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Źródła do dziejów 

NSZZ „Solidarność”

w zasobie archiwalnym

Oddziału IPN

w Łodzi

Ma te ria ły do dzie jów Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go „So -
li dar ność”, jak kol wiek nie są w ca ło ści opra co wa ne, po zo sta ją bez wąt pie nia
jed ną z naj bar dziej in te re su ją cych czę ści za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu In sty -

tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi. Do stęp do nich jest jed nak co raz ła twiej szy ze wzglę -
du na pra ce nad uzu peł nie niem „Cy fro we go Ar chi wum IPN” (wcze śniej Sys te mu
In for ma cji Ar chi wal nej „Ne xus”) oraz pu bli ko wa nie efek tów tych prac w „In wen ta rzu
ar chi wal nym” na stro nie in ter ne to wej In sty tu tu1.

Po wsta nie IPN umoż li wi ło ba da czom do stęp do ma te ria łów wy two rzo nych przez or -
ga ny bez pie czeń stwa pań stwa, co w wie lu przy pad kach do pro wa dzi ło do zwe ry fi ko wa -
nia wcze śniej for mu ło wa nych wnio sków i tez ba daw czych. Jak kol wiek opi su dzie jów
opo zy cji po li tycz nej nie moż na do ko ny wać tyl ko w opar ciu o do ku men ta cję pro we nien -
cji es bec kiej, z pew no ścią ma te ria ły te sta no wią istot ne uzu peł nie nie ob ra zu dzia łal no ści
struk tur nie za leż nych, w tym tak że NSZZ „So li dar ność” w la tach 1980–19892.

W łódz kim od dzia le In sty tu tu zgro ma dzo ne zo sta ły ak ta do ty czą ce „So li dar no ści”
z wo je wództw: ka li skie go, łódz kie go miej skie go, piotr kow skie go, sie radz kie go i skier -
nie wic kie go3. Znaj dzie my wśród nich ba zę źró dło wą do ba dań nad dzie ja mi „So li dar no -
ści” nie tyl ko w re gio nie łódz kim4, lecz tak że na Ma zow szu i w po łu dnio wej
Wiel ko pol sce5.

259

Z
A

S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

1 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl.
2 Ce zu ra po cząt ko wa zwią za na jest z po wsta niem NSZZ „So li dar ność”, na to miast koń co wa – z de -

cy zją dy rek to ra De par ta men tu V MSW gen. bryg. Jó ze fa Sa si na z 11 VII 1989 r. o for mal nym za koń cze -
niu roz pra co wa nia związ ku, co by ło kon se kwen cją je go po wtór nej re je stra cji do ko na nej 17 IV 1989 r.
Zob. Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian po li tycz nych w la tach 1988–1990. Re gion łódz ki, oprac.
S. Pi lar ski, War sza wa–Łódź 2009, s. LV.

3 Wo je wódz twa te zo sta ły utwo rzo ne w opar ciu o za pi sy usta wy z 28 V 1975 r. o dwu stop nio wym
po dzia le ad mi ni stra cyj nym kra ju.

4 Pod po ję ciem „re gion łódz ki” na le ży ro zu mieć ob szar by łych wo je wództw: łódz kie go (miej skie -
go), piotr kow skie go i sie radz kie go, i za chod nią część wo je wódz twa skier nie wic kie go, w któ rych dzia -
ła ły struk tu ry pod po rząd ko wa ne: MKZ/ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej, MKZ/ZR NSZZ 



W opar ciu m.in. o za sób ar chi wal ny oddziału w Ło dzi po wsta ły w ostat nich la tach
opra co wa nia hi sto rycz ne po świę co ne te ma ty ce oma wia nej w ni niej szym ar ty ku le,
a do naj istot niej szych za li cza ją się tek sty Lesz ka Olej ni ka, Lesz ka Próch nia ka i Gra ży -
ny Schlen der6. Po nad to pra cow ni cy Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji
Do ku men tów IPN w Ło dzi od 2008 r. pu bli ku ją w ra mach cen tral nej se rii wy daw ni czej
In sty tu tu „Do ku men ty” wy daw nic twa źró dło we po świę co ne de ka dzie lat osiem dzie sią -
tych XX w., w któ rych gros za miesz czo nych do ku men tów do ty czy NSZZ „So li dar ność”7.

Od mo men tu po wsta nia NSZZ „So li dar ność” głów nym orę żem ko mu ni stycz nych
władz w wal ce z nie za leż nym ru chem za wo do wym by ła Służ ba Bez pie czeń stwa, stąd wie -
lo ra kość wy two rzo nych przez nią ma te ria łów znaj du ją cych się obec nie w ar chi wum IPN8.
Zo sta ły one omó wio ne w ko lej no ści zgod nej z przy ję ty mi w pio nie „C” MSW za sa da mi
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„So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej, ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Sie radz kiej (utwo rzo ny z po łą cze -
nia MKZ w Zduń skiej Wo li i w Sie ra dzu). Wy ją tek sta no wi ła De le ga tu ra NSZZ „So li dar ność” w Ra -
dom sku, któ ra w czerw cu 1981 r. uzna ła zwierzch ność Re gio nu Czę sto cho wa.

5 Wo je wódz two skier nie wic kie ze wzglę dów hi sto rycz no -geo gra ficz nych cią ży ło ku Ma zow szu, co
zna la zło od zwier cie dle nie w pro ce sie two rze nia struk tur związ ku. W kon se kwen cji te go pro ce su utwo -
rzo ny w Skier nie wi cach Od dział NSZZ „So li dar ność” uznał zwierzch ność Re gio nu Ma zow sze. Z ko lei
na ob sza rze wo je wódz twa ka li skie go dzia łał Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Or ga ni za cyj ny, a na stęp nie
ZR NSZZ „So li dar ność” Wiel ko pol ska Po łu dnio wa, bli żej zwią za ny z ośrod kiem po znań skim, a na wet
wro cław skim. W. Do ma gal ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Ma zow sze [w:] NSZZ „So li dar ność”
1980–1989, t. V: Pol ska środ ko wo -wschod nia, red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra, s. 259, 279; G. Schlen der,
Re gion Wiel ko pol ska Po łu dnio wa [w:] NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. IV: Pol ska za chod nia,
red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra, War sza wa 2010, s. 503.

6 Zob. m.in.: L. Olej nik, Pod ziem ne struk tu ry NSZZ „So li dar ność” w Re gio nie Zie mia Łódz ka [w:]
„So li dar ność” pod ziem na 1981–1989, red. A. Frisz ke, War sza wa 2006, s. 353–404; L. Próch niak, Ziemia
łódz ka i sie radz ka [w:] Stan wo jen ny w Pol sce 1981–1983, red. A. Du dek, War sza wa 2003, s. 689–760;
idem, Re gion Zie mia Łódz ka [w:] NSZZ „So li dar ność”…, t. IV, s. 105–239; G. Schlen der, op. cit., s. 493–554;
eadem, NSZZ „So li dar ność” w wo je wódz twie ka li skim 1980–1990, Ka lisz 2006. Wśród in nych pu bli ka -
cji do ty czą cych NSZZ „So li dar ność” z woj. piotr kow skie go i sie radz kie go wy mie nić na le ży na stę pu ją -
ce: A. Czy żew ski, Re gion Zie mia Sie radz ka [w:] NSZZ „So li dar ność”…, t. IV, s. 557–580; idem, „Chcesz
mieć li pę se na to ra – od daj głos na pro fe so ra”. Wy bo ry 4 czerw ca 1989 ro ku z per spek ty wy Wo je wódz -
kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Sie ra dzu, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2009, nr 2, s. 243–259;
S. Pilar ski, Struk tu ry i dzia łal ność władz re gio nal nych NSZZ „So li dar ność” w wo je wódz twie piotr kow -
skim w la tach 1980–1981 [w:] Czas na dziei 1980–1981. NSZZ „So li dar ność” w Beł cha to wie na tle sy -
tu acji w kra ju i re gio nie, Łódź 2011, s. 61–87; M. Przy bysz, Re gion Zie mia Piotr kow ska [w:] NSZZ
„So li dar ność”…, t. IV, s. 583–624. Na uwa gę za słu gu je tak że wy da na przez IPN pu bli ka cja B. Czu my,
łą czą ca ce chy re la cji uczest ni ka wy da rzeń i opra co wa nia na uko we go: B. Czu ma, Łódz ka „So li dar -
ność” 1980–1981, Łódź 2010.

7 Zob. Stan wo jen ny w re gio nie łódz kim w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa, wstęp R. Ra bie ga,
wy bór i oprac. M. Kop czyń ski, R. Ra bie ga, War sza wa–Łódź 2008; Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze -
mian…; NSZZ „So li dar ność” w re gio nie łódz kim w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa 1980–1981,
oprac. S. Pi lar ski, R. Ra bie ga, War sza wa–Łódź 2010; Pro ce sy po li tycz ne dzia ła czy NSZZ „So li dar ność”
w Ło dzi w okre sie sta nu wo jen ne go, wstęp i wy bór S. Pi lar ski, oprac. S. Pi lar ski (współ pra ca K. Ko la -
sa), Łódź 2013. Przy współ udzia le IPN zo sta ły tak że wy da ne pu bli ka cje: NSZZ „So li dar ność” w Beł -
cha to wie w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa w la tach 1980–1989, oprac. M. Ja siń ski, D. Ro gut,
K. Tyl ski, Beł cha tów 2010; Czas na dziei. NSZZ „So li dar ność”…

8 S. Cenc kie wicz, Od „Kla nu” do „Re ne san su”. Ope ra cje Służ by Bez pie czeń stwa wo bec kie row nic -
twa „So li dar no ści” w la tach 1980–1982 [w:] Ocza mi bez pie ki. Szki ce i ma te ria ły z dzie jów apa ra tu bez -
pie czeń stwa PRL, Kra ków 2008, s. 427–454; G. Maj chrzak, Po cząt ki „ochro ny” NSZZ „So li dar ność”
przez Służ bę Bez pie czeń stwa (wrze sień 1980 – kwie cień 1981), „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 2,
s. 301–316.



ar chi wi zo wa nia do ku men ta cji SB, we dle któ rych sym bo lem I ozna cza no ak ta oso bo wych
źró deł in for ma cji, II – ak ta spraw ope ra cyj nych, III – ak ta po stę po wań przy go to waw -
czych, IV – ak ta spraw obiek to wo -za gad nie nio wych. Po dział ten zna lazł od zwier cie dle -
nie w bu do wie sy gna tu ry ar chi wal nej, gdzie cy frę arab ską bę dą cą licz bą po rząd ko wą
z dzien ni ka ar chi wal ne go ła ma no przez cy frę rzym ską przy pi sa ną okre ślo ne mu ro dza jo -
wi do ku men ta cji. W dal szej ko lej no ści omó wio no ak ta ad mi ni stra cyj ne wy two rzo ne przez
SB, a na stęp nie ak ta są do we i pro ku ra tor skie oraz da ry i ko lek cje pry wat ne.

Od twa rza nie dzie jów NSZZ „So li dar ność” jest ko niecz ne, choć nie słusz nie – na szym
zda niem – bu dzi opo ry czę ści ba da czy, tak że w opar ciu o ak ta oso bo wych źró deł in for -
ma cji. Wśród za cho wa nych ma te ria łów ar chi wal nych te go ro dza ju znaj dzie my do ku men -
ta cję o róż no rod nej te ma ty ce oraz róż nym stop niu war to ści po znaw czej (two rze nie struk tur
„So li dar no ści”, druk i kol por taż ulo tek oraz pra sy związ ko wej – zwłasz cza po wpro wa -
dze niu sta nu wo jen ne go, na stro je wśród dzia ła czy „So li dar no ści” itp.)9. Szcze gól ne zna -
cze nie dla ba da czy dzie jów związ ku w la tach osiem dzie sią tych ma ją tecz ki pra cy taj nych
współ pra cow ni ków ulo ko wa nych bez po śred nio w struk tu rach związ ko wych (ko mi sje za -
kła do we, MKZ/ZR, de le ga tu ry, kon spi ra cyj ne ogni wa two rzo ne po za wie sze niu, a na stęp -
nie de le ga li za cji związ ku) lub ma ją cych do nich bez po śred nie do tar cie z ra cji peł nio nych
obo wiąz ków (do rad cy, rad cy praw ni, pra cow ni cy ad mi ni stra cji związ ko wej, oso by za an -
ga żo wa ne w druk i kol por taż ma te ria łów bez de bi to wych). Wymie nić tu taj moż na ak ta:
TW „Ma rek”10 (prze wod ni czą cy De le ga tu ry NSZZ „So li dar ność” w Piotr ko wie Try bu -
nal skim), KO „Gwó źdź”/TW „Stel mach”11 (wi ce prze wod ni czą cy MKZ NSZZ „So li dar -
ność” Zie mi Ra domsz czań skiej), TW „Han ka”12 (czło nek MKZ NSZZ „So li dar ność”
Zie mi Ra domsz czań skiej), TW „Sia ta”13 (prze wod ni czą cy ZR NSZZ „So li dar ność” Ziemi
Sie radz kiej), TW „Bro dacz”14, TW „Lesz czyń ski”15 i TW „Ro mek”16 (współ or ganizato -
rzy kon tro lo wa nej przez SB pod ziem nej struk tu ry NSZZ „So li dar ność” w Ło dzi),
TW „Wa cław”17 (do rad ca MKZ NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej), TW „Ju stas” (rad -
ca praw ny MKZ/ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej), TW „Wik tor”18 (rad ca
praw ny Od dzia łu NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej w To ma szo wie Ma zo wiec -
kim), TW „De rek”19 (rad ca praw ny Kra jo wej Sek cji Włók na i Skó ry NSZZ „So li dar ność”),
TW „Boss”20 (dru karz i kol por ter pod ziem nej pra sy na te re nie Ło dzi).
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9 Z uwa gi na du żą ilość ma te ria łów OZI, w któ rych znaj du ją się in for ma cje do ty czą ce NSZZ „So li -
dar ność”, ich wy kaz za war to w anek sie pkt 1.

