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PRL oczami opozycjonistów 

 

Joanna Pochroń: Co się panu nie podobało w kraju? 

 

Andrzej Pfeiffer:  W państwie rządziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), nie 

premier, nie prezydent, bo go nie było, nie wojewoda, tylko partia rządziła, na każdym 

szczeblu. To w zasadzie można powiedzieć  – my się tak śmialiśmy – od żłobka do 

nagrobka. Partia decydowała (nie mogłaś zarobić, wziąć kredyt i kupić dom) gdzie będziesz 

mieszkał, dawała ci mieszkanie. Decydowała, gdzie to będzie, ile będziesz płacił i jeszcze, 

żeby to było mało, żebyś całe życie wiedział, że musisz dopłacać (w postaci czynszu), żebyś 

wiedział, że nie jesteś właścicielem. Decydowała, jak duże ma być mieszkanie, decydowała 

w której części miasta, które piętro, decydowała jakich będziesz miała sąsiadów. Była 

rejonizacja szkół, więc od razu za jednym zamachem decydowała, do której szkoły pójdzie 

twoje dziecko i dobierali do bloków. Rejonizacja przedszkoli była. Jak cię chcieli sięgnąć, to 

mogłaś nie mieć gdzie mieszkać, nie mieć gdzie dziecka dać do przedszkola, do żłobka. 

Dziecko mogło mieć daleko do szkoły. Chodzić musiało, bo był obowiązek. Na studia też 

decydowali, bo jeśli ktoś miał tatusia działacza to dostawał pismo z urzędu i miał przyjęcie na 

studia jakie chciał i kiedy chciał. Była wszechogarniająca władza z czego nie każdy sobie do 

końca zdawał sprawę. (…) Dziś młodzież – ja się dowiaduję od córki – dzieli się w zależności 

od portfela rodziców. Natomiast w moich czasach dzieliło się bardzo prosto – byli ci którzy 

coś z domu wynieśli i ci, którzy tylko wersalkę. W szkole nikt nie uczył o Piłsudskim, ale z 

domu wiedziałaś. W szkole nikt nie mówił o Katyniu – ale z domu wiedziałaś. W szkole nikt 

nie mówił o Miłoszu – ale z domu wiedziałaś. Pewien ksiądz mówił: „Chcecie wiedzieć kiedy 

komunizmu nie będzie w Polsce? - Kiedy umrze ostatni człowiek który go pamięta, bo to 

wszystko jest w głowie człowieka”.1 

Leszek Połowniak: W kraju nie podobało mi się wszystko, cały system komunistyczny mi się 

nie podobał, bo nie było wolności. Ani wolności słowa, ani nie było wolności, żeby sobie 

gdzieś pójść, poszaleć. Jedynym plusem było to, że tamten system dawał ludziom pracę i 

                                                             
1
 Fragment wywiadu z Panem Andrzejem Pfeifferem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
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nakaz pracy, to było dobre, ale żeby gdzieś wyjechać to trzeba było mieć wtyki. Aby paszport 

dostać to się stało, a kolejki były kilometrowe. Ale już jak szło się późno, czy od dziewczyny, 

czy z imprezy, to cię sprawdzali. Zawsze podczas godziny milicyjnej, trzeba było mieć 

przepustki. Milicja rządziła. Na przykład nasz dzielnicowy wjeżdżał sobie, kiedy chciał i do 

kogo chciał, na podwórko. Nie musiał mieć żadnego pozwolenia, a przecież to był teren 

prywatny. Ja mówię tylko na przykładzie dzielnicowego, a milicja robiła gorsze rzeczy, 

notorycznie.2 

Kazimierz Plachimowicz: Jak już zapewne wiesz, z tych rozmów, które prowadzisz, to był 

jeden z najbardziej zbrodniczych systemów jakie znamy. Czy mi się to podobało? Nigdy mi 

się podobało ale niewiele można było zrobić. Jeszcze nie mając 10 lat, już wówczas 

widziałem jak tata słuchał „Radio Wolna Europa” a ja nie rozumiałem o co chodzi. To z 

czasem dojrzewało, to co się widziało dookoła, taka niemoc, nędza. Później to się 

uwidoczniło bardziej. Te kolejki, puste półki, dyżury pod sklepami, tym bardziej, że stały tam 

dzieci, rodziny. Zbierała złość chyba najbardziej kiedy stało się po nocach, a milicja 

przejeżdżała i patrzyła jak ci ludzie stali w kolejkach. Śmiali się z nas. Oni mieli swoje własne 

sklepy, nie musieli się o nic martwić. Przynoszono im praktycznie wszystko do domu. Wtedy 

taka złość narastała. To dało się odczuć w tych kolejkach, rozmowach. Byliśmy bezsilni po 

prostu. Nie spodziewaliśmy się, że to w inny sposób niż przez wybuch jakiejś wojny da się 

rozwiązać. Nie dało się z tym walczyć, ani cokolwiek zmienić. To było bardzo rozbudowane, 

tyle milicji, tyle agentów, różnych szpiegów. A wracając do tematu ojca to muszę wam 

powiedzieć, że okna były zakrywane kocami,  że światło nie mogło być zaświecane w nocy 

bo chodziło UB i stukało po oknach –zgasić światło!-mówili. Oni po prostu robili co chcieli. 

Wszystko trzeba było załatwiać, kawę-trzeba było załatwiać, mięso-trzeba było załatwiać. 

Jedynie chleba było pod dostatkiem. Trzeba było żebrać, szukać znajomości.3 

 

Leszek Buczek: Po wprowadzeniu stanu wojennego skończyła się krótka chwila wolności 

słowa, która panowała od sierpnia 1980r. I powróciły rządy twardej ręki. Było przyczyną do 

tego, że gdy już pracowałem, budził się we mnie jeszcze większy bunt przeciwko władzy, 

która była sprawowana w naszym kraju. Bunt ten polegał na śpiewaniu piosenek 

                                                             
2
 Fragment wywiadu z Panem Leszkiem Połowniakiem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

3
 Fragment rozmowy z Panem Kazimierzem Plachimowiczem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
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obrażających WRON i rządy PRL-u. Trwało to aż do następnych ruchów strajkowych, które 

były jesienią 1988 i doprowadziły do wolnych wyborów 4 czerwca 1989r.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Fragment relacji Pana Leszka Buczka, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

Każdy widzi inaczej PRL. Młodzież, która nie pamięta tego okresu , kojarzy sobie z 

opowieściami rodziców czy dziadków. Są to głównie kolejki pod sklepami i Lech 

Wałęsa. Ludzie pamiętający czasy solidarnościowe, tak jak Andrzej Pfeiffer, 

Leszek Połowniak, Kazimierz Plachimowicz czy Leszek Buczek, mają więcej 

obrazów z przeszłości. Oczywiście puste półki w sklepach są trwałym elementem 

wspomnień, nie mniej jednak przypominają sobie oni strajki, działania 

opozycyjne, ówczesną nadzieję na lepsze jutro i bezradność w stosunku do 

systemu totalitarnego. Wiele osób również zaznacza jak bardzo brakowało im 

wolności słowa i możliwości decydowania o sobie, swoim miejscu zamieszkania 

czy edukacji. 
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Pierwszy dzień stanu wojennego 

 

Joanna Pochroń:  W jaki sposób dowiedział się  pan, że wprowadzili stan wojenny? 

 

 

Andrzej Pfeiffer: To była niedziela, mróz,  piękna słoneczna pogoda. Pierwszą rzeczą jaką 

postanowiłem zrobić to zadzwonić do mojego kolegi, do którego dzień wcześniej byłem 

proszony na imieniny, ale że byłem zakatarzony to zostałem w domu. Czemu nie 

zadzwoniłem w sobotę?- nie wiem. Chciałem zadzwonić w niedzielę. Ale już telefony nie 

działały (zostały wyłączone o 12). I wydawało mi się, że coś jest nie tak, bo oglądałem w 

nocy z 12 na 13 film no i telewizja zgasła. A że to było czasy kiedy były dwa kanały, to tu nie 

ma, tu nie ma, to idę spać. A to oni zajęli telewizje, zajęli pocztę, zajęli kolej, lotniska i 

wyłączyli telefony. I zaraz na drugi dzień jak zorientowałem się, że telefony nie działają, to 

pomyślałem „ prąd jest, telewizor nie działa, telefon nie działa”. Włączyłem radio, zacząłem 

kręcić i dokręciłem się dopiero do „Głosu Ameryki” . Z tej radiostacji dowiedziałem się co się 

dzieje u mnie w kraju. Że stan wojenny. Włączyłem telewizor i akurat nadawali przemówienie 

Jaruzelskiego. To była niedziela i też ktoś tak pomyślał, bo dzień wolny, wszyscy siedzą w 

domach.5 

 

Leszek Połowniak: Akurat przyjechałem ze Śląska, ze szkoły. Obudziłem się rano, słysząc 

jak mama krzyczy: „Wojna, wojna…”, a ja jej na to: „A co mi tam gadasz?”. Wstałem, 

włączyłem telewizor i zobaczyłem „tego w czarnych okularach”. Miałem wtedy 18 lat. Czasy 

buntów to były czasy mojej młodości.6 

Kazimierz Plachimowicz: Jeśli chodzi o stan wojenny to dowiedziałem się o nim od kolegi. 

