przesłuchania te przyniosły pożądany efekt, 
gdyż podejrzani zaprzestali zbiorowego słuchania radia z państw kapitalistycznych492.  
486 Ibidem, t. 5, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za listopad 1951 r., 6 XII 1951 r., s. 70 i 74 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN 

Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP Prudnik za okres od 1 do 30 XI 1951 r., dokument z 27 XI 1951 r., s. 427 
(kopia cyfrowa – Pdf). 

487 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za październik 1952 r., 1 XI 1952 r., s. 77–78 (kopia cyfrowa 
– Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie po linii Wydziału V [WUBP Opole z] PUBP Prudnik za okres od 1 do 31 X 1952 r., s. 516 (kopia 
cyfrowa – Pdf).

488 Ibidem, Sprawozdanie po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole z] PUBP Prudnik za okres od 1 III do 1 IV 1953 r., s. 681 (kopia cyfrowa – 
Pdf); AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za marzec 1953 r., 2 IV 1953 r., s. 28 (kopia cyfrowa – Pdf).

489 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za sierpień 1953 r., 3 IX 1953 r., s. 69 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie 
z przebiegu prowadzonych spraw przez Referat Ochrony przy PZPB w Prudniku, 28 IX 1953 r., s. 643; ibidem, Sprawozdanie [z pracy 
PUBP Prudnik] po linii Wydz[iału] V [WUBP Opole] za okres od 1 do 30 VII 1953 r., s. 694 (kopia cyfrowa – Pdf).

490 AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie z pracy Referatu Śledczego PUBP w Prudniku za sierpień 1954 r., 27 VIII 1954 r., s. 726–728 (kopia 
cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za sierpień 1953 r., 3 IX 1953 r., s. 69 (kopia cyfrowa – Pdf).

491 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne za kwiecień, maj i czerwiec 1954 r., 1 VII 1954 r., s. 140 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 
07/360, Sprawozdanie po linii Wydziału V [WUBP Opole] z PUBP Prudnik za okres sprawozdawczy od 1 VI do 1 VII 1954 r., dokument 
z 30 VI 1954 r. (błędnie datowany na 31 czerwca), s. 774 (kopia cyfrowa – Pdf).

492 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku z pracy agenturalno-operacyjnej 
za III kwartał 1954 r., 1 X 1954 r., s. 150–151 i 153 (kopia cyfrowa – Pdf).
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Str. 157, po drugim akapicie od góry 
Funkcjonariusze PUBP w Prudniku w okresie przedwyborczym aresztowali m.in. Marię Marchlewską, pra-

cownicę Urzędu Pocztowego w Prudniku. 18 października 1952 r. kontakt poufny doniósł, że w swoim miejscu 
pracy rozpowszechnia ona wrogie wiadomości o kandydatach na posłów oraz wrogo wypowiada się w stosunku do 
Polski Ludowej. Po przesłuchaniu świadków dokonano zatrzymania podejrzanej493.  

26 października 1952 r. – za rzekome rozpowszechnianie wrogiej propagandy w bialskiej filii Prudnickich Zakła-
dów Przemysłu Bawełnianego – zatrzymano na 48 godzin Aleksandra Rajcę, rozpracowywanego przez prudnickie UB 
jako były członek NSZ. Wniosek o zatrzymanie został zatwierdzony przez szefa WUBP w Opolu, a wszczęte w tej sprawie 
śledztwo prowadziła grupa śledcza WUBP. W toku śledztwa Rajca zaprzeczał stawianym mu zarzutom, obejmują-
cym również nielegalne posiadanie pistoletu494.     

Przedmiotem ostrych kontrowersji wśród funkcjonariuszy PUBP w Prudniku stała się sprawa Józefa Gerynia, 
kierownika magazynu technicznego PZPB, zatrzymanego 18 października 1952 r. pod zarzutem wrogich wypo-
wiedzi na temat wyborów. Zatrzymania dokonał Referat Ochrony przy PZPB, ale sprawę przekazano następnie 
Referatowi Śledczemu PUBP. Podstawę zatrzymania stanowiły zeznania świadków, przesłuchanych przez kierow-
nika RO przy PZPB, ppor. Zygfryda Mularczyka (w obecności referenta Józefa Klatki i sekretarki, Józefy Surman). 
Przesłuchiwani ponownie przez funkcjonariuszy Referatu Śledczego PUBP świadkowie ci odwołali jednak swoje 
poprzednie zeznania. Kolejne przesłuchanie w tej sprawie przeprowadził prokurator Wieczorek z Prokuratury Po-
wiatowej w Prudniku. Poczynione przez niego ustalenia, przekazane Prokuraturze Wojewódzkiej w Opolu, oka-
zały się bardzo niekorzystne dla ppor. Mularczyka. W raporcie dla szefa WUBP w Opolu ten ostatni bronił się, 
zarzucając prokuratorowi, że jest do niego uprzedzony: nie chciał posadzić Gerynia, a odwrotnie, zależało mu na 
tym, by posadzić kierownika Referatu Ochrony, Mularczyka. W tym kontekście ppor. Mularczyk zarzucał prokura-
torowi Wieczorkowi, że w przeszłości należał do PPS i utrzymywał ścisłe kontakty z elementem WRN-owskim, jak 
np. Zbigniew Bachowski495. 

W okresie przedwyborczym, w celu zlikwidowania czarnych plam na terenie powiatu prudnickiego, aparat bez-
pieczeństwa zatrzymał także sześć osób podejrzanych o prowadzenie działalności proniemieckiej. Na tej zasadzie 
trafili do aresztu: Franciszek Adamczyk, Franciszek  Kreczmer, Karol Lerch, Alfons Nocoń (Głogówek), Anna La-
rysz (Browiniec) i Kurt Kurting (Ścinawa Mała)496. 

Wybory zbojkotowali powszechnie prudniccy świadkowie Jehowy. Według ustaleń PUBP w Prudniku nie od-
dał głosu ani jeden przedstawiciel tego środowiska497.    

Str. 158, przed drugim akapitem od dołu
Funkcjonariusze PUBP w Prudniku w okresie przedwyborczym, w listopadzie i początkach grudnia 1954 r., 

przesłuchali profilaktycznie co najmniej dziewięć osób: Hermana Gasza z Wilkowa, Franciszka Olbrycha z Gło-
gówka, Gertrudę Sztreg z Twardawy, Magdalenę Tyrałę z Białej i Jana Winklera z Zieliny na okoliczność wrogich 
wystąpień w akcji wyborczej, Wilhelma Baucza z Mionowa na okoliczność organizowania zbiorowego słuchania 
audycji radiowych z państwa kapitalistycznych, Stanisława Raka z Rostkowic na okoliczność słuchania audycji 
radiowych z państw kapitalistycznych i rozsiewania wrogiej propagandy, Pawła Strzodę z Biedrzychowic na okolicz-
ność wrogich wypowiedzi p[rzeciw]ko Polsce Ludowej i wychwalania [Konrada] Adenauera oraz Franciszka Orynka 
z Biedrzychowic na okoliczność wrogich wypowiedzi w języku niemieckim i śpiewania niemieckich piosenek. Sprawę 
Piotra Gasza, który wystąpił wrogo na zebraniu przedwyborczym w Wilkowie, przekazano do Prokuratury Powia-
493 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne [dla szefa WUBP w Opolu] za październik 1952 r., 1 XI 1952 r., s. 77 (kopia cyfrowa – 

Pdf); AIPN Wr 07/360, Sprawozdanie po linii Wydziału V [WUBP Opole] [z pracy] PUBP Prudnik za okres od 1 do 31 X 1952 r., s. 516 
(kopia cyfrowa – Pdf).

494 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za okres od 1 do 30 X 1952 r. [z pracy PUBP Prudnik] po linii Wydziału III [WUBP Opole], 
30 X 1952 r., s. 519 (kopia cyfrowa – Pdf).

495 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za październik 1952 r., 1 XI 1952 r., s. 76–77 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/361, t. 6, 
Raport [dla szefa WUBP w Opolu], 29 X 1952 r., s. 35–37 (kopia cyfrowa – Pdf). Geryniowi zarzucano rozsiewanie wrogiej propagandy 
w latach 1951–1952. Przed wyborami w 1952 r. miał on mówić, że w Polsce Ludowej robotnik ma gorsze warunki bytowe niż w Polsce 
sanacyjnej […] wybory przygotowane są z góry i czy obywatele będą głosować czy nie, wybory […] przejdą korzystnie dla Polski Ludowej 
[…] do roku 1939 robotnik poprawił sobie byt […] a obecnie tylko się dużo pisze, a nic się nie robi.                  

496 AIPN Wr 07/358, t. 6, Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 1952 r., 1 X 1952 r., s. 69; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za październik 
1952 r., 1 XI 1952 r., s. 75; ibidem, Sprawozdanie miesięczne za listopad 1952 r., 1 XII 1952 r., s. 84 (kopia cyfrowa – Pdf);

497 Ibidem, Sprawozdanie miesięczne za październik 1952 r., 1 XI 1952 r., s. 77 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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towej w Prudniku. Analogiczne kroki podjęto wobec Eryka Graby z Białej za wulgarne wypowiedzi pod adresem 
Polski Ludowej oraz Floriana Pietruszki z Komornik za usiłowanie rozbicia godła państwowego498. 

Analogiczne działania prewencyjne podejmowała także miejscowa milicja. Do końca listopada 1954 r. funkcjo-
nariusze PUBP i Komendy Powiatowej MO w Prudniku przesłuchali profilaktycznie łącznie trzynaście osób, które 
wrogo wypowiadały się przeciwko akcji wyborczej. Przeprowadzono także jedną rozmowę profilaktyczną499. 

Str. 161, przed pierwszym akapitem od dołu
W marcu 1953 r. Michał Stolar, pracownik Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego, były członek 

PZPR (wykluczony z partii), został aresztowany za wyrażenie po śmierci Stalina opinii, że zmarł morderca wielu lu-
dzi. Aresztowanemu zarzucano też, że w okresie od stycznia do marca 1953 r. w Prudniku rozpowszechniał fałszywe 
wiadomości na temat stosunków gospodarczych w Polsce Ludowej i Związku Radzieckim, pochwalając równocześnie 
[…] rządy państw kapitalistycznych. Działania UB zapoczątkowało doniesienie informatora o pseudonimie „Kró-
likowski”, a przed aresztowaniem przesłuchano kilku świadków. Jerzy Klimas, urodzony w 1910 r. w Koszycach na 
Słowacji mieszkaniec przysiółka Nowy Bud w gminie Strzeleczki, został aresztowany za to, że 6 marca 1953 r. 
w gospodzie spółdzielczej […] uwłaczał czci Generalissimusa Józefa Stalina, używając słów powszechnie uznanych 
[…] za obelżywe500. 

Str. 158, po pierwszym akapicie od dołu
W niektórych miejscowościach powiatu prudnickiego spora część wyborców głosowała przeciwko kandyda-

tom Frontu Narodowego bądź zbojkotowała wybory. Sytuacja taka zaistniała m.in. w gromadzie Pogórze w gminie 
Łącznik, gdzie oddano 150 głosów przeciwko kandydatom FN. W samym Łączniku przeciwko kandydatom Frontu 
Narodowego głosowało około 50 osób, a 150 osób w ogóle nie brało udziału w głosowaniu mimo prowadzonej agitacji. 
W gromadzie Walce przeciwko kandydatom FN głosowało 116 osób. W gromadzie Komorniki w gminie Kórnica 
na jednej z kart do głosowania narysowano swastykę i napisano hasło Precz z komunizmem – my chcemy króla. 
W Dobrej w gminie Strzeleczki i Trzebinie w gminie Lubrza odnotowano dwie próby wrzucenia do urn pustych 
kopert501. 

Troje mieszkańców Głogówka, Rudolf Pessel, Maria Urbanek i Dorota Wizner, otwarcie odmówiło udziału 
w wyborach, mówiąc, że są Niemcami i głosować nie będą. Udziału w głosowaniu odmówił także ks. Jan Piechota, 
proboszcz parafii Browieniec w gminie Racławice Śląskie (autochton). Wybory zbojkotowali także świadkowie 
Jehowy – dwadzieścia dziewięć osób w całym powiecie prudnickim502.       

Str. 162, pierwszy akapit od dołu 
Znaczny wpływ na kształtowanie się sytuacji społecznej miała działalność propagandowa Radia Wolna Europa, 

nawiązująca w szczególności do informacji podanych przez ppłk. Światłę503. W działalności tej wykorzysty-
wano w tym celu również ulotki, przenoszone przy użyciu balonów. W maju i czerwcu 1955 r. sporą liczbę takich 

498 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kierownika Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku z pracy agenturalno-
-operacyjnej za IV kwartał 1954 r., 30 XII 1954 r., s. 159–160 i 164 (kopia cyfrowa – Pdf). 

499 AIPN Wr 07/361, t. 8, Raport [dla szefa WUBP w Opolu] z przebiegu zabezpieczenia i pracy operacyjnej PUBP i KP MO Prudnik 
w okresie kampanii wyborczej, 6 XII 1954 r., s. 58 (kopia cyfrowa – Pdf). 

500 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie miesięczne za marzec 1953 r., 2 IV 1953 r., s. 25 i 27–28 (kopia cyfrowa – Pdf). 
501 AIPN Wr 07/361, t. 8, Raport [dla szefa WUBP w Opolu] z przebiegu zabezpieczenia i pracy operacyjnej PUBP i KP MO Prudnik 

w okresie kampanii wyborczej, 6 XII 1954 r., s. 60 (kopia cyfrowa – Pdf). 
502 AIPN Wr 07/361, t. 8, Raport [dla szefa WUBP w Opolu] z przebiegu zabezpieczenia i pracy operacyjnej PUBP i KP MO Prudnik 

w okresie kampanii wyborczej, 6 XII 1954 r., s. 60–61 (kopia cyfrowa – Pdf). 
503 Według informacji docierających do UB, dyskusje na ten temat prowadzili m.in. księża odwiedzający o. Franciszka Potockiego, 

gwardiana głubczyckiego klasztoru o.o. franciszkanów. AIPN Wr 07/56, Sprawozdanie [PUBP Głubczyce] z dotychczasowej pracy 
operacyjnej w kampanii przedwyborczej, 18 XI 1954 r., s. 0060 (kopia cyfrowa – Pdf). Rewelacje Światły bywały źródłem inspiracji dla 
opozycyjnie nastawionych mieszkańców południowych kresów Opolszczyzny. Tak np. 17 VI 1955 r. w ubikacji  na terenie Zakładów 
Budowy Nadwozi Samochodowych w Nysie pojawił się napis o treści: Koledzy ZMP[ow]cy, czytajcie broszury pod tytułem „Za kulisami 
bezpieki i partii”, a dowiecie się, do czego was ciągną. AIPN Wr 07/453, Meldunek tygodniowy Powiatowego Urzędu [ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego] w Nysie, 18 VI 1955 r., s. 183 (kopia cyfrowa – Pdf). W tymże miesiącu pewien mieszkaniec Paczkowa, zatrudniony 
wcześniej jako funkcjonariusz więziennictwa w Nysie, otrzymał dwie ulotki z pogróżkami. Na jednej z nich widniał następujący tekst 
wraz z rysunkiem szubienicy: Uważaj ubowcu, Światło w Ameryce. To tylko dla was zostanie. Autorem ulotek okazał się Krzysztof  
Kłodowski, uczeń siódmej klasy szkoły podstawowej. Z uwagi na młody wiek autora UB ograniczyło się do przesłuchania i rozmowy 
ostrzegawczej z jego ojcem. Ibidem,  Meldunek tygodniowy Powiatowego Urzędu [ds. Bezpieczeństwa Publicznego] w Nysie, 25 VI 
1955 r., s. 185–186 (kopia cyfrowa – Pdf).
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ulotek, a także dziewięć balonów, znaleziono w powiecie nyskim504, a także w kilku miejscach na terenie powiatu 
raciborskiego505. 

W grudniu tegoż roku nad Krzyżanowice, Krzanowice i Chałupki, nadgraniczne miejscowości w powiecie raci-
borskim, nadleciały balony z pierwszym numerem biuletynu informacyjnego RWE. Dostarczone w ten mate-
riały były zbierane przez milicjantów i żołnierzy WOP oraz przekazywane do Wydziału III WUds.BP w Opolu. 
W tymże miesiącu PU ds. BP w Raciborzu wystąpił z wnioskiem o aresztowanie Ottona Laska z Krzanowic, 
który jedną z takich ulotek dał do czytania innej osobie506.

W początkach 1956 r. około 1200 ulotek, przesłanych drogą powietrzną z Niemiec Zachodnich, opadło na teren 
powiatów brzeskiego, grodkowskiego, namysłowskiego, niemodlińskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prud-
nickiego, raciborskiego i strzeleckiego. Balonowe akcje ulotkowe powtarzały się również w późniejszym czasie. 
Tak np. w marcu 1956 r. do niektórych miejscowości Opolszczyzny dotarły balony z ulotkami w języku czeskim 
i węgierskim. W kwietniu i maju 1956 r. na obszarze województwa opolskiego odnotowano pojawienie się czter-
dziestu dwóch  balonów i ponad 3100 ulotek. Przeważały ulotki z tekstem w języku polskim. Nie brakowało jednak 
również ulotek z tekstem w języku czeskim507. 

Ulotki z rewelacjami ppłk. Światły były kolportowane m.in. w gromadzie Maków w powiecie raciborskim508. 
W listopadzie 1955 r. funkcjonariusze PUds.BP w Raciborzu aresztowali Maksymiliana Ludwika, podejrzane-
go o rozpowszechnianie takich materiałów509. 

W październiku 1956 r. w Budziskach w tymże powiecie raciborskim pewien uczeń przyniósł do miejscowej 
szkoły podstawowej większą ilość ulotek RWE, chwaląc się, że ma ich jeszcze dużo w domu. Ulotki zostały mu 
odebrane przez nauczycielkę510.    

Str. 164, przed pierwszym akapitem od góry 
W powiecie prudnickim w połowie 1956 r. odnotowano poważne zahamowanie w dalszym rozwoju spółdziel-

czości produkcyjnej. Dotyczyło to zwłaszcza wiosek zamieszkałych przez rdzenną ludność śląską. Powodem tego 
stanu rzeczy – pisano w materiałach sprawozdawczych PUds.BP w Prudniku – jest to, że autochtoni prowadzą 
gospodarstwa bardzo dobrze, trudno ich przekonać o wyższości gospodarki zespołowej […] nawet naszą agenturę511. 

W trzecim kwartale 1956 r. odnotowano około pięćdziesięciu wystąpień ze spółdzielni w powiecie prudnic-
kim. Kierownictwo PUds.BP w Prudniku tak oceniało ówczesną sytuację: W spółdzielniach na dobrym poziomie 
gospodarczym rezygnacje nie są problemem, gdyż nie brakuje tam rąk do pracy, natomiast jest gwarancja przypływu 
nowych członków. Najgorzej przedstawia się sprawa w tych spółdzielniach, które są słabe, jak Górka Prudnicka, Szy-
bowice, Niemysłowice, Mieszkowice i Racławice Śl[ąskie], gdzie nie ma kto pracować, jak również wpływają nowe 
rezygnacje. […] Stwierdzamy, że spółdzielnie te powstały jedynie dlatego, aby były, i przy ich zakładaniu nie liczono się 
z efektami politycznymi i gospodarczymi. Do spółdzielni przystąpili przeważnie ludzie starsi, którzy nie mogą podołać 
pracy512. 

Str. 164, po pierwszym akapicie od góry 
Szybko postępująca zmiana nastrojów społecznych bardzo utrudniała działalność aparatu bezpieczeństwa. 

W maju 1956 r. kierownictwo PU ds. BP w Raciborzu na czele z kpt. Bronisławem Bortnowskim narzekało na 
504 AIPN Wr 07/453, Meldunek tygodniowy Powiatowego Urzędu [ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Nysie], 20 V 1955 r., s. 174; ibidem, 

Meldunek tygodniowy Powiatowego Urzędu [ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Nysie], 11 VI 1955 r., s. 180; ibidem, Meldunek tygo-
dniowy Powiatowego Urzędu [ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Nysie], 25 VI 1955 r., s. 184 (kopia cyfrowa – Pdf).

505 AIPN Wr 07/101, Meldunek sytuacyjny z terenu miasta i pow[iatu] raciborskiego za okres ub[iegłego] tygodnia, 13 V 1955 r., k. 22.      
506 AIPN Wr 07/101,  Meldunek tygodniowy z terenu miasta i powiatu raciborskiego za okres od 5 do 11 XII 1955 r., k. 103. 
507 AIPN Wr 07/246, Meldunek tygodniowy, 16 I 1956 r., k. 152; ibidem, Meldunek nr 02/56, 17 I 1956 r., k. 149; ibidem, Meldunek nr 3/56, 

30 I 1956 r., k. 118; ibidem, [Część meldunku bez daty z 1956 r. – brak pierwszej strony], k. 164; ibidem, Meldunek tygodniowy, 16 IV 
1956 r., k. 210; ibidem, Meldunek nr 7/56, 21 III 1956 r., k. 216; AIPN Wr 07/453, Meldunek tygodniowy Powiatowego Urzędu [ds. 
Bezpieczeństwa Publicznego w Nysie], 25 IV 1955 r., s. 241. Ulotki RWE z tekstem w języku czeskim znaleziono m.in. w okolicach Zło-
togłowic w powiecie nyskim. Władze komunistyczne zarządziły patrolowanie terenu, mobilizując aparat MO, członków ORMO i aktyw 
partyjny w terenie w celu wyzbierania rozrzuconych ulotek i balonów. Por. A. L. Sowa, op. cit., s. 200–201.   

508 AIPN Wr 09/900, Charakterystyka kontrwywiadowcza powiatu raciborskiego, 24 III 1956 r., s. 0190 (kopia cyfrowa – Pdf).
509 AIPN Wr 07/101,  Meldunek sytuacyjny z terenu miasta i powiatu raciborskiego za okres od 7 do 13 XI 1955 r., k. 91.   
510 Ibidem, Meldunek dot. nastrojów na terenie miasta i powiatu raciborskiego za ubiegły tydzień, 22 X 1955 r., k. 225. 
511 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne za II kwartał 1956 r. Powiatowego Urzędu ds. BP w Prudniku, 28 VI 1956 r., s. 213 (kopia 

cyfrowa – Pdf). 
512 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Pow[iatowego] Urzędu ds. Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] w Prudniku za III kw[artał] 1956 r., 28 IX 

1956 r., s. 223 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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poważne trudności w pracy z agenturą i przedsięwzięciach werbunkowych. Informatorzy uchylali się od współpra-
cy, unikali spotkań z funkcjonariuszami UB, lekceważąco podchodzili do poczynionych niegdyś zobowiązań itp. 
Niektórzy otwarcie wycofywali się z owych zobowiązań, mówiąc, że są niezgodne z ich sumieniem itp. Kandydaci 
na informatorów nie chcieli podpisywać zobowiązań. Wyczuć daje się jasno – pisano w meldunku sytuacyjnym dla 
kierownika WUds.BP w Opolu – że raczej nie chcą mieć nic wspólnego z Organami B[ezpieczeństwa] P[ublicznego], 
czego nie notowaliśmy poprzednio513.                

Str. 164, po drugim akapicie od góry 
W lipcu 1956 r. na terenie Browińca w powiecie prudnickim Jan Roksztajn, miejscowy Ślązak, w miejscu pu-

blicznym wołał w języku polskim Precz z komuną oraz w języku rosyjskim Roboczy narodzie, poderwij się do walki 
o chleb. Sprawą tą zajął się Wydział VII (śledczy) WUds.BP w Opolu. Z uwagi na podeszły wiek Roksztajna zrezy-
gnowano z aresztowania, postanawiając, że będzie on odpowiadał przed sądem z wolnej stopy514. 

W sierpniu 1956 r. w ubikacji na Wydziale Tkalni Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego wykonano 
napis o treści: Popieramy strajk robotników Poznania. Niech żyje jedność robotników i chłopów. Precz z komuną. 
Niech żyje Polska Demokratyczna. Poniżej widniały dwa inne napisy, wykonane odmiennym charakterem pisma: 
Niech żyje NRF, USA, niezłomne siły narodu. My nie chcemy ustroju demokratycznego. Precz ze Związkiem Radziec-
kim oraz Wspólny wróg to ZSRR. Precz z Rosją. Funkcjonariusze PUds.BP w Prudniku wraz z biegłym WUds.BP 
w Opolu porównywali te napisy z próbkami pisma pracowników PZPB. Na tej podstawie o wykonanie pierwszego 
napisu był podejrzewany stolarz Mieczysław Czerwiński515.   

Str. 164, przed pierwszym akapitem od dołu 
Pod koniec września 1956 r. funkcjonariusze PUds.BP w Raciborzu, zgodnie z decyzją kierownika WUds.

BP w Opolu, aresztowali Wilhelma Mateję, pracownika PKP, który według uzyskanych na jego temat materia-
łów w miejscu publicznym, na stacji PKP w Raciborzu, szerzył wrogą propagandę p[rzeciw]ko ZSRR i PRL – w nega-
tywny sposób wypowiadał się o polityce tych państw, nawiązując przy tym do niedawnych wydarzeń poznańskich. 
Aresztowanego przekazano do dyspozycji Wydziału VII (śledczego) WUds.BP w Opolu516.           

W tymże miesiącu na wagonach odchodzących do Czechosłowacji ze stacji PKP w Chałupkach pojawiały się 
napisy potępiające ówczesnych przywódców PZPR i PRL. Autorem napisów okazał się spawacz Płaczek, zamiesz-
kały w Rudyszwałdzie w powiecie raciborskim517.  

Str. 165, po pierwszym akapicie od góry 
Spora liczba mieszkańców powiatu raciborskiego dała wyraz swej opozycyjnej postawie przy okazji kolejnych 

wyborów do Sejmu PRL, odbywających się 20 stycznia 1957 r. Nie wszystkich przekonały nawet apele hierarchii 
kościelnej, która tym razem wyjątkowo poparła hasło głosowania bez skreśleń518. Przed wyborami w Markowicach 
wywieszono dwie, pisane odręcznie ołówkiem, ulotki, wzywające do skreślania przede wszystkim kandydatów na-
leżących do PZPR. Podobne w swej wymowie ulotki, tym razem z tekstem niemieckim, pojawiły się w Tworkowie 
w dniu wyborów. Ulotki rozklejone w gromadzie Rudnik wzywały do skreślania kandydatów spośród ludności 
napływowej519. 

Około 6400 wyborców w powiecie raciborskim skreślało nazwiska kandydatów na kartach do głosowania, 
a około 1000 osób wrzuciło do urn puste koperty. W urnach pojawiło się również około 170 wrogich napisów 
wrzuconych wraz z kopertami520. 

513 AIPN Wr 07/101, Meldunek sytuacyjny z terenu miasta i powiatu raciborskiego, 30 V 1956 r., k. 195.  
514 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Pow[iatowego] Urzędu ds. Bezp[ieczeństwa] Publ[icznego] w Prudniku za III kw[artał] 

[19]56 r., 28 IX 1956 r., s. 222 (kopia cyfrowa – Pdf). 
515 Ibidem, s. 222 i 225; AIPN BU 1583/179, Sprawozdanie kwartalne za III-ci kwartał 1956 roku, 6 X 1956 r., k. 7 i 10–11. W związku z 

pojawieniem się tych napisów PUds.BP w Prudniku założył sprawę agencyjno-śledczą o kryptonimie „Włókniarz”. W sprawie tej wyko-
rzystywano m.in. informatora o pseudonimie „Wierny”, któremu zlecono śledzenie Czerwińskiego. 

516 AIPN Wr 07/101, Bieżąca notatka informacyjna , 29 IX 1956 r., k. 217 i 219. 
517 AIPN Wr 07/82, Sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Raciborzu za III kwartał 1956 r., 26 IX 

1956 r., k. 37. 
518 Por. J. Żaryn, op. cit., s. 57.  
519 AIPN Wr 07/82, Sprawozdanie za okres od 1 I do 30 III 1957 r. [z pracy] Referatu Służby Bezpieczeństwa Powiatowej Komendy Milicji 

Obywatelskiej w Raciborzu, 28 III 1957 r., s. 52.   
520 Ibidem.
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Str. 168, po trzecim akapicie od góry 
We wrześniu 1957 r. Referat SB Komendy Powiatowej MO w Prudniku składał się z zastępcy komendanta po-

wiatowego MO ds. bezpieczeństwa, starszego oficera operacyjnego, dwóch oficerów operacyjnych oraz sekretarza. 
Nieobsadzony pozostawał jeden etat starszego oficera operacyjnego521. W pierwszym kwartale następnego roku 
stan etatowy Referatu przewidywał siedmiu pracowników operacyjnych i sekretarza. Stan faktyczny był pomniej-
szony o dwóch pracowników operacyjnych522. 

Za najlepiej pracujących funkcjonariuszy Referatu uważano w tym czasie ppor. Stanisława Martynę i chor. Edwar-
da Grządziela. Chor. Józefowi Klatce zarzucano pewne słabości w pracy oraz to, że nie wykorzystuje należycie czasu 
na pracę operacyjną. Najgorzej oceniany przez kierownika Referatu oficer operacyjny Marian Kowalski. W czerwcu 
1957 r. zarzucano mu, że nie posiada […] żadnych wyników w pracy operacyjnej, a na dodatek nadużywa alkoholu. 
Grożono mu, że w razie, gdyby się nie poprawił, może być przeniesiony na inny teren523. W czwartym kwartale 1957 r. 
i pierwszym kwartale następnego roku funkcjonariusza tego dwukrotnie ukarano naganą z ostrzeżeniem524.  

W drugim kwartale 1958 r. w Referacie SB KP MO w Prudniku, po raz pierwszy od jego utworzenia, wprowa-
dzono zagadnieniowy podział pracy. Ppor. Stanisławowi Martynie, starszemu oficerowi operacyjnemu, przydzie-
lono zagadnienia z pionu III SB, obejmujące w szczególności zwalczanie bandytyzmu i prawicy ludowej. Ppor. Józef 
Klatka, oficer operacyjny, miał zajmować się zagadnieniem rewizjonizmu niemieckiego i środowiskami wrogiej 
inteligencji. Kolejny oficer operacyjny, chor. Edward Grządziel odpowiadał za sprawy dotyczące kleru, sekt reli-
gijnych i młodzieży. Chor. Józef Pleban, przeniesiony ze stanowiska sekretarza na etat oficera operacyjnego, miał 
zajmować się przemysłem. Kompetencje czwartego oficera operacyjnego, ppor. Mariana Kowalskiego, obejmowały 
zagadnienia z pionu II SB (kontrwywiad)525.   

W następnym kwartale zmodyfikowano podział pracy, mając na względzie w szczególności występującą w spe-
cyficznych warunkach powiatu prudnickiego potrzebę zwiększenia liczby funkcjonariuszy zajmujących się zagadnie-
niami z pionu II SB. Zagadnieniami z tego pionu miało odtąd zajmować się dwóch funkcjonariuszy: ppor. Kowalski 
i chor. Pleban. Przemysłem i innymi zagadnieniami z pionu III SB miał zajmować się ppor. Martyna. Ppor. Klatka 
miał nadal parać się zagadnieniem rewizjonizmu niemieckiego, a chor. Grządziel – klerem i młodzieżą526. W ostatnim 
kwartale 1960 r. do działalności związanej z zagadnieniami pionu II SB zaangażowano również ppor. Martynę527. 

W trzecim i czwartym kwartale 1958 r. Referat SB KP MO w Prudniku składał się z zastępcy komendanta po-
wiatowego MO ds. bezpieczeństwa, starszego oficera operacyjnego i czterech oficerów operacyjnych. Narzekano 
na brak sekretarki i trudności ze znalezieniem odpowiedniej kandydatki na to stanowisko. Wakował także jeden 
etat oficera operacyjnego528. W pierwszym kwartale następnego roku udało się w końcu zatrudnić sekretarkę, ale 
nadal wakował jeden etat oficera operacyjnego529.      

W roku szkolnym 1958/1959 wszyscy funkcjonariusze Referatu SB KP MO w Prudniku kształcili się w szkole 
ogólnokształcącej: ppor. Klatka w jedenastej, a pozostali w ósmej klasie. Najtrudniej radził sobie z tym chor. Grzą-
dziel. Nauka szła mu dość ciężko i musiał on opłacać ją we własnym zakresie530. 
521 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za okres od 1 VII do 30 IX 1957 r. 

Dodatek do sprawozdania, dokument z 25 IX 1957 r., s. 252 (kopia cyfrowa – Pdf). 
522 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za I kwartał 1958 r. Załącznik do sprawozdania 

kwartalnego, 26 III 1958 r., s. 280 (kopia cyfrowa – Pdf). 
523 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za okres od 1 IV do 30 VI 1957 r. Załącznik do 

sprawozdania kwartalnego, [dokument błędnie datowany na 30 VI 1957 r.], s. 241 (kopia cyfrowa – Pdf). 
524 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za IV kwartał 1957 r. Załącznik 

do sprawozdania, s. 266;  ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za I kwartał 1958 r. 
Załącznik do sprawozdania kwartalnego, 26 III 1958 r., s. 280 (kopia cyfrowa – Pdf). 

525 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za II kwartał 1958 r., 27 VI 
1958 r., s. 289 (kopia cyfrowa – Pdf).  

526 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 1958 r., 26 IX 
1958 r., s. 305–306 (kopia cyfrowa – Pdf).  

527 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie II za IV kwartał 1960 r., 
22 XII 1960 r., s. 488 (kopia cyfrowa – Pdf).  

528 Ibidem, Załącznik do sprawozdania [za III kwartał 1958 r.], [26 IX 1958 r.], s. 307; ibidem, Załącznik do sprawozdania za IV kwartał 
1958 r. Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku, [27 XII 1958 r.], s. 329 (kopia cyfrowa – Pdf). Ówczesny stan etatowy Re-
feratu przewidywał stanowisko komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa, po trzy stanowiska starszych oficerów operacyjnych 
i oficerów operacyjnych oraz stanowisko sekretarki. 

529 Ibidem, Sprawozdanie [z pracy] po pionie Wydziału II za I kw[artał] 1959 r. Załącznik do sprawozdania, 25 III 1959 r., s. 341 (kopia 
cyfrowa – Pdf).  

530 Ibidem, Załącznik do sprawozdania [za III kwartał 1958 r.], [26 IX 1958 r.], s. 307; ibidem, Sprawozdanie [z pracy] po pionie Wydziału II 
za I kw[artał] 1959 r. Załącznik do sprawozdania, 25 III 1959 r., s. 341 (kopia cyfrowa – Pdf).  
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W trzecim kwartale 1958 r. sieć agenturalna Referatu SB KP MO w Prudniku obejmowała łącznie dwadzie-
ścia jednostek. Stan ten oceniano jako liczbowo niewystarczający. Kierownictwo Referatu usprawiedliwiało się 
jednak tym, że dokonywano systematycznej eliminacji agentury mało wartościowej i bez perspektyw. Podkreślano, 
że posiadana agentura jest w większości dobra, sprawdzona, chętnie współpracuje i reprezentuje dobry poziom 
intelektualny. Zapewniano też, że w razie potrzeby możliwe jest w każdej chwili nawiązanie kontaktu z kolejnymi 
dziesięcioma jednostkami, a nawet z większą informatorów, niewspółpracujących aktualnie z SB jedynie dlatego, 
że w środowiskach ich nie ma żadnych przejawów wrogiej działalności, natomiast wprowadzenie [ich] do innych 
środowisk byłoby utrudnione531.      

Prawie cała posiadana agentura miała określone zadania do realizacji, lecz w razie potrzeby była wykorzysty-
wana we wszystkich zagadnieniach, jak np. sygnalizowanie […] wrogiej działalności kleru. Czterech informatorów 
wykorzystywano w sprawach dotyczących byłych członków podziemia, trzech w sprawach dotyczących ducho-
wieństwa, czterech do zabezpieczenia kontrolowanych obiektów, sześciu w sprawach związanych ze zwalczaniem 
działalności proniemieckiej oraz trzech w zagadnieniach z pionu II SB (kontrwywiad)532.  

W tym czasie z sieci agenturalnej Referatu SB KP MO w Prudniku wyeliminowano wartościowego informatora 
o pseudonimie „Odra”, który wyjechał na stałe do RFN. Informator ten został jednak wykorzystany przez Departa-
ment I MSW, zajmujący się działalnością wywiadowczą533.   

Ważną rolę we współpracy z agenturą odgrywały lokale kontaktowe. W trzecim kwartale 1958 r. prudnicka SB 
dysponowała trzema takimi lokalami w Prudniku oraz po jednym w Białej i Głogówku534.  

Pewnych problemów natury organizacyjnych przysparzała prudnickiej SB agentura pozyskana wśród księży. 
Osoby takie, obawiając się dekonspiracji, nie chciały spotykać się z funkcjonariuszami SB poza swoimi parafiami. 
W związku z tym musiano odbywać spotkania na terenie plebanii535.  

Innego rodzaju problemy wynikały z tego, że część agentury (nie wyłączając jednostek szczególnie wartościo-
wych dla SB) dopuszczała się czynów przestępczych. Tak np. w powiecie prudnickim informator ps. „Dąb” został 
aresztowany przez pion milicyjny za kradzież, a informator ps. „Lotnik” popełnił nadużycia i miał sprawę w sądzie. 
Pewnych nadużyć dopuścił się również informator ps. „Hrycyk”. W związku z tym w grudniu 1957 r. kierownictwo 
Referatu SB KP MO w Prudniku wskazywało na konieczność przeprowadzenia rozmów z całą agenturą i pouczenia 
jej, że współpraca z aparatem bezpieczeństwa nie może być parawanem dla różnych nadużyć i machinacji536. 

Dla porównania warto przytoczyć również zachowane dane liczbowe na temat sieci agenturalnej Referatu SB 
Komendy Powiatowej MO w Raciborzu. W grudniu 1965 r. sieć agenturalna tego referatu obejmowała pięćdziesię-
ciu dwóch tajnych współpracowników i czternaście lokali kontaktowych537. Sześć lat później SB Komendy Miasta 
i Powiatu MO w Raciborzu posiadała co najmniej sześćdziesięciu trzech tajnych współpracowników – dokładnie 
tylu ujęto w zachowanym terminarzu planowanych spotkań z agenturą za okres od 1 do 15 grudnia 1971 r.538. 

Str. 168, przed pierwszym akapitem od dołu
Zadania pionu III SB obejmowały początkowo również zwalczanie tzw. rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, 

pod którym to pojęciem rozumiano w szczególności rozmaite  przejawy postaw proniemieckich i działalności pro-
niemieckiej wśród rdzennej ludności Śląska Opolskiego. W 1965 r. zagadnienia te wraz z odnośną dokumentacją, 
posiadaną agenturą itp. przejął jednak pion II SB539. 

Str. 172, przed drugim akapitem od góry 
24 lutego 1957 r. założono Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu. Zebraniu założycielskiemu przewodniczył 

adwokat Paweł Kwoczek, przedwojenny polski działacz narodowy, pochodzący z Grabiny w powiecie prudnickim, 
świeżo wybrany poseł na Sejm PRL, należący do grupy katolickich posłów „Znak”. Wśród członków-założycieli 
KIK znalazł się także Jerzy Kozarzewski z Nysy, więzień polityczny z lat 1945–1956540. 
531 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 1958 r., 26 IX 

1958 r., s. 304–305 (kopia cyfrowa – Pdf).  
532 Ibidem.
533 Ibidem, s. 305 (kopia cyfrowa – Pdf).  
534 Ibidem.  
535 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za okres od 1 VII do 30 IX 

1957 r., dokument z 25 IX 1957 r., s. 251 (kopia cyfrowa – Pdf).   
536 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za IV kwartał 1958 r., 28 XII 

1957 r., s. 264 (kopia cyfrowa – Pdf).   
537 AIPN Wr 07/102, Meldunek dot. pozyskania nowych LK, 29 XII 1965 r., k. 213. 
538 AIPN Ka 093/562, Terminarz spotkań z TW za okres od 1 do 15 XII 11971 r., s. 65 (kopia cyfrowa – Pdf).
539 AIPN Wr 09/853, Protokół zdawczo-odbiorczy, 24 II 1965 r., s. 4 (kopia cyfrowa – Pdf).    
540 AP Opole, Akta PWRN w Opolu, sygn. 4991, Lista członków-założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu, b.d., s. 5; ibidem, 
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Niestety władze PRL nie chciały zgodzić się na zarejestrowanie Klubu. W sierpniu 1957 r. Departament Spo-
łeczno-Administracyjny MSW odesłał akta dotyczące opolskiego KIK do Wydziału Społeczno-Administracyjnego 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, komunikując, że klubowi należy zakazać działalności. Uzna-
no, że powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu jest zbędne i nie odpowiada względom pożytku społecznego541.

Str. 172, przed pierwszym akapitem od dołu
W Szybowicach w powiecie prudnickim próbowano wprowadzić Józefa Zająca, byłego członka KAP, na stano-

wisko przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej. Działaniom tym przeciwstawił się jednak Komitet Po-
wiatowy PZPR, skutecznie interweniując na zebraniu gromadzkim542. 

Str. 174, po czwartym akapicie od góry 
Nie mniej imponującą karierę resortową zrobił Stanisław Hoc z Bodzanowa koło Głuchołaz. W latach 1969–

1973, po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, pracował on w Wydziale III SB KW 
MO w Opolu. W późniejszym czasie szkolił kolejne roczniki kadr aparatu bezpieczeństwa jako wykładowca 
w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie. W 1976 r. uzyskał na Uniwersytecie 
Wrocławskim stopień doktora nauk prawnych, a w 1977 r. oddelegowano go na czteroletnie studia habilitacyjne 
do Wyższej Szkoły KGB w Moskwie. Zwolniony z pracy w resorcie spraw wewnętrznych w maju 1981 r., podjął 
ją ponownie we wrześniu 1983 r. jako funkcjonariusz Departamentu II MSW. Awansowany stopniowo do rangi 
pułkownika, został w styczniu 1989 r. docentem w Akademii Spraw Wewnętrznych543. 

Czemu służyła jego resortowa działalność naukowo-dydaktyczna, można zobaczyć przeglądając prace dyplo-
mowe jego wychowanków.  Jednym z nich był st. sierż. pchor. Ryszard Jarosz. W swojej pracy dyplomowej, napi-
sanej w 1979 r. pod kierunkiem ówczesnego kpt. dr. Hoca, zalecał on m.in. takie oto metody walki z katolickim 
ruchem oazowym: rozwiązywanie obozów organizowanych przez kler, kompromitowanie aktywistów w ich środowi-
sku, niedopuszczenie do przyjęcia na wyższe uczelnie absolwentów szkół średnich – aktywistów ruchu „oazowego”544. 

Str. 175, przed drugim akapitem od góry 
W gromadzie Lubrza w powiecie prudnickim przeciwko kandydatom FJN aktywnie występował były członek 

PSL, Majerek. Próbował on zbierać podpisy pod ułożoną przez siebie alternatywną listą kandydatów. Inicjatywa ta 
spotkała się jednak ze skutecznym przeciwdziałaniem powiatowych władz PZPR i ZSL545. 

Alternatywne listy kandydatów próbowano zgłaszać również na przedwyborczych zebraniach w niektórych 
miejscowościach powiatu raciborskiego. Było tak w gromadach Krowiarki i Bieńkowice546.  

Protokół z zebrania założycielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, odbytego w dniu 24 II 1957 r. o godz. 11.00 w Opolu w Wojewódzkim Domu 
Kultury, s. 6. Jerzy Kozarzewski był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie przebywał od października 1944 r. 
do zakończenia wojny. W połowie 1945 r. związał się z Brygadą Świętokrzyską NSZ, rozlokowaną w okupowanych przez aliantów Niemczech. 
Organizował służbę kurierską i przerzuty ludzi pomiędzy krajem a emigracyjnym ośrodkiem NSZ – Organizacji Polskiej w Regensburgu. 
Aresztowany przez UB z końcem października 1945 r., został 6 VIII następnego roku skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 
karę śmierci. Karę tę w drodze aktu łaski zamieniono mu na 10 lat więzienia. Odbywał karę do czerwca 1956 r. Po wyjściu na wolność zamieszkał 
w Nysie, gdzie pracował jako starszy księgowy w Szpitalu Powiatowym oraz dyrektor Ogniska Muzycznego przy Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej. Od listopada 1960 do grudnia 1968 r. r. był śledzony przez SB Komendy Powiatowej MO w Nysie w ramach sprawy obserwacji 
operacyjnej o kryptonimie „Zdecydowany”. Wcześniej (od czerwca 1956 r.) obserwację prowadził Wydział VI WUds.BP, a następnie Wydział 
III SB KW MO w Opolu. AIPN Wr 011/389, t. 1, Postanowienie o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, 4 VI 1956 r., s. 11; ibidem, 
Streszczenie materiałów sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 1177/56, dot. Kozarzewskiego Jerzego oraz plan operacyjnych 
przedsięwzięć, 23 X 1956 r., s. 13–19; ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy figuranta Kozarzewski Jerzy, 4 IV 1957 r., s. 20–22; t. 2, 
Postanowienie o założeniu sprawy obserwacji operacyjnej krypt. „Zdecydowany”, 23 XI 1960 r., s. 8–9; ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć 
do sprawy obserwacji operacyjnej krypt. „Zdecydowany”, 22 VI 1961 r., s. 10–11; ibidem, Kierunkowy plan operacyjnych przedsięwzięć do 
sprawy obserwacji operacyjnej krypt. „Zdecydowany”, nr rej[estracyjny] 582/62, 7 III 1967 r., s. 12–14; ibidem, Wniosek o zaniechanie dalszego 
prowadzenia sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 582/62, krypt. „Zdecydowany”, 19 XII 1968 r., s. 15–16; ibidem, t. 3, Karta ewidencyjna 
więźnia, 14 I 1953 r., s. 49 (kopia cyfrowa – Pdf). 

541 AP Opole, Akta PWRN w Opolu, sygn. 4991, Pismo dyrektora Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW do Kierownika 
Wydziału Społeczno-Administracyjnego Prezydium WRN w Opolu, 9 VIII 1957 r., s. 6.            

542 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za IV kwartał 
1957 r., 28 XII 1957 r., s. 256 i 263 (kopia cyfrowa – Pdf).  

543 AIPN BU, 02063/35, Akta osobowe Stanisława Hoca, Życiorys, b. d., k. 3; ibidem,  Zaświadczenie, 31 III 1976 r., k. 18; ibidem, Dyplom, 
30 III 1976 r., k. 19; ibidem, Przebieg służby (pracy), k. 91–92;Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR…, s. 133.

544 AIPN BU 001708/739, R. Jarosz, Działalność Kościoła rzymskokatolickiego wśród młodzieży w zakresie duszpasterstwa turystyczno-oazo-
wego na terenie województwa krośnieńskiego. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem kpt. dr. Stanisława Hoca, Legionowo 1979, s. 74 
(kopia cyfrowa – Pdf).       

545 AIPN Wr 07/359, 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za I kwartał 
1958 r., 26 III 1958 r., s. 271 (kopia cyfrowa – Pdf). 

546 AIPN Wr 07/82, Sprawozdanie [z pracy] po linii Wydz[iału] III Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Raciborzu za 
I kwartał 1958 r., 24 III 1958 r. k. 123. 
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W licznych obwodach na terenie tegoż powiatu wrzucano do urn wyborczych różne kartki z wrogimi napisami 
[…] w języku polskim i niemieckim. Najwięcej takich przypadków odnotowano w obwodach Rudy Wielkie, Twor-
ków, Rudnik, Borucin, Pietrowice Wielkie i Krzyżanowice547.        

W materiałach sprawozdawczych SB odnotowano dwuznaczny apel do wiernych, z jakim wystąpił ks. dziekan 
Jan Hajda z raciborskiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W kazaniu wygłoszonym w czasie 
mszy św. zamówionej przez pracowników Cukrowni „Racibórz” powiedział on, że należy pójść na wybory i głoso-
wać na ludzi uczciwych, porządnych, wierzących. Słowa te dały wiernym dużo do myślenia i były tematem licznych 
komentarzy po nabożeństwie548.      

Str. 175, po trzecim akapicie od góry 
Na odbywającym się 5 marca 1961 r. zebraniu przedwyborczym w Tworkowie w powiecie raciborskim 

jeden z dyskutantów, Hubert Krzyżok, wypowiedział się, że kandydatów na radnych powinna wybierać sama lud-
ność wiejska. Do wypowiedzi tej nawiązywała treść ulotek, jakie pojawiły się w Tworkowie w dniu wyborów. Na 
ulotkach tych, pisanych odręcznie atramentem na małych karteczkach, widniały hasła: Żądamy, aby wybierali wój-
ta – ludność wiejska, a nie żadna tam, jakaś partia; Precz z takimi wyborami; Chcemy sprawiedliwych wyborów, a nie 
takich jak 5.3.61. Podjęte przez SB próby ujawnienia autora ulotek nie dały efektu549.       

W materiałach sprawozdawczych SB odnotowano, że w wyborach wzięli udział wszyscy księża w powiecie raci-
borskim, głosując na ogół bez skreśleń. Ksiądz Edward Gogollok, administrator parafii w Sudole, jednakże przybył 
do lokalu wyborczego dopiero po interwencji komisji wyborczej i przed oddaniem głosu korzystał z kotary, a zatem 
dokonywał skreśleń. Ksiądz Edward Pelka z Zawady Książęcej, postrzegany w poprzednich latach jako osoba na-
stawiona proniemiecko, dość długo przebywał za kotarą. W gromadzie Rudnik oraz dzielnicy Racibórz-Studzienna 
w urnach pojawiły się kartki z hasłami wyrażającymi protest przeciwko trwającej w kraju walce z Kościołem550.                                            

Str. 175, przed pierwszym akapitem od dołu 
W powiecie prudnickim wybory zbojkotował ks. Kazimierz Grabowiecki, proboszcz w Trzebini, tak charak-

teryzowany w materiałach sprawozdawczych miejscowej SB: nie liczy się z czynnikami administracyjnymi, nie chce 
płacić czynszu, nie chciał brać udziału w wyborach do Sejmu i Rad Narodowych. […] Na zebraniach dekanalnych jest 
jednym z najbardziej aktywnych551. 

W związku z wyborami w 1961 r. obiektem szczególnego zainteresowania SB stali się również dwaj prudniccy 
dominikanie: przeor o. Dalmacy (Stanisław) Kulas OP oraz zakonnik o. Aleksander Uchoński OP. Dowiedziano 
się, że obaj zamierzają skreślić niektórych kandydatów, a w szczególności Romana Nowaka, czołowego działacza 
komunistycznego, ówczesnego przewodniczącego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR i członka Rady 
Państwa PRL, a wcześniej I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu. Okazało się, że obaj dominikanie 
faktycznie w dniu wyborów wchodzili […] za kotarę i skreślali552. 

Str. 176, po pierwszym akapicie od góry 
W obwodach Mochów i Łącznik w powiecie prudnickim wrzucono do urn dziesięć kartek z hasłami pronie-

mieckimi bądź antykomunistycznymi, jak np. Precz z Polską, Niech żyje Adenauer czy Precz z komunizmem553. 
Adwokat Władysław Martynuska, członek Plenum Powiatowego Komitetu Wykonawczego ZSL w Raciborzu, 

publicznie opowiadał się z polityczną emancypacją ludowców. W związku z tym Komitet Powiatowy PZPR nalegał 
na usunięcie go ze stronnictwa. Do działań przeciwko Martynusce włączyła się SB ze swoim tajnym współpracow-
nikiem o pseudonimie „Andrzej”. Ten ostatni skutecznie intrygował przeciwko Martynusce, podkopując jego po-
547 Ibidem, 
548 Ibidem, s. 128.
549 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za I kwartał 1961 r. po 

pionie Wydziału III, 24 III 1961 r., s. 66–67 (kopia cyfrowa – Pdf).
550 Ibidem, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za II kwartał 1961 r. po pionie 

Wydziału III, 22 VI 1961 r., s. 87–88 (kopia cyfrowa – Pdf).
551 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku za 

II kwartał 1961 r., 20 VI 1961 r., s. 614; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO 
w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniu pionu III, 22 VI 1962 r., s. 191 (kopia cyfrowa – Pdf). 

552 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku za II kwartał 
1961 r., 20 VI 1961 r., s. 616 (kopia cyfrowa – Pdf). 

553 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Pru-
dniku za II kwartał 1961 r., 20 VI 1961 r., s. 612 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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zycję w szeregach ZSL i powodując jego marginalizację w tym środowisku. W wyniku tego Martynuska nie został 
wybrany delegatem na zjazd krajowy ZSL, a następnie całkowicie wycofał się z działalności politycznej. W ostatnim 
kwartale 1959 r. SB poprzez innego informatora o pseudonimie „Czesław” spowodowała nałożenie na niego kary 
grzywny i domiaru podatkowego za pobieranie niewłaściwych opłat za świadczone usługi554.   

Ryszard Dyjakon, nauczyciel w Technikum Gospodarki Komunalnej w Raciborzu, po październiku 1956 r. 
ostro przeciwstawiał się działaczom PZPR na terenie szkoły. Jako instruktor ZHP starał się wychowywać młodzież 
w duchu tradycyjnych ideałów harcerskich. Za taką postawę został usunięty ze stanowiska instruktora harcerskie-
go, a I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR ostrzegł go, że jeżeli nie zmieni postępowania, to zostanie wydalony 
ze szkoły555.       

Str. 178, przed drugim akapitem od góry 
W maju 1958 r. Referat SB Komendy Powiatowej MO w Prudniku przekazał Prokuraturze Powiatowej sprawę 

wszczętą przeciwko Karolowi Kacakowi, rolnikowi z Łąki Prudnickiej, wykluczonemu z PZPR za rozrabiactwo, 
który systematycznie publicznie znieważał PZPR, ZSL, Związek Radziecki i posłów na Sejm. Prokuratura zleciła prze-
prowadzenie śledztwa pionowi milicyjnemu KP MO556.    

W tym też czasie SB i prudnickie władze partyjne PZPR podjęły działania prewencyjne w stosunku do opo-
zycyjnie nastawionych robotników, wśród których od kilku lat pojawiały się wypowiedzi o treści antyradzieckiej 
i antypartyjnej. By położyć kres takim wypowiedziom, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze z poszczególnymi 
osobami. Z myślą o zacieśnieniu kontroli nad środowiskami robotniczymi miejscowy aparat bezpieczeństwa po-
nownie nawiązał przerwaną w 1954 r. współpracę z informatorem o pseudonimie „Lis”557.  

Str. 178, po drugim akapicie od góry 
Gdy w ostatnim kwartale 1960 r. Komitet Powiatowy PZPR w Prudniku i miejscowe kółka rolnicze podjęły 

przygotowania do skoncentrowania maszyn w kółkach na terenie podległym Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Kolnowicach, spotkało się to z negatywnym odbiorem wśród rolników z gromady Śmicz. Zamieszkali w tej 
gromadzie Ślązacy postrzegali owe działania jako wstęp do tworzenia „kołchozów” i woleli nabywać maszyny indy-
widualnie558. 

Str. 178, przed czwartym akapitem od dołu
8 marca 1957 r. w samo południe w Fabryce Urządzeń Technicznych w Raciborzu grupa trzydziestu dwóch 

techników przerwała pracę, udając się do hotelu robotniczego. W ten sposób zaprotestowano przeciwko niespra-
wiedliwemu rozdziałowi premii z funduszu oszczędnościowego, dokonanemu przez Radę Robotniczą. Z tych sa-
mych powodów następnego dnia nie chciało podjąć pracy dziesięć kobiet zatrudnionych w tym zakładzie559.   

20 maja 1957 r. przez dwie godziny strajkowali pracownicy wydziału elektrycznego zakładów „Rafamet” w Kuź-
ni Raciborskiej. Powodem protestu był fakt nieprzydzielenia butów dla pracujących tam elektryków, choć otrzyma-
li je pracownicy innych wydziałów. Za głównego inspiratora akcji strajkowej był uważany pracownik Konefczyk. 
Dyrektor administracyjny fabryki obiecał, że postulaty załogi zostaną spełnione. Kierownictwo „Rafametu” starało 
się zachować sprawę w tajemnicy i powiadomiło o zaistniałej sytuacji Komitet Powiatowy PZPR dopiero wtedy, 
gdy o strajku dowiedziała się SB560. 

W zakładzie tym już wcześniej narastał ferment wśród załogi, mający również swoje aspekty natury politycznej. 
Wyrazem tego było masowe oddawanie legitymacji partyjnych PZPR przez robotników. Przed połową kwietnia 
554 AIPN Wr 07/82, Sprawozdanie [z pracy] po linii Wydz[iału] III Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Raciborzu za IV 

kwartał 1958 r., 22 XII 1958 r., k. 165;  AIPN Wr 07/83, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO 
w Raciborzu za II kwartał 1959 r. po pionie Wydz[iału] III, 23 VI 1959 r., s. 55; ibidem, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa 
przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za IV kwartał 1959 r. po pionie Wydz[iału] III, 21 XII 1959 r., s. 107 (kopia cyfrowa – Pdf).  

555 AIPN Wr 07/83, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za III kwartał 1959 r. po 
pionie Wydz[iału] III, 23 IX 1959 r., s. 80 (kopia cyfrowa – Pdf).  

556 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za II kwartał 
1958 r., 27 VI 1958 r., s. 283 (kopia cyfrowa – Pdf). 

557 Ibidem. „Lis” był bardzo wartościowym źródłem informacji na usługach PUBP w Prudniku. Na podstawie jego doniesień zlikwidowano 
kilka spraw (zapewne w formie aresztowania). W 1954 r. współpraca uległa jednak przerwaniu w związku z aresztowaniem „Lisa” przez MO.         

558 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za 
IV kwartał 1960 r., 21 XII 1960 r., s. 533 (kopia cyfrowa – Pdf).   

559 AIPN Wr 07/102, Notatka informacyjna, 9 III 1957 r., k. 3–4. 
560 AIPN Wr 07/82, Sprawozdanie z pracy agenturalno-operacyjnej Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej Milicji 

Obywatelskiej w Raciborzu za II kwartał 1957 r., 26 VI 1957 r., k. 61. 
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1957 r. w niektórych oddziałowych organizacjach partyjnych, liczących po dwudziestu - trzydziestu członków, 
odsetek wystąpień z partii sięgał trzech czwartych561. 

14 i 15 listopada tegoż roku strajkowali robotnicy sezonowi w Cukrowni Racibórz. Protestowano przeciwko 
zbyt niskim zarobkom. W ocenie SB akcja ta miała bardzo spokojny przebieg562. 

W prudnickiej Fabryce Obuwia sporych kłopotów aparatowi władzy przysporzyło trzech byłych więźniów, 
którzy po wyjściu na wolność w 1956 r. (w ramach amnestii) znaleźli zatrudnienie w tym zakładzie. W ocenie SB 
ludzi tych cechowała szczególna wrogość do członków partii i ZSRR. Próbowali oni doprowadzić do zmiany kierow-
nictwa Fabryki, złożonego przeważnie z aktywnych członków PZPR. Dwóch z nich, Świderski i Trębecki, zostało 
nawet członkami Rady Zakładowej, gdzie – według materiałów SB – zaczęli prowadzić swoją politykę, szkalować 
aktyw partyjny, nie chcieli przyjmować uwag Komitetu Zakładowego PZPR. W materiałach sprawozdawczych Refe-
ratu SB KP MO w Prudniku ubolewano, że trudno usunąć ich, gdyż mają poparcie wśród załogi563.   

Miejscowa SB poinformowała o tej sytuacji Komitet Powiatowy PZPR i w ostatnim kwartale 1957 r. czynniki 
partyjne wspólnie ze Związkami Zawodowymi rozwiązały Radę Zakładową, usuwając dyscyplinarnie niektóre osoby, 
między innymi jednego z amnestionowanych. Przewodniczący Rady Zakładowej, Bengowski, został wykluczo-
ny z PZPR. W materiałach sprawozdawczych SB odnotowano z satysfakcją, że posunięcie to uzdrowiło sytuację 
w zakładzie i umocniło organizację partyjną564.   

W Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego źródłem poważnych problemów dla aparatu władzy było 
dwóch znanych rozbijaków bezpartyjnych: Wrona (urodzony w Stanach Zjednoczonych) i Wawrzyniak (dawny po-
licjant). W materiałach sprawozdawczych SB pisano o nich, że na każdej masówce zabierają głos, bijąc niesłusznie 
w aktyw partyjny, przy czym członków partii nazywają szpiclami. Z doniesień agentury wynikało, że również poza 
zakładem pracy […] obydwaj wypowiadają się zdecydowanie wrogo. W związku z tym Referat SB KP MO w Prud-
niku planował objęcie ich kontrolą w ramach spraw ewidencyjno-obserwacyjnych565.      

Obiektem szczególnego zainteresowania SB stał się w 1957 r. także Franciszek Michałowski, ówczesny prezes 
prudnickiego oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, karany partyjnie członek PZPR, zatrud-
niony jako inspektor w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Zarzucano mu, że rozrabia 
w partii od przemian październikowych [w 1956 r.], nie chce się podporządkować Komitetowi Powiatowemu, nie 
informuje absolutnie nikogo o sytuacji566. 

Str. 178, przed drugim akapitem od dołu
W drugim kwartale 1959 r. Prokuratura Powiatowa w Prudniku aresztowała Czesława Skrzypka, zamieszkałego 

w tymże mieście, za znieważenie w sposób wulgarny w miejscu publicznym Władysława Gomułki, premiera Józefa 
Cyrankiewicza oraz formacji KBW. Areszt zastosowano na wniosek Referatu SB Komendy Powiatowej MO 
w Prudniku567. 

Str. 178, przed pierwszym akapitem od dołu
W drugim kwartale 1960 r. funkcjonariusze Referatu SB KP MO w Prudniku przeprowadzili rozmowę profilak-

tyczną ze Stanisławem Muniakiem, gospodarzem z Dytmarowa, członkiem ZSL oraz miejscowej rady parafialnej, 
który według materiałów SB systematycznie od 1956 r. […] w miejscach publicznych występował wrogo przeciwko 
561 AIPN Wr 07/102, Notatka informacyjna, 12 IV 1957 r., k. 6. W tym kontekście warto dodać, że 1 III tegoż roku jeden z pracujących 

w „Rafamecie” robotników, wskazując na portret premiera Józefa Cyrankiewicza i używając wulgarnych słów, stwierdził z pogardą, że 
dla niego nawet kuli szkoda. Ibidem, Notatka informacyjna, 1 III 1957 r., k. 1.  

562 AIPN Wr 07/82, Sprawozdanie [z pracy] po linii Wydz[iału] III Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Raciborzu za IV 
kwartał 1957 r., 23 XII 1957 r., k. 83 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/87, Meldunek dot. sytuacji na terenie Cukrowni „Racibórz”, 
19 XI 1957 r., s. 51 (kopia cyfrowa – Pdf).     

563 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za okres od 1 VII do 
30 IX 1957 r., dokument z 25 IX 1957 r., s. 243 i 249 (kopia cyfrowa – Pdf).   

564 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za IV kwartał 1957 r., 28 XII 
1957 r., s. 257 (kopia cyfrowa – Pdf). 

565 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za okres od 1 VII do 
30 IX 1957 r., dokument z 25 IX 1957 r., s. 249 (kopia cyfrowa – Pdf). 

566 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za IV kwartał 1957 r., 28 XII 
1957 r., s. 256 (kopia cyfrowa – Pdf). 

567 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku [z pracy] po pionie 
III, 16 VI 1959 r., s. 401 (kopia cyfrowa – Pdf).
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polityce PZPR i ZSL oraz pod adresem Związku Radzieckiego. Chodziło w szczególności o wystąpienie Muniaka na 
jednym z lokalnych zebrań ZSL. Rolnik ten skrytykował wówczas przewodniczącą Gromadzkiej Rady Narodowej, 
należącą do tegoż stronnictwa, zarzucając jej polityczną współodpowiedzialność za brak krzyży w szkołach i prak-
tykowane w Polsce przerywanie ciąży568. 

W ostatnim kwartale 1960 r. przeprowadzono podobną rozmowę z Antonim Ziółkowskim, pracownikiem fi-
zycznym Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Według informacji przekazanych przez TW ps. „Kró-
likowski” robotnik ten systematycznie w miejscach publicznych komentował audycje […] Wolnej Europy o treści 
antyradzieckiej, gloryfikował politykę USA569. 

8 grudnia tegoż roku na terenie PZPB gościła wycieczka uczniów szkoły zawodowej z Opola wraz z nauczycie-
lem Szkilnikiem, byłym żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który powrócił do kraju w 1957 r. Na-
uczyciel ten, zwracając się do pracowników PZPB, ostro skrytykował uzależnienie Polski od Związku Sowieckiego: 
Po co się oni wtrącają do nas, mało im jeszcze republik, jak Łotwa, Litwa, Estonia? Wyraził on też przekonanie, że 
ziemie wschodnie powrócą do Polski i my tam będziemy. Zdarzenie to zostało udokumentowane przez Referat SB 
KP MO w Prudniku, a zgromadzony na ten temat materiał przekazano Wydziałowi III SB KW MO w Opolu celem 
pociągnięcia [nauczyciela] do odpowiedzialności karnej570. 

Wieczorem 7 listopada 1960 r. w najbliższym otoczeniu Raciborskiej Fabryki Kotłów,   na chodniku i na tablicy 
wiszącej na parkanie, nieznane osoby wymalowały napisy o treści Rosjanie do domu oraz Precz z wyzyskiem robot-
ników. Sprawą tą zajęła się Samodzielna Sekcja Śledcza KW MO w Opolu. Przesłuchano wiele osób, przeprowa-
dzono badania laboratoryjne, ale sprawców nie znaleziono571. 

12 stycznia 1961 r. Zbigniew Forkasiewicz, konstruktor z Raciborskiej Fabryki Kotłów, został  aresztowany pod 
zarzutem rozpowszechniania nieprawdziwych wiadomości o partii i naczelnych organach władzy w Polsce. Za-
kwalifikowane w taki sposób opinie zostały wyrażone przez Forkasiewicza w obecności pracowników Komitetu 
Powiatowego PZPR w Raciborzu i innych osób572.         

W nocy z 14 na 15 marca 1962 r. na terenie gromady Wojnowice w powiecie raciborskim pojawiły się trzy 
napisy o treści Precz z komunizmem. Napisy te zostały wykonane kredą – jeden na budynku miejscowej szkoły 
podstawowej, a dwa pozostałe –  na płotach przydrożnych573. 31 października 1962 r. na gmachu Komendy Powia-
towej MO w Raciborzu nieznana osoba nalepiła kartkę z hasłem Gomułka, precz od Kuby. Hasło to nawiązywało 
do zakończonego parę dni wcześniej kryzysu kubańskiego, sprowokowanego przez umieszczenie sowieckich wy-
rzutni rakietowych na Kubie574.          

Str. 184, po szóstym akapicie od góry 
Kampania antysyjonistyczna 
W czerwcu 1967 r., w bezpośredniej reakcji na tzw. wojnę sześciodniową na Bliskim Wschodzie, znaczna część 

elit politycznych PRL wszczęła tzw. kampanię antysyjonistyczną, mającą w praktyce wszelkie cechy kampanii anty-
semickiej, aczkolwiek oficjalnie odżegnywano się od antysemityzmu jako takiego. Oskarżenia pod adresem „syjo-
nistów” były instrumentem politycznych rozgrywek wewnątrz komunistycznego aparatu władzy, ale także jednym 
ze sposobów kanalizowania negatywnych nastrojów społecznych, związanych w szczególności z ekonomiczną nie-
wydolnością systemu komunistycznego i złymi warunkami materialnego bytu ludności. Jak wielokrotnie bywało 
w przeszłości, Żydzi znów zaczynali odgrywać rolę kozła ofiarnego, mającego odpowiadać za ciemne strony życia 
społecznego. 
568 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po zagadnieniu pionu 

III za II kwartał 1960 r., 24 VI 1960 r., s. 506 i 509; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO 
w Prudniku za III kwartał 1960 r. [z pracy] po pionie III, 22 IX 1960 r., s. 520 (kopia cyfrowa – Pdf).

569 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 
1960 r., 21 XII 1960 r., s. 530 (kopia cyfrowa – Pdf).    

570 Ibidem, s. 531 (kopia cyfrowa – Pdf). 
571 AIPN Wr 07/83, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Raciborzu za IV kwartał po pionie Wy-

działu III, 22 XII 1960 r.,  s. 226– 227, 229–230  (kopia cyfrowa – Pdf). 
572 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za I kwartał 1961 r. po 

pionie Wydziału III, 24 III 1961 r., s. 71 (kopia cyfrowa – Pdf).  
573 Ibidem, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za I kwartał 1962 r. po pionie 

Wydziału III, 24 III 1962 r., s. 194 (kopia cyfrowa – Pdf).  
574 Ibidem, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za IV kwartał 1962 r. po pionie 

Wydziału III, 22 XII 1962 r., s. 266 (kopia cyfrowa – Pdf).    
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W ścisłym związku z toczącą się za kulisami walką o władzę pozostawały również szerzące się na przełomie 
1967 i 1968 r. pogłoski na temat spodziewanych zmian personalnych wśród rządzącej krajem elity komunistycznej. 
Zjawisko to znalazło odzwierciedlenie m.in. w opracowanej z początkiem stycznia 1968 r. dla KW PZPR w Opolu 
informacji o nastrojach wśród mieszkańców powiatu prudnickiego. W dokumencie tym pisano m.in.: Plotki, jakie 
krążą obecnie w terenie, dotyczą również zmian personalnych, jakie mają być przeprowadzone na szczeblu Komitetu 
Centralnego [PZPR], Rady Państwa i Rady Ministrów. Np. na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej Lubrza mówi się, 
że tow. Gomułka ma ustąpić ze względu na wiek i stan zdrowia, a I sekretarzem KC [PZPR] ma zostać tow. Gierek. Istnieje 
jeszcze inna wersja, że tow. Gierek ma przejść na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, natomiast tow. Cyrankiewicz 
ma objąć funkcję przewodniczącego Rady Państwa. Towarzysze Ochab, Spychalski i Zarzycki mają być usunię-
ci z zajmowanych stanowisk ze względu na pochodzenie żydowskie i sympatyzowanie z Izraelem575. 

Podobne pogłoski szerzyły się w tym czasie również w powiecie nyskim. W analogicznej informacji o nastro-
jach politycznych w tym powiecie za okres stycznia 1968 r. pisano m.in.: W pierwszej dekadzie stycznia, szczególnie 
w środowiskach inteligencji oraz działaczy, rozpowszechniła się pogłoska o mających nastąpić w najbliższym czasie 
zmianach na stanowiskach w centralnych władzach państwowych i partyjnych. Wymieniane są nazwiska towarzy-
szy: Wiesław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Edward Ochab, Marian Spychalski, Edward Gierek, Ryszard Strzelecki, 
Mieczysław Moczar576. 

Czołową rolę w tropieniu i zwalczaniu „syjonistów” odgrywał od początku cywilny i wojskowy aparat bezpie-
czeństwa. Już w połowie 1967 r. Służba Bezpieczeństwa i Wojskowa Służba Wewnętrzna zaczęły bliżej interesować 
się osobami podejrzanymi o sympatyzowanie z Izraelem. Przystąpiono do inwigilacji takich osób, a następnie także 
do różnego rodzaju działań o charakterze represyjnym. Zjawiska te nie ominęły również Śląska Opolskiego. Do-
brym tego przykładem są zapoczątkowane przez SB latem 1967 r. działania w stosunku do Zalmana (Zygmunta) 
Zygmana, kupca prowadzącego dobrze prosperujący sklep galanteryjno-obuwniczy w Głogówku.    

Zalman (Zygmunt) Zygman urodził się w 1918 r. w Brzezinach na ziemi łódzkiej, w licznej rodzinie żydow-
skiego krawca. Po wybuchu II wojny światowej uciekł on przed Niemcami do Brześcia nad Bugiem, skąd w póź-
niejszym czasie został deportowany na Syberię przez władze sowieckie (rozmawiając w czerwcu 1968 r. z TW 
ps. „Prąd”, miał opowiadać, że przebywał w niewoli rosyjskiej577). W 1943 r. próbował zaciągnąć się do 1 Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, ale nie został przyjęty ze względu na słaby wzrok. Przeżył wojnę jako jedyny 
członek jego rodziny. Wszyscy jego krewni zostali wymordowani przez Niemców. W 1946 r. powrócił do 
Polski i od tego czasu parał się prywatną działalnością handlową w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Od 
1966 r. prowadził sklep w Głogówku w województwie opolskim (jego stałym miejscem zamieszkania pozostawał 
jednak nadal Wrocław)578.

W nocy z 6 na 7 maja 1967 r. zostało dokonane włamanie do prowadzonego przez Zygmana sklepu w Głogów-
ku. Incydent ten stał się początkiem znacznie poważniejszych kłopotów dla właściciela sklepu, który w niedługi 
czas potem stał się obiektem aktywnego zainteresowania SB. W dniu 28 czerwca 1967 r. rozmawiali z Zygmanem 
dwaj funkcjonariusze MO, prowadzący dochodzenie w sprawie włamania. Gospodarz ugościł ich kawą i wódką, 
wdając się nierozważnie w dyskusję na temat niedawnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie i ich reperkusji 
w Polsce. Zaprezentowane przez niego poglądy kolidowały z oficjalnym stanowiskiem władz PRL i obaj milicjanci 
napisali o tym w sporządzonych przez siebie notatkach służbowych579. Konsekwencją tego było zajęcie się osobą 
Zygmana przez funkcjonariuszy SB z Komendy Powiatowej MO w Prudniku.

W sierpniu 1967 r. prudnicka SB objęła Zygmana kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjne-
go krypt. „Prywaciarz”580. Związane z tym działania obejmowały m.in. tajną kontrolę (perlustrację) korespondencji 
Zygmana oraz inwigilację z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji (tajni współpracownicy SB o pseudoni-
mach „Prąd”, „Andrzej”, „Konstanty”, „Anna”, były TW ps. „Słowiański” oraz kontakty obywatelskie „S” i „W”)581. 
575 AP Opole, KW PZPR, sygn. 2133, Informacja dot. nastroju wśród społeczeństwa w powiecie prudnickim, 4 I 1968 r., s. 85. Dokument 

podpisany przez I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Prudniku, Stanisława Kwiecińskiego. 
576 AP Opole, KW PZPR, sygn. 2133, s. 106–107.  
577  AIPN Wr 011/823, t. 1, Kwestionariusz ewidencyjny „Prywaciarz”, Informacja TW [ps. „Prąd”], 8 VI 1968 r., k. 67.  
578 Ibidem, Notatka służbowa z rozmowy operacyjnej z ob. Zygmuntem Zygmanem, 11 VIII 1970 r., k. 98.  
579 Ibidem, Notatka służbowa, 1 VII 1967 r., k. 39; ibidem, Notatka służbowa, 3 VII 1967 r., k. 41. Według drugiego z przywołanych doku-

mentów rozmowa miała odbyć się w dniu 29 VI 1967 r.  
580 Ibidem, Meldunek operacyjny, 14 I 1976 r., k. 12.  
581 Ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć, 8 VIII 1967 r., k. 50.      
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Służba Bezpieczeństwa próbowała również szkodzić Zygmanowi jako prywatnemu przedsiębiorcy. Przed po-
łową września 1967 r., w wyniku interwencji SB w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku, otrzymał 
on nakaz opuszczenia użytkowanego dotychczas przez niego dla celów handlowych lokalu w centrum Głogówka 
(w Rynku). Nakaz ten motywowano przepisami prawa budowlanego, powołując się na zły stan techniczny użyt-
kowanego obiektu (wyremontowanego przez Zygmana), mającego jakoby grozić zawaleniem. SB podjęła również 
działania na rzecz odebrania Zygmanowi koncesji na prowadzenie sklepu582. 

W latach 1968 i 1969 z inspiracji SB kontrolerzy Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Inspektoratu Kontrol-
no-Rewizyjnego przeprowadzili w sklepie ZYGMANA szczegółowe kontrole, w wyniku których zarzucono mu nie-
ścisłości w przedmiocie zaniżania obrotów i wprowadzenia do handlu niedozwolonych towarów. Uzyskano w ten sposób 
podstawę do zastosowania działań represyjnych ze strony Wydziału Handlu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Prudniku, polegających na podniesieniu opodatkowania oraz zakazie sprzedaży niektórych towarów583. 

Skuteczność podejmowanych przez SB działań na szkodę Zygmana okazała się jednak dość ograniczona. Mimo 
ponawianych kilkakrotnie starań w tym kierunku, nie udało się pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia dzia-
łalności handlowej. W datowanym 18 czerwca 1968 r. piśmie do naczelnika Wydziału III KW MO w Opolu 
mjr Szymczyk skarżył się na postawę lokalnych władz administracyjnych, które nie skorzystały ze stworzonej za spra-
wą SB okazji do likwidacji sklepu prowadzonego przez Zygmana, a nawet przyznały mu nowy lokal na ten cel584. 

Działania SB wobec Zalmana Zygmana stały się elementem szerszej akcji „antysyjonistycznej”, podjętej przez 
Wydział III KW MO w Opolu pod koniec 1967 r. W grudniu 1967 r. wydział ten rozesłał do powiatowych jedno-
stek SB w województwie opolskim pismo informujące o konieczności szerszego, operacyjnego zainteresowania się 
osobami […] które agresywnie zachowywały się w okresie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Poszczególne jednostki 
powiatowe SB miały na swoim terenie ustalić osoby […] powiązane rodzinnie z Izraelem oraz osoby, które ubiegały 
się o wyjazd stały do Izraela […] powiązane z organizacjami s[y]jonistycznymi działającymi w Izraelu i innych kra-
jach kapitalistycznych […] otrzymujące pomoc materialną z tych organizacji i Izraela. Należało zebrać bliższe dane 
personalne tego rodzaju osób, a także ustalić, kogo z rodziny posiadają w kraju i za granicą oraz czy wyjeżdżały za 
granicę. Dane te miały być wykorzystane do opracowania ankiet operacyjnych”585.

Szczytowa faza kampanii antysyjonistycznej przypadła na okres brutalnej rozprawy komunistycznego aparatu 
władzy z protestami młodzieży studenckiej w marcu 1968 r. Szerokie tło społeczne dla działań komunistycznego 
aparatu represji stworzyła prowadzona w tym czasie zmasowana kampania antysyjonistyczna w prasie i innych 
mediach informacyjnych. Elementem owej kampanii były również odgórnie organizowane wiece i masówki 
w zakładach pracy. Mimo oficjalnego odżegnywania się władz PRL od antysemityzmu, niejednokrotnie dochodzi-
ło w ich trakcie do mniej lub bardziej otwartego demonstrowania postaw antyżydowskich. Tak np. na zebraniu 
w Fabryce Armatur w Głuchołazach jeden z działaczy partyjnych, wzniósł okrzyk: Precz z Żydami – Żydzi do Izraela! 
Oburzony tym inny członek PZPR, Żyd nazwiskiem Lewandowski, udał się do Komitetu Miejskiego w Głuchoła-
zach z żądaniem, aby spowodowano publiczne odwołanie tego okrzyku. W pochodzącej z marca 1969 r. informacji 
o nastrojach społecznych w Nysie i powiecie nyskim pisano o szerzących się w społeczeństwie nastrojach antyse-
mickich. Stwierdzano, że bardzo często słyszy się w dyskusjach głosy domagające się zdecydowanie wykluczenia ze 
stanowisk państwowych i partyjnych osób pochodzenia żydowskiego, gdyż istnieje wątpliwość [co do] rozróżnienia 
semity od syjonisty586. 

W kwietniu 1968 r. kampania antysyjonistyczna zaczęła być stopniowo wyciszana. Oficjalnego zamknięcia 
owej kampanii dokonano na obradującym w dniach 8–9 lipca 1968 r. XII Plenum KC PZPR587.

Oficjalne wygaszenie kampanii antysyjonistycznej nie oznaczało jednak zupełnego zaniechania działań represyj-
nych wobec osób posądzanych o sympatie syjonistyczne. W niejednym przypadku osoby takie pozostawały nadal 
obiektem zainteresowania komunistycznych służb specjalnych, bywały dyskryminowane w sferze stosunku pracy itp. 
Tego typu zjawiskom nie towarzyszył już jednak taki rozgłos propagandowy jak w marcu czy kwietniu 1968 r. 

582 Ibidem,  Meldunek, 13 IX 1967 r., k. 52. 
583 Ibidem, Meldunek operacyjny, 14 I 1976 r., k. 12–13.   
584 Ibidem, Pismo mjr. Henryka Szymczyka do naczelnika Wydziału III KW MO w Opolu,  18 VI 1968 r., k. 69.
585 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III KW MO w Opolu do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB, 21 XII 1967 r., k. 59. 
586 AP Opole, KW PZPR, sygn. 1617, Informacja o nastrojach społeczeństwa miasta i powiatu nyskiego wynikłych wokół zajść na Uniwer-

sytecie Warszawskim, s. 94–95.  
587 D. Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000, s. 247–248. 
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Jesienią 1968 r., w ramach przedsięwzięć profilaktycznych związanych z przygotowaniami do VI Zjazdu PZPR 
(akcja krypt. „Jaśmin”), Referat SB przy Komendzie Miejskiej i Powiatowej MO w Raciborzu, kierowany przez ppłk. 
Franciszka Gawlasa, planował zewidencjonowanie wszystkich osób narodowości żydowskiej z terenu miasta i po-
wiatu. Przyjęty wówczas plan operacyjnego zabezpieczenia miasta i powiatu Racibórz na okres od 20 października 
do 30 grudnia 1968 r. przewidywał również wyjaśnienie podejrzeń co do osób, które ukrywają swoją przynależność 
narodową, a z drugiej strony utrzymują kontakty z osobami o poglądach syjonistycznych588.     

Według tegoż planu, SB KMiP MO w Raciborzu prowadziła kwestionariusze ewidencyjne o kryptonimach 
„Technik” i „Samotny” w stosunku do osób, które w okresie agresji Izraela na kraje arabskie zajęły stanowisko pro-
izraelskie. Jesienią 1968 r. planowano uaktywnienie pracy wokół tych osób, w związku z czym należało wykorzystać 
wszelkie dostępne środki pracy operacyjnej dla zabezpieczenia sobie dopływu informacji o działalności figurantów589.  
Podjęte przez raciborską SB działania doprowadziły do tego, że w październiku 1968 r., a więc już po oficjalnym 
wygaszeniu kampanii antysyjonistycznej, jedna z podejrzewanych o syjonizm osób musiała odejść z zajmowanego 
dotąd kierowniczego stanowiska w Raciborskiej Fabryce Kotłów 590. 

„Na celowniku” SB znajdował się przez długi czas m.in. Zalman Zygman z Głogówka. Prowadzona od połowy 
1967 r. intensywna inwigilacja jego osoby nie dostarczyła żadnych godnych uwagi informacji natury politycznej. 
Nic nie wskazywało na to, by angażował się on w jakąkolwiek działalność polityczną bądź utrzymywał kontakty 
z jakimiś środowiskami syjonistycznymi. W sporządzanych co jakiś czas materiałach pisano, że interesuje go tylko 
sklep i handel. Stwierdzano, że  zachowuje się spokojnie, nie przejawiając żadnej działalności skierowanej p[rzeciw]ko 
PRL. Jako człowiek interesu pilnuje obrotów w sklepie i właściwego jego zaopatrzenia. Mimo to inwigilacja Zygmana 
trwała ponad osiem lat. Dopiero w październiku 1975 r. ówczesne kierownictwo Wydziału III KW MO zdecydo-
wało się na zamknięcie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Prywaciarz”, w ramach którego był on kontrolowa-
ny od 1967 r.591 

W latach 1977–1978 Wydział III KW MO ponownie interesował się Zygmanem w ramach sprawy operacyjne-
go sprawdzenia o kryptonimie „Prywaciarz”. Powodem tego były nieprawdziwe, jak się ostatecznie okazało, infor-
macje, jakoby przeprowadzał on zbiórki pieniężne wśród zamieszkałych w kraju Żydów592. 

Wszczęta w 1967 r. kampania antysyjonistyczna nie pozostała również bez wpływu na losy najbliższej rodziny 
Zalmana Zygmana. W związku z tą kampanią w 1969 r. wyjechało na stałe z Polski dwoje jego dorosłych dzieci, 
Eliasz Zygman i Dwojra Zygman (osiedli oni w Danii). Opuściła kraj również pierwsza żona Zalmana Zygmana. 
Syn Eliasz został zwolniony z pracy na stanowisku kierowniczym i musiał zarabiać na życie jako pracownik fizycz-
ny, co skłoniło go do wyjazdu z kraju593. Latem 1974 r., według pozyskanej przez SB informacji, Zalman Zygman 
narzekał, że syn jego na skutek „izolacji” zmuszony był opuścić PRL i wyjechał do Danii, gdzie nie powodzi mu się 
wcale dobrze. Syn chciałby wrócić do kraju594. Blisko dwa lata wcześniej, we wrześniu 1972 r., indagowany przez 
oficera SB w związku z tą samą sprawą, Zalman Zygman, mówił: W każdym z listów syn wyraża tęsknotę za krajem 
i gdyby mógł powrócić do PRL, to uczyniłby to. Charakteryzując w tym kontekście własną postawę, Zygman oświad-
czył, że jest i czuje się Polakiem. Wyjeżdżać z kraju celem osiedlenia się, gdzie indziej nie ma zamiaru595.    

Str. 196, przed drugim akapitem od góry (po śródtytule)   
Zaistniały w 1956 r. przełom polityczny w Polsce zaowocował przejściową poprawą sytuacji Kościoła katolickie-

go. Skorzystały na tym m.in. zgromadzenia zakonne usunięte w poprzednich latach z województwa opolskiego. Do 
swoich siedzib na tym obszarze mogli powrócić m.in. prudniccy dominikanie i franciszkanie „brązowi”. 

Władze komunistyczne nie przestały jednak w rozmaity sposób utrudniać działalności Kościoła, a w szczegól-
ności zgromadzeń zakonnych. Przykładem tego mogą być nowe problemy prudnickich franciszkanów. 
588 AIPN Wr 09/297, Plan operacyjnego zabezpieczenia miasta i powiatu Racibórz na okres od 20 X – 30 XII 1968 r., k. 249.  
589 Ibidem, k. 248. W ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Samotny” był inwigilowany Izrael Grosman.
590 AIPN Wr 09/297, Informacja analityczna dot. realizacji planu operacyjnego zabezpieczenia miasta  i powiatu Racibórz za okres od 

21 X – 10 XI 1968 r., k. 170. Osoba, o której mowa, była inwigilowana w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Tech-
nik”. Niestety nie udało się ustalić, o kogo chodzi.    

591 AIPN Wr 011/823, t. 1, Plan operacyjnych przedsięwzięć do kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Prywaciarz”, nr ewid[encyjny] 
8023/67, 14 X 1975 r., k. 126. Decyzja o zamknięciu kwestionariusza miała formę odręcznej adnotacji na przedłożonym do zatwierdze-
nia planie.  

592 Ibidem, t. 2, Meldunek operacyjny, 17 VII 1978 r., k. 12. 
593 Ibidem, t. 1, Notatka służbowa, 22 III 1974 r., k. 109. 
594 Ibidem, Notatka służbowa, 17 VII 1974 r., k. 120.       
595 Ibidem, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy z ob. Zygman[em] Zygmunt[em] w dn. 6 IX 1972 r., k. 112.    
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Po powrocie do swojej dawnej siedziby w Prudniku Lesie zakonnicy zajęli się odbudową klasztoru, przerobio-
nego w latach 1954–1955 na prewentorium. W poszukiwaniu środków na ten cel prowadzono zbiórki w parafiach 
i udzielano pomocy duszpasterskiej księżom świeckim. Latem 1958 r. uroczyście oddano do użytku odbudowany 
klasztor. Na uroczystość tę przybyło około trzech tysięcy wiernych, powodowanych m.in. chęcią ujrzenia miejsca 
internowania prymasa Wyszyńskiego596. 

Władze komunistyczne obawiały się masowego ruchu pielgrzymkowego do tego miejsca. By utrudnić francisz-
kanom organizowanie pielgrzymek, kierownictwo Referatu SB KP MO w Prudniku postanowiło wystąpić wspól-
nie z WOP do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z wnioskiem o włączenie klasztoru do strefy 
nadgranicznej597. 