10 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/400, 0059/1074.
11 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/443, 0059/1119.
12 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/170, 0059/780.
13 Za cho wa ła się tecz ka per so nal na TW „Sia ty” (AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 0057/475), na to -

miast do nie sie nia – w SO „Po zy tyw ni” (AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/9, t. 6). W przy pad ku TW
„Sia ta” wy bór na funk cję prze wod ni czą ce go ZR był mo men tem zwrot nym w kon tak tach z SB, po któ -
rym do szło do fak tycz ne go ze rwa nia współ pra cy, cze go prze ja wem by ła m.in. od mo wa spo tkań z ofi ce -
rem pro wa dzą cym pod czas I KZD NSZZ „So li dar ność” w Gdań sku.

14 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0040/972.
15 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0040/1680 (0046/1505, mf).
16 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0040/686.
17 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0082/65.
18 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/329, t. 1–2; 0031/141, t. 1–2.
19 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 0046/1020, 0082/48, t. 3.
20 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0082/47.



Wy mie nie ni taj ni współ pra cow ni cy przy czy nia li się do po głę bia nia kon flik tów
wewnętrz nych i ogra ni cza nia ro li dzia ła czy uwa ża nych przez SB za szcze gól nie nie -
bezpiecz nych. TW po przez po dej mo wa nie ak cji ich kom pro mi to wa nia w oczach człon -
ków związ ku (TW „Ju stas”, TW „Wa cław”) dą ży li do wpły wu na ob sa dę funk cji
związ ko wych, re la cjo no wa li prze bieg I Kra jo we go Zjaz du De le ga tów NSZZ „So li dar -
ność” (TW „Wa cław”, TW „Ju stas”), czy też prze ka zy wa li SB ma te ria ły związ ko we.

Łącz nie w za so bie IPN w Ło dzi za cho wa ło się 485 jed no stek ar chi wal nych oso bo -
wych źró deł (tecz ki per so nal ne i pra cy), któ re sta no wią źró dło do ba dań nad dzie ja mi „So -
li dar no ści”. Trze ba jed nak za uwa żyć, że ich war tość po znaw cza – ze wzglę du na za war tość
tych te czek – jest moc no zróż ni co wa na21. Na le ży też pod kre ślić, iż znisz cze nie tecz ki pra -
cy nie by ło jed no znacz ne z za tar ciem wszel kich śla dów dzia łal no ści agen tu ral nej. Wie le
do nie sień, ich ko pii, czy też spo rzą dza nych na ich pod sta wie od pi sów, za cho wa ło się w ak -
tach spraw ope ra cyj nych i do ku men ta cji ad mi ni stra cyj nej, co czę sto po zwa la na prze pro -
wa dze nie żmud ne go pro ce su od two rze nia prze bie gu współ pra cy z SB22.

Ko lej nym oma wia nym ro dza jem źró deł jest do ku men ta cja spraw ope ra cyj nych pro -
wa dzo nych przez bez pie kę wo bec NSZZ „So li dar ność”. Do gru py tej za li czyć moż na spra -
wy wszczę te w związ ku z fa lą straj ków la tem 1980 r., któ re da ły pod wa li ny pod nie za leż -
ny ruch związ ko wy23, oraz or ga ni za cją licz nych ak cji pro te sta cyj nych przez struk tu ry
„So li dar no ści”, np. straj ku oku pa cyj ne go w Urzę dzie Wo je wódz kim w Piotr ko wie Try bu -
nal skim (SOS „Przy dział”24). SB po dej mo wa ła dzia ła nia ope ra cyj ne w wy ni ku ogła sza -
nia przez NSZZ „So li dar ność” go to wo ści straj ko wej i prze pro wa dza nia straj ków ostrze -
gaw czych, bę dą cych wy ni kiem spo ru o wol ne so bo ty (SOS „Kry sty na”25, SOS
„Au to san”26), w związ ku z kon flik tem z po wo du zwol nie nia z pra cy w szpi ta lu MSW
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21 Wszel kie da ne do ty czą ce licz by jed no stek ar chi wal nych przy ta cza ne w ni niej szym ar ty ku le zo -
sta ły wy li czo ne z wy ko rzy sta niem in wen ta rzy kart ko wych, spi sów zdaw czo -od bior czych oraz „Cy fro -
we go Ar chi wum IPN”. Dla te go też z uwa gi na nie peł ny sto pień opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go ma ją
one war tość przy bli żo ną.

22 W za cho wa nej SO „Po zy tyw ni” znaj du ją się m.in. do nie sie nia taj nych współ pra cow ni ków: „Wojt -
ka”/„Igły” (eta to wy pra cow nik związ ku, czło nek ko le gium re dak cyj ne go „«So li dar no ści». Ty go dni ka
Re gio nu Zie mia Sie radz ka”) oraz „Ca ro”/„Ka ro” (prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność” w Wo je -
wódz kim Przed się bior stwie Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Zduń skiej Wo li). W in nych ma -
te ria łach od na leźć moż na m.in. do nie sie nia i wy cią gi z do nie sień TW „Ja nek” (czło nek TR NSZZ „S”
Zie mi Piotr kow skiej, czło nek WKO „So li dar ność” w Piotr ko wie Try bu nal skim. Zob. AIPN Łd, WUSW
w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/153).

23 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0043/240, SOS „Kom bajn”; WUSW w Sie ra dzu: 038/285 (055/201,
mf), SOS „Zbro ja rze”; 038/287 (055/204, mf), SOS „Blo ka da”; 038/289 (055/206, mf), SOS „Pe ty -
cja”; 038/290, SOS „De le ga cje”; 038/300 (055/217, mf), SOS „Spół dziel cy”; 038/303 (055/220, mf), SOS
„Skó ra”; 038/310, SOS „Ta be la”; 038/317 (055/239, mf), SOS „Po stu la ty”; 038/323 (055/246, mf), SOS
„Kon fek cja”; 038/334 (055/263, mf), SOS „Zmia na”; 055/202, SOS „Pa pa”; 055/242, SOS „Sa nos”;
055/251, SOS „Po stój”; WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 067/151, SOS „Me dyk”; 067/157, SOS
„Dostaw ca”; 067/159, SOS „Ni ci”; 067/160, SOS „Me lio rant”; 067/161, SOS „Sta li wo”; 067/162, SOS
„Ba weł na”; 067/163, SOS „Pom pa”; 067/164, SOS „An te na”; 067/166, SOS „Au to”; 067/168, SOS
„Wapno”; 067/169, SOS „Star”; 067/172, SOS „Za mek”; 067/173, SOS „Odzież”; 067/174, SOS
„Bluza”; 067/177, SOS „Grusz ka”; 067/179, SOS „Ba za”; 067/196, SOS „Gi ser nia”; 067/203, SOS „Prze -
wo źnik”; 067/236, SOS „Lo ko mo ty wow nia”; 067/237, SOS „So kół”; 067/241, SOS „Ka mi la”; 067/242,
SOS „Dy wan”.

24 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/541.
25 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/221.
26 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/256.



w Ło dzi człon ków „So li dar no ści” (SOS „Go to wość”27, SOS „Da nu ta”28), w na stęp stwie
re ak cji związ ku na tzw. pro wo ka cję byd go ską (SOS „Wie sław”/„Wie sław II”29, SOS „Nie -
za do wo lo ny”30), ze wzglę du na ogól no pol ską ak cję pro te sta cyj ną prze pro wa dzo ną 28 paź -
dzier ni ka 1981 r. (SOS „Grze gorz”31) oraz w re zul ta cie pro te stów prze ciw ko fa tal ne mu
sta no wi za opa trze nia ryn ku w pro duk ty spo żyw cze (SOS „Wiec”/„Wiec I”/„Wiec II”32,
SOS „Pro test I”33, SOS „Re gla men ta cja”34, SOS „Ani tex”35, SOS „Wal dek”/„Wal dek I”36,
SOS „Fa ma”37, SOS „Za opa trze nie”38), skut ku ją cych m.in. or ga ni zo wa niem tzw. mar szy
gło do wych (SOS „Prze marsz”39). Bez pie ka pró bo wa ła rów nież za po bie gać i ogra ni czać
za sięg od dzia ły wa nia ak cji in for ma cyj no -ulot ko wych pro wa dzo nych przez zwią zek40.

Naj licz niej szą gru pę akt spraw ope ra cyj nych do ty czą cych „So li dar no ści” sta no wi do ku -
men ta cja dzia łań SB w ra mach spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia, spraw ope ra cyj ne go roz -
pra co wa nia i kwe stio na riu szy ewi den cyj nych pro wa dzo nych wo bec naj ak tyw niej szych
dzia ła czy związ ku. Znaj du je się w nich za rów no do ku men ta cja do ty czą ca le gal nej dzia łal no -
ści związ ku sprzed 13 grud nia 1981 r. (two rze nie struk tur związ ko wych, or ga ni zo wa nie straj -
ków, kol por taż wy daw nictw bez de bi to wych), jak i okre su po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go
(ak cje pro te sta cyj ne w miej scu pra cy w pierw szych dniach sta nu wo jen ne go, or ga ni zo wa nie
po mo cy dla in ter no wa nych, po wie la nie i kol por taż dru ków ulot nych oraz wy daw nictw bez -
de bi to wych, udział w ma ni fe sta cjach ulicz nych, or ga ni zo wa nie pod ziem nych struk tur „So li -
dar no ści”), aż po pró by wzno wie nia le gal nej dzia łal no ści pod ko niec lat osiem dzie sią tych41.
Dość czę sto w te go ty pu spra wach obok do ku men ta cji wy two rzo nej przez SB (wnio ski
o wszczę cie i za koń cze nie spra wy, kwe stio na riu sze osób roz pra co wy wa nych, szcze gó ło we
cha rak te ry sty ki fi gu ran tów, mel dun ki i in for ma cje ope ra cyj ne, no tat ki służ bo we, ana li zy, wy -
ka zy oso bo wych źró deł in for ma cji wy ko rzy sty wa nych w spra wie, wy cią gi z do nie sień, de -
cy zje o in ter no wa niu i zwol nie niu z ośrod ków in ter no wa nia, zo bo wią za nia do prze strze ga nia
po rząd ku praw ne go w PRL – tzw. lo jal ki) moż na od na leźć ma te ria ły związ ko we (de cy zje
o po wo ła niu struk tur „So li dar no ści”, ste no gra my ob rad ogniw róż ne go szcze bla)42.
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27 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 055/256.
28 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/212.
29 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/211.
30 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 047/341.
31 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/244.
32 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/231.
33 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/260.
34 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/296; WUSW w Sie ra dzu: 038/339 (055/273,

mf), 055/314.
35 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/313.
36 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/314.
37 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0043/304, t. 6–7. Spra wę kon ty nu owa no po wpro wa dze niu sta nu

wo jen ne go. Zob. AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0043/304, t. 11.
38 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 038/337 (055/271, mf).
39 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/228.
40 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 047/312, SOS „Ta bli ca”; 047/316, SOS „Po wie lacz”; 047/329, SOS

„Pa saż”; 047/332, SOS „Chór”; 047/401, SOS „Re dak tor”; WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/232,
SOS „Ode zwa”.

41 Z uwa gi na du żą licz bę spraw ope ra cyj nych do ty czą cych NSZZ „So li dar ność” ich wy kaz za war -
to w anek sie pkt 2.

42 Zob. AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 067/250, SOS „Ja nusz”; 067/254, SOS
„Sygnet”; 067/267, SOS „Dzie wiarz”; 067/305, SOS „Gaz da”; 067/310, SOS „Pi skorz”; 067/364, SOS 







Ko lej ną gru pę akt pro we nien cji es bec kiej, istot ną do ba dań nad dzie ja mi „So li dar no -
ści”, sta no wią ak ta po stę po wań przy go to waw czych. Obok ty po wej do ku men ta cji śled -
czej w for mie pro to ko łów prze słu chań, na ka zów prze szu ka nia i za trzy ma nia, po sta no wień
o wszczę ciu i za koń cze niu śledz twa, mel dun ków o prze bie gu śledz twa, od pi sów ak tów
oskar że nia i wy ro ków (je śli ta ko we za pa dły), czę sto za wie ra ją bo ga ty ma te riał do wo do wy
zgro ma dzo ny w to ku po stę po wa nia (ulot ki, pra sa i wy daw nic twa „So li dar no ści”,
fotografie do ku men tu ją ce miej sce po peł nie nia prze stęp stwa). Za le d wie kil ka śledztw za -
cho wa nych w za so bie łódz kie go od dzia łu IPN od no si się do okre su sprzed 13 grud -
nia 1981 r.43 Po zo sta łe po stę po wa nia pro wa dzo ne wo bec dzia ła czy „So li dar no ści”
w więk szo ści obej mu ją la ta po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go – znaj dzie my wśród nich
śledz twa pro wa dzo ne prze ciw ko or ga ni za to rom straj ków i ak cji pro te sta cyj nych44, dru -
ka rzom i kol por te rom ulo tek, pra sy i wy daw nictw bez de bi to wych, uczest ni kom de mon -
stra cji ulicz nych oraz or ga ni za to rom pod ziem nych struk tur „So li dar no ści”45. Na le ży
wspo mnieć, że pion „C” WUSW w Ło dzi – w oma wia nej gru pie ma te ria łów ozna czo -
nych sym bo lem III – obok ty po wych po stę po wań przy go to waw czych zar chi wi zo wał ma -
te ria ły do ty czą ce: osób in ter no wa nych46, ak cji „Klon”, „Jo dła” i „Aza lia”47, po stę po wań
amne styj nych48, a tak że do ku men ta cję ope ra cyj no -śled czą kryp to nim „Zo rza II”, w któ rej
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„Wo jak”; 067/424, SOS „Ne go cja tor”; 067/760, SOS „Bro dacz”; 067/1050, SOS „Włók niarz”; 067/1098,
SOS „Dru karz”.