Myśmy się go nie spodziewali. Może w tych większych ośrodkach. Mnie się wydawało, że 

nikt nam nie będzie przeszkadzać, bo przecież o czym mówimy? O Polsce mówimy, o 

ludziach mówimy, o problemach. Więc kto nam może zabronić? Wojsko? Polskie wojsko 

                                                             
5
 Fragment wywiadu z Panem Andrzejem Pfeifferem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

6
 Fragment rozmowy z Panem Leszkiem Połowniakiem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
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będzie do nas strzelać? Nie docierało to do nas, choć było w głowie, że może nam jakieś 

niebezpieczeństwo grozić.7 

 

Leszek Buczek: 13 grudnia 1981r. wraz z bratem Bronisławem Buczkiem (20.01.1955 – 

08.07.1982) wybraliśmy się, był to bardzo mroźny ranek, o godzinie 4 do lasu po choinki na 

święta Bożego Narodzenia. Kiedy już w rejonie Budy Stalowskiej ucięliśmy choinki, udaliśmy 

się w drogę powrotną. Do domu wróciliśmy na godzinę 11. Mama z tatą, powiedzieli nam, że 

brat Roman Buczek(17.08.1959 – 28.09.1997) z wojska nie wróci, bo jest wojna. Nie było 

żadnego programu w telewizji. Nie chcieliśmy w to uwierzyć i załączyliśmy telewizor i 

czekaliśmy na jakieś informacje. I wtedy - o godzinie 12.00 wystąpił gen. Wojciech Jaruzelski 

i jako przewodniczący Komitetu Wojskowej Radu Ocalenia Narodowego odczytał dekret o 

wprowadzeniu na terytorium całego kraju stanu wojennego i wprowadzeniu godziny 

milicyjnej. Nie wiedzieliśmy, co o tym wszystkim sądzić.8 

 

Krzysztof Wianecki: 12 grudnia 1981 roku spotkaliśmy się w kilka osób w siedzibie Zarządu 

Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli. Byłem tam ja, Janek 

Kozłowski, Staszek Krupka i Eugeniusz Trzustko. Rozmowa nam się przedłużyła więc 

zostałem w Stalowej na noc. Dotarłem do Tarnobrzega przed południem.  Od znajomych 

dowiedziałem się, że wprowadzono stan wojenny. Nie mogłem skontaktować się z kolegami 

ze związku. Gdy poszedłem do kopalnie „Machów” zastałem tam tylko jednego 

przewodniczącego Komisji Zakładowej- Stanisława Zipsera.9 

 

Ks. Biskup Edward Frankowski: Wiedzieliśmy o tym przez media. Ale był ustanowiony w 

każdym mieście taki pułkownik. On przyszedł i zameldował, że jest stan wojenny w Polsce i 

mówił, że absolutnie nie wolno organizować demonstracji, działań opozycyjnych, że nie 

wolno trzymać z opozycją. Więc ja wykorzystałem tą okazję i stanąłem w obronie robotników, 

                                                             
7
 Fragment rozmowy z Panem Kazimierzem Plachimowiczem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

8
 Fragment relacji Pana Leszka Buczka, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

9
 Fragment wywiadu z Panem Krzysztofem Wianeckim, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
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potępiłem ten stan wojenny. Mówiłem, że dla mnie jest to ohydne, że zbrodnia została 

popełniona na narodzie.10 

 

 

 

 

  

                                                             
10

 Fragment wywiadu z ks. biskupem Edwardem Frankowskim, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

Wprowadzenie stanu wojennego było zaskoczeniem dla 

wszystkich zwykłych obywateli .  Stało się to niedzielnej nocy, co 

również mogło pomóc jeszcze bardziej zorganizować się 

ówczesnej władzy. W tym czasie przestały działać telefony, a w 

telewizji leciało tylko przemówienie Jaruzelskiego.  Cały system 

został sparaliżowany. Zaczęły się aresztowania opozycjonistów. 

Byli tacy, którzy myśląc, że to wojna, przestraszeni nową sytuacją 

zaszyli się w bezpiecznych miejscach. Sporo osób, jednak tuż po 

pierwszym szoku, zaczęło działać. Odezwa napisana przez 

Krzysztofa Wianeckiego była właśnie taką formą przeciwstawienia 

się władzy i zmobilizowała innych do czynnego oporu. 
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Walka z systemem i jej konsekwencje 

 

Joanna Pochroń: Mógłby pan opowiedzieć o swojej działalności opozycyjnej i jakie niosła 

ona skutki? 

 

 

Andrzej Pfeiffer: To już był koniec roku – rozmawiamy o 14 grudnia. W listopadzie ‘82 mi się 

kończyła umowa. [Dyrektor instytutu w którym pracował pan Pfeiffer]  Powiedział: „Na razie 

informuje, że jest pan zawieszony w prawie wykonywania zajęć dydaktycznych”. (…) 

Powiedzieli, że będą nam płacić ale jeżeli o mnie chodzi to, żebym się powstrzymał od 

chodzenia do pracy. W związku z tym ja do tej pracy chodziłem sumiennie jak nigdy.  I nawet 

godzinę wcześniej. Myśmy zawsze zaczynali od kawy, wtedy jeszcze nie prowadziliśmy 

zajęć więc to było czysto towarzyskie. Później doszedł do nas jeszcze późniejszy profesor 

Żak. Bardzo fajny facet. I było bardzo przyjemnie do 17 grudnia, wtedy przyszedł jakiś chudy 

spłoszony chłopak z taką małą torebeczka i wręczył mi wezwanie do UB. Tam było „do 

stawienia się natychmiast”. Wobec tego wypiliśmy kawę i poprosiłem o przeszkolenie mojego 

szefa, którego Urząd Bezpieczeństwa  aresztował i wywiózł na 9 lat, wiec miał już swoje 

doświadczenia.  Powiedział mi jak należy zeznawać. Udałem się do tej milicji. Tam dwoje 

ludzi w mundurach sprawdziło mi przepustki i powiedzieli ze mam czekać w poczekalni. No 

to siadłem i tam na własną prośbę siedziałem 2 godziny. Po 10 minutach wyszedł pan i woła 

Pfuffer, ja się nazywam Pfeiffer, później wezwał kogoś innego. Minęło już z godzinę i znów 

woła Pfelffer. 2  godziny minęło, wszystkich przesłuchali. I wychodzi i pyta „a wy jak się k**** 

nazywacie?”. Mówię, że Pfeiffer, a on „to czemu w kulki lecisz jak cię czytam od 2 godzin?”,  

ja mówię „ani razu mnie pan nie przeczytał”, a on do mnie  „nie wymądrzaj się”. Powiedział 

mi, że mam siedzieć i czekać, aż po mnie przyjdą. Balem się jak cholera. To były pierwsze 

dni więc nie wiedziało się czym to się skończy. (…) Powiedzieli, że jeśli wyjdę dzisiaj to mam 

posprzątać w domu bo oni mnie odwiedzą i jak cos znajdą w domu to pójdę siedzieć. 

Dopiero później się zorientowałem dlaczego ja tam trafiłem i dlaczego mnie nie internowano.  