Prudniccy franciszkanie zamierzali odbudować jeszcze drugi obiekt klasztorny, zniszczony w okresie drugiej 
wojny światowej. Niestety sprzeciwiło się temu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku, działające 
z inspiracji miejscowej SB. Powiadomiono zakonników, że teren, na którym znajduje się zburzony obiekt, należy 
prawnie do państwa i nie wolno im podejmować na nim żadnych prac. By raz na zawsze zamknąć sprawę, rozebra-
no resztki murów, a pozyskaną w ten sposób cegłę wykorzystano do remontu mieszkań598. 

W Dytmarowie miejscowy proboszcz, ks. Szczepan Birecki, dziekan prudnicki, bezskutecznie zabiegał o po-
wrót zakonnic, których siedziba została w poprzednich latach zamieniona na przedszkole. Grupa mieszkanek Dyt-
marowa próbowała wyrzucić meble z przedszkola. Urządzono także manifestację pod siedzibą Gromadzkiej Rady 
Narodowej, domagając się od przewodniczącej GRN, Pachutowej, pozytywnego załatwienia sprawy. Próbowano 
także wyrzucić meble z przedszkola. W związku z tymi wydarzeniami zastępca komendanta powiatowego 
MO ds. bezpieczeństwa, por. Henryk Szymczyk, przeprowadził rozmowę profilaktyczną z ks. Bireckim, grożąc mu 
skierowaniem sprawy do prokuratury. Gdy w późniejszym czasie, w lutym 1958 r., odbywały się wybory do rad 
narodowych, ks. Birecki przekonywał parafian, by skreślali kandydaturę Pachutowej599.                  

Str. 196, pierwszy akapit od dołu 
Władze państwowe bardzo niechętnie zezwalały na budowę nowych kościołów i kaplic. W rozmaity sposób 

przeciwdziałały tego rodzaju inicjatywom, a także utrudniały odbudowę lub rozbudowę obiektów już istniejących. 
Jaskrawym tego przykładem są represje zastosowane w związku z taką inicjatywą w Łące Prudnickiej.      

Jesienią 1957 r. z inspiracji ówczesnego proboszcza prudnickiego, o. Dalmacego Kulasa OP, we wsi tej powstał 
komitet budowy kościoła, złożony z dwudziestu trzech osób. Przewodniczącym komitetu został Kazimierz Malski, 
członek ZSL, a skarbnikiem – Jan Bar, bezpartyjny. Komitet zdołał zebrać około 100 000 zł oraz około 13 ton, 
45 ton wapna i dużą ilość drewna. Materiały budowlane pozyskiwano poprzez Gminną Spółdzielnię w Rudziczce, 
a drewno poprzez Centralę Drzewną w Opolu600.            

Niestety działalność komitetu przerwała interwencja przewodniczącego Prezydium PRN w Prudniku, inspi-
rowana przez Referat SB KP MO. Proboszcza o. Kulasa powiadomiono, że działalność komitetu jest nielegalna 
i […] organizowanie zbiórek w Łące Prudnickiej jest niedozwolone. Skonfiskowano zebrane przez komitet środki 
pieniężne, a zgromadzone materiały postanowiono sprzedać wśród rolników (aby nie dopuścić do zniszczenia)601. 
W ostatnim kwartale 1958 r. Kolegium Karno-Orzekające przy Prezydium PRN wymierzyło przewodniczącemu 
komitetu karę grzywny w wysokości 1000 zł, a skarbnikowi – 700 zł. Pięciu członków komitetu ukarano grzywna-
mi w wysokości po 500 zł602.     
596 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 

1958 r., 26 IX 1958 r., s. 295 (kopia cyfrowa – Pdf).    
597 Ibidem. 
598 Ibidem. Według informacji uzyskanych przez SB nazwiska osób pracujących przy rozbiórce klasztoru zostały spisane przez miejscowych 

działaczy katolickich o inicjałach W.J., P.L. i S.W., którzy wcześniej walczyli o powrót dominikanów do Prudnika. Wykaz przekazano 
prudnickim dominikanom, a także próbowano doręczyć prymasowi Wyszyńskiemu. Ibidem, Sprawozdanie [z pracy] po pionie Wy-
działu I [za I kwartał 1959 r.], 25 III 1959 r., s. 337–338 (kopia cyfrowa – Pdf).    

599 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za okres od 1 IV do 30 VI 1957 r., s, 235; ibidem, 
Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za I kwartał 1958 r., 26 III 1958 r., 
s. 271 (kopia cyfrowa – Pdf).    

600 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 
1958 r., 26 IX 1958 r., s. 293 (kopia cyfrowa – Pdf).    

601 Ibidem, s. 293–294 (kopia cyfrowa – Pdf).    
602 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 1958 r. Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku, 27 XII 1958 r., s. 317 (kopia 

cyfrowa – Pdf).    
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Referat SB Komendy Powiatowej MO w Raciborzu próbował w podobny sposób storpedować działalność po-
wołanego w 1958 r. komitetu budowy kościoła w gromadzie Górki (przewodniczący Wincenty Kałuża, sekretarz 
Jan Węglorz, skarbnik Zygfryd Wejner, Wilhelm Dobiosz, Teodor Kura, Józef Jureczko). Również w tym przypad-
ku sprawa trafiła do  Kolegium Karno-Orzekające przy Prezydium PRN. Członkowie komitetu odwołali się jednak 
do Kolegium II instancji przy Prezydium WRN w Opolu i ostatecznie wygrali sprawę. Zawiedziona w swoich ocze-
kiwaniach raciborska SB próbowała w tej sytuacji doprowadzić do ukarania architektów reprezentujących władze 
powiatowe i wojewódzkie za postawę sprzyjającą działaniom komitetu603.       

W trzecim kwartale 1958 r. działania SB, Komitetu Powiatowego PPR oraz Wydziału Spraw Wewnętrznych 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Głubczycach uniemożliwiły… 

Str. 197, przed drugim akapitem od góry
W trzecim kwartale 1961 r. zawiązał się komitet odbudowy wieży kościelnej w Mieszkowicach, którego człon-

kami zostali: Józef Markiewicz, Jan Melnyczuk, Zbigniew Stefan, Bronisław Szunkiewicz, Ignacy Szymański, Józef 
Twardowski, Wiktor Werle (członek Plenum KP PZPR w Prudniku), Ludwik Wójtowicz, Kazimierz Zając i Jan 
Zieniuk. Zebrano 38 000 zł i przystąpiono do robót bez wiedzy architekta powiatowego. W reakcji na to Referat SB 
KP MO w Prudniku wystąpił do Kolegium Karno-Orzekającego przy Prezydium PRN z wnioskiem miejscowym 
(szybowickim) proboszczem, ks. Romanem Flakiewiczem, pouczając go, aby skończył z żebraniem i organizowa-
niem różnego rodzaju zbiórek wśród mieszkańców604. 

W 1962 r. Komenda Powiatowa MO w Raciborzu wraz posterunkiem MO w Krzyżanowicach prowadziła do-
chodzenie przeciwko osobom, które pracowały przy przebudowie kaplicy na kościółek w Roszkowie. Sprawą tą 
bardzo intensywnie zajmował się również Referat SB KP MO w Raciborzu605.              

Str. 198, przed drugim akapitem od dołu 
W powiecie prudnickim dziekani wszystkich trzech dekanatów, prudnickiego (ks. Szczepan Birecki), bialskiego 

(ks. Józef Buchta) i głogóweckiego (ks. Leon Kara), na posiedzeniach dekanalnych zalecali księżom wstrzymanie 
się z płaceniem czynszów. Funkcjonujący wśród miejscowego duchowieństwa informator o pseudonimie „X”, pła-
cący czynsz zgodnie z nowymi przepisami, żalił się Służbie Bezpieczeństwa, że został z tego powodu zaatakowany 
na zebraniu księży dekanatu prudnickiego przez ks. dziekana Bireckiego i o. Józefa Boratyna, proboszcza z Białej, 
którzy wymusili na nim wstrzymanie się z kolejnymi płatnościami606. 

Duchowieństwo próbowało bronić się na drodze sądowej, zaskarżając decyzje w sprawie należnych państwu 
czynszów. W powiecie prudnickim postąpił tak praktycznie cały kler świecki i zakonny. W związku z tym w pierw-
szym kwartale 1960 r. nie odnotowano tam żadnych wpływów z tytułu czynszu.607 

W sprawozdaniu za trzeci kwartał 1960 r. Referat SB KP MO w Prudniku informował, że księża świeccy auto-
chtoni w większości płacą czynsz i nie chcą mieć nieporozumień z władzami lub dopuścić do zajęcia im samochodów, 
mebli lub telewizorów, czyli chcą mieć spokojne życie. Płacić nie chcieli natomiast księża świeccy napływowi (pomija-
jąc księży postępowych), zajmujący w tej sprawie bardzo nieprzychylne stanowisko608.   

Największe problemy występowały w przypadku kleru zakonnego, a zwłaszcza prudnickich franciszkanów 
„brązowych” (OFM) i bonifratrów. Ci ostatni w piśmie skierowanym do Prezydium Miejskiej Rady Naro-

603 AIPN Wr 07/87, Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu], 14 IV 1959 r., s. 90–94; ibidem,  Informacja [dla naczel-
nika Wydziału III SB KW MO w Opolu], 14 X 1959 r., s. 107 (kopia cyfrowa – Pdf).

604 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku 
[z pracy] po pionie III za III kwartał 1961 r., 23 IX 1961 r., s. 629; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Ko-
mendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 1961 r., 21 XII 1961 r., s. 644 (kopia cyfrowa 
– Pdf). Prudnicka SB kilkakrotnie informowała Prezydium PRN, że ks. Flakiewicz, posiadający sześć ha ziemi, nie płaci w ogóle czynszu. 
Ponieważ władze powiatowe nie reagowały, proszono o zbadanie sprawy przez Prezydium WRN w Opolu. 

605 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie o sytuacji i działalności kleru rzymsko-katolickiego na terenie powiatu raciborskiego za okres grudnia 
1962 r., 29 XII 1962 r., s. 284 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/87, Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu], 
25 VII 1962 ., s. 176–177 (kopia cyfrowa – Pdf). Miejscowe kobiety w sprytny sposób spowodowały zawalenie się jednej ściany kaplicy, 
co pozwoliło na podjęcie przebudowy bez obowiązujących w takich sprawach formalności.    

606 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za 
III kwartał 1959 r., 24 IX 1959 r., s. 410 (kopia cyfrowa – Pdf).             

607 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1960 r. [z pracy] po pionie III, 
23 III 1960 r., s. 490 (kopia cyfrowa – Pdf).    

608 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za III kwartał 1960 r. [z pracy] po 
pionie III, 22 IX 1960 r., s. 516–517 (kopia cyfrowa – Pdf).



236

dowej w Prudniku deklarowali, że wszelkie przejęcia mienia kościelnego przez państwo uważają za bezprawne. 
Franciszkanie „brązowi” zwracali uwagę, że tego typu kwestie powinna regulować ustawa, a jeżeli Sejm taką ustawę 
podejmie, to cały świat zobaczy, że Kościół jest w Polsce prześladowany. Kierownictwo Referatu SB KP MO w Prudniku 
sugerowało, że w tej sytuacji należałoby wraz z Wydziałem ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Opolu doprowadzić do usunięcia przeorów prowadzących w tym czasie prudnickie domy zakonne franciszka-
nów i bonifratrów609.   

Bardziej elastyczną postawę zajmowali dominikanie w Prudniku, kamilianie w Białej i franciszkanie konwentualni 
(„czarni”, OFM Conv) w Głogówku. Również oni nie chcieli płacić podatku, ale postępowali ostrożniej – dopuszczali 
do egzekucji po uprzednim pochowaniu najbardziej wartościowych rzeczy i mebli, jak telewizory, radia itp. Prudnicka 
SB informowała o tej taktyce pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w trakcie dokonywania zajęć610.             

Str. 201, po trzecim akapicie od góry 
W powiecie prudnickim postępowanie egzekucyjne zastosowano w szczególności wobec ks. Szczepana Birec-

kiego z Dytmarowa, dziekana prudnickiego, od lat przysparzającego wielu problemów miejscowemu aparatowi 
władzy. W drugim kwartale 1960 r. dokonano u niego zajęcia mebli611. Zajęcia mebli dokonano również u ks. Józefa 
Boratyna z zakonu kamilianów, proboszcza w Białej612.  Przed końcem 1960 r. dwukrotnie zajmowano mienie 
u prudnickich bonifratrów, zabierając świnie, konie, część mebli. Przeor o. Alojzy Kycia OH trwał jednak na stano-
wisku, że płacić nie będzie, nawet gdyby zabrano mu całe mienie613. U ks. Jana Hajdy z Raciborza zajęto fortepian, 
a ks. Stanisława Holeczka z Zabełkowa w powiecie raciborskim – meble614.   

Str. 202, przed pierwszym akapitem od góry 
W pierwszym kwartale 1961 r. czynsz płaciła także ogromna większość duchowieństwa w powiecie prudnic-

kim. Zalegali tylko nieliczni, a wobec opornych stosowano postępowanie egzekucyjne615. 

Str. 203, po drugim akapicie od góry 
W różnych miejscowościach dochodziło do sytuacji konfliktowych w związku z przejmowaniem przez władze 

państwowe, spółdzielnie produkcyjne itp. obiektów służących do tej pory Kościołowi. Szczególnie burzliwy prze-
bieg miały wydarzenia w Kuźni Raciborskiej, gdzie 5 maja 1959 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Raciborzu 
zleciło przeprowadzenie eksmisji czterech sióstr zakonnych z budynku zajętego przez nie po październiku 1956 r.616 

Przewodniczący Rady Narodowej Osiedla Kuźnia Raciborska odmówił wykonania decyzji Prezydium PRN 
i w toku późniejszych wydarzeń opowiadał się po stronie zakonnic. Tymczasem pod domem sióstr zebrał się spory 
tłum ludzi, nie chcących dopuścić do eksmisji. Wynajęci do załadunku mebli pracownicy miejscowych zakładów 
„Rafamet” odmówili udziału w eksmisji. Gdy w późniejszym czasie na miejscu tych zdarzeń zjawił się wiceprze-
wodniczący Prezydium PRN, doszło do szamotaniny ze stającym w obronie sióstr Józefem Mazurem, pracowni-
kiem Raciborskiej Fabryki Kotłów. Do akcji wkroczyło wówczas dwudziestu milicjantów, w wyniku czego Mazur 
został aresztowany617. 

Milicja odpędziła tłum  od budynku, lecz ludzie nie rozeszli się. Stanęli nieco dalej i śpiewali pieśni religijne618.      
Przez kilka godzin nie można było znaleźć robotników do wyniesienia i załadunku mebli. Dyrektor „Rafametu” 

zwolnił dyscyplinarnie z pracy dwóch robotników, którzy odmówili udziału w eksmisji. Inni przysyłani przez niego 
robotnicy zachowywali się podobnie i dołączali do tłumu broniącego zakonnic. Na piętnastu przysłanych robotni-
ków tylko czterej przystąpili do w końcu do pracy wraz z kierowcami samochodów PKS z Raciborza619. 
609 Ibidem, s. 517 (kopia cyfrowa – Pdf).    
610 Ibidem.
611 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po zagadnieniu pionu 

III za II kwartał 1960 r., 24 VI 1960 r., s. 505 (kopia cyfrowa – Pdf).    
612 Ibidem, s. 13 (kopia cyfrowa – Pdf).             
613 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 

1960 r., 21 XII 1960 r., s. 528 (kopia cyfrowa – Pdf).         
614 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za II kwartał 1961 r. po 

pionie Wydziału III, 22 VII 1961 r., s. 102–103 (kopia cyfrowa – Pdf). 
615 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za I kwartał 1961 r. [z pracy] po pionie III, 

22 III 1961 r., s. 601 (kopia cyfrowa – Pdf).
616 AIPN Wr 07/87, Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu], 7 V 1959 r., s. 95 (kopia cyfrowa – Pdf).  
617 Ibidem, s. 95–96 (kopia cyfrowa – Pdf).          
618 Ibidem, s. 96 (kopia cyfrowa – Pdf).          
619 Ibidem.
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Siostry wraz z meblami zostały przewiezione do Oleśnicy. Kilka osób usiłujących przeciwdziałać eksmisji po-
stanowiono pociągnąć do odpowiedzialności przed kolegium620. 

W 1960 r. kolegium przy Prezydium PRN w Prudniku, na wniosek SB, wymierzyło karę grzywny w wysokości 
1000 zł ks. dziekanowi Szczepanowi Bireckiemu z Dytmarowa za utrudnianie przejęcia budynku dawnej organi-
stówki na rzecz Gromadzkiej Rady Narodowej. Ks. Gerhard Woźnica z Lubrzy groził odwołaniem się do parafian, 
gdy miejscowa spółdzielnia produkcyjna postanowiła zagarnąć parafialną stodołę. Przewodniczący PRN, także 
z inicjatywy SB, przeprowadził wówczas rozmowę ostrzegawczą z księdzem i przejęcie odbyło się bez incydentów621. 

Str. 203, przed drugim akapitem od dołu 
W trzecim kwartale 1960 r. przewodniczący PRN w Prudniku  przeprowadził rozmowę ostrzegawczą z ks. Ro-

manem Puzynowskim, organizującym zbiórkę funduszy na remont zabytkowego kościoła w Rudziczce (pieniądze, 
żywność dla malarzy). W wyniku wywartej na niego presji ksiądz odwołał zbiórkę622. 

Str. 204, po trzecim akapicie od góry 
Z końcem 1960 r. ze Szpitala Miejskiego w Raciborzu zwolniono osiem sióstr zakonnych ze Zgromadzenia 

Św. Karola Boromeusza, które znalazły tam zatrudnienie jako pielęgniarki po przełomie październikowym 
z 1956 r. Do zwolnienia sióstr doprowadzili dwaj byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, pracujący w Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej. Już wcześniej Służba Bezpieczeństwa doprowadziła do dyscyplinarnego zwol-
nienia dyrektora administracyjnego Wyglendy, który zatrudnił zakonnice w szpitalu oraz urządził im mieszkanie 
i kaplicę623. 

W drugim kwartale 1961 r. Referat SB KP MO w Prudniku doprowadził do tego, że ze stanowiska przełożonej 
pielęgniarek w szpitalu w Głogówku została usunięta s. Anna Gappa, przełożona miejscowych sióstr boromeuszek. 
Prudnicka SB zabiegała o całkowite usunięcie zakonnic ze szpitala. W sprawozdaniu kwartalnym dla Wydziału 
III SB KW MO w Opolu proszono, by zajęło się tym Prezydium WRN, ponieważ czynniki powiatowe nie są zbyt 
konsekwentne w tych sprawach624. W pierwszym kwartale 1962 r. ze szpitala w Białej zwolniono ks. Józefa Boratyna, 
przeora miejscowych kamilianów, który był tam zatrudniony w charakterze kapelana625. 

Referat SB KP MO w Prudniku starał się uniemożliwić zakonnicom również prowadzenie „nielegalnej” dzia-
łalności medycznej poza szpitalami. Podejmowane z tą myślą interwencje w miejscowych placówkach służby zdro-
wia nie przynosiły jednak spodziewanych efektów. W sprawozdaniu za pierwszy kwartał 1961 r. narzekano, że 
lekarze nadal zlecają zakonnicom (elżbietankom) dokonywanie różnych zabiegów, np. w Głogówku, Racławicach 
[Śląskich], Białej Prudnickiej, Moszczance, Rudziczce, Kolnowicach, Grabinie itd., a interwencje w służbie zdrowia 
nie bardzo skutkują626.

Str. 205, przed pierwszym akapitem od dołu 
Zdejmowaniu krzyży sprzeciwiali się także niektórzy kierownicy szkół w powiecie prudnickim: Stabiszewski 

w Trzebini i Sówka w Olbrachcicach. Pierwszy z wymienionych, członek Plenum Komitetu Powiatowego PZPR, 
nie chciał zdjąć krzyża mimo nacisków ze strony innych członków KP PZPR oraz Powiatowej Rady Narodowej. 
Ustąpił dopiero 7 września 1958 r. Podobnie było w przypadku Sówki. Obaj kierownicy stali się obiektem zain-
620 Ibidem.
621 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po zagadnieniu pionu 

III za II kwartał 1960 r., 24 VI 1960 r., s. 505; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za 
III kwartał 1960 r. [z pracy] po pionie III, 22 IX 1960 r., s. 517–518 (kopia cyfrowa – Pdf). Budynek organistówki w Dytmarowie przejęto 
z przeznaczeniem na świetlicę. Ks. Birecki nie pozwolił dokonywać remontu, a następnie zamknął drzwi na kłódkę. Konsekwencją tego 
było skierowanie sprawy do kolegium. W tej sytuacji ksiądz dał za wygraną i przekazał klucze do Prezydium Gminnej Rady Narodowej. 
Mimo to wymierzono mu karę grzywny.  

622 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za III kwartał 1960 r. [z pracy] po 
pionie III, 22 IX 1960 r., s. 518 (kopia cyfrowa – Pdf).    

623 AIPN Wr 07/83, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Raciborzu za IV kwartał po pionie Wy-
działu III, 22 XII 1960 r., s. 220 (kopia cyfrowa – Pdf).    

624 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku za 
II kwartał 1961 r., 20 VI 1961 r., s. 617 (kopia cyfrowa – Pdf). 

625 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach 
pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 681 (kopia cyfrowa – Pdf).

626 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 
1960 r., 21 XII 1960 r., s. 529, s. 529; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za 
I kwartał 1961 r. [z pracy] po pionie III, 23 III 1960 r., s. 604 (kopia cyfrowa – Pdf).
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teresowania Referatu SB KP MO w Prudniku627. Kierowniczka przedszkola w gromadzie Owsiszcze w powiecie 
raciborskim, mimo uwag zwracanych jej przez kierownika szkoły, ociągała się ze zdjęciem krzyża do 4 września628.  

W Olszynce w powiecie prudnickim około czterdziestu kobiet podpisało się pod petycją z żądaniem przy-
wrócenia nauczania religii w szkole. Sześcioosobowa delegacja doręczyła petycję kierownikowi Wydziału Oświaty 
Prezydium PRN w Prudniku. Niestety ten ostatni oświadczył, że żadna petycja nie pomoże […] krzyże muszą być 
zdjęte i nie pomoże [nawet] odwołanie do Warszawy. Inicjatorką akcji była Genowefa Sacka, pochodząca z powiatu 
limanowskiego. Przewodniczący Prezydium PRN w Prudniku przeprowadził z nią rozmowę ostrzegawczą629.        

W Szonowicach w powiecie raciborskim matka jednego z uczniów, Gertruda Żaczek, ponownie zawiesiła krzyż 
w klasie szkolnej. Kierownik szkoły kazał zdjąć krzyż dzieciom, ale zgodził się to uczynić tylko jeden uczeń, syn 
członka PZPR. Według ustaleń SB główną inspiratorką ponownego zawieszenia krzyża była woźna Maria Opry-
skalska. W Grzegorzowicach w tymże powiecie nieznane osoby dwukrotnie dokonywały zawieszenia krzyży 
w porze nocnej (podejrzewano o to jednego z nauczycieli i jego żonę nazwiskiem Łyko)630.   

W Szonowicach grupa uczniów (m.in. Piorunek, syn magazyniera PGR) zbierała na terenie gromady podpisy 
pod petycją w sprawie ponownego zawieszenia krzyży. 2 września 1958 r. petycję tę, podpisaną przez około czter-
dzieści osób, wręczono kierownikowi szkoły631. 

Str. 206, po trzecim akapicie od góry 
Władze PRL od początku w rozmaity sposób utrudniały naukę religii w szkołach. Tak np. z początkiem roku 

szkolnego 1958/1959 zabroniono nauczania klerowi zakonnemu – m.in. dominikanom w Prudniku, kamilianom 
w Białej, marianom w Głuchołazach oraz franciszkanom z Prudnika Lasu, pracującym w szkole w pobliskim Dę-
bowcu. Zakonnicy próbowali odwoływać się w Ministerstwie Oświaty. Protestów próbowały także osoby świeckie. 
W ostatnim kwartale 1958 r. w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku zjawiły się 
dwie delegacje, złożone głównie z kobiet, domagające się w kategorycznej formie powrotu dominikanów do szkół. 
Ponieważ lokalne władze oświatowe nie zmieniły stanowiska, kolejna, trzyosobowa delegacja udała się do Mini-
sterstwa Oświaty w Warszawie. Delegacji tej przewodniczył Józef Pawlik, architekt PRN, członek PZPR. Niestety 
również ta delegacja otrzymała odpowiedź negatywną. Referat SB KP MO w Prudniku nie omieszkał odnotować, 
że w składzie prawie wszystkich delegacji znajdowali się członkowie partii bądź ich żony. O ustaleniach tych poin-
formowano I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR, który przeprowadził rozmowy ostrzegawcze z niektórymi 
osobami. W niektórych przypadkach postanowiono zastosować sankcje partyjne. Z inspiracji SB przewodniczą-
cy Prezydium PRN przeprowadził rozmowę z przeorem prudnickich dominikanów, o. Dalmacym Kulasem OP, 
oznajmiając mu, że wszelkie działania na rzecz powrotu tego zakonu do szkół nic nie dadzą, a w razie powtórzenia 
się tego typu przypadków winni zostaną ukarani przez kolegium karno-orzekające, ewentualnie Prezydium PRN 
wystąpi z wnioskiem o zmianę przeora632. 

Prudniccy dominikanie próbowali obejść zakaz nauczania, kierując do szkół świeckich katechetów związanych 
z tym zakonem, jak np. Waleria Nabzdykowa. W drugim kwartale 1960 r. sprawą tą zainteresował się jednak Re-
ferat SB KP MO w Prudniku. Interweniowano u I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR, aby ten wystąpił do 
Kuratorium o odebranie uprawnień Nabzdykowej i innym katechetom dobranym przez dominikanów633.             
627 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 

1958 r., 26 IX 1958 r., s. 296 (kopia cyfrowa – Pdf).    
628 AIPN Wr 07/87, Meldunek, 3 IX 1958 r., s. 65; ibidem,  Meldunek, 5 IX 1958 r., s. 66; ibidem, Pismo do naczelnika Wydziału III SB KW 

MO w Opolu, 16 IX 1958 r., s. 67 (kopia cyfrowa – Pdf).    
629 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 

1958 r., 26 IX 1958 r., s. 296 (kopia cyfrowa – Pdf).    
630 AIPN Wr 07/87, Meldunek, 3 IX 1958 r., s. 65; ibidem,  Meldunek, 5 IX 1958 r., s. 66 (kopia cyfrowa – Pdf).    
631 Ibidem, Meldunek, 3 IX 1958 r., s. 65; ibidem, Pismo do naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu, 16 IX 1958 r., s. 67 (kopia cyfrowa – Pdf).    
632 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 

1958 r., 26 IX 1958 r., s. 292–295; ibidem, Sprawozdanie kwartalne za IV kwartał 1958 r. Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku, 
27 XII 1958 r., s. 316–317 (kopia cyfrowa – Pdf). Jedna z wymienionych delegacji, licząca około sześćdziesięciu osób, zjawiła się w Pre-
zydium PRN w Prudniku w dniu 14 IX 1958 r. Według ustaleń SB w grupie tej znajdowali się m.in.: Zofia Łotecka, Stefania Sękarska, 
Helena Łangert, Eugenia Żaczek, Stanisława Chmielewska, Roman Delinowski, Partyka, Szepelak i Bielawa. Rozmawiający z delegacją 
przewodniczący PRN oświadczył, że nikt nie zabrania prowadzenia lekcji religii, ale zakonnicy nie mają na to zezwolenia i żadne inter-
wencje w tej sprawie nie pomogą. Pouczył rozmówców, aby udali się do biskupa Jopa w Opolu i zażądali przysłania księdza świeckiego 
do nauczania religii. Członkowie delegacji ze swej strony zapowiedzieli, że jeżeli za dwa tygodnie nie będzie lekcji religii, to nie poślą 
dzieci do szkoły. W odpowiedzi przewodniczący PRN zagroził odpowiedzialnością karną przed kolegium. I Sekretarz KP PZPR w Pru-
dniku przeprowadził rozmowę ostrzegawczą z mężem Zofii Łoteckiej. 

633 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po zagadnieniu pionu III za 
II kwartał 1960 r., 24 VI 1960 r., s. 505 i 512 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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Str. 206, po pierwszym akapicie od dolu
W powiecie raciborskim w roku szkolnym 1960/1961 nauczanie religii w szkole kontynuował już tylko jeden 

ksiądz (w Jankowicach)634.  

Str. 206, po drugim akapicie od góry 
W marcu 1961 r. pod pretekstem remontu usunięto krzyż wiszący przy wejściu do Szpitala Miejskiego w Raci-

borzu. Stale śledzony przez SB ks. Jan Hajda poruszał tę sprawę we swoich kazaniach, przypominając, że krzyż zo-
stał ufundowany przed stu laty przez cudownie uzdrowioną pacjentkę. Obawiano się, że może on pójść z procesją 
pod szpital (jak sugerowały doniesienia TW ps. „Jastrząb”). W związku z tym 11 marca tegoż roku SB  przeprowa-
dziła rozmowę ostrzegawczą z księdzem635.            

Str. 207, przed pierwszym akapitem od góry 
Aktywną rolę w działaniach związanych z rugowaniem nauczania religii ze szkół odgrywał także aparat bezpie-

czeństwa. Tak np. w trzecim kwartale 1960 r. Referat SB KP MO w Prudniku przekazał Komitetowi Powiatowemu 
PZPR informacje na temat sześciu księży świeckich, przejawiających zdaniem SB wrogą bądź niewłaściwą posta-
wę w stosunku do PRL lub młodzieży. Napiętnowani w ten sposób zostali następujący księża: Szczepan Birecki, 
Kazimierz Grabowiecki, Edmund Kocybik, Rudolf Porada, Bernard Rzodeczko i Gerhard Woźnica. Przekazane 
przez SB informacje stały się podstawą wniosku o niedopuszczenie wymienionych księży do nauczania religii w szkołach. 
Aparat bezpieczeństwa przekazał władzom partyjnym także informacje o planowanych działaniach ducho-
wieństwa w sprawie nauczania religii. Pozwoliło to na podjęcie skutecznego przeciwdziałania. Między innymi 
dzięki temu w roku szkolnym 1960/1961 nauka religii w miastach powiatu prudnickiego odbywała się już tylko 
poza szkołami636.     

Szczególnie oburzony z tego powodu był ks. dziekan Birecki. W materiałach sprawozdawczych prudnickiej SB 
pisano, że robi on wielki szum, walcząc o odzyskanie prawa nauczania. W związku z tym, na mocy uzgodnień po-
między Referatem SB KP MO oraz I sekretarzem KP PZPR, postanowiono przeprowadzić z nim rozmowę ostrze-
gawczą w Prezydium PRN.  Wobec braku efektów odbyto aż dwie takie rozmowy637. 

Str. 207, po trzecim akapicie od góry 
Do powiatowego Inspektoratu Oświaty w Raciborzu przybyła złożona z samych kobiet czteroosobowa delega-

cja z gromady Rudnik z petycją podpisaną przez pięćdziesięciu czterech mieszkańców Rudnika i Mieduni. Petycja 
zawierała kategorycznie sformułowane żądanie przywrócenia nauki religii w szkole z uzasadnienie, że domaga się 
tego dziewięćdziesiąt osiem procent rodziców dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły. Petycję podpisali rów-
nież niektórzy członkowie PZPR638.   

Str. 209, drugim akapitem od dołu 
Dziekan prudnicki, ks. Szczepan Birecki, pouczał księży, aby nie podpisywali umów i nie brali pieniędzy. Na na-

radzie rejonowej kleru w Nysie wzywał on księży, aby byli solidarni i wykonywali jedynie polecenia kurii639. 

Str. 210, przed pierwszym akapicie od dołu
W powiecie raciborskim we wrześniu i październiku 1961 r. przewodniczący Prezydium PRN wraz z inspekto-

rem oświaty przeprowadzili rozmowy z kilkunastoma księżmi. Większość księży skłonna była zgłosić prowadzo-
ne przez siebie punkty katechetyczne, ale nie chciała zawierać żadnych umów z władzami  państwowymi. Księża 
Teodor Wlocko z Tworkowa i Jan Korzeniowski ze Sławikowa oświadczyli, że nie zgadzją się na rejestrację […] 
ponieważ ich władze na to nie zezwalają640.            
634 AIPN Wr 07/87, Meldunek [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu], 27 X 1960 r., s. 126 (kopia cyfrowa – Pdf).
635 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za I kwartał 1961 r. po 

pionie Wydziału III, 24 III 1961 r., s. 67–68, 80–81 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/87, Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB 
KW MO w Opolu], 8 III 1961 r., s. 140 (kopia cyfrowa – Pdf). 

636 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za III kwartał 1960 r. [z pracy] po 
pionie III, 22 IX 1960 r., s. 516 (kopia cyfrowa – Pdf).    

637 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za III kwartał 1960 r. [z pracy] po pionie 
III, 22 IX 1960 r., s. 523; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie 
III za IV kwartał 1960 r., 21 XII 1960 r., s. 535 (kopia cyfrowa – Pdf).        

638 AIPN Wr 07/87, Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu], 13 IX 1960 r., s. 123–124 (kopia cyfrowa – Pdf).    
639 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudni-

ku [z pracy] po pionie III za III kwartał 1961 r., 23 IX 1961 r., s. 636–637 (kopia cyfrowa – Pdf). 
640 AIPN Wr 07/87, Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu] dot. punktów katechetycznych, 29 IX 1961 r., s. 153; ibidem, 

Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu] dot. punktów katechetycznych, 17 X 1961 r., s. 155–157 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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Str. 211, po pierwszym akapicie od góry 
W powiecie prudnickim do marca 1962 r. umowę w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego podpisało 

tylko trzech księży. Zgłoszono trzydzieści pięć punktów, ale trzej księża, a mianowicie Roman Flakiewicz z Szybo-
wic, Roman Puzynowski z Rudziczki i Leon Śpiewak z Moszczanki nadal uchylali się od dopełnienia formalności 
rejestracyjnych641. 

Księża Flakiewicz i Puzynowski kategorycznie odmówili zgłoszenia prowadzonych punktów. Powiatowy In-
spektorat Oświaty w Prudniku chciał w związku z tym postawić ich przed Kolegium Karno-Orzekającym, ale 
Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Opolu nie wyraził na to zgody, polecając prowadzić politykę 
perswazji. Księdzu Śpiewakowi nakazano, by od nauczania religii odsunął s. Marię Morawiec z zakonu elżbietanek. 
Kapłan ten oświadczył jednak, że nie uczyni tego, ponieważ naukę religii polecił jej prowadzić sam biskup642.               

W drugim kwartale 1962 r. Kolegium Karno-Orzekające przy Prezydium PRN w Prudniku ukarało siostrę Mo-
rawiec grzywną w wysokości 400 zł za nieprzestrzeganie (mimo udzielonego jej upomnienia) zarządzenia władz 
oświatowych, zabraniającego jej nauczania religii. Zakonnica nauki religii nie przerwała i grzywny nie zapłaciła 
– informował Referat SB KP MO w Prudniku. W ramach dalszych działań represyjnych postanowiono dokonać 
zajęcia mebli w miejscowej placówce643. 

Str. 212, przed pierwszym akapitem od góry 
W powiecie prudnickim solą w oku SB była w szczególności duszpasterska aktywność dwóch zgromadzeń za-

konnych: dominikanów w Prudniku i kamilianów w Białej. Chodziło zwłaszcza o ich aktywność wśród młodzieży 
i miejscowej inteligencji. Oba zgromadzenia były śledzone przez Referat SB KP MO w Prudniku w ramach spraw 
ewidencyjno-obserwacyjnych o kryptonimach „Mitologowie” (dominikanie) i „Czarni” (kamilianie)644. Klerowi 
zakonnemu z tych zgromadzeń miano za złe, że – w przeciwieństwie do mniej aktywnego kleru świeckiego – pro-
wadzi działalność bardzo ofensywną […] opierając się na szerokim aktywie świeckim i jest negatywnie ustosunkowa-
ny do PRL645.   

W materiałach sprawozdawczych SB zwracano uwagę, że przeor prudnickich dominikanów, o. Dalmacy Kulas 
OP, stara się „temperować” podległych mu zakonników, nie pozwala im na żadne wystąpienia, które by kolido-
wały z prawem, lecz sam bardzo mocno konspiruje, nawet skład Rady Parafialnej, do której wchodzi część inteligencji 
z Prudnika. Aparatowi bezpieczeństwa nie podobało się, że o. Kulas poprzez swe „wtyczki” próbuje odwlekać re-
alizację niekorzystnych dla Kościoła decyzji w sprawach podatkowych i związanych z przejmowaniem zbędnych 
pomieszczeń na rzecz gospodarki komunalnej oraz próbuje uratować dla Kościoła pieniądze zebrane „nielegalnie” 
wśród wiernych z przeznaczeniem na budowę kościoła w Łące Prudnickiej646. 

Służbie Bezpieczeństwa wadziło również to, że przeor zaangażował najaktywniejszego ze swoich zakonników 
do pracy wśród młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich)647. Do negatywnych przeja-
wów działalności prudnickich dominikanów zaliczano również próby ustanowienia jednego z nich jako kapelana 
w 15 pułku KBW648. 
641 AIPN Wr 07/359Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagad-

nieniu pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 674–675 (kopia cyfrowa – Pdf).
642 Ibidem, s. 675 (kopia cyfrowa – Pdf). Ks. Flakiewicz prowadził dwa punkty katechetyczne w kościołach w Szybowicach i Mieszkowicach. 
643 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniu 

pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 687 (kopia cyfrowa – Pdf).
644 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby B[ezpieczeństwa] P[ublicznego] KP MO w Prudniku za I kwartał 1959 r., 28 III 

1959 r., s. 392–394; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za 
III kwartał 1959 r., 24 IX 1959 r., s. 416–418; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej 
MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniu pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 691–693 (kopia cyfrowa – Pdf). Obie sprawy 
prowadził ppor. Edward Grządziel. W sprawozdaniu za pierwszy kwartał 1959 r. Referat SB KP MO w Prudniku zawarł następującą oce-
nę sytuacji: Na terenie powiatu prudnickiego jest pięć placówek zakonnych, lecz w zasadzie wrogą działalność obserwujemy wyłącznie 
u „Dominikanów” i „Kamilianów”. W tekście sprawozdania ręcznie przekreślono słowa „w zasadzie”. 

645 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku [z pracy] po pionie III [za 
II kwartał 1959 r.], 16 VI 1959 r., s. 398 (kopia cyfrowa – Pdf).

646 Ibidem, s. 399 (kopia cyfrowa – Pdf). Za „wtyczkę” dominikanów uznano m.in. jedną z pracownic Komitetu Powiatowego PZPR 
w Prudniku, przez którą mogli [oni] zdobywać informacje. Wydział III SB KW MO w Opolu za pośrednictwem I sekretarza KW PZPR 
spowodował, że zwolniono ją z pracy. Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO 
w Prudniku za IV kwartał 1957 r., s. 257 (kopia cyfrowa – Pdf).

647 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku [z pracy] po pionie III [za 
II kwartał 1959 r.], 16 VI 1959 r., s. 399 (kopia cyfrowa – Pdf).

648 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za IV kwartał 1957 r., s. 257 
(kopia cyfrowa – Pdf).
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W ramach sprawy krypt. „Mitologowie” prudnicka SB prowadziła przede wszystkim […] obserwację aktywu 
świeckiego, wspomagającego działalność miejscowych dominikanów. Zebrane informacje przekazywano Komite-
towi Powiatowemu PZPR w tym celu, aby zdejmować z odpowiedzialnych stanowisk aktywnych klerykałów i celem 
pohamowania ich zamiarów poprzez Wydział Spraw Wew[nętrznych] Pow[iatowej] Rady Narod[owej]649. Obiektem 
szczególnego zainteresowania SB byli najaktywniejsi członkowie Rady Parafialnej przy prowadzonej przez domi-
nikanów parafii św. Michała Archanioła: Stanisław Nabzdyk, członek ZSL, i Walenty Holm, zatrudniony jako księ-
gowy w prudnickim liceum dla pracujących650. W drugim kwartale 1962 r. sprawą krypt. „Mitolodzy” byli objęci 
ojcowie Dalmacy (Stanisław) Kulas, Bogusław (Franciszek) Golak i Teodor (Roman) Bielecki, a z osób świeckich 
Stanisław Nabzdyk651. 

Tworzący zwartą i zdyscyplinowaną grupę dominikanie okazali się szczególnie twardym „orzechem do zgry-
zienia” dla prudnickiej SB. Miejscowy aparat bezpieczeństwa nie mógł pochwalić się sukcesami w pracy operacyj-
nej wobec tej zbiorowości, co tak usprawiedliwiano w sprawozdaniu za ostatni kwartał 1961 r.: 

Jest to placówka, która stara się panować we wszystkich środowiskach. Oni to właśnie uczą wszystką młodzież 
w Domu Parafialnym w Prudniku, budują kościół w Łące Prudnickiej i mają oparcie wśród ludzi. Na tej placówce nie 
ma poważniejszych antagonizmów – co sprzyja […] ich pracy. Każdy z nich – to ludzie bardzo oddani dla Kościoła 
i aktywni zakonnicy. Mamy poważne trudności w zdobyciu TW w tym zgromadzeniu. […] Na pozostałych placów-
kach zakonnych w zdobywaniu [in]formacji nie mamy trudności, ponieważ sprzyja nam sytuacja, że panują tam 
antagonizmy652.

W analogicznym sprawozdaniu za drugi kwartał 1962 r. pisano: Robimy duży wysiłek w zdobyciu TW w tym 
zagadnieniu [sic!], lecz praca ta nie daje pozytywnego rezultatu. Każda rozmowa z zakonnikiem dociera natychmiast 
do proboszcza – zakonnicy się zmieniają. Nie mamy innego wyjścia jak zdobywanie TW z otoczenia świeckiego i ko-
rzystanie z pomocy […] TW spośród księży świeckich653. 

Referat SB KP MO apelował o zaostrzenie polityki fiskalnej wobec dominikanów, zarzucając im, że nie pła-
cą czynszu, choć dochody ich są naprawdę wysokie, gdyż są oni podporą finansową prowincji; posiadają telewizor, 
aparat projekcyjny, magnetofon, a gdy grozi im zajęcie – kryją to wszystko u ludzi. Krytykowano władze powiatowe 
za tolerowanie tego stanu rzeczy. Apelowano też o spowodowanie kontroli w należącym do dominikanów domu 
parafialnym, gdyż może tam być prowadzona nauka religii654. 

W ramach sprawy krypt. „Czarni” starano się w szczególności zebrać materiał przydatny do skompromito-
wania ks. Józefa Boratyna, proboszcza w Białej. Liczono, że z pomocą takiego materiału uda się doprowadzić do 
przeniesienia tego kapłana na inny teren655.  

Uzasadnienie tych dążeń znajdujemy m.in. w sprawozdaniu Referatu SB KP MO w Prudniku za drugi kwartał 
1959 r. W dokumencie tym wytykano ks. Boratynowi, że jest bardzo aktywny na zebraniach dekanalnych, zorga-
649 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku [z pracy] po pionie III [za 

II kwartał 1959 r.], 16 VI 1959 r., s. 399 (kopia cyfrowa – Pdf).
650 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za IV kwartał 1959 r. [z pracy] po pionie 

III, 21 XII 1959 r., s. 428–429 (kopia cyfrowa – Pdf). W dokumencie tym pisano, że miejscowa SB jest zmuszona zająć się operacyjnie 
Nabzdykiem i Holmem ze względu na ich poziom i aktywność. 

651 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniu 
pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 691–692 (kopia cyfrowa – Pdf). Ojcowie Golak i Bielecki zostali włączeni do sprawy 
w drugim kwartale 1962 r. 

652 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po 
pionie III za IV kwartał 1961 r., 21 XII 1961 r., s. 645 (kopia cyfrowa – Pdf). W późniejszym czasie prudnicka SB częściowo zrewidowała 
swoją opinię na ten temat. W sprawozdaniu za pierwszy kwartał 1962 r., charakteryzując sytuację wśród miejscowych dominikanów, 
pisano, że w placówce tej nie ma zgody, a jedność jest tylko pozorna. Źródłem informacji na ten temat był świeżo podjęty na kontakt TW 
ps. „Ryś”, pracownik świecki dominikanów. Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej 
MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 680 (kopia cyfrowa – Pdf).

653 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniu 
pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 692 (kopia cyfrowa – Pdf).

654 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po 
pionie III za IV kwartał 1961 r., 21 XII 1961 r., s. 650 (kopia cyfrowa – Pdf). W pierwszym kwartale 1962 r. Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Prudniku powołało komisję sanitarno-budowlaną z zadaniem przeprowadzenia kontroli pomieszczeń, w których prowa-
dzona jest nauka religii przez „Dominikanów”, uznając, że budynek ten wymaga remontu i w obecnej chwili nie jest przygotowany do tego 
rodzaju zajęć. Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po 
zagadnieniach pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 675 (kopia cyfrowa – Pdf).

655 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za III kwartał 
1959 r., 24 IX 1959 r., s. 418 (kopia cyfrowa – Pdf).
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nizował Sodalicję Mariańską, dość duże kółko ministrantów; są wypadki, że sam występuje wrogo z ambony, 
a szczególnie zwalcza ustawę o przerywaniu ciąży. Organizuje różne wycieczki dla młodzieży, rekolekcje, a ostatnio 
misje z udziałem zakonników, na których również atakowano ustawę o przerywaniu ciąży. Kolejny zarzut dotyczył 
opierania się na szerokim aktywie wśród inteligencji (nauczycielstwo, lekarze)656.     

W dalszej części dokumentu podkreślano m.in. fakt, że kamilianie posiadają poważne wpływy w służbie zdro-
wia, w szczególności na terenie szpitala w Białej. Zarzucano im też, że  próbowali opanować miejscowy klub Związ-
ku Młodzieży Socjalistycznej poprzez wprowadzanie swoich „wtyczek” na stanowiska kierownicze w klubie657.      

W tymże dokumencie tak pisano o podjętych już oraz dopiero planowanych działaniach represyjnych wobec 
ks. Boratyna: Celem pohamowania jego działalności ukarano go na kolegium za nieprzestrzeganie przepisów mel-
dunkowych oraz zwrócono mu uwagę na jego niewłaściwe wystąpienia z ambony, co [niestety] nie pomaga. Będziemy 
zmuszeni zwrócić mu uwagę po raz drugi poprzez wezwanie do Komendy [Powiatowej] MO w Prudniku i wystąpimy 
z wnioskiem do kolegium o ukaranie za organizowanie organizacji [sic!] przykościelnych bez zgody Pow[iatowej] 
Rady Narod[owej]. A gdy to nie pomoże, wystąpimy z wnioskiem poprzez Pow[iatową] Radę Narod[ową] o usunięcie 
z terenu pow[iatu] prudnickiego658.    

W sprawozdaniu z września 1961 r. kierownictwo Referatu SB KP MO w Prudniku, podsumowując efekty 
dotychczasowych działań wobec ks. Boratyna, chwaliło się: potrafiliśmy go całkowicie zneutralizować poprzez różne 
formy represji659.

Jeżeli chodzi o kler świecki, to przez wiele lat głównym obiektem zainteresowania aparatu bezpieczeństwa – naj-
pierw UB, a później SB – pozostawał ks. Szczepan Birecki z Dytmarowa. Referat SB KP MO w Prudniku zajmował 
się tym kapłanem w ramach odrębnie prowadzonej sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej660. Jest to ksiądz, który na-
szym zdaniem nigdy nie zmieni swego postępowania i jego pobyt w Dytmarowie i wpływ na mieszkańców gromady 
poważnie utrudnia pracę partii – pisano w sprawozdaniu za trzeci kwartał 1960 r. - Jest to gromada najbardziej 
oporna i trudna do pracy politycznej661.

Śledzeni przez SB byli także świeccy współpracownicy ks. Bireckiego z parafii w Dytmarowie: Kaczyński 
(kierownik szkoły), Stanisław Muniak (członek ZSL) i Światłowski (członek Rady Parafialnej, a zarazem członek 
PZPR). I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR przeprowadził rozmowę ostrzegawczą ze Światłowskim, grożąc 
mu, że jeżeli nie zaprzestanie swej działalności wrogiej, zostanie wykluczony z partii662.

Z inspiracji SB ks. Birecki był systematycznie […] nękany przez różne kontrole, jak [np.] przeciwpożarowe, sa-
nitarne. Miał on także systematycznie […] do czynienia z Kolegium [Karno-Orzekającym] lub władzami finanso-
wymi. SB doprowadziła do poróżnienia go z kierownictwem szkół w Dytmarowie i Skrzypcu, w których założono 
koła Towarzystwa Szkół Świeckich663. 

W pierwszym kwartale 1961 r. Referat SB KP MO w Prudniku doszedł do wniosku, że represje zastosowane 
wobec ks. Bireckiego zmusiły go do uspokojenia się. Mimo to nie rezygnowano z działania jego szkodę. Postano-
wiono wówczas zastosować nową taktykę, polegającą na wytworzeniu domniemań, że ks. Birecki… współpra-
cuje z SB, aby w ten sposób zdyskredytować go w oczach kurii biskupiej i niższego duchowieństwa664. W trzecim 
656 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku [z pracy] po pionie III [za 

II kwartał 1959 r.], 16 VI 1959 r., s. 398 (kopia cyfrowa – Pdf).
657 Ibidem, s. 404 (kopia cyfrowa – Pdf). W ramach przeciwdziałania spowodowano poprzez Komitet Powiatowy PZPR, że ze stanowiska 

kierowniczego w klubie został usunięty A.G. (brak bliższych danych), uważany przez SB za „wtyczkę” kamilianów. 
658 Ibidem, s. 398 (kopia cyfrowa – Pdf).
659 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po 

pionie III za III kwartał 1961 r., 23 IX 1961 r., s. 636 (kopia cyfrowa – Pdf). 
660 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za III kwartał 

1959 r., 24 IX 1959 r., s. 418; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku 
– [z pracy] po zagadnieniu pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 693 (kopia cyfrowa – Pdf). Sprawę prowadził ppor. Edward 
Grządziel.  

661 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za III kwartał 1960 r. [z pracy] po pionie 
III, 22 IX 1960 r., s. 523 (kopia cyfrowa – Pdf).

662 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za IV kwartał 1959 r. [z pracy] po pionie 
III, 21 XII 1959 r., s. 430; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 
1960 r. [z pracy] po pionie III, 23 III 1960 r., s. 500–501 (kopia cyfrowa – Pdf).

663 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 
1960 r., 21 XII 1960 r., s. 535 (kopia cyfrowa – Pdf).        

664 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1961 r. [z pracy] po pionie III, 
23 III 1960 r., s. 608 (kopia cyfrowa – Pdf).
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kwartale tegoż roku prudnicka SB wystąpiła do Wydziału III SB KW MO w Opolu z wnioskiem o spowodowanie 
odwołania go z zajmowanego stanowiska, tj. dziekana – proboszcza. Wydział ten przeprowadził rozmowę ostrze-
gawczą z ks. Bireckim665.  

W sprawozdaniu za pierwszy kwartał 1962 r. Referat SB KP MO w Prudniku wymienił nazwiska czterech in-
nych księży świeckich, którzy w tym czasie przysparzali najwięcej problemów aparatowi władzy: nie chcieli podpo-
rządkować się władzom administracyjnym, uchylali się od płacenia czynszu i rejestracji punktów katechetycznych 
itp. W zestawieniu tym zostali ujęci księża: Roman Flakiewicz z Szybowic, Kazimierz Grabowiecki z Trzebini, 
Edmund Kocybik z Kierpnia i Roman Puzynowski z Rudziczki666. 

W ramach walki z wymienionymi księżmi w drugim kwartale 1962 r. dokonano zajęcia mebli u ks. Flakiewicza, 
zalegającego z zapłatą czynszu w wysokości 9 000 zł. Prudnicka SB ze swej strony planowała działania o charakterze 
prowokatorskim, mające na celu zdyskredytowanie ks. Flakiewicza jako rzekomego agenta tej służby. W przypad-
ku ks. Puzynowskiego postanowiono zastosować odmienną taktykę. SB doszła do wniosku, że represje powodują 
tylko wzmocnienie jego pozycji w kurii biskupiej. Wobec tego uznano, że najlepiej będzie stworzyć pozory fawo-
ryzowania go przez władze państwowe poprzez obciążenie go jedynie symboliczną stawką czynszu i umiejętne 
rozpowszechnienie informacji na ten temat wśród duchowieństwa. SB zamierzała także inspirować pisanie skarg do 
kurii ze strony mieszkańców. W stosunku do ks. Grabowieckiego założono sprawę operacyjnej obserwacji667. 

Str. 212, po trzecim akapicie od góry 
W negatywny sposób reagowano także na podobne formy działalności duchowieństwa w powiecie prudnickim, 

jak organizowanie zespołów dramatycznych z udziałem młodzieży w Prudniku, Białej i Głogówku czy próby współ-
organizowania działalności świetlicy przez proboszcza w Trzebini. Referat SB KP MO w Prudniku wielokrotnie inter-
weniował w Komitecie Powiatowym PZPR i Prezydium PRN, chcąc położyć kres tego rodzaju działalności668. 

Służbie Bezpieczeństwa nie podobało się, że prudniccy dominikanie i bialscy kamilianie robią wszystko, aby 
pozyskać młodzież, w tym celu organizowali […] wieczorki, imprezy, wyświetlali filmy dla ministrantów [z] wszyst-
kich dekanatów. Z inspiracji SB kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych PRN w Prudniku przeprowadził roz-
mowę ostrzegawczą z zakonnikami, pouczając ich, że na urządzanie imprez dla młodzieży trzeba mieć zezwolenie 
i że w przyszłości za działanie bez zezwolenia będą wobec nich wyciągane konsekwencje. W analogiczny sposób 
zareagowano na założenie przez kamilianów Sodalicji Mariańskiej, uważanej przez władze świeckie za organizację 
nielegalną669.      

Aparatowi bezpieczeństwa przeszkadzała też działalność zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Nôtre 
Dame w Białej, prowadzących kurs gospodarstwa domowego dla miejscowej młodzieży żeńskiej. W 1960 r. planowa-
no podjęcie działań na rzecz oderwania […] młodzieży od zakonnic oraz głębszego rozpoznania działalności sióstr. 
W działaniach tych miał być pomocny TW ps. „Kamilia”, pozyskany wśród miejscowych kamilianów670. 

Str. 212, przed pierwszym akapitem od dołu
W ostatnim kwartale 1960 r. Referat SB KP MO w Prudniku interweniował w Komitecie Powiatowym 

PZPR i miejscowych władzach Związku Młodzieży Socjalistycznej w związku z prowadzeniem przez dominika-
nów nauk dla zamieszkałych w hotelu robotniczym pracownic PZPB. Zainspirowani przez SB aktywiści PZPR 
i ZMS starali się przeciąć tę działalność kleru. Celowi temu miały służyć częste zmiany godzin pracy oraz prace 
społeczne na rzecz ZMS671. 

665 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po 
pionie III za III kwartał 1961 r., 23 IX 1961 r., s. 637 (kopia cyfrowa – Pdf). 

666 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach 
pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 673–674 (kopia cyfrowa – Pdf).

667 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniu 
pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 686–687, 691 (kopia cyfrowa – Pdf).

668 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za II kwartał 
1958 r., 27 VI 1958 r., s. 282 (kopia cyfrowa – Pdf).    

669 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za III kwartał 1959 r., 
24 IX 1959 r., s. 410–411 (kopia cyfrowa – Pdf).             

670 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 
1960 r., 21 XII 1960 r., s. 528 (kopia cyfrowa – Pdf).         

671 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 
1960 r., 21 XII 1960 r., s. 529 i 534 (kopia cyfrowa – Pdf).         
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Przedmiotem szczególnego zainteresowania SB były także rozmaite przejawy duszpasterskiej aktywności pru-
dnickich dominikanów wśród miejscowej kadry wojskowej KBW. W sprawozdaniu za drugi kwartał 1961 r. od-
notowano, że przed świętem Bożego Ciała jeden z ołtarzy został wystawiony u kpt. Dudy z 15 pułku KBW. 
W wyniku tajnej kontroli korespondencji, prowadzonej przez Wydział „W” KW MO w Opolu, dowiedziano, że 
st. sierż. Łuczak z tejże jednostki chciałby wziąć „cichy” ślub kościelny (bez ogłaszania zapowiedzi). Przeor prud-
nickich dominikanów, o. Kulas pisał w tej sprawie do biskupa Franciszka Jopa w Opolu, prosząc o zezwolenie na 
taką formę zawarcia związku małżeńskiego. Referat SB KP MO w Prudniku powiadomił o tym na piśmie szefa 
kontrwywiadu wojskowego w Gliwicach672. 

W pierwszym kwartale 1962 r. Referat SB KP MO w Prudniku interweniował u I sekretarza KP PZPR w po-
dobnej sprawie Lesława Piaseckiego, nauczyciela i przewodniczącego Komisji Ideologicznej KP PZPR. Również on 
chciał wziąć „cichy” ślub o dominikanów i o. Kulas uzyskał na to zgodę biskupa. Po otrzymaniu przez I sekretarza 
KP PZPR od SB pisemnej informacji na ten temat Piasecki został usunięty z aktywu partyjnego673. 

W okresie wakacyjnym w 1963 r. Maksymilian Frank, kierownik szkoły w Markowicach w powiecie racibor-
skim, został w trybie natychmiastowym odwołany z funkcji kierownika kolonii w Rudach Wielkich, gdy w wyniku 
przeprowadzonej lustracji wyszło na jaw, że dzieci uczęszczały do kościoła na mszę674. W następnym roku, zgodnie 
z postulatami SB, władze oświatowe w powiecie raciborskim przeprowadziły rozmowy z poszczególnymi kierowni-
kami obozów i kolonii, by nie dopuścić do powtórzenia się podobnych sytuacji. Referat SB KP MO w Raciborzu ze 
swej strony „zabezpieczał” kolonie i obozy z pomocą dwóch tajnych współpracowników o pseudonimach „Sowa” 
i „Burek” oraz czterech pomocy obywatelskich675. 

W lipcu 1962 r. o. Albrecht Cherubin, przełożony raciborskich o.o. franciszkanów, proboszcz parafii pw. 
św. Paschalisa w Raciborzu-Płoni, zorganizował dla wiernych wycieczkę do Zakopanego. Miejscowa SB próbowała 
storpedować jego plany, załatwiając zakaz udostępniania mu pojazdów PKS i PTTK. Tymczasem o. Albrecht w ostatniej 
chwili wystarał się o pojazdy z agencji turystycznej „Gromada” i wycieczka, ku wielkiemu rozczarowaniu SB, doszła 
do skutku. W związku z tym Referat SB KP MO w Raciborzu poskarżył się w Komitecie Powiatowym PZPR na 
postępowanie kierownika miejscowej „Gromady”676.                

Str. 213, po pierwszym akapicie od góry 
W drugim kwartale 1962 r. w prudnickim kościele o.o. dominikanów odbywały się rekolekcje, prowadzone 

przez księży oblatów z Wrocławia, o. Jerzego Jagłę i o. Franciszka Muchę. Rekolekcjoniści polemizowali z antyre-
ligijnymi wątkami ideologii marksistowsko-leninowskiej i opartym na niej światopoglądem materialistycznym. 
Zwracając się do młodzieży, apelowali o otwarte wyrażanie swoich przekonań i domaganie się od przełożonych, by 
zwalniali katolików na nabożeństwa i uroczystości kościelne. W związku z tym miejscowy proboszcz, o. Dalmacy 
Kulas OP, na wniosek Referatu SB KP MO w Prudniku, został wezwany do Wydziału III SB KW MO w Opolu, 
gdzie przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą677.               

W tymże kwartale odbywały się również rekolekcje w kościele w Twardawie, prowadzone przez księży oblatów 
z Kędzierzyna. W ramach nauki dla kobiet o. Kaczmarczyk przestrzegał przed ateizacją uprawianą w spółdziel-
niach produkcyjnych. W związku z tym doszło do natychmiastowej interwencji SB u miejscowego proboszcza, 
ks. Alojzego Gandawskiego. Zajmujący się tą sprawą Referat SB KP MO w Prudniku przesłał posiadane informacje 
analogicznej jednostce w Koźlu, śledzącej na co dzień działalność kędzierzyńskich oblatów678.    

Str. 213, po drugim akapicie od góry 
W drugim kwartale 1962 r. funkcjonariusze Referatu SB KP MO w Prudniku przeprowadzili rozmowę ostrze-

gawczą z dominikaninem, o. Bogusławem (Franciszkiem) Golakiem, mając mu za złe zorganizowanie bez zezwo-
672 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku za II kwartał 

1961 r., 20 VI 1961 r., s. 622 (kopia cyfrowa – Pdf). 
673 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach 

pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 676 (kopia cyfrowa – Pdf).
674 AIPN Wr 07/87, Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu] dot. kolonii letnich, 27 IX 1963 r., s. 200 (kopia cyfrowa – Pdf).         
675 Ibidem, Informacja [dla naczelnika Wydziału III SB KW MO w Opolu], 8 IX 1964 r., s. 227 (kopia cyfrowa – Pdf).     
676 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie o sytuacji i działalności kleru rzymsko-katolickiego na terenie powiatu raciborskiego za okres czerwca 

1962 r., 30 VI 1962 r., s. 231; ibidem, Sprawozdanie o sytuacji i działalności kleru rzymsko-katolickiego na terenie powiatu raciborskiego 
za okres lipca1962 r., 31 VII 1962 r., s. 233 (kopia cyfrowa – Pdf).          

677 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po za-
gadnieniu pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 684–685 (kopia cyfrowa – Pdf).

678 Ibidem, s. 685 (kopia cyfrowa – Pdf).    
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lenia wycieczki do Częstochowy i Gidel dla kobiet taksówkami prywatnymi. Postanowiono, że zakonnik ten będzie 
pozostawał w obserwacji agenturalnej w ramach sprawy operacyjnej obserwacji [krypt.] „Mitolodzy”679.   

Str. 213, po trzecim akapicie od góry 
W drugim kwartale 1960 r. Kolegium Karno-Orzekające przy Prezydium PRN w Prudniku wymierzyło karę 

grzywny w wysokości 1 000 zł ks. Józefowi Boratynowi, proboszczowi z Białej za zorganizowanie zabawy dla chóru 
kościelnego bez zgody władz odnośnych (świeckich)680. 

Str. 213, przed pierwszym akapitem od dołu
W początkach lutego 1960 r. grupa kobiet w Chrzelicach w powiecie prudnickim, Anna Uliczka, Hildegarda 

Wieja, Teresa Kołek, Cecylia Hampel, Elżbieta Hejna, Róża Uliczka i Marta Malczyk, chodząc od domu do domu, 
zbierały pieniądze na zakup garderoby i prezentów dla pochodzącego z ich wsi, świeżo wyświęconego księdza, 
Eryka Kołka, mającego właśnie odprawić swoje nabożeństwo prymicyjne. Zebrano 2 800 zł. Z inicjatywy Referatu 
SB KP MO w Prudniku posterunek MO w Łączniku wystąpił do Kolegium Karno-Orzekającego przy Prezydium 
PRN z wnioskiem o ukaranie wymienionych kobiet. 15 lutego kolegium wymierzyło wszystkim kobietom karę 
grzywny w wysokości po 1500 zł681.    

W kwietniu 1960 r. Referat SB Komendy Powiatowej MO w Raciborzu dowiedział się, że w miejscowych Zakła-
dach Elektrod Węglowych oraz Spółdzielni Konfekcyjno-Bieliźniarskiej są zbierane składki pieniężne z przeznacze-
niem na opłaceniem mszy św. dla pracowników. W pierwszym z wymienionych zakładów składki zbierał robotnik 
Maksymilian Marcol, a w drugim zajmowała się tym robotnica Rita Płaczek. Działania SB doprowadziły do postawie-
nia tych osób przed kolegium karno-orzekającym, które wymierzyło im karę grzywny w wysokości po 250 i 350 zł682.

W lipcu 1961 r. Referat SB KP MO w Raciborzu na czele z kpt. Franciszkiem Gawlasem storpedował planowaną 
uroczystość poświęcenia sztandaru kolejarzy w gromadzie Krzyżanowice. Uroczystość ta, połączona z przemar-
szem przez wieś, miała odbyć się w niedzielę 16 lipca tegoż roku. Kolejarze zebrali niezbędne środki finansowe, 
zlecili wykonanie sztandaru i podjęli wszelkie inne przedsięwzięcia natury organizacyjnej. Niestety na cztery dni 
przed uroczystością informacja na ten temat dotarła do SB i aparat bezpieczeństwa we współpracy z Komitetem 
Powiatowym PZPR podjął skuteczne przeciwdziałanie. Zarzucono kolejarzom łamanie prawa poprzez działanie 
bez wymaganych zezwoleń. Przeprowadzono przez nich zbiórkę funduszy uznano za nielegalną i przygotowano 
wniosek do kolegium karno-orzekającego o ukaranie organizatorów planowanej uroczystości. Warto dodać, że 
niektórzy członkowie kolegium już na wstępie negatywnie ocenili ten wniosek, otwarcie krytykując postępowanie 
aparatu władzy. Wśród takich okoliczności kolejarze dali za wygraną i zrezygnowali z uroczystego poświęcenia 
sztandaru. Udało im się natomiast sztandar odzyskać. W materiałach sprawozdawczych raciborskiej SB ubolewano 
jednak, że nie doszło do przykładnego ukarania kolejarzy przez kolegium i że taki finał sprawy rozzuchwali innych 
kolejarzy bądź w ogóle inne osoby, które będą widziały bezradność naszej administracji państwowej. W późniejszym 
czasie kolegium ponownie rozparzyło sprawę, orzekając przepadek sztandaru. Organizatorom uroczystości wy-
mierzono karę grzywny w wysokości po 100–150 zł683. 

W maju 1961 r. Referat SB KP MO w Raciborzu dowiedział się, że mieszkańcy wsi Turze przeprowadzili zbiórkę 
pieniędzy z przeznaczeniem na zakup prezentu dla odchodzącego z ich parafii ks. Huberta Wursta. Z inspiracji SB 
posterunek MO w Kuźni Raciborskiej wystąpił do Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium PRN 
z wnioskiem o ukaranie parafianina prowadzącego zbiórkę684.               
679 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po za-

gadnieniu pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 686 (kopia cyfrowa – Pdf).
680 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1959 r., [z pracy] po 

pionie III, 23 III 1960 r., s. 492; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] 
po zagadnieniu pionu III za II kwartał 1960 r., 24 VI 1960 r., s. 513 (kopia cyfrowa – Pdf). Zabawa odbywała się 14 II 1960 r. z udziałem 
około sześćdziesięciu osób. Z wnioskiem o ukaranie wystąpił posterunek MO w Białej z inicjatywy Referatu SB KP MO w Prudniku. 

681 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1959 r., [z pracy] po 
pionie III, 23 III 1960 r., s. 491–492 (kopia cyfrowa – Pdf).    

682 AIPN Wr 07/83, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu po pionie 
Wydz[iału] III za II kwartał 1960 r., 23 VI 1960 r., s. 174; ibidem, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie 
Powiatowej MO w Raciborzu po pionie Wydz[iału] III za III kwartał 1960 r., 23 IX 1960 r., s. 197 (kopia cyfrowa – Pdf). 

683 AIPN Wr 07/102, Meldunek, 16 VII 1961 r., k. 117 –122; AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komen-
dzie Powiatowej MO w Raciborzu za I kwartał 1961 r. po pionie Wydziału III, 24 III 1961 r., s. 109–110 (kopia cyfrowa – Pdf). Poświę-
cenie sztandaru przygotowywał komitet pod przewodnictwem Jerzego Rybki, zawiadowcy stacji PKP w Krzyżanowicach.     

684 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za II kwartał 1961 r. po 
pionie Wydziału III, 22 VI 1961 r., s. 90 (kopia cyfrowa – Pdf). 
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W marcu 1962 r. Helena Mucha z Raciborza z pomocą Marty Kolendy i Marii Kosteli zebrała pieniądze na pre-
zent dla ks. Jana Posta z okazji ćwierćwiecza jego pracy duszpasterskiej w miejscowej parafii. Za pieniądze te zaku-
piono dywan, który ułożono w kościele przed ołtarzem. W kwietniu tegoż roku Kolegium Karno-Administracyjne 
przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu orzekło przepadek dywanu jako przedmiotu nabytego 
za pieniądze pochodzące z nielegalnej zbiórki oraz przekazało go na rzecz przedszkola. Helenę Muchę ukarano 
grzywną w wysokości 350 zł, a ks. Post miał zwrócić podarowaną mu sumę 1800 zł685.  

Str. 218, przypis 1420
Ibidem, Plan czynności operacyjnych do sprawy poszukiwawczej kryptonim „Werban”, 9 XI 1962 r., s. 219–211; 

ibidem, Pismo okólne, 20 XI 1962 r., s. 260 (kopia cyfrowa – Pdf).  Do poszukiwania czechosłowackich kleryków 
zaangażowano m.in. cały aparat Komendy Pow[iatowej] MO w Raciborzu. Ustalony plan działań poszukiwaw-
czych omówiono na specjalnej odprawie z udziałem komendantów posterunków, dzielnicowych i funkcjonariuszy 
operacyjno-dochodzeniowych. AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie o sytuacji i działalności kleru rzymsko-katolickiego 
na terenie powiatu raciborskiego za okres grudnia 1962 r., 29 XII 1962 r., s. 285–286  (kopia cyfrowa – Pdf).        

Str. 218, przypis 1421
AIPN BU 01251/470, Komunikat nr 29/62, 22 XI 1962 r., s. 259 (kopia cyfrowa – Pdf).   

Str. 220, po drugim akapicie od góry 
W powiecie raciborskim z myślą o ściągnięciu księży na zjazd działacze FJN i Stowarzyszenia „PAX” oraz funk-

cjonariusze SB przeprowadzili rozmowy łącznie z dwudziestoma pięcioma kapłanami. Z ramienia SB odbyto roz-
mowy z sześcioma księżmi, z których pięciu zadeklarowało zamiar wyjazdu. Przedstawiciele „PAX” przeprowadzili 
sześć rozmów z wynikiem pozytywnym. Przedstawicielom FJN udało się namówić na wyjazd sześciu spośród 
dwunastu indagowanych przez nich księży, a dwaj kapłani nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi. Na wyjazd do 
Wrocławia namawiali księży także trzej tajni współpracownicy SB o pseudonimach „Józef”, „Ryszard” i „Janek”686. 

Ostatecznie na zjazd udało się osiemnastu księży z powiatu prudnickiego. Księża: Antoni Wodarz z Pawłowa 
(dziekan raciborski), Brunon Panus z Rudnika, Edward Gogollok z Sudołu oraz Jan Hajda Józef Waniek, Michał 
Jędrychowski,  Alojzy Spyrka z Raciborza kategorycznie odmówili zgody na wyjazd687.  Wśród uczestników zjazdu 
znajdował się ksiądz zarejestrowany jako TW ps. „Józef”, który w związku z udziałem w tej imprezie otrzymał su-
rową reprymendę od biskupa Jopa (nie omieszkał poinformować o tym SB)688.    

Referat SB KP MO w Raciborzu na czele z kpt. Franciszkiem Gawlasem chętnie uprawiał tzw. dokuczanie 
w stosunku do niepokornych przedstawicieli duchowieństwa. Działania te polegały w szczególności na rozsyłaniu 
oszczerczych anonimów na temat danej osoby – m.in. do kurii opolskiej i prymasa Wyszyńskiego. W taki właśnie 
sposób był nękany m.in. ks. Stanisław Holeczek, administrator parafii w Zabełkowie, skłonny do wrogich wystą-
pień przeciwko PRL689. Pod koniec 1961 r. uznano, że działania te przyniosły pożądany efekt w postaci zmiany 
postawy ks. Holeczka. W związku z tym zrezygnowano z jego dalszej obserwacji operacyjnej690.                  

W grudniu 1962 r. planowano podjęcie działań o charakterze „dokuczania” w stosunku do sióstr ze Zgromadzenia 
Świętego Ducha w Raciborzu. W tym wypadku „dokuczanie” miało polegać na złośliwym nękaniu zakonnic z wyko-
rzystaniem spraw podatkowych bądź związanych z ich działalnością leczniczą lub administracyjno-gospodarczą691.       

Str. 220, przed pierwszym akapitem od dołu
W samym tylko powiecie raciborskim w związku z peregrynacją Obrazu Nawiedzenia, odbywającą się 

tam w czerwcu i lipcu 1965 r., skierowano do Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium PRN osiem 
685 Ibidem, Sprawozdanie o sytuacji i działalności kleru rzymsko-katolickiego na terenie powiatu raciborskiego za okres marca 1962 r., 

30 III 1962 r., s. 185; ibidem, Sprawozdanie o sytuacji i działalności kleru rzymsko-katolickiego na terenie powiatu raciborskiego za okres 
kwietnia 1962 r., 30 IV 1962 r., s. 207–208 (kopia cyfrowa – Pdf). 

686 AIPN Wr 07/102, Meldunek dot. zjazdu księży we Wrocławiu, 22 XI 1962 r., k. 170–174.  
687 AIPN Wr 07/90, Informacja dot. zjazdu księży we Wrocławiu, 27 XI 1962 r., s. 17–20 (kopia cyfrowa – Pdf).
688 Ibidem, Informacja [dla naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Opolu], 22 XII 1962 r., s. 23 (kopia cyfrowa – Pdf). 
689 AIPN Wr 07/83, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Raciborzu za IV kwartał po pionie Wy-

działu III, 22 XII 1960 r.,  s. 233 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie 
Powiatowej MO w Raciborzu za I kwartał 1961 r. po pionie Wydziału III, 24 III 1961 r., s. 81–82 (kopia cyfrowa – Pdf). 

690 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za IV kwartał 1961 r. po 
pionie Wydziału III, 23 XII 1961 r., s. 147 (kopia cyfrowa – Pdf).

691 Ibidem, Sprawozdanie o sytuacji i działalności kleru rzymsko-katolickiego na terenie powiatu raciborskiego za okres grudnia 
1962 r., 29 XII 1962 r., s. 286–287 (kopia cyfrowa – Pdf).



247

wniosków o ukaranie za niszczenie zieleni oraz piętnaście wniosków o ukaranie za różnego rodzaju wykroczenia 
drogowe. Milicja ukarała mandatami dziewięćdziesiąt dwie osoby. Zatrzymano dziesięć praw jazdy i piętnaście do-
wodów rejestracyjnych. Ponadto wszczęto trzy sprawy karne pod zarzutem nielegalnego handlu dewocjonaliami. 
Służba Bezpieczeństwa zgromadziła około 350 zdjęć fotograficznych z przebiegu peregrynacji.  Zdjęcia te zamierzano 
wykorzystać do rozpoznania aktywu kościelnego i osób, które z racji pełnienia funkcji państwowych lub przynależno-
ści politycznej nie powinny brać udziału w peregrynacji Obrazu. Ujęte na tych zdjęciach osoby zamierzano identyfi-
kować z pomocą funkcjonariuszy MO i innych dostępnych […] źródeł692. 

Str. 222, pierwszy akapit od dołu
Praktykujący katolicy bywali szykanowani w życiu zawodowym, a w szczególności nie tolerowano ich na eks-

ponowanych stanowiskach kierowniczych. Tak np. w trzecim kwartale 1960 r. na wniosek Referatu SB KP MO ze 
stanowiska kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezydium PRN w Prudniku został odwołany Jan Woj-
dyło, świecki działacz katolicki, współpracujący z miejscowymi dominikanami. Ku wielkiemu niezadowoleniu SB 
pozwolono mu jednak nadal pełnić obowiązki kierownika. Przewodniczący PRN tłumaczył się, że nie ma następcy 
na miejsce Wojdyły693.W 1961 r. nyska SB chlubiła się… 

Str. 223, po pierwszym akapicie od góry 
W trzecim kwartale 1958 r. pięć pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu ginekologiczno-położniczym w Prud-

niku, pod wpływem miejscowych dominikanów, złożyło oświadczenia stwierdzające, że nie będą uczestniczyć 
w zabiegach przerywania ciąży, ponieważ byłoby to niezgodne z ich sumieniem. Pielęgniarkom tym zagrożono 
dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy, zmuszając je w ten sposób do wycofania oświadczeń694.   

Str. 223, przed pierwszym akapitem od dołu
W 1964 r. Referat SB KP MO w Prudniku przekazał I sekretarzowi Komitetu Powiatowego PZPR infor-

macje o członkach partii zajmujących eksponowane stanowiska w produkcyjnych zakładach pracy, a będących 
praktykującymi katolikami. Na tej podstawie zdjęto z zajmowanych stanowisk Henryka Bienia, sekretarza Komi-
tetu Zakładowego PZPR w prudnickiej Fabryce Obuwia (za posłanie dziecka do komunii świętej) oraz Henryka 
Kędzierskiego, dyrektora fabryki „Piast” w Głogówku (za systematyczny udział w procesjach Bożego Ciała). Stani-
sław Zmarzlik, kierownik w prudnickiej Fabryce Obuwia, za posłanie dziecka do komunii świętej został ukarany 
naganą partyjną. Kierownikowi Ekspozytury „Ruch” w Prudniku, Przyborowskiemu, udzielono nagany partyjnej 
z ostrzeżeniem za udział w obrzędzie bierzmowania695.    

Solą w oku władz komunistycznych stał się także ośrodek duszpasterstwa akademickiego przy parafii pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu, prowadzący działalność adresowaną do słuchaczy miejscowego Stu-
dium Nauczycielskiego, a także starszej młodzieży szkolnej. Od września 1969 r. raciborska SB ze szczególnym 
zaniepokojeniem śledziła ożywioną działalność, jaką w tym ośrodku podjął nowy wikary, ks. Franciszek Jochym-
czyk. Kapłanowi temu udało się skupić wokół siebie około siedemdziesięciu – osiemdziesięciu słuchaczy SN, za-
mieszkałych w miejscowym internacie.   

Z inspiracji aparatu bezpieczeństwa I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Raciborzu rozmawiał na ten 
temat z dyrektorem SN, który w ślad za tym wydał administracyjny zakaz udziału studentów w zajęciach o charak-
terze religijnym. Zakaz ten został zakomunikowany opiekunom poszczególnych wydziałów SN, którzy z kolei mieli 
ogłosić go studentom, a także śledzić, kto ze słuchaczy SN pojawia się pod kościołem. W okolicach kościoła zaczęły 
krążyć „patrole” członków Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy SN z osobistym udziałem dyrektora tej 
uczelni, który w demonstracyjny sposób kłaniał się napotkanym tam studentkom. Działania te zostały przyjęte 
z oburzeniem zarówno przez młodzież, jak również przez kadrę dydaktyczną SN jako przejaw walki z religią. Przy-
692 AIPN Wr 07/90, Informacja dot. peregrynacji kopii obrazu MB, 27 VII 1965 r., s. 104 (kopia cyfrowa – Pdf).
693 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za III kwartał 1960 r. [z pracy] po 

pionie III, 22 IX 1960 r., s. 523; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po 
pionie III za IV kwartał 1960 r., 21 XII 1960 r., s. 536 (kopia cyfrowa – Pdf).

694 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku za III kwartał 
1958 r., 26 IX 1958 r., s. 291 (kopia cyfrowa – Pdf).    

695 AIPN Wr 07/360, Pismo zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Prudniku do naczelnika Wydziału III SB KW 
MO w Opolu, 3 VIII 1964 r., s. 291 (kopia cyfrowa – Pdf).   
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niosły jednak widoczny efekt, ponieważ spotkania w raciborskim ośrodku duszpasterstwa akademickiego nabrały 
charakteru konspiracyjnego, a liczba ich uczestników spadła do około dwudziestu696 .

W początkach maja 1970 r. ppor. Józef Gawryś z SB Komendy Miasta i Powiatu MO w Raciborzu powiadomił 
dyrektora SN, że część jego studentów (dwadzieścia osób, zgromadzonych przez ks. Jochymczyka) wybiera się się 
na zlot młodzieży akademickiej, mający odbyć się w niedzielę 10 maja w Częstochowie. W związku z tym, aby 
uniemożliwić słuchaczom SN udział w zlocie, dyrektor SN zarządził obowiązkowy udział wszystkich studen-
tów w spartakiadzie sportów obronnych, organizowanej w sobotę i niedzielę 9 i 10 maja. Z obowiązku tego nie 
zwolniono nawet osób chorych: wyznaczono im rolę kibiców. W trakcie spartakiady kierownictwo SN sprawdzało 
obecność studentów – zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu konkurencji697. 

Do szczególnie drastycznych przejawów walki z Kościołem można zaliczyć przypadek ks. Stanisława Zieglera 
z Prudnika. W latach 1959–1960 kapłan ten starał się o wyjazd czasowy do RFN, gdzie miał szansę skuteczniejszej 
walki z ciężką chorobą. Po interwencji prudnickiej SB odmówiono mu jednak zgody na wyjazd698. 

W tym samym mniej więcej czasie SB w rozmaity sposób nakłaniała innych przedstawicieli duchowieństwa do 
wyjazdu do RFN na pobyt stały, aby w ten sposób pozbyć się ich z kraju. Na tej zasadzie w ostatnim kwartale 
1961 r. wyjechał z Polski na stałe ks. Bernard Rzodeczko, uznany za Niemca proboszcz parafii Łacznik. Księża Pa-
weł Królik z Prężyny i Berthold Kubica z Olbrachcic byli za sprawą prudnickiej SB systematycznie represjonowani, 
aby zmusić ich do wyjazdu699.

W 1961 r. na wyjazd emigracyjny z Polski namawiano także niektórych duchownych w powiecie raciborskim. 
Z typu propozycjami ze strony SB spotkali się wówczas księża Stefan Dyrszlag i Bernard Gado oraz siostry zakonne 
Maria Horfort i Maria Jersz. Warto dodać, że s. Maria Jersz przyjechała do Polski w 1947 r. z Czechosłowacji700. 

Walka z Kościołem obejmowała również podejmowane przez SB próby werbowania agentury wśród ducho-
wieństwa i świeckich katolików. Tak np. w sierpniu 1957 r. Referatowi SB KP MO w Prudniku udało się pozyskać 
informatora o pseudonimie „Sokół” wśród franciszkanów w Głogówku. Werbunku dokonał ppor. Józef Klatka 
z pomocą zastępcy komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa, kpt. Henryka Szymczyka. „Sokół” miał być 
w szczególności źródłem informacji o proboszczu miejscowej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła, o. Emanuelu 
(Antonim) Muzyce OFM Conv, śledzonym przez SB w ramach odrębnej sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej701. 

W tymże miesiącu jeden z księży świeckich w dekanacie Biała został pozyskany jako informator o pseudonimie 
„Śmiały”. Werbunku dokonał chor. Edward Grządziel z pomocą kpt. Szymczyka702.     

696 AIPN Ka 030/55, Sprawa obiektowa krypt. „Żacy”, t. 2, Informacja dot. duszpasterstwa wśród słuchaczy SN w Raciborzu, 24 XII 1969 r., 
s. 176; ibidem, Informacja dot. Studium Nauczycielskiego w Raciborzu, 4 V 1970 r., s. 182–184 (kopia cyfrowa – Pdf). Wyraz oburzeniu 
z powodu opisanych działań dyrektora SN dał m.in. jeden z wykładowców tej uczelni w liście wysłanym do jego kolegi. Treść listu stała 
się znana SB w wyniku tajnej kontroli (perlustracji) korespondencji, prowadzonej przez Wydział „W” KW MO w Opolu. W informacji 
z 4 V 1970 r. tak opisywano nowe formy działalności duszpasterstwa, wymuszone przez represyjne działania dyrektora SN: zajęcia 
odbywają się bardziej konspiracyjnie. Ksiądz nie zapowiada ich na ambonie, nie ogłasza pisemnie w gablotce ogłoszeń, a jedynie przez 
zaufanych studentów. […] młodzież potajemnie, błyskawicznie wchodzi do kościoła, dochodzi bocznymi ścieżkami itp.

697 Ibidem, Informacja dot. Studium Nauczycielskiego w Raciborzu, 4 V 1970 r., s. 184; ibidem, Notatka służbowa dot. Studium Nauczyciel-
skiego, 8 V 1970 r., s. 185–186; ibidem, Meldunek dot. Studium Nauczycielskiego w Raciborzu, 11 V 1970 r., s. 187.

698 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1960 r. [z pracy] po 
pionie III, 23 III 1960 r., s. 497; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za III kwartał 
1960 r. [z pracy] po pionie III, 22 IX 1960 r., s. 521 (kopia cyfrowa – Pdf).

699 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po 
pionie III za III kwartał 1961 r., 23 IX 1961 r., s. 627–628; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 1961 r., 21 XII 1961 r., s. 643–644 (kopia cyfrowa – 
Pdf). Do wyjazdu nakłoniono także Józefa Buchtę, dziekana bialskiego, zaliczanego przez SB do księży o orientacji proniemieckej. Przed 
planowanym wyjazdem odebrano mu jednak paszport, ponieważ okazało się, że poprzez ks. Stanisława Chełmeckiego nabył „nielegal-
nie” w Nowym Sączu sumę 210 dolarów, którą zamierzał potajemnie zabrać ze sobą do RFN. Pieniądze miały być wywiezione w skryt-
kach wykonanych w dwóch szczotkach. 9 III 1962 r. Sąd Powiatowy w Nowym Sączu skazał ks. Buchtę na 5 miesięcy aresztu i 10 000 zł 
grzywny, a ks. Chełmeckiego na 4 miesiące aresztu i 5000 zł grzywny. Prudnicka SB wykonała zdjęcia dolarów i szczotek oraz przekazała 
je Wydziałowi III SB KP MO w Opolu do wykorzystania w publikacji prasowej, mającej na celu skompromitowanie ks. Buchty. Ibidem, 
Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach pionu 
III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 672–673 (kopia cyfrowa – Pdf).

700 AIPN Wr 07/84, Sprawozdanie Referatu Służby Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej MO w Raciborzu za I kwartał 1961 r. po 
pionie Wydziału III, 24 III 1961 r., s. 70–71 (kopia cyfrowa – Pdf); AIPN Wr 07/102, Wniosek, 5 I 1961 r., k. 111 –114; ibidem, Wniosek, 
21 II 1961 r., k. 128 –129; ibidem, Wniosek, 17 II 1961 r., k. 130 –131; ibidem, Wniosek, 16 II 1961 r., k. 132 –133.    

701 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za okres od 1 VII do 30 IX 1957 r. 
Dodatek do sprawozdania, dokument z 25 IX 1957 r., s. 250 (kopia cyfrowa – Pdf). 

702 Ibidem, 
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W pierwszym kwartale 1959 r. prudnickiej SB udało się pozyskać informatora o pseudonimie „Kamilia” wśród 
kamilianów w Białej. Kandydata na informatora zaszantażowano materiałami o charakterze kompromitującym, 
pozyskanymi przez pion „W” SB, zajmujący się tajną kontrolą (perlustracją) korespondencji. Chodziło o kontakty 
z pewną kobietą. Werbunku dokonał chor. Grządziel, ale dla lepszej konspiracji rolę oficera prowadzącego powie-
rzono por. Bronisławowi Łapanowskiemu z Wydziału III SB KW MO w Opolu. „Kamilia” miał być dla SB źródłem 
informacji nie tylko na temat swoich współbraci zakonnych, ale także na temat miejscowych zakonnic ze zgroma-
dzenia Sióstr Szkolnych de Nôtre Dame703. 

W pierwszym kwartale 1960 r. zastępca komendanta powiatowego MO ds. bezpieczeństwa w Prudniku, 
kpt. Szymczyk, pozyskał jednego z miejscowych proboszczów jako informatora o pseudonimie „Janusz”. Infor-
mator ten miał być wykorzystany do obserwacji kleru o poglądach wrogich w dekanatach Strzeleczki (w sąsiednim 
powiecie krapkowickim) i Głogówek704. 