43 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/805, t. 1–2, Ak ta kon tro l ne śledz twa prze ciw ko Ta de uszo wi
Wol fo wi i in nym po dej rza nym o roz po wszech nia nie pra sy bez de bi to wej na te re nie Ka li sza w la -
tach 1978–1980 (śledz two kon ty nu owa ne po po wsta niu „So li dar no ści”) – tom 1 za wie ra m.in. „In for -
ma cje do ty czą ce wy daw nictw NSZZ «So li dar ność» i jej po za sta tu to wej dzia łal no ści – Ka lisz,
ma rzec 1981 r.”, k. 192–193; w to mie 2 znaj du ją się m.in. re la cje i no tat ki z ze brań za kła do wych ogniw
NSZZ „So li dar ność” na te re nie Ka li sza, in for ma cje do ty czą ce wi ce prze wod ni czą ce go ZR NSZZ „So li -
dar ność” Wiel ko pol ska Po łu dnio wa, współ or ga ni za to ra „So li dar no ści Wiej skiej” w woj. ka li skim – Bogu -
sła wa Śli wy; AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/195, t. 1–2, Ak ta śledz twa w spra wie roz po wszech nia nia
fał szy wych wia do mo ści w łódz kim biu le ty nie Ru chu Związ ko we go „So li dar ność z Gdań skiem” nr 31
z 30 VI 1981 r.; pf 15/197, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra wie roz po wszech nia nia „fał szy wych wia do -
mo ści” za po śred nic twem ra dio wę zła w Za kła dach Urzą dzeń Tech nicz nych „Uni prot” w Ło dzi; AIPN
Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, pf 68/66, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Mi de rze; AIPN
Łd, WUSW w Sie ra dzu, pf 39/35, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja dwi dze Płu sce.

44 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/772, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Wal cza ko wi i Lesz ko -
wi Dą brow skie mu; 0043/784, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ste fa no wi Łysz cza ko wi; 0043/785, Ak ta śledz -
twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ob sad ne mu i Ro ma no wi Paw łow skie mu; 0043/786, Ak ta śledz twa
prze ciw ko An drze jo wi Ga jew skie mu; 0043/811, Ak ta śledz twa prze ciw ko Bo gu sła wo wi Śli wie i in nym;
AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/199, Ak ta śledz twa prze ciw ko Lon gi no wi Chle bow skie mu; pf 15/254,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Bar ba rze Ka czo row skiej i in nym; pf 15/286, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja no wi
Łu cza ko wi i Krzysz to fo wi Pa to rze; pf 86/1, Ak ta śledz twa prze ciw ko Zdzi sła wo wi Tru siń skie mu i in -
nym; pf 86/2, Ak ta śledz twa prze ciw ko Woj cie cho wi Ru to wi czo wi i in nym; pf 86/3, Ak ta śledz twa prze -
ciw ko Ry szar do wi Ko sma li i in nym; pf 86/4, Ak ta śledz twa prze ciw ko An drze jo wi Sło wi ko wi i Je rze mu
Kro piw nic kie mu; pf 86/5, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Szty blo wi i in nym; pf 86/6, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Ry szar do wi Ko strze wie; pf 86/7, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Ka li cie; pf 86/8, Ak ta
śledz twa prze ciw ko Zbi gnie wo wi Ry bar kie wi czo wi i in nym.

45 Z uwa gi na du żą licz bę te go ty pu spraw ich wy kaz za war to w anek sie pkt 3.
46 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 48/92, pf 70/1, pf 86/21, t. 1–12.
47 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/397, t. 1–2; pf 86/14, t. 1–2.
48 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/440, Ma te ria ły do ty czą ce re ali za cji usta wy z dnia 17 VI 1986 r.

o szcze gól nym po stę po wa niu wo bec spraw ców nie któ rych prze stępstw oraz usta wy z dnia 10 V 1985 r.
o zmia nie prze pi sów pra wa kar ne go i pra wa o wy kro cze niach oraz szcze gól nej od po wie dzial no ści karnej; 



znaj du ją się in for ma cje do ty czą ce dzia łań po dej mo wa nych przez SB wo bec człon ków
„So li dar no ści” przed i w trak cie wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II w Pol sce w 1987 r. (pre -
wen cyj ne za trzy ma nia, kon fi ska ty ulo tek itp.)49. Jest to wy jąt ko wa sy tu acja, przy naj mniej
w od nie sie niu do za so bu łódz kie go od dzia łu IPN, po nie waż w ze spo łach WUSW
w Kaliszu, Piotr ko wie Try bu nal skim, Sie ra dzu i Skier nie wi cach te go ty pu do ku men ta -
cja – bar dzo istot na dla od two rze nia dzie jów „So li dar no ści” – zo sta ła zar chi wi zo wa na
w ak tach ad mi ni stra cyj nych50.

Wy da je się, że naj istot niej szym ro dza jem źró deł do hi sto rii „So li dar no ści” spo śród
do ku men ta cji ope ra cyj nej SB – bio rąc pod uwa gę ich za war tość, a nie stan za cho wa -
nia – są ak ta spraw obiek to wych za kła da nych na struk tu ry po nadza kła do we związ ku.
W ra mach tej ka te go rii spraw, z chwi lą le ga li za cji NSZZ „So li dar ność”, re sort spraw we -
wnętrz nych na mo cy de cy zji dy rek to ra De par ta men tu IIIA51 MSW gen. bryg. Wła dy sła -
wa Cia sto nia z 20 li sto pa da 1980 r. sfor ma li zo wał swo je do tych cza so we dzia ła nia
pro wa dzo ne wo bec no wo po wsta łe go związ ku.

Na po cząt ku 1981 r. prze ciw ko po nadza kła do wym struk tu rom „So li dar no ści” w wo -
je wódz twach: ka li skim, miej skim łódz kim, sie radz kim, piotr kow skim i skier nie wic kim,
pro wa dzo no dwa na ście te go ty pu spraw. W Ło dzi by ła to spra wa kryp to nim „Unia”
(1980–1983)52, w Zduń skiej Wo li – „Sa mo zwań cy” (1980–1981)53, a w Sie ra dzu – „Po -
zy tyw ni” (1980–1983)54. W wo je wódz twie piotr kow skim w ra mach spraw obiek to wych
pod da no in wi gi la cji: MKZ/ZR Zie mi Piotr kow skiej z sie dzi bą w Opocz nie (od po ło -
wy 1981 r. w Piotr ko wie Try bu nal skim) w ra mach SO „Od no wi cie le” (1981–1985)55,
De le ga tu rę MKZ/ZR w Piotr ko wie Try bu nal skim – spra wa „De le ga tu ra” (1981–1985)56,
MKZ NSZZ „So li dar ność” w Opocz nie (1980–1985) – spra wa „Ogni wo”57, struk tu ry
po nadza kła do we w Beł cha to wie – spra wy o kryp to ni mach „Sol bop” (1980–1983)58
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pf 86/27, t. 1–3, Ma te ria ły Wy dzia łu Śled cze go KW MO/WUSW w Ło dzi do ty czą ce osób osa dzo nych
w aresz tach śled czych i za kła dach kar nych na te re nie woj. łódz kie go, któ re sko rzy sta ły z ak tu ła ski
w 1982 r. oraz amne stii z lat 1983–1984.

49 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, pf 15/439, Ma te ria ły ope ra cyj no -śled cze kryp to nim „Zo rza II” do ty -
czą ce dzia łań po dej mo wa nych w ra mach „za bez pie cze nia” wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II w Pol sce
w 1987 r.

50 W WUSW w Ka li szu ak ta tzw. zgło szeń czy nów nie le gal nych w ra mach amne stii, po dob nie jak w Ło -
dzi, zo sta ły zar chi wi zo wa ne wśród ma te ria łów śled czych. Zob. AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0043/872.

51 De par ta ment IIIA MSW (na mo cy Za rzą dze nia nr 0011/81 z dnia 7 XI 1981 r. mi ni stra spraw we -
wnętrz nych prze kształ co ny w De par ta ment V MSW), któ re go od po wied ni ka mi na szcze blu wo je wódz -
kim by ły wy dzia ły IIIA (na stęp nie wy dzia ły V), zaj mo wał się „ochro ną” go spo dar ki na ro do wej,
a po po wsta niu NSZZ „So li dar ność” rów nież roz pra co wa niem struk tur związ ku. Z ko lei De par ta -
ment IV MSW, któ re go głów nym za da niem by ło zwal cza nie prze ja wów ży cia re li gij ne go (głów nie ze
wzglę du na sil ne opar cie w Ko ście le po wsta ją cych struk tur NSZZ RI „So li dar ność”), zaj mo wał się roz -
pra co wa niem „So li dar no ści” wiej skiej. Pod ko niec 1984 r. sze ro ko po ję tą „ochro nę” go spo dar ki żyw no -
ścio wej, a tym sa mym roz pra co wa nie śro do wisk zwią za nych NSZZ RI „So li dar ność”, prze jął
– wy od ręb nio ny z De par ta men tu IV MSW – De par ta ment VI MSW. P. Pio trow ski, Struk tu ry Służ by Bez -
pie czeń stwa MSW 1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 67–72, 74–78.

52 NSZZ „So li dar ność” w re gio nie łódz kim…, s. LI.
53 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/8.
54 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/9, t. 1–7.
55 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/26.
56 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/25.
57 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/24.
58 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/29.



i „Budo sol” (1980–1983)59. W Ra dom sku pro wa dzo no spra wę „Związ ko wiec” (1980–
1983)60, a prze ciw ko to ma szow skiej de le ga tu rze MKZ/ZR Zie mi Piotr kow skiej – spra -
wę „Włók niarz” (1980–1985)61. Nie ste ty nie za cho wa ły się spra wy pro wa dzo ne
w wo je wódz twach: ka li skim, łódz kim i skier nie wic kim62, na to miast „obiek tów ki” z wo -
je wódz twa piotr kow skie go oca la ły je dy nie w for mie mi kro fil mów. Mi mo to są one war -
to ścio wym źró dłem do ba dań nad piotr kow ską „So li dar no ścią”, gdyż za wie ra ją
naj waż niej sze do ku men ty wy two rzo ne przez SB w to ku roz pra co wy wa nia struk tur związ -
ko wych i osób za an ga żo wa nych w ich dzia łal ność. Są to: wnio ski o wszczę cie i za koń -
cze nie spraw, mel dun ki ope ra cyj ne, pla ny przed się wzięć ope ra cyj nych, wy ka zy
czo ło wych dzia ła czy, cha rak te ry sty ki fi gu ran tów, ana li zy ze bra nych ma te ria łów. Nie zo -
sta ły na to miast wy bra ko wa ne spra wy pro wa dzo ne przez bez pie kę w wo je wódz twie sie -
radz kim i tym sa mym sta ły się jed nym z naj war to ściow szych źró deł do hi sto rii NSZZ
„So li dar ność” w re gio nie łódz kim. Oprócz wy mie nio nej po wy żej do ku men ta cji znaj du -
ją się w nich: mie sięcz ne sprawoz da nia z dzia łal no ści po nadza kła do wych ogniw związ -
ku prze sy ła ne do De par ta men tu IIIA/V MSW, wy tycz ne w spra wie pro wa dze nia
roz pra co wa nia pod ziem nych struk tur związ ku, wy ka zy osób prze wi dzia nych do ob ję cia
ak cja mi „Klon” i „Jo dła”, wy cią gi z do nie sień taj nych współ pra cow ni ków, ory gi na ły
i ko pie do ku men tów związ ko wych, pro to ko ły i ste no gra my ob rad gre miów róż ne go
szcze bla, pra sa związ ko wa, ma te ria ły iko no gra ficz ne (pla ny sy tu acyj ne i fo to gra fie sie -
dzib związ ku, sche ma ty sys te mu łącz no ści po mię dzy ogni wa mi związ ku)63.

Przy oka zji cha rak te ry zo wa nia spraw obiek to wych na le ży wspo mnieć o pro wa dze -
niu przez SB dzia łań wo bec za kła do wych struk tur „So li dar no ści” w ra mach spraw obiek -
to wych po dej mo wa nych w związ ku z „kon tro lą ope ra cyj ną” po szcze gól nych
przed się biorstw i in sty tu cji. Na przy kład w dru giej po ło wie 1981 r. Wy dział IIIA KW
MO w Ło dzi pro wa dził 66 te go ty pu spraw6 4. Nie ste ty spo śród wszyst kich spraw obiek -
to wych zar chi wi zo wa nych w łódz kim WUSW za cho wa ły się je dy nie 4 spra wy (2 proc.
ogó łu SO), któ re nie by ły jed nak pro wa dzo ne przez Wy dział IIIA/V. Nie co le piej przed -
sta wia się sy tu acja w przy pad ku po zo sta łych WUSW, gdzie za cho wa ło się wię cej te go
ro dza ju spraw wszczy na nych na za kła dy pra cy i in sty tu cje (SO „Wen ty la tor” i SO
„Planeta”65) oraz wy da rze nia, ta kie jak wi zy ta Ja na Paw ła II w Pol sce (SO „Kon gres”66)
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59 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/28.
60 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/27.
61 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/30.
62 W przy pad ku spraw obiek to wych pro wa dzo nych w oma wia nym okre sie przez KW MO/WUSW

w Ka li szu i Skier nie wi cach nie moż li we oka za ło się usta le nie ich kryp to ni mów.
63 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/8, SO „Sa mo zwań cy”; 020/9, t. 1–7 (056/8, mf), SO „Po zy -

tyw ni”.
64 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, pf 88/5, Pi smo za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB

w Ło dzi płk. To ma sza Cin kow skie go do wi ce dy rek to ra De par ta men tu IIIA MSW w War sza wie płk. Ste -
fa na Ole ja rza, k. 27–28.

65 AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach, 019/35, SO „Wen ty la tor” do ty czą ca „ope ra cyj nej kon tro li”
ZUOiW (Za kła dy Urzą dzeń Od py la ją cych i Wen ty la cyj nych) „Ra went” w Skier nie wi cach; AIPN Łd,
WUSW w Sie ra dzu, 020/14, t. 1–2 (056/13, mf), SO „Pla ne ta” do ty czą ca „ope ra cyj nej kon tro li” za kła -
dów po li gra ficz nych na te re nie woj. sie radz kie go; AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0050/12, t. 1–5, SO „Wi -
tryt” do ty czą ca „ope ra cyj nej kon tro li” bu do wy i eks plo ata cji KWB „Beł cha tów”.

66 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/12, t. 1–2 (056/11, mf), SO „Kon gres” do ty czą ca „ope ra cyj ne -
go za bez pie cze nia” II Kon gre su Eu cha ry stycz ne go oraz wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II w Pol sce w 1987 r.



czy wy bo ry do rad na ro do wych i Sej mu PRL (SO „Gło sy”, SO „Par la ment”,
SO „Rady”67), w któ rych rów nież moż na od na leźć wie le in for ma cji do ty czą cych NSZZ
„Soli dar ność”.