A np. Skarzyńskiego tak. Po pierwsze to wzywali na przesłuchanie i internowali tych którzy 

byli przewodniczącymi w związkach w zakładach powyżej tysiąca pracowników. Natomiast 

wszystkich innych wzywali na tzw. rozmowę ostrzegawczą, żeby przestraszyć. I to była ta jak 
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się okazało rozmowa ostrzegawcza. Ale nie wszystkich wzywali, tylko tych którzy wybrani 

zostali z prawie 100% poparciem bo myśleli, że takich ludzi słuchają inni. Po tych 5 

godzinach wyszedłem i  oczywiście w domu posprzątałem, znaczy wszystko co mogło im nie 

pasować schowałem. 

 

Andrzej Pfeiffer: 5 dzień stanu wojennego. Jak byłem na zebraniu myśmy się skrzyknęli żeby 

ustalić kto jest, kogo nie ma, kogo zabrali, jaka sytuacja w domu. No bo była taka sytuacja, 

że męża internowali żona nie pracowała i dwoje dzieci. Wtedy zebraliśmy się, żeby 

zorganizować pomoc dla tych właśnie matek i dzieci. Z dnia na dzień okazywało się kto 

zamknięty. Ale słuchaj, robi się taka sytuacja: szefa odwiesili, przyszły wakacje mój szef, 

zajęcia odwieszone, Sygut odwieszony, Karwiński zwolniony z internowania i przymusowo 

wcielony do wojska. (…) Ja wiedziałem, że po wakacjach nie mam już pracy, to zacząłem 

szukać.  Wyobraź sobie, że przez 3 miesiące byłem w 30 miejscach. Jak jeszcze dodamy, że 

w różnych miejscach Kielc i okolic, wszędzie po 2 razy. W tym czasie wszedł taki nowy 

przedmiot – wychowanie techniczne – to wtedy kiedy go wprowadzili to ja miałem 

uprawnienia do nauczania tego przedmiotu. A wtedy fachowców od tego przedmiotu to 

można było na palcach jednej ręki policzyć. I druga sprawa ze było w każdej klasie liceum 

były po 3 godziny w tygodniu i to z podziałem na grupy wiec potrzeby ogromne. A ja byłem 2 

rocznik który to ukończył. I wszędzie gdzie przychodziłem to mówili „doskonale, cudownie” 

jeszcze to doświadczenie z instytutu. Ale wszędzie trzeba było przyjść następnego dnia. 

Wszyscy dyrektorzy mieli powiedziane – nie wolno panu w stanie wojennym nikogo przyjąć 

bez naszej zgody.   Oni musieli stwierdzić, czy ktoś jest na liście, czy jemu trzeba dać 

popalić. I wszędzie jak przychodziłem następnego dnia, to mówili, że bardzo im przykro i że 

to nie od nich zależy. 

 

Andrzej Pfeiffer: Przez 4 lata i 9 miesięcy byłem sprzedawcą. (…) I jak się mnie ludzie pytają  

czy ja tam byłem wtedy prześladowany, to im mowie, ze gówno prawda. Zapytał mnie 

chłopak ileś zarabiał w instytucie? Mówię mu, że 7 tysięcy, no to ja ci więcej jak 14 nie dam. 

Na dzień dobry dostałem 2 razy więcej. Początkowo było ciężko, musiałem ręce, nogi 

moczyć, wszystko bolało. Później już coraz lepiej mi szło. Człowiek dochodzi do wprawy. To 

było świetne doświadczenie i rewelacyjna możliwość do rozwożenia prasy podziemnej. 3 czy 
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4 razy mi się zdarzyło ze całego żuka zapakowanego żyrandolami wiozłem, każdego 

zawiniętego, żeby się nie potłukł. I mi całą pakę rozwijali ale nigdy im nie przyszło do głowy, 

żeby mi sprawdzić pod dupą. Ja tam miałem pod siedzeniem po półtora tysiąca gazet. A oni 

tylko kazali otwierać i rozwijać wszystko.  

 

Andrzej Pfeiffer: Ja co rok pytałem o paszport i oni za każdym razem odsyłali mi odpowiedź 

negatywną. W uzasadnieniu pisali paragraf 13. A paragraf 13, to był jedyny paragraf, który 

nie wymagał pisemnego uzasadnienia odmowy. I dlatego go dawali. A niektórym pisali, że 

wydanie dokumentu zagraża bezpieczeństwu państwa. I ja próbowałem 10 razy i za każdym 

razem dostawałem odmowę. I w sumie to było 20 pism, bo od każdej odmowy pisałem 

odwołanie, bo skoro wiedziałem, że paszportu i tak nie dostanę, to chociaż żeby tamci mieli 

więcej roboty. Ale to było tak bez sensu. Później dopiero parę lat po odwołaniu stanu 

wojennego, złożyłem pismo o paszport i paszport dostałem. Byłem zdziwiony, trzymałem ten 

paszport chyba 3 miesiące, bo wtedy trzeba było paszport zwrócić w zadeklarowanym 

terminie. I jak termin się skończył, to na zwrot miało się 3 dni. Jeżeli tego się nie dopilnowało, 

to więcej się paszportu nie zobaczyło. I pani zobaczyła ten paszport i się pyta: „Nigdzie pan 

nie wyjeżdżał? Dlaczego pan nie wyjeżdżał?”, ja mówię:  „Wstałem, patrzę przez okno, no 

cholera pada. Za tydzień  – znowu pada. Tydzień później - patrzę słońce, no to udaru 

dostanę”. Ona stwierdziła, że ja żartuję. Powiedziałem jej, że to ona chyba żartuje zadając 

pytania jakbyśmy byli na UB, a przecież na UB już dawno nie jesteśmy, tylko w biurze 

paszportowym w Sandomierzu.11 

  

                                                             
11

 Fragmenty wywiadu z Panem Andrzejem Pfeifferem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
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Po 13 grudnia 1981 roku, wielu działaczy Solidarności dotknęły represje. Liczni, zostali 

internowani, inni tracili pracę, nie mieli możliwości znalezienia innej. Nie pracowali w swoim 

zawodzie. Andrzej Pfeiffer przeszedł typową, jak dla działaczy Solidarności w stanie wojennym, 

drogę. Zawieszenie w wykonywaniu zawodu było próbą, z jednej strony, zastosowania represji, 

a z drugiej, uniemożliwienie kontaktu z innymi pracownikami, aby nie rozsiewać „fermentu” w 

pracy. Pozbawienie pracy, miało pokazać siłę władzy wobec A. Pfeiffera oraz zastraszyć innych, 

którzy chcieliby pójść w jego ślady. Uniemożliwienie znalezienia innej pracy w zawodzie, 

również miało ten sam cel, pokazać człowiekowi jak jest mały w konfrontacji z systemem 

władzy komunistycznej. W okresie po 13 grudnia 1981 często aż do 1989 roku, wielu działaczy 

pracowało w innych zawodach. Byli sprzedawcami, taksówkarzami, listonoszami czy kelnerami. 

Korzystali wtedy ze wsparcia innych działaczy lub postronnych ludzi, którzy zupełnie 

bezinteresownie pomagali, narażając się na represje władzy. Poważnym ograniczeniem 

wolności i praw człowieka było również nękanie przesłuchaniami, rewizjami, zatrzymaniami na 

48 godzin. Również takim ograniczeniem była niedostępność paszportu. Właściwie dla działaczy 

Solidarności w stanie wojennym, paszport był dostępny tylko gdyby wyrazili zgodę na 

opuszczenie Polski na zawsze. Dlatego otrzymanie przez A. Pfeiffera paszportu wiele lat po 

zakończeniu stanu wojennego, było dla niego symbolem wolności. 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okładka gazetki „Solidarność” Nr 15, 26.05.81r. (oryginał w zbiorach Pana Andrzeja Pfeiffera) 
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Artykuł Andrzeja Pfeiffera z gazetki „Solidarność” Nr 15, 26.05.81r. (oryginał w zbiorach Pana Andrzeja 

Pfeiffera)  
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Fragment komunikatu ze spotkania Dyrekcji Instytutu i Tymczasowego Zarządu Organizacji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” (oryginał w zbiorach Pana Andrzeja Pfeiffera) 

 



15 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment komunikatu ze spotkania Dyrekcji Instytutu i Tymczasowego Zarządu Organizacji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” (oryginał w zbiorach Pana Andrzeja Pfeiffera) 
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Dokument potwierdzający uczestnictwo Andrzeja Pfeiffera w zebraniu Komitetu Założycielskiego NSZZ 

„Solidarność” (oryginał w zbiorach Pana Andrzeja Pfeiffera) 
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Dokument Komitetu Strajkowego w Kielcach (oryginał w zbiorach Pana Andrzeja Pfeiffera) 
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Drobne akcje strajkowe w małych miastach były 

charakterystyczne dla czasów PRL-u. Leszek opowiedział historię 

takiego protestu. Było to napisanie na drodze hasła 

„Solidarność”. Mimo tego L. Połowniak nie chciał udzielać zbyt 

wielu konkretnych informacji. Na pytania często odpowiadał 

wymijająco. Nie wspomniał także o tym, co mówił Leszek Buczek, 

choć w danych wydarzeniach pełnił zasadniczą rolę.  