W marcu następnego roku Referat SB KP MO w Prudniku dysponował siedmioma jednostkami agentury i pię-
cioma kontaktami obywatelskimi wśród miejscowego duchowieństwa, wykorzystywanymi w stosunku do dwu-
dziestu pięciu księży świeckich. Oceniano, że stan ten pozwala na dokładne rozpoznanie miejscowych księży i sto-
sowanie odpowiedniej polityki represyjnych wobec kapłanów próbujących prowadzić niepożądaną działalność705. 

W tym czasie (pierwszy kwartał 1961 r.) podjęto działania werbunkowe wobec kolejnego księdza świeckiego 
w powiecie prudnickim. W trakcie rozmowy pozyskaniowej okazało się jednak, że kapłan ten jest już od dwóch 
lat podejrzewany o współpracę z SB przez kurię i innych księży. W związku z tym zrezygnowano z planowanego 
werbunku, a zebrany do tego czasu materiał przekazano do archiwum Wydziału „C” KW MO w Opolu706. 

Bardzo użyteczny w działaniach wobec duchowieństwa był m.in. informator ps. „X”, funkcjonujący wśród 
księży w dekanacie prudnickim. W 1959 r., po początkowych oporach, zaczął on przyjmować wynagrodzenie za 
współpracę707. 

W sprawozdaniu z działalności Referatu SB KP MO w Prudniku za pierwszy kwartał 1962 r. jako jednostki sieci 
pełnowartościowe, na które w każdej chwili można liczyć oraz otrzymywać od nich wyczerpujące informacje […] po 
zagadnieniu kleru, wymieniano tajnych współpracowników o pseudonimach „Kamilia”, „Śmiały” oraz „X”. Źró-
dłem informacji na temat duchowieństwa byli w tym czasie także tajni współpracownicy o pseudonimach „Janusz”, 
„Nieznany” i „Ryś”. Wskazywano jednak na konieczność intensywnej pracy nad nimi oraz systematycznej kontroli708. 

W analogicznym sprawozdaniu za drugi kwartał tegoż roku chwalono „X” i „Kamilię” za dobrą pracę, pisząc: 
dają nam do wglądu wszystkie wytyczne, co nam pozwala się orientować, jak kler jest ustawiony do pracy. Znamy 
dokładnie sytuację wśród kleru dekanatu bialskiego, gościęcińskiego, przebieg konferencji i wytyczne dziekanów. Roze-
znano księży młodej generacji […] co pozwala nam na opracowanie nowych kandydatów [na TW] i neutralizowanie 
młodych księży709. 

Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie osoby pozyskane do współpracy z aparatem bezpieczeństwa faktycz-
nie popierały postępowanie władz komunistycznych Tak np. na spotkaniu kontrolnym w pierwszym kwartale 
1960 r. informator ps. „Śmiały”, oburzony faktem aresztowania ks. Kurpieli ze Ścinawy Małej, krytykował władze 
państwowe, mówiąc, że szykanuje się wiarę […] tworzy się fikcyjne procesy księżom itd. Funkcjonariusze SB próbo-
wali dyskutować z nim na ten temat, ale nie udało im się do końca […] go przekonać710. 
703 Ibidem, Sprawozdanie [z pracy] po pionie II [za I kwartał 1959 r.], 25 III 1959 r., s. 337 i 339; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu 

Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku [z pracy] po pionie III [za II kwartał 1959 r.], 16 VI 1959 r., s. 407 (kopia 
cyfrowa – Pdf).   

704 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1960 r. [z pracy] po pionie III, 
23 III 1960 r., s. 502 (kopia cyfrowa – Pdf).

705 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za I kwartał 1961 r. [z pracy] po pionie III, 22 III 
1961 r., s. 601 (kopia cyfrowa – Pdf). W ostatnim kwartale 1961 r. postanowiono wyeliminować TW ps. „Szczery”, który bez wiedzy SB 
dokonał nielegalnego zakupu dolarów dla wyjeżdżającego do RFN ks. Józefa Buchty. Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby 
Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 1961 r., 21 XII 
1961 r., s. 645 (kopia cyfrowa – Pdf).

706 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za I kwartał 1961 r. [z pracy] po pionie III, 22 III 1961 r., s. 610 
(kopia cyfrowa – Pdf).

707 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za III kwartał 1959 r., 
24 IX 1959 r., s. 419 (kopia cyfrowa – Pdf).             

708 Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach pionu III 
[za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 682–683 (kopia cyfrowa – Pdf).    

709 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniu 
pionu III [za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 695 (kopia cyfrowa – Pdf).  

710 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1960 r. [z pracy] po pionie III, 
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Niezwykle ciekawa sytuacja zaistniała w 1961 r., gdy zwerbowany wśród duchowieństwa TW ps. „Pilny”, współ-
pracujący z prudnicką SB, udał się do Katowic na rozprawę sądową znanego mu osobiście ks. Benedykta Sosny, re-
presjonowanego za wygłoszenie kazania wyrażającego protest przeciwko rugowaniu nauczania religii ze szkół. Po 
rozprawie, odbywającej się 9 sierpnia 1961 r., grupa cywilnych osób zachowywała się demonstracyjnie, a wśród nich 
także „Pilny”. W związku z tym ten ostatni został aresztowany na okres miesiąca, po czym prokuratura przedłużyła 
sankcję do 15 października. W obronie „Pilnego” interweniował Referat SB KP MO w Prudniku. Rozmowy prze-
prowadzone w Wydziale Śledczym i Wydziale III SB Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach zaowocowały 
uzgodnieniem, że po zwolnieniu z aresztu, mającym nastąpić w połowie października, „Pilny” będzie odpowiadać 
przed sądem z wolnej stopy. Pion śledczy SB miał przy tym poinformować go, że zawdzięcza to pomocy SB z Prud-
nika. W materiałach sprawozdawczych Referatu SB KP MO w Prudniku wyrażano zdziwienie z powodu zaistniałej 
sytuacji, podkreślając, że dotychczasowe zachowanie „Pilnego” było naprawdę pozytywne711. W pierwszym kwarta-
le 1962 r. wyeliminowano „Pilnego” z sieci agenturalnej SB z uwagi na jego nieszczerą postawę712.    

Mimo ogromnego nakładu sił i środków antykościelna polityka władz PRL przynosiła znikome efekty. W pierwszym 
kwartale 1961 r. Referat SB KP MO w Prudniku, opisując działalność miejscowych dominikanów, zmuszony był 
stwierdzić, że tylko garstka aktywu partyjnego nie posyła dzieci na lekcje religii. Na lekcje takie uczęszczała nato-
miast większość dzieci członków PZPR713.

Str. 223, po pierwszym akapicie od dołu
W drugim kwartale 1959 r. funkcjonariusze Referatu SB KP MO w Prudniku rozbili trzy spotkania świadków 

Jehowy, odbywające się w Prudniku, Głogówku i Krzyżkowicach. Właścicieli mieszkań, w których odbywały się te 
spotkania, uprzedzono, że w razie ponownych zbiórek zostaną surowo ukarani przez kolegium. 2 czerwca tegoż roku 
Sąd Powiatowy w Prudniku skazał jednego z miejscowych świadków Jehowy, Eugeniusza Patyka,  na dziesięć miesięcy 
więzienia za uchylanie się od obowiązku odbycia służby wojskowej. W związku z tymi represjami wśród świadków 
Jehowy w powiecie prudnickim zrodziło się podejrzenie, że w ich szeregach działa agentura SB. W materiałach spra-
wozdawczych miejscowej SB podkreślano jednak, że podejrzenie to absolutnie nie polega na prawdzie714. 

Do działań represyjnych wobec świadków Jehowy zaangażowano również wojsko. W grudniu 1959 r. prudnic-
ka SB uzgodniła z władzami wojskowymi, ze dwaj słudzy miejscowego zboru świadków Jehowy zostaną powołani 
do odbycia ćwiczeń wojskowych. W razie odmowy z ich strony zamierzano skierować sprawę do Prokuratury 
Powiatowej w Prudniku715.         

W ostatnim kwartale 1960 r. Sąd Powiatowy w Prudniku na wniosek SB ukarał grzywną jednego sługę zbo-
ru za nielegalne prowadzenie warsztatu krawieckiego716. W pierwszym kwartale następnego roku kolegium przy 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku wymierzyło innemu słudze zboru, Tadeuszowi Maleyowi, 
karę grzywny za organizowanie nielegalnych zebrań sekty. W 1953 r. Maley odbywał w Strzelcach Opolskich  karę 
więzienia za rzekomą działalność szpiegowską na rzecz USA i w tym czasie związał się ze świadkami Jehowy. W okresie 
kampanii wyborczej w 1961 r. przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną, ale mimo to zajmował on zdecydo-
wanie wrogie stanowisko wobec wyborów. Dla lepszego zakonspirowania prowadzonej działalności religijnej i za-
bezpieczenia się w ten sposób przed represjami Maley podzielił zbór na kilka kółek. Jako jeden z najaktywniejszych 
działaczy w swoim środowisku przysparzał on szczególnie wielu problemów SB. W związku z tym w drugiej 
połowie 1961 r. założono w stosunku do niego sprawę ewidencji obserwacyjnej. W sprawozdaniu za drugi kwartał 

23 III 1960 r., s. 502–503 (kopia cyfrowa – Pdf).
711 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pra-

cy] po pionie III kwartał 1961 r., 23 IX 1961 r., s. 638–639 (kopia cyfrowa – Pdf). Ks. Benedykt Sosna wygłosił inkryminowane 
kazanie 15 I 1961 r. w Kotach w powiecie Tarnowskie Góry. Skazano go za to na 10 miesięcy więzienia. M. Kłakus, Represje wobec 
duchowieństwa diecezji katowickiej w Polsce Ludowej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 2009, t. 42, z. 2, s. 108.  

712 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po za-
gadnieniach pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 682 (kopia cyfrowa – Pdf).    

713 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za I kwartał 1961 r. [z pracy] po pionie III, 22 III 
1961 r., s. 602 (kopia cyfrowa – Pdf).

714 AIPN Wr 07/359, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku [z pracy] po pionie 
III [za II kwartał 1959 r.], 16 VI 1959 r., s. 399 (kopia cyfrowa – Pdf).   

715 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa KP MO w Prudniku za IV kwartał 1959 r. [z pracy] po pionie III, 
21 XII 1959 r., s. 424 (kopia cyfrowa – Pdf).    

716 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Ref[eratu] Sł[użby] Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 
1960 r., 21 XII 1960 r., s. 530 (kopia cyfrowa – Pdf).    
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1962 r. kierownictwo Referatu SB KP MO w Prudniku narzekało jednak, że sprawa ta, oparta wyłącznie na donie-
sieniach TW ps. „Stasiek”, jest prowadzona bardzo słabo i w efekcie niewiele wiadomo o zachowaniu się Maleya717. 

Aparat bezpieczeństwa podejmował także działania o charakterze prowokacyjnym, próbując wzbudzić wśród 
świadków Jehowy w powiecie prudnickim wzajemne podejrzenia co do współpracy z SB. W środowisku tym pa-
nowało przekonanie, że Służba Bezpieczeństwa systematycznie nasyła im „prowokatorów”, aby ich rozkładać od 
wewnątrz. W sprawozdaniu z marca 1962 r. kierownictwo Referatu SB KP MO w Prudniku zastrzegało się jednak, 
że nie posiada ani jednego TW wśród członków tej sekty718.  

Str. 235, po pierwszym akapicie od góry 
Uwieńczeniem przełomu politycznego w Polsce stał się VI Zjazd PZPR obradujący w dniach 6–11 grudnia 

1971 r. Na zjeździe tym wybrano nowy skład Komitetu Centralnego PZPR na czele z Edwardem Gierkiem. Efektem 
zjazdu było również uchwalenie niezwykle ambitnego i optymistycznego programu dalszego socjalistycznego roz-
woju PRL719. W okresie przedzjazdowym oraz w trakcie zjazdu i po jego zakończeniu aparat bezpieczeństwa notował 
jednak wystąpienia i wypowiedzi zaprzeczające programowemu optymizmowi nowego kierownictwa partyjnego.    

W listopadzie 1971 r. funkcjonariusze SB Komendy Miasta i Powiatu MO w Raciborzu przeprowadzili rozmo-
wę ostrzegawczą z Gerardem Wesperem z Rudy, zatrudnionym jako ślusarz w Opolskich Zakładach Eksploatacji 
Kruszywa, który wśród pracowników tego przedsiębiorstwa rozpowszechniał rymowany komentarz do świeżo 
zaistniałych zmian politycznych w Polsce. Komentarz ten, powtarzany przez Wespera za górnikami z okręgu ryb-
nickiego, stwierdzał, że najważniejszą literą w Polsce jest litera „G”, ponieważ rozruchy […] były w grudniu w mieście 
Gdańsku, za to wyrzucono Gomułkę, za niego przyszedł Gierek, obecnie mamy z tego g…720 

Rozmowy ostrzegawcze przeprowadzono również z Karolem Porwołem, Pawłem Przyszkowskim i Tomaszem 
Bywalcem. Ten ostatni, kierowca PKS z Rybnika, przebywając 5 grudnia 1971 r. w restauracji w Kuźni Raciborskiej, 
mówił, że VI Zjazd odbędzie się w tartaku w Kuźni Raciborskiej, gdzie zebrani będą szukać ostatniej deski ratun-
ku 721.  7 grudnia tegoż roku Andrzej Grudek, pracownik fizyczny Raciborskiej Fabryki Kotłów, komentując w gro-
nie pracowników przebieg VI Zjazdu PZPR, stwierdził: W dalszym ciągu p…ą tak jak dotychczas, a w rzeczywistości 
są to wielkie bujdy, bo i tak będzie gorzej niż było; szkoda tych czterech godzin gadania przez Gierka722.                   

Str. 244, po pierwszym akapicie od góry
Obiektem szczególnego zainteresowania SB pozostawał również w dalszym ciągu ośrodek duszpasterstwa aka-

demickiego przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Działalność tego ośrodka była śledzona 
z wykorzystaniem tajnych współpracowników o pseudonimach „Eryk”, „Marek V”, „Andrzej” i „Konrad” z grona 
słuchaczy bądź absolwentów miejscowego Studium Nauczycielskiego, a także z pomocą innych osobowych źródeł 
informacji, jak TW ps. „Studentka”, pozyskana wśród starszej młodzieży szkolnej, oraz TW ps. „Harpun” ze śro-
dowiska inteligencji technicznej.  Informatorzy ci uczestniczyli w spotkaniach duszpasterstwa i składali SB relacje 
z ich przebiegu. TW ps. „Giewont”, pracownik administracyjny SN, i TW ps. „Całka”, jeden z wykładowców, mieli 
być wykorzystywani do przeciwdziałania wpływom ośrodka na studentów723. 
717 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu ds. Bezp[ieczeństwa] KP MO w Prudniku za I kwartał 1961 r. [z pracy] po pionie III, 22 III 

1961 r., s. 604; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudni-
ku za II kwartał 1961 r., 20 VI 1961 r., s. 617–618 i 619; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej 
Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po pionie III za IV kwartał 1961 r., 21 XII 1961 r., s. 651; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu 
Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 682; 
ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach pionu III 
[za II kwartał 1962 r.], 22 VI 1962 r., s. 693 (kopia cyfrowa – Pdf). Sprawę prowadził oficer operacyjny Hieronim Ferdyn.      

718 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Prudniku [z pracy] po 
pionie III za III kwartał 1961 r., 23 IX 1961 r., s. 637–638; ibidem, Sprawozdanie kwartalne Referatu Służby Bezpieczeństwa Komendy 
Powiatowej MO w Prudniku – [z pracy] po zagadnieniach pionu III [za I kwartał 1962 r.], 23 III 1962 r., s. 682 (kopia cyfrowa – Pdf).    

719 W. Roszkowski, op. cit., s. 632–633.
720 AIPN Ka 093/562, Informacja [dla zastępcy naczelnika Wydziału Ogólnego ds. SB KW MO w Opolu], 19 XI 1971 r., s. 38; ibidem, Ocena 

sytuacji operacyjno-politycznej w powiecie raciborskim przed VI Zjazdem PZPR, 28 XI 1971 r., s. 64 (kopia cyfrowa – Pdf).     
721 Ibidem, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w powiecie raciborskim przed VI Zjazdem PZPR, 28 XI 1971 r., s. 64; ibidem, Informacja 

[dla zastępcy naczelnika Wydziału Ogólnego ds. SB KW MO w Opolu], 6 XII 1971 r., s. 87; ibidem, Telegram nr 1616/71 z KMiP 
MO w Raciborzu do sztabu KW MO w Opolu, 7 XII 1971 r., s. 95 (kopia cyfrowa – Pdf).        

722 Ibidem, Informacja [dla zastępcy naczelnika Wydziału Ogólnego ds. SB KW MO w Opolu], 8 XII 1971 r., s. 97 (kopia cyfrowa – Pdf).          
723 AIPN Ka 030/55, t. 2, Informacja, 20 IX 1973 r., s. 120–123 (kopia cyfrowa – Pdf). Por. Z. Bereszyński, Akta SB nie kłamią, ale mogą wpro-

wadzić w błąd. Z badań nad dokumentami dotyczącymi osobowych źródeł informacji SB, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2012, nr 2, s. 432–433. 
W 1973 r. raciborskim ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego zajmowali się dwaj funkcjonariusze SB Komendy Miasta i Powiatu MO 
w Raciborzu: por. Józef Gawryś z pionu IV SB i st. szer. Adam Misiaszek z pionu III. Tajni współpracownicy o pseudonimach „Eryk”, „Ma-
rek V” i „Andrzej” przestali być wykorzystywani przez raciborską SB po ukończeniu studiów w SN. TW ps. „Konrad” natomiast już jako 
absolwent SN i nauczyciel miał nadal uczestniczyć w wyjazdach i wycieczkach organizowanych przez duszpasterza akademickiego.  
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Przesladowania polskich katolików na ziemi prudnickiej w XX wieku. 
Rozmowa z ks. Zygmuntem Nabzdykiem 

Na tych terenach aż do zakończenia II wojny światowej nie było władzy polskiej w jakimkolwiek jej wydaniu. 
Jednak mimo dominacji niemieckiego żywiołu oraz protestanckich wpływów znacząca część mieszkańców ziemi 
prudnickiej zachowała przywiązanie do religii rzymskokatolickiej. Wielu z jej wyznawców nie tylko posługiwało 
się regionalną polszczyzną, ale też oficjalnie deklarowało związki z polskością. Skutkiem tego były różne szykany, 
represje, a nawet utrata życia. W swojej historii powiat prudnicki znajdował się pod panowaniem władców cze-
skich, podlegał austriackim Habsburgom, Prusom, a potem rządy sprawowali tutaj naziści. Po I wojnie światowej 
wrogość wobec wszystkiego co polskie była w Niemczech powszechna.  Jednak w okresie międzywojennym blisko 
półtoramilionowa „mniejszość polska” miała w tym państwie mocną pozycję. Polonia ta posiadała szkoły, insty-
tucje kulturalne, a nawet własne banki w Opolu i Berlinie. W 1938 roku, a wiec już w czasach ekspansywnego 
i dominującego hitleryzmu zorganizowano w Berlinie kongres Związku Polaków w Niemczech. Wtedy też wydał 
on Leksykon Polactwa w Niemczech. Potem przyszły aresztowania, eksterminacja działaczy ZPwN w obozach kon-
centracyjnych. Po 1945 roku władzę na tzw. ziemiach odzyskanych przywłaszczyli sobie komuniści, którzy wpro-
wadzili ustrój narzucony Polsce przez Związek Radziecki. Mimo oficjalnie głoszonej swobody światopoglądowej, 
urzędowy ateizm rugował katolicyzm z przestrzeni publicznej, a więc ze szkół, instytucji, wojska, mediów, a nawet 
z życia prywatnego obywateli. W historii prudnickiego regionu piękną kartę trwania przy Polskości i wierze kato-
lickiej zapisały rodziny Augustynów i Nabzdyków. Znamienitym przedstawicielem tych rodów jest wywodzący się 
z nich ksiądz prałat, doktor nauk teologicznych Zygmunt Nabzdyk. 

Prymicyjną mszę odprawił w Prudniku. Potem był wikariuszem w Bytomiu. Następnie został prefektem, wy-
kładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie – Opolu. 

Ksiądz ten to również cieszący się dużym uznaniem duszpasterz inteligencji katolickiej, wykładowca na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest on autorem wielu publikacji. Został laureatem nagrody im. 
Wojciecha Korfantego. Związek Górnośląski przyznał mu ją w uznaniu zasług dla krzewienia wiedzy o wierze, 
historii i tradycji tego regionu.

Jan Poniatyszyn, dziennikarz Polskiego Radia Opole: 
Działalność patriotyczna przodków księdza sprawiła, że na trwałe weszli oni do historii m.in. ziemi prudnic-

kiej. Skąd pochodził ojciec, Stanisław Nabzdyk? 
Ks. Zygmunt Nabzdyk: Ojciec urodził się w 1902 roku w Lutogniewie koło Krotoszyna w Poznańskiem. 

Dziadek miał tam duże gospodarstwo. Był typowym włościaninem z Wielkopolski, takim nieugiętym, niezłom-
nym Polakiem, zawsze wiernym ojczyźnie. Ojciec miał dziewięcioro rodzeństwa. Jego dwie siostry wstąpiły do za-
konu urszulanek. Dwie inne ciocie były nauczycielkami. Wujek Józef Nabzdyk był polskim oficerem. Zginął 
w Miednoje. Dziadek był wielkim działaczem społecznym. Miał też swoje zasady. Jak mi opowiadał, podczas zjaz-
du stronnictw ludowych w Poznaniu, a było to w latach trzydziestych, wybrano go marszałkiem tego zgromadze-
nia. Przyjęcie tej funkcji uzależnił od odpowiedzi uczestników zjazdu na jego pytania: czy uwzględniają współpra-
cę z Kościołem Katolickim oraz, czy uwzględniają szkolnictwo wyznaniowe? Powiedziano mu, że nie. Wówczas 
wziął kapelusz, wsiadł do pociągu, pojechał do domu i poszedł w pole do pracy. Potem był ławnikiem podczas 
wyborów do sejmu w 1919 roku, w obwodzie wyborczym Lutogniewo. Dziadek był założycielem Stronnictwa 
Włościańskiego, które przekształciło się w Polskie Stronnictwo Ludowe. Jego uczniem był Stanisław Mikołajczyk. 
Gdy w 1947 roku przyjechał do Polski, w Krotoszynie odbył się wielki wiec. Wówczas Mikołajczyk oficjalnie po-
wiedział, że jego nauczyciel polityczny to jest pan Stanisław Nabzdyk. Ojciec, w 1922 roku, skończył Seminarium 
Nauczycielskie w Poznaniu. Został nauczycielem w szkole koło Jarocina. Wówczas wystąpiono z apelem, że nie ma 
polskich nauczycieli na polskim Śląsku. Szukano ochotników do pracy w tym regionie. I on tam pojechał. Najpierw 
uczył w Chropaczowie, dzielnicy Świętochłowic, a potem w Chorzowie-Batorym. 
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Księdza mama, Waleria Nabzdyk z domu Augustyn, pochodziła z równie patriotycznej rodziny co jej mąż. 
Jakie były dzieje tego rodu? 

Rodzina Augustynów od wieków związana była ze Śląskiem. Najstarsze wzmianki o tym pochodzą z 1630 roku. 
Prawdopodobnie przywędrowali na Śląsk, ale skąd, tego nie wiadomo. Szczególnie w Białej byli osiedleni. Potem 
rodzina tak się rozszerzyła, że zamieszkali w Grabinie. Pradziadek otrzymał rodzinny dom. Gdy doszło do parce-
lacji majątku w tej wiosce wykupił on ziemię, na której osadził swoich trzech synów. Dziadek oprócz gospodarstwa 
miał jeszcze restaurację. 

Był społecznikiem. Zasiadał też w radzie powiatu. Na jej posiedzenia chodził pieszo do Prudnika. Był wtedy 
ławnikiem sądu. Jego synowie w krzewienie Polskości szczególnie zaangażowali się pod wpływem księdza Karola 
Koziołka, proboszcza z Grabiny. On to obudził w nich polskiego ducha. Narodowo swoich siostrzeńców uświa-
domił też brat mojej babci. Był on zelatorem Trzeciego Zakonu, czyli stał na czele wspólnoty koła różańcowego. 
Często jeździł do Krakowa i przekazał swoim krewniakom umiłowanie Polski. Dlatego też, gdy powstał Związek 
Polaków w Niemczech oni wszyscy do niego wstąpili. Polską szkołę w Grabinie założył ksiądz Koziołek razem 
z moim wujkiem Bernardem Augustynem. Szkoła ta została umieszczona w domu rodzinnym mojej mamy. Stało 
się to wówczas, gdy koncesję na restauracje dziadek przeniósł już na inne miejsce. W ten sposób powstało tam 
miejsce żeby urządzić klasę. 

Pisał o tym Jan Tomaszewski w „Tygodniku Prudnickim” z 13 października 2010 roku: W Grabinie miejsco-
wi działacze z Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego powołali mniejszościową szkołę polską, którą początkowo kiero-
wał miejscowy polski działacz Franciszek Augustyn. Po nim kierownikiem i nauczycielem szkoły został Alfred Liczbański. 
Pod jego kierownictwem szkoła odnosiła sukcesy. Promieniowała ona polską kulturą na całą Grabinę i okolicę. […] 

Zajęcia lekcyjne odbywały się bardzo sumiennie oraz prowadzono szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych jak: chór, sport, 
obchody rocznic, konkursy czytelnicze itp. Wzmożona działalność polskiej szkoły nie podobała się władzom niemieckim. 
Rozpoczęły się szykany Liczbańskiego. Bojówkarze SA pobili go w Białej i grozili śmiercią. Sąd Okręgowy w Nysie oskarżał 
Liczbańskiego o zdradę stanu. Wreszcie w roku 1934 władze niemieckie nakazały mu opuścić III Rzeszę. 

Nie był to odosobniony przypadek terroryzowania przyznających się do Polskości na tych terenach. Pisze 
o tym „Gazeta Szamotulska” z grudnia 1931 roku w artykule Szlakiem prześladowań ludności polskiej w Niemczech: 
Gościnnemu  Bernardowi Augustynowi z Grabiny wybito w dniu 6 kwietnia br. ogółem pięć szyb, przy pomocy kamie-
ni i pałek.[…] W nocy z 6 na 7 kwietnia br. nieznani sprawcy obrzucili mieszkanie ks. Koziołka z Grabiny kamieniami 
wybijając jedenaście szyb. Dnia 10 kwietnia wieczorem wywrócono słup z opłotowania probostwa, niszcząc równo-
cześnie część płotu. […] W połowie września, we wsi Gostomi w pow. prudnickim, trzynastu żandarmów osaczyło 
posiadłości gospodarzy Puchały, Przybyły, Ofiery i Gajdy, dokonując „poszukiwania” rzekomo ukrytej broni. Broń 
w jednym wypadku znaleziono, ale jak się okazało, prowokacyjnie podrzuconą.      

Skąd zatem taka agresja? Ksiądz przetłumaczył kronikę Olbrachcic z powiatu prudnickiego. Wieś ta przed 
1918 rokiem nazywała się Polnisch Olbersdorf. Czego możemy się o niej dowiedzieć? 

Przez przedwojenny powiat prudnicki przebiegała granica językowa. Część południowa należała kiedyś do die-
cezji ołomunieckiej. Był to dekanat Osoblaha. W 1639 roku teren ten przeszedł do diecezji wrocławskiej. W tej czę-
ści powiatu mówiono i odprawiano nabożeństwa po niemiecku. Natomiast w pozostałych wioskach posługiwano 
się językiem polskim. Do 1936 roku w opolskich parafiach przez cały tydzień odprawiano msze w języku polskim. 
Potem wprowadzono tylko jedno „polskie” nabożeństwo w niedzielę. Bardzo interesująca jest kronika Olbrachcic, 
w której podano taki ciekawy szczegół. Otóż 18 maja 1939 roku niemiecki nauczyciel zanotował: Zarządziliśmy 
zbiórkę polskich modlitewników. Większość oddała, ale bardzo wielu schowało je. Jeden parafianin przychodził do ko-
ścioła ostentacyjnie nosząc polską książeczkę modlitewną. Dalej zanotowano, że do Olbrachcic przyjechał niemiecki 
inspektor szkolny z Prudnika. Zrobił zebranie wszystkich mieszkańców wioski. Apelował żeby na ulicy, w szkole, 
biurach i miejscach publicznych mówiono po niemiecku. Przez kilka miesięcy ludzie się do tego stosowali. Ale pod 
datą jesień 1943 rok zapisano: Teraz wszystko wróciło do dawnego, czyli rozmawiano po polsku. Tamtejsze dzieci 
nie umiały po niemiecku. Dopiero w szkole uczyły się tego języka. Pradziadek mamy, Maciej Augustyn otrzymał 
gospodarstwo rodzinne w Grabinie. W tej wiosce jego dwóm braciom dokupiono ziemię i wybudowano gospo-
darstwa. Trzeci z nich przyżenił się do Olbrachcic. I właśnie jego syn, biskup Karol Augustyn został w 1911 roku 
wrocławskim sufraganem. Wówczas sufragan musiał umieć po Polsku, aby np. w parafiach udzielać bierzmowania. 
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Natomiast ordynariusz to był przeważnie Niemiec. Ta mała miejscowość miała kiedyś 600–700 mieszkańców. Po 
wojnie Olbrachcice dały Kościołowi biskupa Wacława Wyciska. Do Grabiny na miejsce księdza Koziołka, który 
był prezesem I Dzielnicy ZPwN, przyszedł ksiądz Kiszka. Nazwisko miał polskie, ale był niemieckim renegatem. 
On właśnie wystąpił przeciw rodzinie Augustynów. Nazywał ich kliką Polaków z Grabiny. Gdy wybuchła wojna 
we wrześniu 1939 roku Augustynowie zostali aresztowani przez gestapo. Do obozów koncentracyjnych tra-
fili Karol i  Bernard z synem Janem, w którego domu mieściła szkoła polska. Taki sam los spotkał Franciszka 
Suchego, który miał za żonę siostrę mojej mamy. 

Jak można odczytać z pomnika w prudnickim parku spotkała ich tam śmierć. W niemieckich obozach zginęli ko-
lejno: Jan Augustyn (Buchenwald 1940), Karol Augustyn (Oranienburg 1942) i Franciszek Suchy (Buchenwald 1943).

Kiedy zmarł Jan Augustyn pogrzeb zmuszony był odprawić wspomniany wcześniej ksiądz renegat. Śmiercią 
syna tak przejął się jego 88-letni ojciec, że gdy dotarła do niego wieść o tym, to kilka dni potem umarł. Pochowano 
ich w jednym grobie. Byłem na tym pogrzebie. Na trumnie dziadka była urna z prochami mojego wujka. Wtedy 
ksiądz Kiszka powiedział, jesteśmy nad grobem starego i młodego Augustyna, ale wszystko, co ta rodzina zrobiła 
dla wioski i dla parafii zapisane jest w kronikach. W 1942 roku wysiedlono wszystkich Augustynów do pracy 
w majątkach. Ci, którzy pozostali przy życiu do rodzinnej wioski wrócili dopiero w 1945 roku. 

Jak potoczyły się przedwojenne losy Walerii Nabzdyk, która była mamą księdza? 
Była najmłodszą z czternaściorga rodzeństwa. Urodziła się w 1901 roku w Grabinie. Gdy ukończyła tamtejszą 

szkołę podstawową wyjechała do brata, który był od niej ponad dwadzieścia lat starszy. Był on nadleśniczym na 
Łużycach koło Budziszyna. To było bezdzietne małżeństwo. Jego żona pochodziła z Drezna i była Niemką, na do-
datek protestantką. W rodzinie brata mama przebywała trzy lata, także dobrze poznała Niemców. Chciała się dalej 
uczyć, dlatego wyjechała do Wrocławia. Tam zamieszkała u krewnych. Naukę kontynuowała w prywatnym semi-
narium nauczycielskim. Ukończyła je w 1919 roku. Uzyskała dyplom nauczycielski, ale nie było posad w tamtej-
szych szkołach, bo po pierwszej wojnie światowej z wojska wrócili dawni nauczyciele. W tym czasie, przy Polskim 
Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu, otwarło się studium przygotowujące polskich nauczycieli. 

Postanowiła tam się zgłosić. Pracowała u Wojciecha Korfantego w tymże Komisariacie Plebiscytowym, jedno-
cześnie przygotowując się do nauczania w polskich szkołach. 2 maja 1921 roku miała jechać do Krakowa na kurs 
dydaktyczny i metodyczny. Przyszła na dworzec w Bytomiu, a tu pociągi nie jeżdżą, bo wybuchło III powstanie 
śląskie. Wtedy już nie miała gdzie mieszkać. Zdeterminowana zdecydowała się na pieszo dotrzeć do rodzinnej 
Grabiny. W Leśnicy razem z koleżanką wstąpiły po przepustkę do polskiej komendy powstańczej. Komendantem 
był tam wujek obecnego profesora Franciszka Marka i on powiedział im: dziewczyny dobrze, że jesteście. My nie 
mamy sanitariuszek. Idźcie do ambulansu, niech wam dadzą opaski czerwonego krzyża. W taki sposób dostała się 
do powstania i to w ten największy ogień walczących pod Górą św. Anny. Gdy powstanie upadło, była na tym 
terenie „spalona”. Zaczęła uczyć koło Rybnika. Potem dostała nominację na nauczyciela do Hajduk Wielkich, czyli 
Chorzowa-Batory. Tam mając podwójny dyplom nauczycielski uczyła w niemieckiej i polskiej szkole.   

Wtedy, jak się domyślam, poznała swojego przyszłego męża.
Moi rodzice spotkali się w kościele, a uczyli w tej samej szkole. Łączyło ich umiłowanie ojczyzny i niezłomna 

postawa katolicka. Dlatego się pobrali. Żeby mieć mieszkanie, ojciec przyjął kierownictwo małej szkółki w Ścierniu 
koło Bierunia. Pochodził stamtąd Stanisław Kazimierz Nagy, zmarły w 2013 roku arcybiskup, sercanin, profesor 
nauk teologicznych. Ślub rodzice wzięli w Panewnikach, u franciszkanów. W 1928 roku ojciec miał dwadzieścia 
sześć lat, ale wygrał konkurs na kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Bielszowicach. Była to osada górnicza. 
Miała siedemnaście tysięcy mieszkańców i pięć szkół. Nauczyciele z grona pedagogicznego byli od niego starsi. 
Tam się w szkole urodziłem i całe życie do dzisiaj w szkole mieszkam.

Czy w okresie międzywojennym ksiądz z rodzicami odwiedzał krewnych w Grabinie?
Wtedy mieszkaliśmy w Polsce, w Bielszowicach. Był to ówczesny powiat katowicki. Tylko na wakacje przyjeż-

dżaliśmy do Grabiny. Stąd znałem tamtejszą polską szkołę. Mogłem też doświadczyć i obserwować, jak traktowani 
są miejscowi Polacy oraz kościół katolicki. Tam w okolicznych wioskach wszyscy mówili po polsku, nabożeństwa 
odprawiano w tym języku. Przed wojną mama miała zakaz powrotu do swojej rodzinnej miejscowości, która zo-
stała w granicach Niemiec. Tamtejsze władze nie wydawały pozwoleń wjazdowych dla takich jak my. Chcąc od-
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wiedzić rodzinną wieś musieliśmy sporo ryzykować i niemal nielegalne przekraczać granicę. Dotyczyło to wielu 
Ślązaków rozdzielonych od rodzin granicą polsko-niemiecką. Ja niemieckiego nauczyłem się dopiero w czasie oku-
pacji. Pamiętam, jak u nas w katowickim pojawiły się napisy Kto mówi po polsku jest naszym wrogiem. Dostałem po 
twarzy za to, że z kolegą rozmawiałem po polsku.

Jak ksiądz z rodziną przeżył rozpoczęcie drugiej wojny światowej i okupację niemiecką?
Mieszkaliśmy na samej granicy. Gdy wybuchła wojna byliśmy ewakuowaniu, a potem musieliśmy uciekać. 

Wkroczenie Niemców przeżyliśmy w Krakowie. Mieszkaliśmy u Sióstr Urszulanek, bo tam zakonnicą była siostra 
mojego ojca. Potem wróciliśmy do Bielszowic. Niemcy nie chcieli nas wpuścić do naszego mieszkania w szkole. 
Było ono zaplombowane. Musieliśmy z czegoś żyć. Ojciec jeździł do rodziny po żywność. No i tak było do maja 
1940 roku. W ramach aresztowań polskiej inteligencji ojciec trafił do Dachau. Wtedy ludzie w Bielszowicach zbie-
rali podpisy o jego uwolnienie. Jak był w obozie, kwaterowaliśmy w strasznych warunkach, w dwóch małych po-
koikach. Naprzeciw mieszkali nieciekawi ludzie m.in. prostytutka. Z obozu wyszedł pod warunkiem, że do dwóch 
tygodni znajdzie sobie pracę. Znalazł ją w fabryce butów w Otmęcie, gdzie zamieszkał. Ściągnął mnie oraz mojego 
brata Kazimierza. Tam zmuszony byłem chodzić do niemieckiej szkoły. Dopiero wówczas nauczyłem się języka 
niemieckiego. W 1945 roku, podczas ofensywy radzieckiej, Niemcy uciekali na zachód. Natomiast my z ojcem 
udaliśmy się w przeciwnym kierunku, aby połączyć się w Bielszowicach z pozostałymi członkami rodziny. Gdy 
tam wróciliśmy, ojciec musiał się ukrywać. Gdyby Niemcy odkryli, że uciekł z pracy w Krapkowicach, to by go 
rozstrzelali. Kiedy front przeszedł i 28 stycznia Bielszowice zostały wyzwolone, natychmiast powstała tam polska 
władza. Ojciec uruchomił pięć szkół, obsadzając je swoimi dawnymi uczniami. Został podinspektorem szkolnym 
w Katowicach, z przeznaczeniem na organizatora szkolnictwa w powiecie prudnickim. 

9 maja wyjechał do Prudnika, natomiast rodzina pozostała na miejscu. W Bielszowicach chodziłem do gimna-
zjum, a mój brat do liceum. 17 lipca wszyscy przyjechaliśmy do Prudnika. 

Jak w tym czasie, po „wyzwoleniu” przez Armię Radziecką, wyglądało życie w Prudniku, czym zajmował się 
księdza ojciec?

Jak na owe czasy może się to wydawać niemożliwe, ale wtedy sklepy były prywatne i wszystko można było 
w nich kupić. Na rynku bracia Ratajczakowie prowadzili delikatesy. Funkcjonowało sześć restauracji m.in. 
„Wielkopolanka”, „Małopolanka”, „Czortkowianka”, „Choć kolego na jednego”. Stacjonowała tutaj Armia Czerwona 
oraz grupa Wojska Polskiego. Komenda radziecka znajdowała się w obecnej bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego. 
Napływali repatrianci ze Wschodu. Niemców umieszczono w getcie, gdyż przeznaczono ich do wysiedlenia na za-
chód, za Odrę. Ojciec jeździł rowerem po terenie na wizytacje i uruchamiał kolejne szkoły, które ruszyły już 
w sierpniu. Rowery dostawał z komendy radzieckiej. Wtedy jedni Rosjanie mu je dawali, a inni krasnoarmiejcy 
zabierali. W sumie tak dostał cztery rowery. Miał też bryczkę, do której na wyjazdy otrzymywał konia z majątku 
Górka, albo od bonifratrów. Wspominał, jak np. przyjechał do Szybowic, gdzie jeszcze był pastor oraz kościoły: 
protestancki i katolicki. Prosił tam księdza, żeby napominał ludzi, aby nie dewastowali szkoły, żeby ją zabezpieczo-
no. Był tam też niemiecki kierownik szkoły. Zdziwiło go, że jest już polski inspektor szkolnictwa. Spodziewał się, 
że nadal funkcję tą sprawuje Niemiec Krauze. Ojciec jeździł nawet, aż pod Steblów, który obejmował ówczesny 
powiat prudnicki. Miał już początki poobozowej astmy, jednak nie szczędził zdrowia. Dzięki temu powiat pru-
dnicki był jednym z pierwszych, który wtedy miał zorganizowany systemem oświaty. 

W 1945 roku utworzono Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie w Prudniku. Szkoła ta, po zmianach orga-
nizacyjnych funkcjonuje do dzisiaj. Ksiądz jest absolwentem tej placówki oświatowej. 

Jak rozpoczął się pierwszy po wojnie rok szkolny, to była to zbieranina młodzieży w różnym wieku i z całej 
Polski. Nauczyciele pochodzili głównie z Kresów. Młodzież spotykała się na mszy u Bonifratrów. Tam był nasz 
ówczesny kościół gimnazjalny. 

Już w 1945 roku zaczęliśmy organizować harcerstwo, Sodalicję Mariańską. Należałem do komendy hufca. 
Ukończyliśmy kursy instruktorskie. W 1947 i 48 roku prowadziłem kolonie zuchowe. W następnym roku zdawa-
łem maturę i miałem znowu przygotowane te kolonie. Wtedy zastępcą komendanta hufca był kleryk, późniejszy 
ksiądz Krukowski. Był też Emil Ojczyk, który kilka lat później został proboszczem w Otmuchowie. Ja miałem 
wtedy papiery złożone w seminarium. 
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Już w tym czasie chciano harcerstwo podporządkować partii. Wychowanie młodzieży mieli przejąć funkcjo-
nariusze ZMP. Wówczas, pod zarzutem klerykalizmu, zwolniono całą komendę hufca. Wyrzucono pięć osób. 
Zrobiłem zebranie rodziców, którym powiedziałem, że nie będę prowadził kolonii, bo zostałem zwolniony z har-
cerstwa. Wtedy jeden z rodziców, który był partyjny zapewniał, że on to w komitecie załatwi. Umówił się ze mną na 
spotkanie w tej sprawie, ale się na nim nie pojawił. 

Dopiero w 1956 roku, gdy była tzw. odwilż, prudnickie harcerstwo reaktywowano. Władze wystąpiły z apelem, 
aby wrócili zwolnieni instruktorzy. Zorganizowano nawet w Pokrzywnej kurs drużynowych. Do ojca przyjechali ci 
dawni instruktorzy prosząc go, aby wygłosił taką gawędę o Śląsku i powstaniach. Pojechałem z nim do Pokrzywnej. 
Byli tam instruktorzy z Katowic, których już wcześniej znałem. Gdy ojciec prowadził gawędę, poszedłem z nimi 
do lasu. Zapytałem ich, czy wracamy do pracy w harcerstwie, bo jest taki apel? Jeden z nich zapytał, co robię? 
Powiedziałem, że jestem księdzem. To nawet nie myślcie o tym, że wrócicie do harcerstwa, to jest niemożliwe. Tak mi 
odpowiedziano. Instruktorzy ci mówili, że zgodzili się wziąć udział w akcji letniej, ale i tak ich usuną z tej organiza-
cji. I rzeczywiście po pewnym czasie wszystko wróciło do dawnego. 

W pierwszych latach po 1945 roku komunistyczne władze deklarowały otwartość na inne poglądy m.in. plu-
ralizm polityczny. Przynajmniej stwarzano takie pozory. Wielu Polaków w to uwierzyło. Po wojennej traumie, 
okupacyjnych przeżyciach oczekiwano bezpiecznej stabilizacji.  Z czasem okazało się, że te zapewnienia, to był  
propagandowy blef i w instytucjach państwowych nie było miejsca dla ludzi o innych zapatrywaniach. Czy spo-
tkało to również rodzinę księdza? 

W Prudniku zamieszkaliśmy w budynku mieszczącym inspektorat szkolny, przy obecnej ulicy Mickiewicza, 
gdzie po latach przeniesiono szkołę specjalną. Ojciec uważał, że jeżeli będzie dobrze pracował, to będzie też godnie 
mieszkał. Ale już wówczas zaczęło się obsadzanie stanowisk według partyjnego klucza. Wiedziano, że ma on poglą-
dy chadeckie. Przed wojną był zwolennikiem Korfantego. Związek Nauczycielstwa Polskiego, na czele którego stała 
Wanda Wasilewska był komunizujący. Dlatego zwalczał on Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nauczycieli. Zaczęto 
w kuratorium podkopywać ojca. Najpierw przydzielono mu podinspektora, który był partyjny. Potem, w 1948 
roku, ojca zwolniono z inspektoratu szkolnego. Musieliśmy opuścić dotychczasowe mieszkanie. Nie mieliśmy się 
gdzie podziać. Dlatego przenieśliśmy się do pustego budynku ojców bonifratrów. 

Ledwo się wprowadziliśmy, gdy władze oświadczyły, że będzie tam szpital. Chciano się nas pozbyć z Prudnika, 
bo ojciec za dużo wiedział. Zaproponowano mu posadę w Szkole Podstawowej nr 1. Władzom powiedział, że 
nauczycielem w takiej szkole to był w 1922 roku. Nie po to zdobył wyższe wykształcenie, tyle lat pracował w admi-
nistracji szkolnej jako dyrektor i inspektor, żeby teraz obejmować taką posadę. Wtedy to przyjął stanowisko dyrek-
tora w szkole przemysłowej. Uczył też w szkole zawodowej i rolniczej. Z czasem jednak i to mu zabrano. Potem już 
pracował jedynie w liceum handlowym. 

Zdałem maturę w 1949 roku i poszedłem do seminarium. Gdy byłem już na czwartym roku, postawiono ojcu 
ultimatum: albo wyrzeknie się syna, albo posady. Dając rzekomo zły przykład miał psuć młodzież. Wytykano mu 
też, że jest praktykującym katolikiem. Ojciec powiedział, że nie będzie się im kłaniał. Gdy miał 52 lata został prze-
niesiony w stan spoczynku, z emeryturą 300 złotych. Odwoływał się od tej decyzji, ale bez skutku. Jeszcze przez 
pewien czas pracował w spółdzielni „Pionier”, jako księgowy. 

Po październiku 56 roku został zrehabilitowany. Dokumenty, które posiada rodzina stwierdzają, że szykanowa-
no go za to, że był praktykującym katolikiem. Tłumaczono potem, że nie jest możliwy powrót na dawne stanowi-
sko i zaproponowano mu posadę w Nysie. Sześć lat dojeżdżał tam ucząc w szkole naprzeciw seminarium, w którym 
byłem prefektem (wychowawcą). Odwiedzał mnie i nieraz nocował u mnie. O tym dyrektor szkoły doniósł do ku-
ratorium. - Pan się wygłupił – powiedział mu ojciec – przecież kuratorium dawno o tym wie. Gdybym był partyjny, 
jak pan, to ja bym u was nie uczył tylko byłbym w kuratorium, albo w ministerstwie. I tak skończyła się jego kariera 
zawodowa. 

Nagle od władz otrzymał Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski i 25 procent dodatku do emerytury. Wówczas, ze 
względów zdrowotnych, przeszedł na emeryturę. Potem ojciec współpracował z Instytutem Śląskim, pisząc m.in. 
różne wspomnienia i dziesiątki artykułów historycznych.

W prudnickim kościele parafialnym jest tablica honorująca zasługi Stanisława Nabzdyka. Obelisk ku czci 
Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajduje się w pobliskim klasztorze franciszkanów. 
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Upamiętnienia te, to hołd oddany ich poświęceniu za wiarę i Polskość. Jest to też symboliczne przypomnienie 
komunistycznych represji, których na ziemi prudnickiej, w czasach stalinowskich, doznali duchowni Kościoła i jego 
wierni. W 1945 i 1947 roku ogłoszono dwie amnestie. Skierowano je do żołnierzy i działaczy podziemia anty-
komunistycznego.  Obietnic związanych z amnestiami nie dotrzymano. Wielu z tych, którzy się ujawnili, trafiło 
do więzień Urzędu Bezpieczeństwa. Niektórych tam zamordowano. Taka katownia UB była też w Prudniku. 
Sprawdzianem „popularności” władzy ludowej miało być sfałszowane później referendum ludowe, które prze-
prowadzono w czerwcu 1946 roku. Czy ta data może być wyznacznikiem początku represji wobec m.in. Kościoła? 

W czasie referendum, pod hasłem Trzy razy tak, aresztowano księdza Filipa Zająca, proboszcza w Racławicach 
Śląskich. W 1948 roku usunięto lekcje religii ze szkół, m.in. z liceum. Musieliśmy na nie chodzić do salki przy 
kościele. Byliśmy w klasie maturalnej. Na religię z mojej klasy chodziły już tylko trzy osoby. Wtedy byłem zdecydo-
wany, aby pójść do seminarium. 

Coraz bardziej usuwano religię z życia publicznego, zdejmowano krzyże w szkołach. Wiosną 1954 roku, wy-
siedlono z prudnickiej parafii ojców dominikanów. Byłem wtedy przed święceniami kapłańskimi. Trzy miesiące 
przed prymicją, czyli moją pierwszą mszą w Prudniku przyszedł tutaj na proboszcza ksiądz Józef Ormanowicz, 
pojawili się księża diecezjalni. Nawet była propozycja żebym to ja, miejscowy, był tutaj wikarym. Chciano uspokoić 
tutejsze społeczeństwo. Wówczas ksiądz Ormanowicz powiedział, że chciałby mnie mieć jako wikarego, ale nie 
w Prudniku, bo nikt nie jest prorokiem w swojej ojczyźnie. 

Presja ze strony władz była ogromna. Przecież wówczas nie można było nawet procesji urządzać. W 1954 roku, 
20 czerwca, przyjąłem święcenia kapłańskie. Następnego dnia odprawiłem pierwszą moją mszę, taką cichutką 
u franciszkanów w klasztorze w Prudniku – Lesie. Była na niej tylko najbliższa rodzina. Wtedy ojciec Augustyn był 
tam gwardianem. Był to znajomy moich rodziców jeszcze z Panewnik. On miał wówczas pięćdziesiąt  lat kapłań-
stwa, a ja odprawiłem pierwszą swoją mszę. 

We wrześniu tegoż roku usunięto franciszkanów. Nikt nie mógł w tym kierunku wyjść z miasta. Jedynie tylko 
do ogródków działkowych i na tym koniec. Bez zezwolenia nie wolno tam było chodzić. Gdy przyjechałem na 
wakacje i chciałem pójść na jagody do Dębowca, to było to już niemożliwe. Musiała być na to przepustka. Jak 
poszedłem po nią, to zostałem skierowany do wydziału wyznań w prudnickim starostwie. Tam kierownik tego 
wydziału zaczął ze mną taką polityczną rozmowę. Odpowiedziałem mu, że nie przyszedłem gadać o polityce tylko 
po zezwolenie. On tak kręcił, że tego zezwolenia nie dostałem. 

Czy mieszkańcy Prudnika i okolic wiedzieli, że w klasztorze Franciszkanów w Prudniku – Lesie więziony jest 
Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński.

Nikt o tym nie wiedział. W tym czasie obok nas mieszkał doktor Brudka, który był wojskowym dentystą. Mówił, 
że u franciszkanów musi być ktoś znaczący, bo tam nikt nie ma dostępu. Powiedział też, że jednostka wartownicza 
podlega bezpośrednio pod Warszawę, natomiast pod względem ekonomicznym uzależniona jest od miejscowych 
koszar. Są rachunki na żywność, ale normalni żołnierze tego nie jedzą, tylko ktoś o bardzo wątłym zdrowiu. I dla-
tego przypuszczał, że tam jest ksiądz prymas Wyszyński. Jednak były to tylko przypuszczenia. Jeżeli już, to wiedzę 
o tym miała jedynie wąska, zaufana grupa osób. Jeżeli ktoś mówi, że wówczas wiedział o więzieniu prymasa 
w Prudniku, to jest to nieprawda. Przecież nikt nie mógł się tam przedostać, bo był potrójny kordon zabezpieczeń. 

Kiedy go wywieziono stamtąd byłem wikarym w Bytomiu. Po październiku 1956 roku była już taka możliwość, 
więc z mamą i jej siostrą z Białej wybraliśmy się na spacer do klasztoru franciszkanów. Na miejscu zobaczyliśmy, 
że przebudowują kościół. Ciotka zapytała pracujących tam młodych ludzi, czy tego się nie wstydzą, co wy robicie 
przecież to świątynia? Odpowiedzieli jej, że dobrze im płacą. Wyszedł też jakiś gość, budowniczy. Powiedziałem 
mu: szkoda, że nie mam aparatu, bo bym pokazał zdjęcia, jak podczas tej to niby odwilży wygląda współpraca 
z Kościołem. Mężczyzna ten tłumaczył, że to jest zaniedbane i poniemieckie. Ja mu wtedy powiedziałem, żeby nie 
opowiadał głupstw, bo ja tu mszę odprawiałem. Dopiero wówczas zreflektował się, że jestem księdzem. 

W Prudniku, po 1956 roku, samorzutnie powstał Komitet Katolicki. Było to coś w rodzaju Klubów Inteligencji 
Katolickiej. Na przewodniczącego wybrano mojego ojca. I on wówczas powiedział, że pierwsze ich zadanie to 
odzyskanie klasztoru dla franciszkanów. Delegacja z tego komitetu pojechała do Warszawy. Wcześnie w tej samej 
sprawie do ministra wyznań Jerzego Sztachelskiego pisał ksiądz Józef Ormanowicz i nawet nie otrzymał odpo-
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wiedzi. Ale z ludźmi świeckimi liczono się więcej i dlatego pojechała ta delegacja. Powiedziano im, że to musi być 
załatwione w Opolu. Do Opola to już pojechała moja mama. 

Ja jednak wrócę jeszcze do wcześniejszych wydarzeń, gdy byłem wikarym w Bytomiu. Miałem pójść na wycho-
wawcę do seminarium w Nysie. Dwa lata byłem wikarym i rektor seminarium zwrócił się do mnie, czy bym jednak 
nie przyszedł do tego seminarium. Powiedziałem, że chętnie. Wówczas musiały na to dać zgodę władze państwo-
we. Nie zezwoliły. Mój proboszcz z Bytomia, gdzieś się dowiedział, jaka była argumentacja. Urzędnik wyznaniowy 
uzasadnił odmowę, stwierdzając, że Szwabów nie zatwierdzają. Wówczas parsknąłem śmiechem, ale pomyślałem 
sobie, że tego nie puszczę płazem. Poprosiłem, aby ksiądz ten dał mi to uzasadnienie na piśmie, bo ja będę to skar-
żył, gdyż to jest oszczerstwo. Spotkałem się z odmową. Proboszcz ten obawiał się, że potem władze będą się za to 
na nim mściły. 

Wracając do tematu: gdy w sprawie odzyskania klasztoru franciszkanów do Opola pojechała moja mama, wo-
jewodą był Ryszard Hajduk. Jego zastępcą był Wacław Karuga, znajomy nauczyciel mojego ojca, jeszcze sprzed 
wojny. I właśnie z nim się spotkała. On jednak powiedział, że do rozstrzygnięcia tego problemu musi być kierownik 
wyznań urzędu wojewódzkiego. Dalsza rozmowa odbyła się już z jego udziałem. Kiedy mama przedstawiła sprawę 
klasztoru, to on powiedział, żeby tego nie słuchać, bo to jest zaniedbany poniemiecki obiekt, który państwo ratuje. 
Na to ona stwierdziła: co pan opowiada, ja tam przecież jeszcze jako dziecko chodziłam i cały czas zaraz po wojnie. 
Sytuacja była napięta. Wicewojewoda chciał to jakoś rozładować i zapytał: co robi Nabzdyk? Mama odpowiedzia-
ła, że pracuje jako nauczyciel. Wówczas ten urzędnik od wyznań zapytał: czy pani jest może matką tego księdza 
Nabzdyka? Wówczas przyszło jej oświecenie. Potwierdziła to, dodając jeszcze, że jest matką tego, którego wyście 
nie chcieli zatwierdzić na wychowawcę seminarium w Nysie. Urzędnik odparł, że po co jej syn ma tam iść, lepiej 
już, żeby został na parafii. Mama zapytała go, czy on się na tym zna, że będzie decydował, gdzie kapłan będzie 
miał lepszą pracę. Następnie zwróciła się do wicewojewody z pytaniem, ile więzienia grozi za nazwanie jej rodziny 
Szwabami? Urzędnik wyznaniowy zapytał, kto tak powiedział. Usłyszał od niej, że są to jego słowa. Na to stwierdził: 
weźcie sobie ten klasztor. Mama odrzekła: Bóg zapłać, pomodlimy się za pana. Zaraz też poprosiła, aby zwrot klasz-
toru prawowitym właścicielom potwierdzono na piśmie. W 1957 roku, gdy w Opolu biskupem był już Franciszek 
Jop, otrzymałem nominację na prefekta seminarium. W tym samym czasie franciszkanie odzyskali swój klasztor 
w Prudniku-Lesie. 

Rozmawiał Jan Poniatyszyn 
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Krajowa Armia Podziemna w powiecie prudnickim w latach 1949–1952 

WSTĘP

Zakres czasowy niniejszego opracowania obejmuje lata funkcjonowania nielegalnej organizacji opo-
zycyjnej o charakte rze wojskowym i politycznym utworzonej w 1949 roku, a rozbi tej przez Wojewódzki Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu w 1952 r. Praca obejmuje swoim zasięgiem teren po wiatu prudnickiego, lecz 
nie w jego pełnym wymiarze. Ograni czona jest funkcjonowaniem Krajowej Armii Podziemnej w Szybowicach, 
oddalonych od Prudnika o 6 km i sąsiadujących z nimi Mieszkowicach, a także w Białej Prudnickiej oraz Prud niku. 

Celem pracy było ukazanie czytelnikowi jaki był rodowód tej grupy. Jakimi środkami walczyła KAP i jakie 
restrykcje spotkały członków tej organizacji i czy odbiegały one od stan dardów obowiązujących w bierutowskiej 
Polsce. Wprawdzie jednym z celów opracowania było ukazanie przez autorów działań KAP przeciw totalitaryzmo-
wi, to jednak nie mogli oni pominąć ciemnych stron tej konspiracji, jaką stanowiły napady rabunkowe.

KAP była organizacją posiadającą kontakty z zachodnim wywiadem. Wątek ten został również przedstawiony, 
choć auto rzy zdają sobie z tego sprawę, iż wiedza na temat wątku szpie gowskiego jest stosunkowo uboga.

Należy również nadmienić, że nasze opracowanie nie po wstałoby, gdyby nadal niedostępne były archiwalia 
odnoszące się do walki z obcym modelem państwa, nie akceptowanym przez większość Polaków. Autorzy mo-
gli zatem wykorzystać akta Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Opolu oraz zgro madzone w archiwum Sądu 
Wojewódzkiego w Opolu materiały Opolskiego Wojskowego Sądu Rejonowego. Autorzy przeprowadzili również 
wywiady z żyjącymi ludźmi, którzy w tamtych latach byli członkami KAP lub z nią w różny sposób współpra cowali.

Jeśli akta urzędowe były stronnicze, gdyż reprezentowały pryncypia tzw. państwa socjalistycznego, to również 
relacje osób związanych z KAP nie są obiektywne i nadszarpnięte pięt nem upływającego czasu, a czasem znie-
kształcone dążeniem niektórych spośród tych osób do przedstawienia grupy i siebie w jak najlepszym świetle. 
Utrudniło to do pewnego stopnia obiektywizację badań.

W dziedzinie materiałów urzędowych autorzy odczuwają także pewien niedosyt, gdyż nie zostały nam udo-
stępnione ope racyjne akta Urzędu Bezpieczeństwa a także inne materiały związane z KAP. Dopiero niedawno 
pojawiły się tu nowe moż liwości. Sądzimy jednak, że pewne braki archiwalne nie naru szają wartości merytorycznej 
pracy, gdyż luki, które wystąpiły w opracowaniu, zostały uzupełnione relacjami i materiałami procesowymi pocho-
dzącymi z Rejonowego Sądu Wojskowego w Opolu.

Autorzy wykorzystali także materiały ikonograficzne pocho dzące z albumów rodzinnych Zbigniewa Heldta 
i Jana Kuszły z Prudnika oraz Józefa Zająca i Jana Mandzija z Szybowic.

GENEZA KONSPIRACJI
Po drugiej wojnie światowej grupa osób pochodząca z dawnych kresów (głównie z okolic Tarnopola i Trem-

bowli), często o AK-owakim rodowodzie, osiedliła się we wsi Szybowice, położonej pod Prudnikiem. Jak pisał 
jeden z funkcjonariuszy KW MO w Opolu: Wraz z falą emigrantów przybywających na Opolszczyznę napływały 
również elementy wrogie, szczegól nie poakowskie po to, by w nowym nieznanym dotychczas śro dowisku kontynuować 
skompromitowaną, uprzednią działal ność1. Tych ogólnych uwag odnoszących się do okresu tuż powojennego nie 
udało się potwierdzić w przypadku Szybowic i okolic, gdyż nie było tu w tym czasie żadnej organizacji o AK-ow-
skiej proweniencji. Wprawdzie UB i MO przeprowa dzały co pewien czas we wsi rewizje, znajdując porzucone poje-
dyncze sztuki broni, nie były one jednak czymś nadzwyczaj nym; bezpośrednio po wojnie nielegalne posiadanie 
broni było zjawiskiem dosyć powszechnym. Można zatem stwierdzić, że fakt powstawania w Polsce i w regionie w latach 
1944–1947 nielegalnych organizacji niepodległościowych, nie był impul sem do powoływania podobnych związ-
ków w okolicy Prudnika.

Inicjatorem działań zmierzających do powstania tajnego związku miał być dopiero w 1949 r. nieznany bliżej 
Tomasz Gołąb, który nie ujawnił wcześniej przed władzami swej przyna leżności do organizacji WiN (Wol-
1 Opis wrogiej działalności nielegalnej organizacji KAP (Krajowej Armii Podziemnej) w latach 1949–1952. Archiwum Delegatury Urzędu 

Ochrony Państwa (dalej UOP) w Opolu, sygn. 17/11 Zespól Urząd Bezpieczeństwa (dalej UB), Raport nr 1, b. d. s. 53.
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ność i Niezawisłość) i ukry wał się pod przybranym nazwiskiem „Kruk” we Wrocławiu. UB oskarżyło go potem 
o współpracę z obcym wywiadem, choć nie zostało mu to udowodnione. Dopiero w 1951 r. ponoć udało mu się 
zbiec do Anglii. To on miał nakłonić Stanisława Stojanowskiego zamieszkałego w Białej Prudnickiej do utwo rzenia 
na terenie powiatu prudnickiego militarnej i antykomu nistycznej organizacji2. Na temat roli, jaką odegrał Gołąb 
mamy nader skąpe informacje. Nie można wykluczyć, iż była to postać fikcyjna, wymyślona przez Stojanowskiego, 
który w ten sposób chciał zaimponować znajomym posiadanymi przez siebie, rze komo szerokimi, kontaktami 
konspiracyjnymi.

Według prawdopodobniejszej wersji jesienią 1949 r. Stojanowski na weselu u niejakiego Mazurkiewicza 
w Lubrzy koło Prudnika spotkał swojego kuzyna Emila Stojanowskiego i poin formował go, że stoi na czele pod-
ziemnej organizacji. 

Ten gospodarujący na 4 hektarach rolnik z Białej Prudnickiej to ciekawa postać. Był synem małorolnego chło-
pa. Po odsłuże niu wojska, w roku 1927 wyjechał do Argentyny, gdzie pracował przy budowie linii kolejowych i na 
farmach. Po powrocie w roku 1929 do kraju ożenił się i kupił dom z 1 hektarowym kawałkiem ziemi. W roku 1939 
w Kopeczyńcach nad Zbruczem na ówczesnej granicy polsko-radzieckiej posiadał już 7 ha ziemi.

W czasie kampanii wrześniowej dostał się do niewoli ra dzieckiej. Przebywał w niej dwa tygodnie. W okresie 
okupacji na leżał do AK (pseud. „Ogień”), pełniąc funkcję łącznika. 1 maja 1944 r. wstąpił do armii Berlinga, ale już 
we wrześniu tego roku, w wyniku postrzału płuca, urlopowano go na rok. Po wojnie przyjechał do Białej Prudnic-
kiej, i wkrótce stał się aktywnym członkiem mikołajczykowskiego Polskiego Stronnic twa Ludowego.

Informacja Stojanowskiego przekazana Emilowi, że istnieje stworzona przez niego podziemna grupa, była zwy-
kłym blefem. Nie mniej jednak nosił się on z zamiarem jej powołania od mo mentu aresztowania własnej bratowej, 
we Wrocławiu latem. Być może przyszła organizacja, i taki mógł być pierwot ny cel powołania jej do życia przez 
Stojanowskiego, miała pod jąć próbę odbicia nieszczęsnej kobiety. W każdym razie Emi lowi nie powiedział o tym 
ani słowa, a tylko polecił werbować kolegów w Szybowicach i gromadzić broń.

W lutym 1950 r. Stanisław Stojanowski wybrał się w tej sprawie do Szybowic, ale Emila nie zastał. Spotkał 
jednak rolni ka Józefa Zająca (ur. 1914 w Podhajczykach, powiat Trembow la, w Wojsku Polskim w latach 
1944–1945 w stopniu plutono wego), któremu jako koledze kuzyna zlecił sporządzenie listy zwerbowanych do 
organizacji członków i przywiezienie jej do Białej. Zając podjął się tego zadania. Dopiero wtedy zakty wizował się 
Emil Stojanowski, który w jakiś sposób musiał „odciążyć” kuzyna, człowieka już wcześniej podejrzewanego przez 
Urząd Bezpieczeństwa o kontakty z WiN-em, współpracę z wywiadem amerykańskim i rozwieszanie wrogich, 
antyustrojowych afiszów3.

Emil Stojanowski w Szybowicach przedstawił się zaufanym kolegom jako członek kierownictwa Krajowej Armii 
Podziem nej (dalej KAP), posiadający – co nie było prawdą – kontakt z jej komendantem w Opolu. Były żołnierz 
AK (pseud. „Kościuszko”), podczas jednego ze spotkań zreferował także zaufanemu gronu osób plan działania or-
ganizacji o charakterze wojskowym i politycznym. Według prelegenta głównym jej ce lem w początkowym okresie 
istnienia było zdobycie broni. Grupa w przypadku konfliktu wojennego między USA i ZSRR miała stanąć u boku 
Amerykanów. Główne działania wewnętrz ne imały sprowadzać się do przeciwstawiania się procesowi komuniza-
cji kraju przez wywieranie różnych nacisków na partyj nych aktywistów lokalnego szczebla. Według późniejszych 
sprawozdań UBP w zamierzeniach KAP nie wykluczano nawet wykonywania wyroków śmierci na najbardziej 
znienawi dzonych przedstawicielach reżimu4. Nie udało się jednak tych oskarżeń potwierdzić.

Stanisław Stojanowski oczywiście ogólnie nadzorował zakładanie organizacji i pouczał Emila, by werbował tyl-
ko zaufa nych ludzi. Postawił również wymóg akceptacji przez niego wy branego zarządu. Organy wymiaru spra-
wiedliwości uznały zresztą później Stanisława za duchowego przywódcę nielegalnej wrogiej organizacji. Ze spra-
wozdań śledczych WUBP w Opolu wynikało, że w czasie przesłuchań zeznał on, iż musiał założyć organizację, po-
nieważ był do tego zmuszony przez Gołębia. Po latach zmienił zdanie, twierdząc, że uczynił to z własnej inicja tywy.

Emilowi udało się wiosną 1950 r. zwerbować w ciągu kilku dni ośmiu miejscowych chłopów mających 
AK-owsko-ko ściuszkowską przeszłość i cechujących się wrogością do nowej władzy. Roztaczał on przy tym przed 
2 Tamże, s. 54.
3 Tamże, sygn. 17/11, Raport nr 2, s. 84.
4 Tamże, Raport nr 1, s. 53; Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Opolu (dalej ASWO). Sr. 65/52, Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w 

Opolu, Opole, 25.5.1952..
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kandydatami świetlaną wizję życia po zwycięstwie Amerykanów, w której każdy z kon spiratorów miał otrzymać 
bogate gospodarstwo w dowolnie wy branym miejscu5.

Przyjęci w poczet członków organizacji rolnicy podpisywali deklaracje wierności i obierali sobie pseudonimy. 
Na pierwszej stronie tych dokumentów odciśnięta była pieczęć wykonana własnoręcznie przez Emila z napisem 
Wojsko Polskie pod do wództwem KAP. Pierwszymi członkami organizacji zostali: Jan Krech, Stanisław Kołodziej, 
Tadeusz Krupa, Piotr Słobodzian, Józef Zając, Tadeusz Nosko, Ludwik Bartmanowicz i Emil Stojanowski Zgodnie 
z wcześniejszymi założeniami lista członków została przedstawiona w Białej Prudnickiej Stanisławowi Stojanow-
skiemu, który także zatwierdził propozycję składu zarządu w osobach:

- J. Zając, ps. „Lew” – przewodniczący (ur. w 1914 r., członek ZSL),
- E. Stojanowski, ps. „Kościuszko” – zastępca (ur. w 1926 r.),
- J. Krech, ps. „Motyl” – sekretarz (ur. w 1909 r.).
W lutym 1950 r. Emil pojechał z Bartmanowiczem do Białej Prudnickiej. W tamtejszej restauracji szybowicza-

nie poinfor mowali Stojanowskiego o werbunku i zdobytej broni.
Wkrótce Zając zrzekł się funkcji przewodniczącego – tłuma czył się brakiem doświadczenia wojskowego – pro-

ponując na swoje miejsce Ludwika Bartmanowicza (ps. „Olcha”) – zde mobilizowanego porucznika6. Spotkał się 
jednak z jego strony z odmową, motywowaną względami rodzinnymi.

Tymczasem grupa powiększała się. Wstąpił do niej Hieronim Emil Bednarski (ps. „Nawrócony”, ur. w 1921 r.). Bed-
narski pochodził z rzeszowskiego, gdzie ukończył gimnazjum rze mieślnicze, i miał za sobą GL-owską i AK-owską 
przeszłość. Po wkroczeniu wojsk radzieckich zgłosił się do poboru i otrzy mał skierowanie do szkoły oficerskiej 
w Przemyślu. Po trzech miesiącach uciekł z niej do grupy „Zagłoby”, z którą następnie uczestniczył w kilku akcjach. 
Aresztowany za dezercję zbiegł z więzienia, a po ujawnieniu się w PUBP w Rzeszowie, gdzie oddał broń, wyjechał 
do Szybowic7.

Przyjęto również Władysława Biernata (vel Biernacki) ps. „Pantera” (ur. w 1906 r.), pochodzącego z wojewódz-
twa krakowskiego, ze wsi Jasień w powiecie Brzesko, a zamieszka łego w Prudniku. Biernacki dorabiał jako szewc, 
lecz oficjalnie zatrudniony był w charakterze strażaka w Zakładach Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie. Jedno-
cześnie był ormowcem i po dobnie jak Bednarski członkiem PZPR, co obu dawało względne poczucie bezpieczeń-
stwa. Warto nadmienić, że zmiana nazwiska na Biernacki podyktowana była chęcią zatarcia za sobą śladów bardzo 
pogmatwanej przeszłości, na którą składały się między innymi rabunki dokonywane przez niego w powiecie staro-
gardzkim, za które miał odpowiadać przed sądem. Jednak wcze śniej udało mu się zbiec na Opolszczyznę, gdzie 
w 1950 r. przy padkowo podczas zakupu skóry w Szybowicach poznał E. Stojanowskiego. 

Przyjęcie do KAP Bednarskiego i Biernata, osobników o wy raźnych inklinacjach kryminalnych, miało zdecy-
dowany wpływ na stosowanie przez grupę agresywnych form działalności. Po dobne oceny wydały później organy 
ścigania i wymiaru spra wiedliwości8.

DZIAŁALNOŚĆ KAP

Organizacja powiększyła się w 1950 r. także o innych człon ków. Byli to następujący mieszkańcy Szybowic: Wła-
dysław Zieniuk, Jan Kuszła, Józef Kuszła, Piotr Dawiskiba, Piotr Lipniarski oraz Jan Mazur. Każdy z nich po siadał 
broń i według zaleceń kierownictwa nadal miał się dozbrajać9.

Wiosną 1950 r. UB, MO i wojsko przeprowadziły kolejną rewizję w Szybowicach. W trakcie przeszukiwania do-
mostw Emil Stojanowski zdołał zbiec w pole i tam zakopał deklaracje członkowskie oraz pieczątkę KAP. Natomiast 
Jan Krech dla większego bezpieczeństwa zniszczył pozostałe dokumenty. Pod czas obławy członkom grupy udało 
się zabezpieczyć porzuconą przez innych mieszkańców wsi broń, w następstwie czego powiększyli stan posiadania 

5 Protokół przesłuchania podejrzanego S. Stojanowskiego, przesł. of. śl. WUPB Opole J. Kuczawski, Opole 17.1.1952. Charakterystyka po-
dejrzanego S. Stojanowskiego, Posterunek MO w Białej Pr., Biała Pr. 19.3.1952. (wykonał A Mizera). Pp. pod. S. Stojanowskiego, Opole 
17.1.1952.

6 Sr. 63/53, Wyrok WSR Opole, t.5, Opole 23.8.1953; Raport nr 2, s. 89.
7 Tamże, Raport nr 1, s. 53.
8 Tamże, s. 55. Niektórzy starsi mieszkańcy Szybowic infor mowali nas o dwuznacznej „działalności” Biernata i Bednar skiego z ludźmi 

spoza grupy KAP w najbliższej okolicy. Po szlak tych nie mogliśmy potwierdzić dokumentami.
9 Tamże, s. 55
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o trzy karabiny. Nie uniknął natomiast aresztowania aktywny członek KAP – Józef Zając, któremu funkcjonariusze 
UB zakwestionowali dwie sztuki broni10. Na szczę ście była to broń niemiecka, owinięta przez przezornego gospo-
darza w niemieckie gazety. To pozwoliło Zającowi nie przyzna wać się do niej i sugerować, że została ukryta przez 
hitlerow ców. PUBP w Prudniku niczego mu nie udowodnił i został on zwolniony. 

Po wyjściu z więzienia Zając, uważając się za skrzywdzonego, planował nawet zamach z grupą KAP na oficera 
prowadzącego śledztwo w jego sprawie. Wkrótce jednak z tego impulsywnego zamiaru zrezygnowano. Powrót 
Zająca ożywił działalność KAP, gdyż jej członkowie przestali obawiać się na tychmiastowej dekonspiracji. Jeszcze 
przed jego zwolnieniem zwołano zebranie z udziałem Stanisława Stojanowskiego, który zaproponował składkę 
na obronę aresztowanego. Sam dając przykład zadeklarował 1000 zł ale jednocześnie rozkazał szybowiczanom 
zaniechać dalszej działalności, powołując się na odgórne instrukcje „Lwowiaka” z Opola (osoba taka nie ist niała). 
Spotkał się jednak ze sprzeciwem ufnych w swoje bez pieczeństwo konspirantów i dlatego wycofał się z grupy, a jego 
miejsce zajął przebojowy Biernat11. Krech określił wtedy cele organizacji: szerzenie propagandy przeciwko spół-
dzielczości produkcyjnej, uchylanie się od służby wojskowej i utworzenie w razie wojny oddziału dywersyjnego na 
tyłach wojsk polskich i radzieckich.

Biernat krytykował dotychczasową działalność KAP ograniczającą się, jak twierdził, do werbowania nowych 
członków, zbierania składek członkowskich oraz datków na maszynę do pisania (została ona zakupiona i była prze-
chowywana u Stani sława Kołodzieja)12. Szybko udało mu się przekonać kolegów do podjęcia akcji propagandowej, 
polegającej głównie na wy twarzaniu ulotek i ich kolportowaniu. On też z Janem Krechem brał udział w rozpo-
wszechnianiu tych pism przy pomocy wynajętej taksówki. Rozrzucane były one we wsiach sąsiedniego powiatu 
nyskiego na początku lipca 1950 r., a później pojawiły się również na słupach i drzewach w powiecie prudnickim, 
dzięki odważnej postawie młodocianych: Emila Kozłowskiego i Jana Mandzija. Jedna z takich ulotek przechwyco-
na przez PUBP w Prudniku napisana była w formie odezwy. Zawierała ona następujące treści13:

Bracia Polacy!

Odzywamy się do Was oto tymi słowy: Rodacy! Nadchodzi czas sprawiedliwości byśmy synów Stalina, jego sługu-
sów i barbarzyńców wypędzili z naszej ziemi.

Skupiajcie się byście byli gotowi w każdej chwili chwycić za broń i walczyć u boku naszych przyjaciół miłujących 
pokój i wolność naszej Ojczyzny.

Śmierć hitom, którzy teraz sądzą i rozstrzeliwują naszych Rodaków niewinnych synów Polski.
Uwaga, ostrożnie! By nie popaść we władzę katów, aż do zbrojnego powstania, co będzie wam wiadome.

 pieczątka z napisem: Wojsko Polskie pod dowództwem KAP 
 „WPKA”
 „Pantera”
 „Lew” 
Zważywszy, że KAP nie posiadała środków poligraficznych można przyjąć, iż rozpowszechniono ich nie więcej 

niż kilka dziesiąt.
Wkrótce Biernat pozyskał do współpracy zamieszkałą w Prudniku Jadwigę Urbańską-Jankowską (ur. w 1930 i), 

żonę Polaka przebywającego w Niemczech Zachodnich po dezercji z wojska w 1946 r., a związanego, jak utrzymy-
wała, z amery kańskim wywiadem. Poszukującemu takich kontaktów Bierna towi został przedstawiony jako agent 
rzekomy znajomy Urbań skiej – niejaki Borski. W rzeczywistości był to jej mąż – Włady sław Jankowski, były oficer. 
Oświadczył on podczas spotkania w Prudniku, że jest związany z amerykańskim wywiadem i do Polski przybył 
nielegalnie z misją zwerbowania nowych ludzi do współpracy, szczególnie do obsługi radiostacji. Wtedy też zapro-
ponował Biernatowi funkcję rezydenta na pow. prudnicki za 50 $ miesięcznie (wręczając mu jako zaliczkę 
15 tys. zł) i zlecił mu wytypowanie kandydata na kuriera, który z Urbańską i z nim udałby się przez zieloną granicę 
do Monachium. Został nim ostatecznie, po dłuższym wahaniu, Jan Krech.

10 Tamże, s. 56; Relacje mieszkańców Szybowic (w posiadaniu autorów). 
11 Tamże, s. 59.  
12 Tamże, s. 56
13 Tamże, s. 60–64; Raport nr 2, s. 92. Błędy oczywiste zostały tutaj przez autorów poprawione. 
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W tym samym czasie Jankowski, niepewny swego locum w Prudniku, przeniósł się wraz z żoną do Szybowic14. 
Szukał tu zapewne również kandydatów na członków powstającej siatki szpiegowskiej.

Którejś niedzieli w sierpniu 1950 r. Jankowski z Urbańską i Krechem zostali odprowadzeni przez Biernata ubra-
nego w mundur ORMO do czechosłowackiej granicy. Przekroczyli ją bez przeszkód koło Zwierzyńca i dotarli 
przez Weiden do Ba warii. W Monachium nawiązali kontakt z przedstawicielem amerykańskiego wywiadu – 
dr Urbanem (właściwe nazwisko „Müller”). Biernat tymczasem zwerbował na telegrafistę siatki Zbigniewa Heldta 
z Prudnika, członka ORMO. Według UB wkrótce grupa miała otrzymać radiostację. Miała ona być zain stalowana 
w domu Heldta, o czym on nic nie wiedział15. Krech tymczasem przeszedł w Monachium agenturalne szkolenie. 
Müller nie był z niego zadowolony. Wprawdzie test na wykry waczu kłamstw rolnik przeszedł dobrze, lecz jego 
mocodawcy uważali, że jest człowiekiem za starym i nie dość wykształco nym, by podołał trudnej misji.

Po powrocie z Niemiec nielegalnie przez Czechosłowację kurier złożył kierownictwu KAP sprawozdanie ze 
swego pobytu w Monachium. Przekazał też wytyczne do kierowania organiza cją oraz zalecenie werbowania mło-
dych 19–20-letnich osób. Za proponował też w imieniu swoich nowych przełożonych pozy skanie lekarza niezbęd-
nego przy planowanym lądowaniu spado chroniarzy. Zgodnie z otrzymaną instrukcją skrytykował też ogólnie ideę 
napadów na zakłady uspołecznione i MO oraz osobiście Biernata za nadużywanie alkoholu. Oprócz tego prze kazał 
sugestię, by broń znajdowała się pod ścisłą kontrolą kie rownictwa i była zdeponowana w jednym miejscu. Należy 
też dodać, że Krech nie wręczył Biernatowi spodziewanej pisemnej instrukcji, choć otrzymał ją w Monachium, za 
co ten ostatni po czuł się urażony. 

Warto uwypuklić, że Biernat zarzucał Krechowi nieudolność, natomiast Krech Biernatowi kierowanie orga-
nizacji w stronę działań rabunkowych. Na tym tle doszło między nimi do scysji, w czasie której Biernat groził 
Krechowi użyciem broni. Biernat miał mu też za złe niebezpieczne jego zdaniem werbowanie młodych ludzi do 
organizacji, wśród któ rych miał się znaleźć agent UB. Z powodu konfliktu, w końcu listopada 1950 r. Krech wska-
zał Biernatowi kryjówkę z bronią i nabojami, przekazał mu 100$ (w Niemczech dostał 200 $ i 2 tys. czeskich koron) 
i oświadczył, że zrzeka się funkcji kuriera16.

W tym miejscu warto nadmienić, że o pobycie Krecha w Monachium wiedział również Józef Zając i miał za 
złe Bierna towi, że wysłał tam właśnie jego, a nie kogoś mądrzejszego. Zresztą oceny osoby Krecha byty niejedno-
znaczne. Na przykład po aresztowaniach Wojskowy Sąd Rejonowy w Opolu stwier dził, że jest on inteligentnym 
osobnikiem. Z drugiej strony niektórzy ludzie w Szybowicach, jak up. Stanisław Wencel, uważali go za człowieka 
niepoczytalnego, który ubierał się w hełm i chodził w mundurze wojskowym. Nie mogli natomiast przeoczyć faktu, 
że w przeciwieństwie do Biernata starał się nadać KAP charakter czysto polityczny.

W Szybowicach przeważała krytyczna ocena polskich powojennych przemian i tęsknota za utraconą małą oj-
czyzną na Wschodzie. Czynniki te sprzyjały współpracy z szybowicką grupą. Według oceny UB związanych z nią 
było około pięćdziesięciu  osób – liczba na pewno zaniżona – nie tylko z tej wsi, lecz również z sąsiednich Mieszko-
wic i Prudnika. Autorzy sądzą, że ich dą żenia i pragnienia dobrze oddaje ludowy wiersz, znaleziony podczas rewizji 
u członka KAP – Piotra Słobodziana:

             I Ty Matko Boska zmiłuj się nad nami. 
             Polska krwią zbroczona i zalana łzami. 
             Serce boleść czuje, oburza się, smuci.
             Dobrotliwy Pan Bóg nam Polskę przywróci.
             Ukrainy nie było i nigdy nie będzie,
             Choć ją Hitler obiecał, Polska tam przybędzie. 
             Przybędzie tam w orszaku nasze wojsko dzielne, 
             A Sikorski na czele jego, Wódz Naczelny17.
Konspiracja w Szybowicach posiadała także swoje drugie oblicze. Jak wspomniano o tym wyżej, składały się 

na nie napa dy rabunkowe, organizowane przez niektórych członków grupy na upaństwowione zakłady oraz na 
14 Tamże, Raport nr 1, s. 68. 
15 Tamże, s. 69. Członkowie KAP utrzymują, że w okolicach Szybowic odbywały się lotnicze zrzuty. W archiwaliach nie udało się tego 

potwierdzić. Z. Heldt, syn Zofii utrzymuje, że wątek szpiegowski był wymyślony przez UB. 
16 Tamże, s. 70. Sr 63/53, t.5, s. 4–6; Protokół przesłuchania Jana Krecha, 4 X 1951, of. śl. Kujawa; Sr 63/53, t.5; Sr 59/52, Wy rok WSR Opole, 

Op. 7 V 1952. 
17 Tamże, Raport nr 1, s. 74. 
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nadgorliwych aktywistów PZPR. Zagarnięte tą drogą pieniądze i inne dobra miały być w założeniu przeznaczone 
na cele organizacyjne. 

Już pod koniec 1949 r. zamierzano dokonać zamachu na przewodniczącego spółdzielni produkcyjnej 
w Wierzbcu (2 km od Szybowic). Uznano to jednak za zbyt niebezpieczne i od tego pomysłu od stąpiono. Zapla-
nowany przez Bednarskiego napad na kasjera Zakładów Odzieżowych w Gryfinie wiosną 1951 r. również się nie 
powiódł, gdyż pieniądze zostały pobrane w innym banku. Miały one, według opinii UB, być wykorzystane do 
przerzuce nia grupy przez granicę w przypadku dekonspiracji18.

Zaplanowany napad na kasjera przewożącego rowerem pie niądze z Prudnika na zakup surowca w Ścinawie 
Nyskiej dla państwowych zakładów mięsnych, również nie udał się, mimo trzykrotnie ponawianych prób w poło-
wie 1951 r. Należy tu jed nak podkreślić, że Biernat i Bednarski podczas jednej z tych akcji użyli broni strzelając 
w powietrze oraz pobili pomocnika kasjera. 

Skuteczny okazał się napad przeprowadzony 4 maja 1951 r. Bednarski, Biernat, Rzucidło, Marciniec i bracia 
Włoskowie uzbrojeni w broń palną napadli na sklep w Lipowej, pow. Nysa. Zabrali oni cały dzienny utarg i towary 
tekstylne o łącznej war tości 5034,39 zł. Ponadto 24 maja 1951 r. grupa napadła na dom byłego kierownika piekarni 
w Charbielime, członka PZPR. Biernat, Bednarski i Marciniec zmusili Stróży nocnych, by we zwali gospodarza do 
otwarcia domu. Gdy to uczynił, pobili go we własnym domu i zabrali mu 2000 zł oraz inne wartościowe przedmio-
ty. Po tych rabunkach PUBP i MO w Prudniku i Nysie przystąpiły do intensywnego śledztwa19.

Bracia Władysław i Józef Włoskowie, Bednarski, Rzucidło i Jan Zieniuk, obawiając się wykrycia, 15 czerwca 
1951 r. pod jęli decyzję o ucieczce do Niemiec Zachodnich przez Czecho słowację. Przed wyprawą przez zieloną 
granicę Biernat wręczył Bednarskiemu list do centrali wywiadowczej w Monachium, ad resowany do Jankowskie-
go, rekomendujący ich na łączników między podprudnicką konspiracją a wywiadem20. Jeśli tak są dził, był nieco 
naiwny, gdyż grupa (a właściwie banda) Bednar skiego – Rzucidły rzadko deklarowała cele patriotyczne. Lu dziom 
tym w gruncie rzeczy zależało tylko na osiągnięciu ko rzyści czysto osobistych.

Należy jednak podkreślić, że według opinii organów ścigania nie było pewne, czy wszyscy uczestniczący 
w napadach byli członkami KAP. Wątpliwości dotyczyły Rzucidły, Marcińca i Włosków, gdyż później okazało się, 
że osobnicy ci nie figuro wali w jej dokumentacji. W działaniach Biernata widoczny był bowiem zamysł tworzenia 
całkiem niezależnych od KAP orga nizacji (Heldtowie, Sas, Bednarski i inni). Nie przeszkadzało to wszelako jej 
członkom i sympatykom traktować ją jako monolit, chociaż niektórzy z nich (zwłaszcza Krech) krytykowali poczy-
nania samego Biernata, sterującego co raz bardziej w stronę działalności stricte szpiegowskiej i kryminalnej.