Po ro zu mie nia Okrą głe go Sto łu i po wtór na re je stra cja związ ku umoż li wi ła je go przed -
sta wi cie lom kan dy do wa nie w wy bo rach do Sej mu i Se na tu PRL w czerw cu 1989 r. Nie -
ste ty nie za cho wa ły się ma te ria ły zgro ma dzo ne w ra mach spraw obiek to wych
pro wa dzo nych w wo je wódz twach: ka li skim, miej skim łódz kim, piotr kow skim i skier nie -
wic kim. Wy jąt kiem jest SO „Se na tor”68 pro wa dzo na przez WUSW w Sie ra dzu, któ ra dla
ba da cza ko rzy sta ją ce go z za so bu łódz kie go IPN, chcą ce go przed sta wić bieg wy da rzeń
w oma wia nym okre sie, ma klu czo we zna cze nie. Znaj dzie my w niej m.in.: plan wy ko -
naw czy do dzia łań ope ra cyj nych, wy kaz OZI, in for ma cje sy tu acyj ne i mel dun ki uzu peł -
nia ją ce, wy ka zy i cha rak te ry sty ki kan dy da tów star tu ją cych w wy bo rach, ra por ty ze
spo tkań wy bor czych spo rzą dza ne przez funk cjo na riu szy SB, do nie sie nia oso bo wych źró -
deł in for ma cji, szy fro gra my prze sy ła ne z cen tra li do jed no stek te re no wych, ma te ria ły
i wy tycz ne opra co wa ne w De par ta men cie III MSW (m.in. ze staw py tań do kan dy da tów
Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność”, któ re mia ły po móc w zdys kre dy to wa niu ich
w oczach wy bor ców), ma te ria ły wy bor cze roz po wszech nia ne przez KO „So li dar ność”.

War to ścio wym uzu peł nie niem ba zy źró dło wej SB są ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne po -
szcze gól nych KW MO/WUSW, zwłasz cza w kon tek ście ogrom nej ska li znisz czeń, ja ka
do tknę ła do ku men ta cję ope ra cyj ną. Czę sto są one je dy nym źró dłem umoż li wia ją cym od -
two rze nie dzia łań ope ra cyj nych SB wo bec „So li dar no ści”. Głów ny ich zrąb sta no wi do -
ku men ta cja ana li tycz na i spra woz daw cza, któ ra po zwa la spoj rzeć w spo sób syn te tycz ny
na dzia ła nia pro wa dzo ne przez bez pie kę wo bec opo zy cji so li dar no ścio wej. Wśród te go
ty pu ma te ria łów na le ży wy mie nić: ana li zy do ty czą ce pro wa dzo nych spraw ope ra cyj nych
i po stę po wań przy go to waw czych69, pla ny pra cy, spra woz da nia i mel dun ki ope ra cyj ne
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67 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 020/10 (056/9, mf), SO „Gło sy” do ty czą ca „ope ra cyj ne go za bez -
pie cze nia” wy bo rów do rad na ro do wych w 1984 r. i do Sej mu PRL w 1985 r. na te re nie woj. sie radz kie -
go; 020/11, t. 1–3 (056/10, mf), SO „Par la ment” do ty czą ca „ope ra cyj ne go za bez pie cze nia” wy bo rów
do Sej mu PRL w 1985 r. na te re nie woj. sie radz kie go; 020/16, t. 1–2, (056/15, mf), SO „Ra dy” do ty czą -
ca „ope ra cyj ne go za bez pie cze nia” kam pa nii wy bor czej oraz wy bo rów do rad na ro do wych na te re nie woj.
sie radz kie go w 1988 r.

68 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/17.
69 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0044/28, t. 2, Ana li zy spraw ope ra cyj nych i ma te ria łów do ty czą -

cych wy da rzeń i nie pra wi dło wo ści za ist nia łych na te re nie woj. ka li skie go spo rzą dza ne pod ką tem moż -
li wo ści wszczę cia po stę po wa nia przy go to waw cze go przez Wy dział Śled czy WUSW w Ka li szu w ra mach
po mo cy praw nej; AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 0050/76, t. 1–5, Ana li zy praw ne spraw pro wa dzo nych
przez ko mór ki or ga ni za cyj ne SB WUSW w Ło dzi spo rzą dza ne pod ką tem moż li wo ści wszczę cia po stę -
po wa nia przy go to waw cze go przez Wy dział Śled czy WUSW w Ło dzi w ra mach po mo cy praw nej za la -
ta 1989–1990; 0050/1, t. 5, Ma te ria ły po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go pro wa dzo ne go przez KWP w Ło dzi
w związ ku z nie za bez pie cze niem ma te ria łów wy two rzo nych przez Wy dział V/Ochro ny Go spo dar ki KW
MO/WUSW w Ło dzi – ana li zy Wy dzia łu Ochro ny Go spo dar ki WUSW w Ło dzi do ty czą ce za gro żeń
w funk cjo no wa niu za kła dów pra cy na te re nie Ło dzi w 1989 r.; 0050/1, t. 10, Ma te ria ły po stę po wa nia
wy ja śnia ją ce go pro wa dzo ne go przez KWP w Ło dzi w związ ku z nie za bez pie cze niem ma te ria łów wy -
two rzo nych przez Wy dział V/Ochro ny Go spo dar ki KW MO/WUSW w Ło dzi – za bez pie cze nie ope ra -
cyj ne Za kła dów Wy ro bów Ga lan te ryj nych im. Mał go rza ty For nal skiej „Wag met” w Ło dzi (m.in.
in for ma cje do ty czą ce dzia łal no ści struk tu ry oraz człon ków NSZZ „So li dar ność”); AIPN Łd, WUSW w Sie -
ra dzu: 053/5, t. 1, Eks per ty zy po rów naw cze do ty czą ce śledz twa w spra wie kol por to wa nia ulo tek sy gno -
wa nych przez NSZZ „So li dar ność” na te re nie Pod dę bic; 053/10, t. 2, 4, Ak ta czyn no ści spraw dza ją cych



prze sy ła ne do MSW oraz do in stan cji par tyj no -pań stwo wych (np. do I se kre ta rza KŁ
PZPR)70. W se rii akt ad mi ni stra cyj nych zo sta ły zar chi wi zo wa ne tak że – za wy jąt kiem
omó wio ne go wcze śniej przy pad ku WUSW w Ło dzi – ak ta do ty czą ce osób in ter no wa -
nych71, do ku men ta cja przed sta wia ją ca przy go to wa nia oraz re ali za cję przed się wzięć zwią -
za nych z wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go w ra mach ak cji „Klon”, „Jo dła” i „Aza lia”72,
ma te ria ły z po stę po wań amne styj nych i uła ska wie nio wych73, a w kil ku przy pad kach także
ak ta spraw o wy kro cze nia7 4. Po nad to znacz na część do ku men tów do ty czą cych „So li dar -
no ści” jest roz pro szo na w jed nost kach zróż ni co wa nych pod wzglę dem tre ści, zar chi wi -
zo wa nych ja ko ko re spon den cja, prze pi sy i wy tycz ne – co wy mu sza na hi sto ry kach
i ar chi wi stach pro wa dze nie pra co chłon nych kwe rend75. Waż nym uzu peł nie niem wy mie -
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pro wa dzo nych przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Sie ra dzu w ra mach po mo cy praw nej; 053/2,
t. 5, Usta le nia do ty czą ce osób bę dą cych w za in te re so wa niu Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Sie ra dzu
w związ ku z nie le gal ną dzia łal no ścią; 053/7, t. 3, Ana li zy spraw ope ra cyj nych sporządzone pod kątem
moż li wo ści wszczę cia po stę po wa nia przy go to waw cze go przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Sie -
ra dzu; 053/7, t. 4, Mel dun ki do ty czą ce po stę po wań przy go to waw czych i wy ja śnia ją cych pro wa dzo nych
przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Sie ra dzu; 053/8, t. 4, Ak ta czyn no ści spraw dza ją cych pro wa -
dzo nych przez Wy dział Śled czy WUSW w Sie ra dzu w ra mach po mo cy praw nej w la tach 1983–1984;
053/9, t. 3, Pro to ko ły prze szu kań do ko na nych przez funk cjo na riu szy KW MO/WUSW w Sie ra dzu; AIPN
Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 052/1, t. 2, Ana li zy akt pasz por to wych oraz pro wa dzo nych spraw ope ra -
cyj nych (m.in. „Sza leń cy” do ty czą ca nie le gal nej dzia łal no ści NSZZ „So li dar ność” w re jo nie So cha cze -
wa); 052/75, t. 12, Ana li zy spraw ope ra cyj nych spo rzą dza ne pod ką tem moż li wo ści wszczę cia
po stę po wa nia przy go to waw cze go przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Skier nie wi cach w ra mach
po mo cy praw nej; 052/75, t. 13, Ma te ria ły do ty czą ce oce ny praw nej zda rzeń, współ pra cy Wy dzia łu Śled -
cze go WUSW w Skier nie wi cach z jed nost ka mi te re no wy mi oraz po mo cy praw nej na rzecz in nych WUSW.

70 Z uwa gi na du żą ilość ma te ria łów te go ro dza ju ich wy kaz za war to w anek sie pkt 4.
71 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0044/7, t. 1–73; AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 053/35, t. 1–56;

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach, 052/3–41.
72 AIPN Łd 271/5, 271/6, 271/11, AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0044/7, t. 74–77.
73 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 053/3, t. 3, Po stę po wa nia amne styj ne pro wa dzo ne przez WUSW

w Sie ra dzu na mo cy Usta wy z dnia 17 VII 1986 r. o szcze gól nym po stę po wa niu wo bec spraw ców nie -
któ rych prze stępstw oraz Wy tycz ne w spra wie sto so wa nia usta wy o amne stii; AIPN Łd, WUSW w Skier -
nie wi cach: 052/42, Ak ta po stę po wań uła ska wie nio wych wszczę tych w try bie uchwa ły Ra dy Pań stwa
z dnia 20 XII 1982 r., a także spraw do ty czą cych osób uła ska wio nych w try bie Usta wy z dnia 21 VII
1983 r. o amne stii oraz Usta wy z dnia 17 VII 1986 r. o szcze gól nym po stę po wa niu wo bec spraw ców nie -
któ rych prze stępstw; 052/59, t. 16, Szy fro gra my Wy dzia łu V WUSW w Skier nie wi cach nada ne do MSW,
do ty czą ce osób ujaw nia ją cych się na mo cy usta wy o amne stii z 21 VII 1983 r.

74 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0051/25, t. 4, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw -
ko Ry szar do wi Brzu ze mu i in nym po dej rza nym o udział w nie le gal nym Ko mi te cie Za ło ży ciel skim NSZZ
„So li dar ność” Gór ni ków w KWB „Beł cha tów”; 0051/25, t. 5, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Ka -
zi mie rzo wi Such cic kie mu i Ry szar do wi Brzu ze mu; AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 052/47, Ak ta
kon tro l ne spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Woj cie cho wi Skow ro no wi; 052/48, Ak ta kon tro l ne spra wy
o wy kro cze nie prze ciw ko Zbi gnie wo wi Żół tow skie mu; 052/49, Ak ta kon tro l ne spra wy o wy kro cze nie
prze ciw ko Sła wo mi ro wi Do mi nia ko wi; 052/50, Ak ta kon tro l ne spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Edwar -
do wi Ma łec kie mu; 052/51, Ak ta kon tro l ne spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Jo an nie Len kie wicz.

75 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0044/2, t. 6, Wy tycz ne MSW do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej w za kre -
sie ujaw nia nia, roz pra co wy wa nia i li kwi da cji grup i struk tur kon spi ra cyj nych z 1982 r.; 0044/2, t. 7, Wy -
tycz ne MSW do ty czą ce za sad i or ga ni za cji po szu ki wań ukry wa ją cych się dzia ła czy „So li dar no ści”
z 29 VII 1982 r.; 0044/4, Wy tycz ne MSW oraz szy fro gra my i ko re spon den cja ko men dan ta wo je wódz -
kie go MO/sze fa WUSW, za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO/sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu
i star sze go in spek to ra przy za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO/sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu
w za kre sie sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej na te re nie woj. ka li skie go za la ta 1979–1986; 0044/19, t. 23, 



nio nych ma te ria łów są pra ce dy plo mo we funk cjo na riu szy SB oraz róż ne go ro dza ju opra -
co wa nia we wnątrz re sor to we po ru sza ją ce oma wia ną pro ble ma ty kę76.

Łącz nie na po trze by ni niej sze go ar ty ku łu spo śród akt wy two rzo nych przez SB uda ło
się wy se lek cjo no wać po nad 1700 jed no stek ar chi wal nych za wie ra ją cych ma te ria ły przy -
dat ne do ba dań nad dzie ja mi NSZZ „So li dar ność”, z cze go 28 proc. sta no wią ak ta OZI,
36 proc. – spra wy ope ra cyj ne i kwe stio na riu sze ewi den cyj ne, 10 proc. – ak ta śled cze,
2 proc. – spra wy obiek to we i 24 proc. – ak ta ad mi ni stra cyj ne. 