Leszek Połowniak: My byliśmy młodzi, więc dużo buntować to się nie mieliśmy jak. Robiliśmy 

jednak różne rzeczy. Raz napisaliśmy na drodze pomiędzy Mokrzyszowem a Stalami 

czerwoną farbą napis „Solidarność” i przejeżdżające koła samochodów przenosiły napis 

dalej. 

Leszek Połowniak: Później, jak już byłem członkiem „Solidarności” to jeździłem na te 

wszystkie manifestacje jakie tylko były w Warszawie. Wyjazdy były organizowane z kopalni 

„Machów” albo kopalni „Siarkopol” i też się tam trochę obrywało. Przyjeżdżali wszyscy, 

najbardziej to tam działali górnicy ze Śląska.12 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Plachimowicz: Większość to były akcje solidarnościowe. Wszystkie protesty 

dotyczyły wspierania ośrodka w Stalowej Woli. Był to ośrodek liczący się w kraju. Tu w 

Sandomierzu w moim zakładzie, również był taki protest. I znowu sprawy socjalne, gdzie 

oczywiście było bardzo źle i biednie. Zaczęliśmy się dopominać podwyżek i jakiegoś 

lepszego traktowania.  Strajk trwał 3 dni. Rozwiązał się sam. Wyglądało to w ten sposób, że 

poinformowałem dyrektora o zamiarze przeprowadzenia strajku, a on tylko się uśmiechnął i 

powiedział – To w takim razie proszę bardzo, ja nie mam nic przeciwko, z tym, że bierzesz 

odpowiedzialność za to wszystko. To było jeszcze przed stanem wojennym. Ta cała 

maszyna komunistyczna wtedy też funkcjonowała. No cóż, wziąłem odpowiedzialność. 

Zamknęliśmy bramę,  oflagowaliśmy wszystko i dyżury w nocy, żeby się nic nie stało. 

Pilnowaliśmy porządku. Przyjechała delegacja i dostaliśmy informację, że będzie z nami 

rozmawiać Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Tarnobrzegu (pod nich 

podlegaliśmy). Rozpoczęły się rozmowy, które były cudowne. Tak jakby według nich nic się 

nie stało. Oni chcieli przetrwać. Wiedzieli, tak mi się wydaje, że to wszystko od samego 

                                                             
12

 Fragmenty wywiadu z Panem Leszkiem Połowniakiem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
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początku było grubymi nićmi szyte.(…)  Zyskaliśmy jakieś tam podwyżki, jakieś socjalne 

sprawy, takie ludzkie, zostały uwzględnione. Przy okazji dowiedzieliśmy się jakie są 

fundusze tworzone w zakładzie. Myśmy nie wiedzieli wcześniej. Obcinali nam pieniądze i 

jakiś tam fundusz był, z którego oni niestety korzystali. Gdy coś zostało to się dzielili. A to nie 

były małe kwoty. Także takie drobne sprawy wywalczyliśmy. Później natomiast nas 

rozwiązano i zabrano nam wszystkie pieniądze, które mieliśmy na koncie. Te pieniądze 

zostały przekazane CRZZ.  Nigdy nam ich nie zwrócono.  

 

Kazimierz Plachimowicz: Stan wojenny. W słuchawce od telefonu trzeszczało, to wiadomo, 

że podsłuch. Korespondencja była otwierana. Nigdy nie można było wiedzieć komu można 

zaufać. Ktoś tam się dowiadywał, że ten został wcielony, że był na interwencji, że był na 

likwidacji strajku. Byli też tacy, którzy nie chcieli się poddać. Ja spotkałem się z kolegą i 

powiedziałem mu krótkie zdanie „Jestem do dyspozycji”. Po jakimś czasie nawiązał ze mną 

kontakt. Przyjechał do mnie do domu i zaproponował mi, żebym się podjął działalności 

opozycyjnej. Złożyłem wówczas przysięgę i zaczęła się działalność. Trzeba było materiały 

przywozić. Wiadomo, że przywozili dokumenty z Warszawy, z Lublina i innych ośrodków. Te 

materiały się pojawiały w określonym miejscu. Informacja docierała do mnie. Ja nie chciałem 

mieć z nikim kontaktu. Tak też przez cały czas funkcjonowałem. Pamiętam, że pierwszym 

szczegółem jaki musiałem okazać by skontaktować się ze Stalową Wolą była przerwana 

widokówka, taka piękna róża. To nie było, że przyjechałem i od razu dali mi materiały. Z 

połową widokówki udałem się pod podany adres biura w Stalowej. Tam siedziała 

dziewczyna, wyjąłem połowę widokówki , położyłem na stole, a ona wyciągnęła drugą 

połowę. No i był ten pierwszy, najważniejszy kontakt nawiązany. Potem już wiedziałem co 

robić, gdzie mam jechać, co mam odebrać. To było trudne, rzeczywiście. Trzeba było sobie 

zdawać sprawę z pewnego ryzyka bo to duże paczki zazwyczaj były. I to nie swoim 

samochodem tylko autobusem przewoziłem. Musiałem iść na dworzec PKS-u, nieść tą 

paczkę, siąść, poczekać, a służby kręciły się wokoło. Raz miałem taki przypadek. 

Zobaczyłem jednego faceta i wiedziałem, że to musi być jakiś agent. Miałem paczkę pod 

siedzeniem. Do osoby siedzącej obok powiedziałem krótko, że coś tam jest pod spodem i nie 

jest to moje ani pani. No jakoś tam się dobrze skończyło i trzeba było to później przekazać 

dalej. Miałem kontakt tylko z jedną osobą. To był kleryk na czwartym roku seminarium w 
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Sandomierzu. Myśmy się zazwyczaj spotykali tam w jednym miejscu. Zawsze była to noc. Ja 

czekałem, przy murze seminarium, on podchodził, spuszczałem mu paczkę i on ją gdzieś 

zabierał. Nie widziałem twarzy. Do niego z kolei zgłaszały się osoby, które porcjowały te 

materiały i rozdzielały po zakładach pracy. Spotkałem się z tą osobą, studentem seminarium, 

tylko raz. Już nie było wyjścia. W kościele św. Michała pod płaszczem miałem pochowane co 

się tylko dało, no ale ja go nie znałem. On miał mnie znaleźć. Kręcił się koło mnie to 

wiedziałem, że to on. Poszliśmy do środka i tam, żeśmy się poznali. Pamiętam jak się 

nazywał. Pamiętam, że później była wsypa. Aresztowano pięć czy sześć osób. Potem ich 

wypuścili i oni wyjechali gdzieś. Ten kleryk dostał urlop od biskupa, żeby czasem jego nie 

aresztowali i wyjechał gdzieś w okolice Radomia, w swoje rodzinne strony. Ja się nie bałem, 

że mnie zamknąć bo jak powiedziałem – ja owszem jestem, będę działał ale nie chce mieć z 

nikim kontaktu. To, że nie miałem żadnych takich przykrych sytuacji zawdzięczam 

ostrożności. Tak to mniej więcej wyglądało.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszek Buczek: (…) pod koniec sierpnia, od pracowników tej fabryki dowiedziałem się o 

strajkach, które wybuchły na Pomorzu. Każdy z nas był wtedy tym okropnie zafascynowany. 

Gdy zostały podpisywane porozumienia sierpniowe, każdy z nas śledził to już w telewizji. 