Uciekinierzy przekroczyli granicę w okolicach Śnieżki i skierowali się w stronę Pragi. Po dotarciu do Łaby zosta-
li wy tropieni przez czechosłowacką policję, w okolicy miasta Louny. Grupa miała wprawdzie pistolety oraz granaty 
i odpowiedziała ogniem, ale ostatecznie uległa rozproszeniu. Włoskom i Zieniukowi udało się przekroczyć granicę 
NRF (bracia w efekcie zna leźli się w Kanadzie, Zieniuk we Francji), natomiast Bednarski i Rzucidło musieli ukryć 
się u znajomego czeskiego gospodarza Zuštaka w Michalovej Horze, z którego synem ponowili później próbę po-
konania granicy. Zakończyła się ona niepowodzeniem. W obawie przed wykryciem podjęli decyzję o powrocie 
do Pol ski wraz z ich czeskim kolegą21. Po przekroczeniu granicy ukrywali się w Kieleckiem. Gdy okazało się, że 
na zabawie syl westrowej byli śledzeni przez MO, nerwowy Czech nie wytrzy mał i strzelił w kierunku milicjanta. 
Po tym incydencie wszyscy zostali aresztowani i osadzeni w opolskim więzieniu. Gdy Bed narski był już zmęczony 
śledztwem, poznał w cel adwokata odbywającego pięcioletni wyrok za walkę z komunizmem. Bednarski zwierzył 
mu się ze wszystkiego, nie wiedząc, że rozmawia z agentem UB. W ten sposób grupa została zdekonspirowana22.

W czasie, gdy Bednarski z kolegami ukrywał się, Biernat nadal organizował akcje kryminalne. 25 lipca 1951 r. 
przepro wadził napad rabunkowy na sklep w Charbielinie. PUBP w Ny sie i Prudniku wysłały za sprawcami dwie 
grupy pościgowe. Wprawdzie pies zgubił trop, pozostały jednak inne poszlaki, które zaprowadziły UB do Szybowic. 
Stojący właśnie przed domem uczestnik napadu, Jan Kuszła, zaczął wykazywać oznaki zdenerwowania na widok 

18 Tamże, s. 119. 
19 Tamże, Raport nr 1, s. 74. 
20 Tamże, s. 75; Sr 63/53, Wyrok, t.5, Op. 23 VIII 1953.
21 Tamże, raport nr 2, s. 86. Wojewódzka Komenda Bezpie czeństwa Publicznego Olomouc, 13 V 1952, b. p. (infor macja). Jan Kuszła, zam. 

w Prudniku, potwierdza monolitycz ny charakter KAP (relacja w posiadaniu autorów).
22 J. Bytomska, Bajeczna opowieść, „Gazeta Opolska” 1991, nr 38 z 12–18 IX, s. 5. Istnieje inna wersja aresztowań. Grupa ta miała ukrywać 

się po powrocie z Czechosłowacji na terenie powiatu prudnickiego, a potem wy jechać do Morąga. Dopiero tam zlikwidowano ją pod-
czas napadu rabunkowego w stycz niu 1952 r. 
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grupy operacyjnej zbliżającej się w jego kierunku. W końcu nie wytrzymał i zaczął uciekać. Po strzałach w powie-
trze zatrzymał się. Aresztowano go, gdy w wyniku rewizji przeprowadzonej w jego domu znaleziono to wary ze 
sklepu w Charbielinie oraz dwie pepesze i pistolet. Przesłuchiwany Kuszła musiał wydać swoich kolegów, bo i tak 
już wtedy krąg podejrzanych coraz bardziej się zawężał. Przed stawiono mu niezbite dowody winy, przypomniano 
również, że tylko dlatego nie znalazł się wcześniej w więzieniu, gdyż skorzystał z dobrodziejstw amnestii w 1947 r.23

Wkrótce nastąpiło aresztowanie Biernata i Zająca, a śledztwo przejął z uwagi na rangę sprawy Wydział III 
WUPB w Opolu, który niezwłocznie – zgodnie z wcześniej opracowanym rapor tem – przystąpił do likwidacji szy-
bowickiej grupy. Zwracano tu szczególną uwagę na osoby, o których UB już sporo wiedział. Do nich należał m.in. 
Antoni Rzucidło, ur. w Racławówce, pow. Rzeszów. W czasie okupacji należał do AK. Po wyzwole niu był kilkakrot-
nie aresztowany przez polskie i sowieckie wła dze bezpieczeństwa. W roku 1946 zaczął się ukrywać. Rok później ujawnił 
się, ale Urząd Bezpieczeństwa nadal nie dawał mu spokoju. Od lipca 1947 r. zamieszkał w Szybowicach. W lutym 1951 r. 
dostał wezwanie do stawienia się w charakterze świadka w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publiczne go 
w Opolu. Takie same wezwanie otrzymał jego szwagier Hie ronim Bednarski, również zamieszkały w Szybowicach. 
Obaj uradzili, że nie zgłoszą się. Bali się aresztowania. Ponadto Rzu cidło był uczulony na stosowaną przez UB prze-
moc fizyczną, gdyż uprzednio zawsze po aresztowaniu (był) bity24.

W marcu 1951 r. Bednarski kontaktuje Rzucidlę z Józefem Zającem i Władysławem Biernatem. Od nich Rzu-
cidło dowiadu je się, że w Szybowicach istnieje nielegalna organizacja.

Z grupą związani byli także, jak wspomniano wyżej, poszu kiwani przez władze bezpieczeństwa bracia Włady-
sław i Józef Włoskowie. Powód ich ukrywania się trudno dokładnie określić. Oficjalnie mówili, że ukrywają 
się za wszczęcie bójki na zaba wie w Świeradowie. Prawdopodobnie byli to ludzie, którzy we szli już kilka-
krotnie w konflikt z prawem. Rzucidło i Bednarski różnili się jednak od nich AK-owską przeszłością. Ich ko-
lizje z prawem po wojnie przebiegały stopniowo i w jakiś sposób były wymuszone przez UB. Mamy bowiem tutaj 
motyw tropio nych ludzi, którzy wiedząc, co ich czeka w razie złapania, za mieniają się w groźnych „desperados”.

Oczywiście bracia Włoskowie do KAP nie należeli Również złożone w czasie śledztwa relacje Bednarskiego 
i Rzucidły nie potwierdzają ich ściślejszych związków z organizacją. Według ich późniejszych zeznań, dokonywali 
oni napadów nie kierując się motywacją polityczną a tylko chęcią uzyskania środków pieniężnych na wyjazd za 
granicę25. Nie należy tego traktować jako prawdę oczywistą, gdyż zeznający w śledztwie i przed sądem woleli być 
skazani za przynależność do bandy rabunkowej, gdyż w ten sposób mogli liczyć na łagodniejszy wyrok. Zresztą 
również Biernatowi podczas przewodu sądowego nie dowiedziono, że był on członkiem KAP. Biernat wręcz się do 
tego nie przyznawał. Stwierdził natomiast pod wpływem przedstawionych mu dowodów, że miał zamiar zorgani-
zować inną organizację – ściśle szpiegowską26. 

Grupę taką zresztą już organizował. Należeli do niej Zofia i Zbigniew Heldt, Anastazja Sas i Joanna Haj dun. 
Ta ostatnia, dzielny żołnierz lwowskiego AK (ps. „Marta”), więzień obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, 
gdzie w ramach eksperymentów medycznych wszczepiano jej zarazki choroby wenerycznej, miała przekazywać 
Sas dane dotyczące planu produkcyjnego Prudnickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego27. 

Wydaje się więc, że Biernat „grał na trzech fortepianach. Był wprawdzie w KAP, ale jednocześnie z Bednarskim, 
Rzucidłą i Włoskami rabował, dorabiając zresztą do tych rozbojów patriotyczną frazeologię (osłabianie „życia go-
spodarczego w kraju”); tworzył wreszcie grupę szpiegowską. Inni członkowie KAP – o czym była mowa wyżej – 
bardzo krytycznie wypowia dali się o tej, zgoła niepolitycznej, rabunkowej działalności Biernata. Sądzili oni (szcze-
gólnie Krech), że organizacja ma mieć charakter wyłącznie polityczny28.

Niewątpliwie Biernat był złym duchem organizacji. Ten członek ORMO i PZPR, chyba alkoholik, nie cieszył się 
dobrą opinią. Współpraca z nim w konspiracji była niebezpieczna. Dostarczał jednak dla KAP ważnych informacji 
z PUBP i MO w Prudniku29. 
23 Ujawniający się dezerterzy (1947), Arch. Deleg. UOP Opole, zespół: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Prudniku, 

sygn. 9, s. 20
24 Pp. skazanego A. Rzucidły, Strzelce Op. 14.5.1956, ASWO. 
25 Skarga rewizyjna dr H. Wolisza do Najwyższego Sądu Woj skowego w Warszawie w sprawie Wł. Dysiewicza, j.w. 
26 Skarga rew. adw. T. Wojcickiego do NSW, Groszowice 29.8.1953, j. w. 
27 Wyrok WSR Opole, Opole 16.2.1953. Zbigniew Heldt utrzy muje, że nie prowadził żadnej działalności szpiegowskiej i bez winy został 

skazany (relacja w posiadaniu autorów). 
28 Sr. 42/52. Wyrok WSR Opole, Opole 12.4.1952, j. w. 
29 Opinia na Wł. Bemaskiego, Komendant post. MO w Prudni ku, Prudnik 14.3.1952.
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UWAGI O LUDZIACH ZWIĄZANYCH Z KONSPIRACJĄ 
W OKOLICACH PRUDNIKA

Ex-akowcy – Bednarski i Rzucidło byli ukrywani przez co najmniej kilku gospodarzy w Szybowicach i okolicy, 
a także po za Opolszczyzną. Niektórzy z ukrywających albo wiedzieli o istnieniu KAP albo z nią wprost współpra-
cowali. Udzielili oni schronienia Rzucidle i innym kierowani nie tyle pobudkami politycznymi, co raczej poczu-
ciem pewnej solidarności z tropio nymi przez znienawidzoną władzę ludźmi – do tego znanymi sobie sąsiadami 
(Pamiętajmy, że np. Rzucidło zaczął ukrywać się dopiero w 1951 roku, w czasie, gdy KAP już od dawna ist niała. 
Wcześniej był spokojnym krawcem). Na pewno ludzie w okolicy nie aprobowali w swej masie ich rabunkowej 
działal ności. Część z nich mogła o niej w ogóle nie wiedzieć, a nawet w swej niewiedzy przypuszczać, że są oni ści-
gani za działalność sensu stricte niepodległościową. Ogólnie więc należy przyjąć, że zadziałał tu pewien „wioskowy 
solidaryzm”, za który przyszło im zresztą drogo zapłacić.

Do tych, którzy w jakiś sposób pomogli grupie Biernata i byli związani z KAP, należały między innymi niżej 
wymienione osoby:
– Bronisław Gołębiowski, urodził się w 1926 r. w Słobudce Ja nowskiej w powiecie Trembowla. Od 1945 roku był 

rolnikiem w Szybowicach. Dostarczył on amunicję do „parabellum” Rzucidły, rozmawiał również z Bednar-
skim i obywatelem czeskim Zuštakiem (spotykany w aktach zapis nazwiska Zuściak jest za pewne spolszcze-
niem) po ich nieudanej ucieczce do Niemiec w miejscu ukrycia u Piotra Słobodziana w Szybowicach. Pomi mo 
tego, że Gołębiowski miał dobrą opinię u władz (uważany był za świetnego agenta kontraktacyjnego i wzorowe-
go hodow cę bydła), skazany został na długoletnie więzienie30.

– Stefan Mycawka, urodził się w 1908 roku w Krościenku, po wiat Przemyśl. Rolnik na 7 ha z Szybowic. W woj-
sku w latach 1943–1945, odznaczony medalem „Za Warszawę”. Człowiek „z przeszłością”. Od 1926 r. pracował 
w przedsiębiorstwie bu dowlanym we Lwowie. W lutym 1940 r. w ramach sowieckich wywózek Polaków trafił 
na północ do Republiki Komi, gdzie pracował jako tragarz portowy31. Później szczęśliwie trafił do Wojska Pol-
skiego (2 Dywizja im. Jana Henryka Dąbrowskiego). Opinia posterunku MO w Moszczance, powiat Prudnik, 
podkreślała jego nieprzychylne ustosunkowanie się do nowego ustroju32. Mycawka ukrywał Rzucidłę i Bednar-
skiego przez siedem dni. Był z nimi spokrewniony przez żonę. Na rozprawie zachowywał się bardzo odważnie, 
wykazywał „brak skruchy”. Twierdził, że oficerowie śledczy grozili mu użyciem przemocy fizycznej33.

– Bronisław Żeławski, robotnik z Szybowic, w Wojsku Polskim w latach 1943–1946, odznaczony za odwagę 
Krzyżem Walecz nych. Przekazał znaleziony przez siebie pistolet Rzucidle, ten z kolei oddał go Bednarskiemu. 
Dostał 5 lat34, ale Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie obniżył karę do 2 lat. Uznał bo wiem, że Żeławski znał 
Rzucidłę Jako człowieka partii, utrzymującego kontakty z... milicją”, dlatego też nie mógł wiedzieć, że przekazuje 
mu broń w celach przestępczych35.

– Piotr Lipniarski, urodzony w 1925 r. w Wylewie, powiat Ja rosław. Pracował jako referent skupu i kontraktacji 
spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Prudniku i tam mieszkał. Miał AK-owską przeszłość. Na kresach nale-
żał też do samoobrony pol skiej przed ukraińskimi bandami UPA. Po wojnie więziony do 1949 r.36 Oskarżono 
go później o to, że brał udział w dwóch na padach (nieudanych, 4 i 11 czerwca 1951 r.) wespół z Bednar skim, 
Rzucidłą i Biernatem na kasjera przewożącego pieniądze z banku w Prudniku do Spółdzielni „SCh” w Ścina-
wie37 Lipniarski, jak udowodnił to w roku 1993 r. Sąd Wojewódzki w Opolu, został zmuszony przez Biernata i Rzucidłę 
(grozili mu) do wskazania kasjera przewożącego kasę. Absolutnie przy tym nie utożsamiał się z działalnością 
wyżej wymienionych. Sądził, że grupa Rzucidły – Bednarskiego to ludzie walczący z ustrojem, nie zaś osobnicy 
o wyraźnych inklinacjach krymi nalnych38. Tak uważało wielu uczciwych i patriotycznie nasta wionych ludzi 
w Szybowicach i okolicy.

30 Sr. 45/52, Wyrok WSR Opole, Opole 22.4.1952 , j.w. 
31 Pp. pod., Opole 4.3.1952, j.w. 
32 Charakterystyka, Post. MO w Moszczance, Moszczanka 18.3.1952, j.w. 
33 Sr. 55/52, Wyrok WSR Opole, Opole 12.5.1952, j.w. 
34 Sr. 67/52, Wyrok WSR Opole, Opole 23.5.1952, j.w. 
35 Postanowienie MSW, Warszawa 24.6.1952,  j.w. 
36 Pp. pod., przesł. of. śl. WUBP Opole, R. Sztyk, Op. 4.3.1952, j.w. 
37 Sr. 51/52, Wyrok WSR Op., Op. 3.5.52, j. w. 
38 Postanowienie Sądu Woj. w Opolu, Wydział III Karny, Op. 27.7.93, j.w. 
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– Stanisław Zarosiński, urodzony w 1914 r. w Podhajczykach, powiat Trembowla. Rolnik z Szybowic na 7 hektarach. 
W październiku 1951 r. przez jeden dzień przechowy wał Rzucidłę. Otrzymał 7 lat39, ale NSW złagodził wyrok do 2 lat40.

– Kazimierz Górzański, urodzony w 1901 roku w Mogielnicy, powiat Trembowla. Rolnik z Mieszkowic. Walczył 
w 1 Armii Wojska Polskiego na szlaku bojowym od Sum do Berlina w stopniu podoficerskim41. Górzański wio-
sną 1951 r. spytał się Jana Zieniuka, czy ten zna miejsce pobytu Rzucidły. Chciał, aby Rzucidło uszył kostium 
dla jego żony. Zdarzało się, że go spodarze wykorzystywali w ten sposób krawieckie umiejętności ukrywającego 
się Rzucidły. W ten sposób obie strony były za dowolone. Rzucidło na czas szycia ubrań miał schronienie 
i wy żywienie, gospodarze zaś prawie za darmo niezły wyrób. Oprócz niego Górzański ukrywał również braci 
Włosków, Bednarskie go i Zuštaka42.

– Władysław Błaż, urodzony w 1915 r. w Janowie, powiat Trembowla, rolnik na 9 ha z Klejnicy, powiat Sulechów. 
Go spodarz spoza Opolszczyzny. W kwietniu 1951 r. w swoich zabudowaniach przechowywał znajomych 
z czasów wojny, braci Włosków oraz Bednarskiego i Rzucidłę43.

– Michał Lisowski, urodzony w 1915 r. w Janowie. Rolnik z Zagajnika, powiat Zgorzelec, w Wojsku Polskim 
w latach 1944–1945. Również w kwietniu 1951 r. ukrywał braci Włosków i Rzucidłę oraz Bednarskiego44.

– Stanisław Sobkowicz, urodzony w 1909 r. w Podhajczykach. Rolnik z Szybowic. W październiku 1951 r. przy-
szli do niego Rzucidło, Bednarski i Zuštak. Ukrył ich, a ponadto dowiedział się o ich nieudanej ucieczce do 
Niemiec i nie zawiadomił o tym milicji45.

– Władysław Zając, urodzony w 1918 r. w Podhajczykach, po wiat Trembowla. Rolnik z Mieszkowic. W Armii 
Czerwonej w latach 1940–1943, w Wojsku Polskim w latach 1943–1945. Zając ukrywał Rzucidłę, Bednarskiego 
i Zuštaka po ich przybyciu z Czech. Wcześniej trójka ta ukrywała się u Jana Zieniuka – to od niego Zając w li-
stopadzie 1951 r. dowiedział się o miejscu ich ukrycia. Sam szukał kontaktu z Rzucidłą, gdyż chciał aby ten uszył 
kostium dla jego żony. Niedoszłych uciekinierów do Niemiec ukrywał przez pięć dni. Dostał 2 lata46. Zając nie 
przy znawał się, że wiedział, iż wyżej wymienieni stanowili zakon spirowaną grupę. Jego relacji nie potwierdził 
Rzucidło, który w śledztwie stwierdził: bardzo dobrze wiedział (Zając), dlacze go się ukrywamy...47

– Jakub Amrogowicz, urodzony w 1900 r. w Janowie, powiat. Trembowla. Mieszkał w Studziskach Dolnych 
w powiecie Lubań. Trzecia osoba spoza Opolszczyzny skazana za ukrywa nie w maju 1951 r. w Studziskach braci 
Włosków, Bednarskiego i Rzucidły. Podobno Amrogowicz miał im pożyczyć broń48. 

– Władysław Fedyna, urodzony w 1918 r. w Janowie, powiat Trembowla. Zamieszkały w Trzebiechowie, powiat 
Sulechów. Czwarty spoza opolskiego. U jego brata Franciszka ukrywali się Włoskowie, Rzucidło i Bednarski. 
Władysław wiedział o tym, a ponadto podarował Józefowi Włoskowi pistolet P-3849.

– Władysław Dysiewicz, urodzony w 1912 r. w Podhajczykach, powiat Trembowla. Rolnik z Mieszkowic. Był 
kapralem w Woj sku Polskim w latach 1944–1945. Szwagier Jana Krecha. Ukrywał u siebie od końca lutego 
1951 przez trzy miesiące braci Włosków. Podobno postąpił tak na polecenie Krecha, który jeszcze wtedy mógł 
mieć pewne plany w stosunku do braci. Niedługo potem musiał się do nich zrazić za ich kryminalne czyny. 
W każdym razie jeszcze w marcu 1951 r. Krech miał zapewniać Włosków, że otrzymają kompasy i mapy, które 
ułatwią im przemarsz przez Czechy do Niemiec50.
Urząd Bezpieczeństwa, a później także sądy wojskowe, uznały kilkanaście osób za winne bliskiej współpra-

cy z KAP. Do nich należeli:  
– Jan Mazur, ps. „Jawor”, urodzony w 1915 r. w Budzanowie, powiat Trembowla. Robotnik PKP z Szybowic. 

W Wojsku Pol skim w latach 1937–1939 i 1944–1945. Syn folwarcznego robotnika, uczestnik kampanii wrze-

39 Wyrok WSR Opole, Op. 8.7.1952, j.w. 
40 Post. NSW, Warszawa, 12.9.1952, j.w. 
41 Skarga rew. adw. T. Wojcickiego do NSW, Groszowice 16.7.1952, j.w. 
42 Wyrok WSR Opole, Op. 10.7.1952, j.w.
43 Sr. 91/52, Wyrok WSR Op., Op. 10.7.1952, j.w. 
44 Sr. 97/52, Wyrok WSR Opole, j.w. 
45 Sr. 86/52, Wyrok, Opole 10.7.1952, j.w. 
46 Wyrok WSR Opole, Op. 13.9.1952, j.w.
47 Pp. świadka A. Rzucidły, przesl of. śl. WUBP Opole J. Gru chała, Op. 10.5.1952, j.w.
48 Sr. 118/52, Wyrok WSR Opole, Op. 12.9.52 i zawiadomienie o zwoln[ieniu] więźnia karnego, więzienie w Goleniowie, j.w.
49 Sr. 37/52, Wyrok, Opole 19.3.53, j.w.
50 Sr. 27/53, Wyrok, Op. 11.4.1953, j.w. 
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śniowej (po trzech latach uciekł z niemiec kiej niewoli). Od 1944 r. w 1 Armii WP51. Pracował na odcinku kole-
jowym Nowy Świętów (powiat Nysa). W Szybowicach za łożył rodzinę z Salomeą Cebulką, z którą miał dwójkę 
dzieci52. Przystąpił do KAP w marcu 1950 r. Do organizacji, jak zeznawał, wciągnął go wraz z Tadeuszem Nosko 
Emil Stojanowski. Podpi sał deklarację wstąpienia do KAP. W maju lub czerwcu 1950 r. Emil zainkasował od 
niego 200 zł na cele organizacyjne53.

– Tadeusz Krupa, ps. „Wilk”, urodzony w 1926 r. w Józefówce, powiat Tarnopol, z zawodu szklarz. W Wojsku 
Polskim w latach 1944–1945. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Członek KAP Złożył wprawdzie deklarację 
członkowską, nie przejawiał jed nak większej działalności, ale i tak go skazano. Po wyjściu z więzienia zamiesz-
kał w Nowej Rudzie, pracował w Dolnoślą skich Zakładach Przemysłu Jedwabniczego54.

– Tadeusz Nosko, ps. „Dąb”, urodzony w 1922 r. w Budzano wie. Robotnik PKP z Szybowic. W latach 1944–1947 
służył w Wojsku Polskim. Wpłacił jednorazową składkę członkowską na rzecz KAP, innej działalności w orga-
nizacji, jak stwierdził przed sądem, nie przejawiał55.

– Józef Jeszek, urodzony w 1910 r. w Podhajcach, syn kołodzie ja, zamieszkały w Białej Prudnickiej, członek 
Stronnictwa De mokratycznego. Pośrednio związany z KAP. Wiosną 1950 r. ja ko strażnik w Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Białej spo tkał Stanisława Stojanowskiego, który zaproponował mu wstą pienie do organiza-
cji. Odmówił ze względów rodzinnych. Wina jego, według sądu, polegała na tym, że otrzymawszy wiarygod ną   
wiadomość o istnieniu nielegalnej organizacji, on, członek ORMO, nie doniósł o tym władzom56.

– Stanisław Wencel, urodzony w 1930 r. w Janowie, powiat Trembowla. Szybowicki krawiec. Wencel latem 
1950 r. przejeż dżając furmanką z paszą dla bydła napotkał bliskiego sąsiada, Jana Krecha. Krech miał go ostrzec, 
że we wsi ukrywają się bracia Włoskowie, którzy uważają Wencla za konfidenta i chcą go zlikwidować. Poinfor-
mował go również, że sam należy do nielegalnej organizacji. Wencel nie potraktował tych wynu rzeń poważnie.   
Organy ścigania i sąd uznały, że Wencel nie do niósł o istnieniu nielegalnej organizacji57.

– Grzegorz Barylak, urodzony w 1904 r. w Łubczycach woj. Lwów, rolnik na 6 ha z Szybowic, w Wojsku Polskim 
w latach 1928–1930 (st. strzelec) i 1944–1945. Syn chłopski. Przed wojną pra cował w cukierni we Lwowie, służ-
bę odbywał w 9 pułku ułanów w Trembowli. Od 1944 r. w 1 Armii WP, ranny pod Warszawą58. Barylak latem 
1950 r., podczas zakopywania wojennych rowów strzeleckich na swoim polu, znalazł radziecki automat pepe-
szę, zresztą niekompletny, zabłocony i zardzewiały. Przechowywał go na podwórzu w złomie żelaznym. Kilka 
tygodni później po wiedział o znalezionej broni znajomemu, Janowi Krechowi. Broń tę z kolei Krech przekazał 
prawdopodobnie Emilowi Stojanowskiemu. Barylak przed sądem bronił się mało wiary godnie, mówiąc, że dał 
broń Krechowi na zrobienie okucia do koła59. Twierdził, że nigdy by (mu) na myśl nie przyszło, że starą, zardze-
wiałą część automatu należy uważać za broń...60 Organy ścigania nie dały wiary takim tłumaczeniom. 

– Piotr Dawiskiba, urodzony w 1912 r. w Kobylowłokach, w powiecie Trembowla, rolnik na 7 ha z Szybowic, 
w Wojsku Polskim w latach 1944–1945, odznaczony Krzyżem Walecznych. Dawiskiba był synem małorolnego 
chłopa. Uczestniczył w kam panii wrześniowej, cieszył się dobrą opinią władz. Na jego nie szczęście w listopadzie 
1949 r. odwiedził go Emil Stojanowski (którego był wujkiem) i zaproponował wstąpienie do nielegalnej orga-
nizacji. Dawiskiba odmówił, gdyż nie chciał być wrogiem Polski Ludowej, jak zeznawał przed sądem. Nawet nie 
zapłacił składki na organizację61. Mimo to został aresztowany i skazany.

– Emil Kozłowski, urodzony w 1933 r. w Kobylowłokaeh, szewc z Szybowic. W maju lub czerwcu 1950 r. spotkał 
na drodze znajomego, Emiia Stojanowskiego, któremu podarował 120 nabojów. Stojanowski, a później Krech, 
namawiali go do wstąpie nia do organizacji, ale Kozłowski wymawiał się młodym wie kiem. Był jednak uważany 
za zaufanego człowieka konspiracji. To on przybił dwanaście ulotek organizacji na przydrożnych drzewach 

51 Pp. pod., przesł. chor. WUBP Opole Ptak, Opole 5.3.1952, j.w. 
52 Opinia, Post. MO w Moszczance, Moszczanka 17.3.52, j.w. 
53 Sr. 42/52, Wyrok, Op. 12.4.52, j.w. 
54 Wyrok WSR Opole, 12.4.52, j.w. 
55 Sr. 41/52, Wyrok, Opole 12.4.52, j.w. 
56 Sr. 47/52, Wyrok WSR Opole, Opole 5.5.52, j.w. 
57 Sr. 59/52, Wyrok, Opole 7.5.52, j.w. 
58 Pp. pod., przesł. A. Sobczak z WUBP Opole, j.w.
59 Sr. 57/52, Wyrok WSR Opole, Op. 9.5.52, j.w. 
60 Więzień G. Barylak do Marszałka Polski K. Rokossowskiego, Podośrodek Pracy Więźniów Nowy Bytom, 20.6.53, j.w.
61 Sr. 62/52, Wyrok, j.w. 
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przy  trasie Rudziczka – Niemysłowice. Poza tym jesienią 1950, gdy Krech wyjechał do Niemiec, przechowywał 
organizacyjną broń (cztery karabiny automatyczne, dwie bańki mleka wypełnione na bojami). Bronił się przed 
sądem młodym wiekiem i nieświado mością62. Rejonowy Sąd Wojskowy w Opolu nie uległ tym su gestiom.

– Jan Zieniuk, urodzony w 1914 r. w Zwiniaczu koło Tarnopo la, zamieszkały w Mieszkowicach koło Ru-
dziczki w powiecie prudnickim, ogniomistrz w 1 Armii WP odznaczony medalami (srebrnym i brązowym) 
„Zasłużony na Polu Chwały”. Jego oj ciec przed wojną miał młyn w Podhajczykach. W 1946 roku został soł-
tysem Mieszkowic (jako członek PSL). Po wyborach w 1947 r. został pozbawiony tej funkcji63. Do wstąpienia 
do organizacji namawiał go Krech, jednak Zieniuk nie dał się sku sić64. Z przebiegu procesu sądowego jednak 
wynika, że uczest niczył w działalności KAP, wydając m.in. broń Krechowi65. Po powrocie z więzienia Zieniuk 
był wycieńczony fizycznie i psychicznie, a osiem lat przed śmiercią wymagał stałej opieki.

– Władysław Zachuta, urodzony w 1913 r. w Podhajczykach, rolnik na 3 ha z Mieszkowic. W Wojsku Polskim 
w latach 1944–1945. Był członkiem ZSL. Zachuta na polecenie Emila Stojanowskiego zebrał od mieszkańców 
Szybowic 1000 zł na zakup maszyny do pisania ulotek. Nie była ona zarejestrowana w PUBP (był w tym czasie 
sołtysem wsi). Przed sądem w Opolu tłumaczył się, że pieniądze zbierał z myślą o inwalidach osadnikach woj-
skowych66. Sąd wojskowy nie dał wiary tym tłumaczeniom.

– Karolina Zelek, urodzona w 1914 r. w miejscowości Kamion ka Mała, powiat Limanowa, posiadająca wykształ-
cenie wyższe (UJ), zamieszkała w Krakowie. Osoba stojąca na pograniczu KAP i grupy Bednarskiego. Mia-
ła siostrę (Kołodziejową) w Szybowicach, czasami tam ją odwiedzała. Kontaktowała się m.in. z Bednarskim, 
który wypytywał ją o możliwość ukrycia się w Krakowie. Rozmawiała również z Krechem o KAP i pró bach 
przeorientowania przez Biernata organizacji w kierunku rabunkowo-terrorystycznym67. W śledztwie zdradzała 
objawy choroby psychicznej (być może chodziło o kamuflaż). Nie wzięto tego pod uwagę.

– Jan Nowacki, urodzony w 1918 r. w Podhajczykach, rolnik z Szybowic. W 1940 r. wcielony do Armii Czerwo-
nej. W 1942 r. udaje mu się przejść do Armii Andersa. Dociera z nią aż do północnych Włoch. W lipcu 1947 r. 
wraca z Anglii do Polski68. Został oskarżony o to, że wiedział o istnieniu KAP i fakcie ukrywania się Bednarskie-
go u Piotra Słobodziana69. Niewątpli wy wpływ na jego skazanie miała przynależność do II Korpusu Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie.

– Michał Olejnik, urodzony w 1926 r. w Załawie, powiat Trembowla, rolnik. W Wojsku Polskim w latach 1944 – 
1945. Dosłużył się stopnia kaprala. Był inwalidą. Otrzymał od Jana Nowackiego, jak stwierdził sąd, wiarygodną in-
formację o istnieniu nielegalnej organizacji i nie doniósł o tym władzom. Ponadto wiedział, według sądu, o ukrywa-
niu się Rzucidły i Bednarskiego70. Było to o tyle nietrafne, gdyż Nowacki raczej o KAP niewiele wiedział, a ponadto 
poinformował Olejnika o aresztowaniu Krecha w trzy tygodnie po fakcie, kiedy sprawa była już ogólnie znana71.

ARESZTOWANIA I WYROKI

 Do likwidacji szybowickiej grupy użyto specjalnej jednostki UB, której do pomocy przydzielono dziewięćdzie-
sięciu żołnierzy Korpusu Bez pieczeństwa Wewnętrznego. Akcję przeprowadzono 3 marca 1952 roku o godzinie 
czwartej rano. W jej wyniku aresztowano dwadzieścia dwie osoby, nie licząc już. przebywających w więzieniu. 
W końcu maja 1952 r. zatrzymano dalszych trzynaście osób. Podczas operacji WUBP w Opolu przejął pięć pepesz, 
cztery karabiny, pięć pistoletów, gra naty, ładunek wybuchowy, 1200 sztuk amunicji, niezarejestrowaną maszynę do 
pisania, mapy wojskowe, telefon połowy itp.72

W czasie akcji nastąpiły rażące pomyłki. Osadzono bowiem w więzieniu kilka osób nie związanych z KAP. 
Pomyłki wyni kły z tego, że w Szybowicach mieszkało kilka osób o nazwisku Zając. Podobny błąd popełnił UB 

62 Sr. 52/52, Wyrok WSR Opole, Op. 8.5.52, j.w. 
63 Opinia, Post. MO w Rudziczce, wyk. plut. A. Sabik, j.w.
64 Skarga rew. do NSW w Warszawie, j.w.
65 Post. Sądu Woj. w Opolu, Opole 7.2.92, j.w.
66 Sr 166/52, Wyrok, Opole 9.12.1952, j.w.
67 Wyrok WSR Opole, 31.7.52, j.w. 
68 Pp. pod., przesł. A. Sobczak, Op. 4.3.52, j.w.
69 Sr. 125/52, Wyrok, Opole 16.7.52, j.w. 
70 Sr. 23/53, Wyrok WSR Opole, Op. 2.5.53, j.w.
71 Skarga rew. dr. H. Wolisza do NSW w Warszawie, j. w.
72 Raport nr 1, j. w., s. 79.
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zatrzymując Stanisława Sobkowicza. Tymczasem inny Stanisław Sobkowicz, członek KAP, pozostał na wolności. 
Również w Prudniku zamiast Kazimierza Górzańskiego zamknięto Stanisława Górzańskiego. Wkrótce zostało to 
naprawione73. Należy jednak dodać, że UB nie za aresztowało kilkunastu osób należących do KAP. Na przykład 
nie zatrzymano Jana Mandzija, bo jego rodzina pokazała akt zgonu innego Jana Mandzija, zmarłego w 1951 roku.

Po ciężkim śledztwie, z wszelkimi szykanami prowadzonym w Opolu, wytoczono podejrzanym kilka rozpraw, 
które odbywa ły się od wiosny 1952 r. do lutego 1953 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Opolu. Tak więc 
przypadły one na okres apogeum represji systemu totalitarnego w Polsce i innych kra jach Europy Wschodniej. Wy-
roki były niesprawiedliwe i nie współmiernie wysokie do popełnionych czynów, lecz nie odbie gały od obowiązują-
cych standardów w procesach politycznych w PRL. Pomimo szykan aresztowani nie chcieli się przyznać, że pienią-
dze z napadów rabunkowych były przeznaczone na cele organizacyjne, gdyż groził im za to najwyższy wymiar kary.

Spośród członków i współpracowników KAP najwyższe wy roki otrzymali74: 
Władysław Biernat – karę śmierci. Wyrok został wykonany. 
Hieronim Bednarski – karę śmierci. Wyrok został wykonany. 
Jan Krech – dożywotnie więzienie. 
Emil Stojanowski – 15 lat więzienia.
Józef Zając – 15 lat.
Jakub Amrogowicz – 14 lat. Zwolniony 11 lipca 1956 r.
Antoni Rzucidło – dożywotnie więzienie i przepadek mienia.
Marian Marciniec – 15 lat.
Stanisław Zarosiński – 7 lat. Apelacja złagodziła wyrok do 2 lat.
Piotr Lipniarski – 12 lat. 
Władysław Fedyna – 12 lat. Zwolniony w czerwcu 1956 r.
Stanisław Stojanowski – 10 lat. Wyszedł na wolność 25 maja 1956 r.
Jan Zieniuk – 12 lat. Zwolniony w czerwcu 1956 r.
Józef Kuszła – 10 lat.
Zofia Heldt – 15 lat (zmarła w więzieniu, być może popełniła samobójstwo).
Anastazja Sas – 12 lat (zmarła w więzieniu). 
Bronisław Gołębiowski – 5 lat. Wyszedł na wolność 26 lutego 1954 r.
Joanna Hajdun – 12 lat. Wyszła na wolność w sierpniu 1956 r. 
Emil Kozłowski – 9 lat.
Zbigniew Heldt – 10 lat.
Władysław Zachuta – 10 lat.
Stefan Sobkowicz – 5 lat.
Stanisław Sobkowicz – 6 lat.
Władysław Błaż – 6 lat.
Władysław Zając – 2 lata.
Kazimierz Górzański – 6 lat.
Karolina Zelek – 5 lat. 
Grzegorz Barylak – 5 lat. Zwolniony 21 stycznia 1954 r. 
Tadeusz Nosko – 4 lata.
Bronisław Żeławski – 5 lat. Najwyższy Sąd Wojskowy obniżył wyrok do 2 lat.
Tadeusz Krupa – 4 lata. Wyszedł pod koniec 1953 r.
Michał Olejnik – 4 lata. Zwolniony 7 grudnia 1954 r.
Jan Mazur – 4 lata. Wyszedł w maju 1954 r.
Stanisław Wencel – 2,5 roku.
Piotr Dawiskiba – 2 lata. Zwolniony 3 marca 1953 r.
Stefan Mycawka – 1,5 roku.

73  Raport nr 2, s. 117.
74  Raport nr 1, s. 80. 
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Ponadto sąd wojskowy skazał dalszych kilka osób za udzie lanie pomocy KAP na kary od 1,5 do 5 lat więzienia75. 
Odbył się także w Czechosłowacji proces przeciwko Czechom współ pracującym z KAP. Również utrzymujący 
z grupą kontakty agent Borski (właściwe nazwisko Władysław Jankowski) został w czasie przekraczania grani-
cy w 1952 r. aresztowany w NRD, a następnie deportowany do Polski. Rozprawa przeciw niemu odbyła się 
w Szczecinie, podczas której został skazany na karę śmierci76.

Procesy w Opolu odbywały się przy drzwiach zamkniętych, tak jak prawie wszystkie podobne sprawy w la-
tach pięćdziesią tych w PRL. Stało się tak na wniosek naczelnika III Wydziału WUPB, który został poparty przez 
szefa WUPB i zatwierdzony przez sąd wojskowy. We wniosku UB stwierdzano, że tajność zapobiegnie dekonspi-
racji siatki77. Wydaje się jednak, iż przy czyna tkwiła gdzie indziej. Władze nie chciały jawności, bo wtedy byłoby 
trudniej ukryć prawne manipulacje. Obawiały się również pogłębienia społecznej frustracji spowodowanej funk-
cjonowaniem stalinowskiego systemu represji.

Traktowanie skazanych w więzieniach, w których odbywali karę było surowe. Często więźniowie byli niedoży-
wieni i nawet bez racjonalnej przyczyny karano ich i poddawano nieludzkim szykanom. Powszechnie stosowano 
kary twardego łoża, izolatki, karceru itp. Naczelnik więzienia w Strzelcach Opolskich – Nowak, na przywitanie po-
wiedział do przybyłych więźniów: Przychodzicie na własnych nogach a będziecie wyniesieni w workach. Jan Kuszła 
przesiedział w tym więzieniu 18 mie sięcy w pojedynczej celi. Niektórzy tego nie wytrzymywali (Zofia Heldt 
w Fordonie)78.

Należy nadmienić, że KAP jako znacząca i groźna podziem na organizacja została przedstawiona w ściśle taj-
nym Informato rze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o nielegalnych anty państwowych organizacjach i bandach 
zbrojnych w Polsce Lu dowej (1944–1956)79.

Pozostała jednak do rozstrzygnięcia kwestia ważna nie tylko dla mieszkańców Ziemi Prudnickiej; czy KAP 
była kontynuacją Aralii Krajowej nie mogącą pogodzić się z totalitaryzmem, czy też należy ją uznać za przestępczą 
bandę? Autorzy skłaniają się ku pierwszej opcji, dostrzegając udział niektórych jej członków w rabunkowym pro-
cederze. Wokół tego problemu narosło zwłaszcza w Szybowicach dużo emocji. Szczegółowych ocen w indywidual-
nych przypadkach dokonują sądy, które obecnie podejmują rozstrzygnięcia o wypłacaniu odszkodowań nie tylko 
skazanym, lecz także ich dzieciom, wnukom i wdowom. Z ich decyzjami opartymi na indywidualnym badaniu 
tych spraw nie zamierzamy polemizować.

ZAKOŃCZENIE
Przedstawiona w szczegółowym zarysie aktywność KAP w latach 1949–1952 nasuwa kilka końcowych wniosków. 
Pod wieloma względami KAP nie różnił się od wielu inny cli konspiracyjnych organizacji powstających w Pol-

sce po 1944 r. Należy jednak nadmienić, że dla całego kraju największa inten sywność ich powstawania i dzia-
łalności przypada na lata 1944–1947, gdy tymczasem w powiecie prudnickim organizacja ta ro dzi się, gdy inne 
są skutecznie likwidowane przez aparat bezpie czeństwa. To niewiarygodne, lecz KAP działał w czasie apogeum 
prześladowań stalinowsko-bierutowskich w Polsce. Na wiązał też kontakty z wywiadem amerykańskim w Bawarii. 
Grupa ta była wprawdzie uzbrojona, lecz z tego wyposażenia w broń palną rzadko korzystano. Posługując się bro-
nią nikogo nawet nie zraniono. KAP nie posiadała żadnych kontaktów z in nymi podobnymi organizacjami, a pew-
ne informacje na ten te mat przekazywane przez Stanisława Stojanowskiego nie zostały potwierdzone w naszych 
badaniach i być może nigdy nie zosta ną udowodnione.

Po aresztowaniach zapadły bardzo surowe wyroki, w tym kilka wyroków śmierci; dwie oskarżone zmarły 
w więzieniu. Większość skazanych wyszła na wolność latem1956 r., a więc jeszcze przed polskim, gomułkowskim 
Październikiem, w okre sie już rysującej się ochabowskiej odwilży.

Niewątpliwie gros ludzi wstąpiło do KAP z pobudek czysto patriotycznych. Chcieli, tak jak pozwalały im na to 
warunki okoliczności, walczyć z narzuconym Polsce ustrojem.
75 Tamże, s. 81.
76 Tamże, s. 81. Ponadto na karę śmierci została skazana w in nym procesie Jadwiga Urbańska oraz pośrednio związani z KAP bracia Pie-

rogowie. Na procesie Borskiego świadkiem był Krech.
77 Raport nr 2, s. 153.
78 Trudne warunki życia w więzieniu w Strzelcach Opolskich potwierdzają relacje Jana Kuszły i Zbigniewa Heldta (relacje w posiadaniu 

autorów).
79 Informator Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o nielegalnych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Lu dowej 1944–

1956 (ściśle tajne), Warszawa 1964. w: Archi wum UOP w Opolu, s. 49 i 63. 
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Pamiętajmy, że większość uczestników KAP była rolnikami. Komunizm kojarzył im się z obowiązkowymi do-
stawami na rzecz państwa, próbami likwidacji indywidualnych gospodarstw rolnych, nachalną propagandą na 
rzecz spółdzielczości produk cyjnej. Nie zapominajmy wreszcie, że wielu z nich miało AK-owską przeszłość. Za-
pewne na ich postawę wpłynęły rów nież doświadczenia radzieckiej okupacji wschodnich terenów RP, z których się 
wywodzili i do których tęsknili. Nie mogli też pogodzić się z granicami ustalonymi w 1945 r., które pozbawiły ich 
małej ojczyzny.

KAP, i jest to bardzo sympatyczna cecha tej organizacji, miała w sobie coś z familijności. Jej członkowie nierzad-
ko znali się jeszcze sprzed wojny, a przynajmniej z czasów okupacji. Mamy tutaj braci, wujków, kuzynów, szwagrów, 
sąsiadów. Żyli oni, przesiedleni w swej masie do Szybowic, Mieszkowic i oko lic Prudnika, podobnymi problemami 
i pragnieniami.

Tę wewnętrzną solidarność łączył także ważny fakt z nieda lekiej przeszłości: większość z nich w roku 1944 
(czasem wcze śniej) została wcielona do 1 Armii Wojska Polskiego, walcząc o Kołobrzeg, zdobywając Berlin. Byli 
tam prostymi żołnierza mi, spełniając obowiązek walki z hitlerowskimi Niemcami, a jednocześnie nie ulegając – jak 
się później okazało – komuni stycznej propagandzie szerzonej w jej szeregach. Rzadko się zdarzało, aby tak wielu 
byłych żołnierzy armii utworzonej w ZSRR przez zwolenników lewicy utworzyło po wojnie zdecy dowanie antyko-
munistyczną organizację.

Patriotyczny, niepodległościowy charakter KAP słusznie został zauważony przez Sąd Wojewódzki w Opolu 
w ostatnich latach po 1989 roku W swych licznych postanowieniach unie ważniających drakońskie wyroki Woj-
skowego Sądu Rejonowe go w Opolu na uczestników KAP, czy ludzi luźno z nim zwią zanych, nieodmiennie stwier-
dzał, że organizacja w swej istocie (miała) charakter niepodległościowy i wolnościowy oraz że sprzeciwiała się 
poprzez kolportaż ulotek ówczesnemu ustro jowi społeczno-politycznemu i uzależnieniu od ZSRR. Jej uczestnicy 
zaś byli represjonowani za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Sąd Wojewódzki opierał się 
w tych przypadkach o przepis art. 1 ust. 1 ustawy z 23 listopada 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób repre sjonowanych za niepodległościową działalność.

Na pewno KAP miała liczne słabe punkty. Przede wszystkim powstała późno (w 1949 roku), w momencie gdy 
powojenne grupy niepodległościowe (podziemie postakowskie, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie 
Wojskowe itd.) prak tycznie już nie istniały, a WiN (Wolność i Niezawisłość) wcho dził w okres gorliwej jego inwi-
gilacji przez totalitarny aparat przemocy. Organizacja stanęła więc osamotniona przeciw potę dze stalinowskiego 
państwa.

Poza tym KAP działała na obszarowo małym terenie, ograni czonym do części powiatu prudnickiego, co ułatwiało 
bezpiece jej zlokalizowanie i prowadzenie rutynowych działań operacyj nych (wprowadzanie swoich agentów itd.).

Nie negując patriotyzmu większości członków KAP, należa łoby stwierdzić, że mieli oni raczej słabe przygoto-
wanie do prowadzenia działalności konspiracyjnej w tak trudnych warun kach. Przecież z prostych, szeregowych 
członków AK, spełnia jących w czasie okupacji podrzędne funkcje, nagle wyrośli na założycieli i przywódców wcale 
niemałej organizacji podziem nej. To musiało prowadzić do organizacyjnych potknięć, prze jawiających się w takich 
aspektach jak: łatwowierność, wprowa dzanie do konspiracji niesprawdzonych lub wręcz niepewnych ludzi, czy 
utrzymywanie z nimi bliskich kontaktów.

Być może ta niefrasobliwość stała się przyczyną prowadze nia przez KAP działalności rabunkowej. Faktem 
przecież jest, że w ramach tajnej organizacji, funkcjonowała rabunkowa grupa Biernata.

Pozostaje wreszcie wątek szpiegowski KAP. Naszym zda niem była to dopiero inicjatywa stworzenia przez Wła-
dysława Biernata niezależnej od KAP struktury organizacyjnej (chociaż z początkowym, nieudanym wykorzy-
staniem jednego z człon ków KAP – Jana Krecha jako kuriera). Ta nowa działalność miała się opierać na nowych 
ludziach (Heldtowie, Anastazja Sas, ewentualnie grupa Rzucidły jako sieć kurierska).

Było to zresztą przedsięwzięcie wątpliwej wartości. Wpraw dzie nie uważamy, by kontakty agenturalne z „prze-
ciwnikami naszych przeciwników” (i to szczególnie w warunkach istnienia wyraźnie proradzieckiego państwa) 
były naganne, niemniej do takiej działalności potrzebni są ideowi, wyrobieni politycznie zdyscyplinowani ludzie. 
Władysław Biernat i wielu innych z pewnością do takich nie należeli. 

Pomimo tych słabości, organizacyjnych niedociągnięć, po tknięć, popełnianych głupstw, od których właściwie 
żadna kon spiracja nie jest wolna, należy stwierdzić, że KAP była niewąt pliwie organizacją niepodległościową, idącą 
– zachowując wszelkie proporcje – szlakiem dziejowym AK i WiN.
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WYKAZ SKRÓTÓW
AK - Armia Krajowa
ASWO - Archiwum Sądu Wojewódzkiego w Opolu
KAP - Krajowa Armia Podziemna
KWMO - Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
MO - Milicja Obywatelska
NRF - Niemiecka Republika Federalna
NSW - Najwyższy Sąd Wojskowy
ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
of. śl. - oficer śledczy
Pp. pod. - protokół przesłuchania podejrzanego
PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe
PUBP - Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
SCh - Samopomoc Chłopska
skarga rew.  - skarga rewizyjna
SW - Sąd Wojewódzki
UPA - Ukraińska Podziemna Armia
WiN - Wolność i Niezawisłość
WP - Wojsko Polskie
WSR - Wojskowy Sąd Rejonowy
WUPB - Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
zam. - zamieszkały
ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

UCZESTNICY KONSPIRACJI W POWIECIE PRUDNICKIM I OSOBY 
UZNANE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA ZA JEJ WSPÓŁPRACOWNIKÓW

1. Jakub Amrogowicz, ur. 12 III 1900, zam. w Studniskach Dolnych, pow. Lubań.
2. Ludwik Bartmanowicz, ur. 10 VIII 1918, pseud. „Olcha”, zam. w Szybowicach.
3. Grzegorz Barylak, ur. w 1904 r., zam. w Szybowicach.
4. Hieronim Emil Bednarski, ur. w 1906 r., pseud. „Nawrócony”, zam. w Szybowicach.
5. Władysław Biernat, ur. w 1906 r., vel Biernacki, Bemaski, ps. „Pantera”, zam. w Prudniku.
6. Władysław Błaż, ur. w 1915 r., zam. w Klejnicy, pow. Sule chów
7. Władysław Borski, właściwie Władysław Jankowski, zam. w NRF.
8. Władysław Cybulka, ur. 23 II 1923 r., zam. w Szybowicach.
9. Piotr Dawiskiba, ur. 2.7 I 1912 r., zam. w Szybowicach.
10. Władysław Dysiewicz, ur. 18 VIII 1912 r., zam. w Miesz kowicach.
11 Tomasz Gołąb, pseud. „Kruk” z Wrocławia. Wiele wskazuje na to, że była to osoba wymyślona przez S. Stoja-

nowskiego, który chciał zaimponować konspiratorom posiadanymi przez siebie kontaktami i stworzyć wraże-
nie szerokiej działalności w całej Polsce.

12. Bronisław Gołębiowski, ur. 24 1 1926 r., zam. w Szybowi cach.
13. Kazimierz Górzański, ur. 12 III 1911 r., zam. w Prudniku.
14. Franciszek Fedyna, brat Władysława, zam. w Trzebiechowie w pow. Sulechów, woj. zielonogórskie.
15. Władysław Fedyna, brat Franciszka, ur. w 1918 r., zam. jak wyżej.
16. Joanna Hajdun, pseud. „Marta”, zam. w Prudniku.
17. Zbigniew Heldt, ur. 29 VIII 1930 r., syn Zofii (patrz niżej), zam. w Prudniku.
18. Zofia Heldt, ur. w 1906 r., zam. w Prudniku.
19. Jan Hermann, zam. w Chodawa Piana, pow. Marianske Laz ne, CSRS.
20. Józef Jeszek, ur. 5 IV 1910 r., zam. w Białej Prudnickiej.
21. Małgorzata Kołodziej, zam. w Szybowicach.
2.2. Stanisław Kołodziej, ur. 3 VII 1911 r., zam. w Szybowicach.
23. Józef Kowalow, ur. 24 VIII 1917 r., zam. w Świeradowie-Zdroju.
24. Emil Kozłowski, ur. w 1933 r., zam. w Szybowicach.
25. Jan Krech, ur. w 1909 r., ps. „Motyl”, zam. w Szybowi cach.
26 Tadeusz Krupa, ur. 24 VII 1926 r., ps. „Wilk”, zam. w Nowej Rudzie.
27. Jan Kuszła, ur. w 1921 r., zam. w Szybowicach.
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28 Józef Kuszła, ur. 10 VII 1924 r., zam. w Szybowicach.
29. Edward Kwiatkowski, ur. 31 VIII 1926 r., zam. w Gryfowie Śląskim, pow. Lwówek Śląski.
30. Piotr Lipniarski, ur. 27 VIII 1925 r., zam. w Prudniku.
31. Michał Lisowski, ur. 26 IX 1915 r., zam. w Zagajniku, pow. Zgorzelec.
32. „Lwowiak” z Opola, najprawdopodobniej postać fikcyjna wymyślona przez S. Stojanowskiego. 
33. Jan Mandzij, ur. w 1930 r., zam. w Szybowicach.
34. Marian Marciniec.
35. Jan Mazur, ur. 2 II 1915 r., ps. „Jawor”, zam. w Szybo wicach.
36. Florian Moszczyński, zam. w Książniku, pow. Morąg.
37. Stefan Mycawka, ur. 28 XII 1918 r., zam. w Szybowicach.
38. Muller dr, vel Urban, zam. w Monachium.
39. Tadeusz Nosko, ur. 22 VIII 1922, r., ps. „Dąb”, z Szybo wic.
40. Jan Nowacki, ur. 8 VIII 1918 r., zam. w Szybowicach.
41. Michał Olejnik, ur. 11 VIII 1926 r., zam. w Szybowicach.
42. Owsianiuk, brak bliższych danych, zam. w Książniku pow. Morąg.
43. Antoni Rzucidło, zam. w Szybowicach.
44. Anastazja Sas, brak bliższych danych, zam. w Prudniku.
45. Piotr Słobodzian, ur. 26 V 1905 r., zam. w Szybowicach.
46. Stanisław Sobkowicz, ur. 24 IV 1909 r., żarn. w Szybowi cach.
47. Emil Stojanowski, ur. w 19.26 r., ps. „Kościuszko”, zam. w Szybowicach.
48. Stanisław Stojanowski, ur. w 1903 r., ps. „Ogień”, zam. w Białej Prudnickiej.
49. Karol Śmiela, ur. b. d., zam. w Praksewie, pow. Morąg.
50. Rudolf Twardysko, ur. 2 IX 1926 r., zam. w Prudniku.
51. Jadwiga Urbańska-Jankowska, ur. w 1930 r., zam. w Prudni ku.
52. Stanisław Wencel, ur. w 1930 r., zam. w Szybowicach.
53. Józef Włosek, brat Władysława, b. d., ukrywający się w Szybowicach.
54. Władysław Włosek, brat Józefa, b. d., ukrywający się w Szy bowicach.
55. Franciszek Zachuta, ur. 1 IX 1921 r., kwatermistrz jednostki WP w Gliwicach.
56. Władysław Zachuta, ur. 20 X 1913 r., zam. w Szybowicach.
57. Józef Zając, ur. w 1914 r., ps. „Lew”.
58. Władysław Zając, ur. 10 III 1918 r., zam. w Mieszkowicach.
59. Stanisław Zarosiński, ur. 12 III 1904 r., zam. w Mieszkowi cach.
60. Karolina Zelek, ur. w 1914 r., zam. w Krakowie.
61. Jan Zieniuk, ur. 21 VI 1914 r., zam. w Mieszkowicach
62. Władysław Zieniuk, ur. 2 VI 1911 r., zam. w Mieszkowi cach.
63. Jerzy Ziobrzynski, b. d., woj. zielonogórskie.
64. Jan Zuštak, b. d., zam. Wyškov, pow. Mariánské Lázně, CSRS.
65. Zuštak, brak bliższych danych, zam. w Michalovej Hoře.
66. Bronisław Żeławski, b. d., zam. w Szybowicach. 
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Krajowa Armia Podziemna 

Przyjechało do wsi wojsko. Pięć aut ciężarowych. Żołnierze rozeszli się po domach, szukali broni – opowiada 
85-letnia Ludwika Pędziwiatr z Szybowic koło Prudnika. Do nas też weszli. Mówiłam, że w domu jestem sama, ale 
żołnierze zauważyli męskie buty i weszli do środka. Zabrali mojego brata, dopiero po kilku godzinach przesłuchań 
wrócił do domu. Jedna z najstarszych mieszkanek wsi w marcu 1952 roku była świadkiem, jak Urząd Bezpieczeń-
stwa likwidował w Szybowicach „bandę”, czyli nielegalną organizację pod nazwą Krajowa Armia Podziemna.

Zabrali wtedy ze wsi z dziesięciu mężczyzn: Kuszłę, krawca Rzucidło, Zająca, Nowackiego. Żołnierze mieli już listy, 
kogo aresztować, ale dochodziło też do pomyłek – opowiada Ludwika Pędziwiatr. Od sąsiadów zabrali Stanisława 
Sobkowicza. Dopiero potem okazało się, że szukali innego Stanisława Sobkowicza. Sąsiada wypuścili po 6 tygodniach 
do domu. Aresztowano także mojego szwagra Michała Olejnika. Wrócił dopiero po dwóch latach, w 1954 roku. 
Siostra mieszkała z teściami i czekała na niego. Najpierw siedział w więzieniu, a po procesie trafił do kopalni w Knu-
rowie na przymusowe roboty. I nie pomogło mu, że jest inwalidą wojennym. Swoje musiał odsiedzieć. W czasie wojny 
jako żołnierz został ranny w głowę, sześć miesięcy przeleżał nieprzytomny w szpitalu. On nic złego nie zrobił, tyle, że 
wiedział o nielegalnej organizacji i nie doniósł. Takie czasy były.

Założona w Szybowicach Krajowa Armia Podziemna zwana także Konspiracyjną Armią Polską była na Opol-
szczyźnie w tym okresie chyba największą antykomunistyczną organizacją. Utworzył ją w 1949 roku Hieronim 
Bednarski, który w 1947 roku osiedlił się w wiosce wraz z żona i synkiem. Pracował jako krawiec w spółdzielni 
odzieżowej. Bednarski o pseudonimie „Nawrócony” był konspiratorem z wieloletnim stażem. Do leśnej partyzant-
ki trafił na Rzeszowszczyźnie już w 1943 roku, początkowo do oddziału prokomunistycznej Gwardii Ludowej. Po 
jego rozbiciu wstąpił do Armii Krajowej. W 1945 roku jako były partyzant Armii Krajowej Hieronim Bednarski 
dowodził oddziałem osłaniającym AK-owców przed represjami. Wykonywał wyroki śmierci na ludziach tworzą-
cych nowe władze. Był aresztowany, uciekł z więzienia, potem ukrywał się na Ziemiach Zachodnich. W marcu 
1947 roku skorzystał z amnestii politycznej, ujawnił się i zdał broń. Potem osiedlił się w Szybowicach.

Na Opolszczyźnie trafił do środowiska Kresowiaków z patriotycznymi tradycjami. Ludzi, którzy przeszli szlak 
bojowy, powołani do armii Berlinga. Z zaufanych Bednarski utworzył kilkuosobowy oddział zbrojny. Najbardziej 
głośnym przejawem ich działalności były napady na sklepy i biura Gminnych Spółdzielni w okolicy, napady na 
konwoje bankowe. Według ówczesnej propagandy były to zwykłe rabunki i kradzieże. Tymczasem organizacja 
zdobywała w ten sposób pieniądze na własną działalność. Osoby prywatne nie były okradane, zdarzały się nato-
miast napady na szczególnie gorliwych działaczy PZPR.

Według Marcina Maruszaka, historyka z Instytutu Pamięci Narodowej i autora opracowania historycznego 
o losach Hieronima Bednarskiego – jego grupa zajmowała się także przygotowywaniem i rozprowadzaniem ulo-
tek antykomunistycznych. Wykorzystując sąsiedztwo polsko-czeskiej granicy Bednarski zajął się organizowaniem 
siatki współpracowników, pomagających w przerzucaniu do Niemiec osób uciekających przez komunistycznymi 
represjami. „Nawrócony” miał też zbierać informacje o charakterze wywiadowczym z terenu Śląska dla amerykań-
skiego wywiadu. Latem 1950 roku sam wybrał się przez zieloną granicę do Niemiec, żeby dostarczyć do Mona-
chium zebrane materiały. Ucieczka się nie udała, Bednarski wycofał się i wrócił do Polski. 

Według ustaleń historyka z IPN, Hieronim Bednarski już w Szybowicach po 1947 roku wstąpił do PZPR i miał 
także współpracować z prudnickim Urzędem Bezpieczeństwa jako informator o pseudonimie „Biały”. Może zmu-
szono go do tego szantażem, albo prowadził na własną rękę grę ze stalinowskimi organami bezpieczeństwa. Liczył, 
że w ten sposób oddali podejrzenia od swojej konspiracyjnej działalności. 

W lutym 1951 roku Hieronim Bednarski został wezwany jako świadek na przesłuchanie do UB w Opolu. Kon-
spirator domyślił się grożącego mu niebezpieczeństwa i uciekł z Opolszczyzny w rejon Olsztyna. Ukrywał się, żeby 
przeżyć napadał i kradł. UB złapało go 5 stycznia 1952 roku w Morągu. Dwa miesiące później w Szybowicach 
przeprowadzono serię aresztowań, powtórzoną jeszcze w maju tego samego roku, gdy zatrzymano do śledztwa 
dwie kolejne osoby. Czy więc to Hieronim Bednarski zdradził swoich ludzi w brutalnym zapewne śledztwie? 
W jego aktach zachowała się notatka oficera śledczego, że po zatrzymaniu zachowywał się źle, na przesłuchaniach 
nie mówił o swojej działalności, nie chciał współpracować. Czekał na możliwość ucieczki.
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Wszyscy uczestnicy konspiracji z Szybowic stanęli przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Opolu. 31 Paździer-
nika 1952 roku sąd orzekł karę śmierci wobec „Nawróconego”. Pozostałych oskarżonych skazano na wieloletnie 
więzienie. Opuścili je po odwilży politycznej w 1956 roku. Wrócili do swojej miejscowości. Prowadzili spokojne 
życie, pozostając pod kontrolą organów bezpieczeństwa. Większość z nich dziś już nie żyje. Wyrok na „Nawróco-
nym” wykonano 29 marca 1953 roku. Zginął od strzału w tył głowy. Pochowano go na cmentarzu w Opolu 
w bezimiennym grobie. Jego żona z dzieckiem wróciła w rodzinne strony w okolice Rzeszowa.

W 2006 roku dzięki staraniu Instytutu Pamięci Narodowej oraz syna i wnuka Hieronima Bednarskiego prze-
prowadzono w Opolu ekshumację jego szczątków. Syn odnalazł w dokumentach szkic sytuacyjny, wskazujący 
prawdopodobne miejsce pochówku „Nawróconego”. W czasie ekshumacji znaleziono w ziemi metalową tabliczkę 
z wyrytym nazwiskiem Hieronima Bednarskiego. Ktoś chciał upamiętnić miejsce pochówku, przynajmniej w tajny 
sposób. Prawdopodobnie zaraz po wykonaniu wyroku wdowa dotarła do grobu. Być może pomagał jej wtedy ktoś 
ze służby więziennej albo administracji cmentarza. Dopiero w 2010 roku badania dna potwierdziły, że odkryte 
szczątki kostne, to zwłoki Bednarskiego. Pochowano go ponownie z wojskowymi honorami we wrześniu 2010 
roku na cmentarzu w rodzinnej wiosce Zwieczyce koło Rzeszowa.

Krzysztof Strauchmann, NTO

Źródło: „Nowa Trybuna Opolska”, 2 marca 2012 r.
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Dwukrotnie zabity. 
Niezwykłe losy człowieka, po którym miał slad zaginać

Po raz pierwszy zabito go w marcu 1953 roku, z wyroku Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Opolu. Potem PRL próbował zabić o nim pamięć.

                                                Hieronim Bednarski z synem Jerzym – Szybowice,                
                                                  1950 r. (fot. Archiwum rodzinne Sławomira Burego)

- Władza ukarała bandytę – tłoczono do głów tym, którzy kojarzyli Bednarskiego. Na tyle skutecznie, że nawet 
potomkowie Hieronima bali się go wspominać.

W domu Sławomira Burego w Zwięczycy o dziadku Hieronimie się nie mówiło. Wiedział tyle, że dziadek nie 
żyje, ale nijak nie mógł się dowiedzieć, kiedy i jak zginął. Do dzisiaj nie wie - jak. Wie tylko dlaczego. Dowiedział się 
też, dlaczego Hieronima Minka (bo tak na niego mówiono) otaczała w rodzinie taka aura tajemnicy.

I wtedy pojechał szukać przodka, gdzieś w Opolskie, na zapuszczony cmentarz ewangelicki, na którym bezpie-
ka wrzuciła dziadka do dołu po kryjomu. Bez tabliczki, bez nazwiska, bez krzyża. I kazała o nim zapomnieć, bo 
„wrogiem ludu” był. Zaczął od relacji osób, które mogły coś wiedzieć o działalności dziadka. Następnym krokiem 
był wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej.

- Na pierwszych dokumentach, jakie dostałem, wykreślono nazwiska – tłumaczy Sławomir Bury. - Jednak zo-
stało wystarczająco dużo danych, by przez kojarzenie faktów dotrzeć do osób, które miały związek ze śmiercią 
dziadka. Razem z przyjacielem, Marcinem Maruszakiem, archiwistą z IPN, ruszyli w Opolskie.

 
„NAWRÓCONY” ODWRÓCONY

Bednarski już przed wojną zaangażował się w działalność Akcji Katolickiej, a jego antykomunistyczne poglądy 
wykorzystywał wywiad policji państwowej. Hieronim zbierał dla niej informacje o działalności i członkach komó-
rek komunistycznych. 

Nie jest jasne dlaczego on, z jego przeszłością, zdecydował się na aktywność w tajnej, komunistycznej organi-
zacji zakładowej Zakładów Lotniczych w Rzeszowie, ale zapewne ta działalność dała mu w 1943 roku przepustkę 
do komunistycznej Gwardii Ludowej. Dowództwo GL chyba wybaczyło mu przedwojenne poglądy, skoro dostał 
pseudonim „Nawrócony”. 

Po kilku miesiącach jego oddział GL rozbiło gestapo, a już jesienią Bednarski walczył w szeregach Armii Krajo-
wej. I tym razem jego nowi dowódcy w nowej formacji zbrojnej przebaczyli mu kilkumiesięczny romans z komu-
nistyczną partyzantką. Dowodził patrolem dywersyjnym placówki AK Rzeszów, kryptonim „22” w okresie akcji 
„Burza”. Przeprowadzili kilka spektakularnych akcji na okupantach, rozkręcali tory, niszczyli mosty, a kiedy na 
teren Rzeszowszczyzny wkroczyła Armia Czerwona, nie poddali się wezwaniu nowej władzy, nie ujawnili się. Bo 
nie o taką władzę i nie o taką Polskę walczyli. 

A nowa władza pilnie obserwowała wszystkich, którzy związani byli z AK. Jesienią 1944 r. Bednarski dostał 
powołanie do wojska. Po kilku tygodniach zdezerterował na rozkaz swojego przełożonego z AK. Został dowódcą 
głęboko zakonspirowanej drużyny egzekucyjnej, likwidującej zdrajców, którzy wyparli się udziału w AK i zaakcep-
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towali nową władzę, członków PPR, milicjantów, „utrwalaczy władzy ludowej”, współpracowników UB. Karą za 
odmowę wykonania rozkazu przełożonych była śmierć. 

Pętla wokół Bednarskiego i jego oddziału zaciskała się: z jednej strony pod karą śmierci musieli wykonywać 
wyroki, z drugiej - tropiła go nowa władza. Była i trzecia: z jego rąk ginęli ludzie z rodzinnego terenu: Zwięczycy, 
Racławówki, Drabinianki. Rodziny zabitych nie miały powodu, żeby chronić Bednarskiego i jego grupę.

UCIECZKA „LOJALNEGO OBYWATELA”

Oddział rozwiązano mu w połowie 1945 r., teraz musiał ukrywać się na własną rękę. Na nazwisko Jan Ziół-
kowski dostał „lewe” dokumenty i nawet tzw. świadectwo moralności: Miejska Rada w Rzeszowie zaświadczyła, że 
ob. Ziółkowski jest lojalnym obywatelem i zasługuje na pełne zaufanie. Dostał je tylko dlatego, że miał w nowych 
władzach wysoko postawionych krewnych. 

Wyjechał do Jeleniej Góry, na ziemie odzyskane, gdzie nikt nikogo nie znał, nie mógł zidentyfikować. Wielu 
akowców z Rzeszowszczyzny wylądowało na Dolnym Śląsku i pomagało sobie. Wielu z nich Bednarski „załatwił” 
legalizację pobytu. Ale i tu bezpieka nie spała. Bednarskiego aresztowano.

Gdy uciekł z jeleniogórskiego aresztu, wrócił pod Rzeszów i znów zaangażował się w walkę. Tym razem z so-
wieckim okupantem. W oddziale „Straży” WiN dostarczał przełożonym informacje o funkcjonariuszach MO 
i UB. W marcu 1947 roku skorzystał z amnestii, ujawnił się władzom, zdał broń, ale walki nie porzucił, skoro dwa 
miesiące później uszedł z zasadzki ze strzaskanym kulą ramieniem.

POWRÓT NA ZACHÓD

Rok później z żoną i dziećmi wyjechał po normalne życie do Szybowic na Śląsku Opolskim, tu dostał pracę 
i... wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wielu akowców tak robiło, by ukryć swoją przeszłość poli-
tyczną i poglądy. Ale nie uchroniło go to przed zainteresowaniem aparatu bezpieczeństwa. 

W końcu wyszła na jaw jego przeszłość, usunięto go z partii i wyrzucono z pracy. Zaangażował się w działal-
ność Konspiracyjnej Armii Polskiej, bo w głębi ducha nowej władzy nie akceptował. Podjął współpracę z komórką 
wywiadu amerykańskiego na Opolszczyźnie. Było to w najwyższym stopniu ryzykowne, bo Bednarskim wciąż 
interesowała się bezpieka. 

Gdy zrobiło się szczególnie niebezpiecznie, z kolegami z KAP postanowił uciekać z kraju. Celem było Mona-
chium, ośrodek amerykańskiego wywiadu. Dla sfinansowania ucieczki dokonali kilku tzw. ekspropriacji – napadali 
na członków PZPR, spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej.

W pięciu ruszyli w czerwcu 1951 r. Zatrzymani w Piechowicach, uciekli z aresztu Wojsk Ochrony Pogranicza. 
W pościg za nimi ruszyła czechosłowacka bezpieka. Rozdzielili się po przekroczeniu Łaby. Trzem udało się dotrzeć 
do Niemiec Zachodnich, Bednarski z Antonim Rzucidło wrócili do Szybowic. Tu był „spalony”, uciekł więc na 
Mazury, pod Morąg, do znajomego z czasów konspiracji. 

Walczyć nie przestał – przeprowadził kilka akcji na spółdzielnie samopomocy chłopskiej. W końcu bezpieka go 
wytropiła, areszt i powrót na Opolszczyznę. Po brutalnych przesłuchaniach, proces, wyrok śmierci, pozbawienie 
praw publicznych i obywatelskich na zawsze. Rada Państwa odrzuciła prośbę żony o ułaskawienie. 

Wyrok wykonano 29 marca 1953 r. w opolskim więzieniu. Nie wiadomo w jaki sposób. Żona dostała karteczkę: 
urząd stanu cywilnego informuje, że Hieronim Bednarski zmarł w więzieniu dn... Nic więcej. 

POSZUKIWANIA DZIADKA

Jeszcze z początkiem lat dziewięćdziesiątych córka Bednarskiego starała się o unieważnienie wyroku. Życia 
ojcu by nie wróciła, cześć – tak. Nie udało się. Strzępy wiedzy ze strony rodziny, kwerenda akt IPN, poszukiwania 
prowadzone przez wnuczka – ślady wiodły w Opolskie. 

- W miarę zdobywania wiedzy rosło moje przekonanie, że mam do czynienia z bardzo ważną postacią w poakow-
skim ruchu niepodległościowym – zapewnia Marcin Maruszak z IPN. - Babcia zdecydowała się ze mną rozmawiać 
o dziadku dopiero wtedy, kiedy nabrała przekonania, że nasze poszukiwania do czegoś zmierzają – tłumaczy Bury.  
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Obaj pojechali na Opolszczyznę szukać świadków tamtych wydarzeń, dokumentów w urzędach. Znów strzępy 
wspomnień miejscowych w Opolu, zasłyszane pogłoski, kojarzenie dat, nazwisk. 

- Jeden z rozmówców wyznał, że słyszał od grabarza z tamtego okresu, że w dniu śmierci mojego dziadka pochowa-
no kogoś na miejscowym cmentarzu ewangelickim przy ulicy Wrocławskiej – dla Sławomira Burego to był przełom. 

Cmentarz od lat nie był używany, a Bednarskiemu na pewno nie wystawiono nagrobka. Na podstawie strzępów 
informacji wytypowali jednak miejsce pochówku, specjaliści z wrocławskiego oddziału IPN sprowadzili georadar. 
Dokładnie w pięćdziesiątą trzecią rocznicę śmierci Hieronima pod cmentarnym murem natrafiono na ludzkie 
szczątki. Kilku osób, między innymi dziecięce. I na tabliczkę: Hieronim Bednarski. Kompletne zaskoczenie, ale 
przekaz rodzinny mówił, że tabliczkę zostawiła żona zmarłego w rok po jego śmierci. 

- Nie było pewności, czy wśród znalezionych szczątków znajdują się te należące do dziadka – tłumaczy Bury. 
- Konieczne były badania DNA. Pierwsze wykluczyły pokrewieństwo, ale nie rozwiały wątpliwości. Rok później 
znów szukali na cmentarzu. Bez rezultatów. 

- Otrzymaliśmy trumienkę ze szczątkami. I pytanie: czy uznajemy je za szczątki Hieronima – opowiada pan 
Sławomir. - Odpowiedź „na tak” uczyniłaby dalsze poszukiwania bezsensownymi, a pewności brak. Odpowiedź 
„na nie” też dramatyczna, bo jeśli to szczątki dziadka? A przecież szukaliśmy prawdy. W powtórzonych badaniach 
prawdopodobieństwo określono na 99 procent. 

PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ

Od czterech lat, bo tyle czasu zajęło ustalenie tożsamości zmarłego, szczątki st. strzelca Hieronima Bednarskie-
go czekają w zakładzie medycyny sądowej na powtórny pogrzeb. Z początkiem września zostaną przywrócone 
rodzinnej ziemi w Zwięczycy, i to uroczyście. Nie powiodła się próba rodziny rehabilitacji pamięci Bednarskiego, 
Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu nie zdecydował się na wznowienie procesu. 

- Staramy się o unieważnienie haniebnego wyroku z 1953 r. – mówi Maruszak. - Zlecono już jego analizę praw-
ną, ale przede wszystkim chcemy zmienić świadomość ludzi, udowodnić, że patrol dywersyjny w placówce „22” 
Obwodu AK Rzeszów i Hieronim Bednarski, to nie byli bandyci, jak przez dziesiątki lat utrzymywano, ale żołnierze 
struktur podziemia niepodległościowego. 

Odmawianie prawa do pamięci o nich było największą niegodziwością. W imię tej pamięci proszę wszystkich, 
którzy dysponują informacjami, dokumentami, fotografiami, dotyczącymi oddziału Hieronima Bednarskiego i działal-
ności AK na tym terenie, o udostępnienie ich Instytutowi.

Tę świadomość ma zmienić wystawa, planowana na 3 września 2010 r. w zwięczyckim gimnazjum. Dla wielu 
zainteresowanych może być sporym zaskoczeniem.

Andrzej Plęs 

 Źródło: „Nowiny24”,  27 sierpnia 2010 r.
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100827/WEEKEND/772553184 (dostęp: 22 IV 2015 r.) 
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Powojenna historia Mieszkowic w powiecie prudnickim

W okresie II wojny światowej we wsi przebywała bardzo liczna grupa robotników przymusowych z Polski, 
Związku Radzieckiego, Serbii. Pracowali w dużych gospodarstwach rolnych. W marcu 1945 r. wieś prawie bez 
walki została zajęta przez wojska radzieckie. Zbudowany wokół wsi polowy system umocnień nie powstrzymał 
ofensywy czerwonoarmistów. W wyniku działań wojennych ucierpiała górna część wsi od strony Szybowic i Lasu 
Lipowskiego. Oba kościoły zostały ostrzelane ogniem karabinowym i artyleryjskim. Ludność niemiecka w więk-
szości zdołała uciec w kierunku Charbielina i Głuchołaz. Decyzją ówczesnych zwycięskich mocarstw Śląsk został 
przyłączony do Polski. Wojna, wybuch we wsi epidemii tyfusu, głód pociągnęły za sobą śmierć wielu niemieckich 
mieszkańców wsi. W czerwcu 1945 roku miejsce dotychczasowych mieszkańców wsi zajęli Polacy przybyli z Kre-
sów Wschodnich z miejscowości Podhajczyki i Otynia. Pierwszy transport przybył już w połowie czerwca 
1945 r. Osadnicy zajmowali najpierw opuszczone domy, następnie z braku takich byli dokwaterowywani do do-
mów zamieszkałych przez Niemców. Współżycie między Niemcami i Polakami było różne. W niektórych domach 
panowały stosunki partnerskie, wręcz przyjacielskie, w innych Niemcy pozbawieni byli jakiegokolwiek prawa do 
swojego mienia. W dniu 1 lipca 1946 r. nastąpiło wysiedlenie ludności niemieckiej z Mieszkowic i Polacy mogli 
tworzyć własną, powojenną historię wsi. Mieszkowice jako gromada w tym czasie należały wraz z Piorunkowica-
mi, Niemysłowicami, Czyżowicami, Prężynką, Laskowcem do gminy Rudziczka. W kolejnych latach w wyniku 
reform administracyjnych Mieszkowice należały do gromady Rudziczka, a obecnie są samodzielnym sołectwem 
gminy Prudnik. W historii wsi zapisali się między innymi następujący sołtysi: Kolasa, Stanisław Suszczyński, Stani-
sław Szepelawy, Stanisław Zając, Zbigniew Szafran. Obecnie funkcję tę pełni Bolesław Suszczyński. 

POWOJENNE PODZIEMIE

W okresie powojennym wśród mieszkańców Mieszkowic panował nastrój przygnębienia i tęsknoty za utraco-
nymi ojcowiznami na Kresach Wschodnich oraz krytyczny stosunek do powojennych przemian w Polsce. Wielu 
mieszkańców wsi było zwolennikami Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowanego przez Stanisława Mikołajczy-
ka. Po sfałszowanym referendum ludowym w 1946 r. oraz wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r., uciecz-
ce Mikołajczyka z kraju we wsi narastało niezadowolenie z kształtującej się rzeczywistości. W efekcie w 1949 r. 
powstała tajna organizacja pod nazwą Krajowa Armia Podziemna (KAP), licząca kilkadziesiąt osób, w tym wiele z Miesz-
kowic. KAP miała charakter antykomunistyczny. Liczyła na współpracę z Ameryką. W 1950 r. przeprowadziła 
akcję ulotkową. W jednej z nich konspiratorzy pisali: Bracia Polacy. Odzywamy się do was oto tymi słowy: Rodacy! 
Nadchodzi czas sprawiedliwości, byśmy synów Stalina, jego sługusów i barbarzyńców wypędzili z naszej ojczyzny… 
Oficjalne ujawnienie się organizacji wywołało natychmiastową reakcję władz. Nad ranem 2 marca 1952 r. specjalne 
ekipy Urzędu Bezpieczeństwa aresztowały podejrzanych o działalność konspiracyjną mieszkańców Mieszkowic, 
Szybowic. Po okrutnym śledztwie i szybkim procesie sądowym zapadły bardzo wysokie wyroki dla członków KAP: 
od kary śmierci po wieloletnie więzienia. Wielu mieszkańców wsi wyszło na wolność po kilku latach pobytu 
w więzieniu i skróceniu kar w wyniku amnestii.

KSIĄDZ RUTYNA

Początki życia powojennego osadników we wsi ogniskowały się wokół Kościoła katolickiego. Liturgia mszalna 
była odprawiana w języku łacińskim, więc Polacy i Niemcy bez jakichkolwiek uprzedzeń mogli się modlić. Repa-
trianci z Podhajczyk zaraz po przybyciu podjęli starania o stworzenie jednej parafii z Szybowicami. Przemawiały za 
tym pochodzenie osadników z tych samych stron i miejscowości, pokrewieństwo rodzinne oraz osoba ks. Ludwika 
Rutyny. Przybył on na ziemię prudnicką jednym z pierwszych transportów. Początkowo odprawiał Polakom msze 
w Prudniku i okolicznych parafiach wiejskich, w tym Mieszkowicach. Z powodu pobytu w szybowickiej plebanii 
niemieckiego księdza i pastora, ks. Rutyna udał się do Łąki Prudnickiej. Tam przybyła po niego delegacja z Miesz-
kowic w osobach organisty Piotra Haczkiewicza oraz Ignacego Szymańkiego, z prośbą, by duchowny zamieszkał 
jako proboszcz w ich wsi. Ksiądz wyraził zgodę i został „przeprowadzony” przez kilku gospodarzy do Mieszkowic. 
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Wkrótce ksiądz Rutyna decyzją administratora apostolskiego Śląska Opolskiego ks. Bolesława Kominka dostał pa-
rafię Rudziczka jako rezydencję i został zarazem duszpasterzem parafii wiejskich w Szybowicach, Mieszkowicach, 
Moszczance, Czyżowicach, Niemysłowicach, Lipowej, Gryżowie, Łące Prudnickiej i mieście Prudniku. Stał się pionierem 
wśród polskich księży na ziemi prudnickiej i Śląsku Opolskim. W listopadzie po wyjeździe ks. Adolfa Schwarca i pa-
stora Erharda Göbela z Szybowic delegacja mieszkańców Szybowic udała się do Kurii w Opolu, aby „załatwić” 
przeniesienie ks. Rutyny z Rudziczki do Szybowic oraz, by przyłączyć Mieszkowice do parafii w Szybowicach 
jako filię. Administracja wkrótce pozytywnie ustosunkowała się do tej prośby. W ten sposób na początku 1946 r. 
ks. Rutyna zamieszkał w plebanii w Szybowicach i w skład zarządzanej przez niego parafii weszły wsie: Szybowice, 
Mieszkowice i Wierzbiec. Tak jest do dziś. Przez cały okres od 1945 r. mieszkańcy wielką troską otoczyli kościół 
św. Jerzego systematycznie go remontując. W ostatnich latach staraniem mieszkańców wsi i ks. Tadeusza Pod-
kówki został przy kościele wybudowany dom przedpogrzebowy z dzwonnicą, kościół we wnętrzu i na zewnątrz 
został odmalowany i wykonano remont jego cennego wyposażenia. Wielkim wydarzeniem dla parafii była 1 lipca 
1956 r. prymicja ks. Józefa Janickiego. W uroczystości wziął udział ks. Leopold Dopart, ostatni przedwojenny 
proboszcz w Podhajczykach. Mieszkowiccy parafianie ze smutkiem przyjęli informację o przeniesieniu ks. Lu-
dwika Rutyny w 1958 r. do Koźla. Mimo protestów zgłaszanych w opolskiej kurii ks. bp Franciszek Jop pozostał 
nieugięty i wyznaczył na stanowisko proboszcza w Szybowicach ks. Romana Flakiewicza. Podczas jego po-
sługi w dniach 12–13 kwietnia 1965 r. miało miejsce Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Kościół w Mieszkowicach Obraz nawiedził w dniu 13 kwietnia gromadząc liczne rzesze wiernych i mieszkańców 
wsi. Tutaj też nastąpiło pożegnanie obrazu z udziałem delegacji z poszczególnych parafii dekanatu prudnickiego, 
parafialnych delegacji stanowych i banderii konnej. Następnie obraz przez Szybowice, Niemysłowice oraz Prudnik 
przewieziono do Opola do Kościoła Najświętszej Marii Panny, gdzie dziekan prudnicki ks. Szczepan Birecki doko-
nał aktu jego pożegnania. 

SZKOŁA

Obok kościoła drugą instytucją wiejską najmocniej wpisaną w dzieje wsi była szkoła podstawowa. W pierw-
szych dniach lipca 1945 r. repatrianci przystąpili do remontu budynku byłej szkoły katolickiej w Mieszkowicach. 
Powstała ona w 1840 r. jako obiekt jednopiętrowy. W 1935 r. dobudowano do niej piętro. Uroczyste otwarcie pol-
skiej szkoły nastąpiło już 27 lipca. Rozpoczęło się nabożeństwem w kościele odprawionym przez ks. Ludwika Ru-
tynę, a następnie uroczystym oddaniem do użytku budynku przez kierownika szkoły Bronisława Stachowa, z udziałem 
inspektora szkolnego Pawła Wachelko, wójta gromady Rudziczka Pawła Franielczyka i sołtysa Kolasy. 

Pierwszymi nauczycielami byli: kierownik szkoły Bronisław Stachów, Anna Polechońska, którą w listopadzie 
1945 r. zastąpił Kazimierz Kopaczyński. W pierwszym roku nauki w szkole funkcjonowało sześć klas. Nauka od-
bywała się w warunkach wyjątkowo trudnych, bez podręczników i pomocy szkolnych. Dzieci i nauczyciele dla 
społeczności polskiej Mieszkowic przygotowały jasełka, wystawiły sztukę teatralną, prezentowały się podczas uro-
czystości państwowych i festynu. Szkoła pomyślnie przeszła wizytację inspektora Stanisława Nabzdyka, dzięki cze-
mu w nowym roku szkolnym 1946/47 była placówką siedmioklasową. Grono nauczycielskie, które tworzyli obok 
kierownika Bronisława Stachowa – Maria Kozak i Edward Kostrakiewicz pracowało intensywnie, by uczniowie 
w ciągu jednego roku nadrobili wojenne zaległości i opanowali w jeden rok materiał przewidziany na dwa lata. 
Efekt był imponujący, bo większość uczniów starszych klas – szóstej i siódmej, ukończyło szkołę z bardzo wysokimi 
wynikami i podjęło dalszą naukę w szkołach średnich w Prudniku, Głogówku, Nysie. 

W kolejnych latach nauki (1947–1956), mimo tego, że w szkole funkcjonowało sześć klas, w placówce było 
zatrudnionych tylko dwóch nauczycieli. Byli to: Bronisław Stachów i Edward Kostrakiewicz, którego w 1952 r. za-
stąpił Eugeniusz Gąsior. Z czasem liczba nauczycieli zwiększa się z powodu powojennego wyżu demograficznego. 
By zapewnić dogodne warunki nauki w latach 1956–1957 przeprowadzono remont budynku dawnej szkoły ewan-
gelickiej i w niej uczyli się uczniowie klas najmłodszych i dzieci w wieku przedszkolnym. W kronice szkolnej od-
notowano następujących nauczycieli uczących w kolejnych latach mieszkowickie dzieci: Stefan Dancewicz, Józefa 
Hawrot, Katarzyna Piotrowska-Boczar, Władysław Boczar, Janina Biedka, Maria Widziszowska, Czesława Gąsior, 
Ludmiła Koryzna, Alicja Grajek, Stanisław Dworak, Anastazja Marciniak, Marcela Stanisz, Bernarda Bolibrzuch, 
Krystyna Kłys, Stanisława Hudyma, Eugeniusz Komidzierski, Węgrzynowska, Wencel, Barbara Chmura, Krystyna 
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Furgała, Ryszard Kwiatkowski, Zofia Lizak-Rożek, B. Nowak, B. Kręgiel, Bożena Rzeźnik, Renata Król, Danuta 
Łojszczyk-Gajewska, M. Koch, Renata Dwojak, Bożena Sajewicz. 

Wyróżnikiem szkoły w Mieszkowicach przez wiele lat były chłopięce i dziewczęce drużyny grające wyśmienicie 
w piłkę ręczną i odnoszące sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W szkole prężnie działały drużyny 
harcerskie, grupy teatralne, chór. 

Mieszkowicka szkoła jako samodzielna placówka siedmioklasowa funkcjonowała w latach 1946–1967, póź-
niej w latach 1967–1973 jako ośmioklasowa. W wyniku reformy oświatowej szkoła w Mieszkowicach od roku 
szkolnego 1973/74 stała się filią szkoły w Rudziczce. W budynku w Mieszkowicach uczyły się dzieci najmłodsze, 
początkowo z klas I-V, później od roku szkolnego 1976/77 już tylko z klas I-III. Z powodu spadku liczebności klas, 
łączono je i często uczył dzieci jeden bądź dwóch nauczycieli. Absolwentami mieszkowickiej szkoły są między 
innymi: Edward Cybulka – pierwszy po reformie administracyjnej w 1999 r. starosta prudnicki, lekarze Jan 
Ziubrzyński i Jan Zahuta. 