Obok akt pro we nien cji es bec kiej w zbio rach łódz kie go od dzia łu IPN znaj du je się rów -
nież do ku men ta cja wy two rzo na przez wy miar spra wie dli wo ści (ak ta są dów i pro ku ra tur77)
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Za kres dzia ła nia In spek to ra tu Ana li tycz no -In for ma cyj ne go za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu
z 1986 r., szy fro gra my i in for ma cje sze fa WUSW w Ka li szu i za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu
oraz jed no stek ope ra cyj nych SB WUSW w Ka li szu do ty czą ce zmian or ga ni za cyj no -eta to wych w pio nie
SB, sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej i go spo dar czej na te re nie woj. ka li skie go za wrze sień 1989 r.
– maj 1990 r. (m.in. in for ma cje dot. Gru py Ro bo czej Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”); AIPN Łd,
WUSW w Piotrkowie Trybunalskim: 0050/18, No tat ki służ bo we do ty czą ce NSZZ Pra cow ni ków Gór nic -
twa w KWB „Beł cha tów” oraz dzia ła czy pod ziem nych struk tur NSZZ „So li dar ność” z te re nu Beł cha to -
wa; 0050/19, Pla ny, ko re spon den cja i in for ma cje do ty czą ce „za bez pie cze nia ope ra cyj ne go” związ ków
za wo do wych w KWB „Beł cha tów” i Elek trow ni Beł cha tów w la tach 1982–1987; 0051/26, t. 2, Ko re -
spon den cja Wy dzia łu Śled cze go KW MO/WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim z Biu rem Śled czym MSW
w War sza wie do ty czą ca sto so wa nia wpro wa dza nych prze pi sów w pra cy śled czej oraz Usta wy
z dnia 17 VII 1986 r. o szcze gól nym po stę po wa niu wo bec spraw ców nie któ rych prze stępstw (m.in. in for -
ma cje do ty czą ce dzia łań zde le ga li zo wa ne go NSZZ „So li dar ność” w Beł cha to wie, Opocz nie, To ma szo -
wie Ma zo wiec kim, Mosz cze ni cy i Ra dom sku); 0051/162, Szy fro gra my i in for ma cje Wy dzia łu Ochro ny
Go spo dar ki WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim oraz pod le głych jed no stek te re no wych do ty czą ce sy tu -
acji spo łecz no -po li tycz nej na te re nie woj. piotr kow skie go za gru dzień 1989 r. – ma rzec 1990 r.; AIPN Łd,
WUSW w Sie ra dzu: 053/1, t. 5, Ko re spon den cja Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Sie ra dzu za la ta 1989–1990
(m.in. in for ma cje do ty czą ce two rze nia NSZZ „So li dar ność” w ŁZPS „Polmos” w Sie ra dzu); 053/42, t. 3,
Ko re spon den cja Wy dzia łu IV/WSiA WUSW w Sie ra dzu za la ta 1987–1990 (za łą czo no opra co wa nie do -
ty czą ce Gru py Ro bo czej Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”).

76 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0166/12, In for ma tor o de le ga tach na I Kra jo wy Zjazd NSZZ „So li -
dar ność” wrze sień–pa ździer nik 1981 r. (zob. też: AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 363/11, t. 1–2; AIPN Łd,
WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/187, t. 1–2); 0166/2, In for ma tor do ty czą cy zbio rów iko no -
gra ficz nych za kwe stio no wa nych 13 XII 1981 r. w NSZZ „So li dar ność” (zob. też: AIPN Łd, WUSW
w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/186); AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 16/161, Wy bra ne za gad nie nia
dzia łal no ści sił an ty so cja li stycz nych wo bec or ga nów bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w Pol sce
Lu do wej; pf 16/163, Wy kaz dzia ła czy opo zy cji po li tycz nej w śro do wi skach wiej skich; pf 16/167, Struk -
tu ry emi gra cyj ne b. NSZZ „So li dar ność” (1981–1984); pf 90/4, Po wsta nie i dzia łal ność Nie za leż ne go
Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go „So li dar ność” na Zie mi Sie radz kiej w la tach 1980–1983; pf 90/6,
Prze stęp stwa nie le gal nej pro pa gan dy na te re nie wo je wódz twa piotr kow skie go w okre sie od po cząt ku
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go do lip ca 1984 r.; pf 90/13, Prze stęp stwa nie le gal nej pro pa gan dy po peł -
nio ne w okre sie sta nu wo jen ne go na te re nie wo je wódz twa piotr kow skie go; pf 90/19, Dzia łal ność nie le -
gal nych grup an ty so cja li stycz nych i ich zwal cza nie na te re nie wo je wódz twa piotr kow skie go
w la tach 1980–1985; 091/124, Struk tu ra i dy na mi ka prze stęp czo ści po li tycz nej na te re nie wo je wódz twa
byd go skie go w okre sie sta nu wo jen ne go i je go za wie sze nia; 091/143, Emi gra cyj ne struk tu ry b. NSZZ
„So li dar ność” 1981–1986; 091/145, Isto ta zwal cza nia wro giej pro pa gan dy pi sa nej na przy kła dzie wo je -
wódz twa łódz kie go w la tach 1983–1986; 091/153, Pro pa gan do wa dzia łal ność wy daw ni cza nie le gal nych
struk tur by łej „So li dar no ści” na te re nie aglo me ra cji łódz kiej w la tach 1982–1987; AIPN Łd, KW MO
w Po zna niu, 0235/297, Po stę po wa nie szcze gól ne w spra wach o prze stęp stwa i wy kro cze nia w cza sie
obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go.

77 AIPN Łd, 49/3, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Grze go rzo wi Uni szew skie mu
i innym; 49/5, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Wal de ma ro wi Wol skie mu; 49/6, Ak ta
postę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ku co wi; 49/7, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go



oraz or ga ny ad mi ni stra cji PRL (ko le gia ds. wy kro czeń78), któ re – zwłasz cza po wpro wa -
dze niu sta nu wo jen ne go – sta ły się obok SB jed nym z głów nych na rzę dzi re pre sji skie -
ro wa nych wo bec opo zy cji so li dar no ścio wej. Wy ro ki są dów wo je wódz kich w Ka li szu,
Ło dzi, Piotr ko wie Try bu nal skim i Sie ra dzu by ły wy da wa ne w związ ku z pro wa dze niem
dzia łal no ści związ ko wej po 13 grud nia 1981 r., or ga ni zo wa niem straj ków i uczest nic -
twem w ak cjach pro te sta cyj nych oraz re da go wa niem, dru kiem i kol por ta żem wy daw -
nictw bez de bi to wych79. W za cho wa nych ma te ria łach znaj du je się do ku men ta cja
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prze ciw ko Ja no wi Cie siel skie mu; 49/8, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Sta ni sła wo wi To -
pol skie mu; 49/9, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Woj cie cho wi Frą cza ko wi; 49/10, Ak ta
po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Żer ko wi; 49/12, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra -
tor skie go prze ciw ko Ma ria no wi Ko so wi; 121/1, t. 1–2, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko
Mar ko wi Mar kie wi czo wi; 410/100, Ak ta nad zo ru Lon gi na Chle bow skie go; 410/101, Ak ta nad zo ru Zbi -
gnie wa Ry bar kie wi cza i in nych; 426/3, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go w spra wie „roz po wszech -
nia nia fał szy wych wia do mo ści w pi śmie «So li dar ność z Gdań skiem»”; 426/4, Ak ta po stę po wa nia
pro ku ra tor skie go prze ciw ko An drze jo wi Sło wi ko wi i Je rze mu Kro piw nic kie mu; 426/5, Ak ta po stę po wa -
nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Bo gu sła wo wi Czer wiń skie mu; 426/6, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie -
go prze ciw ko Ste fa no wi Sad kow skie mu i in nym; 426/7, t. 1–2, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go
prze ciw ko An drze jo wi Bła że je wi czo wi; 426/10, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Ja nu -
szo wi Ma tu sia ko wi; 426/11, t. 1–2, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Mi ro sła wo wi Ko -
złow skie mu i in nym; 426/12, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Woj cie cho wi Bu dzyń skie mu
i in nym; 426/13, t. 1–2, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Li gii Mon ty gierd -Łoj bo; 426/14,
Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Jó ze fo wi Śre niow skie mu; 426/16, Ak ta po stę po wa nia
pro ku ra tor skie go prze ciw ko Bo że nie Bin kow skiej; 426/17, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw -
ko Lu cja no wi Ro sia ko wi i Ja no wi Sob cza ko wi; 426/19, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko
Wło dzi mie rzo wi Brzęcz ko wi i in nym; 426/21, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go w spra wie roz po -
wszech nia nia „fał szy wych wia do mo ści” za po śred nic twem ra dio wę zła w ZUT „Uni prot” w Ło dzi. Nad -
mie nić na le ży, że w wie lu przy pad kach ak ta po stę po wań pro ku ra tor skich włą czo no do akt spraw kar nych,
stąd w ni niej szym tek ście wy mie nio no wy łącz nie ak ta pro ku ra tor skie sy gno wa ne od ręb nie.

78 AIPN Łd, 52/73, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Ste fa no wi Dzierż ko wi; 116/1, Ak ta spra -
wy o wy kro cze nie prze ciw ko Wal de ma ro wi Ozim ko wi; 116/2, t. 1–4, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze -
ciw ko Zbi gnie wo wi Wi de rze; 116/3, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Grze go rzo wi Pal ce; 116/4,
Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Lu be rze; 116/5, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze -
ciw ko Je rze mu Dłuż niew skie mu; 116/6, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko An drze jo wi Sło wi ko wi.

79 AIPN Łd, 35/1, Ak ta spra wy prze ciw ko Hen ry ko wi Krza now skie mu i in nym; 36/2, Ak ta spra wy
prze ciw ko Ma rii Urbań skiej -Po ko rze i in nym; 41/1, Ak ta spra wy prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ob sad ne mu
i Ro ma no wi Paw łow skie mu; 50/1, t. 1–5, Ak ta spra wy prze ciw ko Ry szar do wi Wę dry cho wi czo wi i in -
nym; 50/2, t. 1–6, Ak ta spra wy prze ciw ko Zbi gnie wo wi Ma tyś kie wi czo wi i in nym; 52/18, Ak ta spra wy
prze ciw ko Te re sie Szy mań skiej; 52/19, Ak ta spra wy prze ciw ko An drze jo wi Ga jew skie mu; 52/20, Ak ta
spra wy prze ciw ko Mar ko wi Wę grzy no wi; 52/64, Ak ta spra wy prze ciw ko Mar ko wi Wę grzy no wi i in -
nym; 52/65, Ak ta spra wy prze ciw ko Wie sła wo wi Chos sie; 52/70, Ak ta spra wy prze ciw ko An drze jo wi
Woj kow skie mu; 52/71, Ak ta spra wy prze ciw ko Ja no wi Sta ni sław skie mu i in nym; 52/72, Ak ta spra wy
prze ciw ko Pio tro wi Tu mi ło wi czo wi; 52/73, Ak ta spra wy prze ciw ko Ste fa no wi Dzierż ko wi; 52/74, Ak ta
spra wy prze ciw ko Hen ry ko wi Bart cza ko wi; 53/17, Ak ta spra wy prze ciw ko An drze jo wi Sło wi ko wi i Je -
rze mu Kro piw nic kie mu; 53/18, t. 1–4, Ak ta spra wy prze ciw ko Ry szar do wi Ko strze wie; 53/19, t. 1–6,
Akta spra wy prze ciw ko Zdzi sła wo wi Tru siń skie mu i in nym; 53/20, t. 1–6, Ak ta spra wy prze ciw ko Bog -
da no wi Idzi kow skie mu i in nym; 53/21, t. 1–4, Ak ta spra wy prze ciw ko Je rze mu Ka li cie; 53/32, t. 1–5,
Akta spra wy prze ciw ko Ja no wi Łu cza ko wi i Krzysz to fo wi Pa to rze; 53/39, t. 1–5, Ak ta spra wy prze ciw -
ko Ja no wi Ro ma now skie mu i in nym; 53/47, t. 1–9, Ak ta spra wy prze ciw ko Woj cie cho wi Ru to wi czo wi
i in nym; 53/149, t. 1–5, Ak ta spra wy prze ciw ko Ste fa no wi Sad kow skie mu i in nym; 53/152, t. 1–2, Ak ta
spra wy prze ciw ko Bo gu sła wo wi Czer wiń skie mu; 67/2, Ak ta spra wy prze ciw ko Lu cy nie Ły sio; 89/1, t. 1–4,
Ak ta spra wy prze ciw ko Je rze mu Szty blo wi i Jo an nie Faj kow skiej; 104/106, Ak ta spra wy prze ciw ko
Ryszar do wi Skrzyp czy ko wi; 188/1, Ak ta spra wy prze ciw ko Ada mo wi Mar cin kow skie mu; 423/1, t. 1–2,
Akta spra wy prze ciw ko Je rze mu Wal cza ko wi i Lesz ko wi Dą brow skie mu.



cha rak te ry stycz na dla te go ro dza ju spraw, m.in.: po sta no wie nia o wszczę ciu i za mknię -
ciu śledztw, pro to ko ły prze słu chań świad ków i po dej rza nych, ak ty oskar że nia, pro to ko -
ły roz praw głów nych i re wi zyj nych, wy ro ki, wnio ski o re wi zje nad zwy czaj ne, ma te ria ły
do wo do we.

Na le ży pod kre ślić, że część akt spraw kar nych z okre su sta nu wo jen ne go pro wa dzo -
nych przez Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Ło dzi i Sąd Po mor skie go Okrę gu Woj sko -
we go w Byd gosz czy prze ciw ko dzia ła czom „So li dar no ści” z re gio nu łódz kie go znaj du je
się w za so bie De le ga tu ry IPN w Byd gosz czy. Zwią za ne jest to z ów cze snym za się giem
te ry to rial nym POW i pod le gło ścią wy mie nio nych są dów.

Sto sun ko wo nie licz ne są ma te ria ły cy wil nych or ga nów są do wych po cho dzą ce z okre -
su po for mal nym znie sie niu sta nu wo jen ne go, któ re mia ło miej sce 22 lip ca 1983 r.80

Istot ne z punk tu wi dze nia ba dań nad hi sto rią „So li dar no ści” są rów nież ak ta aresz tów
i za kła dów kar nych, gdzie zor ga ni zo wa no ośrod ki od osob nie nia dla osób in ter no wa nych
w sta nie wo jen nym, wśród któ rych przy gnia ta ją cą więk szość sta no wi li człon ko wie związ -
ku. W zbio rach łódz kie go od dzia łu IPN za cho wa ły się ma te ria ły z ośrod ków od osob nie -
nia utwo rzo nych w Za kła dzie Kar nym w Ło wi czu i w Aresz cie Śled czym w Ostro wie
Wiel ko pol skim. Skła da ją się na nie sko ro wi dze, kar ty ewi den cyj ne oraz ak ta pe ni ten cjar -
ne in ter no wa nych81.