Jesienią tego roku w naszej fabryce również powstała komórka związkowa „Solidarność”, 

której przewodniczącym został Zygmunt Dudek. My jako młodociani pracownicy fabryki, 

                                                             
13

 Fragmenty rozmowy z Panem Kazimierzem Plachimowiczem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

Małe miasta wspierały większe ośrodki. W tym przypadku była to Stalowa 

Wola. Małe protesty mogły jednak odnosić skutki. Widać to na przykładzie 

strajku w Sandomierzu, gdzie robotnicy zyskali podwyżki. Trzeba zaznaczyć  

też fakt, iż w stanie wojennym zabrali wszystkim pieniądze z kont co znajduje 

potwierdzenie w słowach Kazimierza Plachimowicza. Po ’81 roku mój 

rozmówca zmienił metodę przeciwstawiania się władzy. Rozprowadzał on  

tajne dokumenty solidarnościowe. Nie był to czynny bunt ale na pewno 

pomocny opozycjonistom. K. Plachimowicz mówił, że nie chciał się z nikim 

kontaktować. Moim zdaniem był to po prostu strach przed konsekwencjami 

związanymi  ze swoją działalnością. Mimo tego, zrobił on sporo dla 

Solidarności i po części, tak jak inni opozycjoniści, przyczynił się do upadku 

komunizmu.  
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także zapisaliśmy się do tego związku. Nie bardzo pasowało to kierownikowi z warsztatów 

szkolnych - panu Tadeuszowi Bałacie, ponieważ on był zagorzałym członkiem PZPR. Pan 

Tadeusz Bałata był w tym okresie jednym z wyżej postawionych członków PZPR w tej 

organizacji zakładowej. Jesienią 1981 roku, kiedy w fabryce wybuchł strajk okupacyjny, 

połączony z protestem „Solidarności”, który objął cały kraj, to i u nas na warsztatach 

szkolnych powstał komitet strajkowy, którego zostałem przewodniczącym. Zastępcą był 

Zbigniew Wolak. W naszym komitecie strajkowym było łącznie około 100 członków, ze 

wszystkich 3 klas szkoły. Na apelu porannym przed rozpoczęciem pracy na warsztatach 

szkolnych przedstawiliśmy panu kierownikowi Tadeuszowi Bałacie swoje postulaty w 

większości socjalne i jeden związany z wynagrodzeniem za wykonywaną przez nas pracę. 

Pan Bałata był z tego okropnie niezadowolony i zaczął na nas krzyczeć. Wtedy ja, jako 

przewodniczący razem z zastępcą naszego komitetu strajkowego udaliśmy się do Komitetu 

Strajkowego „Solidarności” w naszym zakładzie i tam przedstawiliśmy swoje postulaty i 

żądania. Komitet zakładowy poparł nasze postulaty i dał nam flagi państwowe, które 

mieliśmy wywiesić na budynku naszych warsztatów szkolnych. Miały one symbolizować nasz 

strajk. Gdy przybyliśmy do budynku, w którym odbywały się warsztaty, na chwilę te flagi 

zostały postawione w budynku oparte o ścianę, ponieważ szukaliśmy czegoś, czym można 

je było przymocować do ściany wejściowej budynku. Gdy już znaleźliśmy drut, którym 

mięliśmy przymocować te flagi do krat budynku, to zauważyliśmy, że flagi były przewrócone 

na posadzkę. Zobaczył to pan kierownik i był tym oburzony. Powiedział też, że kiedyś 

odpowiemy za to przed sądem. Nasz strajk trwał 3 dni i większość z naszych postulatów po 

negocjacjach z kierownictwem warsztatów szkolnych i dyrekcją została załatwiona 

pozytywnie. Po zakończeniu tego protestu strajkowego kontynuowaliśmy na warsztatach 

dalszą naukę naszego zawodu i pracowaliśmy. 

 

Leszek Buczek: Nieprzyjemnym incydentem dla mnie, z tego okresu, był incydent związany z 

tym jak, chyba to było w styczniu 1982, wraz z kolega Leszkiem Połowniakiem 

odprowadziliśmy jego mamę na dworzec PKP w Tarnobrzegu do pociągu, który miał 

odjeżdżać ok. północy do Warszawy, a była już wtedy godzina milicyjna, obowiązująca od 22 

do 6 rano. My nie posiadaliśmy specjalnych przepustek na poruszanie się w godzinie 

milicyjnej i gdy mama Leszka już odjechała pociągiem w kierunku Warszawy to udaliśmy się 
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z dworca w drogę powrotną do domu. Jeszcze nie opuściliśmy dworca kolejowego w 

Tarnobrzegu, a już nas zatrzymał patrol ZOMO w liczbie 3 osób. 2 osoby z tego patrolu 

znaliśmy. Patrol posiadał broń maszynową na piersiach. Od razu zaczęli nas legitymować. 

Za to, że nie posiadaliśmy przepustek chcieli nas zabrać do komendy MO. Ponieważ 

znaliśmy dobrze 2 osoby z tego patrolu, to po dłuższych prośbach, uprosiliśmy, iż udamy się 

do domu przez pola i wtedy dopiero nas wypuścili. Wiosną 1982 roku, kiedy już nasza 

działalność w związkach została zawieszona, panu Tadeuszowi Bałacie przypomniał się 

incydent z wcześniej opisywanymi flagami i straszył nas tym, że pójdziemy za to do więzienia 

na 3 miesiące. Za tzw. „zbezczeszczenie flagi polskiej”. Byliśmy wtedy bezradni, ponieważ 

nie mieliśmy żadnych praw. Ale jednak, pan Bałata dowiedział się, że ten incydent nie był 

przez nas zrobiony celowo. I gdy w czerwcu na egzaminach końcowych z praktycznej nauki 

zawodu po zdaniu egzaminu u pana Bałaty potwierdziłem, iż podejmę prace w 

Tarnobrzeskiej Fabryce Obrabiarek, to skończył mnie tym prześladować. Niedawno 

spotkałem go na ulicy i rozmawiałem o tamtych czasach. Powiedział mi wtedy, że bardzo 

żałuje tego co robił, że za bardzo wierzył w system. Przez wydarzenia z tamtego okresu i 

swoje zachowanie, zachorował i ma teraz problemy psychiczne.14 
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 Fragmenty relacji Pana Leszka Buczka, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

„Solidarność” swoją działalnością obejmowała całe rzesze Polaków. Kumulacja działaczy tego 

ruchu przypadała najczęściej na grupę ludzi już pracujących, która musiała się starać o 

zapewnienie dobrobytu sobie i rodzinie. Na przykładzie Leszka Buczka widzimy jednak, że 

„Solidarność” była ważna również dla tych, którzy nie musieli czynnie domagać się o zmiany, 

ponieważ byli na przykład jeszcze w trakcie nauki i na utrzymaniu rodziców. Dla Leszka okres 

buntów przypadł na czasy młodości. On i jego koledzy bardzo interesowali się wówczas sytuacją 

polityczną. Założyli nawet komitet strajkowy – tak jak wszyscy starsi. Angażowali się, mimo że 

ich ówczesny wiek nie dawał zbyt wielu możliwości na osiągnięcie zamierzonych celów. To nie 

był opór dla skutków, to był opór dla idei i przy okazji odnosił skutki. Bunt miał pożytek zarówno 

dla nich, ponieważ dawał im nadzieję oraz dla nas dzisiaj, bo jest poświadczeniem, że 

„Solidarność” nie wyznaczała granic wieku, czy też sposobów działania. Kto był partyjny - ten 

miał władzę. Zdanie to, pasuje do wypowiedzi wszystkich osób z którymi rozmawiałam na temat 

PRL-u. Jeśli miało się znajomości z milicją można było wszystko. To samo tyczy się bycia w partii. 

Istotna w tym fragmencie jest również postać Tadeusza Bałaty. Prześladował on swojego 

wychowanka przez incydent, który w dodatku nie wydarzył się z winy L. Buczka. Zbyt silna wiara 

w system, po wielu latach okazała się przekleństwem. Obecnie T. Bałata choruje. Czyli wówczas 

jednak należało troszczyć się o dobro większości zamiast o partię i jej poglądy, które z biegiem 

czasu okazały się błędne.   
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Krzysztof Wianecki: W czasie PRL-u działałem w Komitecie Obrony Więzionych za 

Przekonania. Byłem związany z Krakowskim KPN-em. Po wiadomości o wprowadzeniu 

stanu wojennego napisałem razem z nieżyjącym już dzisiaj Staszkiem Zipserem odezwę, 

gdzie wzywaliśmy do czynnego oporu i informowaliśmy o masowych aresztowaniach 

działaczy „Solidarności”. Później dowiedziałem się też, że SB i MO zatrzymały większość 

działaczy z „Siarkopolu”.  14 grudnia zostałem zatrzymany w Tarnobrzegu i przewieziony do 

komendy milicji. Tam spotkałem swoich aresztowanych kolegów, którzy czekali na transport 

do „miejsc odosobnienia”. Ja po kilku godzinnym przesłuchaniu następnego dnia rano 

zostałem przewieziony do Rzeszowa, gdzie czekało mnie kolejne całodzienne przesłuchanie. 