Ostatecznie mieszkowicka szkoła została zlikwidowana podczas kolejnej reformy oświatowej w 1999 r. Przez 
ponad pięćdziesiąt lat kierowali nią: Bronisław Stachów (1945–1970), Eugeniusz Gąsior (1970–1982) i Zofia Li-
zak-Rożek (1982–1999). Obecnie w budynku mieszkowickiej szkoły funkcjonuje od roku 1978 jednooddziałowe 
przedszkole i od 2000 r. Wiejski Dom Kultury. Dzieci szkolne uczą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ru-
dziczce.

Obok szkoły we wsi funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i Ludowy Zespół Sportowy, którego piłkarze ry-
walizowali w futbolowej „B” i „C” klasie. Tylko najstarsi mieszkańcy wsi pamiętają, że w 1945 r. w Mieszkowicach 
powstała pierwsza orkiestra dęta na ziemi prudnickiej. Jej założycielem i dyrygentem był kierownik szkoły Broni-
sław Stachów. Orkiestra prezentowała się podczas wszystkich uroczystości wiejskich, gromadzkich, powiatowych, 
a nawet wojewódzkich. Wielkim wydarzeniem dla jej członków był udział w 1947 r. w centralnych dożynkach 
w Lublinie. Zespół istniał do roku 1952. Działalność muzyczną we wsi w kolejnych latach kontynuował zespół 
szkolnych mandolinistów. 

Franciszek Dendewicz 
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Najdłuzsza zmiana

Już po podpisaniu 31 sierpnia 1980 roku porozumień gdańskich; a dzień wcześniej w Szczecinie, już po strajku 
w Jastrzębiu – 5 września we „Froteksie” nie została wznowiona praca po piętnastominutowej przerwie śniadanio-
wej, która rozpoczęła się o 9.00. Załoga „Froteksu” zastrajkowała. Podobnie jak niemal w całym kraju, ludzie 
dali w Prudniku ujście swojemu żalowi, zniecierpliwieniu, poczuciu niezasłużonej krzywdy.

Przez pięć dni i pięć nocy pracownicy przebywali w zakładzie, trwały oficjalne i nieoficjalne rozmowy. Od-
czuwało się napięcie, jakie towarzyszy najważniejszym chwilom historii. Przypomnijmy zatem w telegraficznym 
skrócie przebieg tych historycznych już dni i efekty strajku.

5 WRZEŚNIA
9.00. Rozpoczęła się, jak każdego dnia pracy, przerwa śniadaniowa. W tkalni po kwadransie krosna stały nadal. 

Nikt ich nie uruchomił. Taki był początek ogólnozakładowego strajku. Zamiast tego gorączkowo spisywano i zbie-
rano wnioski i postulaty. Rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielami kierownictwa zakładu. Pozostałe wydziały 
pracowały „na pół gwizdka”, ale napięcie panowało wszędzie.

11.40. Do wydziału tkalni przybywa z drugiej strony ulicy Zofia Wilczyńska, była tkaczka (bardzo nie lubiła, 
gdy „Głos Włókniarza” ten fakt przypominał), I sekretarz KZ PZPR oraz dyrektor „Froteksu” Bolesław Pohl. Toczą 
się kolejne rozmowy z załogą tkalni.

13.00. Zakończenie rozmów apelem o powrocie do pracy. Bez skutku. Tymczasem wieść o strajku tkalni lotem 
błyskawicznym dochodzi do najdalszych zakątków fabryki. Rozmowy przenoszą się na wykończalnię i konfekcję. 
I tu pracownicy spisują swoje pretensje, wnioski i postulaty.

14.00. Druga zmiana. Kolejne spotkanie kierownictwa firmy z mistrzami tkackimi i mechanikami maszyn 
w tkalni. Tkaczki, które przyszły do pracy na drugą zmianę, popierają  swoje koleżanki. Strajk trwa. Pracę w zakła-
dzie na drugiej zmianie podjęły oddziały mokre wykończalni.

15.30. Pracę przerwała załoga hafciarni, następnie także szwalni. W tkalni trwały nadal gorące dyskusje.
17.00. Pojawiły się pierwsze postulaty sformułowane na piśmie. Potem były uzupełniane i modyfikowane.
23.00. Powołanie trzydziestoosobowego Zakładowego Komitetu Strajkowego, z przewodniczącym Stanisła-

wem Szutem. Powstała także straż strajkowa.

6 WRZEŚNIA
2.00. Do zakładu przybywają przedstawiciele Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego z Łodzi. Natychmiast roz-

poczynają się rozmowy z Zakładowym Komitetem Strajkowym. Na wstępie uzgodniono formy współpracy.
9.00. Uzgodnienie trybu rozpatrywania postulatów. Po dwudziestu minutach ogłoszono przerwę w celu nagłośnie-

nia sali konferencyjnej w tkalni, gdzie odbywały się rozmowy. Cała załoga fabryki chciała słyszeć przebieg rozmów.
11.30. Wznowienie rozmów; tymczasem technicy montowali dodatkowe głośniki.
12.20. Na salę przybywa delegacja wydziału przędzalni w Podlesiu, z deklaracją solidarności oraz biało-czerwo-

nym sztandarem.
16.35. Wznowienie obrad po przerwie, z transmisją „na żywo”.
17.45. Incydent ze „zniknięciem” członkini komitetu strajkowego; wyjaśniony przez dyrektora Zjednoczenia.
20.00. Koniec kolejnej przerwy, w czasie której Zakładowy Komitet Strajkowy wyłonił prezydium, na czele któ-

rego stanął Włodzimierz Pucek, wiązacz osnów. Przy omawianiu postulatów płacowych – zerwano rozmowy.

7 WRZEŚNIA
14.00. Spotkanie kierownictwa zakładu z aktywem, poprzedzone licznymi komunikatami przez radio studio 

Zakładowego Komitetu Strajkowego.
14.50. Zofia Wilczyńska zapoznała pracowników przez głośniki z fragmentami przemówienia premiera, które 

– jej zdaniem – wychodzą naprzeciw postulatom załogi. 
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15.15. Brak reakcji na to wystąpienie. Rozpoczęcie kolejnej tury rozmów, bez udziału przedstawicieli Zjednoczenia. 
18.00. Kolejne wznowienie rozmów, już w pełnym składzie. Dyskutowano nad systemem płac zaproponowa-

nym przez dyrekcję. 
23.00. Znowu przerwa. Tym razem dla obliczenia globalnej kwoty pieniędzy, potrzebnych dla uwzględnienia 

propozycji strajkujących.

8 WRZEŚNIA

2.05. Telefoniczna wymiana zdań między stronami konfliktu. 
7.15. Ustosunkowanie się przez przedstawicieli Zjednoczenia i dyrekcji zakładu do propozycji podwyżek, już na 

sali wznowionych obrad. Kolejna przerwa. 
13.40. Na spotkaniu na sali obrad Zakładowy Ko-

mitet Strajkowy przedstawił wybrane i uporządkowane 
najważniejsze postulaty płacowe i inne:
	podniesienie płac od września o 800 zł dla pracow-
ników bezpośrednio produkujących oraz o 600 zł dla 
pozostałych;
	wybory niezależnych związków zawodowych;
	rozwiązanie Rady Zakładowej (dotychczasowe 
związki zawodowe);
	zmiany w dyrekcji i kierownictwie zakładu;
	poprawa warunków socjalno-bytowych w zakładzie;
	zlikwidowanie sklepów komercyjnych oraz sklepów 
milicyjnych;
	dostateczne zaopatrzenie handlu w podstawowe 
produkty żywieniowe;
	gwarancje dla członków komitetu strajkowego i straj-
kującej załogi, a także wypłata średniej płacy za okres 
strajku.

20.30. Na zaproszenie Komitetu Strajkowego do za-
kładu przybył Kazimierz Suchecki, kierownik wydziału 
ekonomicznego KW PZPR w Opolu. Rozmawiał on 
z komitetem, wystąpił także do załogi z apelem o jedno-
czesną pracę i kontynuowanie dyskusji.

22.00. Członkowie komitetu strajkowego rozmawiają z załogą w sprawie postulatów płacowych.
22.45. Zapada decyzja załogi: kontynuowanie strajku wobec niezadowolenia z proponowanych podwyżek.

9 WRZEŚNIA

10.00. Rozdanie pracownikom powielonych postulatów.
11.55. Przedstawiciele Zjednoczenia i dyrekcji przedstawili gotowy projekt podwyżek: średnio 150 zł we wrze-

śniu i 220 zł w październiku. Komitet strajkowy podwyższył kwoty o 100 zł.  
16.45. Dyrektor Zjednoczenia ponowił propozycję zakończenia rozmów w oparciu o proponowane wcześniej 

kwoty. Średnie podwyżki o 650 zł planowane są od lipca dla wszystkich pracowników przemysłu lekkiego. 
21.00.  Apel przewodniczącego komitetu strajkowego przez głośniki o spokój.
22.00. Do sali obrad przybywa pełnomocnik Ministerstwa Przemysłu Lekkiego, który wcześniej przyjechał do 

Prudnika i czekał na odpowiedni moment. Przekazał on dokument mówiący o decyzji w sprawie podwyżek 
w przemyśle lekkim.

23.10. Przerwa, w czasie której przewodniczący komitetu strajkowego rozmawia z robotnikami; napływają tele-
foniczne uwagi z wydziałów po drugiej stronie ulicy. 

23.40. Powrót do twardych rozmów. Po północy ogłoszono przerwę; narada w kierownictwie strajku. 
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10 WRZEŚNIA

0.40. Oświadczenie przewodniczącego komitetu strajkowego, Włodzimierza Pucka. Propozycja jednolitej pod-
wyżki w wysokości 640 zł dla każdego pracownika, z założeniem, że w roku 1981 wypracowane zostaną przez 
załogę dalsze podwyżki. 

2.55. Oświadczenia Włodzimierza Pucka i Antoniego Turbińskiego o zakończeniu rozmów.
3.15. Podpisanie porozumienia; oklaski i odśpiewanie hymnu państwowego.
3.20. Zakończenie strajku obwieszczone przez syrenę w środku nocy. 
6.00. Po pięciodniowym postoju ruszyła praca we „Froteksie”.

POROZUMIENIE 

Zostało podpisane przez Zakładowy Komitet Strajkowy z przewodniczącym Włodzimierzem Puckiem z dy-
rekcjami: Zjednoczenia Przemysłu Bawełniczego w Łodzi i ZPB „Frotex” w Prudniku.

Już w pierwszym punkcie znalazły się żądania społeczne i polityczne: wybór niezależnych związków zawodo-
wych, rozwiązanie dotychczasowej Rady Zakładowej i likwidacji sklepów komercyjnych „Konsumy”.

W drugim punkcie znalazły się 
ustalenia płacowe: 150 zł od wrze-
śnia, 225 zł od października i łącz-
nie 650 zł miesięcznie na jednego 
zatrudnionego. 

W sumie porozumienie mia-
ło jedenaście paragrafów. Łącznie 
z przekazaniem taśm z nagranymi 
obradami do Izby Tradycji Perspek-
tyw. Izby dawno już nie ma, gdzie 
taśmy – nikt nie wie. 

Data 10 września (podpisania 
porozumienia i zakończenia straj-
ku) jest uważany we „Froteksie” za 
datę powstania w zakładzie „Soli-
darności”. Kiedy 13 grudnia 1981 
roku odbywała się – już w stanie 
wojennym! – uroczystość poświę-
cenia sztandaru zakładowej „So-
lidarności”, organizacja liczyła w zakładzie ponad 3400 członków, 10 milionów w kraju. W ówczesnej redakcji 
„Głosu Włókniarza” tylko jeden jej członek został wierny „związkom branżowym i walczył (także przy pomocy 
kłamstwa) z „Solidarnością”. (...) 

Antoni Weigt  
 

  

Po podpisaniu porozumienia strajkowego we „Froteksie”
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Włodzimierz Pucek, pierwszy przewodniczacy Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarnosć” przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego 

„Frotex” w Prudniku    

NA CZELE STRAJKU I ZWIĄZKU  
Strajk we „Froteksie” rozpoczął się niespodziewanie, jak gdyby na przekór logice. Wcześniej, 31 sierpnia 1980 r., 

podpisane zostało słynne „porozumienie gdańskie”. Było już po strajku w Szczecinie, Jastrzębiu i innych polskich 
miastach. Tymczasem 5 września rozpoczęła się o 9.00, jak co dzień, przerwa śniadaniowa we „Froteksie”. Po pięt-
nastu minutach krosna w tkalni nie ruszyły jednak znowu. I to była ta różnica. 

Rozpoczął się strajk. Razem z nim – rozmowy z przedstawicielami kierownictwa zakładu z jednoczesnym zbie-
raniem i spisywaniem postulatów pracowniczych. Z Opola wrócił dyrektor Bolesław Pohl, z drugiej strony zakładu 
przyszła do tkalni Zofia Wilczyńska, i sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR. Dopiero o 17.00 zostały sformuło-
wane pierwsze postulaty. Powołany został także komitet strajkowy. Na jego czele stanął Stanisław Szuta. 

W nocy, już 6 września, do zakładu przybyli przedstawiciele Zjednoczenia z Łodzi. Przed rozmowami została 
nagłośniona sala konferencyjna w tkalni. Rozmowy się toczą, to znów zostają urywane. Ludzie przy głośnikach. 
Nerwowo. O godzinie 20.00 na czele komitetu strajkowego staje Włodzimierz PUCEK. W ten sposób wykroczył 
na scenę Włodek…

Włodzimierz PUCEK urodził się 10 lutego 1946 roku w Koźlu. Jego 
ojciec był kolejarzem, poszedł więc w jego ślady. Ukończył Technikum 
Kolejowe w Gliwicach. We „Froteksie” zatrudniony został 8 listopada 
1963 r., na krótko jako stolarz; miał bowiem także świadectwo czeladni-
ka w tym zawodzie. W latach 1966–1967 odbył zasadniczą służbę woj-
skową. Potem był wiązaczem osnów, a do 1985 roku – mistrzem oddzia-
łu przewlekalni na tkalni.

Wieczorem 6 września 1980 r. rozmowy zostały przerwane. Następ-
nego dnia są wznawiane i przerywane. Głośniki wykorzystuje także 
strona Zjednoczenia i sekretarz KZ PZPR. Dopiero 7 września wieczo-
rem wznowiono rozmowy o podwyżkach płac. 8 września po godzinie 
2.00 doszło do wymiany zdań przez telefon. Komitet strajkowy wymienia konkretne kwoty podwyżek: o 800 zł dla 
pracowników produkujących oraz 600 zł dla pozostałych. Lista postulatów jest oczywiście większa. Wieczorem 
przybywa do zakładu Kazimierz Suchecki, przedstawiciel wojewódzkich władz partyjnych, zaniepokojonych sytu-
acją w firmie. Zaapelował o jednoczesną pracę i dyskusję. Nie znalazł posłuchu. 9 września trwały przetargi 

o wysokość podwyżek. Wieczorem jest już w Prudniku przedsta-
wiciel ministerstwa.

Naprzeciwko strajkujących, którym przewodzi W. Pucek, co-
raz silniejsze głowy. Szafują przepisami i dokumentami. 10 wrze-
śnia po północy zgoda komitetu strajkowego na jednolite podwyż-
ki po 650 zł i następne w 1981 r. O godzinie 2.55 oświadczenie 
składają Włodzimierz Pucek i Antoni Turbiński z ministerstwa. 
W tej sytuacji o 3.15 dochodzi do podpisania porozumienia, które 
zostaje wydrukowane w „Głosie Włókniarza”. Oklaski i dośpiewa-
nie hymnu państwowego. W środku nocy, o 3.20, kończy się strajk 
we „Froteksie”. Jak się potem okazało, nie ostatni. O godzinie 6.00 
rano załoga przystąpiła po przerwie do pracy.

Włodzimierz Pucek otrzymuje z rąk dyrektora 
Bolesława Pohla nagrodę Pracownika Roku 1980

Włodzimierz Pucek z wieńcem od załogi „Frotexu” 
w Gdańsku, gdzie spotkał się m.in. z Lechem Wałesą
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W bardzo szybkim tempie przybywało członków nowego związku zawodowego, który został nazwany za 
Gdańskiem „Solidarnością”. 7 grudnia 1980 r. odbyło się pierwsze zebranie wyborcze nowego związku. Prowadził 
je Włodzimierz Pucek, ze znaczkiem w klapie. Powiedział wtedy m.in.: …Waliliśmy na niezliczonych zebraniach, 
na radach, grupach związkowych, konferencjach, zebraniach OOP i POP, wysuwaliśmy wnioski, przedkładaliśmy 
nasze pretensje. Lecz protokoły, uchwały, różne harmonogramy pożółkły w szczelnie zamkniętych szafach i nigdy nie 
doczekały się realizacji… Minął czas waśni, niedomówień, sprzeczek o to, kto wygrał lub kto przegrał. Działajmy dla 
dobra odnowy, oczyśćmy to pole z chwastów i brudu, zasadźmy piękne drzewa, z których będziemy zbierać jeszcze 
piękniejsze owoce naszej rzetelnej pracy.

Włodzimierz Pucek został wybrany pierwszym przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarności”. Budo-
wał związek w fabryce, potem w mieście. Władze nie dotrzymały obietnic. Stawał Włodek na czele strajków ostrze-

gawczych. Trwała szarpanina zamiast nowej pracy. 
Nadszedł grudzień 1981 r.

W gazecie zakładowej dodatek: NASZ SZTAN-
DAR – „Solidarność”. Na 13 grudnia wyznaczone 
zostało poświęcenie sztandaru. Uroczystość się od-
była w kościele parafialnym w Prudniku, mimo, że 
o północy wprowadzono stan wojenny. Po mszy 
świętej załoga ze sztandarem przemaszerowała do 
zakładu. Z otwartą przyłbicą, przez miasto.

W pochodzie i podczas śpiewania hymnu pań-
stwowego przed zakładową bramą nie było Włod-
ka. Został w nocy internowany…

INTERNOWANIE

W okresie poprzedzającym poświęcenie sztandaru „Solidarności” we „Froteksie” Włodzimierz Pucek miał 
pełne ręce roboty. Cały wolny czas poświęcał tej pracy. Tak było od strajku wrześniowego. Razem ze sztandarem 
miała być poświęcona tablica upamiętniająca zamordowanych w grudniu 1970 r. stoczniowców. Wyryte na niej 

Strajk 1980 r. - Tkalnia, zebranie z tkaczkami, przemawia W. Pucek

W. Pucek po podpisaniu porozumienia
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słowa były autorstwa przewodniczącego związku. Na 
sugestie, by je nieco zmienić, Włodzimierz Pucek od-
powiedział: nie. Taki miał charakter; nie znosił takich 
kompromisów. Nadchodził uroczysty dzień 13 grud-
nia 1981 r. Niedziela. Po latach wspominał ten dzień: 

Emocje związane z uroczystościami nie pozwalały 
mi zasnąć. Czyniłem w domu przygotowania i czeka-
łem na dwie delegacje, które miały się zgłosić do mnie, 
do domu. Delegacji miało być wiele, w tym z Gdańska 
i Łodzi. Wałęsa wydelegował Bogdana Żurka, z Łodzi 
jechał Andrzej Słowik. O drugiej w nocy usłyszałem, że 
ktoś puka do drzwi wejściowych. „To na pewno delega-
cja z Gdańska” – pomyślałem. Otworzyłem drzwi bez 
wahania. Zobaczyłem w nich czterech panów w mun-
durach ZOMO.

- Pucek? – zapytali, podsuwając mi przed oczy decyzję o zatrzymaniu – komendant chce z panem rozmawiać! 
Chodziło o komendanta wojewódzkiego MO, płk. Juliana Urantówkę, w imieniu którego podpisano nakaz zatrzyma-
nia i doprowadzenia. Całe zajście wiązałem z uroczystością poświęcenia sztandaru. O stanie wojennym przecież nie 
wiedziałem. Odpowiadałem krótko:

- Z bandytami w nocnej porze nie rozmawiam. Zgłoszę się sam na ósmą rano. ZOMO-wcy stali się jednak agre-
sywni. Siłą wtargnęli do mieszkania, nie pozwalając mi obudzić rodziny, której mógłbym w razie czego udzielić infor-
macji. Jeden z nich odezwał się: - Bierzemy go szybko, bo jak pobudzimy ludzi, to nie dadzą go zabrać! 

Na te słowa z sypialni wyszedł rozespany dwunastoletni wówczas syn. Widząc, co się dzieje, zaczął wzywać przerażany 
matkę. Wówczas jeden z funkcjonariuszy ZOMO złapał go i brutalnie odepchnął w kąt drzwi. Dziecko zaczęło krzyczeć: 
- Czemu mnie pan bije! Ja chcę do ubikacji! Został jednak brutalnie wepchnięty, z zakazem opuszczenia pomieszczenia. 

Krzyk dziecka obudził żonę, która wybiegła z sypialni. Wpadła do kuchni, otworzyła okno i zaczęła wzywać po-
mocy. Napastnikom było to nie na rękę. Jeden z „obrońców społeczeństwa” wpadł za żoną do kuchni, uderzył ją, 
rozbijając przy okazji radio. Zamknął okno, nie pozwalając żonie wyjść z kuchni. Pozostali trzej oprawcy starali się 
wyciągnąć mnie z pokoju. 

Wywiązała się nierówna walka, w której to ja byłem słabszą stroną. Przeciwko sobie miałem trzech wyszkolonych 
bandziorów. W pewnym momencie poczułem ból w wykręconej ręce. Strasznie mnie piekło, starałem się pomóc sobie 
drugą rękę, ale nadaremnie. Byłem skuty do tyłu. Tak jak stałem w podkoszulku, spodniach i jednym papciu zostałem 
wyniesiony na schody. Usłyszałem stanowcze: - Ty, s…synu, chodź prędzej, bo jak nie, to zjedziesz!

Popychany nie schodziłem, lecz spadałem ze schodów. W tym czasie zgubiłem pantofel. Zostałem wyprowadzony 
na podwórko i po śniegu zawleczony do milicyjnego fiata. 

Z bramy obok wybiegł Andrzej Oko z okrzykiem: - Wy, bandyci! Co robicie!? Był jednak bezradny. 
Samochód ruszył ostro, a w tunelu byłby przejechał kobietę, która starała się zabiec mu drogę. Była to pani Płatek, 

pracownica składalni. Zostałem przewieziony pod budynek MO w Prudniku. Jeden z ZOMO-wców wysiadając 
z samochodu powiedział do drugiego: - Ostudź trochę jego zapał! Ten zostawił otwarte drzwi samochodu. 13 grudnia 
w nocy był silny mróz, a siedzący obok mnie ZOMO-wiec ubrany był w zimową panterkę. Wrednie się uśmiechał. 

Po pół godzinie wyszedł ten drugi i stanowczym głosem zwrócił się do kompana: - Dawaj go, chyba mu już dość! 
Byłem skostniały z zimna. Brutalnie wepchnięto mnie do aresztu. Zrobiła się cisza. Tylko z celi obok dolatywało kasła-
nie. Pomyślałem, że to jakiś przypadkowy aresztant. 

Nie wiem jak długo przesiedziałem. W pewnej chwili usłyszałem w korytarzu poruszenie i jakiś rozkazujący głos: 
- Dawajcie ich, klatka czeka! Otworzyły się drzwi mojej celi, usłyszałem stanowcze: - Wychodzić!

- Jestem boso – odpowiedziałem na to. Drzwi zamykają się ponownie. Słyszę, że wyprowadzają ludzi z innych cel. 
Tylko kogo? Po chwili wrzucono mi jak psu trampki z zaznaczeniem: - Są do zwrotu, jak cię białe misie nie zjedzą!

W duchu pomyślałem „ty zakuta pało”. Wyprowadzono mnie przed budynek MO. Zobaczyłem szpaler uzbrojo-
nych po zęby ZOMO-wców oraz więźniarkę. Wepchnięto mnie do niej. A tam już siedzieli koledzy: Heniek Nowaczek, 
Józek Boski i Wiesiek Wojciechowski. - Co się dzieje? – pytam.

- Wojna!!!

Olgierd Łotarewicz i Włodzimierz Pucek, działacze „Solidarności” 
we „Frotexie”
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POŻEGNANIE

W 1996 r. Włodzimierz Pucek przeszedł na rentę. Wcale się jednak nie pożegnał ani z „Froteksem” ani z pracą 
społeczną. 

- Nie szanował się, chorował, ale ciągle odwlekał przejście na rentę – mówi Stanisław Lichota, późniejszy szef 
„Solidarności” we „Froteksie” – całe życie spędził we „Froteksie” i trudno było mu odejść. Do końca był z nami. Na 
własną prośbę wypisał się ze szpitala, bo jechał na Sejmik Wojewódzki…

Po przejściu w 1996 roku na rentę nadal kierował związkiem zawodowym w zakładzie, aktywnie działał 
w „Solidarności” w regionie i mieście. 25 listopada 1998 r. zebranie delegatów „Solidarności” w zakładzie przyjęło 
jego rezygnację z funkcji przewodniczącego związku we „Froteksie”, po kolejnym załamaniu zdrowotnym. Pozostał 
członkiem komisji zakładowej, pozostał w siedzibie „Solidarności”. Od młodych lat był uparty.

W wyborach samorządowych zyskał duże poparcie wyborców i został wybrany radnym Sejmiku Wojewódz-
kiego w Opolu. Jednym z dwóch w okręgu prudnicko-krapkowickim. Do ostatnich dni życia pracował w sej-
miku oraz w Opolskiej Kasie Chorych; był w Radzie Nadzorczej.

- Cały czas był z nami – kontynuuje wypowiedź S. Lichota – w styczniu jednak rozchorował się znowu, był dwa-
naście dni w szpitalu, potem na rekonwalescencji w Głuchołazach. Ciągnęło go jednak do pracy, nie znosił bezczyn-
ności. Mimo poważnego uszczerbku na zdrowiu. Moim zdaniem przeciążał organizm. Zdrowemu trudno podołać 
takiej robocie, a co dopiero choremu. To była przyczyna, że przedwcześnie odszedł od nas. Włodek zawsze był otwarty 
na ludzi. Jeśli tylko coś mógł załatwić dla nich, to zrobił. Jeśli nie sam, to przez „Solidarność”. Miał dar dogadywania 
się z ludźmi. Jego śmierć to niepowetowana strata dla związku i wszystkich, nie tylko całego powiatu. Aktywny był do 
końca. Mówiłem mu: „Włodek, bierzesz na  siebie za dużo obowiązków, przeciążasz siebie”. Wysłuchał i… robił swoje. 
Uważał, że to jest potrzebne. 

Przez te wszystkie lata nie dorobił się, był prostym człowiekiem i takim został w naszej pamięci. Był dwukrotnie 
internowany, ale nie wystąpił o odszkodowanie jak inni. Starał się natomiast o odszkodowanie dla związku w za-
kładzie, dla innych. To było jego życie. 

W jego mieszkaniu jest jego całe archiwum związkowe. Tak było od początku, gdy trzeba było zabrać z zakładu 
dokumenty, bo „bezpieka” węszyła za nimi. Część najważniejszych przekazał W. Pucek do regionu w Opolu.

WŁODEK 

Tak mówią o nim dziś wszyscy; i ci, którzy Go znali osobiście, i ci, którzy Go znali tylko z widzenia. W każde 
działanie wkładał swoje uczucie, bo nie potrafił robić niczego byle jak. Zbyt mocno przez to obciążał swoje serce. 
Znałem Go dobrze od pierwszego dnia strajku we „Frotexie”, od pamiętnego 5 września 1980 roku, kiedy to 
w zakładzie rodziła się solidarność ludzi, a po niej – „Solidarność” związkowa. Wielokrotnie z Nim rozmawiałem, 
raz krótko, czasem bardzo długo, jak wtedy w 1989 r., kiedy wspominał internowanie. Choć były to rozmowy o sprawach 
na pozór drobnych lub osobistych, to miałem wrażenie, że rozmawialiśmy o Polsce. Zawsze wiedziałem, czego 
się można po nim spodziewać, był szczery i prostolinijny. Wiedziałem, że każdemu pomoże, nikomu nie zrobi 
nic złego, nie zaszkodzi. Miał przeciwników, od samego początku. Wybaczał im, jak wtedy w 1981 r., gdy został 
oskarżony (...) o sfałszowanie wyborów „Solidarności”. Oskarżający mógł stracić pracę, a On temu się sprzeciwił.

Włodzimierz Pucek o stanie wojennym:
Niektórzy mówią, że uratował on Polskę. Moim zdaniem nie był potrzebny. „Solidarność” parła do przodu, 

żeby wywalczyć suwerenność, niepodległość, wolność Polski. Stan wojenny to nie tylko dekada straty. To załamanie 
gospodarki, pogrążenie jej w ostrym kryzysie. Gdyby nie on, bylibyśmy do przodu i nie z takimi długami. Wtedy pomoc 
z Zachodu byłaby dla jednego kraju, nie kilku, byłaby więc owocniejsza...

Antoni Weigt
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Janusz Antoni Sanocki

ur. 5 marca 1954 roku w Nysie, wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, mgr inż. organizacji i zarządzania przemysłem. 

W trakcie studiów utrzymywał kontakty z niezależnymi wydawnictwami, działał w ramach krakowskiego 
Duszpasterstwa Akademickiego. W latach 1977–1979 członek PZPR. Od 1979 roku zatrudniony nyskiej Fabryce 
Pomocy Naukowych. 

Na początku września 1980 roku twórca komitetu założycielskiego niezależnych, samorządnych związków 
zawodowych przy FPN w Nysie. Od 23 IX 1980 przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. 
Przewodniczący klubu sympatyków KPN w Nysie (1981 r.). Współzałożyciel-sygnatariusz Klubów Służby 
Niepodległości, powołanych 27 IX 1981 roku podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
Przewodniczący Nyskiego Klubu Służby Niepodległości (zał. 4 XI 1981). 

W 1981 r. represjonowany w związku z powieleniem i kolportażem broszury nt. Katynia. Internowany 13 XII 1981 
– 10 XII 1982 r. Przetrzymywany w ośrodkach odosobnienia w Opolu, Grodkowie, Kamiennej Górze, Głogowie, 
Nysie, ponownie w Grodkowie i w Uhercach. Współorganizator akcji protestacyjnych w ośrodkach odosobnienia. 
W Głogowie współredagował konspiracyjny „Biuletyn Informacyjny dla Internowanych”. 

Po zwolnieniu z internowania jeden z głównych organizatorów konspiracyjnej działalności związkowej, sa-
mokształceniowej i wydawniczo-kolportażowej na terenie Nysy. W maju 1985 r. aresztowany (wraz z lek. med. 
Marianem Dybkiem) pod zarzutem wykonania napisów znieważających PZPR i Służbę Bezpieczeństwa. Skazany 
na karę półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz karę grzywny. Od października 1986 roku 
członek Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego (jeden z inicjatorów utworzenia 
tego ciała). Od grudnia 1987 roku przedstawiciel TRR przy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” 
Dolnego Śląska.  

W kwietniu 1988 r. zatrzymany przez SB pod zarzutem udziału w nielegalnym zebraniu TRR NSZZ „S” na 
terenie Nysy.  W czerwcu 1988 roku ukarany karą grzywny przez rejonowe kolegium ds. wykroczeń w Nysie. 

We wrześniu 1988 roku inicjator utworzenia jawnie działającego Komitetu Organizacyjnego NSZZ 
„Solidarność” przy Opolskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 – Kierownictwie Robót 
w Nysie (pierwszy taki komitet na Opolszczyźnie). Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (jako jedyny dzia-
łacz „Solidarności” z terenu woj. opolskiego). Pełnił funkcję eksperta w podzespole ds. polityki mieszkaniowej. 

Od kwietnia 1989 roku wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska 
Opolskiego. Jeden z czterech członków TZR NSZZ „S” Śląska Opolskiego upoważnionych w maju 1989 roku przez 
Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ „S”: do organizowania Niezależnego, Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” w Regionie Śląska Opolskiego. Wiceprzewodniczący Opolskiego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”; organizator kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 roku.  

Od grudnia 1989 roku przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Ziemi Nyskiej. Założyciel lokalnego stowa-
rzyszenia Liga Nyska, które w 1993 roku przejęło wydawanie tygodnika „Nowiny Nyskie”. Radny miejski Nysy 
w latach 1994–2006. Burmistrz Nysy w latach 1998–2001. Radny powiatu nyskiego od 2006 r. Członek Zarządu 
Powiatu Nyskiego w okresie od listopada 2006 do marca 2007 r. 

Od 1995 roku działacz Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Jeden 
z krajowych koordynatorów Ruchu. W 2000 roku i ponownie w 2004 roku wybrany prezesem Stowarzyszenia na 
rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „JOW”. 

Założyciel Akcji Charytatywnej „Nysa – Dzieciom”. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem 
Zasługi za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce (2001 r.). Od 1993 r. kieruje tygodni-
kiem „Nowiny Nyskie” jako dyrektor wydawnictwa. 
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Poczatki „Solidarnosci” w Nysie

SIERPIEŃ 1980

Kiedy w kraju wybuchły strajki sierpniowe pracowałem w małej – jak na owe czasy – firmie – w Fabryce Pomo-
cy Naukowych (300 pracowników), natomiast w Nysie dominowały dwa duże zakłady: Zakład Urządzeń Przemy-
słowych i Fabryka Samochodów Dostawczych. W obu tych firmach wybuchły pod koniec sierpnia krótkotrwałe 
strajki o charakterze czysto ekonomicznym. Zostały więc one szybko spacyfikowane. 

Atmosfera zmieniła się po podpisaniu porozumienia. 2 września przyszli do mnie w pracy robotnicy i poprosili 
o pomoc w zorganizowaniu nowych wyborów do Rady Zakładowej komunistycznych związków zawodowych. 
Powiedziałem im, że należy zawiązać komitet założycielski wolnych związków i rozmawiając na hali z ludźmi zy-
skałem aprobatę. Następnego dnia wziąłem urlop i pojechałem do Wrocławia. Trafiłem do pierwszej siedziby wro-
cławskiego MKZ, gdzie szkolenie dla powstających komitetów założycielskich prowadził inż. Adam Skowroński. 
Nb. spotkałem tam przypadkiem Bogusława Bardona z grupą dwóch osób, których już nie pamiętam, którzy za-
stanawiali się jak zawiązać komitet założycielski. 

Uzbrojony w stosowne dokumenty założycielskie wróciłem do Nysy i 4 września wspólnie z grupą pracowni-
ków FPN w Nysie zawiązaliśmy pierwszy na terenie Nysy Komitet Założycielski Wolnego Związku Zawodowego 
(nazwę NSZZ przyjęliśmy później – wraz z nazwą „Solidarność”). W tej pierwszej grupie, która oparła się szyka-
nom i presji dyrekcji, było czternastu robotników z FPN. Wśród nich Tomasz Wiśniarz, Tadeusz Pałys, Sylwester 
Nowacki, Zbigniew Kamiński i inni, których niestety nazwisk już nie pamiętam. Po burzliwym zebraniu z załogą, 
zorganizowanym przez dyrektora, odnieśliśmy pełne zwycięstwo – uzyskaliśmy biuro związkowe, ja zaś zostałem 
oddelegowany do pracy związkowej. 

Moja „praca związkowa” polegała nie tylko na organizowaniu nowej struktury w macierzystym zakładzie, ale 
także jeździłem po buntujących się i organizujących załogach Nysy i pomagałem im zakładać struktury nowego 
związku. Pomogłem to uczynić w PKS-sie, FSD, Cukrach Nyskich, Wodociągach, PBRolu i wielu innych firmach. 
Wspólnie z ludźmi, którzy ujawnili się wówczas jako działacze nowej organizacji: Władysławem Bolechowem 
z FSD, Józefą Duczkowską z PKS, Januszem Smagoniem z ZUP, oraz Zbigniewem Zającem z Wodociągów zało-
żyliśmy nyski Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” – lokalną ponadzakładową strukturę 
związku. Zostałem wybrany najpierw tymczasowym, a potem w maju 1981 r. stałym przewodniczącym MKZ. 
Byłem nim do 1989 roku, kiedy to wycofałem się  z działalności w „drugiej Solidarności”.

W dniu 26 września 1980 roku pojechaliśmy do Opola, żeby wojewodzie Stachowiakowi złożyć deklarację 
powstania MKZ. Otrzymaliśmy wówczas od władz dwupokojowy lokal na parterze przy ul. Zjednoczenia w Nysie. 
Była to pierwsza siedziba nyskiej „Solidarności” – potem, w marcu 1981 r. przenieśliśmy się do budynku Nyskiego 
Domu Kultury, gdzie mieliśmy do dyspozycji pół piętra i piwnice na powielarnię.

SAMODZIELNOŚĆ MKZ NYSA

W styczniu 1981 r. pojechałem do Gdańska  i przy pomocy dr Lidii Kubiczek z Kędzierzyna, uzyskałem u Lecha 
Wałęsy i Andrzeja Gwiazdy rejestrację nyskiego MKZ jako pełnoprawnego członka Krajowej Komisji Porozumie-
wawczej. Zasiadałem w niej i głosowałem do czasu, kiedy I Zjazd nie pozbawił MKZ Nysa statusu regionu.

Nysa była też dobrze zorganizowana. Kiedy wprowadzono stan wojenny, na koncie MKZ Nysa, który zrzeszał 
21 tys. członków było 4 mln zł. (wartość mniej więcej dzisiejszych 2 mln). MKZ Nysa miał swoje wydawnictwo, 
bibliotekę, organizowaliśmy imprezy kulturalne (np. koncert Macieja Zembatego w listopadzie 1981), drukowali-
śmy nielegalne wydawnictwa, wobec trudności aprowizacyjnych chciałem kupić dla MKZ-u nyską rzeźnię. Stan 
wojenny oczywiście wszystko to przekreślił.
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STAN WOJENNY

13 grudnia 1981 r. zostałem internowany, o godzinie 5.00 rano przed dworcem w Opolu. Jechałem wraz z Janem 
Konarskim z Nysy na spotkanie Klubu Służby Niepodległości do Warszawy, nocowaliśmy w Opolu u jego znajo-
mego, Jana Całki. Po wyjściu rano, na dworzec ok. godziny 5.00 zwinęła nas czekająca specjalnie na mnie grupa 
funkcjonariuszy. Na komendzie wojewódzkiej, po rewizji, umieszczono mnie w celi, przez drzwi której słyszałem 
o 6.00 rano przemówienie radiowe Jaruzelskiego. Po południu przewieziono mnie wraz z innymi do Aresztu Śled-
czego na ul. Sądową 4. W celi znalazłem się z Czesławem Wilandem z Brzegu i dwoma młodymi ludźmi, których 
nazwisk już nie pamiętam. Funkcjonariusze więzienni wręczyli mi decyzję o internowaniu, na której napisałem 
swoją adnotację, protestując przeciwko niej.

Oprócz mnie z Nysy byli internowani: Zbigniew Zając, Adolf Mikulec, Henryk Stępień. Stępnia i Mikulca, któ-
rzy w MKZ należeli do frakcji ugodowej, zwolniono po dwóch tygodniach. 

Na wolności zostali z działaczy MKZ-u: Jan Piątkowski, Władysław Bolechów oraz działacze zakładowi. Pró-
bowali oni zorganizować formy oporu, uruchomili podziemne powielarnie, sieć kolportażu, w zakładach działały 
tajne struktury związku. Zbierały składki, pomagały rodzinom internowanym, kolportowały „bibułę”. Potem 
i oni zostali internowani. Internowani i aresztowani zostali także inni działacze nyskiego regionu: Jan Piątkowski, 
Władysław Bolechów, Zbigniew Jakubek, Paweł Grzegorczyk, Józef Trytko, Leon Foltyn, Marcin Starski, Krzysztof 
Pawlik, Wiesław Jamiński. A także działacze solidarnościowi z ZUP Nysa – Janusz Smagoń i Franciszek Szelwicki.

W takcie stanu wojennego sukcesywnie byli oni zwalniani z więzień. Ja po rocznym pobycie w różnych więzie-
niach zostałem 10 grudnia 1982 r. zwolniony z ośrodka internowanych w Uhercach. 

W czasie kiedy ja siedziałem w więzieniu, w Nysie działały podziemne struktury zdelegalizowanego związku. 
Do 1989 r. przetrwała taka podziemna organizacja w mojej macierzystej firmie – Fabryce Pomocy Naukowych, 
gdzie konspirację tworzyli: Leokadia Podkowińska, Czesław Cymbalista, Ryszard Bernat, Mieczysław Buszyński, 
Józef Dutka i inni.

LATA 1983–1989
Po zwolnieniu z więzienia podjąłem pracę w Nyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, gdzie wkrótce założy-

łem podziemną komórkę związku. Zorganizowałem także kilka grup drukarskich. Trzy maszyny do pisania (dwie 
„krajowe” i jedna przysłana przez Pawła Grzegorczyka z Ameryki) – pracowały pełną parą. W kilku mieszkaniach 
działaczki „Solidarności” przepisywały matryce białkowe, potem jechało to do Otmuchowa, Prudnika, Opola 
i Nysy. Punkty maszynopisania obsługiwały: Czesława Furca z mężem Władysławem, Krystyna Lasota, Lidia 
Bernat z mężem Ryszardem. Drukowaliśmy w różnych miejscach: m.in. w wiejskich domach w Hajdukach k. Nysy 
u Bronisława Kendika, Tadeusza Wilka, w Kubicach u Bronisława Reczka przy pomocy jego syna Zdzisława  Recz-
ka, w Nysie. Grupa drukarzy i kolporterów, która cały stan wojenny drukowała biuletyny składała się z Andrzeja 
Bożentko, Zbigniewa Jakubka, jego brata Jerzego Jakubka. Kurierami rozwożącymi materiały, a także utrzymujący-
mi kontakt z innymi miastami Polski była młodzież z dawnego kręgu duszpasterskiego, który prowadziłem w roku 
szkolnym 1979/80 – Mirek Sieniawski, Bolek Leśniak, Krzysiek Kukiełczak.

W roku 1983 rozpocząłem prowadzenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Najpierw przy parafii św. Dominika, gdzie 
proboszczem był nieoceniony ks. Józef Sztonyk, zmarły potem w roku 1989. Wkrótce przenieśliśmy spotkania i mszę 
za Ojczyznę do centralnej parafii św. Jakuba. Od 1983 do 1985 r. prowadziłem także szkolenia i spotkania z grupą mło-
dzieży kierowaną przez mojego młodszego brata Jacka. Do grupy należeli m.in. Romek Rauch, Jacek Modzelewski, 
Marek Winiarski, Mietek Buszyński, Wojtek Podhajecki – w sumie było do dziesięciu osób. Spotkania miały charakter 
samokształceniowy z wyraźnym przygotowaniem do działalności politycznej, niepodległościowej.

W 1983 r. przed 1 maja zostałem prewencyjnie aresztowany na 48 godzin wraz ze Zbigniewem Jakubkiem. 
W trakcie brutalnego aresztowania zostałem pobity, ale mój wniosek o ściganie sprawców pobicia prokuratura 
odrzuciła. 

W dwa lata później – w nocy z 5/6 maja 1985 zostałem wraz z dr. Markiem Dybkiem aresztowany w trakcie tego, 
jak malowaliśmy na murze hasło: Precz z PZPR. Siedzieliśmy do końca października, w dwudniowym procesie ska-
zano nas obu. Ja dostałem półtora roku w zawieszeniu na 4 lata i ogromną jak na owe czasy grzywnę do zapłacenia.
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W ramach nyskiego podziemia zorganizowaliśmy sieć bibliotek z wydawnictwami podziemnymi. Takich 
punktów były cztery, bardzo angażował się w to Andrzej Borula i jego siostra Janina Pluszczyk. 

W latach 1983–1987 działało, zorganizowane przeze mnie, swoiste podziemne przedsiębiorstwo związkowe 
w Nysie. Najpierw powielaliśmy i sprzedawali kasety z więziennymi piosenkami. Sprzedawaliśmy także książki. 
Co roku wykonywaliśmy, techniką sitodruku (niesamowicie pomocne była tu nasza komórka w Fabryce Pomocy 
Naukowych) kilkaset kalendarzy „solidarnościowych”. Następnie w oparciu o moje kontakty rozprowadzałem te 
kalendarze wśród kolegów internowanych w całym kraju. Dochody przeznaczone były na zakup książek, wydawa-
nie ulotek, pokrywanie kosztów podróży kurierów, fundusz na spłatę ewentualnych kar sądowych itd. 

Od 1987 r. uczestniczyłem jako przedstawiciel Opolszczyzny w pracach Regionalnej Komisji Wykonawczej 
Dolnego Śląska. W 1988 r. zorganizowałem pierwszą jawną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” na Opol-
szczyźnie. Potem w okresie obrad Okrągłego Stołu byłem jedynym z Opolszczyzny uczestnikiem obrad ze strony 
solidarnościowej, w zespole ds. polityki mieszkaniowej. W decyzjach politycznych nie uczestniczyłem. 

W czerwcu 1989 r. organizowałem wybory na Opolszczyźnie. Potem zrażony działaniami ówczesnego prze-
wodniczącego Jana Całki oraz Franciszka Szelwickiego wycofałem się z działalności w NSZZ „Solidarność”.

Zawsze uważałem, że działalność w latach 1980-89 miała charakter działalności niepodległościowej i dlatego 
się w nią angażowałem.

Janusz Sanocki

 

Grupa internowanych z Nysy w więzieniu w Grodkowie: I rząd (od lewej): Paweł Grzegorczyk, Janusz Sanocki, Leon Foltyn, 
Tadeusz Kasprowicz (jedyny z Opola); II rząd: Jan Piątkowski, Jerzy Jakubek, Władysław Bolechów, Wiesław Jamiński; 

z tyłu: Janusz Smagoń i Krzysztof Pawlik.
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Wspomnienia ks. Czesława Nowaka  

Ks. Czesław Nowak, ur. 25 listopada 1947 r. w m. Orzesze, syn Teodora i Lidii (z domu Sprus).
Po trzydziestu pięciu latach od tamtych znamiennych dni trudno sobie przypomnieć wszystko dokładnie 

i w należnym porządku chronologicznym. To co tworzy dzisiejszy obraz wspomnień to zdarzenia, które do dziś są 
nie tylko w pamięci, ale i w sercu, to także ludzie twórcy tych zdarzeń.

Do świadomości społecznej przedostały się i do historii wejdą głośne demonstracje i strajki w wielkich miastach. 
Na prowincję mało kto w zgiełku wielkich spraw zwracał uwagę. Dla ludzi mieszkających w małych miastecz-
kach i wsiach wydarzenia roku 1980 były jednak równie wielkie i ważne jak w dużych ośrodkach zamieszkania.

Od tygodnia, dwóch byłem wikarym w otmuchowskiej parafii na skraju diecezji opolskiej. Polska jednoczyła 
się ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej, którą wtedy inaczej nazywano. Wielki polski zryw wolnościowy posługiwał 
się już nazwą Solidarności.

Proszę pozwolić mi więc na swobodne i może sentymentalne a na pewno osobiste wspomnienia.
W parafii było trzech księży ks. Emil Ojczyk, ks. Stanisław Klein i piszący te wspomnienia. Siedzimy po rannych 

Mszach św. przy śniadaniu. Nagle duża metalowa brama zamykająca podwórko plebanii zazgrzytała i cieka-
wie wyglądającym przez okna jadalni księżom ukazała się grupka parafian prowadzonych przez nieżyjącego 
już p. Stanisława Wójtowicza. Zaprosiliśmy gości do pokoju. Wtedy pięknym wschodnim śpiewnym akcentem 
wyrazili prośbę o pomoc w założeniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Zalążki tego Związku zaczynały się tworzyć w zakładach pracy w całej Polsce. Przypomniałem sobie wszystkich 
działaczy opozycyjnych, których miałem okazję poznać podczas studiów na KUL. Trzeba było jedynie zlokalizo-
wać ich w terenie i sprowadzić do pomocy do Otmuchowa. 

Najbliżej, bo w Wałbrzychu odnalazłem Janka Lityńskiego i Olka Gleichgewichta. Pojechałem po nich ny-
ską i przywiozłem do Otmuchowa. Biedaki nie spali już kilka dni, ucząc grupy robotników w Wałbrzychu i Nowej 
Rudzie, jak się drukuje ulotki, które w pracy informacyjnej miały wielkie znaczenie. Spali więc na siedzeniach całą 
drogę. Wśród instruktorów znalazł się też Andrzej Czuma. A potem się zaczęło… 

Wszystko w salkach katechetycznych. Salki pogrążyły się w mroku kłębów tytoniowego dymu. Na co dzień spo-
kojne salki wypełniły się soczystym językiem robotników naszych trzech największych zakładów pracy: cukrowni, 
otmuchowskich cukierków  i narzędzi rolniczych, a także okolicznych mniejszych zakładów. 

Po kilkudniowych dyskusjach nastał dzień, kiedy powołano do istnienia Międzyzakładową Komisję NSZZ „So-
lidarność” w Otmuchowie. Przewodniczącą została pani Irena Stamirowska, mieszkanka Otmuchowa. Pojechali-
śmy rejestrować się do Opola. Tutaj wielkie zaskoczenie. Nie mogliśmy znaleźć Zarządu Regionu. Jedni informo-
wali, że na kolei, inni twierdzili, że Zarząd mieści się w Kędzierzynie w „ciężkiej syntezie”. Otmuchów był pierwszy, 
który się zorganizował. 

Przewodnicząca p. Stamirowska zabrała się do pracy organizacyjnej. Otrzymała lokal w Otmuchowie i można 
było się wyprowadzić z salek katechetycznych. Organizowała spotkania w zakładach i z rolnikami na wsiach. Dla 
podtrzymania etosu narodowego zrywu zorganizowaliśmy Mszę św. na stadionie. Przywiozłem na tę Mszę przed-
stawiciela „Solidarności” śląskiej, Kazimierza Świtonia. Potem była jeszcze jedna Msza św. w Cukrowni.

Jednym z najważniejszych zadań grup solidarnościowych było drukowanie materiałów informacyjnych. 
Ogromnie ważne było odkłamanie i oczyszczenie historii Polski z komunistycznej propagandy, a także rozpo-
wszechnienie katolickiej nauki społecznej, akcentującej zasady wspomagania wzajemnego i odpowiedzial-
ności. W tym ostatnim segmencie aktywności niezastąpiony był ks. Henryk Kałuża, werbista, który po studiach 
socjologicznych w Lublinie wrócił na nasz opolski teren. To wszystko musiało odbywać się w wymiarze mikro, na 
prowincji, gdzie była nikła świadomość i nauki społecznej i historii. Była to działalność inspirująca nowy sposób 
myślenia i to wśród grup robotniczych. Po latach wydaje mi się, że był to ogromny wkład w rozszerzenie wie-
dzy o społeczeństwie, który pozwolił w nowej już rzeczywistości podjąć szerokim rzeszom działaczy działalność 
samorządową, a także polityczną. Szkoda tylko, że dziś chętnie zapomina się o tym i tak mało ma się uznania do 
tego wkładu pracy, który rodził się przecież w cieniu wież parafialnych kościołów.
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Niezwykle trudnym zadaniem było drukowanie. System komunistyczny uniemożliwił prywatne używanie ma-
szyn drukarskich, nawet biurowych i odciął dostęp do papieru. Pierwszy powielacz na plebanię przyniósł p. Euge-
niusz Jasiński, dyrektor „Narzędzi Gospodarczych”. Było to urządzenie kompletnie „przedpotopowe”: jeden wałek, 
który trzeba było smarować farbą, naciągać woskową matrycę i podkładać pojedyncze kartki. Jasiński, który był 
pierwszym drukarzem, wychodził z parafii, gdzie ukryte było pomieszczenie drukarskie, ubrudzony farbą, którą 
nie sposób było zmyć. Potem znalazły się, za przyczyną ks. Franciszka Blachnickiego, dwa powielacze już nowszej 
generacji, czeskie „romayory”. Matryce nieustannie woskowe pisała, na zdobycznej maszynie do pisania, niezłom-
na pani Stamirowska, chyba jedyna w naszym otoczeniu, która robiła to biegle. 

Wysiłki „parafialne” nie zaspokajały potrzeb. Z pomocą przyszły „Cukierki” Otmuchowskie. Mieli starą „bo-
stonkę”, na której drukowali naklejki na cukierki. Był to wynalazek warty opisania: zecer z ołowianych liter składał 
tekst, umieszczał go w metalowej ramie, mocno spinał. Ramę z tekstem umieszczało się w maszynie, smarowało 
farbą, kładło się papier i maszyna klepnęła jakby klaskała w dłonie, potem znowu papier i tak, aż farby brakło na 
czcionkach. Na takich urządzeniach produkowano teksty, które były tak bardzo oczekiwane w tamtych czasach 
i chyba jest cudem, że można to było zrobić. 

Problemem następnym było składanie wydrukowanych kartek w zeszyt. Najbardziej żmudna praca. Po kate-
chizacji młodzież zostawała i w ramach „służby Polsce” składali ile się dało. Składały także pracujące w parafii sio-
stry zakonne, boromeuszki. Wydrukowane teksty układały na deskach do prasowania i chodziły wkoło, zbierając 
kartka po kartce, czasem przez całą noc. Kiedy my wychodziliśmy rano z łóżek, one ledwo stały na nogach. Praca 
jednak była wykonana. Tak dobrnęliśmy do stanu wojennego.

Ponieważ Otmuchów zyskał sławę ośrodka opozycyjnego, siłą rzeczy znalazł się w centrum zainteresowania 
i inwigilacji ówczesnych służb, tzw. „bezpieki”. Nasyłano funkcjonariuszy SB, którzy mieli przeprowadzać rozmowy 
zastraszające. Któregoś dnia komendant miejscowego posterunku MO zadzwonił do mnie z krótką informacją, 
że był u nich, a teraz idzie do mnie agent, podał nazwisko i opis. Wyszedłem mu na spotkanie. Agent o mało nie 
zemdlał, kiedy go zawołałem po nazwisku. Wytłumaczyłem mu, że tzw. podziemie ma wszystkie zdjęcia i nazwiska 
wszystkich agentów i można ich rozpoznać. Chciał porozmawiać. Zaproponowałem rozmowę na otmuchowskim 
rynku. Na stojąco. Dzieci wychodziły ze szkoły. Jednemu z nich powiedziałem, że ten pan jest z milicji i będzie ze 
mną rozmawiał. Zwołał całą gromadę dzieciaków, którzy nas otoczyli i obserwowali. Do rozmowy oczywiście nie 
mogło w takiej atmosferze dojść. Czas stanu wojennego był niezwykle barwny, a wydarzenia prawie że wesołe. 

Na 1. Maja sprowadzono do Otmuchowa ZOMO. Umieszczono ich na zamku. Dziewczyny zagadywały zomow-
ców, a chłopcy malowali na plandekach ich gazików znak Polski Walczącej. Nie wiedzieli, że na dachach wożą zaka-
zany znak. Dopiero nyska esbecja ich przyłapała. Na wiec pierwszomajowy zwożono ludzi z całej okolicy podstawio-
nymi autobusami. Księża ogłosili we wszystkich parafiach, że w Otmuchowie o tej samej godzinie jest Msza św. za Oj-
czyznę. Ludzie korzystali z podstawionych autobusów, by przyjechać na Mszę św. W miasteczku ustawiono 
głośniki. Z nich miał płynąć pierwszomajowy manifest Jaruzelskiego. Ktoś odciął kable łączące źródło nadawania od 
głośników, co więcej zabetonował je, by nie można było ich uruchomić, tak, że Jaruzelski przymawiał do puste-
go rynku, z radia wystawionego w oknie ratusza. Głośniki podłączono do magnetofonu umieszczonego w szatni 
stadionu i po Mszy za Ojczyznę, kiedy ludzie wychodzili z kościoła Otmuchów dudnił pieśnią: Żeby Polska była Pol-
ską. Nawet ci, którzy mieli reprezentować komunistyczną władzę w terenie zadowoleni byli z takiego obrotu sprawy. 

Okoliczne parafie, a także indywidualni parafianie przechowywali ukrywających się robotników z Huty Kato-
wice. Ich rodziny dostawały zorganizowane przez nas kartki na żywność. Wiem, że do dzisiaj niektórzy utrzy-
mują z sobą przyjacielskie kontakty. Pierwsi zwolnieni z internowania zorganizowali spotkanie w Otmuchowie 
na zamku. Na zamkowej wieży powiewała zakazana flaga „Solidarności”. Miejscowa milicja pilnowała wjazdów 
od Paczkowa i Nysy, żeby atmosfera wolności nie była zakłócona przez SB. Niemniej atmosfera zaczęła robić się 
gorąca. Podczas mojej nieobecności na plebanii funkcjonariusze pobierali „próbki” czcionek z mojej maszyny do 
pisania. Namawiano, żeby mi włożyć kompromitujące pisma do samochodu, sugerowano moje niemoralne pro-
wadzenie się i żądano od parafian potwierdzenia tego. Nikt z namawianych nie splamił się fałszywym zeznaniem. 
Tylko jedna z opolskich dziennikarek napisała o mnie: ten wściekły ksiądz z Otmuchowa. Wiele lat później spotka-
łem jej nazwisko w niemieckojęzycznym piśmie Mniejszości Niemieckiej na Opolszczyźnie. Kiedy wróciłem do 
kraju chciałem z nią porozmawiać. Niestety już nie żyła.

Wróciłem do Kraju, bo był przecież w moim życiu bardzo ważny fragment emigracyjny.
Wyjechałem do mojego mentora, nauczyciela i mistrza ks. Franciszka Blachnickiego, do  Carlsbergu w Niemczech. 

Znajdował się tam i do dziś znajduje polonijny ośrodek Ruchu Światło – Życie. Potem organizowałem dwie pol-
skie parafie w Niemczech: w pięknym mieście Gutenberga Moguncji (Mainz) i Monachium. Podjąłem też bliższą 
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współpracę, a potem pracę w Radio Wolna Europa. Dziś wyjeżdżający z Kraju szukają zarobku, lepszego życia. Ja 
spotkałem jeszcze emigrację. której etosem była praca dla Polski, wolnej Polski. Niemal wszystkie parafie polskie 
w Niemczech były organizowane przez księży, byłych więźniów Dachau. Wycieńczeni niewolą niemal od razu 
rozpoczęli pracę duszpasterską wśród Polaków uwolnionych z obozów, z przymusowej pracy czy z wojska. Każda 
parafia to nie tylko miejsce sprawowania kultu, to także środowisko polskiego życia: polskie szkoły, organizacje 
młodzieżowe, chóry, ośrodki wydawnicze itp. Bez polskich parafii nie byłoby polskiego życia na emigracji. Ogrom 
patriotyzmu był motorem działania w kraju, w którym doznali tyle pogardy i cierpień. Ojczyzna nadal była znie-
wolona przez komunistyczny ustrój, więc tam organizowali polskie życie i Polskę. Miałem to nieopisane szczęście 
wpisać się w historię tych kapłanów i kontynuować ich pracę pod kierownictwem wspaniałego Biskupa Emigranta 
Szczepana Wesołego. Spotkałem ks. Antoniego Banaszaka, organizatora Polskiego Seminarium w Paryżu, a wcze-
śniej więźnia Dachau. Poznaniaka. Znał język niemiecki bardzo dobrze. Opowiadał jak SS-mani w obozie mówili 
do niego: Ty Banaszak, znasz tak dobrze język niemiecki, mógłbyś być Niemcem! Odpowiadał: Widzisz, wokoło jest 
wiele pięknych kobiet. Ty jednak najbardziej kochasz swoją matkę! Powiem ci: Polska jest moją matką!” 

Inny kapłan ks. Wolniak, też więzień Dachau, opowiadał jak uczestniczył w pogrzebie Polaka na monachijskim 
cmentarzu. Tyle razy tu byłem, ale wtedy pierwszy raz zauważyłem poletko oznaczone równymi krzyżami. Podsze-
dłem z ciekawości zobaczyć, co to za groby. Były tylko nazwiska i data śmierci. Data wyzwolenia obozu w Dachau. Byli 
to zabici przez Amerykanów SS-mani. Wśród nazwisk zobaczyłem swego prześladowcę, który mi mówił: „Ty Wolniak 
stąd wyjdziesz tylko przez komin krematorium”. Patrz, a ja teraz odmawiam nad jego grobem „Wieczny odpoczynek 
racz mu dać Panie!” 

Po ks. Wolniaku przejąłem parafię i przeniosłem ją na prawą stronę Izary w Monachium i tam zorganizowałem 
nowe życie dla nowej emigracji. Dla upamiętnienia męczenników Dachau zorganizowałem obchody uroczystości 
Wszystkich Świętych w Dachau. Odprawialiśmy Mszę św. w kościele sióstr karmelitanek, przylegającym do terenu 
obozowego, a potem w procesji szliśmy w miejsca, gdzie stały baraki i kończyliśmy uroczystość pod krzyżem upa-
miętniającym śmierć polskich kapłanów, więźniów Dachau. Do uroczystości tych dołączył, w chwili powstania, 
polski urząd konsularny. Nie można bez wzruszenia wspominać tych kapłanów i ich pracy.

Jednym z dużych ośrodków niepodległościowych było Radio Wolna Europa. Tworzyli to radio ludzie z II Kor-
pusu Andersa, ludzie wyzwoleni z Dachau, ludzie dla których Polska była świętością. Przejąłem audycje reli-
gijne w Radio po ks. Tadeuszu Kirschke i ks. Stanisławie Ludwiczaku. Moja audycja nazywała się Kościół i Świat. 
Wydawałem ją pod swoim nazwiskiem. Komentarze innego rodzaju, także polityczne podpisywałem pseudoni-
mem Jakub Wolski. Tutaj poznałem jeszcze Jasia Tyszkiewicza (arystokrata bez krawata, jak o sobie mówił), naj-
młodszego więźnia Dachau. Miał szesnascie lat jak trafił do obozu. Ojca zastrzelili na jego oczach Sowieci. Został 
z matką. Kiedy odprawiałem Mszę św. w kościele św. Jerzego w Monachium, na zakończenie jego pracy w Radio 
powiedział mi: Wiesz pomściłem śmierć ojca. Ożeniłem się z Rosjanką i całkiem ją spolszczyłem. Istotnie nikt by się 
nie domyślił, że Majka jest Rosjanką, choć jej ród wywodził się gdzieś z Saksonii. 

Odprowadziłem prochy podwójnego skoczka do kraju w czasie okupacji i jedynego, który z eskapady powrócił do 
centrali w Londynie, Tadeusza Chciuka (pseudonimy: wojenny „Marek Celt”, radiowy: „Michał Lasota”) na Powązki 
w Warszawie. Także odprowadzałem prochy lwowskiego Żyda Alfreda Schütza na Ostfriedhof w Monachium. Alfred 
Schütz jest autorem melodii do pieśni Czerwone maki, był długoletnim pracownikiem Radia. Monachijska Polonia 
ufundowała Alfredowi wymowny nagrobek. Na płycie są czerwone maki i pierwsze takty pieśni.

Z nowej emigracji, którzy podjęli pracę w Radio warto wspomnieć o ludziach związanych z Opolszczyzną, 
Zdzisława Najdera, naszego dyrektora skazanego w stanie wojennym na śmierć za pracę w RWE, późniejszego 
profesora naszego opolskiego Uniwersytetu, Stanisława Jałowieckiego, pierwszego marszałka województwa opol-
skiego, Andrzeja Krzeczunowicza, ambasadora RP przy NATO. On wprowadził Polskę do tej organizacji i był także 
wykładowcą naszego Uniwersytetu. Olka Świeykowskiego, autora audycji Droga przez wieś, obecnego senatora. 
O Radiu i ludziach tam pracujących można opowiadać wiele bardzo wzruszających historii. Boję się jednak, że 
uczucia, które związały mnie z tymi ludźmi, a wielu już nie żyje, zasłonią obiektywny obraz przeżytych wspólnie lat.

Przyszedł wreszcie czas powrotu. Wróciłem do Kraju w 2004 roku. Za rok przypadała 25 rocznica wydarzeń 
na Wybrzeżu, które odmieniły oblicze Polski. Chciałem zebrać dawnych towarzyszy wspólnych działań, odprawić 
Mszę św. za Ojczyznę, tak jak wtedy i powspominać dawne dni na otmuchowskim zamku. Okazało się jednak, że 
dawni towarzysze wspólnej walki poszli w swoje życie innymi drogami.

Warto jednak wspomnieć przeżyty czas i tamte chwile, by przynajmniej w pamięci przetrwał obraz prawdziwej 
ludzkiej solidarności.

Rozmawiał Radosław Roszkowski
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Dochodzenie do demokracji 

Rozmowa z mgr Andrzejem Pajorem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Prudniku 

Kandyduję, bo mam ochotę w okresie „pełnej dojrzałości” zrobić coś dla społeczności miasta i gminy. Tak Pan 
powiedział w czasie kampanii wyborczej do samorządu lokalnego. Jak teraz czuje się Pan w roli przewodniczące-
go Rady Miejskiej?     

W tej nowej roli mam dużo obaw i niepokojów z różnych względów. Mieszają się we mnie różne uczu-
cia. Z jednej strony radość możliwości wypełnienia swego obowiązku jako obywatela, a z drugiej – troska i to 
głęboka, czy w tej naszej rzeczywistości funkcja ta przyniesie obopólne korzyści: środowisku i mnie jako radnemu. 
To jest niezwykle ważne. Sprzeczność rysuje się na styku „chcieć” i „móc”. To chcenie jest szczególnie wybujałe, 
a możliwości  bardzo ograniczone. Poza tym moja odpowiedzialność nie jest taka jak rzeka szalona. Mam odpo-
wiedzialność  ograniczoną. Nie można bowiem brać wszystkiego na siebie, każdy z obywateli winien wziąć część 
odpowiedzialności za miasto.    

 Jaki jest zakres tej społecznej odpowiedzialności stojącej przed Panem? 
Biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności mam na myśli dwa pola. Pierwsze – to zostać sobą, mieć poczucie 

ludzkiej sprawiedliwości wynikającej z etyki chrześcijańskiej. Drugie – to odpowiedzialność za środowisko, miej-
sce, w którym się jest. Z tym, że nie można brać tej odpowiedzialności za środowisko globalne – tylko w tej sytuacji 
jaka jest tu i teraz. Chodzi o to, by tego czasu, jaki został nam dany, nie stracić. Bowiem wyborcy nam zaufali, wy-
brali, dali możliwość działania.  

Czy ma Pan poczucie wsparcia społecznego?  Wszak były to wybory po raz pierwszy demokratyczne.
Chciałbym je mieć, to na pewno. Ono się z resztą ujawnia, ale ma bardzo różne oblicza. Jakie? Najlepiej wyraża 

się to zaufaniem, nadzieją, że będzie lepiej, że Prudnik i jego mieszkańcy zmienią się na lepsze. Są już przykła-
dy konkretnego wspierania radnych. Ale jest tez mniej przyjemne oblicze tej sprawy, wyrażające się w wyrazach 
współczucia czy nawet niechętnego nastawienia wobec nowego. „Próżne wasze starania ” – to najbardziej przybija-
jące słowa. To jest niedobre, nawet przerażające, bo są to objawy bierności, kibicowania zupełnie destrukcyjnego. Są 
więc różne siły, różne dowody tego wsparcia. Przypomnę tu z wielką satysfakcją słowa jednego z wyborców, który 
wyrażając swoje uznanie, przytoczył zapamiętane ze szkoły słowa: is qui Republicae servit, sibi ipsum servit = ten 
kto Rzeczypospolitej służy, sam sobie służy. Takie postawy uskrzydlają. 

Społeczne wsparcie wyrasta także z rodowodu. Uczestniczył Pan w pracach Komitetu Obywatelskiego, był 
Pan działaczem „Solidarności” w jej pierwszym, historycznym okresie. Ten najpoważniejszy w Prudniku nurt 
społeczny wygrał zdecydowanie wybory i wyniósł Pana na funkcję szefa Rady Miejskiej.  

Z mieszanymi uczuciami przyjąłem wybór na przewodniczącego – dlatego, że nie miałem kontrkandydatów. 
Odczuwałem to, jakby nie było pełnej demokracji. Myślę, że środowisko jeszcze nie dojrzało do tego, jeszcze nie 
było pełnej demokracji, choć przecież były to w pełni wolne wybory. Dochodzenie do demokracji to jest jednak 
proces, który musi potrwać. Jeszcze ludzie nie korzystają w pełni z demokracji. Cała rada, znajdująca się w okresie 
przejściowym, skazana jest – w sensie, przenośnym – „na pożarcie”. Wiem, że jest to pogląd pesymistyczny, ale tak 
jest. Dopiero następna rada będzie mogła swobodnie, w pełni realizować swoje zadania. Czasy są przejściowe. My 
jesteśmy ludźmi szalonymi – i to też odpowiada mi, jeśli chodzi o mój charakter. Możliwości rady w stosunku do 
oczekiwań są małe. Jest to początek nowych sposobów rządzenia samorządnego. 

Ważne jest jednak, że padł totalitaryzm i zmieniamy siebie i świat.    
 Całe życie byliśmy prowadzeni, nie pozwalano na ludzką inicjatywę. Ludzie musieli się ograniczać w działalności 

gospodarczej, społecznej i politycznej. Za nami trudne czasy. Jeśli ktoś wyłamał się – był potępiony. Sam brałem udział 
w konfliktach, jeszcze przed powstaniem „Solidarności” jako członek partii, potem przyszły szykany. 

Był Pan przewodniczącym nauczycielskiej „Solidarności”, co odbiło się na Pana skórze. 
Byłem nim krótko, do stanu wojennego. Wtedy ożywiła się nauczycielska brać. Była nadzieja na zmiany. Na-

szego entuzjazmu nie podzielali nauczyciele-emeryci, którzy twierdzili, że są to przemiany przejściowe. To było 
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smutne. Przyszedł stan wojenny i okazało się, że oni mieli rację, ale na szczęście nie do końca.  
Ta nowa rada, którą Pan kieruje, tętni życiem...
Rada zajmuje się odpowiedzialnie sprawami publicznymi i będzie pilnowała wszystkich spraw miasta. Widać 

dużo entuzjazmu u radnych, to jest budujące. Radni już chcą dokonać widocznych zmian we wszystkich dziedzinach 
życia. Chcą pokazać, że można żyć inaczej. Ale wszyscy są w radzie nowi (poza jednym), jeszcze zdarzają się 
usterki, a nawet potknięcia. Za dużo odpowiedzialności spadło od razu na nas, ale inaczej być nie może.

Funkcję ma Pan społeczną, a  roboty nie zabrakłoby dla dwóch zawodowców.
To stanowisko kosztuje wiele wyrzeczeń, to na pewno. Swoje zainteresowania, także rodzinę, trzeba przenieść 

na plan dalszy. Funkcję tę muszę spełniać pracując nadal na etacie polonisty w Liceum Ogólnokształcącym oraz 
jako metodyk w Opolu. Ponadto także jako student, kończę bowiem podyplomowe studium logopedii na Uni-
wersytecie Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to trudne do pogodzenia, ale mam nadzieję, że podołam podjętym za-
daniom. Jest bowiem dziś szansa rozwijania działalności autentycznej, nie na zasadzie zmuszania czy nakłaniania. 
Jest sens i możliwości działania.

Jak Pan Przewodniczący widzi układ stosunków na linii: przewodniczący – burmistrz oraz Rada – Zarząd?
Układ ten zdominowany jest wspólnotą dążeń, ale liczyć się trzeba z różnicą poglądów, bo są różni ludzie, 

patrzący różnie na sprawy, ale mający na uwadze dobro społeczne. Ścieranie się poglądów jest bardzo pozytywne, 
należy się z tego cieszyć.

Jako nauczyciel języka polskiego w liceum jest Pan wychowawcą kilku pokoleń prudniczan, właściwie nie ma 
w mieście rodziny, w której by nie było Pańskiego ucznia. Jednocześnie – niczego tu nie ukrywam, ani nie zdra-
dzam – cieszy się Pan niezmiennie wysoką opinią wspaniałego nauczyciela i mądrego wychowawcy. Jak Pan to 
robi?

Pan jest bardzo łaskawy w stosunku do mnie, Panie Redaktorze. Zawód wybrałem świadomie, nie chcę mówić 
górnolotnie, że z powołania, ale coś w tym jest. W pracy z uczniami szczególnie ważne są umiejętności nauczyciela, 
są cenniejsze niż wiedza, choć tej ostatniej lekceważyć nie wolno. I to skłania mnie do podejmowania studiów po-
dyplomowych. Żeby zwiększyć te umiejętności. Można je wzbogacać m.in. poprzez kontakty z ludźmi ze środowisk 
uniwersyteckich, z pisarzami, że sztuką. Sztukę uważam za sacrum – świętość, a nawet mistycyzm. Druga sprawa 
to pochodzenie. Wywodzę się z Galicji Zachodniej, z Wiśnicza. Wychowałem się pod wrażeniem Krakowa, Bochni 
i okolic. Tam, w dawnej Galicji jest szczególna atmosfera, jeśli chodzi o traktowanie nauki, wiedzy, wykształcenia, 
tam ceni się ludzi światłych. Wpływ na to ma wiekowe oddziaływanie Krakowa i Lwowa. Trzecia sprawa to ambicje, 
żeby nie pozostać w tyle. Stawiam zawsze na odpowiedzialność przed uczniami, nie przed dyrektorem czy wizyta-
torem. To uczniowie mnie hospitują.

Obszerny fragment rozmowy Antoniego Weigta umieszczonej 
w „Głosie Włókniarza” nr 14(663) z 15.07.1990 r.

Andrzej Pajor 
ur. 4 października 1940 roku w Wiśniczu Starym w Małopolsce, zm. 6 czerwca 1992 

roku w Bochni. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do Prudnika 
trafił w 1964 roku. Wieloletni, wybitny nauczyciel i wychowawca w prudnickim w I Liceum 
Ogólnokształcącym oraz metodyk Ośrodka Doradztwa Nauczycielskiego w Opolu, re-
żyser teatralny, radny i przewodniczący pierwszej samorządowej Rady Miejskiej po 1990 
roku, działacz Klubu Inteligencji Katolickiej „Solidarności” i człowiek Opozycji.

„JESTEŚMY SZALONYMI LUDŹMI”

Alina Nowak 
Jeśli prawdą jest, że „wspomnienie jest formą spotkania” to podejmę się próby spotkania z kimś, kogo nie ma wśród 

nas od dwudziestu lat. Odległość czasowa od śmierci Andrzeja Pajora jest na tyle duża, że z dystansu można już do-
konać próby opisania jego nieprzeciętnej osobowości. Zanim przystąpiłam do napisania tych kilku skromnych zdań, 
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rozmawiałam z kilkoma osobami, które miały zaszczyt być uczniami profesora. Każda z nich chętnie mówiła o nim, 
ale  też każda przyznawała, że  nie w sposób ująć wspomnienia o Andrzeju Pajorze w kilka gładkich zdań. Wynika to 
z pewnością z kilku przyczyn. 

Pierwsza to taka, że jego pracy jako pedagoga, polonisty, metodyka nie da się zamknąć w jakieś wyraziste i jed-
noznaczne ramy. Bo był przeciwnikiem schematów. Na przykład lekcja w ramach fakultetu polonistycznego, na której 
poszerzaliśmy wiedzę z zakresu filozofii, odbywała się na powietrzu, w marszu – bo mowa była o perypatetykach. 
Akademię szkolną, na której pojawiła się kiczowata scenografia, uznał za gwałt zadany idei teatru szekspirowskiego, 
wedle której napis zastępuje tło, a przy tym daje szanse wyobraźni publiczności. Toteż bezlitośnie krytykował proste, 
banalne rozwiązania – w przedstawieniach, opiniach, recytacjach czy interpretacjach.                         

 Po drugie był otwarty na kreatywność, samodzielność myślenia ucznia. Nawet jeśli nie zgadzał się z wychowan-
kami, wkrótce znajdował okazję, by dać wyraz uznania dla odwagi nieschematycznego myślenia. Czy dziś, gdy uczeń 
ma „wstrzelić” się w klucz odpowiedzi pisząc wypracowanie, istnieje możliwość szacunku dla oryginalnej  interpretacji? 
Jako egzaminator matur z języka polskiego śmiem twierdzić, że nie. Dziś profesor Pajor miałby ogromny kłopot…. 
Sądzę, że plan wynikowy, obecnie nauczycielskie sine qua non, skwitowałby swoim ironicznym uśmiechem, w którym 
tak wiele się mieściło.        

Po trzecie był pasjonatem i stawiał na kompetencję. Nie na znajomość… fragmentów lektur! Dążył do tego, by za-
razić pasją swoich podopiecznych. Ale bez rzetelnej znajomości literatur, kontekstów kultury, nie było to w jego ocenie, 
możliwe. „Genialni głupcy” – mówił o tych, którzy  chcieli się sprawdzić na  kilku polach - od olimpiad, przez konkursy, 
aż po wysoką średnią ocen. „Pasjonata nie może nęcić wszystko” – mawiał.

Po czwarte – zaskakiwał. Dlatego nie wszyscy czuli się bezpiecznie, bo istniała obawa, że Profesor wpadnie na jakiś 
pomysł, który spowoduje zamęt, konsternację. Nie wpuści do klasy tych, którzy w tym dniu mieli znać „Kordiana”, 
a nie wykazali się znajomością hasła spiskowców (Winkelried), rozda kartki wielkości pudełka od zapałek i zrobi 
„pięciominutówkę”, podczas której należy wpisać imię i nazwisko ogłoszonego w dniu poprzednim laureata literackiej 
nagrody Nobla. Przykłady można mnożyć.

Po piąte nie był ulubieńcem władzy, co każdy bystry obserwator życia szkolnego dostrzegł bez trudu. Ale dla 
uczniów poszukujących prawdy był drogowskazem, inspiratorem  – użyję wielkich słów – kimś więcej niż pedagogiem. 

Tomasz Nowak: 
Postać  śp. Andrzeja Pajora kojarzy mi się nieodmiennie z obrazem trzech krzyży gdańskich, których zdjęcie wisiało 

w pracowni polonistycznej Profesora. W latach 80–tych były one symbolem zarówno wiary jak i polskiej wolności, 
które rządzący wówczas w szkole komuniści próbowali zwalczać (ich imiona litościwie przemilczmy). Sam symbol 
udało się ostatecznie tamtej władzy szkolnej zszargać. Po kolejnym malowaniu sali gdańskie krzyże nie powróciły już 
na swoje miejsce. Jeśli więc skonkretyzuje się w końcu plan, aby klasę obok auli nazwać salą im. Andrzeje Pajora, to 
powinno tam ponownie zawisnąć zdjęcie gdańskich krzyży symbolizujących wartości, którym Profesor służył i które 
przekazywał swoim uczniom. 

Grzegorz Weigt: 
To dziwne, że choć idąc na lekcję z Andrzejem Pajorem nie można było być pewnym niczego, bo niemal każda 

z tych lekcji była zaskoczeniem, to nie wywowyłało to stresu, skurczów żołądka, ale pobudzało ciekawość, inspirowało. 
Ta barwność wydarzeń, była w latach 80-tych naprawdę bardzo ważna. Szary świat braków, przygnębiony po zała-
maniu ducha obudzonego w narodzie po czasie „Solidarności” przytłaczał bylejakością. Szkoła także ta, w Prudniku, 
uczyła niewychylania się, biernego udziału w pochodach pierwszomajowych. Tymczasem lekcje z Andrzejem Pajorem 
pokazywały całkowicie coś innego. Wejście do klasy z trzema krzyżami z Gdańska było zawsze przeniesieniem do in-
nego wymiaru. Dla mnie w spotkaniach z Andrzejem Pajorem najważniejsza była niezależność myślenia, na początku 
przyjęta z zaskoczeniem (że tak można), pożegnana z żalem, że coś się kończy. 

Teksty pochodzą Tygodnika Prudnickiego, nr 24 z 13.06.2012 r.
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Ryszard Kwiatkowski
ur. 1 listopada 1949 roku w Nysie, magister historii i wiedzy o społeczeństwie, autor 

wielu opracowań dla szkół i samorządu terytorialnego, członek NSZZ „Solidarność” od 
1980 roku, poeta amator. We wrześniu 1980 roku, na konferencji wyjazdowej nauczycieli, 
współtworzy NSZZ „Solidarność” pracowników Oświaty i Wychowania. Jako bezpartyjny 
w stanie wojennym, za działalność antysocjalistyczną i przeciw dekretowi o stanie wojen-
nym, wyrzucony ze stanowiska dyrektora szkoły w Rudziczce. Podejmowano nawet próby 
dożywotniego pozbawienia go prawa wykonywania zawodu nauczyciela. Jeszcze przed przełomem politycznym 
w 1989 r. zaangażowany w zmianę nazw niektórych ulic Prudnika. Po 1989 roku przewodniczy „Solidarności” 
nauczycielskiej w gminie, później Oddziałowi Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego w Prudni-
ku, jest członkiem władz regionalnych Związku. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który 
zdobył niemal 100% mandatów w pierwszych wyborach do Rady Miejskiej Prudnika w 1990 r. W wyniku tych 
wyborów zostaje radnym Rady Miejskiej i zasiada w zarządzie gminy Prudnik. Jest m.in. współautorem kon-
cepcji jej „nowego” herbu. W kolejnych kadencjach jeszcze wielokrotnie zasiada w ławach Rady Miejskiej 
Prudnika. W 1998 r. zostaje nawet, na krótko jej przewodniczącym. W 2014 r., z ramienia Prawa i Sprawiedliwo-
ści, z trzeciego miejsca na liście wchodzi, jako jedyny z tej partii, do Rady Powiatu Prudnickiego. Jako człowiek 
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” jest wykładowcą w Prudnickim Ośrodku Kultury i na terenie 
województwa. W POK prowadzi też małe kino studyjne o tematyce historycznej, społecznej i religijnej. Działa 
także na rzecz integracji społeczności romskiej w lokalnym środowisku. Jest pomysłodawcą obchodów Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej. W 330 rocznicę pobytu obrazu Matki Boskiej Prudnickiej w naszym mieście organizuje 
wykłady i uroczystości z tej okazji. Jest autorem niedrukowanego podręcznika historii Prawdziwa historia PRL. 
Zapiski niepoprawne politycznie. Wyróżniony w 2006 r. przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odznaczony 
Złotą Odznaką NSZZ „Solidarność” za działalność związkową i autorstwo wielu opracowań.  

R. Roszkowski

Władysława Ginter 
(z domu Kwoka), ur. 15 lipca 1940 roku w Bratkowie k. Rzeszowa. Po ukoń-

czeniu szkoły zawodowej w Rzeszowie podjęła pracę w zakładach włókienniczych 
w Dzierżoniowie jako tkaczka, gdzie pracowała do 1962 roku. Po wyjściu za mąż 
za prudniczanina Tadeusza Gintera przeniosła się do Prudnika i podjęła pracę we 
„Frotexie”, najpierw jako tkaczka, a następnie na Wydziale Konfekcji jako szwacz-
ka. Udzielała się społecznie, najpierw jako mąż zaufania wydziału, potem jako 
przewodnicząca „Solidarności” wydziału i wiceprzewodnicząca związku w całym 
zakładzie (szefował Włodzimierz Pucek). Jeszcze przed powstaniem związku, 
w 1980 roku odważnie i aktywnie włączyła się w agitację, namawiając pracowni-
ków zakładu do podjęcia strajków wspierających wysiłek załóg Wybrzeża. Pamięta 
do dziś atmosferę radości i entuzjazmu po powstaniu związku. Wśród wielu dzia-
łaczy wymienia m.in.: Wandę Wyderę, Bronisława Rektora, Grażynę Hołdę (oni 
tworzyli poczet sztandarowy 13 grudnia 1980 r., gdy przedstawiciele zakładu 

szli w powadze za sztandarem, cyt.: jak za trumną, by wkrótce zaintonować „Boże coś Polskę”), Piotra Nawarę, Ol-
gierda Łotarewicza, Mieczysława Wojtowicza, Zofię Mularczyk i oczywiście przewodniczącego – Włodzimierza 
Pucka. Nie ma dziś wielu notatek z tamtych dni, obawiano się je sporządzać z uwagi na częste rewizje. Mszę 
świętą z poświęceniem sztandaru zakładowej „Solidarności” i pamiątkowej tablicy poświęconej zamordowanym 
w 1970 roku robotnikom Wybrzeża sprawował biskup Wycisk i ks. proboszcz Józef Kostecki. Po mszy św. zasta-
nawialiśmy się co zrobić ze sztandarem, proboszcz zasugerował, że powinien pozostać z nami – robotnikami. 
Krzyż MKZ i tablica zostały ukryte w kościele św. Michała.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Władysława Ginter została internowana, nigdy nie wróciła już do pracy, 
zdrowie nie pozwoliło. W celi, przez pewien czas utrzymywała kontakt (przez ścianę) z Andrzejem Oko. Płaka-

  

               Grupa internowanych z Nysy w więzieniu w Grodkowie: pierwszy 

               rząd (od lewej): Paweł Grzegorczyk, Janusz Sanocki, Leon Foltyn 

               oraz Tadeusz Kasprowicz (jedyny z Opola); drugi rząd: Jan Piątkowski, 

               Jerzy Jakubek, Władysław Bolechów, Wiesław Jamiński; z tyłu: Janusz 

               Smagoń i Krzysztof Pawlik. 

                                                      

                                                    

                                                             Ryszard Kwiatkowski, internowany 

                                                             w więzieniu w Nysie.     
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łam, a on mnie uspakajał. On trafił potem do Nysy, a ja do 
Opola. 12 września 1991 roku Władysława Ginter pod-
jęła społeczną pracę w prudnickim parafialnym zespole 
„Caritas”, którą ofiarnie i skutecznie pełni do dziś, obec-
nie jako jego szefowa. Prowadzi m.in. świetlicę środowi-
skową dla dzieci z ubogich rodzin. Zasiada też w Społecz-
nej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Już 31 razy szła 
na czele prudnickiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. 
Niezłomna, mimo niepełnosprawności. W uznaniu ak-
tywnej działalności na rzecz bliźnich od władz Powiatu 
Prudnickiego otrzymała „Różę Pogranicza”, kapituła opolskiej części ogólnopolskiego konkursu im. Krystyny 
Bochenek „Lady D” w 2015 roku przyznała właśnie jej tą prestiżową nagrodę.

Swoje doświadczenia z okresu działalności opozycyjnej podsumowuje następująco: Dziękuję Bogu, że to tak się 
skończyło, nie chcę odszkodowań, chcę żyć i pomagać innym.

R. Roszkowski

Bronisław Rektor 
ur. 10 sierpnia 1947 roku w Prudniku, syn Stanisława i Stefanii, brat Wandy Wydery 

i  Zbigniewa, I-ligowego siatkarza „Stali” Nysa. Ukończył szkołę zawodową przy ul. Prę-
żyńskiej w Prudniku. Uprawiał piłkę nożną, grał jako bramkarz w „Pogoni” i „Kabewiaku” 
Prudnik. Przez wiele lat był także działaczem piłkarskim. W latach 1966–1985 pracował 
we „Frotexie”; następnie w Stadninie Koni (1985–1997) i Fabryce Mebli (1997–2002) 
w Prudniku. W działalność opozycyjną zaangażował się w 1980 roku, został we „Frotexie” 
członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. To on 13 grudnia 1981 roku „prze-
mycił” sztandar zakładowej organizacji na mszę świętą, podczas której został poświęcony, 
a następnie niósł go dumnie w poczcie do bram zakładu. W czasie pracy w Stadninie Koni, po reaktywacji NSZZ 
„Solidarność”, został wybrany do Komisji Rewizyjnej związku w tym zakładzie.

R. Roszkowski

Kazimierz Stokowski 
ur. 4 marca 1951 roku w Łyszkowicach k. Ło-

wicza, syn Jana i Anny. Ma syna i córkę. Ukoń-
czył technikum mechaniczne. Do Prudnika w 1975 
roku trafił poprzez ożenek i podjął pracę w za-
kładach obuwia, jako ślusarz w Dziale Główne-
go Mechanika. Wcześniej pracował w zakładach 
PONAR REMO w Głownie – fabryce szlifierek. 
W 1980 roku został pierwszym szefem Komi-
sji Zakładowej „Solidarności”. Funkcję tę pełnił 
aż do stanu wojennego i następnie w latach 
1989–91. W styczniu 1982 roku aresztowany 
w związku z nielegalną dystrybucją ulotek wraz 

z kilkoma innymi działaczami, m.in. Stanisławem Żądło. Wówczas zasądzono od niego grzywnę. W czasie stanu 
wojennego wielokrotnie zabierany na komisariat i przesłuchiwany. W Zakładzie Obuwia działał wtedy komisarz 
ustanowiony przez władze wojskowe. W 1986 roku Kazimierz Stokowski został na dwa miesiące prewencyjnie 
zmobilizowany do wojska.