Waż ną czę ścią za so bu ar chi wal ne go IPN w Ło dzi są da ry i ko lek cje pry wat ne ofia ro -
wa ne przez oso by za an ga żo wa ne w dzia łal ność opo zy cyj ną. Wy mie nić tu taj na le ży ma -
te ria ły prze ka za ne przez: Woj cie cha Frąsz cza ka82, Kon ra da Gar dę83, Wa cła wa
Gli ściń skie go84, Mar ka Mar kie wi cza85, Je rze go Ma tu szew skie go8 6, An drze ja Osto ję -
-Owsia ne go87, An drze ja Siu dę8 8, Le cha Spa szew skie go89, Ewę Suł kow ską -Bie re zin90,
Ze no na Szen do91. Znaj du ją się w nich: do ku men ty związ ko we (sta tut NSZZ „So li dar ność”,
oświad cze nia, in for ma cje, in struk cje i ko mu ni ka ty wy da wa ne przez wła dze związ ku),
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80 AIPN Łd, 95/18, t. 1–3, Ak ta spra wy prze ciw ko Sta ni sła wo wi Szy mań skie mu i in nym; 101/46,
Ak ta spra wy kar nej prze ciw ko Je rze mu Ba liń skie mu i in nym; 101/59, t. 1–2, Ak ta spra wy prze ciw ko
Jó ze fo wi Śre niow skie mu; 101/62, t. 1–4, Ak ta spra wy prze ciw ko Lesz ko wi Mać cza ko wi i in -
nym; 101/120, Ak ta spra wy prze ciw ko Je rze mu Ciu pie i in nym; 101/121, Ak ta spra wy prze ciw ko Igna -
ce mu Ku min ko wi i Hen ry ko wi Het ce; 101/122, Ak ta spra wy kar nej prze ciw ko Sta ni sła wo wi
Ko wal skie mu.

81 AIPN Łd, ZK w Ło wi czu: 24/1–234, Ak ta in ter no wa nych; 24/235, Sko ro widz al fa be tycz ny in ter -
no wa nych; 24/236, Kar ty ewi den cyj ne in ter no wa nych; AIPN Łd, AŚ w Ostro wie Wiel ko pol skim: 33/1–25,
Ak ta in ter no wa nych; 33/26, Kar ty ewi den cyj ne in ter no wa nych; 33/27–28, Sko ro wi dze al fa be tycz ne
inter no wa nych.

82 AIPN Łd, 574/1.
83 AIPN Łd: 377/13; 377/32–34; 377/38, t. 1–5; 377/40, t. 1–4; 377/41; 377/43, t. 1–6; 377/49, 

t. 1–2; 377/51, t. 1–2; 377/52–54; 377/55, t. 1–18; 377/56–57; 377/61–62, t. 1–2; 377/122; 377/180;
377/182; 377/185.

84 AIPN Łd: 453/1–3, 453/6–11, 453/17, 453/22, 453/25.
85 AIPN Łd: 590/1–3, 590/5, 590/7/CD.
86 AIPN Łd: 305/2–4, 305/8–9, 305/14–15, 305/17, 305/19–22, 305/25–27, 305/29–30, 305/32.
87 AIPN Łd: 464/25; 464/121; 464/186; 464/188; 464/193, t. 1, 5.
88 AIPN Łd, 432/1.
89 AIPN Łd: 483/2, 483/5, 483/15, 483/21, 483/23–24, 483/30–32, 483/36.
90 AIPN Łd: 184/41, 184/58, 184/60.
91 AIPN Łd: 239/12, 239/15, 239/17, 239/25–27, 239/29–30, 239/33–34, 239/42, 239/44, 239/47,

239/51–54, 239/56, 239/58, 239/66–67, 239/72–74, 239/83–86, 239/123, 239/126, 239/147, 239/154.
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Fragment kolekcji Zenona Szendo – działacza opozycji 
antykomunistycznej w regionie łódzkim (AIPN Łd, 237/19)
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Fragment kolekcji Zenona Szendo – działacza opozycji antykomunistycznej 
w regionie łódzkim (AIPN Łd, 237/18)
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bezde bi ty (pra sa związ ko wa, dru ki zwar te i ulot ne) oraz ma te ria ły iko no gra ficz ne (fo to -
gra fie, pla ka ty, ka len da rze, znacz ki związ ko we, pro por czy ki, pra so wan ki, pu deł ka za pa -
łek z sym bo la mi NSZZ „So li dar ność”, znacz ki pocz to we emi to wa ne przez zwią zek).

Do ku men ta cja iko no gra ficz na jest roz pro szo na w róż nych ro dza jach opi sa nych wy -
żej ma te ria łów ar chi wal nych. Fo to gra fie do ty czą ce „So li dar no ści” znaj dzie my za rów no
w ak tach ope ra cyj nych92 i ad mi ni stra cyj nych93 SB, jak i w ak tach są do wych i pro ku ra -
tor skich94 oraz da rach i ko lek cjach pry wat nych9 5.

W 2007 r. z La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KWP w Ło dzi prze ję to do za so bu IPN
kil ka dzie siąt fil mów utrwa lo nych na ta śmie 16 mm. Wśród nich znaj du ją się na gra nia
przed sta wia ją ce tzw. marsz gło do wy ko biet zor ga ni zo wa ny przez ZR NSZZ „So li dar -
ność” Zie mi Łódz kiej 30 lip ca 1981 r. oraz film o I KZD NSZZ „So li dar ność” w Gdań -
sku9 6.

Spe cy ficz nym źró dłem hi sto rycz nym są bez wąt pie nia po mo ce ewi den cyj ne w for -
mie kar to tek ope ra cyj nych oraz dzien ni ków re je stra cyj nych i ar chi wal nych. W ob li czu
ogrom nej ska li znisz czeń do ku men ta cji ope ra cyj nej wy two rzo nej przez bez pie kę są one
czę sto, obok ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych, je dy nym źró dłem po zwa la ją cym od two rzyć
prze ja wy ak tyw no ści SB, za rów no je śli cho dzi o spra wy ope ra cyj ne pro wa dzo ne wo bec
struk tur i dzia ła czy NSZZ „So li dar ność”, jak i o przy pad ki taj nej współ pra cy z bez pie -
ką. Du żą war tość po znaw czą ma ją da ne za war te w Zin te gro wa nym Sys te mie Kar to tek
Ope ra cyj nych, za wie ra ją cym in for ma cje do ty czą ce wy bra ko wa nych ma te ria łów ope ra -
cyj nych, w tym szcze gó ło we cha rak te ry sty ki oso bo wych źró deł in for ma cji97. Nie ste ty,
źró dła te są nie tyl ko przez wie lu hi sto ry ków nie do ce nia ne, ale wręcz lek ce wa żo ne. 

Za gad nie niem wy ma ga ją cym osob ne go omó wie nia jest kwe stia nisz cze nia w la -
tach 1989–1990 ma te ria łów wy two rzo nych przez SB, tak że tych zwią za nych z pod ję tym
tu te ma tem. Jak wspo mnia no, w lip cu 1989 r. SB za koń czy ła in wi gi la cję struk tur NSZZ

92 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/499, SOR „In wa li da”; 0043/518, SOS „Zwią zek”; 0043/701,
KE „Go spo dy ni”; 0043/710, KE „Tro ja”; 0043/734, KE „Klon”; AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try -
bu nal skim, 0031/329, t. 1, Tecz ka pra cy TW „Ju stas”.

93 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/25, t. 3, Spra wa nie le gal ne go zgro ma dze nia
w dniu 11 XI 1987 r. w Beł cha to wie; AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 053/9, t. 3, Pro to ko ły prze szu kań
do ko na nych przez funk cjo na riu szy KW MO/WUSW w Sie ra dzu (za łą czo no fo to gra fie me da li pa miąt -
ko wych wy da nych z oka zji przy zna nia po ko jo wej Na gro dy No bla Le cho wi Wa łę sie); 053/10, t. 2, Ak ta
czyn no ści spraw dza ją cych pro wa dzo nych przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Sie ra dzu w ra -
mach po mo cy praw nej (za łą czo no fo to gra fie na pi sów „o tre ści an ty pań stwo wej” na te re nie Ła sku).

94 Zob. AIPN Łd: 101/59, t. 1, Ak ta spra wy prze ciw ko Jó ze fo wi Śre niow skie mu; 101/62, t. 1–2, Akta
spra wy prze ciw ko Lesz ko wi Mać cza ko wi i in nym; 426/11, t. 1, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go
prze ciw ko Mi ro sła wo wi Ko złow skie mu i in nym; 426/12, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw -
ko Woj cie cho wi Bu dzyń skie mu i in nym.

95 AIPN Łd, Ko lek cja: An drzej Siu da, 432/1, Pa cy fi ka cja sie dzi by ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi
Łódz kiej przy ul. Piotr kow skiej 260 w Ło dzi 13 XII 1981 r. (10 fo to gra fii); AIPN Łd, Ko lek cja: Wa cław
Gli ściń ski, 453/25, Wiec zor ga ni zo wa ny przez ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej (6 fo to gra fii).

96 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 375/16, [I] Kra jo wy Zjazd De le ga tów NSZZ „So li dar ność”.
Gdańsk; 375/23, „Marsz gło do wy” zor ga ni zo wa ny w Ło dzi 30 VII [1981 r.] przez ZR NSZZ „So li dar -
ność” Zie mi Łódz kiej. Fakt za cho wa nia na grań mo że my za wdzię czać te mu, że zo sta ły one wy ko na ne
przez pion kry mi nal ny KW MO w Ło dzi. W przy pad ku po zo sta wie nia ich w dys po zy cji SB zo sta ły by
za pew ne znisz czo ne, po dob nie jak więk szość do ku men ta cji fo to gra ficz no -fil mo wej wy two rzo nej przez
pion „B”, któ ry w struk tu rze apa ra tu bez pie czeń stwa PRL od po wia dał za tzw. ob ser wa cję ze wnętrz ną.

97 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/226–238.



„So li dar ność”, któ ry miał od tąd być „ochra nia ny […] na ogól nych za sa dach przy ję tych
dla in nych or ga ni za cji spo łecz nych i za wo do wych”98. De cy zja ta by ła jed ną z bez po śred -
nich przy czyn roz po czę cia la tem 1989 r. pro ce su nisz cze nia do ku men ta cji bez pie ki.
W dru giej ko lej no ści, po za tar ciu śla dów świad czą cych o in wi gi la cji Ko ścio ła ka to lic -
kie go, w re sor cie spraw we wnętrz nych i wszyst kich pod le głych mu jed nost kach or ga ni -
za cyj nych za ini cjo wa no nisz cze nie ma te ria łów do ty czą cych or ga ni za cji i śro do wisk
kon te stu ją cych ustrój po li tycz ny PRL. Bra ko wa no rów nież ma te ria ły z po szcze gól nych
te czek pra cy oso bo wych źró deł in for ma cji, po wo łu jąc się na brak war to ści ope ra cyj nej
zgro ma dzo nej do ku men ta cji z po wo du do ko nu ją cych się prze mian po li tycz nych, a pro -
ce der ten w ję zy ku funk cjo na riu szy re sor tu zo stał okre ślo ny mia nem „od chu dza nia te -
czek”99.

Już we wrze śniu 1989 r. dy rek tor De par ta men tu III MSW gen. bryg. Krzysz tof Maj -
chrow ski na ka zał znisz cze nie „wszel kich ma te ria łów, pla nów pra cy, szy fro gra mów oraz
wy tycz nych i za le ceń władz cen tral nych do ty czą cych «So li dar no ści»”, a po le ce nie to
skru pu lat nie by ło re ali zo wa ne przez funk cjo na riu szy SB.

Pro ces pu sto sze nia ar chi wów we wszyst kich pio nach bez pie ki na brał dy na mi ki
w stycz niu 1990 r., co by ło kon se kwen cją te le kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej 9 stycz nia tr.
z na czel ni ka mi wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych, pod czas któ rej gen. dyw.
Bo gu sław Sta chu ra po le cił: „Ma te ria ły ar chi wal ne nisz czyć zgod nie z wy tycz ny mi – nie -
waż ne, że to się kie dyś przy da”. Do dat ko wo gen. Maj chrow ski za rzą dził wy łą cza nie ze
spraw ope ra cyj nych ma te ria łów uzy ska nych od taj nych współ pra cow ni ków, na to miast
szef SB płk Je rzy Kar pacz (jed no cze śnie po seł na Sejm PRL z ra mie nia PZPR) po le cił
od zy skać z or ga ni za cji par tyj nych ma te ria ły ope ra cyj ne SB1 00.

In for ma cje na te mat dzia łań pro wa dzo nych przez funk cjo na riu szy SB prze do sta ły się
do opi nii pu blicz nej w stycz niu 1990 r., wo bec cze go 31 stycz nia 1990 r. mi ni ster Kisz czak
wy dał de cy zję „w spra wie za ka zu nisz cze nia do ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz -
nych”101. Wspo mnia na de cy zja by ła jed nak spó źnio na, a wo bec osób za an ga żo wa nych
w nisz cze nie ma te ria łów bez pie ki nie wy cią gnię to żad nych kon se kwen cji. Uzna no bo wiem,
że pro ces ten na stą pił przed wy da niem przez gen. Kisz cza ka sto sow nej de cy zji.

Na le ży pod kre ślić, że fi zycz ne zli cze nie za cho wa nych te czek i ze sta wie nie ich z sy -
gna tu ra mi ar chi wal ny mi nada ny mi w pio nie „C” SB nie po zwa la na osta tecz ne okre śle -
nie ska li znisz czeń, gdyż tak że za cho wa ne tecz ki zo sta ły po zba wio ne znacz nej
czę ści – o ile nie więk szo ści – znaj du ją cej się w nich pier wot nie do ku men ta cji.
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98 Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian…, s. LV.
99 No tat ka służ bo wa in spek to ra WOG WUSW w Skier nie wi cach st. szer. Ja nu sza Dą brow skie go

w spra wie nisz cze nia ma te ria łów ope ra cyj nych uzy ska nych od oso bo we go źró dła in for ma cji, 13 X 1989 r.
Ibi dem, s. 456.

100 R. Pe ter man, Pro ces bra ko wa nia i nisz cze nia akt or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach
1954–1990 na przy kła dzie wo je wódz twa łódz kie go [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo -
gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 385.

101 De cy zja mi ni stra spraw we wnętrz nych gen. bro ni Cze sła wa Kisz cza ka w spra wie za ka zu nisz -
cze nia do ku men ta cji wy two rzo nej przez SB, 31 I 1990 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian...,
s. 559; Roz kaz za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Piotr ko wie Try bu nal skim ppłk. Ja ro sła wa Za ją ca w spra -
wie nisz cze nia ma te ria łów ope ra cyj nych i ar chi wal nych wy two rzo nych przez SB, 1 II 1990 r. [w:] Służba
Bezpieczeństwa wobec przemian..., s. 560; J. Ja cho wicz, Pa le nie wzbro nio ne, „Ga ze ta Wy bor -
cza”, 1 II 1990.