Wieczorem został pokazany mi nakaz aresztowania. W zakładzie z Załężu klawisze i ubecy 

pobili mnie tak, że byłem nieprzytomny przez trzy dni. Kiedy moi współwięźniowie dowiedzieli 

się, że jestem z „Solidarności”, przenieśli mnie na łóżko i dali papierosy. Mój proces odbył się 

5 stycznia 1982 r. przed sądem wojskowym w Rzeszowie.  Dowodem w sprawie była 

odezwa napisana 13 grudnia ’81. Z kodeksu karnego groziło mi od trzech lat więzienia do 

kary śmierci. Dostałem, tak jak Staszek Zipser, trzy lata. Przewieźli mnie do więzienia w 

Hrubieszowie. Dostałem celę na pierwszym piętrze, w tej samej celi, oprócz mnie i Staszka 

byli sami dwudziestolatkowie. Potem pamiętam, że trafili do tego zakładu karnego ludzie z 

okolic Tarnobrzega. W czasie remontu władze popełniły błąd. Łóżka, które służyły więźniom 

do rozbijania drzwi w czasie buntu , zostały przyspawane do ścian, co umożliwiło nam 

komunikowanie się między celami za pomocą Alfabetu Morse’a. W ten sposób 

koordynowaliśmy akcje protestacyjne w całym więzieniu. Chcieliśmy, żeby nas uznano za 

więźniów politycznych. Prowadziliśmy głodówki, uruchomiliśmy radio, działała więzienna 

poczta. Oni wiedzieli, że próby rozmowy z nami spełzną na niczym. Przez nasze zachowanie 

klawisze szli na urlopy „dla podratowania nerwów”.  Więźniowie polityczni w przeciwieństwie 

do kryminalnych na zewnątrz murów wychodzili skuci, nie dostawali też paczek. W zamian 

tego nie pozwalaliśmy mówić klawiszom ”ty”, nie wykonywaliśmy poleceń i buntowaliśmy się. 

Do historii przeszedł nasz 18-dniowy strajk głodowy. Zakończyliśmy głodówkę, kiedy kilka 

osób trafiło do szpitala. We wrześniu moja rodzina chciała, żebym poszedł na przepustkę. 

Oni się jednak nie zgodzili. Pewnie stwierdzili, że jak wyjdę to mogę zrobić coś co im się nie 

spodoba. Z więzienia wyszedłem dopiero w czerwcu ’83. Wróciłem do Tarnobrzega, 
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rozpocząłem współpracę z „Solidarnością Walczącą” Kornela Morawieckiego. Przez lata 

osiemdziesiąte drukowałem i rozprowadzałem prasę niezależną.15 
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 Fragmenty wywiadu z Panem Krzysztofem Wianeckim, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy)  

Historia Krzysztofa Wianeckiego jest dowodem na próby władzy zniszczenia 

wszelkich przejawów wolności. Każdy pretekst, dzięki któremu można było 

skazać na wieloletnie więzienie działaczy opozycji, pokazują jednocześnie 

olbrzymi strach władzy komunistycznej. K. Wianecki trafił do więzienia za 

przestępstwo uważane w polskim kodeksie za kryminalne. Nie istnieli w 

systemie komunistycznym   więźniowie polityczni. Takiej kategorii nie było w 

komunizmie, „krainie szczęścia” dla ludzi. Aresztowania i represje w stosunku 

do działaczy opozycji, traktowanie  jak pospolitych przestępców, również miało 

na celu złamanie ich i przestraszenie innych, którzy mogliby pójść w ich ślady. 

Metody stosowane wobec uwięzionych, przesłuchania, były bardzo brutalne, 

często kończyło się to utratą zdrowia, a nawet śmiercią.  Więźniowie walczyli o 

swoje prawa. Częstą metodą była głodówka, stosowana   z powodzeniem w 

wielu krajach. Efektem tych działań było przyznanie się komunistów do faktu 

istnienia więźniów politycznych. K. Wianecki, podobnie jak wielu działaczy 

opozycji, po wyjściu z więzienia nadal walczył, działał w nielegalnych 

strukturach. Dla tych ludzi to była jedyna droga do wolności i godności 

człowieka. 
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Odezwa napisana w grudniu 1981r. po ogłoszeniu stanu wojennego (oryginał w zbiorach IPN) 
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Postanowienie o odmowie udzielenia przepustki Krzysztofowi Wianeckiemu z dnia 06.10.82r. (uzyskane ze 

zbiorów Pana Krzysztofa Wianeckiego) 
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Postanowienie o odmowie udzielenia przepustki Krzysztofowi Wianeckiemu z dnia 06.10.82r. (uzyskane ze 

zbiorów Pana Krzysztofa Wianeckiego) 
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Dokument dotyczący powołania Tarnobrzeskiego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych (Uzyskany ze 

zbiorów Pana Krzysztofa Wianeckiego)  
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Dokument Tarnobrzeskiego Komitetu obrony Więźniów Politycznych (uzyskany ze zbiorów Pana Krzysztofa 

Wianeckiego)  
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Ks. biskup Edward Frankowski: Jest taka historia. Bardzo żywa. Oczywiście nie wiele tych 

sytuacji podawać bo jest ich bardzo dużo, ale jedną taką, która była chyba najważniejsza, 

decydująca w Stalowej Woli. Byłem proboszczem w ten czas bo od ‘67, a rzecz działa się w 

’88r. Pod koniec tego systemu totalitarnego wybuchł strajk , tak jak wiele innych w Polsce, a 

tam on gasł. Robotnicy przysyłali mi, że strajk upada, bo przestraszyli, przekupili co 

niektórych i w różny sposób zniechęcali ich do tego strajku. Oni poprosili mnie, żebym w 

jakiś sposób im pomógł. Ja na tym samym grypsie napisałem im „Jutro jest Matki Bożej 

Częstochowskiej, odprawię mszę św. na placu przed Hutą”. To było szaleństwo wtedy, żeby 

odprawiać mszę, kiedy huta była otoczona kordonem milicji, wojska, ale tak jak 

powiedziałem, tak trzeba było zrobić. Ktoś podał wiadomość do UB, że ta msza ma się 

odbyć o godz. 15 zaraz po wyjściu z huty. Wtedy zarządzili w HSW, że w tym dniu nie będzie 

pracy. O godz. 7 robotnicy przyjechali do pracy, a praca zamknięta. Oni przyszli do mnie do 

kościoła spod tej bramy i powiedzieli jaka jest sytuacja. Władze zrobiły wojnę wszystkim, że 

są straty w wyniku tego strajku, a tu zrobili wolne. Zadecydowałem więc: „skoro 

powiedziałem, że msza będzie, to trzeba odprawić”. Jak zobaczyłem, że coraz więcej tych 

służb milicyjnych jeździ po mieście, to pomyślałem, że nie będzie dobrze jeśli ja pójdę z nimi. 