R. Roszkowski
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Ryszard Kasza 
ur. 18 września 1952 roku w Prudniku, syn Zyg-

munta i Ireny. 
Z NSZZ „Solidarność” związany od strajku w ZPB 

„Frotex” w Prudniku, w 1980 roku. Podczas I Walnego 
Zebrania związku wybrany na funkcję przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej. W tym okresie był pracow-
nikiem Zakładowego Studia Radiowego, prowadził 
programy związkowe i szeroko pojętą polemikę z wła-
dzami zakładu. Był też fotoreporterem gazety zakłado-
wej „Głos Włókniarza”. 13 grudnia 1981 roku udoku-
mentował mszę świętą z okazji poświęcenia sztandaru 
NSZZ „Solidarność” przy ZPB „Frotex” i tablicy po-
święconej stoczniowcom w 1970 roku. Marmurowa 

tablica była później przechowana w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Prudniku. 
Sztandar został niestety zarekwirowany przez milicję. W okresie stanu wojennego był wielokrotnie aresztowany i 
przetrzymywany w areszcie milicyjnym na 48 godzin. Kilka rewizji przeprowadzono w jego domu i miejscu 
pracy, którym później był Zakładowy Dom Kultury przy ZPB „Frotex” przy ul. Mickiewicza. Został skazany 
przez Kolegium ds. Wykroczeń na grzywnę za noszenie znaczka związkowego. Był też przykładem mało znanego 
epizodu z okresu stanu wojennego. Na kilka tygodni przed oficjalnym wypuszczeniem na wolność wszystkich 
internowanych, jak setki innych (traktowanych przez władze jako drugi garnitur związku) powołany do odbycia 
dziewięćdziesięciodniowych ćwiczeń wojskowych, które spędził z blisko setką innych działaczy „Solidarno-
ści” z zachodniej Polski w Jednostce Pontonowo-Desantowej w Gorzowie Wielkopolskim. Po rozpoczęciu obrad 
„Okrągłego Stołu” wspólnie z Włodzimierzem Puckiem i Jerzym Poterałowiczem współorganizował komitet na 
rzecz reaktywacji Związku w ZPB „Frotex”. Jako przewodniczący Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego przy-
gotowywał II Zakładowe Walne Zebranie Związku oraz wybory przewodniczącego i Komisji Zakładowej. Namó-
wiony przez Włodzimierza Pucka do kandydowania na przewodniczącego w wyborach powszechnych wygrał je 
i stanął na czele Komisji Zakładowej największego zakładu w Prudniku. W wyborach Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej w Prudniku wybrany został wiceprzewodniczącym. Inicjował i uczestniczył w delegacji do 
KW MO w Opolu, w celu odebrania zarekwirowanych sztandarów związku. 31 sierpnia 1989 roku, w rocznicę po-
rozumień gdańskich miał zaszczyt zawieźć do Gdańska i dokonać oficjalnego odsłonięcia tablicy poświęconej 
13 grudnia 1981 roku w Prudniku. Tablica jest zainstalowana na murze Stoczni Gdańskiej. W 1989 roku, podczas 
II Zjazdu NSZZ „Solidarność” Regionu Opolskiego, wybrany został do Zarządu. Współorganizator wielu im-
prez patriotycznych w mieście oraz wyborów do Sejmu, a później pierwszych  wolnych wyborów do samorządu. 
W ich wyniku najpierw został radnym Rady miejskiej Prudnika, a następnie wiceburmistrzem. W późniejszych 
latach zainicjował i przez blisko 20 lat tworzył program „Tele-Info” w telewizji kablowej w Prudniku.

R. Roszkowski

Mieczysław Wójtowicz 
ur. 10 listopada 1955 roku w Skrzypcu, zm. 17 października 2003 roku w Prudniku. 

Absolwent technikum chemicznego w Sławęcicach. Ojciec trojga dzieci (2 synów i córka). 
Pracę zawodową rozpoczął we „Frotexie” jako pomocnik farbiarza. Po odbyciu w Kędzie-
rzynie-Koźlu służby wojskowej powrócił do pracy na zakładowej farbiarni, następnie pra-
cował w dziale BHP i Dziale Inwestycji. Uprawiał piłkę nożną w LZS Dytmarów, grał też 
w zakładowych spartakiadach i drużynach oldbojów. Aktywny działacz zakładowej „So-
lidarności”, działał w jej władzach, bardzo ceniony przez współpracowników i znajomych 
za niezwykłą uczciwość, pracowitość i spokój udzielający się innym. W stanie wojennym, 
wiosną 1982 roku,  prewencyjnie wezwany na ćwiczenia wojskowe, odbył je w Krzyżkowicach, na strażnicy 
WOP. W wielu sporach był głosem rozsądku, stąd wybierany był przez załogę na członka Rady Nadzorczej zakładu, 
gdy ten przekształcony został w spółkę akcyjną. Współuczestniczył w Grupie Inicjatywnej broniącej zakładu przed 

               Ryszard Kasza, pracownik Zakładowego Studia Radiowego ZPB „Frotex”, 

               i radiowa działalność prudnickiej „Solidarności” w latach 1980–1981  

                                            Plakat nyskiej „Solidarności” z 1981 r. 

Ryszard Kasza, pracownik Zakładowego Studia Radiowego 
ZPB „Frotex” i radiowa działalność prudnickiej „Solidarności” 

w latach 1980-1981
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zakusami nowych właścicieli. Był także członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Prudniku. W latach  1998  i 2002 wybierany Radnym Rady Miejskiej Prudnika, 
najpierw z komitetu AWS, a następnie „Tylko Razem” skupiającego działaczy związanych 
z PiS i PO (Klub radnych nosił nazwę „Porozumienie Samorządowe”). Mieczysław Woj-
towicz należał do najaktywniejszych radnych, cieszył się ogromnym autorytetem i zaufa-
niem, do końca swoich dni pozostając bezpartyjnym, co dziś wydaje się szczególnie cenne. 
Odszedł przedwcześnie.                                                                                                                

R. Roszkowski

Oto Jego „Wspomnienie” autorstwa Radosława Roszkowskiego, opublikowane w No-
wej Trybunie Opolskiej z 10.12.2003 r.

Odszedł od nas Kolega, Przyjaciel, Znajomy. Mimo długotrwałej choroby odszedł nie-
spodziewanie, zostawił tak wiele niezałatwionych spraw. Spraw, które bez jego pracowitości i fa-

chowego spojrzenia załatwić będzie trudno. Dał się poznać jako kompetentny pracownik ZPB „Frotex”, związkowiec 
„Solidarności”, upominający się o prawa pracownicze, a ostatnimi laty – jako radny Rady Miejskiej Prudnika. Radny, 
który zabierał głos w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, głos pełen 
obiektywizmu. Używał kompetentnych, często popartych wyliczeniami argu-
mentów, które pozbawione były zbędnej ideologii. Był niewątpliwym autoryte-
tem, szanowanym również przez oponentów.

Mieczysław Wojtowicz był człowiekiem silnym i odważnym, nawet wal-
cząc ze swoją ciężką chorobą potrafił optymizmem zarażać innych. Po jego 
odejściu to miasto, ten zakład, ta rada nie będą już takie same. Tak to już 
jakoś jest, że Opatrzność najpierw zabiera spośród nas tych najlepszych. 
W naszej pamięci Mietek pozostanie na zawsze.

Jerzy Wierzbicki 
ur. 20 października 1940 roku w m. Meducha, zm. 26 września 2014 

roku w Prudniku, syn Jana i Janiny, ojciec 4 córek. Po wojnie zamieszkał 
z rodziną w m. Lipowa k. Wrocławia. Po otrzymaniu mieszkania w Prud-
niku rodzina przeniosła się do tego miasta. Ojciec był kolejarzem, matka 
pracowała w zakładach obuwniczych. Jerzy, po ukończeniu podstawówki 
podjął naukę w technikum chemicznym w Sławięcicach, którego jednak 
nie ukończył. Aktywnie uczestniczył w treningach juniorów piłkarskiej 
„Pogoni”. Za namową matki podjął pracę w zakładach obuwia w Prudniku, 
gdzie pracował aż do emerytury. Potem, przez parę lat „dorabiał” jeszcze na portierni prudnickiego Urzędu Miej-
skiego. Przez niemal cały okres aktywności zawodowej pracował na produkcji, przy siekaniu wierzchów obuwia. 
W 1980 roku mocno zaangażował się w strajki w zakładzie, a następnie w działalność nowoutworzonego ZSZZ 
„Solidarność”. W stanie wojennym internowany, aresztowany otrzymał wyrok skazujący za działalność wywro-
tową (pomoc w dystrybucji ulotek). Był wtedy sądzony w głośnym, komentowanym przez prasę procesie. Pod 

koniec życia mocno schorowany, przeszedł operację wszczepienia 
bajpasów. Nie ukrywał mocno krytycznego stosunku do rzeczy-
wistości po 1989 roku. Słusznie uważał, że wielu zasłużonych 
w walce o niepodległość straciło zdrowie i żyje dziś z nędznych 
rent i emerytur, podczas gdy ich oprawcy z SB pławią się w luksusach.

Małżonka Jerzego wspomina, że bardzo chcieli mieć syna. 
Kiedy wreszcie miał się urodzić. Jerzy był już internowany, w domu 
smutek i niedostatek. Wspomina rok 1982,  któregoś dnia poczu-
ła się bardzo źle i wraz z najstarszą córką wyruszyły do szpitala. 
Zatrzymał ich patrol milicji. Córka wytłumaczyła im, że nie mają 
czasu na rozmowy i muszą szybko dotrzeć na miejsce. Puścili je. Nie-
stety męskiego potomka nie udało się uratować, choć jedną z przyczyn 
nieszczęścia był też zapewne konflikt serologiczny.                     

Z żoną Jerzego Wierzbickiego Haliną rozmawiał R. Roszkowski

Jerzy Wierzbicki (w środku) ze sztandarem 
„Solidarności” Zakładu Obuwia w Prudniku

Kandydaci KW AWS w wyborach samorzą-
dowych 1998 r., wywodzący się z ZPB „Fro-
tex” SA. Od lewej stoją: Aleksander Micner, 
Piotr Nawara, Mieczysław Wójtowicz,Wło-
dzimierz Pucek; siedzą: Teresa Idziaszczyk 
i Renata Heda

Karykatura Mieczysława 
Wójtowicza autorstwa 

Grzegorza Weigta  
z 2001r.
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Wanda Wydera 
(z domu Rektor), ur. 9 maja 1949 roku w Prudniku, córka Stanisława i Stefanii. 

Ukończyła szkołę zawodową w zawodzie krawcowej. 17 stycznia 1968 roku podjęła pracę 
w prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, na Wydziale Konfekcji, którą zakoń-
czyła 1 czerwca 2004 roku przechodząc na emeryturę. Całą aktywność zawodową poświę-
ciła zatem jednemu zakładowi (i jednemu wydziałowi). 

Przyszłego męża, Eugeniusza, Wanda poznała, gdy po przyjściu do wojska do Prudni-
ka grał wraz z bratem Bronisławem w „Kabewiaku”. Od pierwszych strajków w zakładzie 
Wanda Wydera była aktywna, weszła wkrótce do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, gdzie działała aż do 
emerytury. Wspomina, jak mąż obsługiwał zakładowy radiowęzeł w czasie strajku, który trwał nieprzerwanie 
5 dób. Po 4-tej dobie strajku jedzenie – kolację - dostarczyło… wojsko, pewnie wbrew przełożonym. To było bar-
dzo wzruszające, żołnierze poświęcili własne porcje na rzecz strajkujących. Pamięta, że porozumienie z dyrekcją 
zakładu podpisano po stronie tkalni, reszta załogi trwała przy stanowiskach pracy, słuchając radiowęzła. Wspomi-
na istotną rolę m.in. Włodzimierza Pucka, który wkrótce stanął na czele Komisji Zakładowej. Po zarejestrowaniu 
związku zapanował duży optymizm, bardzo wielu pracowników ZPB podpisywało deklaracje członkowskie. En-
tuzjazm wiązał się też z wywalczonymi ustępstwami dyrekcji. Dla przykładu, na Wydziale Konfekcji, gdzie m.in. 
krojono i obszywano ręczniki zapewniono pracownikom przydziałowy… kubek mleka i pomoc przy dostarczaniu 
na stanowiska pracy ciężkich kuponów materiału.

Pamięta 13 grudnia 1981 roku, dzień poświęcenia zakładowego sztandaru związkowego. Rano otrzymała te-
lefonicznie wiadomość, że ma zgłosić się do zakrystii kościoła, by pomóc księżom przygotować się do liturgii. 
Sztandar miał poświecić biskup Adamiuk, proboszczem był wówczas Józef Kostecki. Sztandar miał zostać oficjal-
nie poprowadzony z zakładu na mszę św. o godz. 11.30. W związku z docierającymi informacjami o stanie wyjąt-
kowym (potem okazało się, że wojennym) sztandar do zakrystii dostarczył przemykając się uprzednio bocznymi 
uliczkami Prudnika Bronisław Rektor – brat Wandy. Na mszy świętej poświęcono też tablicę pamiątkową „Wyda-
rzeń na Wybrzeżu”, która następnie została ukryta w kościele, a obecnie wisi na bramie Stoczni Gdańskiej. Że nie 
była to nadmierna ostrożność świadczy fakt, że sztandar został z zakładu „internowany” i zniszczono go poprzez 
odłamanie orła. Internowana miała zostać także pani Wanda, lecz dyrektor Styczyszyn dał jej poręczenie i Służba 
Bezpieczeństwa zaniechała tego zamiaru. Wśród innych działaczy związkowych Wanda Wydera wspomina jeszcze 
m.in.: Piotra Nawarę, Władysławę Ginter, Olgierda Łotarewicza, Mieczysława Wojtowicza, Stanisława Lichotę, Jana 
Halikowskiego, potem: Ryszarda Kaszę, Jolantę Matusik, Bożenę Iwanicką, Wiesława Kaczorowskiego.

R. Roszkowski

Czesław Dumkiewicz
ur. 20 lipca 1949 roku w m. Waręż (dzisiejsza Ukraina). Historyk po Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach, w latach 1951–1970 mieszkał w Ustrzykach Dolnych. W latach 
1970–1975 był żołnierzem zawodowym jw. 4884 w Prudniku. W latach 1975–1984 pra-
cował w Kopalni Węgla Kamiennego im. Powstańców Śląskich w Bytomiu, w któ-
rej, w 1980 roku został wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego i reprezentował ją 
w trakcie podpisania porozumień w Jastrzębiu. W stanie wojennym został internowany 

w zakładzie karnym Zabrze-Zaborze. Po wyjściu z internowania działał w podziemiu solidarnościowym. Od 1989 
roku był przewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Prudnicka. W latach 1989–1991 był członkiem 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Współzałożyciel ROAD-u i Unii Demokratycznej, był m.in. szefem Partii 
Demokratycznej w Województwie Opolskim. W latach 1984–2010 był, z przerwami, nauczycielem historii, 
m.in. W I LO w Prudniku, Szkole Podstawowej w Moszczance i Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku (był tam też 
wicedyrektorem). W latach 1990–2014 był działaczem samorządowym, wieloletnim radnym miejskim i powiato-
wym, w tym przewodniczącym Rady Miejskiej Prudnika w latach 1994–1998 i członkiem Zarządu Powiatu Pru-
dnickiego w latach 2010–2014. W 1998 roku, na półtorej kadencji został wiceburmistrzem Prudnika. Wcześniej 
wraz z burmistrzem Roszkowskim i sekretarzem Radomem, w wyniku wizyt u wicepremiera Tomaszewskiego, 
wywalczyli powrót Prudnika na mapę miast powiatowych Polski.

R. Roszkowski
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Wspomnienia i refleksje Andrzeja Oko

Urodziłem się 15 kwietnia 1956 roku w Prudniku. Ktoś kiedyś mi powiedział, że dlatego 
jestem taką buntowniczą duszą, bo w roku, w którym się urodziłem, doszło do pierwszego 
buntu narodu polskiego. Chodzi o Poznań 1956. Chyba miał rację, bo w późniejszych latach 
się to potwierdziło, a ponadto jestem spod znaku Barana, a barany są bardzo czułe na krzyw-
dę ludzką i są wojownicze. Pracę rozpocząłem w 1974 roku w ZPB „Frotex” w Prudniku. 
W 1976 roku zostałem powołany do wojska. Stracone dwa lata, ale nie żałuję. Czegoś mnie to nauczyło. Po powrocie 
z wojska wróciłem do macierzystego zakładu i tam doczekałem 1980 roku i pierwszych strajków. We „Froteksie” też 
do nich doszło. To było niesamowite przeżycie. Ale właśnie wtedy poczułem, że robimy coś, co zmieni nasz kraj, zmieni 
nasze życie na lepsze. Oczywiście, w tym czasie nikt nie myślał o obalaniu zbrodniczego komunistycznego reżimu. 
Jak tylko mogłem, tak wspomagałem Komitet Strajkowy. Kiedy zostały założone w naszym zakładzie nowe związki 
zawodowe, ja wszedłem w skład Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność na wydziale Wykańczalni. Byłem zastępcą 
Przewodniczącej Zofii Mularczyk. Wszystko, co robiliśmy było takie spontaniczne! Była w nas taka wielka wola 
zrobienia czegoś, co da ludziom radość i chęć do życia. Nikt tak na prawdę nie zdawał sobie sprawy, że ówczesny rząd 
godził się na wszystko tylko po to, żeby zyskać na czasie, a potem podjąć walkę z „Solidarnością”. Wielu z nas stawiało 
pierwsze kroki w działalności związkowej. Wszystkiego trzeba było się uczyć, ale była w nas wola osiągnięcia tego, o co 
walczyliśmy. Przybywający wciąż nowi członkowie dodawali nam sił. 

Cała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” to była wspaniała grupa ludzi, którzy bardzo mocno zaangażowali 
się w działalność. Aż w końcu, po kilkunastu miesiącach,  władza pokazała swoje pazury. Pamiętny 13 grudnia 1981 roku 
i ogłoszenie stanu wojennego. Tej nocy nie zapomnę do końca życia. Byłem świadkiem, jak banda uzbrojonych ban-
dytów, bo inaczej ich nie nazwę, zabierała z domu jak psa przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”, Włodzimierza 
Pucka. Podjechali od podwórka fiatem milicyjnym i nieubranego, w jednym papciu, wrzucili do samochodu jak pospo-
litego bandytę. Usłyszałem krzyk jego żony Zosi, bo jesteśmy sąsiadami. Byłem wtedy w domu ze swoją, wtedy dziew-
czyną, Ewą. Wyskoczyłem nieubrany, a noc była wtedy bardzo mroźna, ale ani przez chwilę nie myślałem o zimnie. 
Ta banda oprawców komunistycznych rozgrzała mnie do czerwoności. Włodek szykował się do święcenia sztandaru 
związkowego. Nikt z nas wtedy nie zdawał sobie sprawy, że to jest stan wojenny. W telewizji przerwano nadawanie 
programu i pokazała się flaga narodowa i grano hymn narodowy. Czułem, że dzieje się coś niedobrego. Zaczęliśmy 
się zastanawiać z Ewą, co robić. Pomyślałem sobie, że jeżeli aresztowali Włodka, to i innych też zechcą aresztować. 
Postanowiliśmy udać się do ratusza i poinformować kogoś, co się stało, a później wyciągać z domu kogo się da, żeby 
nie dopuścić do dalszych aresztowań. Niestety ratusz był zamknięty. Nie otworzono nam, tylko mieszkający tam wtedy 
gospodarz porozmawiał z nami chwilkę przez drzwi. Powiedział, że jak się ktoś rano zjawi, to przekaże wiadomość. 
Będąc na ulicy zauważyliśmy spory ruch milicji, byli w hełmach i uzbrojeni. Poczuliśmy lęk i aż mi ciarki przeszły 
po ciele. Wiedzieliśmy, że coś niedobrego się dzieje.

 Postanowiliśmy udać się do Zosi Mularczyk. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy obserwowani. Udało nam się zmylić 
tych drani i dotarliśmy do Zosi niezauważeni, a przynajmniej nie wiedzieli, do kogo poszliśmy. Ale i tak parę dni póź-
niej byłem przesłuchiwany w tej sprawie. Wspólnie z przerażoną i wystraszoną Zosią, czemu się nie ma co dziwić, bo 
wszyscy byliśmy zdezorientowani. Pomimo tego postanowiliśmy działać i wyciągać z domu kogo się da. Udaliśmy się 
do Janiny Palicy, która mieszkała blisko Zosi Mularczyk. Tam zastanawialiśmy się, kogo teraz wyciągać. Telefony już 
nie działały i to nam dało do myślenia. Później dołączył do nas Jurek Wierzbicki i w końcu dotarliśmy do „Froteksu”. 
Za wszelką cenę chcieliśmy dostać się do siedziby Komisji Zakładowej. Niestety nie wpuszczono nas i siedzieliśmy na 
portierni. Tam rano dowiedzieliśmy się o ogłoszonym przez zdrajcę Jaruzelskiego stanie wojennym. Widzieliśmy, jak 
rano przemieszczają się czołgi i różnego rodzaju pojazdy wojskowe i milicyjne. To było niesamowite przeżycie. Oto 
zdradziecki rząd Polski wypowiedział wojnę własnemu narodowi. No i zaczęło się –  aresztowania itd. 

W niedzielę, pomimo stanu wojennego, poświęcenie sztandaru KZ NSZZ „Solidarność” odbyło się i był przemarsz 
ulicami Prudnika. Niektóre ulice już były zablokowane przez wojsko i milicję. Ale na szczęście obyło się bez żadnych 
zaczepek ze strony uzbrojonych po zęby bandytów. Pod „Froteksem” odbyło się odśpiewanie Hymnu Narodowego oraz 
„Boże coś Polskę”, padło pytanie: co ze sztandarami? Wielu z nas nie chciało, żeby wróciły do zakładów, bo wiedzieli-
śmy, że zostaną zabrane. Miałem wtedy pomysł na ukrycie i jestem pewny, że nikt by ich nie znalazł i nie wpadły-
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by w łapy komunistycznych bandytów. Stało się inaczej i sztandary wpadły w ich ręce. Odzyskano je dużo później. 
Ale o tym, to może ktoś inny opowie, bo ja nie byłem przy ich odbiorze. Może Jurek Wierzbicki [zmarł w 2014 r. – red.] opowie 
o tym, bo to on z grupą ludzi pojechał po odbiór do Opola. Nie będę dalej opowiadał, co działo się w następnych 
dniach, tygodniach i miesiącach, bo zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. W każdym razie wprowadzenie stanu wojen-
nego to był zamach. Doprowadził do załamania polskiej gospodarki, a Polskę cofnął w rozwoju o kilkanaście lat. 

W 1982 roku byłem wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin. Dwa razy zapłaciłem kolegium. Pierwszy raz za 
zbieranie pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych. Oskarżycielem był Kasperski, który dzisiaj chodzi sobie po 
Prudniku i włos mu z głowy nie spadł. Domagał się na tamte czasy 5000 zł grzywny, a zapłaciłem 3500 zł. Akurat 
wtedy wziąłem pożyczkę z zakładu i miałem z czego zapłacić. Po raz drugi zapłaciłem za to, że złapali mnie 5 min. 
po godzinie milicyjnej. I tu też oskarżycielem był Kasperski i też domagał się 5000 zł. Zapłaciłem 2500 zł. Dla mnie 
najgorsze jest to, że teraz oskarża się i nie bezpodstawnie SB o różnego rodzaju zbrodnie, a prześladowców milicyjnych 
zostawia się w spokoju. Było u mnie kilku na rewizji. Zabrali mi wtedy wspaniałą kolekcję znaczków związkowych. 
Nie odzyskałem ich nigdy. Ci ludzie dzisiaj mają się dobrze i się śmieją. Mają wysokie emerytury, a mnie szlag 
trafia, bo oni w niczym nie ustępowali SB, a czasami byli gorsi. Podam jeszcze jeden przykład: pan, o ile się nie mylę, 
wtedy w stopniu porucznika – Dachowski, imienia nie pamiętam [Jan – red.]. Nie wiem, czy o tych ludziach nikt nie 
wiedział, czy nie chciał wiedzieć. 

Aż w końcu nadszedł dla mnie ten okropny dzień. To było 9 maja 1982 roku, niedziela, godzina szósta rano. Do drzwi 
mojego mieszkania zapukało czterech uzbrojonych milicjantów. Po wejściu do mieszkania i do mojego pokoju kazali mi 
się natychmiast ubierać, stali i czekali aż to zrobię. Brat mój Zygmunt zaczął do nich krzyczeć, ale ja kazałem mu się za-
mknąć i powiedziałem, że z nimi nie ma rozmowy. Powiem prawdę, że wtedy się wystraszyłem, bo nie powiedzieli mi o co 
chodzi i gdzie mnie zabierają. A może do lasu i kula w łeb? Oni byli do tego zdolni, o czym mogliśmy się przekonać później 
wielokrotnie. Na szczęście dopiero w samochodzie stojącym od ulicy dali mi do ręki decyzję o internowaniu. Kamień spadł 
mi z serca. Zapytałem tylko: Dlaczego nie daliście mi tego w mieszkaniu? Odpowiedzieli: A co, musieliśmy? To byli dla 
mnie zwykli bandyci. Dodam, że przed wyjściem z domu pożegnałem się z bratem i bratową i powiedziałem cicho do 
brata: „poinformuj Ryśka” – to mój najstarszy z braci. Pożegnałem się, bo nie wiedziałem czy się jeszcze zobaczymy. Tak 
więc zawieziono mnie na komendę milicji, nie piszę z dużej litery, bo sobie na to nie zasługują. Tam odebrano mi rzeczy 
osobiste i na dołek, po kilkunastu minutach przywieziono Władzię Ginter, poznałem ją po głosie. Kiedy i ją zamknęli 
odezwałem się do niej. Była o jedną celę dalej. Zapytała mnie, czy ja też jestem internowany i gdzie. Odpowiedziałem jej, 
że tak i do Nysy. A ona powiedziała mi, że ona też, ale do Gołdapi, i zapytała, czy wiem gdzie to jest. Nazwa skojarzyła 
mi się z serem żółtym i Mazurami i powiedziałem jej, że to na Mazurach. To był dla niej cios. Później żałowałem, że 
powiedziałem jej, gdzie to jest, bo bardzo to przeżyła. Kiedy przychodzili do nas do cel nasi oprawcy, to ona 
próbowała z nimi dyskutować. Ale to nic nie dawało. Ja wtedy miałem to wszystko daleko gdzieś. Ważne, że żyłem. No, 
ale to kobieta, matka, żona i wiedziałem, że dla niej to szok. 

Siedzieliśmy 30 godzin. Mój brat Ryszard, kiedy został poinformowany, że mnie aresztowano, przyjechał na komendę, 
ale powiedziano mu, że mnie nie ma. Zapytał więc, gdzie jestem? Odpowiedziano mu, że dowie się wszystkiego w odpo-
wiednim czasie. Rano załadowano nas do więziennej landary. Oczywiście mnie osobno i Władzię osobno, żebyśmy nie 
mieli kontaktu. I tak mnie wywieziono do więzienia w Nysie, a Władzię do Opola, na Komendę Wojewódzką. Później 
dowiedziałem się podziemnymi kanałami, że Władzia się załamała, wylądowała w szpitalu w Opolu i do Gołdapi [ośrodka 
odosobnienia dla internowanych kobiet – red.] nie dotarła. Kiedy nas zabierano z domu pogoda była paskudna, 
zimno i padało, ale już w poniedziałek pogoda była cudowna i poprawiła mi humor i nawet „im” to pokazałem swoim 
zachowaniem. Powiedzieli mi przed wywiezieniem, że żałowali, że mnie nie internowano 13 grudnia. W Nysie zostałem 
zaskoczony, bo mnie i jeszcze kilka osób z innych rejonów naszego województwa przywitali internowani owacjami na 
stojąco, a z racji tej, że akurat w tym czasie mieli spacer i pogoda była wręcz doskonała. 

Może komuś wyda się to dziwne, ale w tym momencie poczułem się wolny  pomimo, że byłem w obozie dla inter-
nowanych. Zobaczyłem kilka znanych mi twarzy, ale byli również ludzie z całej Opolszczyzny i Wrocławia. Większość 
wrocławiaków była rozmieszczona w celach na parterze, a my Opolszczyzna i część wrocławiaków na piętrze. Mnie 
umieszczono w celi nr 415, o ironio losu, ten numer to część mojej daty urodzenia 4 – to kwiecień, a  15 – to dzień 
mojego urodzenia. Cela obok wychowawcy więziennego. Kiedy nas rozlokowano wrócili wszyscy ze spaceru i wtedy 
puścili wrocławiaków. Och, oni się ich bali. To były zadziory. Poznałem wielu wspaniałych i cudownych ludzi. To 
byli profesorowie, doktorzy, redaktorzy, taksówkarze, przewodniczący komisji zakładowych, wiceprzewodniczący Za-
rządu Regionu Śląska Opolskiego [Jarosław Chołodecki – red.] i wielu, wielu wspaniałych ludzi. Miałem tam swojego 
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opiekuna i mentora Jakuba Forystka, który na początku był Przewodniczącym Zarządu NSZZ „Solidarność” w Pru-
dniku. Wspaniały człowiek, później skrzywdzony przez nienawistnych ludzi. On mi doradzał, on mnie wspierał psy-
chicznie i miał celę obok mnie, razem z Bogusławem Bardonem, człowiekiem-legendą [pierwszym przewodniczącym 
MKZ NSZZ „Solidarność” w Opolu – red.]. Doszło do spotkania z Jakubem i Bogdanem i zostałem poinformowany 
o obyczajach panujących w obozie, bo wtedy to już nie było więzienie tylko obóz. Oj, nie podobało się to władzom 
więziennym, ta nazwa, ale my ich mieliśmy „w dupie”. 

Pomimo, że cele na noc zamykano, to od rana były otwarte i mogliśmy robić, co chcieliśmy. Zamknięci byliśmy 
wolni. A na nerwach potrafiliśmy im zagrać i to nieźle. Wieczorne śpiewy przez okna przy zapalonych świecach. Nasz 
głos niósł się daleko i przychodziły na wały duże grupy ludzi i wspierali nas, i śpiewali z nami. Cholera, mieli odwagę. 
Chwała im za to. Oj, nie raz musieli uciekać przed uzbrojonymi bandytami i naćpanymi zomowcami. Zomowcy to 
były kanalie! 

Na drugi dzień zostałem poproszony na rozmowę. Poproszony, cha, cha, cha, o ironio, po raz pierwszy poproszony. 
Jakub, oczywiście był w tym momencie w naszej celi, bo ich była nr 414 i poinformował mnie o co chodzi. Powiedział 
mi tak, jak dziś to pamiętam: Jakąkolwiek podejmiesz decyzję to będzie twoja decyzja i nie przejmuj się tym, co po-
wiedzą inni. Jesteś wolnym człowiekiem i masz prawo sam decydować o swoim życiu i losie. No więc poszedłem i w celi dla 
SB siedziało dwóch smutnych i zaczęli swoje mądrości. Nie uwierzycie, ale to prawda, poszedłem na tą rozmowę ze 
znaczkiem „Solidarności” na piersi. Ale miałem frajdę, jak zobaczyłem ich miny, a oni nic mi nie zrobili. To było 
SUPER! To było moje ciche zwycięstwo nad smutnymi. Ale o co im chodziło? O to, żebym wyjechał z POLSKI! Oni 
mi w tym pomogą, dadzą mi paszport, a ja mam tylko wybrać kraj, do którego chcę wyjechać. Wypuszczą mnie na 
24 godziny przed wyjazdem, ale pod eskortą. Powiedziałem im, że ja nie jestem żadnym banitą ani przestępcą 
i nie opuszczę mojej Ojczyzny w potrzebie, a jak chcą, to wolna droga – Moskwa ich przyjmie. Nie spodobało im się 
to i zapytali, czy to moja ostateczna decyzja. A ja się ich zapytałem, czy mają problemy z słuchem. Powiedzieli mi, że 
mogę żałować mojej decyzji. Powiedziałem im, żeby mnie nie straszyli, bo nas jest prawie dziesięć milionów a ich? I na 
tym był koniec rozmowy. Opowiedziałem Jakubowi o rozmowie i nie miał nic przeciwko mojej decyzji. Po kilku latach 
już żałowałem. Ale to inna sprawa. 

W końcu nadszedł dzień wyjścia, do tego przyczynił się Kościół naciskając na władzę, żeby zaczęła stopniowo wy-
puszczać internowanych. Ja, wraz z moimi kilkoma kolegami, zostaliśmy wypuszczeni i tak co kilka dni wypuszczali 
innych. Tych „najgroźniejszych” wywieźli do Grodkowa i tam jeszcze jakiś czas byli internowani. Dla mnie powrót na tą 
przysłowiową wolność nie był łatwy. I cieszyłem się i nie cieszyłem. Nie byłem pewny, co teraz będą z nami robić, bo nadal 
stanowiliśmy dla nich zagrożenie. Miałem problemy z powrotem do pracy, a w późniejszym okresie częste zwol-
nienia i różnego rodzaju prześladowania. Odbiło się to na moim zdrowiu, ale wielu miało dużo, dużo gorzej, bo stracili 
życie. Tak jak wspaniały człowiek i ksiądz śp. Jerzy Popiełuszko. To była najokrutniejsza zbrodnia, a najgorsze jest to, że 
sprawcy są dzisiaj wolni. Gdyby to zależało tylko ode mnie, to oni nie ujrzeli by wolności nigdy!!! 

A teraz co do „Okrągłego Stołu”. To było zło konieczne. Komuniści by tak łatwo władzy nie oddali. A krwi w na-
szym kraju polało się i tak zbyt wiele, więc więcej nie trzeba było. Na temat samych zawartych porozumień nie chcę 
zabierać głosu. Historia i przyszłe pokolenia same ocenią, czy stało się dobrze czy źle. Ja uważam, że „Okrągły Stół” 
pozwolił „Solidarności” na dobre przygotowanie się do całkowitego obalenia reżimu komunistycznego bez przelewania 
krwi i uważam, że to się „Solidarności” doskonale udało. Ale ja osobiście mam wiele zastrzeżeń do tego, co wydarzyło 
się później. Do władzy dostawali się różnego rodzaju ludzie, którzy nie wiadomo skąd się pojawili. Polska przeszła 
wielką transformację ustrojową, bardzo się zmieniła. Dzisiaj to już całkiem inny kraj. Ale tu się nasuwa pytanie. 
Co z 21 postulatów zostało zrealizowane? Według mnie NIC, albo inaczej – NIC nie pozostało. Polska wolna – TAK, 
Polska sprawiedliwa – NIE, Polska niepodległa – NIE, Związki niezależne – NIE i tak mógłbym długo wyliczać. Po-
wiem tylko tyle: nie o taką Polskę mi chodziło. Gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno nie poszedłbym tą samą drogą. 
Polska stała się krajem, w którym tylko kombinatorzy, biznesmeni i banki mają się dobrze, a reszta Polaków ledwo 
wiąże koniec z końcem. Bardzo wielu opuściło Polskę i jeszcze bardzo wielu opuści. I tu wracają słowa Jana Pietrzaka: 
Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską! To przykre i bardzo boli, i łza kręci się w oku, ale nie o taką POL-
SKĘ mi chodziło. Może następne pokolenie coś zmieni. Ale ja już tego nie dożyję. Wszystkim rządzącym po 1989 roku 
„dziękuję” za taką Polskę. POLSKO QVO VADIS?!

Andrzej Oko zmarł w 27 marca 2015 roku w Ketteringu, w Anglii.

Tekst na podstawie rozmów Radosława Roszkowskiego z Andrzejem Oko, przeprowadzonych w 2014 r.
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Konspirujacy działacze „Solidarnosci” i Konfederacji Polski Niepodległej 
w krzywym zwierciadle komunistycznej propagandy

Przed Sądem wojewódzkim w Opolu toczyła się rozprawa przeciwko czterem funkcyjnym członkom „Solidar-
ności” z Prudnika: Janowi Naskrętowi, Eugeniuszowi Wyspiańskiemu, Adamowi Jacherowi i Jerzemu Wierzbickie-
mu, oskarżonym o to, że: W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 25 stycznia 1982 r., działając wspólnie i w porozumie-
niu jako funkcyjni członkowie Zarządu Regionu Ziemi Prudnickiej NSZZ „Solidarność” nie odstąpił od działalności 
związkowej, organizując akcję zbierania składek pieniężnej oraz organizując akcje protestacyjną polegającą na wy-
tworzeniu kolportażu ok. 2500 sztuk ulotek informacyjnych o kontynuowaniu działalności związkowej. Na za-
sadzie art. 10 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa 
i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, sprawa podlegała rozpoznaniu przez Sąd Wojewódzki 
w Opolu w trybie doraźnym. 

KIM SĄ?

Jan Naskręt, ojciec czworga dzieci, właściciel prywatnego warsztatu instalatorstwa elektrycznego. Eugeniusz Wy-
spiański – dwoje dzieci, technik ekonomista, zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kana-
lizacji w charakterze maszynisty pomp wodociągowych. Adam Jocher – dwoje dzieci, kierownik zakładu Usługo-
wo-Ślusarskiego w Spółdzielni Pracy „Ogniwo”. Jerzy Wierzbicki – czworo dzieci, instruktor w Zakładzie Obuwia 
w Prudniku. Z wyjątkiem Jana Naskręta wszyscy mają wykształcenie średnie. Jan Naskręt był członkiem Zarządu 
Regionu i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Cechu Rzemiosł Różnych. Eugeniusz 
Wyspiański – członkiem Zarządu MKZ „Ziemia Prudnicka”. Adam Jocher – przewodniczącym Komisji Zakładowej 
przy Spółdzielni Pracy „Ogniwo” w Prudniku. Jerzy Wierzbicki – wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Prudnickiej. Żaden z nich poprzednio nie wszedł w konflikt z prawem. Pracodawcy i przełożeni 
wstawili im znakomite opinie. Za oskarżonych Jochera i Wierzbickiego poręczenia złożyły zakłady pracy.  

NIEWINNE TOWARZYSKIE SPOTKANIE…

Między treścią aktu oskarżenia, wyjaśnieniami złożonymi przez oskarżonych w toku postępowania przygo-
towawczego, a ich wyjaśnieniami złożonymi przez sądem zaistniały różnice, skwapliwie wykorzystywane przez 
obrońców. Przytoczmy zasadniczy bieg wydarzeń: 25 stycznia br. na terenie Zakładu Obuwia w Prudniku rozrzu-
cone zostały ulotki z napisem „Solidarność zwycięży” i symbolem kotwicy. Następnego dnia identycznymi  ulotka-
mi poobklejano mury we „Froteksie” w Prudniku, w Głubczycach i Niemodlinie. 28 stycznia aresztowani zostali 
Jocher i Wierzbicki, 17 lutego – Naskręt i Wyspiański. A zaczęło się wszystko 13 grudnia ub. roku po nabożeństwie 
w kościele parafialnym, gdzie uroczyście poświęcono sztandar związkowy ZPB „Frotex”. Po mszy działacze „Soli-
darności”, niewątpliwie bardzo zaskoczeni ogłoszonym właśnie stanem wojennym, zebrali się pod kościołem, by 
zastanawiać się – ogólnie – nad przyszłością związku. Następne cztery spotkania odbyły się w mieszkaniu pani 
Zofii Mularczyk, przewodniczącej „Solidarności” na oddziale wykończalnie „Froteksu”. Akt oskarżenia mówi 
o „zebraniach”. Oskarżeni natomiast i obrońcy upierali się  przy „spotkaniach”, na których mówiono o sprawach 
związkowych, organizowaniu zbiórki na internetowych, którą przed sądem nazwano „składką”, mówiono o sto-
sowaniu biernego oporu i ewentualnym wydaniu biuletynu. Pani Zofia Mularczyk oświadczała od początku do 
końca, że były to zwykłe spotkania przy herbacie, na którym nie mówiono ani słowa o polityce, a jeśli – to podczas 
jej nieobecności. Zbiórkę pieniężną zorganizował we „Frotexie” Andrzej Oko. Zebraną kwotę 10 tysięcy zł przezna-
czono na pomoc dla rodziny internowanego przewodniczącego Komisji Zakładowej „ Solidarności” – Pucka. Jerzy 
Wierzbicki zaproponował w związku z tym przewodniczącemu Komisji Zakładowej „Solidarności” w Zakładach 
Obuwia – Kazimierzowi Stokowskiemu – przyłączenia się do tej akcji, ale Stokowski odmówił, tłumacząc się złymi 
nastrojami wśród załogi. Natomiast Jan Naskręt i Eugeniusz Wyspiański postanowili zrobić coś konkretnego. Jan 
Naskręt sporządził z linoleum linoryt z napisem „Solidarność zwycięży” i kotwicą. Zaprosił do siebie Wyspiańskiego 
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i Jochera. Wyspiański przyłączył się zaraz, oddając do dyspozycji papier i tusz. Jocher zaś miał tylko honor, który 
nie pozwalał mu się ze sprawy wycofać. Przyrzekł, że zajmie się kolportażem ulotek. Zatem Wyspiański wziął od 
Naskręta przygotowane pieczęcie i przystąpił do drukowania ulotek. Część przekazał następnie Jocherowi, a część 
– Naskrętowi. Następnie Adam Jocher skontaktował się z Jerzym Wierzbickim, który zgodził się na przejęcie ulo-
tek w celu rozkolportowania ich na terenie Zakładu Obuwia. Wierzbicki przekazał rolkę, opakowaną w „Trybunę 
Opolską” Krzysztofowi Kruszyńskiemu z przeznaczeniem dla Kazimierza Stokowskiego. Stokowski po zapoznaniu 
się z zawartością ulotek porozmawiał ze Stanisławem Żądłą, uprzedzając go, że jest stan wojenny i za kolportaż 
ulotek można odpowiadać. Żądło odważnie ulotki przeczytał i rozrzucił po zakładzie. Potem aresztowani zostali 
Wierzbicki i Jocher. Świadkiem aresztowania Wierzbickiego był Wyspiański, który natychmiast spalił pieczęcie 
i ulotki. Postępowanie w stosunku do Kazimierza Stokowskiego zostało umorzone. Uznano, że jego działalność, jak 
i Stanisław Żądły, nie zawierała elementu „organizowania akcji protestacyjnej”, lecz „uczestnictwa”. 

…I EPILOG W SĄDZIE

Przy wypełnionej sali Sąd Wojewódzki przystępuje do otwarcia rozprawy, która w sumie potrwa dwa dni. 
Oskarżony Jan Naskręt przy pomocy obrońcy wyjaśnia, że został aresztowany tuż po powrocie z pogrzebu ojca, był 
chory, pobierał lekarstwa i nie bardzo wiedział, co w śledztwie mówił i podpisał. Zatem sąd odczytuje, że sporządził 
linoryt z napisem „Solidarność zwycięży” i symbolem kotwicy, która w czasie II wojny światowej była symbolem 
walki z okupantem. Osk[arżony] Naskręt na rozprawie oświadcza stanowczo, że linoryt znalazł w siedzibie Za-
rządu Regionu i zabrał do domu bez żadnych zamiarów. Po ogłoszeniu stanu wojennego przypomniał sobie 
o tym, przybił do deski i pokazał kolegom Wyspiańskiemu i Jocherowi. Zrobili kilka próbnych odbitek. Co z nimi 
zrobił – oświadczył – nie wiem. Na pytanie sądu, co znaczy napis, oskarżony odpowiedział, że miał na myśli zwykłą 
solidarność ludzi, zaś kotwica jest jego zdaniem symbolem pojednania. Z KPN-em nie miał nigdy nic wspólnego. 
Owszem mówił na zebraniu, że należałoby w Prudniku założyć KPN, ale do tego nie doszło. Na wniosek obrony 
powołano dwóch biegłych-psychologów, którzy stwierdzili, że Jan Naskręt nie wykazuje zaburzeń psychicznych ani 
niedorozwoju umysłowego, natomiast w czasie dokonania zarządzanych mu czynów miał ograniczoną zdolność 
rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swym postępowaniem, jednakże nie w stosunku znacznym, a zatem 
nie w myśli art. 25 par. 1 czy 25 par. 2 

Eugeniusz Wyspiański też twierdził przed sądem, że przez ulotki chciał zaznaczyć zwykłą solidarność mię-
dzyludzką, a nie „Solidarność” jako związek. Według niego kotwica, to symbol Nadziei. 16 lutego opowiadał 
prokuratorowi i podpisał następujące zdanie: … Byliśmy pod wpływem szoku i tego dnia (13 grudnia 1981 r.) nie do-
szliśmy do żadnych wniosków. Po świętach Bożego Narodzenia przyszedł do mnie Naskręt i powiedział, że u Zośki Mu-
larczyk organizowane jest zebranie związkowe i czy by tam poszedł. Łącznie było tam ok. siedmiu osób. Na zebraniu 
tym pracownicy „Frotexu” mówili, by stosować bierny opór. Mówiło się również o tym, by zorganizować wydawanie 
biuletynu związkowego. Jak mowa była o bojkotowaniu pracy wyszedłem, powiedziałem, że z wariatami rozmawiał 
nie będę… Przed sądem twierdził, że żadnego zebrania nie było, bo nikt nie przewidywał i nie protokółował. Na 
pytanie sądu, dlaczego mówił co innego w śledztwie, a co innego na rozprawie – oskarżony wyjaśnia: Bo mi proku-
rator powiedział, że Naskręt mnie sypnął. Wobec czego prokurator zadał pytanie: Jak to możliwe, jak Naskręt wtedy 
nie był jeszcze aresztowany?

Adam Jocher wygłosił przed sądem prawdę: - Byłem działaczem, wybrano mnie na przewodniczącego „Soli-
darności” jednogłośnie, mnie nie wypadło się wycofać. Spotkałem w Prudniku przewodniczącego Zarządu Regionu 
Jałowieckiego. Podał mi adres i hasło w Opolu, gdzie mam się z nim kontaktować. Nie skorzystałem z tego. Ale też nie 
chciałem być posądzonym o tchórzostwo. Unikałem kontaktów z innymi działaczami. Do kościoła chodziłem z syn-
kiem, by nie uczestniczyć w żadnych spotkaniach. Jednak psychiczna presja środowisk była taka, że – nie chcąc stracić 
twarzy – musiałem współdziałać. 

Jerzy Wierzbicki był autentycznie załamany. Oświadczał, że nigdy pracy związkowej nie łączył z polityką. 
Wprawdzie przejął ulotki od Jochera, ale w związku z wyjazdem do Opola w dniu 22 grudnia nie mógł ich sam 
rozdać pracownikom, ani inaczej rozkolportować, wobec czego polecił oddać je Stokowskiemu. W chwili obecnej – 
oświadczył – całą tę sprawę traktuje jako wygłup. 
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Prokurator w swym końcowym przemówieniu podkreślił, że z wszystkimi działaczami „Solidarności” prze-
prowadzone były zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego rozmowy profilaktyczne. Wiedzieli, że nie wolno prowa-
dzić żadnej działalności związkowej. Tymczasem urządzili zbiórkę pieniędzy, zastanawiali się nad sporządzeniem 
skrzynek na datki, przystąpili do druku i rozpowszechnienia ulotek. Czy na spotkaniu towarzyskim Jałowiecki 
przekazał Jocherowi adres punktu kontaktowego w Opolu i hasło? Działalność całej grupy wynika stąd, że oskar-
żony Naskręt myślał i mówił o założeniu KPN-u w Prudniku jeszcze przed ogłoszeniem stanu wojennego. Dowody 
sympatyzowania z KPN-em znaleziono w toku rewizji także u oskarżonych Wyspiańskiego i Jochera. Reasumując, 
oskarżyciel publiczny wniósł o wymierzenie  kar pozbawienia wolności: J. Naskrętowi – 4 lata, A. Jocherowi 
i E. Wyspiańskiemu na 3,5 roku, zaś J. Wierzbickiemu na 3 lata. 

Obrona lansowała jedną generalną tezę: działalność oskarżonych nie przyniosła żadnych szkód gospodarce 
narodowej, ulotki nie przedostały się do szerokich rzeszy odbiorców, gdyż zostały zniszczone, działali pod przy-
musem psychicznym. Ponadto, przy pomocy Słownika języka polskiego, obrona wyjaśniła sądowi znaczenie słów: 
„Zebranie” i „Organizowanie”. Wszystko tak, że nie było żadnych zebrań, ale nikt też nie organizował żadnej akcji 
protestacyjnej, gdyż jak oskarżeni wyjaśnili, mieli na myśli solidarność  ogólnoludzką i nadzieję, a nie „Solidarność” 
jako związek czy zgoła KPN. Przymus psychiczny, w przypadku oskarżonego Naskręta brak możliwości zrozumie-
nia postępowania w chwili dokonywania czynu, oskarżony Jocher przeszedł żółtaczkę, a z Wyspiańskim rozmo-
wy profilaktyczne nie były prowadzone, żona osk. Wierzbickiego spodziewa się piątego dziecka. Obrona en bloc 
wniosła o odstąpienie od trybu doraźnego i uniewinnienie oskarżonych bądź umorzenie postępowania przeciwko 
nim. W przerwie rozmawiam z oskarżonymi. - Myślałem, że ryzykuję zaledwie sprawę przed kolegium – powiedział 
Adam Jocher. - Nie można uciec od przemożnej presji psychicznej środowiska. Kto tego nie przeżył, ten nie zrozumie, 
ale tak właśnie nie jest. Jan Naskręt raz jeszcze dobitnie zapewnił, iż miał na myśli solidarność ogólnoludzką i na-
dzieję. Jerzy Wierzbicki był tak zdenerwowany, że nie mógł z siebie słowa wydobyć. 

WYROK

Po ponad dwóch godzinach denerwującego oczekiwania zapada wyrok. Sąd odstąpił do trybu doraźnego, ska-
zując oskarżonych: Jana Naskręta na karę dwóch lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na 4 lata, Eugeniusz 
Wyspiańskiego i Adama Jochera i Jerzego Wierzbickiego na karę pozbawienia wolności przez półtora roku w za-
wieszeniu na 3 lata. Ponadto sąd obciążył wszystkich oskarżonych kosztami postępowania w kwocie po 3 tysięcy zł. 
W uzasadnieniu sąd przyznał, że czyn, popełniony przez oskarżonych nie był szczególnie szkodliwy. Z tego wzglę-
du sąd odstąpił od trybu doraźnego. Oskarżeni wytworzyli i kolportowali ulotkę, co wskazuje na kontynuowanie 
działalności związkowej. Zarzut w części dotyczącej tej działalności nie został dostatecznie udowodniony. Spotka-
nia nie można traktować jako zebranie. Rozmowy takie – stwierdził sąd – były kontynuowane powszechnie 
w całej Polsce. Jeśli idzie o zbieranie dodatków, jest to zwykły odruch ludzki, że ludzie ludziom pomagają. W toku 
przewodu sądowego nie potwierdziły się zarzuty o zamiarze wydaniu biuletynu związkowego. Sąd przyznał zarzut, 
że oskarżeni produkowali rozpowszechniali i ulotki, co jednak nie może być traktowane jako akcja protestacyj-
na. Zostało to przez sąd przyjęte jako kontynuowanie działalności związkowej. Sąd oświadczył, że argumentacja 
oskarżonych, iż w toku postępowania przygotowawczego niedostatecznie mogli zapoznać się z aktami, a dotyczy to 
szczególnie osk[arżonego] Naskręta, jest naiwna. Przy wymiarze kary sąd wziął pod uwagę warunki osobiste, fakt, 
że oskarżeni są jednymi żywicielami rodzin. Sąd wziął również pod uwagę znikomy efekt propagandy ulotek. Pol-
ska – podkreślił sąd – jest państwem praworządnym. Anarchia się skończyła. Członkowie „Solidarności” powinni 
swe aspiracje kierować tam, gdzie trzeba Polsce pomóc, a nie – zakłócać spokój. Sąd przypomniał, że warunkowe 
zawieszenie kary nie znaczy jej darowanie i za każde niewłaściwe zachowanie się oskarżonych kara może być od-
wieszona. Na koniec sąd wyraził nadzieję, że oskarżeni zrozumieli swą winę. Sąd oświadczył, iż wymierzone kary 
należy traktować jako wychowawcze, uchylił areszt tymczasowy wobec wszystkich oskarżonych i kazał wypościć 
ich na wolność. Wyrok nie jest prawomocny. 

Nina Kracherowa, 

Konspiratorzy, „Trybuna Opolska”, 16 marca 1982 r.
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Jarosław Kus i Maciej Niemas. Wspomnienia i refleksje   

W nocy z 18 na 19 marca 1985 r. Jarosław Kuś, syn Kazimierza i Krystyny, ur. 7 czerwca 1967 r. w Prudniku, 
oraz  Maciej Niemas, syn Ludwika i Heleny, ur. 9 lutego 1968 r. w Kędzierzynie, „dopuścili się” aktu „zbezczesz-
czenia” pomnika ku czci Armii Radzieckiej,  znajdującego się w Prudniku na placu Wolności, poprzez oblanie go 
farbą drukarską. W trakcie tego aktu sabotażu, około godz. 1.00, zostali oni ujęci przez patrol milicji. Patrol został 
zaalarmowany przez ormowca, mieszkającego w pobliżu pl. Wolności. Ormowiec ten miał za zadanie pilnowanie 
i obserwowanie pomnika w noc poprzedzającą obchody kolejnej rocznicy „wyzwolenia” Prudnika, na której mieli 
się pojawić oficerowie radzieccy. Kuś  i Niemas  zajmowali się kolportażem tekstów o „wrogiej treści”, wymierzonej  
przeciwko ZSRR i PRL, a także roznoszeniem ulotek NSZZ „Solidarność”.

Jarosław Kuś:
Byliśmy młodzi i chętnie wchodziliśmy w role bohaterskich Polaków. Przywdziewaliśmy 

tożsamość: „Jestem Polakiem, jestem powstańcem, żołnierzem NSZZ »Solidarność«, który 
walczy o suwerenność i wolność bytu Państwa Polskiego”. Tożsamość powstańca była naszą 
drugą skórą. Wyzwolenie Polski z okowów komuny to była nasza misja, dla niej ryzykowa-
liśmy, narażając się na represje, których później doświadczyliśmy, gdy złapano nas podczas 
wyżej wymienionego aktu sabotażu, związanego z radzieckim pomnikiem. Kochaliśmy 

Polskę, a komuna mordowała jej rozwój społeczny, ekonomiczny, a przede wszystkim wolność i demokrację, bez 
których postęp gospodarczy był niemożliwy. System pogrążał nas w strachu, szarzyźnie i wszechogarniającej nu-
dzie. Sabotaże były sprzeciwem wobec tej rzeczywistości, przez te desperackie działania pragnęliśmy ją zmienić, czuli-
śmy że to nasz obowiązek. Odwagi dodawała nam świadomość, że robimy to nie dla siebie, ale dla wszystkich Polaków, 
którzy myśleli tak jak my. Wolna Polska była wtedy nam potrzebna, była droga, opłacało się dla niej i o nią walczyć. 

Gdy w 1989 roku Polska, dzięki NSZZ „Solidarność”, zdobyła utraconą wolność, byliśmy dumni, że mieli-
śmy w tym swój udział. Święty JP II powiedział: „Nie ma wolności bez »Solidarności«”. „Solidarność” była jakby jego 
armią. Otrzymaliśmy od Starosty Radosława Roszkowskiego medale z tą treścią na pamiątkę tamtych dni, które 
budziły w nas wielkie społeczne emocje i podnosiły nasze morale. 

Obecnie mamy prawo postawić diagnozę relacji współczesnego Polaka do swojego Kraju. Dziś często Polacy nie 
mają dla swojego Państwa ani jednego dobrego słowa, dla tego Państwa wyzwolonego, niepodległego i demokratycz-
nego. Ich zdaniem Polska o nich zapomniała, a oni stracili do niej zaufanie. Elity inteligenckie, biznesmeni i politycy 
nie zbudowali po 1989 r. żadnego podobnego symbolu jedności, który przyczyniłby się do dobra całego Narodu jak 
kiedyś „Solidarność”.

Maciej Niemas:
W latach osiemdziesiątych, będąc nastolatkiem, udzielałem się w działaniach opozycyj-

nych na terenie Prudnika. Zanim jednak doszło do obrzucenia farbą pomnika poświęconego 
pamięci żołnierzy Armii Czerwonej na placu Wolności oraz wybijania szyb w komitecie Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prudniku, korzystałem z kontaktów z „Solidarno-
ścią” wrocławską i stamtąd czerpałem siłę i wiarę w słuszność do walki z socjalistycznym 
i milicyjnym państwem, jakim była ówczesna Polska.  

Nasza aktywność (z Jarkiem Kusiem) była dla prudnickiej „Solidarności” niespodzianką. Braliśmy udział w ruchu 
oazowym oraz udzielaliśmy się w strukturach kościelnych, ale robiło to wtedy mnóstwo młodych ludzi i nikt, a przede 
wszystkim milicja, o nic nas nie podejrzewała. Obaj nie byliśmy zadowoleni ze słabej aktywności opozycjonistów 
(w naszej ocenie wyłącznie obnoszących się ze swoją przynależnością do „tajnej” organizacji i powtarzających sobie 
nawzajem wiadomości zasłyszanych z Radia Wolna Europa), więc postanowiliśmy uderzyć w miejsce, które dla wielu 
prudniczan było umowną „zadrą w oku”. Plac Wolności (wtedy Plac Wyzwolenia) był miejscem tzw. capstrzyków 
(przemarszów i manifestacji hołdujących pamięci o żołnierzach radzieckich, wysławiających reżim, wmawiających 
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obywatelom, że idea socjalizmu i braterskich relacji ze Związkiem Radzieckim jest jedyną słuszną drogą), a central-
nym miejscem tego placu był wymieniony już wyżej pomnik.

Plan był prosty i w zasadzie nie niósł ze sobą żadnego ryzyka. Po udanej i bezkarnej akcji związanej z wybiciem 
szyb w prudnickim komitecie PZPR postanowiliśmy „zbezcześcić” monument. Malowanie farbą napisów za pomocą 
pędzla wiązało się z długim czasem realizacji oraz potencjalną wpadką, więc postanowiliśmy pomnik obrzucić wy-
dmuszkami z jajek napełnionymi emalią. Umówiliśmy się późnym wieczorem niedaleko placu i czołgając wzdłuż 
żywopłotu przemieściliśmy się na tyle blisko, że trafiliśmy pomnik, rozbryzgując na nim zawartość wszystkich przygo-
towanych jaj. Niestety, niemal natychmiast na plac wjechał radiowóz (potem dowiedzieliśmy się, że nad placem 
w oknie poddasza był milicyjny punkt obserwacyjny) i rozpoczął się za nami pościg. Udało mi się dobiec do skraju 
placu, ale zatrzymałem się na dźwięk odbezpieczanej broni i komendy: Stój, bo strzelam! Jarka zatrzymano gdzieś 
w bocznej bramie. 

Zostałem zatrzymany i przewieziony na komendę. Przesłuchanie trwało do późnych godzin porannych i składało 
się z zastraszania mnie i mojej rodziny, bicia i ograniczenia dostępu do ubikacji. Ponieważ odmówiłem składania ze-
znań oraz podpisania tzw. lojalki, zostałem wywieziony do komendy wojewódzkiej milicji [Wojewódzkiego Urzędu  
Spraw Wewnętrznych – red.] w Opolu. Tam na wstępie poinformowano mnie, że zostanę „wpałowany na stojąco do 
trumny”, i ponownie poddano „przesłuchaniom”. Jednym ze środków zastraszania było umieszczenie mnie w jednej 
celi z gwałcicielem oraz zabójcą. Nietrudno było sobie wyobrazić, co to oznaczało dla nastolatka. 

Wypuszczono mnie po kilku dniach z nadzieją, że mając „ogon” oraz podsłuch w mieszkaniu i telefonie doprowa-
dzę milicję do innych opozycjonistów. Tak się jednak nie stało, ponieważ byłem ostrożny. 

Do sprawy sądowej musiałem codziennie meldować się na milicji. Znosiłem niezapowiedziane wizyty funkcjo-
nariuszy SB, domowe przesłuchania z biciem i przeszukania, przesłuchania w drodze do szkoły, wywożenie do 
lasu w stronę „klasztorku”, przykładania przeładowanej broni do mojej głowy, kopania własnego grobu... strzelania 
w moim kierunku. 

Wrocławska opozycja doceniła moją postawę. Na mojego obrońcę zgłoszono tego samego prawnika, który bronił 
takich sław jak Andrzej Gwiazda czy Jarosław Broda. Wyrok brzmiał: trzy lata w zawieszeniu na pięć lat oraz 600 
godzin prac społecznych na rzecz miasta Prudnika. Odpracowałem je, porządkując groby na Cmentarzu Centralnym.

Konsekwencją naszego czynu był nie tylko wyrok i represje. Po zakończeniu szkoły zawodowej rozpocząłem naukę 
w Technikum Drzewnym w Głuchołazach. Już podczas pierwszych lekcji nauczyciel fizyki powiedział przy całej klasie, 
że i tak nie zaliczę pierwszej klasy. Tak też się stało. Pomimo egzaminów poprawkowych nie dane mi było zdać do 
następnej klasy. W bursie szkolnej, w której mieszkałem, miałem częste wizyty kierowniczki oraz funkcjonariuszy SB, 
którzy przeszukiwali moje rzeczy oraz ograniczali mi wyjazdy weekendowe do domu. Nie mogłem ukończyć innych 
szkół średnich, a próbowałem w wielu. 

Cała sytuacja odbiła się negatywnie na mojej rodzinie, która musiała przeprowadzić się do Gliwic. Ponieważ 
w 1980 r. mój ojciec uciekł do Niemiec, moi bliscy „odczuwali” niechęć władz jeszcze przez wiele lat. Prześladowania 
dotykały nas w Prudniku, Głuchołazach, Nysie oraz Kędzierzynie-Koźlu.

Miałem zakaz wyjazdu z kraju.  Mimo to wyjechałem do ojca z nadzieją, że tam zostanę. Niestety musiałem wró-
cić. Udało mi się wyjechać dzięki bałaganowi w dokumentach. Wydział paszportowy był w Koźlu, a moje nazwisko 
figurowało w aktach w Prudniku.

Moje kontakty z Jarkiem zakończyły się po wizycie jego ojca u nas. Stanowczo zażądał zupełnej izolacji nas obu od 
siebie i tak też się stało. Nie mam żalu i rozumiem jego postawę. Nie znam konsekwencji, jakie poniósł Jarek. 

Na zakończenie chcę podkreślić, że w moim działaniu nie było patosu, jaki widzimy na filmach czy czytamy 
w książkach, gdzie bohaterowie z tzw. szabelką szarżują na czołgi. Chciałem tego, co zrobiliśmy, i mimo strachu oraz 
ceny (do dzisiaj sprawdzam wielokrotnie drzwi w nocy, oglądam się za siebie, nie okazuję emocji bliskim, być może 
mam zachowania cechujące paranoika) zrobiłbym to jeszcze raz – patriotyzm był w naszym domu zawsze. 

W opozycji działałem jeszcze jakiś czas, ale to już historia we Wrocławiu, a ta pozostanie z braku dowodów wy-
łącznie w mojej pamięci. Nie zostałem odznaczony ani wyróżniony za to, co robiłem. Nie zabiegam o to.  

Nie znam nazwisk funkcjonariuszy. Podawane przez nich prawdopodobnie i tak były nieprawdziwe. 
To tyle w wielkim skrócie. Akta naszej sprawy znajdują się w Sądzie Rejonowym w Prudniku oraz w IPN. 

Rozmawiał: Radosław Roszkowski
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Bozy przemytnicy

Dwaj księża z Głuchołaz zorganizowali w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych sieć przemytniczą. 
Tysiące książek religijnych trafiło dzięki nim do czeskich chrześcijan.

W 1976 roku za pośrednictwem ks. Jana Gajka, pracującego wtedy w Głuchołazach, nawiązaliśmy kontakt z ewan-
gelikami z Zaolzia w Czechosłowacji, a szczególnie z katolickim księdzem Olbrzichem z parafii w miejscowości 
Vendrine – opowiada Jan Ćwiek z Głuchołaz. - To od niego dowiedzieliśmy się, że brakuje u nich podstawowych 
książek do religii, np. katechizmu.

Za naszą południową granicą państwo już od roku 1950 położyło ciężką rękę na wierzących. Rozwiązano więk-
szość seminariów duchownych, tysiące zakonników i zakonnic wysłano do obozów pracy. Większość parafii po-
zbawiono księży. Zamknięto katolickie gazety, zabroniono druku wydawnictw religijnych.

Jan Ćwiek opowiada, jak wyglądała spontaniczna bratnia pomoc dla czeskich ewangelików. Kilka razy do roku 
młodzież licealna z Głuchołaz jechała prywatnie do Ostrawy, na potajemne spotkania religijne ewangelików. Pieszo 
szli przez przejście graniczne do Mikulovic, skąd ruszali dalej czeskim pociągiem. Ks. Jan Gajek za każdym razem 
zaopatrywał najbardziej zaufanych w książki, m.in. polskie katechizmy dla dzieci. Wkładali po kilka sztuk do pleca-
ków, pomiędzy ubrania i przenosili przez granicę. Transport książek zabrała ze sobą szkolna wycieczka licealistów 
z Głuchołaz, którzy we wrześniu 1977 roku pojechali do Bułgarii.

- Harcerze z Głuchołaz jeździli na spotkania i zawody sportowe do czeskich pionierów – wspomina Jan Ćwiek. – 
Dawaliśmy najbardziej zaufanym książki do przewiezienia, a sami z księdzem jechaliśmy za autobusem na rowerach. 
Na pierwszym postoju za granicą zbieraliśmy te książki z powrotem. Jednego z harcerzy przewieźli przez granicę sami 
WOP-iści w swoim gaziku, bo WOP przecież współpracował z ZHP. Nie wiedzieli, że ma plecak pełen książek.

Organizowana przez ks. Gajka akcja przerodziła się w indywidualne kontakty, przyjaźnie. Przy każdej okazji 
podsyłano Czechom książki kupowane u nas legalnie w sklepach Veritasu czy księgarniach św. Jacka.

- Dostawałem pocztą przesyłki z książkami nadawane w Monachium lub przywożone przez kogoś – wspomina 
Piotr Łojko z Głuchołaz. – Brałem je do torby i jechałem w rejon Czeskiego Cieszyna, Ostrawy. Nawet jak nie mia-
łem podanego adresu, to szukałem pierwszej parafii katolickiej czy ewangelickiej i tam to zostawiałem.

Piotr Łojko wspomina, jak kiedyś na przejściu w Głuchołazach celnicy wzięli go na osobistą rewizję. Zna-
leźli w ubraniu trzy egzemplarze Biblii po słowacku. Spisali protokół, zabrali publikacje. Na koniec zapytał, czy 
może już iść i podniósł z podłogi dwie swoje torby. Obie wyładowane Bibliami. Żaden z celników nawet do nich 
nie zajrzał. Przeniósł wtedy do Czech ponad pięćdziesiąt egzemplarzy.

PRZEZ ZIELONĄ GRANICĘ
W latach osiemdziesiątych głównym organizatorem przerzutu literatury religijnej z Zachodu na Słowację stał się 

inny kapłan pracujący w Głuchołazach, ks. Stanisław Ługowski. Stopniowo rozszerzał grono osób zaangażowanych 
w przemyt literatury religijnej, bazując głównie na grupach znajomych i zaufanych młodych ludzi z Głuchołaz i okolicy.

- Do ks. Stanisława trafiliśmy po śmierci ks. Popiełuszki w 1984 roku, gdy jako pierwszy w okolicy zaczął or-
ganizować msze za ojczyznę – wspomina Ryszard Kondracki z Nysy. – Ks. Ługowski zaufał nam, byliśmy grupą 
przyjaciół związanych z „Solidarnością”.

- Ks. Ługowski zabrał nas na spotkanie w prywatnym mieszkaniu we Wrocławiu, na które przyjechali także Sło-
wacy, którzy mieli od nas odbierać przesyłki. Tam właściwie dowiedzieliśmy się, w co wchodzimy – mówi Robert 
Pawlaczyk z Nysy. – To było swoiste spotkanie organizacyjne. Wstępnie ustaliliśmy miejsca przerzutu, znaki rozpo-
znawcze – chustki, charakterystyczne czapki. Takich grup jak nasza było więcej, ale niewiele o sobie wiedzieliśmy 
ze względów bezpieczeństwa.

Przerzut wyglądał tak: Grupa jechała do Głuchołaz do ks. Ługowskiego z plecakami, żeby zapakować książki 
religijne, różańce, obrazki, czasem kasety. Potem pociągiem w drogę, bo najczęściej punkt przerzutowy umówiony 
był gdzieś w Tatrach czy Beskidach.

- Jechało się całą noc w harmonijce pomiędzy wagonami, wisząc na plecakach – opowiada Robert Pawla-
czyk. – O 6 rano wysiadaliśmy w Zakopanem i szliśmy do zaprzyjaźnionej pani Marysi na gorącą herbatę. Potem 
ciężkie plecaki na plecy i w góry. O godzinie 23 odchodził pociąg powrotny.
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O ustalonej godzinie dwie grupy turystów wychodziły z dwóch stron na graniczny szczyt, gdzie spotykały się 
polskie i czechosłowackie szlaki piesze. Siadały w pobliżu i niepostrzeżenie zamieniały się plecakami. Ciężkie tury-
styczne „kominy” musiały być identyczne, żeby uniknąć podejrzeń. Przez trzy lata, od wczesnej wiosny do jesieni, 
pięcioosobowa grupa z Nysy jeździła na religijny przemyt nawet po dwa – trzy  razy w miesiącu. Ilości przerzuco-
nych w ciągu tych lat książek i rzeczy nie sposób dziś oszacować.

- Kiedyś szliśmy wiosną na Grzesia w Tatrach. W górach półtora metra śniegu, nawisy. W Chochołowskiej 
zaczął padać deszcz ze śniegiem, wiał silny wiatr, po prostu środek zimy. A my z Nysy zabraliśmy tylko swe-
terki i lekkie kurtki – opowiada Robert Pawlaczyk. – Zapadaliśmy się z tymi plecakami aż po szyje w zaspy. Każdy 
normalny człowiek od razu by pomyślał, ze to musi być przemyt. Doczołgaliśmy się w końcu na Grzesia, a z drugiej 
strony akurat wychodzą Słowacy. Z radości aż zaczęliśmy do siebie krzyczeć. Słowacy uratowali nam życie, bo mieli 
kanapki z ostrą papryką i gorącą herbatę z rumem.

KOPA PILNIE STRZEŻONA
- Kilka przerzutów poszło także przez Kopę Biskupią – wspomina Barbara Pawlaczyk. – W Górach Opawskich było 

trudniej, bo teren był bardziej kontrolowany i obserwowany, łatwiej było natknąćsię na spacerowiczów. Zdarzały się kon-
trole graniczne dosłownie co parę metrów. W Tatrach można się było ukryć wśród ludzi z wielkimi plecakami, tam nie 
budziły one zdziwienia. Idąc na Kopę, symulowaliśmy wyjście towarzyskie, grupa była mieszana, ubrania turystyczne, 
jeden duży plecak na dwie osoby. Raz przez Kopę przenieśliśmy nawet kserokopiarkę. Zmieściła się w plecaku.

Przed odwilżą 1989 roku drugim kanałem przerzutowym stały się legalne przesyłki pocztowe. Paczki z Polski 
adresowane do Czechosłowacji czy Związku Radzieckiego były rzadziej kontrolowane niż paczki z Zachodu, gdzie 
książki faktycznie drukowano. W akcję wysyłania przesyłek zaangażowali się klerycy z nyskiego seminarium du-
chownego. Zabierali książki, jadąc w odwiedziny do domu. W ten sposób wysyłali je za granicę z różnych miejsc 
kraju, żeby nie budzić podejrzeń. W Głuchołazach w pomoc dla Słowacji zaangażowała się m.in. Ludmiła Bielecka, 
nieżyjąca już bibliotekarka. Jej przyjaciółka, czeska celniczka, zanosiła paczki do Mikulovic i tam nadawała na cze-
skiej poczcie. Pomagali zaprzyjaźnieni celnicy (m.in. zmarła przed kilku laty Jolanta Szawdylas, żona byłego burmi-
strza Głuchołaz). W czasie swoich dyżurów przymykali oczy na znajome samochody przewożące religijną „bibułę”.

- W moim domu w Nysie był przez dłuższy czas magazyn tej literatury – wspomina Barbara Pawlaczyk. – 
Przyjechała pod dom ciężarówka, wjechała tyłem pod samą bramę i musieliśmy wnosić paczki do mieszkania. Nie 
jestem nawet w stanie powiedzieć, ile tego było. Braliśmy te książki na wyjazdy albo do wysyłki pocztowej.

JAK OPOZYCJA OPOZYCJI
- Wymiana była obopólna. Słowacy dostawali książki, nam pomagali dostarczając farbę w spreju, której w Pol-

sce wtedy nie można było dostać – opowiada Ryszard Kondracki. – Kupowaliśmy prześcieradła i malowaliśmy 
transparenty. Kiedyś prosto z Zakopanego pojechaliśmy do Częstochowy na pielgrzymkę ludzi pracy.

- W Zakopanem przed rocznicą porozumień sierpniowych wymalowaliśmy tymi farbami plac z pomnikiem 
żołnierzy Armii Radzieckiej – opowiada Robert Pawlaczyk. – Na drugi dzień wybuchła afera. Akurat był 1 wrze-
śnia i radziecka delegacja przyjechała składać kwiaty pod pomnikiem. Patrzą, a tam napis: „Solidarność żyje!” Tej 
nocy zresztą wymalowaliśmy w Zakopanem na murach więcej haseł. 

Ks. Stanisław Ługowski pracuje od lat dziewięćdziesiątych w parafii w słowackiej miejscowości Horne Srnie. 
Ks. Jan Gajek jest papieskim delegatem do spraw grekokatolików na Ukrainie. W prowadzoną przez nich akcję 
przerzutową literatury zaangażowane były dziesiątki ludzi, ale przez wiele lat ta karta historii opozycji pozostawała 
u nas nieznana. Mimo upływu dwudziestu lat wielu ludzi, uczestników tamtych wydarzeń, nadal nie chce o tym 
opowiadać. Wolą zachować dyskrecję.

- Nie czujemy się bohaterami. Jesteśmy katolikami, tak nas wychowano, żeby pomagać – wspomina Robert 
Pawlaczyk. – Znajomi Słowacy opowiadali, jak ciężka jest tam sytuacja Kościoła i ludzi wierzących. To wywoływało 
normalne ludzkie współczucie. Dla nich zresztą ryzyko było większe, a spotykając się w górach, widzieliśmy, że się 
boją. Tam ludzie wylatywali z pracy, szli do więzienia. U nas zawsze czuło się więcej wolności.

Krzysztof Strauchmann

PS. Przy pisaniu artykułu korzystałem z książki Mariana Szczepanowicza, Kurierzy Słowa Bożego, Kraków 2007.
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Sprawa krypt. „Recznik”, 
czyli jak SB inwigilowała Włodzimierza Pucka w 1989 r.  

Również po ponownym zarejestrowaniu „Solidarności” w kwietniu 1989 r. Służba Bezpieczeństwa traktowała 
tę organizację jako przeciwnika politycznego, czego wyrazem było dalsze prowadzenie spraw operacyjnych w sto-
sunku działaczy NSZZ „S”, a także zakładanie nowych spraw tego rodzaju. Sytuacja taka utrzymywała się jeszcze 
przez pewien czas po wyborach czerwcowych w 1989 r. Dopiero w drugiej połowie 1989 r., zgodnie z dyspozycjami 
MSW, Służba Bezpieczeństwa odstąpiła od prowadzenia spraw mających za przedmiot działalność NSZZ „Solidar-
ność”. Dobrym tego przykładem są działania SB wobec odbudowanej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” 
przy ZPB „Frotex” w Prudniku. 

1 lutego 1989 r. do dyrektora „Froteksu”, Bolesława Pohla, zgłosiła się trzyosobowa delegacja związkow-
ców z „Solidarności” w składzie: Włodzimierz Pucek, Ryszard Kasza i Jerzy Poterałowicz. Delegacja ta oznajmiła 
dyrektorowi, że na terenie przedsiębiorstwa rozpoczyna działalność grupa inicjatywna, mająca na celu odbudowę 
zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”936. Przedłożono formalne zawiadomienie z propozycją spotkania, pod-
pisane przez dwudziestu dwóch pracowników „Froteksu”937. 14 lutego 1989 r. zakładowi działacze „Solidarności” 
wystąpili z postulatem podwyżek wynagrodzenia dla załogi938.  

W odpowiedzi na te działania Służba Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Prudniku 
założyła z dniem 27 lutego 1989 r. sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Ręcznik”. Z wnioskiem 
o założenie tej sprawy wystąpił mł. chor. Adam Kręgiel, inspektor SB RUSW w Prudniku, uzyskując akceptację 
zastępcy szefa RUSW ds. SB, kpt. Kazimierza Sękowskiego939. Podstawę założenia sprawy stanowiły donie-
sienia TW ps. „Bogda”, potwierdzone w formie pisemnej przez dyrektora ZPB „Frotex”940. Celem założenia sprawy 
było potwierdzenie informacji na temat działalności zakładowego komitetu organizacyjnego NSZZ „Soli-
darność”. W razie potwierdzenia tych informacji działania SB miały być nakierowane na ustalenie planów i zamia-
rów komitetu oraz jego ewentualnych powiązań z innymi ośrodkami nielegalnie działającymi w kraju. Z myślą 
o ewentualnych represjach karnych, przewidywano także gromadzenie dokumentacji procesowej we współpracy 
z Wydziałem Śledczym SB941. 

Z datą 12 marca 1989 r. opracowany został szczegółowy plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy krypt. 
„Ręcznik”, przedłożony przez mł. chor. Adama Kręgla i zatwierdzony przez szefa RUSW ds. SB, kpt. Kazimierza 
Sękowskiego. Plan ten przewidywał w szczególności uaktywnienie osobowych źródeł informacji SB (agentury) 
oraz prowadzenie z jej pomocą działań paraliżująco-neutralizujących. Planowano także pozyskanie nowego źródła 
informacji z grona zakładowych działaczy „Solidarności”. Plan przewidywał ponadto współpracę SB z prokuraturą, 
która miała przeprowadzić rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z członkami zakładowego komitetu organiza-
cyjnego NSZZ „Solidarność”.942   

Zgodnie z planem TW ps. „Marek” i TW ps. „Bogda”, prowadzeni przez mł. chor. Kręgla, mieli być źródłem in-
formacji na temat działań związanych z reaktywowaniem NSZZ „Solidarność” przy ZPB „Frotex”. Tajni współpra-
cownicy o pseudonimach „Gawron”, „Irek” i „Dama Pik”, prowadzeni przez mł. chor. Kręgla i ppor. Janusza Wojta-
lika, mieli dokonać rozpoznania osób tworzących komitet organizacyjny „S” i ich sympatyków. Mł. chor. Kręgiel, 
oprócz innych zadań, miał dokonać analizy składu osobowego Komitetu Organizacyjnego „S” oraz osób wpisują-
cych się na listę [członków] pod kątem wytypowania osoby do opracowania w charakterze kandydata na T[ajnego] 
W[spółpracownika]. O nowych zjawiskach dotyczących Komitetu Organizacyjnego „S” miano informować na 
bieżąco Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu w formie meldunków operacyjnych943. 
936 AIPN Wr 065/1447, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ręcznik”, 27 II 1989 r., mfm.
937 AIPN Wr 0010/3922, Pismo do dyrektora ZPB „Frotex”, 1 II 1989 r., k. 2. 
938 AIPN Wr 065/1447, Kronika sprawy, mfm.
939 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ręcznik”, 27 II 1989 r., mfm.
940 Ibidem, Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ręcznik”, nr ewid[encyjny] 34709, mfm.
941 Ibidem, Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ręcznik”, 27 II 1989 r., mfm. 
942 Ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjnych do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ręcznik”, nr ewid[encyjny] 34 709, mfm. 
943 Ibidem.  



331

Sprawą reaktywowania zakładowych struktur NSZZ „Solidarność” przy ZPB „Frotex” interesował się także 
Wydział II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Opolu. W piśmie z 10 marca 1989 r. naczelnik Wy-
działu II WUSW, ppłk Jerzy Bielski, powiadomił zastępcę szefa RUSW ds. SB w Prudniku o uzyskaniu sprawdzonej 
informacji na temat utrzymywania przez Włodzimierza Pucka kontaktów z ambasadą USA w Warszawie. W sy-
gnowanym przez niego piśmie czytamy m.in.: Wymieniony w lutym br. poinformował przedstawicieli ambasady, 
że chciałby nawiązać stały kontakt z korespondentem amerykańskim znającym j[ęzyk] polski [...] celem informo-
wania go o swoich spostrzeżeniach dotyczących dialogu przy „okrągłym stole”, swojej działalności w „Solidarności” 
oraz doznanych represjach ze strony władzy PRL – poprzednio i obecnie. Dysponuje [on] również na ten temat do-
kumentami i zdjęciami dotychczas niepublikowanymi. Jako miejsce spotkań z korespondentem proponuje własne 
mieszkanie. Jednocześnie informuję, że przedsięwzięcie to popiera wielu działaczy „S” z jego zakładu pracy. Z in-
formacji dotyczących w[yżej] w[ymienionego] wynika, że jest on aktywnym działaczem „S” od 1980 r. i działalność 
tę kontynuuje w swoim zakładzie pracy, tj. Zakładach Przemysłu Bawełnianego „FROTEX” w Prudniku. Ponadto 
przekazał on w[yżej] w[ymienionej] ambasadzie kopię pisma doręczonego przez dyrektorowi „FROTEKS-u”, pod-
pisanego przez dwudziestu dwóch pracowników zakładu, w którym informuje [się] go reaktywowaniu „S” i prosi 
o wyznaczenie terminu spotkania944. 

Ppłk Bielski sugerował funkcjonariuszom SB RUSW w Prudniku posłużenie się agenturą (osobowym źródłem 
informacji) w celu zniesławienia (kompromitacji) Włodzimierza Pucka i odsunięcia go w ten sposób od realizacji 
planowanego przez niego przedsięwzięcia. Gdyby działania te przyniosły spodziewany efekt, inicjatywę miał prze-
jąć agent Wydziału II SB (przypuszczalnie chodziło o inicjatywę w zakresie kontaktów z Amerykanami).

19 marca 1989 r. mł. chor. Kręgiel dowiedział się od jednego z dziennikarzy „Głosu Włókniarza”, że następnego 
dnia ma odbyć się spotkanie zakładowej grupy inicjatywnej „Solidarności” z dyrektorem ZPB „Frotex”. Z jego in-
formacji wynika – pisał mł. chor. Kregiel w odnośnej notatce służbowej – że Włodzimierz Pucek ma wysunąć wiele 
postulatów dotyczących pracy „S”, a ponadto mają oni domagać się od dyrekcji zakładu, aby zwrócono im całą 
dokumentację byłego związku „S” oraz sztandar. Z uzyskanej informacji wynika, że najbardziej aktywnymi 
z grupy inicjatywnej „S” są Poterałowicz Jerzy, Ryszard Kasza oraz Włodzimierz Pucek”945.  

21 marca 1989 r. mł. chor. Kręgiel udał się do dyrektora ZPB „Frotex” w celu przeprowadzenia rozmowy na 
temat spotkania z grupą inicjatywną „Solidarności”, jakie odbyło się dzień wcześniej. Dowiedział się on wówczas, 
że podczas odbywającego się w spokojnej atmosferze spotkania Włodzimierz Pucek odczytał m.in. następujące 
postulaty zakładowej „Solidarności”:  
- udostępnienie pomieszczenia biurowego wraz z telefonem, który będzie miał wyjście bezpośrednie na miasto, 
- wyrażenie zgody na publikację komunikatów przez zakładowy radiowęzeł, 
- udostępnienie gablot znajdujących się na terenie zakładu, wewnątrz zakładu jak i na zewnątrz, 
- druk deklaracji organizacyjnych w ilości 3 tys. egz., wykonanych w drukarni zakładowej, 
- udostępnienie maszyny do pisania, 
- oddelegowanie pracownika do pracy organizacyjnej, lecz bez straty zarobku na obecnym stanowisku pracy,   
- przekazanie byłego majątku zakładowego „S” protokolarnie, 
 -    zwrócenie sztandaru zakładowego.  

Odnosząc się do tych postulatów dyrektor „Froteksu” miał oświadczyć związkowcom, że wszystko będzie moż-
na po przeanalizowaniu zrealizować, lecz dopiero po legalizacji „S” przez Sejm946.

W związku z prowadzoną bądź planowaną inwigilacją osoby Włodzimierza Pucka, w dniu 23 marca 1989 r. 
mł. chor. Kregiel spisał w wydziale meldunkowym Urzędu Miasta i Gminy Prudnik personalia jego sąsiadów947. 

Przypuszczalnie w czerwcu 1989 r. TW ps. „Bogda” przekazał następujące informacje na temat działalności 
odrodzonej „Solidarności” we „Froteksie”: 

...obecnie sytuacja w zakładzie znacznie się uspokoiła, związek „Solidarność” działa legalnie i nikt nie musi się 
z tym ukrywać. Włodzimierz Pucek jest w dalszym ciągu aktywnym członkiem związku. Z tego, co się orientuję, to 
944 AIPN Wr 0010/3922, Pismo naczelnika Wydziału II WUSW w Opolu do zastępcy szefa RUSW ds. SB w Prudniku, 10 III 1989 r., k. 8. 
945 Ibidem, Notatka służbowa, 19 III 1989 r., k. 9. 
946 Ibidem.  
947 Ibidem.  Notatka służbowa, 23 III 1989 r., k. 11. 
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mają się w najbliższym czasie odbyć wybory na przewodniczącego związku w zakładzie. Są dwie kandydatury: Wło-
dzimierz Pucek i Kasza Ryszard. Uważa się, że Kasza jest bardziej agresywny w swoich działaniach. Pucek obecnie jest 
w ścisłym kierownictwie tego związku. 

Osobiście nie widziałem, aby Pucek na terenie zakładu, jak też i poza nim, kontaktował się z jakimiś cudzoziem-
cami. Nie słyszałem, aby do niego do domu też przyjeżdżał ktoś z zagranicy. [...] 

Codziennie obecnie ktoś z kierownictwa związku „S” ma dyżur, gdzie przyjmują różnych ludzi948. 
Treść przytoczonego powyżej doniesienia świadczy o tym, że przedmiotem szczególnego zainteresowania SB 

były ewentualne kontakty Włodzimierza Pucka z cudzoziemcami. Było to najpewniej konsekwencją informacji na 
temat nawiązania przez niego kontaktu z ambasadą USA, przekazanych w marcu 1989 r. przez Wydział II WUSW 
w Opolu. 

Działalność zakładowej „Solidarności” we „Froteksie” przestała być obiektem zainteresowania SB dopiero 
w okresie między sierpniem i październikiem 1989 r. Z końcem sierpnia 1989 r. zrezygnowano z dalszego pro-
wadzenia sprawy krypt. „Ręcznik”, motywując to faktem zalegalizowania działalności NSZZ „Solidarność” oraz 
dyspozycjami dyrektora Departamentu V MSW949. 