Z przed sta wio nej po wy żej cha rak te ry sty ki wy ni ka, że mi mo spu sto szeń do ko na nych
w ar chi wach SB na prze ło mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych, w ar chi wum
IPN mo że my od na leźć dzi siaj wie le war to ścio wych i róż no rod nych źró deł do prac
nad dzie ja mi „So li dar no ści”. Nie ule ga wąt pli wo ści, że ba da cze zaj mu ją cy się tą te ma -
ty ką nie mo gą przejść obo jęt nie obok wspo mnia nych wy żej ar chi wa liów. 

Sebastian Pilarski, Robert Rabiega



Aneks

1. Wy kaz przy kła do wych akt OZI z za so bu Oddziału IPN w Ło dzi za wie ra ją -
cych in for ma cje do ty czą ce NSZZ „So li dar ność”

AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 0040/80, KTW „J”; 0040/248, KTW „JS”; 0040/287, TW
„Mi chał”; 0040/567, t. 2, TW „Jan”; 0040/617, t. 2, TW „Woj ciech”; 0040/686, TW „Ro -
mek”; 0040/756, KTW „HK”; 0040/784, KTW „JK”; 0040/785, TW „Gru dzień”; 0040/787,
KTW „KD”; 0040/912, TW „An drzej”; 0040/1012, t. 2, TW „War szaw ski”; 0040/1018,
TW „Czar ny”; 0040/1035, t. 2, TW „Fre zja”; 0040/1036, t. 2, TW „Woj tek”; 0040/1090,
TW „Woj tek”; 0040/1319, t. 2, TW „Dru cik”; 0040/1432, t. 2, TW „Al bin”; 0040/1440,
t. 2, TW „Zyg munt”; 0040/1468, TW „Strze lec”; 0040/1488, t. 2, TW „Mo raw ski”;
0040/1489, t. 2, TW „Ko wal ski”; 0040/1490, t. 2, TW „Mu zy ka”; 0040/1491, t. 2, TW „Róża”;
0040/1494, TW „Sig ma”; 0040/1501, t. 2, TW „Mi chał”; 0040/1506, TW „Kac przyk”;
0040/1508, KTW „KA”; 0040/1509, t. 2, TW „Sta ni sław”; 0040/1510, t. 1–2, TW „Kon -
rad”; 0040/1523, t. 2, TW „Ję drek”; 0040/1535, t. 2, TW „Wró bel”; 0040/1536, TW „Ko -
wal ski”; 0040/1550, t. 2, TW „Olek”; 0040/1647, TW „Czar ny”; 0040/1648, t. 2, TW
„Je rzyk”; 0040/1668, t. 2, TW „Wir ski”; 0040/1671, TW „S”; 0040/1676, t. 2, TW „Ko -
mar”; 0040/1680, TW „Lesz czyń ski”; 0040/1682, TW „Ro bert”; 0040/1687, t. 2, TW „Stań -
czyk”; 0040/1724, TW „Le chu”; 0040/1730, t. 2, TW „Kacz ka”; 0040/1734, TW „Bog dan”;
0040/1742, t. 2, TW „Bam bu ła”; 0040/1746, t. 2, TW „Je rzy Wal czak”; 0040/1761, TW
„Max”; 0040/1802, t. 2, TW „Arek”; 0040/1818, TW „Oleń ka”; 0040/1823, TW „Sta ni -
sław”; 0040/1834, TW „Adam”; 0040/1835, TW „Ju rek”; 0040/1837, TW „Le szek”;
0040/1838, t. 2, TW „Tu tek”; 0040/1842, TW „Ku ba”; 0040/1849, TW „Ry sio”; 0040/1864,
t. 1, TW „Ali na”; 0040/1869, TW „Do mi nik”; 0040/1898, TW „Ro zum ny”; 0040/1903,
t. 2, TW „Mar ci niak”; 0040/1907, t. 2, TW „Ma rek”; 0040/1920, t. 2, TW „Ro man”;
0040/1932, t. 1, TW „Szcze pań ski”; 0040/1950, TW „Ma ły”; 0040/1956, TW „Kwa si bor -
ski”; 0040/1960, TW „Sie mion”; 0040/1961, t. 2, TW „Te re sa”; 0040/1974, t. 2, TW „Ja -
cek”; 0040/1977, t. 2, TW „Ewa”; 0040/1980, t. 2, TW „Mar ża”; 0040/1997, t. 2, TW
„Ziu tek”; 0040/2001, t. 1, TW „Wol ski”; 0040/2024, TW „Wie sław”; 0040/2054, TW „Sta -
ni sław”; 0040/2074, t. 2, TW „Cze sła wa”; 0040/2100, TW „Mu zyk”; 0040/2159, TW „Gra -
ży na”; 0040/2188, t. 2, TW „Ka rol”; 0040/2203, t. 2, TW „Mi ron”; 0040/2213, t. 2, TW
„Ro bert”; 0040/2283, TW „Dłu gi”; 0040/2301, TW „Or wo”; 0040/2326, TW „Sy ren ka”;
0040/2342, t. 1–2, TW „Je rzyk”; 0040/2350, t. 2, TW „An drzej”; 0040/2356, TW „Da niel”;
0040/2361, t. 1–2, TW „Woj tek”; 0040/2445, t. 2, TW „Pe ter”; 0040/2446, t. 2, TW „Sła -
wo mir”; 0040/2472, t. 2, TW „Wi tek”; 0040/2473, t. 2, TW „Le szek”; 0040/2475, t. 2, TW
„Ar no”; 0040/2476, t. 2, TW „44”; 0040/2479, t. 2, TW „Adam”; 0040/2481, t. 2, TW „Bog -
dan”; 0040/2484, t. 2, TW „Za gło ba”; 0040/2493, t. 2, TW „Agat”; 0040/2494, t. 2, TW
„Adam ski”; 0040/2495, t. 2, TW „Da rek”; 0040/2520, t. 2, TW „Mer ce des”; 0040/2523,
t. 2, TW „Be ata”; 0040/2546, t. 2, TW „Kar lik”; 0040/2547, t. 1–2, TW „Ro bert”;
0040/2773, t. 2, TW „Ma rian”; 0040/2781, TW „Fi gu ra”; 0040/2782, t. 2, TW „Grze gorz”;
0040/2784, TW „De rek”; 0040/2787, TW „Sła wek”; 0082/1, t. 7–8, TW „Ja ro sław”; 0082/6,
TW „Łu kasz”; 0082/18, t. 3, TW „Na uko wiec”; 0082/47, t. 2–4, TW „Boss”; 0082/48, t. 4–5,
TW „De rek”; 0082/51, TW „Tech nik”; 0082/56, t. 2, TW „Jo dłow ska”; 0082/62, t. 2,
TW „Gryf”; 0082/65, t. 2–3, TW „Wa cław”; 0082/67, TW „Ma ria”; 0082/68, TW „Jan”.
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AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/4, TW „Ma rian”; 0031/9, TW
„Wik tor”; 0031/18, t. 2, TW „Pu chacz”; 0031/19, TW „Mi ka”; 0031/23, TW „Bar tek”;
0031/29, TW „Wol ski”; 0031/32, TW „Zdzi sław”; 0031/33, TW „Ro man”; 0031/45, TW
„Ula”; 0031/48, TW „Zby szek”; 0031/49, TW „Pa weł”; 0031/57, TW „Ja ni na”; 0031/63,
TW „Bo lek”; 0031/79, TW „Ta de usz”; 0031/87, TW „Ro bert”; 0031/90, TW „Cu ruś”;
0031/91, TW „San dacz”; 0031/93, TW „Opo le”; 0031/101, TW „Jan”; 0031/114, TW
„Bu rza”; 0031/116, TW „Drza zga”; 0031/119, TW „Ste fan”; 0031/120, TW „Kel ner”;
0031/136, TW „Cynk”; 0031/139, TW „Ta de usz”; 0031/141, t. 2, TW „Wik tor”;
0031/144, TW „Jo la”; 0031/146, TW „Ve nus”; 0031/148, TW „Lech”; 0031/149, TW
„Maj”; 0031/152, TW „To nis”; 0031/158, t. 2, TW „Al bin”; 0031/164, TW „Sła wek”;
0031/165, TW „Stef”; 0031/166, TW „Ja kub”; 0031/167, TW „Sta siek”; 0031/170, TW
„Han ka”; 0031/173, TW „Zwrot ny”; 0031/175, TW „To masz”; 0031/176, TW „Ka zi -
mierz”; 0031/178, TW „Uto pist ka”; 0031/179, TW „Elż bie ta”; 0031/202, t. 1, TW „Ma -
rek”; 0031/203, TW „Ro man”; 0031/207, TW „Ri ta”; 0031/208, TW „Mo ty lek”;
0031/214, TW „Ry ba”; 0031/215, TW „Sła wo mir”; 0031/220; TW „Mar ta”; 0031/223,
t. 2, TW „Hi sto ryk”; 0031/230, TW „To mek”; 0031/236, TW „Kie row ca”; 0031/253, TW
„To lek”; 0031/295, TW „Ali cja”; 0031/298, TW „Krze mień”; 0031/302, TW „Ka ta rzy -
na”; 0031/316, TW „Ka rol”; 0031/328, t. 2, TW „Fra nek”; 0031/329, t. 1–2, TW „Ju -
stas”; 0031/346, TW „Adam”; 0031/348, TW „Szy mek”; 0031/351, TW „Ko wal ski”;
0031/352, TW „Iza”; 0031/374, t. 2, TW „To lek”; 0031/382, TW „Ja cek”; 0031/386, TW
„Wierz ba”; 0031/389, t. 2, TW „J -2”; 0031/390, TW „Fe lek”; 0031/391, TW „To karz”;
0031/394, TW „Sła wo mir”; 0031/396, TW „Bo le sław”; 0031/399, TW „Ce za ry”;
0031/400, TW „Ma rek”; 0031/405, TW „Las”; 0031/406, TW „Zyg munt”; 0031/419, TW
„Chi rurg”; 0031/421, TW „Me ta lurg”; 0031/423, t. 1–2, TW „Wal dek”; 0031/425, TW
„Woj ciech”; 0031/431, TW „Kon rad”; 0031/434, TW „Bar tek”; 0031/439, TW „Ze nek”;
0031/443, TW „Stel mach”; 0031/454, TW „Zbi gniew”; 0031/458, TW „Dłu gi”;
0031/467, TW „Bro nek”; 0031/476, TW „Ali na”; 0031/483, TW „Kot”; 0031/490, TW
„San”, 0031/494, t. 1–2, TW „Jack”; 0031/496, TW „Hu dy”; 0031/497, TW „Don”;
0031/511, t. 2, TW „Se we ryn”; 0031/527, t. 2, TW „Adam”; 0031/547, TW „Mi ra”;
0031/551, t. 2, TW „An tek”; 0031/554, TW „Fran ci szek”; 0031/559, TW „Sta ni sław II”;
0031/572, TW „Ja nek”; 0031/585, TW „Jan”; 0031/591, TW „Ju rek”; 0031/593, TW
„Ignac”; 0031/606, t. 2, TW „Mu zyk”; 0031/612, TW „Ar tur”; 0031/618, TW „Ryś”;
0031/619, TW „Hen ryk”; 0031/623, TW „Jo an na”; 0031/627, TW „Zby szek”; 0031/628,
TW „He niek”; 0031/630, TW „Ne la”; 0031/633, TW „Ko lek cjo ner”; 0031/634, TW „Mo -
ni ka”; 0031/635, TW „Łu cja”; 0031/642, TW „Ka sia”; 0031/646, TW „Ka zik”; 0031/684,
TW „Fe lek”; 0031/687, TW „Wal dek”; 0031/692, t. 2, TW „Sta ry”; 0031/706, TW „Ka -
zi mierz”; 0031/710, TW „Ro man”; 0031/714, TW „Ma rian”; 0031/717, TW „Mi ro sław”;
0031/723, TW „Ze fir”; 0031/729, TW „Ma ciek”; 0031/740, t. 2, TW „Ka zik”; 0031/908,
TW „No wy”; 0059/592, TW „Sta ni sław”; 0059/593, TW „Wik tor”; 0059/619, TW „Joan -
na de Arct” (!); 0059/711, TW „Drza zga”; 0059/713, TW „Kel ner”; 0059/723, TW „In -
struk tor”; 0059/732, TW „Ka li na”; 0059/738, TW „Ta de usz”; 0059/740, TW
„Ko wal ski”/„Wik tor”; 0059/743, TW „Sła wek”/„Jo la”; 0059/793, KTW „MS”; 0059/808,
TW „Ryś”; 0059/822, KTW „SZ”; 0059/824, KTW „WA”; 0059/841, TW „Ry ba”.

AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 0037/197, t. 2–4, TW „Bar tek”; 0037/240, KTW „GJ”;
0037/247, t. 1–2, TW „Ma rian”; 0037/249, t. 1, TW „An drzej”; 0037/253, t. 2, TW
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„Krzysz tof”; 0037/255, t. 2, TW „An drzej”; 0037/256, t. 2, TW „Ma rian”; 0037/260, t. 1–2,
TW „Ko dżak”/„Sta siek”; 0037/261, t. 1, TW „Jan”; 0037/270, t. 1–2, TW „Ja dzia”;
0037/272, t. 1, TW „Ja nek”; 0037/274, t. 1–2, TW „Ja cek”; 0037/292, t. 1–2, TW „Ta -
dek”; 0037/306, t. 1–2, TW „Ze nek”; 0037/329, t. 1–2, TW „Ma rian”; 0037/333, t. 2, TW
„Alek”; 0037/503, t. 1–2, TW „Ja nek”; 0057/354, TW „Ma riusz”; 0057/371, TW „Bar -
ba ra”; 0057/384, TW „Ja nek”; 0057/397, KTW „WK”; 0057/401, TW „Pry mas”;
0057/403, TW „Sła wek”; 0057/406, TW „Kaś ka”; 0057/421, TW „Zdzi sław”; 0057/422,
TW „Ja nic ki”; 0057/424, KTW „US”; 0057/435, TW „Wik tor”; 0057/474, TW „In for -
ma tyk”; 0057/484, TW „Mi rek”; 0057/506, TW „Lil ka”; 0057/510, TW „Al bin”;
0057/522, TW „Mistrz”; 0057/547, TW „Ka si ka”; 0057/548, TW „Ra dio”; 0057/549,
TW „Pa jąk”; 0057/551, TW „Ste fan”; 0057/552, KTW „HJ”; 0057/558, TW „To mek”;
0057/560, TW „Fi lo zof”; 0057/573, TW „Ła ski”; 0057/574, TW „Ma rian”; 0057/576,
TW „Gie nek”; 0057/578, TW „Piotr”; 0057/582, TW „Fe lek”; 0057/586, TW „Woj tek”;
0057/643, KTW „LA”; 0057/659, TW „Alek san der”; 0057/720, TW „J”; 0057/722, TW
„Adam”; 0057/723, TW „G -1”; 0057/726, TW „Rol nik”; 0057/729, TW „Rol nik”;
0057/737, TW „Bar ba ra”; 0057/742, TW „Piotr”; 0057/750, TW „Ewa”; 0057/764, TW
„Czwar tek”; 0057/765, TW „An drzej”; 0057/799, TW „Lu cjan”; 0057/805, TW „Ro -
bert”; 0057/830, TW „Ja nek”; 0057/833, TW „Sła wek”; 0057/837, TW „Ju rek”;
0057/838, TW „Ta dek”; 0057/841, TW „Ca lak”; 0057/843, TW „Ma ciej”; 0057/844, TW
„Wła dy sław”; 0057/849, TW „Ba ran”; 0057/856, TW „Ja nek”; 0057/898, TW „Mak siu”;
0057/936, TW „May”; 0057/956, TW „Ja dzia”; 0057/958, TW „Ja nek”; 0057/960, TW
„Ja cek”; 0057/978, TW „Ta dek”; 0057/993, TW „Ze nek”; 0058/175, TW „To masz”.