Mogli mnie aresztować  i skończyłoby się wszystko. Wtedy prosiłem, żeby wzięli krzyż, 

chorągwie, tyle ile tylko ich było i żebyśmy poszli jak najdłuższą drogą wołając „Chodźcie z 

nami”, aby jak będziemy podchodzić pod hutę, żeby było nas tak dużo aby nie poradzili sobie 

z nami. I tak było. Najpierw najeżdżali na nas z tymi szczekaczkami milicyjnymi wołając 

„rozejść się, powód nielegalny” i strasząc tamtych ludzi. Myśmy jednak śpiewali pieśni i 

szliśmy. Doszliśmy pod tę hutę. Kordon milicji rzeczywiście był. Szybko rozniosła się 

wiadomość, że my idziemy z procesją pod hutę, by tamtą mszę św. odprawić więc było nas 

sporo. Kiedy podeszliśmy pod hutę ludzie się przestraszyli i pytali „co robić?”. Ja 

powiedziałem „zamknąć  oczy, przeżegnać się i szybko przedrzeć się przez te kordony 

milicji”. Wiedziałem, że oni nie zrobią żadnego ruchu bez rozkazu. Byli pewni, że my się 

zatrzymamy. Oni nie zdążyli zrobić tego manewru, by zapytać dowództwa i otrzymać rozkaz 

czy mają nas aresztować czy co mają robić. Wtedy przedarliśmy się przez te kordony, 

pchaliśmy się między nich i przeszliśmy. Tam od razu strajkujący robotnicy w hucie podnieśli 

krzyk i ci co jeszcze zostali z nocnej zmiany otworzyli nam bramę. Mszę świętą odprawiłem, 
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Słowo Boże powiedziałem, zagrzałem tych ludzi do walki. Potem wprowadzili mnie do 

środka, pokazali te miejsca gdzie przebywali (bo to był strajk okupacyjny). Weszliśmy z 

moimi księżmi wikariuszami, tych księży zresztą zostawiłem w hucie, żeby zostali tam do 

końca, aby podtrzymywać tych ludzi na duchu i się za nich modlić. To było 26. Tam właśnie 

wewnątrz pomodliliśmy się z nimi, porozmawialiśmy i wyszliśmy otoczeni przez robotników, 

żeby  nie zaaresztowali po drodze. I wtedy co się stało? Odtąd ludzie z miasta pilnowali przy 

murze huty, żeby nic się nie stało tamtym robotnikom co zostali. Wiadomo, były naloty 

helikopterów, różne szantaże, pogróżki, aby tamtych ludzi zniechęcić. Zdarzało się, że 

alkohol przemycali do wnętrza, żeby co robotnicy się upili i żeby skandal jakiś był. No ale 

taka była dyscyplina, nie było mowy o czymś takim. UB mimo tego przynosiło alkohol.  

Milicjant Turbakiewicz z Tarnobrzega został rozpoznany. Oni poprosili go żeby odszedł bo 

broń miał. Wtedy ją wykorzystał. Wyjął spod ubrania i strzelił. Chciał pewnie tylko tak 

postraszyć, żeby się rozbiegli i on by wtedy uciekł. W nerwach  jednak sam się postrzelił i 

zmarł. Oczywiście chcieli z niego zrobić Popiełuszkę ale wszyscy którzy tam byli pod 

przysięgą zeznawali, że nikt z nas do tego ręki nie przyłożył i to on sam siebie zabił. Ja 

wydałem komunikat w ten czas w Stalowej Woli jak to było, że chcieli tych robotników 

oskarżyć o zabicie tego człowieka i sprawę im wytoczyć. Potem strajk się zakończył, kiedy 

Lech Wałęsa prosił żebyśmy go przerwali. Wtedy, pierwszego września, nie widziałem tyle 

ludzi w kościele co wtedy. Cała bazylika konkatedralna w Stalowej Woli i cały plac był 

wypełniony. Przyszli ludzie z huty i z całego miasta. To jest jeden taki incydent bardzo znany 

i mocny. Następny, też bardzo ważny, to był wtedy kiedy ci robotnicy, którzy brali udział w 

strajku, wnet po tym zwycięstwie zaprosili mnie do huty na spotkanie „Solidarności”. Chcieli 

podziękować za wsparcie w czasie strajku i jednocześnie pozwolili mi przemówić. Wtedy 

skorzystałem z tej okazji. Mówiłem jaka jest sytuacja, że jesteśmy teraz szczęśliwi, że jakoś 

pomyślnie się te dramatyczne sytuacje zakończyły i może byśmy powrócili do tych idei 

sprzed stanu wojennego. Mieliśmy budować katolicką uczelnię tutaj w Stalowej Woli. 

Wiadomo, że władze najpierw się zgodziły ją zbudować. Mieliśmy nawet konto bankowe ale 

w stanie wojennym nam je zlikwidowali, zabrali pieniądze i rozwiązali komitet organizacyjny 

budowy filii KUL-u. Teraz, jeśli chcesz, to przejdźmy do tej sprawy, że najlepszym pomnikiem 

„solidarności” będzie tworzenie żywych pomników. Ta uczelnia promuje młodych ludzi. 

Myślę, że to była dobra myśl jej utworzenia. Wszyscy w ten czas aplauzem potwierdzili, że 
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tak jest. Ciekawy był moment, że dyrektor huty, ten który zabraniał nam strajkować, nagle 

okazał się wspaniałomyślny. Przebiegłość ich była wielka, choć ten człowiek jest daleko 

myślący i po dzień dzisiejszy trzyma z nami (nazywa się Kapusta). Właśnie on powiedział 

tak: „jest taka możliwość, że huta ma trzy promile pieniędzy z zarobków, które nie idą do 

podziału na robotników i są odprowadzane do Warszawy. Możemy je przeznaczyć na jakiś 

cel społeczny. Jestem zdolny przeznaczyć te trzy promile bo dokończenie budowy filii KUL-

u”. To była dość duża suma. Parę miliardów złotych i nam akurat wystarczyła na 

dokończenie budowy . Właśnie takim owocem, tego budzenia się naszego społeczeństwa w 

Stalowej Woli jest ta uczelnia. Wydaje mi się, że wtedy należało takie dzieła tworzyć . Takie 

społeczne dzieła, które mogły tworzyć demokrację, zakorzeniać w naszej tradycji, w naszym 

całym dziedzictwie narodowym, które mieliśmy po poprzednich pokoleniach. Było również 

wiele prowokacji. Chcieli mnie zniszczyć po prostu, ponieważ często wypowiadałem się 

publicznie dosyć odważnie po stronie robotników, ludzi pokrzywdzonych, uwięzionych. Oni 

mieli dość ze mną takich sytuacji, że chętnie by mnie gdzieś zwinęli, zgładzili. Kiedyś jeden 

taki był przypadek. U nas działało harcerstwo ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej) 

Miałem takiego księdza katechetę, który kiedy go poprosiłem założył to. Dowiedziała się o 

tym taka pani Potocka, która była wielce ucieszona, zadowolona że mamy młodzież 

prawdziwie polską. Zaproponowała, że na Pojezierzu Mazurskim gdzie miała posiadłość, 

mogą jechać na obóz na cały miesiąc, całkowicie za darmo. Rzecz w tym, że mówiła to 

przez telefon. A one były na podsłuchu. I usłyszeli tą rozmowę.  Pani Potocka powiedziała 

żebym koniecznie tam pojechał i żebym się zgodził na to.  Ja nie miałem ochoty jechać. Ten 

ksiądz harcmistrz miał malucha więc dałem mu swój duży samochód, wziął ojców tych 

harcerzy i pojechał za mnie. Gdy wracali, gdzieś koło Torunia zatrzymała ich furgonetka, 

milicja, UB i wylegitymowali księdza. Przeklęli  kiedy zobaczyli, że jest mój samochód a mnie 

nie ma. Zabrali rejestracje, jakiegoś tam mandatu nie było potrzeby bo samochód był po 

przeglądzie, ale chcieli się zemścić, że wprowadzono ich w błąd. Kazali im wracać. Rewizję 

zrobili przy nich. Gdybym ja tam był to pewnie podłożyli by broń i mieliby dowód, że 

prowadzę działalność nielegalną. Wtedy na pewno byłby tytuł do zaaresztowania mnie. Pan 

Bóg mnie przestrzegł, że tam nie pojechałem. To wszystko był ten stan wojenny i okolice 

stanu wojennego. Oni na nasz opór zawsze stosowali odwet, żeby nas zniechęcić, zmęczyć i 
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przestraszyć. To nie było tylko w stosunku do nas. To była powszechna metoda. Wiele ludzi 

cierpiało wtedy, wiele zaginęło bez śladu, nie wiadomo kiedy.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
16

 Fragmenty wywiadu z ks. biskupem Edwardem Frankowskim, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

W latach 80-tych Kościół był jedyną ostoją dla ludzi walczących z reżimem. Biskup E. 