Mimo formalnego zamknięcia sprawy krypt. „Ręcznik”, SB jednak jeszcze przez pewien czas interesowała się 
poszczególnymi działaczami związkowymi. W dalszym ciągu zbierano informacje na temat Włodzimierza Pucka, 
któremu założono teczkę osoby zastrzeżonej (OZ). Teczka ta, prowadzona przez mł. chor. Kręgla, została zamknię-
ta dopiero pod koniec października 1989 r. W odnośnej notatce służbowej z 21 października 1989 r. mł. chor. 
Kręgiel pisał: 

W trakcie przeanalizowania uzyskanych informacji od TW ps. „Bogda” i „Orion” ustaliłem, że obecnie Włodzi-
mierz Pucek jest aktywnym członkiem „S” w zakładzie, jak również na terenie miasta. Z uzyskanych materiałów 
wynika, że jest on zastępcą przewodniczącego związku w zakładzie, jak również jest w ścisłym kierownictwie tego 
związku w komitecie międzyzakładowym związku „S” w Prudniku. Jego postawa na terenie zakładu jest poprawna; 
nie jest on obecnie już tak agresywny. 

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju oraz zalecenia Naczelnika wydziału V, uważam za uzasadnione złoże-
nie teczki OZ w archiwum950.        

W ramach zacierania śladów działalności SB, zniszczono niemal wszystkie dokumenty z założonej dla Pucka 
teczki OZ (do nielicznych zachowanych dokumentów należy szkic sytuacyjny jego miejsca zamieszkania)951. 

Zbigniew Bereszyński   

948 Ibidem.  Wyciąg z doniesienia TW ps. „Bogda”, 18 VI 1989 r., k. 12. Wyciąg został sporządzony przez mł. chor. Adama Kręgla. 
949 AIPN Wr 065/1447, Wniosek o zakończenie sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Ręcznik”, nr ewid[encyjny] 34 709, mfm. Wnio-

sek, złożony przez mł. chor. Adama Kręgla, został zatwierdzony przez ppor. Janusza Wojtalika.  
950 AIPN Wr 0010/3922, Notatka służbowa, 21 X 1989 r., k. 13. 
951 Ibidem.  Szkic miejsca zamieszkania Włodzimierza Pucka, k. 3. 
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Rok 1989 w Szybowicach

Szybowice to największa wieś gminy Prudnik, w województwie opolskim. Przed dwudziestoma laty zamiesz-
kiwało ją 1250 osób. Wydarzenia z roku 1989 znamy tylko z opowiadań, wywiadów i relacji naszych rodziców, 
dziadków i mieszkańców wsi Szybowice oraz analizy skąpych zapisków kronikarskich. Jesteśmy uczniami szkoły 
podstawowej, urodziliśmy się już w III RP w roku 1996 i 1997, a wydarzenia z 1989 r. poznaliśmy właśnie z ust 
bezpośrednich ich świadków.

Mieszkańcy Szybowic, wsi o bardzo antykomunistycznym nastawieniu, wsi, w której w latach 1948–1952 dzia-
łała podziemna organizacja Krajowa Armia Podziemna (KAP) i której wielu członków zostało skazanych na kary 
śmierci i wieloletnie więzienia, z nadzieją przyjmowało zmiany dokonujące się za sprawą działalności „Solidarno-
ści”. Wielkim wydarzeniem była listopadowa debata w 1988 r. Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem, po której 
nasi dziadkowie mówili, że już bliski jest koniec komuny. Powtarza się do dziś słowa wypowiedziane przez Lecha 
Wałęsę, że świat odjeżdża samochodami, a my próbujemy dogonić go rowerami. Przełom nastąpił wiosną 1989 r. 
Komuniści zgodzili się na częściowo wolne wybory. I mimo propagandy w telewizji, radiu, prasie ludzie i tak wy-
mieniali się kupowanymi w Prudniku egzemplarzami „Gazety Wyborczej”, szukając prawdziwych informacji 
o wyborach i o tym, że po nich Polska będzie innym krajem – demokratycznym, bez komunistycznego reżimu. 
Wielu mieszkańców wsi uczestniczyło w spotkaniach przedwyborczych z kandydatami „Solidarności” we Wrocła-
wiu, w Opolu, Nysie. Dzielili się wrażeniami z nich podczas spotkań sąsiedzkich i przejazdów autobusowych 
i kolejowych do pracy, do szkół, na zakupy. Od czasów referendum z 1946 r. ludzie nie pamiętali tak „oplakatowa-
nych” Szybowic. Ulotki i afisze z kandydatami „Solidarności” pojawiły się na wszystkich płotach, bramach stodół, 
drzwiach domów stojących wzdłuż wiejskiej drogi. Nawet na każdym drzewie i słupie elektrycznym działacze „So-
lidarności” z ziemi prudnickiej i z Szybowic (Józef Boski, Włodzimierz Pucek, Ryszard Kasza, Jerzy Poterałowicz, 
Tadeusz Szewczuk, Jan Zbaraszczuk) zawieszali je i wszystkich informowali, na kogo należy głosować 4 czerwca, 
by nastąpiły zmiany w Polsce. Te biało-czarne odbijane na powielaczach plakaty, często przepisywane ręcznie są 
dziś wspominane ze wzruszeniem i rozrzewnieniem. Wszyscy pytani o nie je zapamiętali. I jeszcze maszerującego 
uśmiechniętego kowboja z gwiazdą szeryfa i napisem „Solidarność”. 

Dzień 4 czerwca 1989 r. był niezwykły w naszej wsi. Przed poranną mszą, po jej zakończeniu, przed sumą i po 
niej oraz po nabożeństwie popołudniowym ludzie przybywali do lokalu wyborczego, by oddać głosy na swoich kan-
dydatów. Sąsiedzi wzajemnie sobie pomagali przywożąc nielicznymi we wsi samochodami osoby samotne, starsze, 
chore, by mogły zagłosować. Byli i tacy, którzy przywozili krewnych na „komarkach i mopikach”. Przez cały okres 
komunizmu frekwencja wyborcza we wsi była najniższa ze wszystkich okolicznych wsi i teraz ludzie dali upust 
swym nadziejom. A że wybory nie będą sfałszowane, nie obawiano się, gdyż przy komisjach zasiadali mężowie 
zaufania. I nastąpiła wielka radość, gdy wieczorem ludzie przychodzili pod budynek szkoły pytać o wyniki i gdy się 
dowiadywali, że zwyciężyła „Solidarność”. Najwięcej głosów do Sejmu otrzymał popierany przez „Solidarność” Broni-
sław Wilk, a do Senatu również popierani przez „Solidarność” Edmund Omańczyk i Józef Góralczyk. Nigdy wcześniej 
taka sytuacja nie miała miejsca. Wszyscy się cieszyli, komentowali sukces, całowali, płakali. To był niezwykły 
wieczór i niezwykła noc w Szybowicach. Wielu miało nadzieję, że Polska stanie się członkiem EWG, że reformy za-
początkowane przez „Solidarność” poprawią sytuację Polaków. Po latach, dzięki „Solidarności” marzenia się spełniły.

Kolejne dni po wyborach były pełne nadziei. Zwyciężyła „Solidarność”. Na uzupełniające wybory dwa tygo-
dnie później 18 czerwca 1989 r. mało kto poszedł. Frekwencja nie osiągnęła dwucyfrowego wyniku. Z niepokojem 
obserwowano upór komunistów z oddaniem władzy. Z radością i nadzieją przyjęto wybór na premiera Tadeusza 
Mazowieckiego, ze smutkiem Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Starsze osoby całe dnie poświęcały ogląda-
niu w telewizji obrad Sejmu i Senatu i dokonujących się na ich oczach zmian. Do szkolnych klas wróciły krzyże. 
Powoli świat otwierał się i dla mieszkańców wsi. Nowych, ciekawych rzeczy dowiadywali się korzystając z dostępu 
do programów satelitarnych. Po Bożym Narodzeniu 1989 r., jak powiedział nasz pan woźny Stanisław Świątoniow-
ski, upadł w Szybowicach komunizm naprawdę. Wówczas to Sejm przywrócił naszemu godłu koronę, którą on 
domalował na godle szkolnym. Dzięki odwadze naszych dziadków, rodziców żyjemy w wolnej, lepszej Polsce.  Nie 
byłoby tego, gdyby nie „Solidarność” i odwaga Polaków w 1989 r.   

Zespół Franciszka Dendewicza 
(Magdalena Bolibrzuch, Sławomir Chojnacki, Wojciech Dynysiuk, Piotr Podborączyński)
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WYKAZ SKRÓTÓW 

AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN) w Białymstoku   
AIPN BU – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN) w Warszawie 
AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN) w Gdańsku 
AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN) w Katowicach 
AIPN Ki – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach (Delegatura Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 
IPN w Krakowie )
AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN) w Krakowie
AIPN Wr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN) we Wrocławiu
AK – Armia Krajowa; 
AMOZ Górażdże – Archiwum Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy spółce Górażdże Cement S.A.   
AP Opole – Archiwum Państwowe w Opolu  
b. d. – bez daty
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 
BP – Bezpieczeństwo Publiczne  
BSP – Budowlana Spółdzielnia Pracy 
CRS – Centrala Rolnicza Spółdzielni 
CRZZ – Centralna Rada Związków Zawodowych 
czes. – czeski  
d. – diazo 
DP – Dywizja Piechoty 
DRKP – Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych 
DTV – Dziennik Telewizyjny  
DZBR – Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze
DZBUP – Dolnośląskie Zakłady Budowy Urządzeń Przemysłowych 
Dz. U. – Dziennik Ustaw 
ewid. – ewidencyjny  
FPN – Fabryka Pomocy Naukowych 
FSD – Fabryka Samochodów Dostawczych  
GB WOP – Górnośląska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 
gm. – gmina 
GKiM – Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa 
GPK – Graniczny Punkt Kontrolny
GRN – Gminna Rada Narodowa  
GS – Gminna Spółdzielnia 
GS „SCh” – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
HDK – Honorowi Dawcy Krwi 
IPN – Instytut Pamięci Narodowej 
j. – jacket 
JO – Wyciąg z dokumentów sądowych dot. uznania za zmarłych – notatki  użyczone przez Janusza Oszytkę
k. – karta 
kal. – kaliber 
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
KGB – ros. Komitet gosudarstviennoy bezopastnosti (Komitet Bezpieczeństwa Państwowego)  
KIK – Klub Inteligencji Katolickiej
KiOR – Kółka i Organizacje Rolnicze
KK – Komisja Krajowa 
KK – kraje kapitalistyczne 
KKP – Krajowa Komisja Porozumiewawcza 
KM – Komitet Miejski; Komenda Miejska 
KMG – Komitet Miejsko-Gminny 
KMiG – Komitet Miasta i Gminy
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KMiP – Komenda Miejska i Powiatowa 
KMiP – Komitet Miasta i Powiatowy
KO – Komitet Obywatelski; Komitet Organizacyjny
KOR – Komitet Obrony Robotników 
KOWzP – Komitet Obrony Więzionych za Przekonania 
KPGR – Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych 
KP – Komitet Powiatowy; Komenda Powiatowa   
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej   
KPZS – Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego  
KRN – Krajowa Rada Narodowa 
krypt. – kryptonim 
KSN – Klub Służby Niepodległości 
KSR – Konferencja Samorządu Robotniczego   
KSS „KOR” – Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” 
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski 
KWK – Kopalnia Węgla Kamiennego 
KW MO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KZ – Komisja Zakładowa; Komitet Zakładowy    
KZD – Krajowy Zjazd Delegatów
LK – lokal kontaktowy 
LO – Liceum Ogólnokształcące 
LWP – Ludowe Wojsko Polskie 
m. – miasto  
m. st. – miasto stołeczne 
med. – medycyna 
mfm – mikrofilm
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego  
MGK – Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
MGN – Młodzieżowa Grupa Niepodległościowa   
MIC – łac. Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae (Zgromadzenie Księży 
Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny) 
MiG – Miasto i Gmina 
MKK – Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna 
MKO – Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny; Międzyzakładowa Komisja Organizacyjna 
MKS – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
MKZ – Międzyzakładowy Komitet Założycielski/Międzyzakładowa Komisja Związkowa     
mł. chor. – młodszy chorąży  
MO – Milicja Obywatelska
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
mps – maszynopis
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
nauk. – naukowy  
NIK – Najwyższa Izba Kontroli 
NKW – Naczelny Komitet Wykonawczy 
NKWD – ros. Narodnyj komissariat wnutriennich dieł (pol. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)  
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna 
NRF – Niemiecka Republika Federalna (właść. Republika Federalna Niemiec) 
NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
NSZZ IRz „S” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność”  
NSZZR – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników
NSZZ RI „S” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
NSZZ „S” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 
NZB – Nyski Zakład Budowlany 
NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów    
OKOR – Ogólnopolski Komitet Obrony Rolników 
OKO „S” – Opolski Komitet Obywatelski „Solidarność”
OKOWzP – Opolski Komitet Obrony Więzionych za Przekonania 
OMTUR – Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych 
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OP – łac. Ordo Praedicatorum (Zakon Kaznodziejski, pot. dominikanie)   
OPBP – Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
OPZZ – Ogólnopolskie  Porozumienie Związków Zawodowych 
oprac. – opracowanie  
org. – organizator/organizatorka
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej 
OSSO – Okręgowe Sieci Śląska Opolskiego
OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów    
OZ – osoba zastrzeżona/osoba zabezpieczona  
PFM – Paczkowska Fabryka Mebli 
PG – Przestępczość Gospodarcza 
PGKIM – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne 
PKP – Polskie Koleje Państwowe 
PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa 
PRN – Powiatowa Rada Narodowa 
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego  
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna 
poz. –  pozycja  
ppłk – podpułkownik 
ppor. – podporucznik  
PPR – Polska Partia Robotnicza 
PPRN – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
PPS – Polska Partia Socjalistyczna 
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa 
PRN – Powiatowa Rada Narodowa 
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego 
ps. – pseudonim 
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
PSZ – Polskie Siły Zbrojne 
PTHW – Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego 
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
PUdsBP – Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego
PUPiK – Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i Książki 
p. w. – pod wezwaniem 
PWRN – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej  
PZ – Poważne Zagrożenie  
PZPD – Paczkowskie Zakłady Przemysłu Drzewnego
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
PZZ – Polski Związek Zachodni 
R., r. – rok; rocznik
RE – Rejon Ewidencyjny 
rej. – rejestracyjny   
rej. – rejonowy/rejonowa 
rep. – repertorium
RFN – Republika Federalna Niemiec 
RK – Rada Koordynacyjna 
RKKNSChZZ – Regionalny Komitet Koordynacyjny Niezależnego Samorządnego Chłopskiego Związku Zawodowego 
rkps – rękopis 
RKS – Regionalny Komitet Strajkowy 
RO – Referat Ochrony 
ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
ros. – rosyjski
RPGKiM – Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
RSPOiW – Regionalna Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania 
RSP – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
RTCN – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze 
RUSW – Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych 
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RWE – Radio Wolna Europa 
RWPG – Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
RZ – Rada Zakładowa  
s. – strona 
„S” – „Solidarność” 
SB – Służba Bezpieczeństwa
SCh – Samopomoc Chłopska 
„SCh” – „Solidarność Chłopska”
SD –Stronnictwo Demokratyczne
SG – Sztab  Generalny
Sierż. – sierżant 
SKR – Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
SL – Stronnictwo Ludowe 
SN – Studium Nauczycielskie 
SNB – czes. Sbor národní bezpečnosti (Korpus Bezpieczeństwa Państwowego)  
SOR – sprawa operacyjnego rozpracowania  
SOS – sprawa operacyjnego sprawdzenia  
SOW – Śląski Okręg Wojskowy 
StB – czes. Státni bezpečnost (Bezpieczeństwo Państwowe)  
Strz. – strzelec  
STW – Spółdzielnia Transportu Wiejskiego
SVD – łac. Societas Verbi Divini (Zgromadzenie Słowa Bożego – Werbiści) 
sygn. – sygnatura  
ŚZPS – Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego   
TK – Tymczasowy Komitet
TKK – Tymczasowa Komisja Koordynacyjna 
TKZ – Tymczasowa Komisja Zakładowa  
TM – Technikum Mechaniczne 
TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
TPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
TRR – Tymczasowa Rada Regionalna 
TR „S” – Tymczasowa Rada „Solidarność”
TW – tajny współpracownik
TZR – Tymczasowy Zarząd Regionu  
UB – Urząd Bezpieczeństwa [Publicznego] 
UC – Urząd Celny 
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia 
USA – ang. United States of America (pol. Stany Zjednoczone Ameryki)  
UW – Urząd Wojewódzki 
VONS – czes. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (Komitet Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych)
WiN – Wolność i Niezawisłość; Wolność i Niepodległość   
WiP – Wolność i Pokój  
WK – Wojewódzki Komitet 
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza 
WOWewn. – Wojska Obrony Wewnętrznej 
WSOP – Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 
WP – Wojsko Polskie  
WPG – Wojskowa Prokuratura Garnizonowa 
WPKM – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
WPWiK – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   
WRN – Wolność – Równość – Niepodległość    
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa 
WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
WRZZ – Wojewódzka Rada Związków Zawodowych 
WSD – Wyższe Seminarium Duchowne 
WSI – Wyższa Szkoła Inżynierska 
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy
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WSS – Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców 
WSW – Wojskowa Służba Wewnętrzna 
Wu-Es-Ka – Wojewódzkie Stanowisko Kierowania 
WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego  
WUdsBP – Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego  
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych  
WZGKiM – Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
WZZ – Wolne Związki Zawodowe 
ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 
ZGM – Zakłady Galanterii Metalowej  
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego 
ZIW – Związek Inwalidów Wojennych 
ZMD – Związek Młodzieży Demokratycznej 
ZMP – Związek Młodzieży Polskiej 
ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej 
ZNGiR – Zakład Narzędzi Gospodarczych i Rolniczych 
ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego   
ZO – Zakład Obuwia 
ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ZOP – Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej   
ZP – Zarząd Powiatowy 
ZPA – Zakłady Przemysłu Azotowego 
ZPB – Zakłady Przemysłu Bawełnianego  
ZPD – Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego 
ZPO – Zakłady Przemysłu Odzieżowego 
ZR – Zarząd Regionu; 
ZSCh – Związek Samopomocy Chłopskiej 
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
ZSM – Zespół Szkół Mechanicznych 
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
ZTD – Zakłady Tkanin Dekoracyjnych 
ZT RPGKiM – Zakład Transportu Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 
ZUM – Zakład Usług Mechanicznych
ZUP – Zakłady Urządzeń Przemysłowych
ZWPŚ – Związek Weteranów Powstań Śląskich 

ŹRÓDŁA WYKORZYSTANEGO MATERIAŁU IKONOGRAFICZNEGO
Instytut Pamięci Narodowej – zasoby archiwalne;   
The Institute for the Study of Totalitarian Regimes (Ústav pro stadium totalitních režimů), strona internetowa;   
Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach;  
archiv hostiárny Unita; 
MODERNÍ DĚJINY.CZ, strona internetowa;
Bruntálský a krnovský denik.cz; 
iDNES.cz/Olomoucky kraj; 
fotopolska.eu; 
zonia – dolny.slask.org.pl; 
udalosti.signaly.cz; 
Adam Cieśliński – zbiory prywatne;   
Antoni Klusik – zbiory prywatne;   
Janusz Smagoń – zbiory prywatne;  
Wiesław Ukleja – zbiory prywatne;  
zbiory prywatne autora;  
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Velká kniha opozice v pohraničí   

Vláda, společnost a opoziční aktivity 
v pohraničí Opolského Slezska 

a Československa v období 
1980–1989     

vydaná Zbigniewem Bereszyńskim 
a Radosławem Roszkowskim   
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STÁVKY V LÉTE A POČÁTKEM PODZIMU 1980

Polovina roku 1980 přinesla drastické zhoršení hospodářské situace v Polsku. Počátkem července tohoto 
roku, bez předchozího upozornění v médiích, byly zvýšeny ceny masa a některých masných výrobků prodá-
vaných v komerčních prodejnách, kde mělo být toto zboží dostupné, za podstatně vyšší ceny než v prázdných 
běžných obchodech. Zdražení se vztahovalo také na závodní jídelny, v nichž zaměstnanci nejenom obědvali, ale 
také nakupovali. Již dříve zdražily tkaniny, noviny, cukr a cukrovinky. 

Zvýšení cen masa provedené v létě 1980 bylo poslední kapkou do kalichu hořkosti zoufalého dělnického 
prostředí a již na začátku července 1980 vypukly v různých částech země stávky. 

Vláda PLR brala v úvahu možnost použití síly proti stávkujícím. Nakonec převážil názor zastánců politické-
ho vyřešení krize. Výsledkem bylo uzavření dohody 30. a 31. srpna 1980 mezi vládními komisemi a Mezipod-
nikovými stávkovými výbory ve Štětíně a Gdaňsku; 3. září byla podepsána podobná dohoda v Jastrzębi. 

Vláda PLR souhlasila zejména se vznikem nezávislých samosprávných odborových svazů, ale výměnou za 
uznání vedoucí úlohy PZPR v zemi a zavedeného systému mezinárodních spojenectví druhou stranou, jak bylo 
uvedeno v gdaňské dohodě ze dne 31. srpna 1980.    

Obrovské vlně protestů se nevyhnulo ani jižní pohraničí opolského vojvodství. Již 1. srpna 1980 začala stáv-
kovat část zaměstnanců automobilky FSD „Polmo“ v Nyse (cca 300 osob. Dne 28. srpna 1980 začala stávkovat 
část zaměstnanců Mechanického oddělení Strojírenského závodu v Nyse. Ke stávce se postupně připojili za-
městnanci ostatních oddělení, zejména Slévárny. Byla prohlášena solidarita s dělníky stávkujícími na Pobřeží 
a byly představeny požadavky týkající se mzdové politiky. Dne 29. srpna 1980 ráno začala okupační stávka ve 
všech výrobních odděleních Strojírenského závodu. Tento den začala také nová stávka v automobilce „Polmo”.  

Řidiči Státní automobilové dopravy a Krajského dopravního podniku v Nyse stávkovali 30. srpna 1980. 
Opět stávkovali zaměstnanci FSD „Polmo”. 

Na přelomu srpna a září 1980 se nálada veřejnosti zlepšila, a to kvůli uzavření dohod ve Štětíně a Gdaňsku. 
Většina podniku pracovala normálně, ale v jednotlivých případech – také po ukončení stávky na Pobřeží – po-
řád se vyskytovaly protesty spojené s místními problémy.

Od 3. do 12. září 1980 stávkovali zaměstnanci Okresního komunálního a bytového podniku (RPGKiM) 
v Nyse. Stávka v nyském RPGKiM byla nejdéle trvajícím protestem v opolském vojvodství v roce 1980. Jejím 
výsledkem bylo zvýšení platů zaměstnanců.

 V období 2.–3. září 1980 se konaly stávky v zemědělských družstvech v Prudniku a Pakosławicích, 3. září za-
čali stávkovat také zaměstnanci Podniku zemědělského stavebnictví v Nyse, pracující na stavbě kombinátu PGR 
Frączków.  

Dne 4. září provoz přerušila všechna výrobní oddělení Pletařského podniku „Unia” v Głubczycích. V té době 
zástupci jednotlivých oddělení předkládali své požadavky ředitelům a podnikovým vedoucím PZPR. Speciální 
podniková komise začala vyřizovat žádosti zaměstnanců. 

Jedna z největších protestních akcí v opolském vojvodství, a to stávka v Bavlnářských závodech „Frotex” 
v Prudniku, se uskutečnila 5. září 1980. Druhý den byl zvolen osmičlenný stávkový výbor, jehož předsedou 
se stal Włodzimierz Pucek. Stávka ve „Frotexu” byla ukončena 10. září 1980 uzavřením dohody mezi stávko-
vým výborem a zástupci Sdružení podniků bavlnářského průmyslu a ředitelství ZPB „Frotex”, při účasti zástup-
ce ministra lehkého průmyslu a tajemníka Městského a obecního výboru PZPR v Prudniku. 

Příklad „Froteksu” následovali zaměstnanci některých dalších podniků z regionu Prudniku. Dne 6. září 1980 
začala stávka v místní Výrobně obuvi Slezského kožedělného podniku „Otmęt”, 10. září 1980 zaměstnanci Vý-
robny obuvi předložili písemné požadavky týkající se mimo jiné volby nových orgánů odborového svazu a také 
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mzdové a organizační politiky. Od 10. do 11. září stávkovali zaměstnanci Opolských továren na nábytek – Podnik 
č. 4 v Prudniku.  

Po dobu osmi hodin stávkovali 8. září 1980 všichni zaměstnanci Výrobního družstva invalidů „Piast” 
v Głubczycích. Stávkovali také řidiči a zaměstnanci dílen Okresního komunálního a bytového podniku v Głub-
czycích.

Ve stejný den začala okupační stávka Głuchołaské výrobny armatur v Głuchołazech. Druhý den, po projed-
nání s vedoucím sdružení „Chemak”, byla podepsána dohoda mezi stávkovým výborem a ředitelstvím továrny.  

Jednohodinová varovná stávka se konala 12. září 1980 v ZUP v Nyse. Tuto akci vedl čtyřčlenný Dělnický výbor. 
Výsledkem protestu byly dohody mezi ředitelstvím podniku a Dělnickým výborem, uzavřené 12. a 17. září 1980. 
Dohody zaručovaly zaměstnancům zvýšení platů bez ohledu na dříve obdržená zvýšení, a to v červenci a srpnu 
1980.    

Dne 13. září 1980 stávkovali také zaměstnanci Výrobního podniku „Cukry Nyskie” – WSS „Społem” v Nyse. 
Protest se týkal nízkých platů a špatných podmínek BOZP.

Od 16. do 19. září 1980 stávkovali zaměstnanci Výrobního družstva invalidů „Pionier” v Prudniku, a ve 
dnech 22. a 23. září se konala okupační stávka v Podniku dřevařské výroby „WUTEH“ v Paczkově. 

Zaměstnanci Nyského stavebního podniku v Nyse začali stávkovat 1. října 1980. Protestní akce byla ukon-
čena ve stejný den uzavřením dohody, která zaručovala zvýšení platů zaměstnanců. 

Ve stejný den zahájili stávku zaměstnanci Oddělení údržby a oprav železničních vozů v Nyse, jenž bylo po-
bočkou Depa PKP v Opoli-Groszowicích. Výsledkem stávky bylo podepsání dohody zaručující kladné vyřešení 
podaných požadavků.

VZNIK A ČINNOST NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
V LETECH 1980–1981 

Na začátku září 1980 začaly vznikat nové struktury odborových svazů, působící na základě uzavřených 
dohod. Nové odborové organizace byly tvořeny spontánně, zpočátku bez jednotného organizačního plánu. 
Až 17. září 1980, v průběhu jednání mezipodnikových zakládacích výborů z celé země v Gdaňsku, zvítězila 
myšlenka o vytvoření jednoho, celostátního odborového svazu, jenž bude spolkem samostatných regionálních 
organizací. Tímto způsobem vznikl Nezávislý samosprávný odborový svaz (NSZZ) „Solidarność”, jehož název 
navazoval na solidární stávku v srpnu 1980.                        

Dne 24. září 1980 zástupci Celostátního koordinačního výboru NSZZ „Solidarność” podali u Krajského 
soudu ve Varšavě žádost o registraci svazu. Jedním ze signatářů přiložených k přihlášce stanov NSZZ „Solidar-
ność” byl Jakub Forystek, zastupující odboráře z prudnické oblasti. 

V září 1980 se postupně začaly vytvářet mimopodnikové struktury NSZZ „Solidarność” v důležitějších ad-
ministrativních centrech opolského vojvodství. V Opoli, Nyse, Prudniku a některých dalších městech vznikly 
nezávislé mezipodnikové zakládací výbory NSZZ „Solidarność”, jejichž členy byli zástupci jednotlivých pod-
niků z daného území (bývalé okresní město včetně okolních obcí). Nejsilnější postavení měl Mezipodnikový 
zakládací výbor NSZZ „Solidarność” v Opoli, jehož prezidium bylo zvoleno 19. září 1980. 

Vedoucí úlohu při zakládání mimopodnikových struktur Solidarity v regionu Nysy měl Janusz Sanocki 
z místní Výrobny vědeckých pomůcek. Již 2. září 1980 Sanocki založil ve svém podniku Zakládací výbor ne-
závislého samosprávného odborového svazu, 23. září 1980 s jeho pomocí vznikl MKZ (Mezipodnikový zaklá-
dací výbor) NSZZ „Solidarność” Nyské oblasti. 

Předsedou MKZ se stal Janusz Sanocki. Členy MKZ byli také:  Janusz Smagoń (ZUP) – místopředseda, Wła-
dysław Bolechów (FSD „Polmo”) – místopředseda, Józefa Duczkowska (PKS), Leon Foltyn (FSD „Polmo”), Wie-
sław Szyndler (ZUP), Zbigniew Zając (WPWiK), Halina Piela („Cukry Nyskie”), Adolf Mikulec (Střední technické 
školy), Waldemar Balas (Výrobní družstvo invalidů „Pokój”), Tadeusz Pałys (Výrobna vědeckých pomůcek). 
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Mezipodnikový zakládací výbor NSZZ „Solidarność” Prudnické oblasti, působící v  podnicích v obcích 
Prudnik, Lubsza, Biała a Głogówek vznikl 8. listopadu 1980. Předsedou MKZ se stal Jakub Forystek (Výrobní 
družstvo dřevařského oboru 22. července v Prudniku). Jeho zástupci byli Włodzimierz Pucek (ZPB „Frotex”), 
Władysław Sierakowski (Výrobní družstvo „Pionier”) a Jerzy Wierzbicki (Slezský kožedělný podnik „Otmęt” – 
Výrobna obuvi v Prudniku). Funkci tajemníka zastával Andrzej Pajor, a pokladníkem byl Kazimierz Stokowski. 
Členy MKZ NSZZ Prudnické oblasti byli dále mj. Henryk Nowaczek (Krajská správa zemědělských investic) 
Józefa Kozioł (ZOZ), Józef Grabowski (ZOZ), Zygmunt Kramarz (PKS), Józef Boski (PKS), Eugeniusz Droho-
mirecki (školství) a Jan Naskręt (řemeslo). 

Kromě „velkých” MKZ vznikla také místní koordinační střediska NSZZ „Solidarność” v některých jiných 
městských centrech opolského vojvodství. V jižní části opolského regionu tato střediska byla založena v Gło-
gówku, Głubczycích, Głuchołazech a Otmuchově. Působily na území jednotlivých obcí. 

Předsedou koordinačního střediska v Głubczycích byl Jerzy Mielnik z Výrobního družstva invalidů „Piast”. 
Funkci poradce zastával Jakub Forystek, bydlící v Głubczycích, předseda MKZ Prudnické oblasti. 

Předsedou koordinačního střediska v Głuchołazech byl Henryk Jabłoński z Głuchołaské výrobny armatur. 
Jeho zástupci byli Ryszard Hirszfeld (Zdravotní středisko – ZOZ), Jerzy Panek (ZOZ) a Stanisław Tkacz (Dol-
noslezský jirchařský a kožedělný podnik „Renifer” – Závod v Głuchołazech). 

Na území města a obce Głogówek působila Koordinační komise MiG. Ode dne 22. října členy jejího 
prezidia byli: Tadeusz Jocher (předseda Koordinační komise MiG, a zároveň předseda Podnikové komise 
Máčírny v Głogówku), Irena Jaszczyszyn (předsedkyně Podnikového výboru (KZ) v Okresním stavebním 
a opravárenském komunálním podniku v Głogówku), Andrzej Ossoliński (předseda KZ u Družstva zeměděl-
ských spolků v Głogówku), Kazimiera Kluczna (předsedkyně KZ u Obecního družstva Głogówek), Ema-
nuel Ratajczyk (předseda KZ zaměstnanců školství a výchovy), Władysław Czeczek (člen KZ u Rybnického pod-
niku báňských úprav) a Zbigniew Jaszczyszyn (místopředseda KZ u Státního střediska plemenného chovu). 

Předsedkyní koordinačního střediska v Otmuchově byla Irena Nowak-Stamirowska (řemeslo), a místopřed-
sedy: Stanisław Wójtowicz (bývalý příslušník MO (Veřejné bezpečnosti)) a Eugeniusz Jasiński (Výrobna ho-
spodářského nářadí). Dne 18. března 1981 Wójtowicz odstoupil ze své funkce z důvodu častých a podstatných 
rozdílů v názorech s ostatními členy této struktury. V listopadu 1981 se předsedou centra stal Marian Sarabun, 
tajemník Podnikové komise NSZZ „Solidarność” v Městském komunálním a bytovém podniku v Otmuchově, 
bytem ve Wójcicích u Otmuchova. Do funkce místopředsedy centra byl v té době zvolen Zbigniew Dendys, 
předseda Podnikové komise NSZZ „Solidarność“ v Opolském cukrářském podniku v Otmuchově.  

Odboráři z jižního pohraničí Opolského regionu se aktivně účastnili celostátních protestů Solidarity. V bře-
znu 1981, v době tzv. bydgoské krize, sídlo Mezipodnikového stávkového výboru bylo přestěhováno z Opole 
do Prudniku.     

Ve dnech 25.–26. července 1981, během druhého kola 1. valné hromady delegátů NSZZ „Solidarność“ 
Opolského Slezska, byla zvolena Regionální správa Opolského Slezska NSZZ „S“ pod vedením Stanisława Jało-
wieckého. Členy Regionální správy se stali také následující aktivisté z jižního pohraničí Opolského regionu: Ja-
kub Forystek, Kazimierz Stokowski a Jerzy Wierzbicki (Prudnik), Andrzej Borula, Franciszek Szelwicki, Adam 
Topolewski (ZUP Nysa), Władysław Korus, Maria Treć (Głubczyce) a Tadeusz Jocher (Głogówek). Členem 
regionální Revizní komise se stal mj. Jan Dorosz z Prudniku. Delegáty na Národní sjezd NSZZ „Solidarność“ 
byli zvoleni mj. Jakub Forystek (Prudnik), Franciszek Szelwicki (ZUP Nysa) a také Jerzy Mielnik a Maria Treć 
(Głubczyce).

Jakub Forystek byl rovněž zvolen do funkce tajemníka Prezidia regionální správní rady. Tuto funkci zastával 
do 26. října 1981. Doplňovací volby do prezidia uspořádala Regionální správní rada 30. července 1981, kdy se 
jeho členem stal mimo jiné Franciszek Szelwicki z ZUP Nysa.        

Místní „Solidarność“ se aktivně účastnila celostátních protestů vyhlašovaných státními orgány svazu. První 
akcí byla celostátní jednohodinová varovná stávka dne 3. října 1980 v době od 12:00 do 13:00 h, vyhlášená proti 
podceňování společenských dohod z Gdaňska, Štětína a Jastrzębia vládou PLR.
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V druhé polovině listopadu 1980 se železničářská prostředí opolského vojvodství připojila k protestu vy-
hlášenému Meziokresním koordinačním výborem železničářů NSZZ „Solidarność“ vzhledem k obraně 
wrocławské dohody z října 1980. V napjaté atmosféře železničářského protestu v neděli 23. listopadu 1980 v Nowém 
Świętowie u Nysy se konala mše za zaměstnance místního uzlu PKP, spojená s oslavou posvěcení odborového 
praporu Solidarity. 

V prvních týdnech roku 1981 se aktivisté regionální Solidarity aktivně zapojili do boje o uplatnění uve-
deného v jastrzębské dohodě práva na všechny volné soboty v měsíci. Podle názoru Celostátního koordinačního 
výboru; NSZZ „Solidarność“, a v rozporu s názorem vlády PLR, vyzvali k započtení sobot 10. a 24. ledna 1981 
ke dnům pracovního volna. Dne 9. ledna 1981 MKZ Opole zveřejnila text příslušného usnesení KKP. Akci pro 
získání volných sobot zahájily také ostatní MKZ v opolském vojvodství.

Konflikt týkající se volných sobot byl jedním z důvodů, proč 27. ledna 1981 MKZ Opole za spo-
lupráci s komisemi z největších podniků a továren v regionu přijala usnesení o zorganizování varovné stávky 
dne 3. února, od 9:00 do 12:00 h. Tímto způsobem chtěli protestovat proti odkládání splnění dohod správní, 
politickou státní a krajskou vládou z Gdaňska, Štětína a Jastrzębia, a také vyjádřit svou podporu pro požadavek 
registrace zemědělské „Solidarity“. Podniková komise NSZZ „S“ v ZPB „Frotex“ v Prudniku uspořádala v této 
věci plebiscit mezi členy svazu. Pro zahájení stávky bylo 89 % členů podnikové „Solidarity“. 

Mezitím, 27. ledna 1981, došlo k protestům v některých podnicích opolského vojvodství. V plynárenském 
podniku v Głubczycích se tento den konala čtyřhodinová solidární stávka (od 8:00 do 12:00 h). Ve Výrobně 
dekoračních tkanin „Welur“ v Kietrzu došlo k varovné stávce v době od 9:00 do 12:00 h. Práci přerušili tehdy 
všichni zaměstnanci první směny – 760 lidí. Podle prohlášení podaného řediteli zástupci Podnikové komise 
NSZZ „S” se jednalo o protest proti nesplnění ustanovení uzavřených dohod ze strany vlády a o podporu žádo-
sti o registraci zemědělské „Solidarity” a propuštění politických vězňů. 

Dohoda o volných sobotách uzavřená dne 30. ledna 1981 v Rzeszově byla přijata v opolském vojvodství 
s výraznou úlevou. Dle dohody, zaměstnanci jednotlivých podniků začali v únoru 1981 odpracovávat absenci 
ve dnech 10. a 24. ledna (uznaných za dny pracovního volna za předpokladu jejich odpracování). Podniko-
vá komise NSZZ „S” u Družstva invalidů „Piast” v Głubczycích (předseda – Jerzy Mielnik) již dříve uzavřela 
s představenstvem družstva dohodu o odpracování sobot 10. a 24. ledna 1981 v termínu stanoveném vedením 
závodu. 

V druhé polovině března 1981 se místní struktury „Solidarity” aktivně zapojily do protestů, zahájených 
v reakci na události v Bydgoszczi, kde dne 19. března milice použily sílu proti odborovým aktivistům, po-
zvaným na zasedání Krajské národní rady. Již 20. března 1981 Prezidium MKZ NSZZ „Solidarność” v Opoli 
přijala usnesení o zavedení stávkové pohotovosti v podřízených podnikových organizacích (podle směrnice 
Prezidia KKP). Ve speciálním oznámení, podepsaném předsedou MKZ Opole, Romanem Kirsteinem, 
a zveřejněným v bulletinu „Signály”, jsou vyzývány všechny závody Opolského regionu k podpoře protestu 
a k vytvoření výborů občanské obrany v podnicích.

Podle usnesení Celostátního koordinačního výboru NSZZ „Solidarność” ve věci generální stávky, dne 
24. března 1981 MKZ Opole byl přeměněn na Mezipodnikový stávkový výbor. Stejně to udělaly ostatní 
MKZ v opolském vojvodství. Z bezpečnostních důvodů byla sídla MKS přesunuta do velkých podniků. Doča-
sným sídlem MKS Opole byla původně Huť Małapanew v Ozimku, MKS Nyské oblasti byla přesunuta do 
Výrobny průmyslových zařízení v Nyse, a MKS Prudnické oblasti měl svoje sídlo v ZPB „Frotex”.  

Většina podniků se zúčastnila čtyřhodinové varovné stávky vyhlášené KKP NSZZ „Solidarność” dne 27. 
března 1981 (v době od 8:00 do 12:00 h). Část podnikových odborových organizací byla zproštěna povinnosti 
účastnit se stávky vzhledem k sociálním nebo technologickým důvodům (nepřetržitý provoz). Tyto organizace 
vyjadřovaly svou podporu požadavků KPP bez přerušení práce.       

Druhý den (28. března), vzhledem k přípravě generální stávky plánované na 31. března 1981, MKS 
Opole s Romanem Kirsteinem přesunula své sídlo do Bavlnářských závodů „Frotex” v Prudniku. Byl tam také 
přesunut redakční tým opolského odborového tisku. Tímto způsobem se Prudnik stal na okamžik odborovým 
centrem Opolského regionu.
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Také ostatní MKS v opolském vojvodství zahájily přípravu ke generální stávce. Byly organizovány přepravní 
kanály pro potraviny, pořádkové služby a informační střediska. Byly rozšiřovány speciálně vypracované stávko-
vé manuály včetně návodů pro případ zavedení výjimečného stavu nebo vnějšího zásahu. Byly jmenovány 
druhé a dokonce i třetí „sady” stávkových výborů pro případ zatčení prvních. V podnicích na území Nysy již 
od varovné stávky dne 27. března 1981 pořádek udržovaly dělnické milice založené „Solidaritou”. 

Varšavská dohoda podepsaná dne 30. března 1981 a na jejím základě přijaté na rozhodnutí KKP o zrušení 
plánované generální stávky byly přijaty v opolském vojvodství se smíšenými pocity. Podporu dohodě vyjádřily 
mimo jiné stávkové výbory v ZUP a FSD v Nyse. Stávkový výbor ZTD „Welur” v Kietrzu vyjádřil podpo-
ru obsahu otevřeného dopisu Jana Rulewského, který popsal varšavskou dohodu jako porážku a ostudu pro 
Svaz. Předseda Podnikového výboru NSZZ „Solidarność” u ZPB „Frotex” v Prudniku, Włodzimierz Pucek, 
pohoršený vývojem situace v zemi a nesouhlasící s rozhodnutím KKP, vyjádřil svůj protest demonstrativním 
vrácením členského průkazu komunistické strany PZPR.         

V srpnu 1981 „Solidarita” slavila první výročí podepsání historických společenských dohod, které umožnily 
vznik nezávislého odborového hnutí. Zaměstnanci ZPB „Frotex” v Prudniku vyrobili při té příležitosti froté 
ručníky s logem „Solidarity” (na tuto tradici navázali v roce 2005, kdy opět vyrobili ručníky s logem „Solidari-
ty”, aby oslavili pětadvacet let existence svazu). Tyto ručníky byly vyrobeny v rámci svépomocné akce cca 1200 
zaměstnanci „Froteksu”, kteří – v reakci na výzvu Podnikového výboru NSZZ „Solidarność” – pracovali v ne-
pracovní sobotu 8. srpna 1981. Ručníky z „Froteksu” byly distribuovány mezi účastníky I. celostátního sjezdu 
delegátů NSZZ „Solidarność”, jenž se konal v Gdaňsku v září a říjnu 1981.

Regionální „Solidarita” připomněla první výročí společenských dohod slavnostmi na Hoře sv. Anny dne 30. 
srpna 1981. Druhý den se konaly výroční slavnosti v Głogówku, kterých se zúčastnil mj. předseda Regionální 
správy NSZZ „Solidarność” Opolského Slezska, Stanisław Jałowiecki.  

V neděli 6. září 1981 se v Prudniku konala slavnost pořádaná místní „Solidaritou” připomínající první 
výročí stávky v ZPB „Frotex”. Zúčastnilo se jí cca osm tisíc lidí, většinou mládeže a dětí. Během slavnosti byly 
distribuovány odborové a opoziční samizdatové publikace (materiály, jejichž obsah nactiutrhal stranickým a 
státním aktivistům – uvádělo denní hlášení Organizačního oddělení krajského výboru PZPR v Opoli). Or-
ganizátoři slavnosti také zajistili v té době téměř nedostupné potraviny: sladkosti, uzeniny, głubczycké pivo aj.  

Druhá polovina 1981 přinesla drastické zhoršení situace na trhu s potravinami. Základním důvodem byl od 
června 1981 probíhající pokles nabídky jatečného dobytku, jehož následkem byl nedostatek masa a masných 
výrobků. Bylo to spojeno s velmi špatným počasím v předchozím roce. Na podzim 1980 se povedlo shromáždit 
jenom asi polovinu běžného množství brambor, což způsobilo velký deficit krmiv a s tím související snížení ob-
jemu chovu. Již na začátku listopadu 1980 se předpokládalo, že situace bude mít vliv na nabídku masa v červnu 
příštího roku a skutečně se tak stálo. 

V druhé polovině června 1981 existovalo nebezpečí, že vypukne stávka ve Výrobně hospodářských 
nástrojů a Cukrárně v Otmuchově. Důvodem nespokojenosti zaměstnanců byl nedostatek cigaret. Přestávka v 
dodávkách trvala až deset dní – do 22. června 1981. Stávkou vyhrožovali také zaměstnanci Pletařského pod-
niku „Unia” v Głubczycích, kteří si stěžovali na nedostatek cigaret, oleje, kávy a masa. Pracovníci „Unie” žádali 
o setkání s I. tajemníkem Městského výboru PZPR a přednostou města a obce dne 24. června 1981. Skutečně 
došlo k tomuto setkání. Zaměstnanci „Unie” si během setkání stěžovali na horší zásobování než v sousedním 
katowickém vojvodství. Ptali se na příčiny tohoto stavu. Zpochybňovali podstatnost udržení podobných stan-
dardů přidělování potravin pro zemědělce a dělníky, i když zemědělci sami vyrábějí potraviny. Žádali o změnu 
poměrů maloobchodních cen v prodejnách a výkupních cen zemědělských plodin. 

Za účelem ovládnutí situace na trhu přijala vláda PLR dne 23. července 1981, o několik měsíců dřív (podle 
stávkových výborů z léta 1980) rozhodnutí o zavedení snížených přídělů – potravinové lístky na maso a masné 
výrobky. Toto rozhodnutí vyvolalo velmi negativní reakce a zahájilo další vlnu protestů. 

Náladu veřejnosti ovlivnily zejména aktivity „Solidarity” z Regionu Mazowsze, která na začátku srpna 1981 
provedla mimořádně spektakulární protest, kterým vyjádřila nesouhlas s potížemi v zásobování. Dne 3. srpna 
1981 se konal demonstrativní přejezd autobusů a nákladních vozidel po centru Varšavy. Milice uzavřely tehdy 
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průjezd směrem k Ústřednímu výboru PZPR, což vyústilo v třídenní blokádu kruhového objezdu na křižo-
vatce ulic Marszałkowska a Aleje Jerozolimskie (blokáda skončila dne 5. srpna 1981 odpoledne). V té době 
začínající jednání mezi vládou a zástupci „Solidarity” byla přerušena po diskuzi zahájené místopředsedou 
vlády Rakowskim, který v reakci na manifestace ve Varšavě ostře napadl své partnery. Jednání pokračovalo po 
třídenní přestávce, ale strany se rozešly bez společného oznámení, což vláda PLR využila při nových útocích na 
„Solidaritu”.                  

Nová vlna společenských nepokojů rychle zasáhla celý Opolský region. Dne 6. srpna 1981 v 12:00 h byla 
zavedena stávková pohotovost v prudnickém „Frotexu”, jako protest proti snížení přídělu potravinových lístků 
na maso v tomto měsíci a pro podporu požadavků předložených KKP NSZZ „S” v jednání s vládním výborem.    

Dne 30. července 1981 nově zvolená Regionální správa Opolského Slezska NSZZ „S” založila Potravinářský 
výbor v opolském vojvodství pod vedením Franciszka Szelwického. Výbor měl co nejrychleji zahájit jednání 
s opolským hejtmanem. Bylo rozhodnuto, že do zahájení jednání a vydání příslušné zprávy je nutné se zdržet 
všech protestních a stávkových akcí. Následně zahájená jednání se zástupci krajské vlády nepřinesla však 
očekávané výsledky. 

Proto dne 5. srpna 1981 Prezidium regionální správy Opolského Slezska NSZZ „S” rozhodlo o vyhlášení 
stavu stávkové pohotovosti, který měl být zahájen 6. srpna 1981 ve 12:00 h. Měl vyjadřovat podporu názorů Ce-
lostátního koordinačního výboru NSZZ „S” v jednání s vládou PLR. Rozhodnutí Prezidia ZR bylo motivováno 
také neúspěšností jednání s opolským hejtmanem Zbigniewem Mikołajewiczem. Bez ohledu na to ostrý pro-
test proti situaci na trhu s potravinami vyjádřily v podobě usnesení podnikové výbory NSZZ „S” v některých 
závodech Opolského regionu, mj. ve Výrobním družstvu dřevařských výrobků „Dąb” v Głuchołazech. 

Dne 13. srpna 1981 Regionální správa Opolského Slezska NSZZ „S”, po vyslechnutí názorů předsedů pod-
nikových výborů a na základě výzvy KKP NSZZ „S” ze dne 12. srpna, zrušila dne 14. srpna v 12:00 h stávkovou 
pohotovost v regionu. Na tomtéž zasedání Správa přijala usnesení o podporování veškerých iniciativ zaměst-
nanců pro vytvoření autentické dělnické samosprávy, o pochodu na Varšavu (s výzvou o posunutí termínu 
pochodu) a o přístupu NSZZ „S” ke sdělovacím prostředkům. 

Aktivita členů „Solidarity” nebyla však omezena jen na protesty a předkládání žádostí. Koncem srpna 1981, 
Podnikový výbor NSZZ „S” ve Výrobním družstvu „22 Lipca“ v Prudniku přijal usnesení o odpracování šesti 
nepracovních sobot do konce roku za předpokladu, že zboží vyrobené v této době bude určeno pro zásobování 
místního trhu.   

V létě 1981 vláda PLR zvětšila boj se spekulací deficitními potravinami. Na začátku srpna 1981 měl tento boj 
organizovaný charakter, a v jeho rámci podnikané akce byly široce zveřejňovány propagandou.       

Také odboráři ze „Solidarity” se sami snažili podnikat kontrolní aktivity, případně účastnit se aktivně ta-
kových akcí. Tak např. 28. listopadu 1980 se zástupci „Solidarity” zúčastnili inspekce do prodejny zeleniny 
v Prudniku, která se konala podle nařízení ředitelství WSS „Społem”. V důsledku inspekce byly zjištěny dva 
pytle bílého zelí, určeného prý pro ředitele WSS. Vzhledem k tomu zástupci „Solidarity” požádali o odvolání 
ředitele. Dne 23. prosince 1980 aktivisté „Solidarity” z ZPB „Frotex” v Prudniku, Włodzimierz Pucek (předseda 
Podnikového výboru), Olgierd Łotarewicz (místopředseda PV) a Leopold Okoński, provedli samostatnou in-
spekci skladových prostorů místní samoobslužné prodejny „Supersam”. Zpochybnili obsah vánočních balíčků, 
připravených pro zaměstnance Okresního soudu a Městského výboru PZPR. Aktivisté „Solidarity” zavázali 
obchodníky mimo jiné k tomu, aby v balících ponechali jen jeden pomeranč a zbytek tohoto nedostatkového 
ovoce byl určen k prodeji. 

Na začátku října 1981 zaměstnanci ZPD „Unia” v Głubczycích pohrozili hladovkou, pokud se v nejbližší 
době nezlepší nabídka základních potravin. Požadovali také, aby bylo možné koupit cigarety, které neby-
ly k dostání v září, také v říjnu po předložení potravinových lístků, a to za stejnou cenu.

Ve stejné době Koordinační středisko NSZZ „Solidarność” v Głuchołezach poslalo dopis místním před-
sedům WSS „Społem” a Obecního družstva, v němž pohrozilo uplatněním příslušných prostředků, pokud 
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v průběhu 14 dní se nezlepší nabídka potravin. Předseda WSS „Społem” odpověděl, že toto ultimátum je třeba 
předložit spíše zemědělské „Solidaritě”, a on, jako člen NSZZ „Solidarność”, nechápe formy a způsoby jednání 
uplatňované jednotlivými částmi tohoto svazu. 

Vzhledem k prudce se zhoršující situaci na trhu s potravinami a otevřeně konfrontační politice komunistic-
ké vlády Celostátní výbor NSZZ „Solidarność” – po zjištění nebezpečí pro svaz – vyhlásil celostátní, obecnou, 
jednohodinovou varovnou stávku dne 28. října 1981, v době od 12:00 do 13:00 h. Následně, 26. října 1981, 
o zahájení stávky rozhodla také Regionální správa Opolského Slezska NSZZ „S”. Usnesení správy zahrnovalo 
žádosti o: 
1.  Zastavení represí vůči aktivistům Svazu. 
2.  Zahájení energického jednání pro zabezpečení zásob podle potravinových lístků a sjednocení systému lístků 

v celé zemi.        
3.  Udělení příslušných oprávnění pro Společenskou radu národního hospodářství a pro odborové Výbory 

společenské kontroly.   
Uvádělo se, že v případě nesplnění těchto žádostí vládou do konce října 1981, Svaz bude nucen připravit 

a zahájit aktivní stávku ve vybraných oborech. 
Dne 28. října 1981 se v celém Polsku konala Celostátním výborem NSZZ „Solidarność” vyhlášená jednoho-

dinová varovná stávka (v 12:00–13:00 h). Stávky se zúčastnila většina podniků opolského vojvodství. 
V mnohých podnicích, po provedení referenda, se stávky zúčastnili všichni zaměstnanci, bez ohledu na členství 
v odborovém svazu nebo komunistické straně. Pracovali zpravidla pouze ti, kteří byli vedením NSZZ „Solidar-
ność” zproštěni účasti ve stávce, jako třeba zaměstnanci Státních zemědělských družstev, obsluha nepřetržitých 
provozů, zdravotnictví, obchod a vodovodní podniky.

 Vláda PLR se snažila různými způsoby zabránit protestům „Solidarity”. Ukázkou může být incident 
v Głogówku, proti němuž protestoval Podnikový výbor NSZZ „Solidarność” ke kterému došlo předchozího 
dne v místní máčírně (pod vedením Tadeusza Jochera): Dne 27. října 1981 tři vojáci s plnou výzbrojí 
spolu s hlavním ředitelem, technickým ředitelem a vedoucím podniku navštívili výrobní haly. KZ po 
konzultacích se členy „Solidarity” oznamuje, že pokud se podobná návštěva bude opakovat, budeme nuceni 
vyhlásit čtyřhodinovou varovnou stávku.  

 Odboráři „Solidarity” bojovali také o přístup k sdělovacím prostředkům. Tyto žádosti předkládali již na 
začátku roku 1981. Např. koncem ledna 1981 v automobilce „Polmo” v Nyse byly rozvěšeny letáky, jejichž text 
obsahoval zejména požadavek o umožnění přístupu ke sdělovacím prostředkům „Solidaritě”. Bylo to odůvod-
něno tím, že sdělovací prostředky jsou veřejným vlastnictvím.    

Boj o přístup „Solidarity” ke sdělovacím prostředkům se zvětšil ve druhé polovině roku 1981. K jeho nej-
důležitějším událostem patřila celostátní protestní akce pod názvem „Dny bez tisku”, uskutečněná 19. 
a 20. srpna 1981. Akce zahájená z podnětu Celostátního koordinačního výboru NSZZ „S”, spočívala zejména 
v bojkotu tisku stranických novin PZPR pracovníky tiskáren sdruženými v NSZZ „Solidarność”. Také čtenáři 
byli vyzvání ke zdržení se od nákupu stranických novin PZPR v těchto dnech. V opolském vojvodství tiskaři 
sdružení v NSZZ „Solidarność” bojkotovali tisk novin „Trybuna Opolska”, místního tiskového orgánu PZPR.

Dne 13. listopadu 1981 prodejci z trafik „Ruch” v Nyse odmítli prodávat noviny „Trybuna Ludu” a „Żołnierz 
Wolności” – dva deníky s mimořádně špatnou pověstí v propagandistickém tisku. Tento den deníky prodávali 
vojáci. 

ZEMĚDĚLSKÁ „SOLIDARITA” 
Spolu se vznikem dělnické „Solidarity” jako jednoho, celostátního odborového svazu, již v září 1980 začaly 

vznikat solidaritní odborové svazy zemědělců. První struktury nezávislého odborového svazu individuálních 
zemědělců vznikaly spontánně na různých místech Opolského Slezska od podzimu 1980. Na začátku byly orga-
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nizovány pod záštitou „Vesnické Solidarity”, a následně (od ledna 1981) pod znakem „Selské Solidarity”. Úspěš-
ně se vyvíjely zejména aktivity směrující k založení zemědělské „Solidarity” v bývalém głubczyckém okresu.

Regionální zemědělská „Solidarita” využívala podporu bratrského dělnického svazu mj. při distribuování 
tiskovin. Řidiči PKS, členové NSZZ „Solidarność”, mnohokrát přepravovali také materiály zemědělské „Soli-
darity”. V listopadu 1980 Józef Boski, předseda zakladatelského výboru NSZZ „S” v pobočce PKS v Prudniku, 
pomocí řidičů rozšiřoval letáky s výzvou k zakládání místních struktur zemědělské „Solidarity” a jiné materiály 
(požadavky zemědělců, návrhy stanov).        

Členové dělnické „Solidarity” dokonce přímo pomáhali zakládat struktury zemědělské „Solidarity”. Např. 
Stanisław Wójtowicz z Koordinačního střediska NSZZ „Solidarność” v Otmuchově pomáhal Jerzemu Gniecia-
kovi zakládat kroužky zemědělské „Solidarity” v oblasti Otmuchova (Łąka, Jodłów, Jasienica Górna, Lubiatów, 
Ligota, Jarnołtów). Členové MKZ NSZZ „Solidarność” Nyské oblasti (z FSD „Polmo” a ZUP Nysa) zakládali 
jednotky zemědělské „Solidarity” v obcích Koperniky, Kępnica a Rusocin (obl. Nysa). 

Zemědělská „Solidarita” využívala také aktivní podporu duchovenstva. Za zmínku stojí zejména kněz Cze-
sław Nowak z otmuchovské farnosti, který pomáhal organizovat zemědělskou „Solidaritu” v rámci obce.

Vláda PLR několik měsíců odmítala uznat právo individuálních zemědělců na zakládání vlastních odbo-
rových svazů a odůvodňovala to tím, že existují formální překážky kvůli nepodepsání PLR příslušné konvence 
Mezinárodní organizace práce. Způsobilo to mj. stávky zemědělců v Rzeszově a Ustrzykach Dolnych, jejichž 
následkem bylo podepsání dohody mezi Vládním výborem a Stávkovým výborem dne 18. února 1981 v Rze-
szově, jednajícím jménem Celostátního zakladatelského výboru odborového svazu individuálních zemědělců, 
a Mezipodnikovým zakladatelským výborem NSZZ „Solidarność” v Rzeszově, za účasti Celostátního koordi-
načního výboru NSZZ „Solidarność”. Uzavřená dohoda předpokládala zejména zákonné zajištění záruky ne-
porušitelnosti selského majetku, zejména pozemků a práva na jejich dědění, a také uznání selského zemědělství 
za trvalý a rovnoprávný prvek našeho národního hospodářství. 

Vzhledem k rozšiřující se vlně selských stávek se vláda PLR rozhodla konečně uzavřít dohodu s vůdci země-
dělské protestní akce. Dne 17. dubna 1981 – po 32 dnů trvající okupační stávce v budově WK ZSL v Bydgoszczy 
– za účasti zástupců KKP NSZZ „Solidarność”, vládní výbor pod vedením ministra odborových svazů Stanisła-
wa Cioska, podepsal v Bydgoszczy dohodu s Celostátním stávkovým výborem Nezávislého samosprávného 
odborového svazu individuálních zemědělců „Solidarność” a Celostátním zakladatelským výborem NSZZ RI 
„Solidarność”. Dohoda stanovila zejména zajištění právních základů pro registraci NSZZ RI „Solidarność”, aby 
byl svaz zaregistrován do dne 10. května 1981. Dne 12. května 1981 byl NSZZ RI „Solidarność” konečně zare-
gistrován. 

Na začátku července 1981 oblastní správy NSZZ RI „Solidarność” působily v šesti obcích opolského voj-
vodství. Patřila k nim Oblastní správa v Głubczycích, které byly podřízeny vesnické organizace v obcích Bog-
danowicze, Zubrzyce, Nowy Rożnów, Gadzowice, Krzyżowice, Grobniki, Mokre a Klisina (celkem cca 260 členů). 
Předsedou ZG byl Tadeusz Czyżowicz z Nowého Rożnowa u Głubczyc, který plnil současně funkci předsedy 
Prozatímní krajské správy NSZZ RI „Solidarność”. Oblastní správě v Kietrzu podléhaly organizace v obcích Nowa 
Cerekiew, Nasiedle, Ludmierzyce, Wojnowice, Chróścielów, Rogożany, Rozumice a Pilszcz. Předsedou ZG byl 
Władysław Wróbel, člen ZSL. 

Jako organizátoři místních struktur zemědělské „Solidarity” vynikali mj.: Zbigniew Cichobłażyński, Tadeu-
sz Czyżowicz (obec Głubczyce), Władysław Wróbel (obec Kietrz), Albin Zawadzki (obec Prudnik), Micias-
zek (obec Głuchołazy), Stanisław Zagańczyk (obec Otmuchów) a Zygmunt Mendrala (obec Biała). K hlavním 
aktivistům NSZZ RI „Solidarność” patřili dále: Jan Klim (Debrzyce, obec Głubczyce), Edward Kwiatkowski 
(Skoroszyce), Władysław Pros (Burgrabice obec Głuchołazy), Jan Rypień (Sidzina obec Skoroszyce), Edward 
Stankiewicz (Pilszcz obec Kietrz), Stanisław Such (Szonów obec Głogówek), Ryszard Surmiak (Lubrza k. Prud-
nika), Zbigniew Szafran (Mieszkowice obec Prudnik), Lesław Śmierciak (Olszynka obec Lubrza), Bronisław 
Troczyński (Kazimierz obec Głogówek), Tadeusz Wojewoda (Grobniki obec Głubczyce) a Kazimierz Zuziak 
(Burgrabice obec Głuchołazy). 
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Zajímavou postavou v této skupině byl zejména Albin Zawadzki z Mieszkowic u Prudniku, rodilý 
Slezan s polskou národní orientací, původem z okolí Rybniku. V roce 1948 byl zatčen Státní bezpečností 
pro podezření z nelegálního držení zbraně. V době 1959–1960 ho StB podezírala z organizování převádění lidí 
do zahraničí a vzhledem k tomu ho pozorovala v rámci operačního prověřování pod krycím jménem „Křišťál”. 
V letech 1980–1981, podle informací z materiálů StB, se Zawadzki účastnil založení více než stovky vesnických 
oddělení zemědělské „Solidarity” v opolském vojvodství.    

V září 1981 se místní zemědělská „Solidarita připojila k protestní akci, která spočívala v zastavení úhrady 
splátek pozemkové daně za III. a IV. čtvrtletí 1981, až do splnění ustanovení rzeszowsko-ustrzycké dohody 
z února 1981. Akce se rozvíjela úspěšně mj. v obci Lubrza v bývalém prudnickém okresu. Pouze v šesti 
z jedenácti vesnic v této oblasti zemědělci zaplatili 100% čtvrtletní splátky. V ostatních místech, kde působily 
jednotky NSZZ RI „S”, tj. ve vesnicích Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec, Olszynka a Trzebin, splátku neuhradi-
lo 13 až 49% zemědělců. Celkem v této obci daň nezaplatilo 178 ze 720 hospodářství. 

Agitace pro neplacení splátek byla také prováděna v obcích Głogówek, Głubczyce, Grodków, Korfantów, Nysa, 
Paczków, Prudnik a Skoroszyce. V obci Głogówek se objevily letáky a plakáty. V obci Korfantów aktivisté země-
dělské „Solidarity” požadovali od starostů vrácení daňových tiskopisů, protože tvrdili, že v roce 1981 je nebudou 
potřebovat.  

Dne 27. listopadu 1981 se v Opoli konal I. krajský volební sjezd NSZZ RI „Solidarność”. Do funkce předsedy 
Krajské správy NSZZ RI „S” byl zvolen Jerzy Gnieciak. Jedním ze dvou místopředsedů se stal Tadeusz Czyżowicz 
z Nowego Rożnowa u Głubczyc. Posledně jmenovaný, i přes předkládané návrhy, nechtěl kandidovat do funkce 
předsedy ZW.    

ŘEMESLNICKÁ „SOLIDARITA” 
První iniciativy založení řemeslnické „Solidarity” se objevily v listopadu a prosinci 1980. Zakladatelské 

výbory vznikající od té doby v různých částech Polska, včetně Opolského regionu, organizovaly na jaře 1981 
několik celostátních sjezdů, mj. v Koszalině a Włocławku.          

Dne 11. března 1981 se v Opoli konal Krajský sjezd zakladatelských výborů Nezávislého samosprávného 
odborového svazu individuálního řemesla „Řemeslnická Solidarita”. Na tento sjezd přijeli zástupci zakladatel-
ských výborů z měst Brzeg, Prudnik, Kędzierzyn-Koźle, Paczków a Opole. Delegáti zvolili Prozatímní koordi-
nační výbor pod vedením Karola Smoczkiewicze, který měl fungovat do dne oficiálního krajského sjezdu 
a formálních voleb do orgánů odborového svazu.

K předním aktivistům řemeslnické „Solidarity” v Opolském regionu patřil Franciszek Winiarski, bytem 
v Nyse, pracující na území Prudniku. Byl místopředsedou Krajského koordinačního výboru NSZZ RzI „Soli-
darność”. Prudnické prostředí řemeslnické „Solidarity” zastupoval také Jan Naskręt.     

HNUTÍ NA OBRANU LIDÍ VĚZNĚNÝCH 
ZA SVÁ PŘESVĚDČENÍ A POLITICKÁ OPOZICE

Na základě dohody uzavřené dne 31. srpna 1980 mezi Vládním výborem a Mezipodnikovým stávkovým 
výborem v Gdaňsku, se vláda PLR zavázala propustit z vazby osoby zatčené z politických důvodů. Hned po vz-
niku „Solidarity”, 23. září 1980, byl však zatčen vůdce Konfederace nezávislého Polska (KPN), Leszek Moczul-
ski, a brzy poté bylo zatčeno několik dalších aktivistů opozice, hlavně členů KPN, ale také Wojciech Ziembiński, 
jenž byl zakladatelem Aliance pro sebeurčení národa. Bylo to považováno v opozičním prostředí za zjevné 
porušení gdaňské dohody, jejímž ručitelem byla „Solidarita”. 

Dne 10. prosince 1980 Celostátní koordinační výbor NSZZ „Solidarność” přijal společný postoj k situaci 
politických vězňů a přijal usnesení o založení Výboru pro obranu lidí vězněných za svá přesvědčení. Členy 
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výboru byli někteří přední aktivisté NSZZ „Solidarność” a „Solidaritou” pozvaní významní zástupci pol-
ské kultury, vědy a umění. Po vzoru výboru založeného pod záštitou KKP NSZZ „Solidarność” začaly po 
celém Polsku vznikat místní výbory pro obranu lidí vězněných za svá přesvědčení.

Dne 26. července 1981, na I. valném sjezdu delegátů regionu Opolského Slezska, byl přijat text usnesení 
zavazujícího zvolenou Regionální správu k poskytnutí pomoci výborům pro obranu lidí vězněných za svá 
přesvědčení (a zejména) ve věci pochodu na Varšavu. Na toto usnesení navazovala Regionální správa NSZZ 
„Solidarność” Opolského Slezska zvolená dne 30. července 1981, když rozhodla, že v rámci organizačních 
struktur Regionu (jako odbor svazu) bude také působit Výbor pro obranu lidí vězněných za svá přesvědčení. 
Regionální správa zavázala navíc své prezidium a podnikové výbory opolské „Solidarity” k organizování jedno-
tek KOWzP a k poskytování organizační a finanční podpory těmto jednotkám. Tímto způsobem došlo ke vzni-
ku Opolského výboru pro obranu lidí vězněných za svá přesvědčení, jehož předsedou se stal Tadeusz Żyliński, 
člen Regionální správy NSZZ „S”. Výbor měl spolupracovat se všemi Výbory pro obranu lidí vězněných za svá 
přesvědčení v Regionálních správách „Solidarity” a mimo ně v celé zemi.     

Od srpna 1981 se zasedání Opolského výboru pro obranu lidí vězněných za svá přesvědčení konala každý 
čtvrtek v sídle Regionální správy NSZZ „Solidarność”. Těchto zasedání se účastnilo až několik desítek lidí. Při 
příležitosti dalších zasedání OKOWzP se ve stejné době a na stejném místě konala setkání KPN, během kterých 
noví členové strany slavnostně přísahali a dostávali členské průkazy. Do KPN vstoupili téměř všichni členové 
OKOWzP. 

V rozporu se záměry vlády PLR, represe proti aktivistům KPN a široká společenská akce pro obranu těchto 
aktivistů přispěly k popularizaci této politické strany a také celého opozičního prostředí. Dosud velmi elitní 
Konfederacja Polski Niepodległej se začala postupně rozšiřovat do celé země a tvořila nové struktury, pře-
krývající se do značné míry s celostátní strukturou Výborů pro obranu lidí vězněných za svá přesvědčení, které 
byly zdrojem členů této strany. 

Na podzim roku 1981 mělo okruh aktivistů a zapojených příznivců KPN na území opolského vojvodství 
celkem minimálně několik desítek členů. Místní struktury KPN v Opolském regionu tvořily opolský obvod 
v rámci V. oblasti této strany. Obvod řídilo Vedení běžné akce (KAB) se zmíněným Tadeuszem Żylińskim. 
Členem KAB byl mj. Jacek Szumański z Nysy, tehdejší student Vysoké inženýrské školy v Opoli, aktivista Ne-
závislého sdružení studentů a Studentského výboru pro obranu lidí vězněných za svá přesvědčení. 

V Nyse vznikl klub příznivců KPN, jehož předsedou se stál Janusz Sanocki – předseda MKZ NSZZ „Soli-
darność” Nyské oblasti. Do činnosti klubu byli zapojeni mj. Marcin Starski, Jerzy Jakubek a Paweł Grzegor-
czyk. V regionu Prudniku se členy KPN stali mj. Jan Naskręt, Adam Jocher, Jerzy a Eugeniusz Wyspiańscy (otec 
a syn), Emil Łysek, Aleksander Niebylski a pravděpodobně Ryszard Duda. Členem KPN se také stal Bogusław 
Wolanin, obyvatel Prudniku, zaměstnaný v té době na území Korfantowa.   

Dne 27. září 1981, během I. celostátního sjezdu delegátů „Solidarity”, z podnětu Wojciecha Ziembiń-
skiego vznikl nový opoziční útvar: Kluby pro službu nezávislosti (KSN). Spoluzakladatelem tohoto útvaru byl 
Janusz Sanocki, předseda MKZ NSZZ „S” Nyské oblasti. Dne 4. listopadu 1981 pod jeho vedením vznikl Klub 
pro službu nezávislosti, v praxi totožný s místním klubem příznivců KPN. Kromě J. Sanockého se jeho členy 
stali: Leon Foltyn (předseda KZ NSZZ „Solidarność” v FSD „Polmo” Nysa), Krzysztof Frańczak (člen KZ NSZZ 
„S” ve Výrobně elektrických rozvodů v Nyse), Paweł Grzegorczyk (vedoucí informační a propagandistické sek-
ce MKZ NSZZ „S” Nyské oblasti), Jerzy Jakubek (člen Prezidia Správy MKZ NSZZ „S” Nyské oblasti), Jan 
Konarski (člen Prezidia Správy MKZ NSZZ „S” Nyské oblasti), Jordan Maligłówka (předseda KZ NSZZ „S” 
v Oděvním podniku „Omex” v Głuchołazech), Karol Pawlik (člen KZ NSZZ „S” v Komplexu zemědělských 
škol v Nyse), Jan Świerczyński (předseda KZ NSZZ „S” v Okresním telekomunikačním úřadu v Nyse) a Kazi-
mierz Zalewski (zaměstnanec Státního archívu v Nyse). V noci z 12. na 13. prosince 1981 Sanocki a Konarski 
jeli do Varšavy na celostátní setkání členů KSN. Bohužel dostali se pouze do Opole, kde byl Sanocki internován 
vzhledem k vyhlášení válečného stavu. 

K nejzajímavějším záležitostem, kterými se zabývalo hnutí na obranu lidí vězněných za svá přesvědčení, pa-
třil případ Henryka Mieczysława Mechlińskiego-Ossowskiego, který byl zatčen v červnu 1981 po neúspěšném 
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nelegálním pokusu o překročení československo-rakouské hranice. Mechlińského bránil Gdaňský výbor na 
obranu lidí vězněných za svá přesvědčení, aktivně podporován Celostátním koordinačním výborem NSZZ 
„Solidarność”, MKZ NSZZ „S” v Gdaňsku a „Solidaritou” Gdaňských loděnic. Do boje o propuštění Mechliń-
ského se zapojila také „Solidarita” prudnické oblasti, zastupovaná místopředsedou MKZ Prudnické oblasti, 
a současně předsedou Podnikového výboru NSZZ „S” v ZPB „Frotex”, Włodzimierzem Puckem. 

Dne 2. července 1981 se Gertruda Gawlas z Gdaňského výboru na obranu lidí vězněných za svá přesvědčení 
obrátila na Okresního státního zástupce v Prudniku s písemnou žádostí o propuštění Mechlińského z vazby se 
zárukou ze strany Gawlas, a také místopředsedy GOWzP, Henryka Dzwonkowského, a člena Prezidia MKZ 
NSZZ „Solidarność” v Gdaňsku, Bogdana Borusewicza. O den později, Gawlas jako delegát Gdaňského 
výboru na obranu lidí vězněných za svá přesvědčení a Włodzimierz Pucek jako předseda Podnikového 
výboru NSZZ „S” v ZPB „Frotex”, požádali písemně Okresního státního zástupce v Prudniku a Krajské 
státní zastupitelství v Opoli o okamžité propuštění Mechlińského. Signatáři dopisu jednali jménem Celo-
státního koordinačního výboru (NSZZ „S”) a (v) zastoupení jeho předsedy, Lecha Wałęsy, a místopředsedů, 
Andrzeja Gwiazdy a Bogdana Lisa. V případě odmítnutí žádosti, jak KKP (NSZZ „S”), Gdaňský výbor na 
obranu lidí vězněných za svá přesvědčení, tak i MKZ v Prudniku a zaměstnanci „Froteksu” měli zahájit protest 
a příslušné právní úkony. 

Současně Włodzimierz Pucek oznámil písemně Okresnímu státnímu zastupitelství v Prudniku výsledky 
ujednání mezi Krajským státním zastupitelstvím v Opoli a jím jako místopředsedou MKZ Prudnické obla-
sti. Podle obsahu dopisu Krajské státní zastupitelství souhlasilo s přítomností Pucka při výslechu prováděném 
ve věci Mechlińského, výměnou za zdržení se protestních akcí „Solidaritou”. Ze své strany se Pucek zavázal 
dodržovat tajemství týkající se výslechu. 

Dne 6. července 1981 MKZ NSZZ „Solidarność” v Gdaňsku, s odkazem na dopis Gertrudy Gawlas ze dne 
2. července 1981, podala k Okresnímu státnímu zastupitelství v Prudniku žádost o nahrazení prozatímní vazby 
Mechlińskiego společenskou zárukou ze strany gdaňské „Solidarity”. Záruku za Mechlińského podali společně: 
1) vedoucí Oddělení intervence MKZ NSZZ „S” v Gdaňsku, Krystyna Wiśniewska, 
2) předseda KZ MKZ NSZZ „S” Gdaňských loděnic, Alojzy Szablewski 
a 
3) člen KZ MKZ NSZZ „Solidarność” Gdaňských loděnic, Bogdan Żurek. Poslední z uvedených osob byla 

jmenována opatrovníkem a její úkolem bylo dohlížení na Mechlińského.

ORGÁNY KOMUNISTICKÉ REPRESE V BOJI PROTI 
„SOLIDARITĚ” I OPOZIČNÍMU PROSTŘEDÍ

Navzdory podepsání srpnových dohod v roce 1980 se komunistická vláda ve skutečnosti nikdy nevyrovnala 
se vznikem nezávislého odborového hnutí. Toto hnutí bylo od začátku důsledně potíráno jak oficiální propa-
gandou, tak i otevřeně nebo tajně fungujícími komunistickými zvláštními službami. 

Hlavní úlohu v operačních činnostech proti NSZZ „Solidarność” hrál útvar III „A” Státní bezpečnosti vzni-
klý v červnu 1979, přejmenovaný koncem roku 1981 na útvar V. Základním úkolem tohoto útvaru byla „ochra-
na” národního hospodářství, kvůli čemuž v oblasti jeho zájmů byly také fungující odborové svazy, a to zejména 
„Solidarita”. Některé podniky a továrny se však ocitly pod „ochranou” jiných útvarů StB. Např. dopravní pod-
niky, zejména Polské dráhy a Státní autobusová doprava, byly od února 1981 „chráněny” útvarem II StB, jenž 
byl zaměřen především na kontrašpionážní činnost. Bylo to spojeno s působením těchto podniků v oblasti 
mezinárodní dopravy. Ze stejných důvodů útvar II StB „chránil” také poštu a telekomunikační podniky. 

Kultura, vzdělávání, věda a školství byly pod dohledem útvaru III StB, jehož úkolem byl také boj proti po-
litické opozici. Z toho důvodu se tento útvar zabýval vlivem „Solidarity” ve školách a ostatních vzdělávacích 
zařízeních. Do února 1981 se tento útvar zabýval také novinářským prostředím a široce chápanými sdělo-
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vacími prostředky. V pozdější době úkoly spojené s operační „ochranou” novinářského prostředí a sdělovacích 
prostředků převzal však útvar II StB. Tato situace se udržela do července 1983.  

O některé podniky se „staral” útvar hospodářské kriminality občanských milicí. Tak tomu bylo v případě 
Oděvního podniku „Omex” v Głuchołazech. Vzhledem k tomu také činnost „Solidarity” v tomto podniku byla 
předmětem zájmu útvaru PG, a ne Státní bezpečnosti jako v případě jiných podniků. Samozřejmě útvar PG 
úzce spolupracoval s StB.   

Zájem o působení zemědělské „Solidarity” měl útvar IV StB, zabývající se zejména církví a církevním 
prostředím. Od února 1981, v reakci na vznik zemědělské „Solidarity”, silně spojené s církví, se tento útvar 
zabýval také „ochranou” zemědělství a celého zemědělsko-potravinářského sektoru ekonomiky. Vzhledem k 
tomu se zabýval také činností dělnické „Solidarity” v podnicích a továrnách tohoto sektoru. 

Na jižních okrajích opolského vojvodství, v příhraniční oblasti, stejné úkoly jako StB plnila Rozvědka Pohra-
niční stráže. Pohraniční stráž zastupovala StB v rozsahu „ochrany” místních podniků, s čímž byl rovněž spojen 
operační zájem o činnost „Solidarity”. Např. Výrobna dekoračních tkanin „Welur” v Kietrzu byla kontrolována 
Operační skupinou II. oddělení Hornoslezské brigády PS v Raciborzi v rámci řízení pod krycím jménem „We-
lur”. Cukrářský podnik v Otmuchově byl do dubna 1987 pod dohledem Operační skupiny II. oddělení Horno-
slezské brigády PS v Nyse v rámci řízení pod krycím jménem „Zamek” (v pozdější době bylo řízení prováděno 
StB).         

Již v letech 1980–1981 se StB, MO a státní zastupitelství snažily uplatňovat represe vůči odborovým a opo-
zičním aktivistům. Od července 1981 Krajské státní zastupitelství v Opoli a Vyšetřovací oddělení Krajského 
ředitelství MO v Opoli prováděly vyšetřování proti odborovým aktivistům z prostředí MKZ NSZZ „Solidarność” 
Nyské oblasti. Předmětem vyšetřování bylo kopírování a rozšiřování samizdatových publikací – brožury Způsoby 
jednání PZPR vůči nezávislým společenským jednotkám a Katyńských zpráv velvyslance Owena O’Malleya. V 
rámci vyšetřování příslušníci StB provedli dne 13. srpna 1981 prohlídku v prostorech rozmnožovny MKZ 
NSZZ „S” Nyské oblasti. V prosinci 1981 Krajské státní zastupitelství obvinilo ze spáchání trestného činu tři 
členy Prezidia MKZ: Janusza Sanockého, Władysława Bolechowowa a Józefu Duczkowskou. Vyšetřování ve věci 
vydavatelské a distribuční činnosti MKZ NSZZ „S” Nyské oblasti bylo zastaveno na základě předpisů o válečném 
stavu ze dne 12. prosince 1981 (abolice). 

Dne 21. srpna 1980 se v Nyse konalo zasedání Správy MKZ NSZZ „Solidarność”, týkající se aktuální spo-
lečenské a politické situace v zemi. Jednalo se také o nejnovější vládní represe vůči místní „Solidaritě”. V průběhu 
zasedání příslušníci MO zadrželi ve městě tři mladé muže: Jacka Sanockého (mladšího bratra předsedy MKZ), 
Janusza Sowu a Wojciecha Wójcika, kteří rozlepovali plakáty pro MKZ. Zadržení byli propuštěni po zásahu 
předsedy a místopředsedy MKZ – Janusza Sanockého a Władysława Bolechowa, kteří pohrozili zahájením 
stávky. „Solidarita” odpověděla na tento incident zesílenou plakátovou akcí na území Nysy. Po ukončení za-
sedání MKZ bylo zahájeno vylepování plakátů v nejrušnějších částech města.          

Tento den večer MO zadrželo další dva účastníky plakátové akce v Nyse: Bolesława Leśniaka a Mirosława 
Sieniawského. Druhý den se příslušnicí MO opět pokoušeli zadržet dva mladé muže vylepující plakáty. Odsto-
upili však pod tlakem dvacetičlenné skupiny příslušníků „Solidarity”. Osoby zadržené 21. srpna byly potrestány 
v přestupkovém řízení.                   

VÁLEČNÝ STAV V POLSKU  
V noci z 12. na 13. prosince 1981 moc v Polsku převzala Vojenská rada národní záchrany s generálem Woj-

ciechem Jaruzelskim, který byl současně I. tajemníkem Ústředního výboru PZPR a předsedou vlády PLR. Čin-
nost „Solidarity” a jiných odborových svazů, Nezávislého sdružení studentů a mnohých sdružení byla formálně 
zrušena. Vešel v platnost zákaz stávek a shromáždění. Byla zastavena výuka ve školách a vysokých školách. 
Osobám porušujícím válečný stav začala hrozit trestní odpovědnost před vojenskými soudy, oprávněnými 
k vydávání velmi přísných trestů podle stanného práva.
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Dne 8. října 1982 Sněmovna PLR přijala usnesení o odborových svazech, podle něhož byly zrušeny všechny 
registrace a stávající odborové svazy. To znamenalo formální zrušení NSZZ „Solidarność” a jiných odborových 
svazů, jejichž činnost byla zastavena od dne zavedení válečného stavu. 

Dne 19. prosince 1982 Národní rada PLR přijala usnesení o ukončení válečného stavu na území celého státu 
do konce roku. To však neznamenalo ukončení rok trvajícího otevřeného boje se „Solidaritou” a opozičním 
prostředí. O den dříve Sněmovna PLR přijala usnesení o zvláštní právní úpravě v době zastavení válečného 
stavu, která předpokládala další přísné omezení práv a občanských svobod. 

První den válečného stavu bylo internováno 69 z 84 osob, které podle předchozích předpokladů měly být izo-
lovány StB v opolském vojvodství. Do konce roku 1981 byly internovány celkem 93 osoby. Většina z nich byla již 
však propuštěna – po několika dnech od zatčení – i přesto bylo dne 31. prosince 1981 v Opoli internováno celkem 
67 osob. 

Mezi internovanými na začátku válečného stavu byli následující obyvatelé jižního pohraničí Opolského 
regionu: Józef Boski, Henryk Nowaczek, Włodzimierz Pucek (Prudnik), Jakub Forystek (Głubczyce, Prud-
nik), Wiesław Wojciechowski (Biała), Władysław Jankowski, Adolf Mikulec, Janusz Sanocki, Janusz Smagoń, 
Henryk Stępień, Zbigniew Zając (Nysa), Franciszek Szelwicki (Otmuchów, Nysa), Tadeusz Czyżowicz, Korus 
Władysław (Głubczyce), Władysław Wróbel (Nowa Cerekwia), Antoni Junosza-Szaniawski, Andrzej Krynic-
ki (Branice), Henryk Jabłoński, Jordan Maligłówka, Stanisław Tkacz, Olgierd Winiarski (Głuchołazy) a Wła-
dysław Pros (Burgrabice). Spolu s místními odborovými a opozičními aktivisty byl také internován zástupce 
„Solidarity” z Gdaňských loděnic, Bogdan Żurek, pozvaný na oslavu posvěcení praporu Podnikového výboru 
NSZZ „Solidarność” v Bavlnářských závodech „Frotex” v Prudniku. 

Internovaní obyvatelé opolského vojvodství byli umístěni ve sklepním podlaží budovy Krajského ředitelství 
MO na adrese ul. Korfantego v Opoli. Před koncem roku 1981 v opolském vojvodství vznikla ještě tři jiná místa 
pro internované, a to v nápravných zařízeních v Grodkově, Nyse a Strzelcach Opolských. 

Dne 6. ledna 1982 Vyšetřovací ústav MV nařídil zrušení izolačního zařízení v Opoli. Během následujících 
tří dnů v roce 1982 byly osoby zde internované přesunuty do nových izolačních zařízení. Většina internovaných 
osob (pouze muži) byla ve dnech 8.–9. ledna 1982 dopravena do věznice v Nyse.  Internované ženy byly převe-
zeny do izolačního zařízení v Gołdapi v tehdejším suwalském vojvodství.  

Postupem času byly internované osoby postupně propuštěny na „svobodu”, ale současně se rozhodovalo o in-
ternování jiných osob, podezřelých z pokračování v zakázané odborové nebo opoziční činnosti. Osoby, u kterých 
bylo možné prokázat provádění zakázané činnosti, byly trestány státním zástupcem a zatčeny spolu s běžnými 
zločinci, zatímco osoby, vůči kterým StB nebyla schopna shromáždit vhodný procesní materiál, zvyšovaly počet 
internovaných. 

Po celou dobu válečného stavu bylo internováno celkem 46 obyvatel jižního pohraničí Opolského Slez-
ska. V období 1982–1985 bylo celkem 35 osob z tohoto území zatčených pro podezření z provádění zakázané 
odborové a opoziční činnosti.                

Mezitím, navzdory represím, vznikaly další opoziční iniciativy konspiračního charakteru. Byl vy-
dáván a rozšiřován samizdatový tisk a jiné publikace mimo dosah cenzury. Byly prováděny letákové akce apod. 
Aktivisté „Solidarity” vyzývali k bojkotování vládou organizovaných nových odborových svazů. K nejodol-
nějším místům odborové a opoziční konspirační činnosti v Opolském regionu patřily Prudnik, Nysa a Głu-
chołazy.

Večer, 17. prosince 1981, den po tragických událostech v dole „Wujek” se v Bavlnářských závodech „Fro-
tex” v Prudniku objevilo 20 šablonových letáků, které připomínaly Polákům vraždy (z) prosince 1970–1981. 
Letáky byly označeny symbolem KPN (se znakem Bojujícího Polska), a na jejich zadní straně bylo vidět kříž a 
na jeho pozadí datum 17. 12. a 13. 12.    

Další letákové akce na území Prudniku probíhaly koncem ledna 1982. Dne 25. ledna 1982 v místní Výrobně 
obuvi ŚZPS „Otmęt” bylo rozhozených cca 50 tištěných letáků se znakem Bojujícího Polska a heslem „Solidarita 
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zvítězí”. Letáky byly vytištěny Janem Naskrętem a Eugeniuszem Wyspiańskim. Distribuci provedl Stanisław 
Żądło, který obdržel letáky od Kazimierza Stokowského, předsedy Podnikového výboru NSZZ „Solidarność”. 
Alespoň pět stejných letáku se objevilo 30. ledna 1982 v ZPB „Frotex”. Kromě nich bylo tehdy rozšířeno mi-
nimálně 425 letáků s heslem 30. 01. 1982 dnem Solidarity. 

Dne 28. ledna 1982 příslušníci Okresního ředitelství MO v Prudniku zatkli dva účastníky konspirační od-
borové činnosti z místní Výrobny obuvi: Kazimierza Stokowského a Jerzeho Wierzbického. O dva dny později 
Okresní státní zastupitelství v Prudniku vzalo Jerzego Wierzbického a Adama Jochera do prozatímní vazby. 
Kazimierz Stokowski byl vyslechnut jako podezřelý a vyšetřování proti němu bylo zrušeno.        

Dne 16. února 1982 příslušníci StB provedli prohlídky u dalších aktivistů „Solidarity” v Prudniku a Gło-
gówku, tj. u Jana Naskręta, Eugeniusza Wyspiańského, Jerzego Wierzbického (Prudnik) a Tadeusza Jochera 
(Głogówek). U těchto osob byly zabaveny materiály spojené s činností NSZZ „Solidarność”, KPN a Polské so-
ciálnědemokratické strany před 13. prosincem 1981 a také samizdatové publikace z doby válečného stavu. 
V důsledku těchto úkonů Okresní státní zastupitelství v Prudniku vzalo do prozatímní vazby Naskręta 
a Wyspiańského a zahájilo vyšetřování podle stanného práva.       

Koncem února 1982 Okresní státní zastupitelství v Prudniku předložilo žalobu proti Janu Naskrętovi, Eu-
geniuszovi Wyspiańskému, Adamu Jocherovi a Jerzemu Wierzbickému. V březnu 1982 zatčení aktivisté prud-
nické „Solidarity” a KPN stanuli před Krajským soudem v Opoli. Podle tehdejších podmínek soud zacházel 
s obžalovanými velmi mírně a rozhodl, že jejich čin nebyl zvláštně škodlivý a z tohoto důvodu odstoupil – dne 
10. března – od stanného režimu. Jan Naskręt byl odsouzen k podmíněnému trestu dvou let odnětí svobody 
se zkušební dobou čtyři roky, zatímco Eugeniusz Wyspiański, Adam Jocher a Jerzy Wierzbicki byli odsouzeni 
k podmíněnému trestu 1,5 roku odnětí svobody se zkušební dobou tři roky. Navíc všichni obžalovaní museli 
uhradit náklady soudního řízení ve výši tři tisíce zlotých každý. Okresní státní zastupitelství v Prudniku podalo 
stížnost k Nejvyššímu soudu proti tomuto rozhodnutí, ale v září 1982 tento soud potvrdil platnost rozhodnutí 
opolského soudu.                  

Zofia Mularczyk, Andrzej Oko a Kazimierz Stokowski stanuli před přestupkovým soudem v Prudniku. Kvůli 
vybírání peněz na podporu internovaných osob a jejich rodin a účasti na rozšiřování letáků obdrželi pokutu.

Místem letákových akcí bylo také podnikové zdravotnické zařízení v Podlesi u Głuchołaz, spojené s místní 
pobočkou ZPB „Frotex”. V polovině ledna 1982 byly tady vyvěšovány letáky podporující protest proti arbitrár-
nímu jmenování sociálního výboru, který měl dočasně plnit některé funkce odborových svazů. Tento případ 
řešila, při spolupráci s StB, Operační skupina II. oddělení Hornoslezské brigády Pohraniční stráže v Prudniku.         

V prvních týdnech válečného stavu se rozvinula konspirační vydavatelská činnost na území Głubczyc. 
Spočívala mimo jiné v rozmnožování letáků přivezených z Wrocłavi studentem Zemědělské akademie An-
drzejem Tomczakem, bytem v Głubczycích. Samizdatový tisk z Wrocławi byl rozmnožován v Głubczycích, při 
použití cyklostylu a technologie tzv. rámečků. Andrzej Tomczak se tím zabýval spolu s bratrem Stanisła-
wem a jeho manželkou Bożenou v prostorech vypůjčených głubczyckými františkány. 

Na začátku ledna 1982 letáky pocházející z Wrocławi se objevily v głubczyckém Pletařském podniku „Unia”. 
Rychlá akce StB, působící ve spolupráci s vedením podniku, byla ukončena zatčením pachatelů rozšiřování – 
dvou pracovnic krejčovské dílny, Czesławy Góry i Henryki Kubeczek, členek Podnikového výboru NSZZ „Soli-
darność”. Zatčené aktivistky neprozradily však původního zdroje letáků. Existovalo podezření, že letáky přivezl 
z Wrocławi syn Henryki Kubeczek Krzysztof, student polytechniky, ale žádná ze zatčených osob StB tyto odha-
dy nepotvrdila. Dne 27. ledna 1982 soud Slezského vojenského obvodu odsoudil Czesławu Góra a Henryku 
Kubeczek k trestu tří let odnětí svobody a k dodatečnému trestu zbavení veřejných práv na dobu jednoho roku.      

Dne 10. února 1982 v některých podnicích na území obcí Niemodlin, Gracza a Wójcice se objevily letáky 
se znakem Bojujícího Polska a heslem Solidarita zvítězí. V důsledku vyšetřování StB bylo zjištěno, že tyto letáky 
rozšiřoval Zdzisław Dereń, místopředseda Podnikového výboru NSZZ „S” v Dopravním a stavebním podniku 
„Transbud” – Pobočka v Nyse. Vzhledem k tomu byl jmenovaný zatčen dne 11. února 1982. 
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V průběhu dalšího řízení bylo zjištěno, že Zdzisław Dereń obdržel letáky od Marka Szczerského, také řidiče, 
prvního zástupce předsedy Podnikového výboru NSZZ „Solidarność” v PTSB „Transbud”.  Posledně jmeno-
vanému – o čemž StB nevěděla – letáky předal Paweł Grzegorczyk, opoziční aktivista spojený se Správou MKZ 
NSZZ „Solidarność” Nyské oblasti. Také Szczerski byl zatčen StB a v jeho bytě a na pracovišti byla provedena 
prohlídka.  Kvůli tomu, že se k ničemu nepřiznal, byl propuštěn pro nedostatek důkazů. Dne 1. března 1982 
Krajský soud v Opoli odsoudil Zdzisława Derenia k trestu jednoho roku a šesti měsíců odnětí svobody.       

  Již v prvních týdnech válečného stavu byla zahájena konspirační odborová činnost pod záštitou regionální 
„Solidarity” Opolského Slezska. Iniciativy zahájené již v prosinci 1981 vedly k postupnému vytvoření prostředí, 
jehož vůdcem byl Stanisław Jałowiecki, předseda Regionální správy NSZZ „Solidarność”, skrývající se před StB 
od dne vyhlášení válečného stavu. Na začátku válečného stavu byl v tomto kruhu vydáván bulletin „Bo-
jující Solidarita”, rozmnožovaný v podobě strojopisu v klášteře františkánů v Głogówku. Se skrývajícím 
se Jałowieckim spolupracovali při tom bratři Jocherové: Tadeusz (předseda Podnikového výboru NSZZ 
„Solidarność” v Máčírně v Głogówku) a Adam (aktivista „Solidarity” a KPN z Prudniku, předseda Podniko-
vého výboru NSZZ „S” v tamějším Výrobním družstvu „Ogniwo”). 

V druhé polovině ledna 1982 bylo zahájeno (za použití tzv. rámečků) vydávání bulletinu „Válečné si-
gnály”, s podtitulem „Týdeník regionu Opolského Slezska”. Činnost byla přerušena následkem zatýkání StB na 
přelomu dubna a května 1982. Stanisław Jałowiecki a několik konspirátorů z opolské oblasti stanulo později 
před soudem Slezského vojenského obvodu.

V prvních týdnech válečného stavu konspirační činnost zahájila rovněž skupina členů NSZZ „Solidarność” 
v Głuchołazech. Podněcovateli této činnosti byli: Henryk Jabłoński (předseda pobočky Regionální správy NSZZ 
„S” v Głuchołazech), Zygmunt Żak (předseda KZ NSZZ „S” při Głuchołaské výrobně armatur v Głuchołazech), 
Alina Glombica, Jan Jabłoński, Henryk Ustianowski a Wiesław Kulpa. Skupina tiskla letáky podepisované jmé-
nem Regionálního stávkového výboru Opolského Slezska. Byl také rozmnožován dolnoslezský odborový 
bulletin „Ze dne na den”.   

Činnost skupiny paralyzovala série zatčení v období od května do října 1982. Jako první – 11. května 1982 
– byl zatčen Zygmunt Żak. Později byli zatčeni také: Bernard Hefczyc, Henryk Szuszkiewicz (3. června 1982), 
Bogusław Homa (11. srpna 1982), Erwin Gabor (11. srpna 1982), Janina Szuszkiewicz, Andrzej Sochaj (20. 
srpna 1982), Zbigniew Karaczyn, Marian Owsianko (27. srpna 1982), Alina Glombica (31. srpna 1982), Henryk 
Jabłoński, Jan Jabłoński (1. září 1982), Henryk Stanisław Ustianowski (2. září 1982) a Wiesław Kulpa (21. října 
1982).  Na přelomu října a listopadu 1982 se dostal E. Gabor do nemocnice. Z tohoto důvodu Vojenské státní 
zastupitelství v Opoli zrušilo prozatímní vazbu a předalo jeho případ do samostatného řízení.    

Zatčení konspirátoři z Głuchołaz (kromě Erwina Gabora) byli obžalováni ze zakázané odborové čin-
nosti v NSZZ „Solidarność” a ze zpracování a rozmnožování tiskovin obsahujících falešné zprávy, které mohly 
způsobit společenské nebo pouliční nepokoje. Případ řešil Vojenský posádkový soud v Opoli. 

Dne 3. března 1983 bylo vydáno rozhodnutí. Soud uznal vinu Henryka Jabłońského, Zygmunta Żaka, Ja-
ninu Szuszkiewicz, Alinu Glombicu, Jana Jabłońského, Henryka Ustianowského, Wiesława Kulpu, Mariana 
Owsianku, Bogusława Homu a Henryka Szuszkiewicze. Nicméně částečně změnil právní podstatu trestných 
činů a v tomto ohledu nesouhlasil s obžalobou. Mimo jiné díky tomu uložené tresty byly velmi mírné – 
u dolních zákonných mezí. Tresty byly následující: Henryk Jabłoński – osm měsíců odnětí svobody se zkušební 
dobou dva roky, Zygmunt Żak – jeden rok odnětí svobody se zkušební dobou dva roky, Janina Szuszkiewicz – 
jeden rok odnětí svobody se zkušební dobou dva roky, Alina Glombica – jeden rok odnětí svobody se zkušební 
dobou dva roky, Jan Jabłoński – deset měsíců odnětí svobody se zkušební dobou dva roky, Henryk Ustianowski 
– osm měsíců odnětí svobody se zkušební dobou dva roky, Wiesław Kulpa – deset měsíců odnětí svobody se 
zkušební dobou dva roky, M. Owsianko – šest měsíců odnětí svobody se zkušební dobou dva roky, Bogusław 
Homa – jeden rok odnětí svobody se zkušební dobou tři roky, Henryk Szuszkiewicz – osm měsíců odnětí 
svobody se zkušební dobou dva roky. Zbigniew Karaczyn a Andrzej Sochaj byli zproštěni viny (nebyli členy 
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NSZZ „Solidarność”, a proto nemohli být obviněni o pokračování v zakázané odborové činnosti ve zrušených 
strukturách „Solidarity”). Řízení ve věci Bernarda Hefczyca bylo zastaveno vzhledem k tomu, že jeho čin se 
vyznačuje zanedbatelnou úrovní společenské nebezpečnosti. Poměrně mírný trest pro vůdce skupiny, Henryka 
Jabłońského, byl zdůvodňován tím, že právě tento obžalovaný prozradil všechny skutečnosti spojené s trestnou 
činností, ukázal místo ukrytí předmětů sloužících k rozmnožování letáků, a tím prozradil okolnosti, které ne-
byly známy orgánům činným v trestním řízení.

Výše uvedené represivní akce nezabránily však vzniku nových projevů odborové a opoziční činnosti na území 
Głuchołaz. Brzy po ukončení procesu místních konspirátorů, 16. března 1983, v místní Výrobně kovové galanterie 
„Galmet” se objevily letáky s hesly: Když Vás vede slepec, dno krize a národní katastrofy je nevyhnutelné. Pamatuj 
si, Ty vole, že jsi jen oko ve stranické polévce. Obraz Polsko-jaruzelská válka je poslední etapa agonie PZPR, a také 
letáky s obrázkem srdce a nápisem „Solidarita”, probodnutého dýkou s nápisem „PZPR”. Letáky byly nalepeny na 
dveře místnosti Podnikového výboru PZPR a nových odborových svazů, a také na dveře bývalého sídla podnikové 
„Solidarity”. V letech 1982 a 1983 v Głuchołaské výrobně armatur část zaměstnanců přerušovala na 10 minut práci 
v pravé poledne 31. srpna a 13. prosince jako připomínku výročí podepsání společenských dohod a vyhlášení 
válečného stavu.  

K nejnápadnějším prvomájovým počinům doby válečného stavu patří zavěšení bílo-červené vlajky s nápi-
sem „Solidarita” na několikametrovém komínu podniku „Galmet” v  Głuchołazech. Udělal to Stanisław 
Łysek z podnětu Piotra Trafného.          

K nejdůležitějším střediskům společenského odporu patřila od počátku Nysa. Část svobodných akti-
vistů z prostředí MKZ NSZZ „Solidarność” Nyské oblasti zahájila zde znovu vydávání a rozšiřování časopisu 
„Nyská Solidarita”, vycházejícího v nové situaci jako „Válečný zpravodaj”, „Válečné zprávy »Solidarity«” apod. 
Časopis vydával August Bożentko za spolupráce se Zbigniewem Jakubkem (autorem některých textů), 
Jerzym Jakubkem a ostatními osobami. V prosinci 1982 vedení vydavatelské a distribuční činnosti převzal 
z internování propuštěný Janusz Sanocki. V nyských podnicích byly rozšiřovány také dolnoslezské publikace, 
zejména bulletin „Ze dne na den”. Společných konspiračních akcí se zúčastňovali jak aktivisté z prostředí MKZ 
NSZZ „Solidarność” Nyské oblasti, tak i členové podnikové organizace „Solidarity” ve Výrobně průmyslových 
zařízení v Nyse, která se v roce 1981 ocitla ve strukturách spojených s Regionální správou Opolského Slezska 
NSZZ „Solidarność”. 

Na území města se objevovaly pravidelně letáky a nápisy s opozičním posláním. Pravidelně na monumen-
tální zvonici kostela sv. Jakuba apoštola a sv. Anežky v Nyse byl zavěšován věnec s černými šerpami na památku 
obětí válečného stavu a prosincových událostí z roku 1970. V důsledku druhé akce tohoto druhu, provedené 
25. ledna 1982, byl internován Leon Foltyn, předseda Podnikového výboru NSZZ „Solidarność” v automobilce 
„Polmo”. Již 2. února byl však zavěšen další věnec s nápisem připomínajícím osoby padlé v prosinci 1970, a na 
okrajích věnce byly zapáleny svíčky. 

Prozatímní koordinační výbor NSZZ „S” působící od dubna 1982 se několikrát pokoušel iniciovat celostátní 
protestní akce proti režimu válečného stavu. Např. 22. dubna 1982 vyzval k vyhlášení 15minutové stávky 
dne 13. května (v pravé poledne) v celé zemi. 

Státní bezpečnost provedla v souvislosti s tím preventivní prohlídky, zatčení a internování. Před očekávanou 
protestní akcí byla internována řada osob v regionu Nysy a Otmuchowa, a 12. května 1982, StB v rámci akce 
s krycím jménem „Kotwica”, provedla prohlídky u dvanácti osob podezřelých z tisku a rozšiřování letáků. Jedna 
z těchto osob, a to Wiesław Kamiński, zaměstnanec FSD „Polmo”, byl zatčen na základě obvinění z konspirační 
distribuční činnosti.   

Dne 13. května 1982 v některých podnicích došlo ke krátkodobým stávkovým akcím, k nimž vyzýval po-
dzemní Prozatímní koordinační výbor NSZZ „Solidarność”. Práci přerušilo tehdy mimo jiné cca 30 zaměstnan-
ců Oddělení PR-3 automobilky „Polmo” v Nyse. Stejná situace se odehrála v Oddělení podvozků FSD.  
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Dne 10. června 1982, během procesí Božího těla v Prudniku neznámé osoby zavěsily transparent s heslem 
„Solidarita” a symbolem kotvy. Transparent byl dříve umístěn v okapním žlabu podél střechy jedné z budov 
v okolí pozdější ul. Armii Krajowej. Po zahájení procesí, byl vyhozen transportem se zatížením, a doprovázející 
zvuk mu přitáhl pozornost všech účastníků slavnosti (cihla jako zátěž, propojená lankem s transparentem, pa-
dla s hlukem na stříšku nacházející se níže). Tři organizátoři této akce utekli rychle po střechách budov 
a splynuli s davem účastníků procesí. Až po ukončení slavnosti transparent stáhli civilně oblečení příslušníci 
MO nebo StB.            

Dne 12. června 1982 Vojenské státní zastupitelství v Opoli podalo žalobu proti o měsíc dříve zatčenému 
Wiesławovi Kamińskému z Nysy a Józefovi Trytce, předsedovi KZ NSZZ „S” v FSD „Polmo”, který také o tři 
dny dříve byl v prozatímní vazbě po předchozím internování. Obvinění proti nim se týkalo konspirační 
samizdatové činnosti v době válečného stavu, a také vyvěšení karikatury gen. Jaruzelského v podniku. Dne 22. 
června 1982 soud Slezského vojenského obvodu ve Wrocławi na líčení v Opoli vydal osvobozující rozsudek ve 
vztahu k obou obžalovaným, kteří odmítli obvinění.   

V červnu 1982 na území Głubczyc a Głogówka se objevily letáky „Solidarity” z mazowieckého regionu. 
Jejich rozšiřování zajišťovali zaměstnanci PKS, zatčení v důsledku činnosti StB: Ryszard Wiciak (předseda KZ 
NSZZ „Solidarność” v Opravárenském a zásobovacím závodu PKS Głubczyce), Stanisław Wiciak (předseda 
KZ NSZZ „Solidarność” v głubczycké pobočce PKS) a Marian Korba. Řízení bylo vedeno soudem Slezského 
vojenského obvodu. Dne 3. srpna 1982 Stanisław Wiciak byl odsouzen k trestu dvou let odnětí svobody 
se zkušební dobou tří let a k pokutě 30 tis. zlotých, a Marian Korba – k trestu jednoho roku a šesti měsíců 
odnětí svobody se zkušební dobou tří let a k pokutě 25 tis. zlotých. Trestní řízení proti Ryszardovi Wiciak 
bylo zastaveno vzhledem k nedostatku důkazů, ale i on nesl následky té situace, protože byl propuštěn z práce. 

Represivní opatření provedená StB na území Nysy v květnu 1982 donutila místní aktivisty „Solidarity” 
k hledání nových způsobů odporu. Skupina členů „Solidarity” zaměstnaných v nyské Výrobně průmyslových 
zařízení zahájila samostatnou konspirační činnost, spočívající zejména ve vydávání a rozšiřování bulletinu „Od-
lišným názorem”. Podněcovateli této činnosti byli Władysław Pytlarz, předák v Oddělení Pr-4, do 13. prosince 
1981 místopředseda Podnikového výboru NSZZ „S” v ZUP, a Andrzej Borula, technolog v Oddělení plánování 
výroby, člen Regionální správy regionu Opolského Slezska NSZZ „S” (a také člen Podnikového výboru NSZZ 
„S” v ZUP). 

Činnost konspirační skupiny v ZUP byla přerušena v důsledku akce StB v říjnu 1982. V té době u několika 
osob byly provedeny prohlídky, které poskytly bohatý důkazní materiál. Přesto z neznámých důvodů nebylo 
zahájeno běžné trestní řízení. Oficiálním důvodem byly humanitární okolnosti, ale pravděpodobně byly zoh-
ledněny i jiné faktory (operační?). Bylo provedeno pouze preventivní opatření v podobě setkání se zástupci 
zaměstnanců ZUP.

V reakci na konečné zakázání činnosti „Solidarity” (podle ustanovení zákona ze dne 8. října 1982) podzemní 
TKK vyhlásila osmihodinovou stávku a pouliční protesty dne 10. listopadu 1982 (při příležitosti druhého výročí 
registrace svazu). Jako obvykle v takových případech, StB se snažila zabránit případným projevům pomocí preven-
tivních prohlídek a zatčení a varovných rozhovorů. V příhraniční zóně stejnou činnost prováděla také Rozvědka 
WOP.    

Vyhlášení TKK celostátního protestu dne 10. listopadu 1982 se ukázalo být velkou taktickou chybou. Po 
jedenácti měsících válečného stavu unavená a do značné míry zastrašená polská společnost nebyla se schopna 
zmobilizovat – pouliční protesty a stávky se konaly jen v několika městech. 

V opolském vojvodství bylo provedeno jen málo pokusů o zahájení protestní akce. Autorem jednoho 
z pokusů byl Janusz Smagoń, místopředseda KZ NSZZ „Solidarność” ve Výrobně průmyslových zařízení 
v Nyse. Snažil se zahájit stávku přerušením na cca 20 minut své práce na pracovišti v Mechanickém oddělení 
ZUP (prohlásil, že bude číst v té době usnesení IX. sjezdu PZPR). Nepomohly rozhovory s ředitelem a vojen-
ským komisařem podniku. Dalších třináct zaměstnanců tohoto oddělení zahájilo práci s velkým odporem. 
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Přímým následkem tehdejších událostí bylo disciplinární propuštění Smagonia z práce v ZUP. Zhruba 
50 zaměstnanců Głuchołaské výrobny armatur v Głuchołazech uplatnilo jinou formu protestu, když se stavěli 
do pozoru během přestávky na snídaní. 

Na přelomu ledna a února 1983 se ve Výrobně průmyslových zařízení v Nyse objevilo nové číslo samizdato-
vého časopisu „Odlišným názorem”. V polovině února téhož roku vyšlo další číslo. Nové projevy odborové 
a operační konspirační činnosti byly zaznamenávány také v nyské automobilce FSD. Ve dnech 23. a 24. března 
1983 byly na dvou odděleních FSD  vylepeny plakáty s hesly připomínajícími existenci „Solidarity” a napa-
dajícími nové odborové svazy a lživou propagandu v televizi.  

Ve stejné době byly hlášeny také nové projevy opoziční činnosti mezi místními žáky. Dne 22. března 1983 na 
zdi obklopující nádvoří střední školy v Nyse bylo zjištěno heslo Dost lží ve škole. Vedle tohoto nápisu bylo vidět 
pět znaků Bojujícího Polska a písmeno „S”. Na nedalekou budovu kláštera, nacházející se naproti střední školy, 
někdo namaloval heslo Pryč s PZPR.   

Důležitým střediskem společenského odporu byl také Otmuchów, který se nachází v blízkosti Nysy a byl or-
ganizačně a personálně propojen jak s Nysou, tak i s Opolí. Na území Otmuchowa bydlelo mnoho zaměstnan-
ců nyských podniků, mj. Franciszek Szelwicki, pracovník ZUP a člen Celostátního výboru NSZZ „Solidarność”, 
působící v opolských regionálních strukturách „Solidarity”. Tyto vztahy bylo vidět zejména na podzim 1982, 
kdy právě v Otmuchově bylo obnoveno vydávání opolského konspiračního časopisu „Válečné signály”. 

Novou edici „Válečných signálů” zahájilo 23. číslo tohoto časopisu ze dne 9. října 1982. Na začátku listopa-
du 1982 vyšlo číslo 24. V následujících týdnech vycházela další čísla, až do čísla 33., vydaného v dubnu 1983 
(chyběla čísla 26. a 30.). Časopis byl tištěn jednoduchou tiskovou technikou, za použití tzv. rámečku a kovového 
válce. Ve stejné době byly v Otmuchově tištěny také protialkoholní letáky. Podle zjištění StB obsah letáků byl 
zpracován regionálním vůdcem zemědělské „Solidarity”. Časopisy a letáky rozmnožované v Otmuchově byly 
rozšiřovány na území Otmuchova, Nysy, Opole a Paczkowa, zejména mezi zaměstnanci Cukrovaru „Otmu-
chów”, Výrobny hospodářského nářadí v Otmuchově, Výrobny průmyslových zařízení v Nyse a podniku „Pol-
mo” v Opoli. Na území Otmuchova byly také rozšiřovány linorytové letáky s podobiznou Lecha Wałęsy 
a nápisem Solidarita zvítězí, a také letáky „Národní Solidarity” s motivem gesta vítězství „V”. 

V souvislosti s novým vydáním „Válečných signálů” V. oddělení KW MO v Opoli zahájil koncem října 1982 
operační vyšetřování pod krycím jménem „Desperat”. Podkladem k zahájení vyšetřování byly materiály 
získané z Krajského cenzorského úřadu v Opoli (během válečného stavu odpovídalo za toto Oddělení „W” 
Krajského ředitelství MO) a informace získané od TS „Franek”. 

Nyská Operační skupina II. oddělení Pohraniční stráže spolupracující s StB vedla již od září 1982 operační 
vyšetřování s krycím jménem „Operator”, v rámci kterého sledovala zejména několik významných aktivistů 
„Solidarity” z Cukrovaru „Otmuchów”: Wiktora Myśluka, předsedu Podnikového výboru NSZZ „S”, a He-
lenu Ziomek, která plnila funkci tajemníka KZ. Ve spisech tohoto vyšetřování bylo zaznamenáno, že činnost 
otmuchowských aktivistů „Solidarity” se výrazně oživila po propuštění Franciszka Szelwického z internování. 
Rozvědka WOP získávala mj. informace o pořádání modlitebních setkání v soukromých bytech za účasti kněze 
Czesława Nowaka, mj. u Myśluka a Zbigniewa Koziara. Dne 10. listopadu 1982 letáky „Solidarity” byly zjištěny 
v Cukrovaru „Otmuchów”. Byly hlášeny také další případy rozšiřování „Válečných signálů”. V rámci preventi-
vních opatření příslušníci Rozvědky WOP provedli 9. a 11. listopadu 1982 preventivní a varovné rozhovory 
s Myślukiem a jeho manželkou Marií, pracovnicí Opolského cukrovarského podniku v Otmuchově. 

Podle zjištění StB a Rozvědky WOP konspirační tiskovou činnost prováděli Zbigniew Rusinowski, Stefan 
Magiera a Jan Ziomek z Otmuchova, kteří zůstávali ve styku s aktivisty „Solidarity” z Opole a Nysy. StB odhalila 
i další účastníky odborové konspirační činnosti v otmuchovském středisku, a to tyto osoby: Lesław Rusinowski, 
Zbigniew Dendys, Henryk Grzelak, Wiktor Myśluk, Marian Sarabun, Irena Nowak-Stamirowska, Anna Szu-
ra, Stanisław Wylon a Helena Ziomek. Konspirační členové místní „Solidarity” nacházeli podporu u příznivce 
opozice, kněze Czesława Nowaka, tehdejšího vikáře farnosti sv. Mikuláše v Otmuchově. 
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Podle pokynů MV vedení Krajského ředitelství MO v Opoli rozhodlo zrušit samizdatovou činnost v Opoli, 
Nyse a Otmuchově ode dne 1. května 1983. Vzhledem k tomu, na žádost Útvaru vyšetřování KW MO Státní 
zastupitelství v Opoli zahájilo vyšetřování, jehož vedením bylo pověřeno Státní bezpečnosti. Aktivity s tím spo-
jené prováděl Útvar vyšetřování KW MO při spolupráci s V. oddělením KW MO.    

Dne 18. dubna 1983 StB, zastupovaná příslušníky Útvaru vyšetřování a V. oddělení WUSW v Opoli 
a příslušníky Okresního ředitelství MO v Nyse, při spolupráci s Rozvědkou WOP, zahájila širokou represivní 
akci proti osobám podezřelým ze vztahů se samizdatovou činností v Otmuchově. Tento den ráno byly prove-
deny prohlídky u jedenácti obyvatel Otmuchova a okolí: Ireny Nowak-Stamirowské, Henryka Grzelaka, Jana 
Ziomka, Stanisława Wylona, Kazimierza Łaptasa, Edwarda Suchana, Stanisława Trzaski, Anny Szury, Lesława 
Rusinowského, Wiktora Myśluka (Otmuchów) a Mariana Sarabuna (Wójcice). Prohlídku u Wiktora Myśluka, 
Stanisława Trzaski, Władysława Suchana a Kazimierza Łaptasa provedli příslušníci Rozvědky WOP. Zbigniew 
Dendys, Wiktor Myśluk, Lesław Rusinowski, Zbigniew Rusinowski, Marian Sarabun, Edward Suchan, Włady-
sław Suchan, Stanisław Trzaska, Stanisław Wylon a Jan Ziomek byli zatčeni příslušníky StB a Rozvědky WOP. 
Dne 20. dubna 1983 příslušníci StB prohlíželi prostor kotelny v Cukrovaru „Otmuchów”, kde pracoval Edward 
Suchan podezřelý se samizdatové činnosti. 

Užitečná pro StB byla zejména prohlídka u Stefana Magiery. Kromě různých letáků našli u něj díly tisko-
vých strojů a tiskové materiály mj. pryžový válec, matrice, černou a červenou barvu, raznice z vymazávací 
pryže, podlahovou krytinu se stopami barvy a tištěného textu a tři rysy papíru. U Wiktora Myśluka, kromě 
letáků, našli raznici se znakem KPN, raznici s gestem vítězství „V” a psací stroj. U několika jiných osob se našly 
letáky (Zbigniew Rusinowski, Irena Nowak-Stamirowska, Marian Sarabun, Kazimierz Łaptas, Henryk Grzelak, 
Edward Suchan, Jan Ziomek). U Jana Ziomka bylo zjištěno až 140 kusů letáků vytištěných pro připomenutí 43. 
výročí katyňského masakru.                       

Dne 20. dubna 1983 Krajské státní zastupitelství v Opoli vzalo do prozatímní vazby Stefana Magieru a Zbi-
gniewa Rusinowského. Byli obviněni ze spáchání trestného činu podle čl. 48 bod 2 a 4 vyhlášky ze dne 
12. prosince 1981, o válečném stavu, spočívajícího ve vydávání a distribuci letáků obsahujících falešné zprávy, 
které mohly způsobit společenské nebo pouliční nepokoje. Podezřelí po výslechu však popřeli svou vinu. Ve 
stejné době byly vyslechnuty také jiné osoby, zejména z prostředí skutečných nebo domnělých účastníků 
samizdatové činnosti. K velkému zklamání Rozvědky WOP, státní zastupitelství nevzalo do prozatímní vazby 
Wiktora Myśluka, což požadoval Útvar vyšetřování WUSW. 

Stefan Magiera po zatčení ve vazební věznici KW MO v Opoli zahájil hladovku, což po několika dnech 
způsobilo jeho oslabení. Hned poté, 22. dubna 1983, Krajské státní zastupitelství v Opoli rozhodlo o jeho 
propuštění z vazby vzhledem ke zdravotnímu stavu a s ohledem na zahájenou hladovku. Brzy poté, ještě před 
1. květnem 1983, byl propuštěn z vazby i Zbigniew Rusinowski. Trestní řízení proti Zbigniewu Rusinowskému 
a Stefanu Magierovi bylo zrušeno na základě amnestie ze dne 21. července 1983.     

Stojí za zmínku, že i přes opatření StB a Rozvědky WOP vyšla další čísla „Válečných signálů”. Dne 20. dubna 
1983 se v Otmuchově objevilo 33. číslo tohoto časopisu.  Koncem srpna 1983 StB zjistila v Prudniku a Głogów-
ku další číslo „Válečných signálů”, obsahující výzvu pro dělnická prostředí Opole, Nysy, Brzegu a Kędzierzy-
na-Koźla spojenou se třetím výročím podepsání společenských dohod na Pobřeží. V únoru následujícího 
roku v nyské Výrobně průmyslových zařízení bylo rozšiřováno další číslo „Válečných signálů”, a také kalendáře 
s podobiznou Lecha Wałęsy a nápisem Nobel 1983 (StB zadržela 70 kusů tohoto časopisu a deset kusů kalendářů). 

Na území Kietrza se společenský odpor projevoval mj. rozšiřováním letáků vyrobených pomocí dětské tiskár-
ny. Letáky se objevovaly vedle místní Výrobny dekoračních tkanin „Welur” – většinou v ranních hodinách v době 
výročí a státních svátků. Byly zjištěny mj. dne 26. března 1982. Cestou do práce zaměstnanci „Weluru” nacházeli 
u podniku letáky s krátkými texty vyjadřujícími protest proti válečnému stavu a hesly Solidarita žije a znakem 
Bojujícího Polska. O letáky měla zájem Rozvědka WOP, ale nepovedlo se jí zjistit totožnost osob, které se zabývaly 
tiskem a distribucí.  
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Těžkou ránu, kterou bylo pro „Solidaritu” vyhlášení válečného stavu, oslabil do značné míry postoj katolické 
církve. Od prvních dní válečného stavu církevní úřady pečovaly o pronásledované osoby a jejich rodiny. 
V opolské diecézi byla založena dvě střediska. Jedno, působící u diecézní kurie v Opoli, vedl kněz Alojz Sitek. Po 
celou dobu válečného stavu a později, aktivisté a příznivci „Solidarity” shromažďovali se na bohoslužbách pro 
vlast a Svatého otce, které se konaly třináctého dne každého měsíce v některých důležitějších kostelech opolské 
diecéze.

       TAJEMNÁ SMRT BOGUSŁAWA PODBORĄCZYŃSKÉHO
Na jaře 1983 nyské aktivisty a příznivce „Solidarity” rozrušila zpráva o tragické smrti Bogusława Podborąc-

zyńskiego, mladého zaměstnance ZUP v Nyse, který se mezi 14. březnem a 15. dubnem téhož roku za nevy-
jasněných okolností utopil v Nyse Kłodzké. O několik měsíců dřív, v říjnu 1982, Podborączyński – jak již bylo 
uvedeno – spolu se skupinou jiných zaměstnanců ZUP byl zatčen StB v souvislosti s rozšiřováním bulletinu 
„Odlišným názorem”. Tato okolnost vedla k podezření, že jeho náhlá smrt mohla být způsobena příslušníky 
MO nebo StB. K těmto podezřením, k nimž se připojila spousta členů nyské „Solidarity”, přispěla skutečnost, 
že vyšetřování zahájené v této věci nepřineslo dostačující vysvětlení příčiny a okolností smrti. 

Případ tragické smrti Podborączyńského se stal ve druhé polovině roku 1989 předmětem korespondence 
mezi MV a Hlavním ředitelstvím MO ve Varšavě a vedením Krajského úřadu vnitřních věcí v Opoli. Přispěla 
k tomu mj. interpelace poslance Bronisława Wilka (zvoleného v červnu z Opolského občanského výboru „So-
lidarita”), který se obrátil na ministra vnitra s žádostí o vysvětlení různých případů protiprávního jednání 
příslušníků MO a StB v Opolském regionu.  

V dopisu ze dne 15. září 1989 od ředitele Útvaru vyšetřování KG MO zástupci ředitele WUSW pro 
MO v Opoli, plk. Józef Oleksy, oznámil, že v důsledku prozkoumání vyšetřování týkajících se náhlých smrtí 
v období 1980–89 na území opolského vojvodství byly zjištěny čtyři případy, u kterých existovalo podezření 
z účasti příslušníků vnitřních rezortů. Patřil k nim i případ utonutí Podborączyńského. Plk. Oleksy vyjádřil 
následující stanovisko v této věci: Důvodem pomluv bylo mj. to, že v průběhu vyšetřování se nepovedlo zjistit 
přímé okolností utonutí a skutečnost, že zemřelý, jako člen „Solidarity” byl zatčen v říjnu 1982 příslušníky 
StB z Útvaru vyšetřování WUSW v Opoli za rozšiřování letáků. Tyto skutečnosti byly vzájemně spojovány, což 
mělo být důkazem politické vraždy.   

Případ smrti Podborączyńského byl také uveden v analýze zpracované v roce 1989 I. oddílem Útvaru vyšet-
řování WUSW v Opoli. V tomto dokumentu bylo přiznáno, že ve vyšetřování byly udělány podstatné chyby.     

PO ZRUŠENÍ VÁLEČNÉHO STAVU
Dne 22. července 1983 vláda PLR oficiálně zrušila válečný stav, který trval v Polsku od 13. prosince 1981 

a byl formálně zastaven na počátku roku 1983. S tím byla spojena amnestie pro politické „zločince”, schválená 
Sněmovnou PLR dne 21. července 1983. Půldruhého roku trvající „válka” se „Solidaritou” a opozicí však po-
kračovala. Změnily se pouze formy a způsoby boje. 

V opolském vojvodství amnestii využilo celkem 56 osob zatčených před 21. červencem 1983. Patřili k nim 
mj.: Czesława Góra, Marian Korba, Henryka Kubeczek-Gałaj, Stanisław Wiciak (Głubczyce), Alina Glombica, 
Bogusław Homa, Henryk Jabłoński, Jan Jabłoński, Wiesław Kulpa, Marian Owsianka, Henryk Szuszkiewicz, Jani-
na Szuszkiewicz, Henryk Ustianowski, Zygmunt Żak (Głuchołazy) a také Stefan Magiera a Zbigniew Rusinowski 
(Otmuchów).

V letech 1984 a 1985 podzemní „Solidarita” vyzývala k bojkotování voleb do lidových rad a Sněmovny PLR, 
pořádaných pod záštitou v době válečného stavu vzniklého Patriotického hnutí národního obrození. V různých 
městech opolského vojvodství se tehdy objevovaly protivolební letáky, vyráběné zejména místními členy „Soli-
darity”. V některých případech Státní bezpečnost našla bohužel osoby vyrábějící a rozšiřující materiály tohoto 
druhu. Důsledkem toho byly nové prohlídky a zatýkání.
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V červnu 1984, v rámci rozsáhlé preventivní akce, příslušníci SB RUSW v Prudniku provedli prohlídky u 
deseti osob z území Prudniku, Nysy, Białé a Głogówka, které na základě zpráv agentů byly podezřelé z připravo-
vání protivolební akce. Jan Naskręt a Eugeniusz Wyspiański byli dočasně zatčeni. Dne 6. července 1984 byl 
zatčen také Franciszek Winiarski. Naskręt,  Wyspiański a Winiarski byli ve vazbě do 27. července 1984, pak byli 
propuštěni na základě amnestie ze dne 21. července téhož roku.  

Aktivisté „Solidarity” z regionu Głuchołaz měli podporu u místních kněží. V době 1984–1990 tam působící 
jako vikář kněz Stanisław Ługowski MIC prováděl mj. pastorační činnost pro místní zaměstnance, pronášel 
odvážná kázání a aktivně podporoval odborové a opoziční aktivisty v jejich záměrech.   

Konspirující aktivisté „Solidarity” z jižního pohraničí opolského vojvodství se aktivně účastnili přemísťo-
vání náboženské literatury v češtině a slovenštině do sousedního Československa. Tuto činnost organizoval 
kněz Stanisław Ługowski MIC z farnosti v Głuchołazech. Literatura dovážená z Itálie byla převážena přes oblast 
Biskupské kopy v Opavských horách (u Głuchołaz), a také přes Chochołowské údolí v Tatrách. Zabývali se tím 
mj. Józef Gąsior, Ryszard Kondracki, Andrzej Kurianowicz, Robert Pawlaczyk a Wojciech Rembisz.

OBNOVA „SOLIDARITY” A PŘELOMOVÉ PARLAMENTNÍ
VOLBY V ČERVNU 1989

V roce 1986 vláda PLR zmírnila represivní politiku vůči opozičnímu prostředí. Za těchto podmínek se 
začaly obnovovat veřejné organizační struktury „Solidarity”. Dne 13. října 1986 byla jmenována veřejná Pro-
zatímní regionální rada (TRR) NSZZ „Solidarność” Opolského Slezska. Členy TRR se stali mj. Janusz Sanocki 
(předseda MKZ NSZZ „Solidarność” Nyské oblasti), Stanisław Tkacz (člen Regionální správy Opolského Sle-
zska NSZZ „Solidarność”, předseda Podnikového výboru NSZZ „Solidarność” v Dolnoslezském jirchářském a 
kožedělném podniku „Renifer” – Závod v Głuchołazech), Franciszek Winiarski (aktivista řemeslnické „Solida-
rity” z regionu Prudniku a Nysy) a Eugeniusz Wyspiański (člen MKZ NSZZ „Solidarność” Prudnické oblasti). 

V září 1988 Prozatímní regionální rada vyzvala k vytvoření veřejně působících organizačních výborů „So-
lidarity” v podnicích. V lednu 1989 bylo zahájeno organizování odborových struktur „Solidarity”. Jako první 
struktura tohoto druhu v Opolském regionu vznikl 14. ledna 1989 Mezipodnikový organizační výbor NSZZ 
„S” pro město a obec Głuchołazy. Dne 28. ledna 1989 na setkání zaměstnanců pracovních podniků, řemeslníků 
a důchodců byl založen Mezipodnikový organizační výbor NSZZ „Solidarność” v Otmuchově. Dne 31. led-
na 1989 členové MKZ NSZZ „Solidarność” v Nyse shromáždění v Nyské oblasti, za účasti zástupců podniků, 
rozhodli o obnovení činnosti MKZ, přerušené vyhlášením válečného stavu v prosinci 1981. Dne 8. února 1989 
zástupci výborů obnovujících „Solidaritu” ze sedmi podniků založili Mezipodnikový organizační výbor NSZZ 
„S” pro město a obec Prudnik.  

Dne 5. dubna 1989 byly podepsány dohody u Kulatého stolu, podle nichž vláda PLR měla umožnit legální 
působení NSZZ „Solidarność”. Ostatní ujednání dohody předpokládala zejména vytvoření úřadu Prezidenta 
PR, Senátu a Státní soudní rady a stanovila poměry v budoucí Sněmovně PLR. Šedesát procent křesel bylo 
vyhrazených pro PZPR a její „spojence”, SD a ZSL, pět procent pro sdružení PAX, PZKS a UChS (křesťanské 
strany). Opozice se mohla ucházet o 35% křesel, určených pro nezávisle jednající občany, o něž se mohli 
ucházet jak lidé spojení s vládou (přes oficiální prohlášení neměly být volby „nekonfrontační” v přísném 
smyslu). Dále, bylo dohodnuto, že část křesel koalice (tj. sdružení, která byla součástí vládního tábora) bude 
obsazena z celostátního seznamu, který zahrnoval 10% křesel v budoucí Sněmovně. Ujednání o rozdělení křesel 
se nevztahovala na volby do Senátu, které měly být svobodné.

K nejdůležitějším následkům dohody u Kulatého stolu patřila opakovaná registrace NSZZ „Solidarność” 
Krajským soudem ve Varšavě dne 17. dubna 1989. Mezi osobami, které podepsaly žádost o registraci svazu, 
se nacházel – jako jediný zástupce Opolského regionu – dříve zmíněný Janusz Sanocki, předseda MKZ NSZZ 
„Solidarność” Nyské oblasti. Dne 20. dubna 1989 byla zaregistrovaná také NSZZ individuálních zemědělců 
„Solidarność”.   
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Dne 15. dubna 1989, ještě před oficiálním povolením k činnosti svazu, v Opoli se konal II. sjezd delegátů 
NSZZ „Solidarność” Regionu Opolského Slezska. Byla tehdy zvolena Prozatímní správa regionu Opolského 
Slezska NSZZ „Solidarność” a regionální Revizní komise. Předsedou Prozatímní správy regionu se stal Jan 
Całka z Opole. Členy TZR se stali mj.: Janusz Sanocki (Nysa), Franciszek Szelwicki, Maciej Wojciechowski 
(Otmuchów), Jan Jabłoński, Stanisław Tkacz, Zygmunt Żak (Głuchołazy) a Czesław Dumkiewicz (Prudnik). 
Do regionální Revizní komisi byli zvoleni mj. Zbigniew Dendys (Otmuchów) jako předseda, Ryszard Górnicki, 
Ryszard Kondracki (Nysa) a Kazimierz Stokowski (Prudnik).      

Dne 18. dubna 1989 zahájil svou činnost Opolský občanský výbor „Solidarność”, koordinující volební kam-
paň v opolském vojvodství. Jedním ze dvou místopředsedů tohoto výboru byl Janusz Sanocki z Nysy. Členy 
prezidia OKO „S” se stali dále mj. Wojciech Podhajecki (původem z Nysy, předseda vysokoškolské organi-
zace NZS WSI v Opoli) a Tadeusz Czyżowicz (aktivista zemědělské „Solidarity” z okolí Głubczyc). Členy OKO 
„S” byli také následující aktivisté z jižního pohraničí opolského vojvodství: Czesław Dumkiewicz (Prudnik), 
Ryszard Czarniecki, Jan Jabłoński, Stanisław Tkacz, Zygmunt Żak (Głuchołazy), Krzysztof Pawlik, Bronisław 
Szydłowski (Nysa), Stefan Magiera, Franciszek Szelwicki, Maciej Wojciechowski (Otmuchów), Stanisław Kali-
ciński, Antoni Junosza-Szaniawski (Branice), Piotr Dziuban (člen zemědělské „Solidarity” z Ciermięcic u Głub-
czyc) a Jan Piątkowski (bydlící v Brzegu aktivista nyské „Solidarity”). 

Na prvním zasedání OKO „Solidarność” byla jednomyslně přijata kandidatura Edmunda J. Osmańczyka do 
Senátu, v souladu se žádostí II. sjezdu delegátů NSZZ „Solidarność” Regionu Opolského Slezska. Kandidáty na 
poslance v rámci OKO „Solidarność” se stali Bronisław Wilk (volební obvod č. 68 – Opole), člen „Solidarity” 
a dělnické samosprávy z opolského „Metalchemu”, a Wojciech Solarewicz (volební obvod č. 70 – Brzeg), akti-
vista „Solidarity” z Brzegu, zaměstnanec státního zastupitelství. Kandidátem Solidarity do Sněmovny z opol-
ského vojvodství se stal také Stefan Kozłowski (volební obvod č. 69 – Kędzierzyn-Koźle), obyvatel Varšavy, 
zaměstnanec tamějšího Státního geologického ústavu, účastník jednání Kulatého stolu (předseda Komise 
ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů).

Volební obvod č. 69 s centrem v Kędzierzynie-Koźlu obsahoval následující města z jižního pohraničí Opol-
ského regionu: Baborów, Biała, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Kietrz, Nysa a Prudnik. Tento obvod zah-
rnoval také tři vesnické obce z tohoto území: Branice, Korfantów a Lubrzu. Otmuchów a Paczków a vesnické 
obce Kamiennik, Pakosławice a Skoroszyce patřily k volebnímu obvodu č. 70, jehož centrem byl Brzeg. 

Voleb konajících se dne 4. června 1989 se zúčastnilo 409 410 obyvatel opolského vojvodství, což předsta-
vovalo 61,2% oprávněných voličů. Všichni kandidáti OKO „Solidarność” dosáhli spektakulárního úspě-
chu a získali všechna křesla dostupná pro „Solidaritu”. Edmund J. Osmańczyk a Józef Góralczyk získali dvě 
senátorská křesla určená pro Opolský region, a Bronisław Wilk, Wojciech Solarewicz a Stefan Kozłowski získali 
všechna tři poslanecká křesla, která mohli získat nezávislí kandidáti. Jejich kandidatury získaly 60 až přes 80% 
hlasů. Ostatní kandidáti nepřekročili 20%. 

Volební úspěch opozice zahájil cestu k dalším politickým přeměnám v Polsku. V září 1989 vznikla koaliční 
vláda pod vedením Tadeusze Mazowieckého, zástupce dosavadní opozice. 

ROZVOJ OPOZIČNÍ ČINNOSTI A PÁD KOMUNISTICKÉHO 
SYSTÉMU V ČESKOSLOVENSKU

Také v Československu konec osmdesátých let 20. století přinesl rozvoj nových opozičních iniciativ. Hlavní 
opoziční silou byla pořád Charta 77, jejímž neformálním lídrem byl Václav Havel. Tato formace se stále vyhýba-
la přímému zapojení do politických otázek a omezovala se na obranu lidských práv („apolitická politika” podle 
Havlovy koncepce). Otázky tohoto druhu začali řešit až aktivisté nových opozičních skupin, které vznikaly 
v období 1987–1989. Tyto skupiny bývaly personálně spojeny s prostředím Charty 77, ale představovaly zcela 
odlišný přístup k cílům a opoziční činnosti. 
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Nejvíce společných vlastností s Chartou 77 mělo v roce 1988 založené Hnutí za občanskou svobodu – 
HOS. K jeho nejdůležitějším členům patřili: Rudolf Battěk, Václav Benda, Ladislav Lis a Jaroslav Šabata. 

Již dříve, v roce 1987, vznikla Demokratická iniciativa – první československá opoziční skupina otevřeně 
politického rázu. Tuto skupinu zastupovali zejména Bohumil Doležal, Emanuel Mandler a Karel Štindl.          

Demokratická iniciativa se snažila oslovit také sociální prostředí, která doposud neměla styk s opoziční 
činností. Proto měla zájem o sociální a ekonomické otázky a neomezovala se na otázky spojené s morálkou 
a obranou lidských prav. 

V letech 1987–1988 vzniklo jiné opoziční hnutí, které navazovalo na tradice Pražského jara. Hlavní 
úlohu v tomto prostředí hráli reformátorsky zaměření bývalí členové komunistické strany, mj. Alexander Du-
bček. Nechyběly však i osoby, které nikdy nebyly členy KSČ. Na přelomu let 1988 a 1989 začalo působit jako 
politický klub hnutí Obroda, a přesněji:  Klub za socialistickou přestavbu Obroda. Pod záštitou tohoto klubu 
vycházel časopis Dialog.      

Stejně jako v Polsku, vznikaly také opoziční skupiny prosazující ekologická hesla. V roce 1987 Ivan Dejmal 
založil Ekologickou společnost. V roce 1989 z jeho podnětu vznikla Asociace ekologických organizací: „Zelený 
kruh”.  

Organizačním ekvivalentem polského Hnutí „Svoboda a mír” se stalo československé Nezávislé mírové 
sdružení – iniciativa za demilitarizaci společnosti. Toto sdružení bojovalo mimo jiné za zavedení náhradní 
vojenské služby. Oproti starší opozici nepočítalo s dialogem s vládou, ale začalo aktivně organizovat opo-
ziční demonstrace. K nejdůležitějším aktivistům opozičního mírového sdružení patřili Hana Marvanová 
a Tomáš Dvořák.

Podobný charakter měl později založený Mírový klub Johna Lennona. Skupina částečně převzala úkoly Ne-
závislého mírového sdružení po zatčení hlavních aktivistů hnutí. 

Originální iniciativou bylo založení „monarchisticko-anarchistického” sdružení České děti na jaře 1988, je-
hož zakladatelem byl Petr Placák. Program tohoto sdružení obsahoval třeba restituci majetku zestátněného po 
2. světové válce. Taková myšlenka, realizovaná po pádu komunistického systému, byla velice zvláštní na konci 
osmdesátých let. 

Kolem roku 1987 se začalo tvořit nezávislé studentské hnutí, využívající částečně možností legální činnosti 
pod záštitou oficiálně působících organizačních struktur. Zvláštní význam měl rychle se rozvíjející student-
ský tisk v letech 1988–1989.     

Vznikly také mnohé místní opoziční iniciativy. Příkladem může být Klub právní podpory, založený v úno-
ru 1989 v reakci na smrt pětatřicetiletého Pavla Wonky, zemřelého v následku protiprávních postupů ve 
věznici v Hradci Králové. Cílem tohoto klubu bylo šíření právního povědomí ve společnosti, vystupování proti 
projevům nespravedlnosti a zajištění podpory pro osoby poškozené v důsledku protiprávního jednání státních 
orgánů.  

Od konce roku 1987 pravidelně vycházel opoziční měsíčník „Lidové noviny”. V červnu 1989 českoslovenští 
opoziční aktivisté začali vydávat měsíčník „Sport”. Do listopadu 1989 vyšla čtyři čísla tohoto časopisu. 

V osmdesátých letech 20. století se také rozvíjela spolupráce mezi opozičními kruhy v Polsku a Českoslo-
vensku. Členové Charty 77 opakované vyjadřovali svou podporu pro „Solidaritu” a odsoudili vyhlášení 
válečného stavu v Polsku.        

Již v roce 1981 polští a českoslovenští opoziční aktivisté založili společnou organizaci: Polsko-českou Soli-
daritu, která později změnila název na Polsko-československou Solidaritu. K hlavním aktivistům této organi-
zace patřili Aleksander Gleichgewicht a Mirosław Jasiński z Wrocławi. Činnost SPC přerušilo vyhlášení 
válečného stavu v prosinci 1981. V roce 1983 došlo však k obnovení spolupráce členů opozice na obou stranách 
hranice. Na podzim téhož roku bylo vydáno první po delší době společné prohlášení. V období let 1984–1985 
byla obnovena setkání na hranici Polska a Československa. V prosinci 1987 vyšlo první číslo „Informačního 
bulletinu” SPC. 
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Podstatný vliv na rozvoj situace v Československu měly vnější faktory spojené s politickými změnami 
v Sovětském svazu, a také s nutností dodržování ustanovení vládou ČSSR uzavřených mezinárodních smluv, 
týkajících se zpravodajství. Také členové československé opozice sledovali se zájmem reformy zavedené v So-
větském svazu pod vedením Michaila Gorbačova. Týkalo se to zejména prostředí Obrody. Členové tohoto 
sdružení (Alexander Dubček, Čestmír Císař, Oldřich Černík, Josef Špaček) se pokoušeli dokonce ovlivňovat 
politiku nové sovětské vlády a zasílali Gorbačovovi a jeho blízkému spolupracovníkovi Alexandru Jakovlevovi 
zpracované zprávy a materiály.  

Na začátku roku 1989, na základě uzavřených mezinárodních smluv, vláda ČSSR musela ukončit rušení 
pořadů rozhlasu „Svobodná Evropa”. Následkem toho byl možný veřejný přístup k informacím, které nepod-
léhaly komunistické cenzuře. 

Stejně jako v Polsku, faktorem, který ovlivňoval rozvoj situace, byla výměna generací v opozičním prostředí. 
Mladší generace aktivistů, na rozdíl od „staré” opozice Charty 77, se nechtěla vyhýbat otevřenému politickému 
boji s komunistickým systémem. Projevem toho byl mimo jiné rychle rostoucí počet pouličních demonstrací.        

V březnu 1988 v Bratislavě tisíce demonstrantů požadovaly obnovení občanských svobod a práv věřících 
lidí. Opravdovým překvapením pro komunistickou vládu a také pro „starou” opozici byla velká demonstrace, 
která se konala 21. srpna 1988 – v den 20. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Před kon-
cem téhož roku se konaly další pouliční demonstrace, spolupořádané také aktivisty Charty 77.   

V říjnu 1988 byl zveřejněn jeden z nejdůležitějších programových dokumentů Charty 77: Demokracie pro 
všechny. V tomto manifestu bylo proklamováno Hnutí za občanskou svobodu, které otevřeně odmítalo vedoucí 
úlohu komunistické strany ve společenském životě. 

V lednu 1989 několikatisícový dav šest dní demonstroval v Praze při příležitosti dvacátého výročí smrti Jana 
Palacha. Bezpečnost proti nim brutálně zasáhla, s použitím obušků, slzného plynu a vodních děl. Mnoho lidí 
bylo surově zbitých. Mnozí byli zatčeni. Mezi oběťmi represí byl i Václav Havel, odsouzený v únoru 1989 k devíti 
měsícům odnětí svobody (později, po podání stížnosti, byl trest snížen na osm měsíců).    

Zatčení Václava Havla a jiných členů československé opozice vyvolalo vlnu mezinárodních protestů. Pro-
testovala zejména Polsko-československá Solidarita, která vydala prohlášení zveřejněné v jejím „Informačním 
bulletinu”.   

Protestní akce proběhly také v Opolském regionu. Dne 27. dubna 1989 na území studentského kampusu 
Vysoké školy pedagogické v ul. Oleské v Opoli se konalo shromáždění pro obranu obětí represe v Českosloven-
sku. Manifestaci organizovaly opolská hnutí za nezávislost, Skupina mladých pro nezávislost „Generace ’80-88”, 
Skupina účastníků hnutí „Svoboda a mír” a opolská skupina Konfederace nezávislého Polska za spolupráce 
s místními strukturami Nezávislého sdružení studentů. 

Ve zveřejněném prohlášení žádali o okamžité propuštění Václava Havla, Miroslava Šrámka, Jany Petrové, 
Otakara Veverky, Ivana Jirouse, Jiřího Tichého, Hany Marvanové, Tomáše Dvořáka a Stanislava Devátého. Bylo 
vyhlášeno pokračování v protestech dokud Václav Havel a jeho kamarádi budou ve věznici, dokud se bude 
v Československu uplatňovat protiprávní jednání a policejní metody boje s opozicí. Protagonisté zdůrazňovali 
společné osudy Polska a Československa a hlásali vůli k boji o osvobození obou států od sovětského imperia-
lismu. Prohlášení bylo podepsáno zástupci opolských opozičních sdružení, MGN „Generace ’80-88”, opolské 
skupiny KPN, Skupiny účastníků hnutí WiP, Vysokoškolského organizačního výboru NZS WSP a Zakladatel-
ského výboru NZS Státního kulturního a vzdělávacího a knihovnického studia v Opoli. 

Shromáždění se účastnilo cca 250 osob, většinou mládeže. Bylo vidět transparenty s hesly: „Pryč s komu-
nou – Bojující Solidarita”, „Svoboda pro Polsko – MGN Generace”, „Osvobodit Havla – KPN”, a také vlajky 
s potiskem Pomerančové alternativy. Mezi účastníky shromáždění bylo rozdáno nebo rozházeno cca 500 ks 
různých opozičních bulletinů z Opole a Gdaňska. 

Po ukončení shromáždění ve studentském kampusu část jeho účastníků (cca 100 osob) šla směrem 
k Náměstí, a následně ulicí Krakowskou pod prodejnu „Delikatesy”, kde se konala další manifestace. Křičeli: 
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„Svoboda pro Polsko a Československo”, „Osvobodit Havla”, „Nezávislost”, „Pryč s komunou”. MO a StB upu-
stily od zásahu.  

Vlny protestů přispěly k rychlému osvobození Václava Havla, který byl podmínečně propuštěn z vězni-
ce již v druhé polovině května 1989. Brzy po propuštění na svobodu zveřejnil petici Několik vět, kterou do 
podzimu téhož roku podepsalo 40–50 tisíc lidí. Petice obsahovala žádost o propuštění politických vězňů, ob-
novení práva na shromažďování, zdržení se represí proti nezávislým společenským iniciativám a také zastavení 
manipulace ve veřejných sdělovacích prostředcích.    

V červenci 1989 v Opoli byla založena místní pobočka Polsko-československé Solidarity. Podněcovatel-
kou tohoto záměru byla Elżbieta Leszczyńska, obyvatelka Opole, zubařka, absolventka Lékařské akademie ve 
Wrocławi spolupracující (stejně jako i její rodiče) s opolskými strukturami NSZZ „Solidarność” a občanského 
hnutí. Důležitou rolí při organizaci zakladatelského setkání hrál Robert Fielding, učitel angličtiny z Vysoké 
školy pedagogické v Opoli, aktivista místní „Solidarity”. Pomohl navázat styk mezi osobami, které měly zájem o 
založení pobočky. Zakladatelského setkání, které se konalo v bytě E. Leszczyńské, se navíc zúčastnili: Wojciech 
Podhajecki (předseda vysokoškolské NZS WSI v Opoli), Mariusz Patelski (předseda vysokoškolské NZS WSP 
v Opoli), Beata Granatowska (mladá novinářka, dcera Haliny Granatowské, aktivistky NSZZ „Solidarność” 
z opolské WSP) a Iwona Niedojadło (aktivistka NZS WSP). Členové opolské pobočky Polsko-československé 
Solidarity navázali styk s opozičními aktivisty v Československu, pořádali setkání v pohraničí apod.   

Na podzim 1989 se politická situace v Československu začala prudce měnit pod vlivem událostí v jiných 
zemích komunistického bloku, a zejména v Polsku a Německé demokratické republice. Obyvatelé NDR se 
snažili získat azyl v zahraničí, a průběžné sledované zprávy dělaly obrovský dojem v Česku a na Slovensku. Brzy 
poté, 10. listopadu 1989 byla zbourána Berlínská zeď, což způsobilo ještě větší emoce. 

Dne 17. listopadu 1989 pražští studenti organizovali demonstraci připomínající padesáté výročí hitlero-
vských represí vůči místnímu studentskému prostředí. Manifestace se spontánně proměnila v obrovskou opo-
ziční demonstraci. Veřejná bezpečnost brutálně zasáhla proti demonstrantům, což jen dodatečně rozjitřilo situ-
aci. Řítila se lavina protestních akcí: pouličních demonstrací a stávek. Začala tzv. sametová revoluce. 

Komunistická vláda, která nebyla schopna ovládat situaci v zemi, byla donucena zahájit jednání s opozicí. 
Dne 3. prosince 1989 byla jmenována nová vláda, ve které zasedali také dosavadní opoziční aktivisté. O týden 
později rezignoval prezident Gustav Husák a 29. prosince Federální shromáždění zvolilo jednomyslně no-
vého prezidenta republiky. Prezidentem se stal Václav Havel. O den dříve do funkce předsedy Federálního 
shromáždění byl zvolen Alexander Dubček, který se nedávno stal poslancem tohoto orgánu.       

EPILOG
Ve dnech 8. a 9. června 1990 se v Československu konaly první, po více než padesáti letech, skutečné svobod-

né parlamentní volby. Zúčastnilo se jich téměř 90 procent oprávněných voličů. Podobné volby se v Polsku ko-
naly teprve 27. října 1991, a volební účast byla pouhých 43,2 procent. 

Rozdíly byly způsobeny odlišnými zkušenostmi z nejnovější historie Polska a Československa. Navzdory 
politickému průlomu, který se konal v roce 1989, polská společnost nebyla schopna překonat hlubokou morál-
ní krizi, způsobenou vyhlášením válečného stavu v prosinci 1981. K problémům s tím spojeným se připojily 
nové, spojené s negativními zkušenostmi počátečního období systémových změn. Češi a Slováci začínali novou 
kapitolu svých dějin s podstatně větším kapitálem naděje a nadšení. 

Mezi poslanci zvolenými v roce 1991 byl Jan Piątkowski, aktivista nyské „Solidarity” z období 1980–
1981 a opoziční aktivista z pozdějšího období. Kandidoval do Sněmovny ze seznamu Volební akce katolíků.  

V červnu 1991 území Československa opustily poslední sovětské vojenské jednotky, které byly součástí tzv. 
Centrální skupiny vojsk sovětské armády. Poslední ruské vojenské jednotky byly staženy z Polska koncem října 
1992. Několik tisíc vojáků se zdrželo v Polsku ještě určitou dobu, aby dohlíželi na evakuaci ruských vojsk 
z Východního Německa.   
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ZÁVĚR   
Politické dějiny území v pohraničí Opolského Slezska a Československa jsou velmi zajímavou kapitolou 

nejnovější historie naší části Evropy. Je to spojeno mimo jiné s mimořádně složitou národnostní strukturou 
tohoto území, vzniklou po 2. světové válce.  

V letech 1947–1948 komunisté úplně zničili veřejnou politickou opozici v Polsku a Československu. 
V pozdější době, i přes hrozbu represí, byly prováděny pokusy o pokračování v opoziční činnosti. 

V létě 1980 Polskem prošla obrovská vlna dělnických protestů. Pod tlakem stávkujících zaměstnanců vláda 
PLR byla nucena souhlasit se založením nezávislých a samosprávných odborových svazů. Důsledkem byl vznik 
NSZZ „Solidarność” a podobných svazů v zemědělských a řemeslnických prostředích. Pod záštitou „Solidarity” 
byly organizovány poloveřejné struktury politické opozice. 

Další vývoj odborové a opoziční činnosti přerušilo vyhlášení válečného stavu v noci z 12. na 13. prosince 
1981. Represivní opatření komunistické vlády nikdy nezpůsobily úplné zrušení opozice a různých forem 
sociálního odporu. 

V dubnu 1989, následkem jednání u Kulatého stolu, byl znovu registrován NSZZ „Solidarność”. Dne 
4. června téhož roku opoziční síly dosáhly spektakulárního úspěchu ve volbách do Sněmovny a Senátu. 
Důležitou úlohu ve volební kampani sehráli také odboroví a opoziční aktivisté z jižního pohraničí Opolského 
regionu. 

Druhá polovina osmdesátých let 20. století přinesla také rozvoj opozičních aktivit v Československu. V li-
stopadu a prosinci 1989 byla uskutečněna tzv. sametová revoluce. Masové protesty donutily československé 
komunisty k zahájení jednání s opozicí a před koncem roku se novým prezidentem republiky stal zástupce 
dosavadní opozice. 

Československá společnost se tehdy dostávala z hluboké morální krize, zahájené v letech 1968–1969, po po-
tlačení Pražského jara. Polská společnost nestihla překonat podobnou krizi, způsobenou vyhlášením válečného 
stavu v prosinci 1981. Tato okolnost výrazně ovlivnila dynamiku rozvoje událostí v Polsku a Českoslo-
vensku, a také stupeň zapojení obyvatel do opoziční činnosti. V této oblasti existovaly podstatné rozdíly v ne-
prospěch Polska. 

V letech 1945–1989 Polsko a Československo spojovaly společné historické osudy. Projevovalo se to zejména 
v příhraničních oblastech, včetně jižního pohraničí Opolského Slezska. Kromě zřejmých podobností a analogií 
se vyskytovaly také podstatné rozdíly. Tato okolnost ovlivnila ve velké míře další osudy sousedních zemí.      

Zbigniew Bereszyński 
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odjez sovětských vojsk z Krnova / odjazd wojska radzieckiego z Karniowa - foto: Gustav Aulehla
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Krnov, listopad 1989 / Karniów, listopad 1989
- foto: Gustav Aulehla
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Krnov, listopad 1989 / Karniów, listopad 1989 - foto: Gustav Aulehla

zlomený strom / złamane drzewo
- foto: Gustav Aulehla
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Strajk w Państwowych Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego „Frotex” w 1980 r. - rozmowy



374

      Sztandary związkowe prudnickiej „Solidarności”. Od lewej do prawej: sztandar Oddziału Zarządu Regionu w Prudniku, sztandar    

      Komisji Zakładowej przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz sztandar Komisji Zakładowej przy Zakładzie Obuwia 

      w Prudniku.      

      Sztandary związkowe prudnickiej „Solidarności”. Od lewej do prawej: sztandar Oddziału Zarządu Regionu w Prudniku, sztandar    

      Komisji Zakładowej przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz sztandar Komisji Zakładowej przy Zakładzie Obuwia 

      w Prudniku.      

      Sztandary związkowe prudnickiej „Solidarności”. Od lewej do prawej: sztandar Oddziału Zarządu Regionu w Prudniku, sztandar    

      Komisji Zakładowej przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz sztandar Komisji Zakładowej przy Zakładzie Obuwia 

      w Prudniku.      

      Sztandary związkowe prudnickiej „Solidarności”. Od lewej do prawej: sztandar Oddziału Zarządu Regionu w Prudniku, sztandar    

      Komisji Zakładowej przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz sztandar Komisji Zakładowej przy Zakładzie Obuwia 

      w Prudniku.      

      Sztandary związkowe prudnickiej „Solidarności”. Od lewej do prawej: sztandar Oddziału Zarządu Regionu w Prudniku, sztandar    

      Komisji Zakładowej przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz sztandar Komisji Zakładowej przy Zakładzie Obuwia 

      w Prudniku.      

      Sztandary związkowe prudnickiej „Solidarności”. Od lewej do prawej: sztandar Oddziału Zarządu Regionu w Prudniku, sztandar    

      Komisji Zakładowej przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz sztandar Komisji Zakładowej przy Zakładzie Obuwia 

      w Prudniku.      

Sztandary związkowe prudnickiej „Solidarności”. Od lewej: sztandar Oddziału Zarządu Regionu w Prudniku, 
sztandar Komisji Zakładowej przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz sztandar Komisji Zakładowej 

przy Zakładzie Obuwia w Prudniku

Jerzy Kozarzewski z Nysy, więzień polityczny z lat 1945-56, 
mieszkaniec Nysy. Legitymacja z 1945 r., poświadczająca pobyt 

w obozie koncentracyjnym

Zdjęcia więzienne Zofii Heldt i jej syna Zbigniewa, 
aresztowanych w 1952 r. w związku 

z działalnością Krajowej Armii Podziemnej

                       Zdjęcia więzienne Zofii Heldt i jej syna Zbigniewa, aresztowanych 

                       w 1952 r. w związku z działalnością Krajowej Armii Podziemnej.   

                       Zdjęcia więzienne Zofii Heldt i jej syna Zbigniewa, aresztowanych 

                       w 1952 r. w związku z działalnością Krajowej Armii Podziemnej.   

Legitymacja służbowa Zofii Heldt, pracownicy Państwowych 
Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Prudniku

 

      Jerzy Kozarzewski z Nysy, więzień polityczny z lat 1945–1956, mieszkaniec 

      Nysy. Legitymacja z 1945 r., poświadczająca pobyt w obozie koncentracyjnym.     

             Legitymacja służbowa Zofii Heldt, pracownicy Państwowych Zakładów 

             Przemysłu Bawełnianego w Prudniku.   
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      35. Artykuł na temat  
      „Solidarności” w ZPB  
      „Frotex” w opolskiej  
      prasie związkowej  
      NSZZ „Solidarność”     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       36. Włodzimierz Pucek, przewodniczący Komisji  
                                                       Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ZPB „Frotex”.     
                                                       Źródło: Archiwum IPN.  
 
 
        
 
                                                 37. Po lewej: Jakub Forystek,  
                                                 przewodniczący MKZ NSZZ   
                                                 „Solidarność” Ziemi  
                                                 Prudnickiej. Źródło:  
                                                 Archiwum IPN.   
 
 
                                                 38. Po prawej: Henryk  
                                                 Nowaczek, członek Prezydium  
                                                 MKZ NSZZ „Solidarność”  
                                                 Ziemi Prudnickiej. Źródło:  
                                                 Archiwum IPN.   
 

Artykuł na temat „Solidarności” w ZPB 
„Frotex” w opolskiej prasie związkowej 

NSZZ „Solidarność”

Włodzimierz Pucek, 
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ZPB „Frotex”. 
Źródło: Archiwum IPN.

Po lewej: Jakub Forystek, przewodniczący MKZ NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Prudnickiej. Źródło: Archiwum IPN.
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27. Ulotka wywieszona w Prudniku w 1965 r., w początkach wojny wietnamskiej. 
Źródło: Archiwum IPN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Zalman Zygman, właściciel sklepu  
galanteryjno-obuwniczego w Głogówku, 
ofiara kampanii antysyjonistycznej  
w PRL. Źródło: Archiwum IPN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zalman Zygman, właściciel sklepu galanteryjno-

obuwniczego w Głogówku, ofiara kampanii 
antysyjonistycznej w PRL. 

Źródło: Archiwum IPN.
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Po prawej: Henryk Nowaczek, 
członek Prezydium MKZ NSZZ 

„Solidarność” Ziemi Prudnickiej. 
Źródło: Archiwum IPN.  
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39–40. Dokumenty dotyczące działaczy „Solidarności” ze środowiska ZPB „Frotex” w 
Prudniku: Olgierda Łotarewicza (wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej) oraz 
Leopolda Okońskiego. Źródło: Archiwum IPN.  
    
 

Dokumenty dotyczące działaczy „Solidarności” ze 
środowiska ZPB „Frotex” w Prudniku: Olgierda Łotarewicza 
(wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej) 
oraz Leopolda Okońskiego. Źródło: Archiwum IPN. 

 367 

                                                41. Po lewej: Józef Boski,  
                                                przewodniczący Komisji 
                                                Zakładowej NSZZ „Solidarność”  
                                                przy oddziale PKS w Prudniku.  
                                                Źródło: Archiwum IPN.                                       
                                                                 
                                                 42. Po prawej: Wiesław  
                                                 Wojciechowski z Białej,  
                                                 wiceprzewodniczący  
                                                 Krajowej Sekcji Spółdzielczości 
                                                 „Samopomoc Chłopska” NSZZ 
                                                 „Solidarność”. Źródło:  
                                                 Archiwum IPN.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Janusz Sanocki, przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, podczas 
obrad I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”  Województwa Opolskiego w maju 1981 
r.  Fot. Antoni Klusik.   
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43. Janusz Sanocki, przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, podczas 
obrad I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”  Województwa Opolskiego w maju 1981 
r.  Fot. Antoni Klusik.   
 
 
 

Józef Boski, 
przewodniczący 
Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
przy oddziale 
PKS w Prudniku.  
Źródło: 
Archiwum IPN. 

Wiesław 
Wojciechowski 
z Białej, 
wiceprzewodniczą-
cy Krajowej Sekcji 
Spółdzielczości 
„Samopomoc 
Chłopska” NSZZ 
„Solidarność”. 
Źródło: 
Archiwum IPN.
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43. Janusz Sanocki, przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, podczas 
obrad I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”  Województwa Opolskiego w maju 1981 
r.  Fot. Antoni Klusik.   
 
 
 

Janusz Sanocki, przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej, 
podczas obrad I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”  Województwa Opolskiego w maju 1981 r.  Fot. Antoni Klusik.
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44. Pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” MKZ NSZZ „Solidarność” w Nysie. 
Listopad 1980 r.     
   
45–49. Działacze MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. Z góry na dół i od lewej do 
prawej: Zbigniew Zając, Henryk Stępień, Adolf Mikulec, Władysław Jankowski i Leon 
Foltyn. Źródło: Archiwum IPN.                                                  368 
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Pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” MKZ NSZZ „Solidarność” w Nysie. 
Listopad 1980 r.   

Działacze MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. 
Z góry na dół i od lewej do prawej: Zbigniew Zając, Henryk Stępień, Adolf Mikulec, Władysław Jankowski i Leon Foltyn. 

Źródło: Archiwum IPN.
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Ks. Czesław Nowak w rozmowie z działaczami 
nyskiej i otmuchowskiej „Solidarności”. 
Od lewej: Janusz Sanocki i Leon Foltyn, 

działacze MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej 
oraz Irena Stamirowska, przewodnicząca punktu 

koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Otmuchowie.      

Ks. Czesław Nowak z Tadeuszem Chciukiem (ps. wojenny 
„Marek Celt”, ps. radiowy „Michał Lasota”), wicedyrektorem 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.   

Spotkanie organizacyjne 
„Solidarności” w salce katechetycznej 
u ks. Czesława Nowaka 
w Otmuchowie.   
 

Msza św. w Cukrowni Otmuchów, 
odprawiona przez ks. Czesława 
Nowaka dla członków miejscowej 
„Solidarności”.    

Ks. Czesław Nowak wśród działaczy i sympatyków 
„Solidarności” na emigracji.   
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Msza św. na stadionie w Otmuchowie. 
Nabożeństwo dla członków i sympatyków 

„Solidarności”, odprawione przez 
ks. Czesława Nowaka.    

Spotkanie z Anną Walentynowicz na plebanii 
w Otmuchowie. Kwiecień 1981 r. 

Od lewej: Janusz Sanocki (przewodniczący MKZ NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Nyskiej), Anna Walentynowicz, 

Irena Stamirowska (przewodnicząca punktu 
koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” 

w Otmuchowie), ks. Czesław Nowak. Z tyłu pierwszy 
od lewej Leon Foltyn (przewodniczący KZ NSZZ 

„Solidarność” przy FSD „Polmo” w Nysie).                 

Spotkanie z Anną Walentynowicz 
w salce katechetycznej w Otmuchowie. 
Kwiecień 1981 r. Za stołem prezydialnym 
siedzą, od lewej: ks. Czesław Nowak, 
Janusz Sanocki, Anna Walentynowicz, 
Irena Stamirowska. Pierwszy od prawej: 
Leon Foltyn. 
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50–51. Wybory do władz MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej. 27 maja 1981 r.  
Fot. Antoni Klusik. W tle jeden z kolejnych numerów informatora  MKZ NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Nyskiej.    

Wybory do władz MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi 
Nyskiej. 27 maja 1981 r.  Fot. Antoni Klusik. 

W tle jeden z kolejnych numerów informatora  MKZ 
NSZZ „Solidarność” Ziemi Nyskiej.   

Plakat nyskiej „Solidarności” z 1981 r.

               Ryszard Kasza, pracownik Zakładowego Studia Radiowego ZPB „Frotex”, 

               i radiowa działalność prudnickiej „Solidarności” w latach 1980–1981  

                                            Plakat nyskiej „Solidarności” z 1981 r. 
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52. Delegacja regionalna Śląska Opolskiego na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku we wrześniu 1981 r. Najwyższy w drugim rzędzie, w środku 
grupy: Franciszek Szelwicki, działacz związkowy z Zakładów Urządzeń Przemysłowych 
w Nysie. Fot. Antoni Klusik.           
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53–54. Działacze „Solidarności” ze środowiska Zakładów Urządzeń Przemysłowych w 
Nysie. Od lewej do prawej: Franciszek Szelwicki (członek Zarządu Regionu Śląska 
Opolskiego, członek Komisji Krajowej) oraz Janusz Smagoń (wiceprzewodniczący 
Komisji Zakładowej). Źródło: Archiwum IPN.                                                        

Działacze „Solidarności” ze środowiska Zakładów 
Urządzeń Przemysłowych w Nysie. 
Od lewej do prawej: Franciszek Szelwicki 
(członek Zarządu Regionu Śląska Opolskiego, 
członek Komisji Krajowej) oraz Janusz Smagoń 
(wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej). 
Źródło: Archiwum IPN.                                                       

Delegacja regionalna Śląska Opolskiego na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku we wrześniu 1981 r. 
Najwyższy w drugim rzędzie, w środku grupy: Franciszek Szelwicki, działacz związkowy z Zakładów Urządzeń Przemysłowych 

w Nysie. Fot. Antoni Klusik.          
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55–58. Działacze NSZZ „Solidarność” z Głuchołaz.  
Powyżej, od lewej do prawej: Stanisław Tkacz  
(Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze  
„Renifer”, członek Zarządu Regionu Śląska  
Opolskiego), Henryk Jabłoński z (Głuchołaska Fabryka  
Armatur, przewodniczący oddziału Zarządu Regionu  
Śląska Opolskiego), Jordan Maligłówka (Zakłady  
Przemysłu Odzieżowego „Omex”). Po prawej: Olgierd  
Winiarski (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu  
Wewnętrznego). Źródło: Archiwum IPN.                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Władysław Korus, działacz „Solidarności” z Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego 
„Unia” w Głubczycach. 60–61. Działacze „Solidarności” z Wojewódzkiego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Od lewej do prawej: Andrzej Krynicki i 
Antoni Junosza-Szaniawski. Źródło: Archiwum IPN.          

Władysław Korus, działacz „Solidarności” z Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Unia” w Głubczycach. 

Działacze „Solidarności” z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach. Od lewej do prawej: 
Andrzej Krynicki i Antoni Junosza-Szaniawski. Źródło: Archiwum IPN.

Działacze NSZZ „Solidarność” z Głuchołaz. Powyżej, od lewej do prawej: 
Stanisław Tkacz (Dolnośląskie Zakłady Białoskórniczo-Rękawicznicze „Renifer”, 
członek Zarządu Regionu Śląska Opolskiego), 
Henryk Jabłoński (Głuchołaska Fabryka Armatur, przewodniczący oddziału 
Zarządu Regionu Śląska Opolskiego), 
Jordan Maligłówka (Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Omex”). 
Po prawej: Olgierd Winiarski (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu 
Wewnętrznego). Źródło: Archiwum IPN.



384

 373 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. Tadeusz Czyżowicz, rolnik  
z Nowego Rożnowa koło  
Głubczyc, wiceprzewodniczący   
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ  
Rolników Indywidualnych    
„Solidarność”. Źródło:  
Archiwum IPN.       
                                                           
 
65. Plakat regionalnej  
„Solidarności” rolniczej.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66–67. Działacze „Solidarności” rolniczej. Od lewej do prawej: Albin Zawadzki z 
Mieszkowic koło Prudnika oraz Władysław Wróbel z Nowej Cerekwi. Źródło: 
Archiwum IPN.       

Działacze „Solidarności” rolniczej. Od lewej do prawej: Albin Zawadzki z Mieszkowic koło Prudnika oraz Władysław Wróbel 
z Nowej Cerekwi. Źródło: Archiwum IPN.

Tadeusz Czyżowicz, rolnik z Nowego 
Rożnowa koło Głubczyc, wiceprzewodniczący 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”. 
Źródło: Archiwum IPN.      

           

Plakat regionalnej 
„Solidarności” rolniczej.  
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388

  

             Prezentacja sztandarów prudnickiej „Solidarności”, zagarniętych przez SB 

             w okresie stanu wojennego i odzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Spraw 

             Wewnętrznych w Opolu po ponownym zarejestrowaniu związku. 29 kwietnia 

             1989 r. Fot. NN.      

  

             Prezentacja sztandarów prudnickiej „Solidarności”, zagarniętych przez SB 

             w okresie stanu wojennego i odzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Spraw 

             Wewnętrznych w Opolu po ponownym zarejestrowaniu związku. 29 kwietnia 

             1989 r. Fot. NN.      

Prudnik, 13 grudnia 1981 r. Pierwszy dzień stanu wojennego. 
Uroczyste poświęcenie sztandaru zakładowej organizacji 
NSZZ „Solidarność” przy Prudnickich Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego „Frotex”. Poświęcenia dokonał biskup pomocniczy 
 Wacław Wycisk. Fot. nn.

Prezentacja sztandarów prudnickiej „Solidarności”,  
zagarniętych przez SB w okresie stanu wojennego 

i odzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych w Opolu po ponownym zarejestrowaniu 

związku. 29 kwietnia 1989 r. Fot. nn.

Msza św. z okazji święta NMP Królowej Polski oraz rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odprawiona dla członków 
i sympatyków odrodzonej „Solidarności”, Prudnik, 
3 maja 1989 r. Fot. nn.

  

             

                  Msza św. z okazji święta NMP Królowej Polski oraz rocznicy uchwalenia

                  Konstytucji 3 Maja, odprawiona dla członków i sympatyków odrodzonej 

                  „Solidarności”. Prudnik, 3 maja 1989 r. Fot. NN.       

  

             

                  Msza św. z okazji święta NMP Królowej Polski oraz rocznicy uchwalenia

                  Konstytucji 3 Maja, odprawiona dla członków i sympatyków odrodzonej 

                  „Solidarności”. Prudnik, 3 maja 1989 r. Fot. NN.       
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                  Prudnik, 13 grudnia 1918 r. Pierwszy dzień stanu wojennego. Przemarsz ze sztandarami zakładowych organizacji 

                  NSZZ  „Solidarność” przy Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz Zakładzie Obuwia 

                  w Prudniku.  Fot. NN.    

Prudnik, 13 grudnia 1981 r. 
Pierwszy dzień stanu wojennego. 
Uroczyste poświęcenie sztandaru 

zakładowej organizacji NSZZ 
„Solidarność” 

przy Prudnickich Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego „Frotex”. 

Poświęcenia dokonał biskup pomocniczy 
Wacław Wycisk. 

W uroczystości uczestniczyły poczty 
sztandarowe „Solidarności” przy ZPB 

„Frotex” o prudnickim Zakładzie 
Obuwia Śląskich Zakładów Przemysłu 

Skórzanego „Otmęt”. Fot. nn.

Prudnik, 13 grudnia 1981 r. Pierwszy dzień stanu wojennego. Przemarsz ze sztandarami zakładowych organizacji NSZZ 
„Solidarność” przy Prudnickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz Zakładzie Obuwia w Prudniku. Fot. nn.
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127. Powyżej: ks. Józef 
Sztonyk, proboszcz  
parafii św. Dominika  
w Nysie w latach  
1978–1983, opiekun  
duchowy internowanych  
w okresie stanu  
wojennego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              127–130. Ślub kościelny  
                                                                                                              byłych internowanych,  
                                                                                                              Andrzeja Morzego 
                                                                                                              i Jarosława  
                                                                                                              Chołodeckiego,  
                                                                                                              działaczy opolskiej  
                                                                                                              „Solidarności”.  
                                                                                                              Otmuchów, 22 stycznia 
                                                                                                              1983 r. Fot. Antoni  
                                                                                                              Klusik.            
                                                                                                            

Śluby kościelne byłych internowanych, 
Andrzeja Morzego i Jarosława 
Chołodeckiego, działaczy opolskiej 
„Solidarności”. 
Otmuchów, 22 stycznia 1983 r. 
Fot. Antoni Klusik. 

Powyżej: ks. Józef Sztonyk, 
proboszcz parafii św. Dominika 
w Nysie w latach 1978–1983, 
opiekun duchowy internowanych 
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Niektóre numery pisma „Odmiennym Zdaniem”, 
wydawanego w warunkach konspiracyjnych 

przez Tymczasową Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń 

Przemysłowych w Nysie.        

Znaczek poczty podziemnej wydrukowany 
dla upamiętnienia drugiej rocznicy poświęcenia 

sztandaru zakładowej organizacji NSZZ 
„Solidarność” przy ZUP Nysa.
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                                                                           176–178. Ulotki z lat 1988–1989 wzywające   
                                                                           do powoływania komitetów organizacyjnych    
                                                                           NSZZ „Solidarność”.   
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     179. Biuletyn  
     Międzyzakładowej  
     Komisji Organizacyjnej  
     NSZZ „Solidarność”  
     w Otmuchowie z 1989 r.    
 
 
 
 
 

Ulotki z lat 1988–1989 wzywające do powoływania komitetów 
organizacyjnych NSZZ „Solidarność”.

Biuletyn Międzyzakładowej Komisji 
Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” 

w Otmuchowie z 1989 r.



406

 407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
                  
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172–174. Ulotki z oświadczeniami Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” 
Śląska Opolskiego z 1987 r. 175. „Cegiełki” na Fundusz Związkowy NSZZ 
„Solidarność” Śląska Opolskiego z 1987 r.   
 

Ulotki z oświadczeniami Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego z 1987 r.

„Cegiełki” na Fundusz Związkowy 
NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego z 1987 r.
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               Grupa internowanych z Nysy w więzieniu w Grodkowie: pierwszy 

               rząd (od lewej): Paweł Grzegorczyk, Janusz Sanocki, Leon Foltyn 

               oraz Tadeusz Kasprowicz (jedyny z Opola); drugi rząd: Jan Piątkowski, 

               Jerzy Jakubek, Władysław Bolechów, Wiesław Jamiński; z tyłu: Janusz 

               Smagoń i Krzysztof Pawlik. 

                                                      

                                                    

                                                             Ryszard Kwiatkowski, internowany 

                                                             w więzieniu w Nysie.     

Ryszard Kwiatkowski, prezentuje chustę 
wykonaną przez internowanych w Nysie.
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180. Plakat wyborczy Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z 1989 r.   
 
181. Skonfiskowana przez SB ulotka Gminnego Komitetu Obywatelskiego w Lubrzy 
koło Prudnika. Źródło: Archiwum IPN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182. Demonstracja opolskich środowisk opozycyjnych w obronie Vaclava Havla i innych 
opozycjonistów czechosłowackich. 27 kwietnia 1989 r. Fot. Ryszard Poliwoda.   
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180. Plakat wyborczy Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z 1989 r.   
 
181. Skonfiskowana przez SB ulotka Gminnego Komitetu Obywatelskiego w Lubrzy 
koło Prudnika. Źródło: Archiwum IPN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182. Demonstracja opolskich środowisk opozycyjnych w obronie Vaclava Havla i innych 
opozycjonistów czechosłowackich. 27 kwietnia 1989 r. Fot. Ryszard Poliwoda.   

Plakat wyborczy Opolskiego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” z 1989 r.  

Skonfiskowana przez SB ulotka Gminnego Komitetu Obywatelskiego 
w Lubrzy koło Prudnika. Źródło: Archiwum IPN.

Demonstracja opolskich środowisk opozycyjnych w obronie Vaclava Havla i innych opozycjonistów 
czechosłowackich. 27 kwietnia 1989 r. Fot. Ryszard Poliwoda.  
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Poświęcenie krzyża i placu pod 
budowę nowego kościoła 

w Prudniku, 23.09.1989 r.
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413

Maj 1989 r.  - mitting przedwyborczy 
Krzysztofa Kozłowskiego

z lewej: Ryszad Kasza, Czesław Dunkiewicz 
i Krzysztof Kozłowski
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415

Msza polowa w parku 1989
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Medale honorowe wręczone przez starostę 
Radosława Roszkowskiego osobom zasłużonym 
dla ruchu „Solidarności” podczas uroczystej 
akademii z okazji 20 lat „Solidarności”

31.08.1989 r. Delegacja Prudnickiej Solidarności
na Westerplatte w rocznicę porozumień. 
Ryszard Kasza odsłonił tablicę
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