Frankowski od początku swojej działalności duszpasterskiej wspierał opozycję. Dzięki Niemu 

udało się w Stalowej Woli nie tylko postawić kościół i utworzyć filię katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, przede wszystkim ksiądz biskup był zawsze blisko potrzebujących 

pomocy. Wspierał działaczy Solidarności, odprawiał Msze Święte dla uczestników strajków, 

starał się wspomagać materialnie i duchowo. Postać biskupa E. Frankowskiego pokazuje 

dzieło i rolę Kościoła w Polsce. W okresie 1980-81, podczas „festiwalu Solidarności”, Kościół 

popierał działania na rzecz powstania niezależnych związków zawodowych, podstawowych 

praw człowieka jak, wolność słowa, wyznania, prasy itd. Pozycja Kościoła w Polsce, pomimo 

wieloletnich represji, była potężna. Liczył się z nim naród, a obawiali się  komuniści. Polska 

była jedynym państwem w bloku państw komunistycznych, gdzie nie udało się reżimowi 

zniszczyć religii i Kościoła. Wsparcie moralne, ale również materialne opozycji pozwoliło 

przetrwać okres stanu wojennego wielu opozycjonistom, szykanowanym, wyrzuconym z 

pracy, pozbawionym materialnych podstaw egzystencji. Z drugiej zaś strony, Kościół 

wywierał naciski na władzę i wielokrotnie komuniści musieli uznać jego siłę. Kościół pełnił 

również bardzo ważną funkcję negocjatora i mediatora. Jego siła w Polsce, to także postać 

Jana Pawła II, papieża, który przybywając do Ojczyzny z pielgrzymkami, prowadził z władzą 

poważny dialog na temat legalizacji Solidarności i wypuszczenia z więzień więźniów 

politycznych. 
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Ks. Edward Frankowski pozdrawiający strajkujących pracowników HSW, 26.08.1988r. ( „Biskup Solidarności 

Edward M. Frankowski” Joanna Kopacz, Bogusław Kopacz, Stalowa Wola 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesja z kościoła MBKP przed bramą Huty Stalowa Wola- przełomowy dzień strajku, 26.08.1988r. ( „Biskup 

Solidarności Edward M. Frankowski” Joanna Kopacz, Bogusław Kopacz, Stalowa Wola 2007)  
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Wezwania sądowe o wydanie nieruchomości, budowy Filii KUL-u ( „Biskup Solidarności Edward M. Frankowski” 

Joanna Kopacz, Bogusław Kopacz, Stalowa Wola 2007)  
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Dokument potwierdzający przeprowadzenie strajku w HSW od 22 sierpnia do 1 września 1988r. (oryginał 

znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach Oddział w Sandomierzu)  
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Dokument potwierdzający przeprowadzenie strajku w HSW od 22 sierpnia do 1 września 1988r. (oryginał 

znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach Oddział w Sandomierzu) 
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Z perspektywy czasu 

 

 

Joanna Pochroń: Jak pan myśli czy dziś ludzie działaliby podobnie? Czy w ogóle by działali? 

Jak bo to wszystko wyglądało dziś z perspektywy czasu? 

Andrzej Pfeiffer: To jest bardzo trudne, dopóki w Polsce nie powstała „Solidarność”, dopóki 

nie było komunizmu, to się mówiło, że nie będzie już takiego pokolenia jak pokolenia AK, 

które działało w powstaniu warszawskim. A teraz zaczyna się mówić, że takiego pokolenia 

które obalało ten komunizm, że tez już nie będzie, że teraz tak każdy tylko o sobie myśli. To 

tak jak rodzice mówią, że za ich czasów w szkole było lepiej. Jak mnie pytano jak było za 

moich czasów, to nie mówiłem, że było lepiej czy gorzej, było po prostu inaczej.17 

 

Leszek Połowniak: Jeździło się, szukało, walczyło, żeby było lepiej, a dziś? Co? Obecnie nie 

mam nawet pracy. Po 30-stu przepracowanych latach mam aż nic. Ja to się dziś 

zastanawiam, czy ja dobrze robiłem. Czy nie byłoby lepiej nic nie robić. Gdybym miał jeszcze 

raz to wszystko przeżyć, to dziś nie wiem czy postąpiłbym tak samo18.  

 

Joanna Pochroń: Jak pan uważa co było dobre, a co złe w działaniach opozycyjnych? Co by 

pan zrobił, a czego nie gdyby się taka sytuacja powtórzyła? 

Kazimierz Plachimowicz: Wszyscy się garnęli. Było wzruszające jak kilka Milionów Polaków 

przyłączało się do nowo powstających związków. Mieliśmy świadomość, że wśród tych ludzi 

są ormowcy. Ludzie pracujący na stanowiskach dyrektorskich nimi byli. Uknuć coś nie 

można było, no bo jak? Działaliśmy legalnie. Jakieś strajki, protesty solidarnościowe, 

oflagowanie samochodów, budynków. To było jak na dłoni. Co ja bym zrobił? Na pewno 

wolałbym żeby nie było nas tak dużo, bo cały zakład się zapisywał do związków. Nikt nie 

robił przesiewów. Dziś zrobiłbym inaczej. Nie ufałbym tak. Niektórzy zawiedli, no bo okazało 

się, że ci ludzi swoich poglądów nie zmienili. Oni byli jakby w tych służbach powiązani 

poprzez pracę. Ciężko było – nie ukrywam. Człowiek sobie sprawy nie zdawał jakie ryzyko to 

                                                             
17

 Fragment wywiadu z Panem Andrzejem Pfeifferem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
18

 Fragment relacji Pana Leszka Połowniaka, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
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niosło.  Po prostu była biedota i tym co byli na wysokich stanowiskach, to im się jakoś 

wiodło.19 

 

Joanna Pochroń: Czy zrobiłby pan to samo gdyby taka sytuacja się powtórzyła? 

Leszek Buczek: Dzisiaj, mimo tylu lat i o wiele większej wiedzy nie zawahałbym się zrobić 

tego, co zrobiłem wtedy. Uważam tak, dlatego że członkowie mojej rodziny od zarania 

wieków brali udział w różnych ruchach związanych z patriotyzmem dla Polski. Może 

pokolenia teraźniejsze są sfrustrowane tym, iż brakuje pracy, ale uważam, że jeżeli się chce 

to tą pracę można znaleźć. Nie jestem zadowolony tylko z naszej sceny politycznej, która 

zamiast dbać o mieszkańców naszego kraju, to za swoje cele stawia wyższość swojej 

partii.20 

  

Joanna Pochroń: Tak z perspektywy czasu, po tych różnych doświadczeniach życiowych, 

gdyby ksiądz jeszcze raz przed tymi wszystkimi wyborami to czy postąpiłby tak samo?  

Ks. biskup Edward Frankowski: Tak. Tam nie było wyboru. Albo jesteś z ludźmi albo przeciw 

nim. Trzeba się było opowiedzieć po której stronie jesteśmy. Gdybym nic nie robił to 

milcząco zgadzałbym się na to co oni robią i byłbym po stronie krzywdzicieli. Nie ma wyboru. 

Albo jest się z ludem albo przeciwko ludowi. Ksiądz musi się opowiedzieć po którejś 

stronie.21 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 Fragment rozmowy z Panem Kazimierzem Plachimowiczem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy)  
20

 Fragment wywiadu z Panem Leszkiem Buczkiem, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 
21

 Fragment relacji ks. biskupa Edwarda Frankowskiego, kwiecień 2012 (całość u wykonawcy) 

Z perspektywy czasu wszystko wygląda inaczej. Każdy, kto brał udział w czynnej 

walce przeciw systemowi totalitarnemu, stał się innym człowiekiem. Większość 

nie żałuje swoich decyzji i zrobiłoby to samo. Są jednak wyjątki. Takim 

wyjątkiem jest Leszek Połowniak, który poniósł wysoką cenę za niezgodę.  

Stracił pracę. Jako jedyny z zapytanych myślał nad tym, czy dobrze postąpił 

sprzeciwiając się komunizmowi. Zastanawiał się jak jego życie wyglądałoby, 

gdyby nie buntował się przeciwko ówczesnej władzy. Czy miałby teraz pracę i 

byłby szczęśliwym człowiekiem? Tego chyba nikt nie wie. Andrzej Pfeiffer 

odczuwał skutki niezgody na przesłuchaniach, Krzysztof Wianecki trafił do 

więzienia,  Leszek Buczek był prześladowany przez swojego wychowawcę, a ks. 

Edward Frankowski przez ówczesną władzę. Jedynie K. Plachimowicz nie odczuł 

doraźnie skutków niezgody. Wiem jednak, że na pewno odbiło się to na 

psychice wszystkich opozycjonistów. Walczyli oni wewnętrznie by nie 

skapitulować, nie przestraszyć się i nie dać przekupić. 