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 0034/53, TW „Lis”; 0034/55, TW „Ma jew ski”;
0034/76, TW „Piąt kow ski”; 0034/82, TW „Ma rian”; 0034/96, TW „Sta ni sław”; 0034/116,
TW „Śru ba”; 0034/118, TW „Zeus”; 0034/119, TW „Jan”; 0034/132, t. 2, TW „Kaś ka”;
0034/136, t. 2, TW „Ga łąz ka Jan”; 0034/137, t. 2, TW „Mi chał”; 0034/141, TW „Ko -
zak”; 0034/142, t. 2, TW „Wal dek”; 0034/143, t. 2, TW „An drzej”; 0034/155, t. 1–2, TW
„Mar tin”; 0034/156, t. 2, TW „Upar ty”; 0034/158, t. 2, TW „Ur szu la”; 0034/160, t. 2,
TW „Ko wal ski”; 0034/199, TW „Ta dek”; 0034/231, t. 1–2, TW „Jó zek”; 0034/235, t. 2,
TW „So fuł”/„So kół”/„Tur ski”; 0034/252, t. 2, TW „Lu tek”; 0034/265, t. 1–2, TW „Sier -
żant”; 0034/283, t. 1–2, TW „Bo ry na”; 0063/18, TW „Wa lek”; 0063/78, TW „Lis”;
0063/80, TW „Ma jew ski”; 0063/141, TW „Śru ba”; 0063/166, TW „Ko zak”; 0063/170,
TW „Aga”; 0063/180, TW „Mar tin”; 0063/181, TW „Upar ty”; 0063/183, TW „Ur szu -
la”; 0063/185, TW „Ko wal ski”; 0063/223, TW „Ta dek”; 0063/236, TW „Odys”;
0063/255, TW „Jó zek”; 0063/288, TW „Sier żant”; 0063/306, TW „Bo ry na”.
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2. Wy kaz przy kła do wych spraw ope ra cyj nych z za so bu Oddziału IPN w Ło dzi
do ty czą cych NSZZ „So li dar ność”

AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/345, KE „So jusz”; 0043/346, Ma te ria ły ope ra -
cyj ne Gru py Spe cjal nej KW MO w Ka li szu zaj mu ją cej się roz pra co wa niem TKK NSZZ
„So li dar ność” Wiel ko pol ska Po łu dnio wa; 0043/364, KE „Se kre tar ka”; 0043/365, KE
„Skarb nik”; 0043/366, KE „Ja gien ka”; 0043/367, KE „Ak ty wi sta”; 0043/368, KE „Sto -
larz”; 0043/466, SOS „Li te ra tu ra”; 0043/369, KE „Lo ko mo ty wa”; 0043/449, SOS „Dat -
ki”; 0043/462, KE „Klon”; 0043/465, KE „Klon”; 0043/498, SOR „Far mer”; 0043/499,
SOR „In wa li da”; 0043/506, KE „Klon III”; 0043/508, KE „Ste fek”; 0043/518, SOS
„Zwią zek”; 0043/521, KE „Sa mot ny”; 0043/522, KE „Ka łu ża”; 0043/556, KE „Klon”;
0043/557, KE „Klon IV”; 0043/558, KE „Klon”; 0043/559, KE „Klon”; 0043/560, KE
„Klon”; 0043/561, KE „Klon IV”; 0043/562, KE „Ce gła”; 0043/594, KE „Mistrz”;
0043/701, KE „Go spo dy ni”; 0043/710, KE „Tro ja”; 0043/713, KE „To karz”; 0043/732,
KE „Rad ca”; 0043/734, KE „Klon”; 0043/751, KE „Klon III”; 0043/753, KE „Klon IV”;
0045/1, KE „Ho dow ca”.

AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 014/250, KE „Ma riusz”; 014/983, KE „Ta dek”; 014/998,
SOS/KE „Łącz nik II”; 014/1010, SOR „Ni ke”; 047/227, SOS/KE „De mo kra ta”; 047/228,
KE „Wa let”; 047/314, SOR „Se kre tar ka”; 047/320, SOS „Brosz ka”; 047/323, SOS/KE
„Na uczy ciel ka”/„De wot ka”; 047/336, KE „De le gat”; 047/339, KE „Li sto nosz”; 047/344,
KE „Ma ria”; 047/345, KE „Orion”; 047/346, KE „Au tor”; 047/347, SOS „Tu ry sta”;
047/348, KE „Ka ra te ka”; 047/350, KE „Teo dor”; 047/351, KE „Zyg munt”; 047/354, KE
„Po li graf”; 047/356, SOS/SOR „Car men”; 047/359, SOR „Pró ba”; 047/360, SOR „Fo -
ni ca”; 047/361, SOR „Amok”; 047/364, SOS „Sek ta”; 047/365, KE „Cho ry”; 047/367,
SOS „Ko te ria”; 047/368, SOS „Ma jed”; 047/370, SOS „Ra róg”; 047/371, KE „Cio łek”;
047/372, SOR „Strajk”; 047/373, SOR „Trop”; 047/374, SOR „De kret”; 047/375, SOR
„Lot na”; 047/377, SOR „Ka na li za cja”; 047/378, KE „Nar cyz”; 047/380, KE „Ar tyst ka”;
047/384, KE „Mu cha”; 047/386, SOR/KE „Po nar”/„Pre zes”; 047/387, SOS „Drza zga”;
047/388, SOR „Teo fi lów”; 047/390, SOR „Gru pa”; 047/391, KE „Me cha nik”; 047/392,
KE „Ma riusz”; 047/393, SOR/KE „Bra cia”; 047/397, SOR „Ka rie ra”; 047/400, KE „Na -
po le on”; 047/402, KE „Ju rek”; 047/403, SOR „Tech nik”; 047/404, KE „In ży nier”;
047/405, SOR „Wpły wo wa”; 047/406, SOR „Adam”; 047/410, SOR „Mu rarz”; 047/414,
SOS „Bro szu ra” i SOR „Eks tre ma”; 047/415, KE „Śli mak”; 047/416, KE „Mi no ga”;
047/419, KE „Me fi sto”; 047/420, SOR „Ra da” i KE „Kra wiec”; 047/421, KE „Opor nik”;
047/423, KE „Abram”; 047/428, KE „Ka na dyj czyk”; 047/429, KE „Nie świa do my”;
047/430, KE „Dzia łacz”; 047/431, KE „Fre zer”; 047/435, SOR „Pro pa gan da” i SOS
„Zwią zek II”; 047/436, SOR „Dru karz”; 047/439, SOR „Au tor”; 047/441, SOS „Piąt ka”;
047/444, KE „Nie po praw ny”; 047/453, KE „Klak son”; 047/454, KE „Ża giel”; 047/455,
KE „Jan”; 047/458, KE „Kon struk tor”; 047/459, KE „Hans”; 047/467, SOS „Żi go lo”;
047/471, SOS „Pa jąk”; 047/474, SOS „Do rad ca”; 047/487, KE „Tech no log”; 047/488,
KE „Upar ty”; 047/489, KE „Try bun”; 047/493, SOS „Zy ga”; 047/517, KE „Pierw szy”;
047/520, KE „Bro dacz”; 047/525, KE „Re turn”; 047/533, KE „Urban”; 047/534, KE
„Agi ta tor”; 047/535, KE „Po li tyk”; 047/536, KE „De wot ka”; 047/546, SOR „Olimp”;
047/552, KE „Me cha nik”; 047/555, KE „Eme ryt”; 047/1225, KE „Ta dek”; 047/1240,
SOS/KE „Łącz nik II”; 047/1251, SOS „Ni ke”; 071/1, KE „Cię żar na”.
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AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 061/2, SOS/KE „Dru karz”; 067/250,
SOS „Ja nusz”; 067/253, SOS „De le gat”; 067/254, SOS „Sy gnet”; 067/258, SOS „Wy ta -
piacz”; 067/259, SOS „Bluz ka”; 067/263, KE „Po li graf”; 067/264, KE „Łącz nik”;
067/265, KE „Ka sjer ka”; 067/267, SOS „Dzie wiarz”; 067/268, KE „Ak ty wi sta”; 067/269,
SOS „Li twin”; 067/272, SOS „Ry cerz”; 067/274, SOS „Staś”; 067/275, SOS „To mek”;
067/279, KE „Szyb ki”; 067/285, SOS „Gór nik”; 067/310, SOS „Pi skorz”; 067/332, KE
„Ma ły”; 067/339, SOS „Wy kła dzi na”; 067/342, SOR „Po wie lacz”; 067/343, SOR „Kon -
tra”; 067/344, SOS „So lid ny”; 067/351, KE „Ewa”; 067/358, KE „Chu dy”; 067/359, KE
„Kro pa”; 067/364, SOS „Wo jak”; 067/370, KE „Dy ry gent”; 067/372, KE „Wi chrzy ciel”;
067/378, KE „By stry”; 067/386, KE „Ide olog”; 067/387, KE „Me da li sta”; 067/388, KE
„Dzien ni karz”; 067/392, KE „Kon duk tor”; 067/409, KE „Pre zes”; 067/413, SOS „Fa -
chow cy”; 067/416, SOS „Gracz”; 067/424, SOS „Ne go cja tor”; 067/430, SOR „Hut nik”;
067/431, SOR „Apel”; 067/440, KE „Chu dy”; 067/445, KE „Ku rier”; 067/452, KE „Te -
le fo nist ka”; 067/459, SOS „Szczu pły”; 067/465, KE „Groch”; 067/477, SOR „Bi bu ła”;
067/484, SOR „Prze ciw ni cy”; 067/488, KE „Szef”; 067/489, KE „Nord”; 067/491, SOS
„Na pra wiacz”; 067/496, KE „Ko nus”; 067/541, SOS „Że glarz”; 067/562, KE „Kol por -
ter”; 067/596, KE „Ho dow ca”; 067/601, KE „Bu dow la niec”; 067/606, KE „Szra ma”;
067/635, KE „Da ma”; 067/637, KE „Ala”; 067/644, KE „Ma ga zy nier”; 067/645, KE
„Ka rol”; 067/654, SOS „Ko ro na”; 067/658, KE „Ju lian”; 067/659, KE „Sko czek”;
067/664, KE „Ko zak I”; 067/689, SOS „Dzia łacz”; 067/690, KE „Opie kun”; 067/691,
SOS „Ze bra nie”; 067/695, KE „Kła po uch”; 067/700, KE „Kie row ca”; 067/701, KE „Mały”;
067/708, KE „Elek tryk”; 067/725, KE „Mo tacz ka”; 067/733, SOS „Orzeł”; 067/741, 
KE „Tech nik”; 067/743, SOS „Wy trwa li”; 067/751, KE „Pre zes”; 067/752, KE „Gie -
nek”; 067/760, SOS „Bro dacz”; 067/767, KE „Na uczy ciel”; 067/788, SOS „Gru pa”;
067/810, KE „To karz”; 067/850, KE „Słu chacz”; 067/858, KE „Ma ja”; 067/874, KE „Na -
uczy ciel”; 067/887, SOS „War sza wiak”; 067/897, KE „Szyb ki”; 067/900, „Kroj czy”;
067/905, KE „Prze źro cze”; 067/930, KE „Ju lia”; 067/956, KE „Geo de ta”; 067/959, KE
„Spor to wiec”; 067/960, KE „Ko or dy na tor”; 067/961, KE „Pro mi nent”; 067/962, KE
„Opor tu ni sta”; 067/964, KE „Tu ryst ka”; 067/971, KE „Le śnik”; 067/985, SOR „Na iw -
ni”; 067/1001, KE „Rol nik”; 067/1006, KE „Me lio rant”; 067/1016, KE „Re dak tor”;
067/1049, KE „Ko zak”; 067/1050, SOR „Włók niarz”; 067/1056, SOR „Klasz tor”;
067/1057, SOR „Prze ciw ni cy”; 067/1058, SOR „Struk tu ra”; 067/1059, SOR „Pau li na”;
067/1060, SOR „Ener ge tyk”; 067/1061, SOR „Or ga ni za cja”; 067/1062, SOR „Ba za”;
067/1063, SOS „Pocz to wiec”; 067/1064, SOR „Gru pa”; 067/1065, SOS „Świt”;
067/1066, SOS „Kie row ca”; 067/1067, SOS „Struk tu ra”; 067/1068, SOS „Bu me rang”;
067/1069, SOS „Łącz nik”; 067/1070, SOS „Au to ma tyk”; 067/1071, SOS „Dzia łacz”;
067/1072, SOS „Sztan dar”; 067/1073, SOS „Zwią zek”; 067/1074, SOS „Gru pa”;
067/1075, SOS „Ogni wo”; 067/1076, SOS „Hut ni cy”; 067/1077, SOS „Kie row cy”;
067/1078, SOS „Dzia ła cze”; 067/1079, SOS „Zwią zek”; 067/1080, SOS „Dzia ła cze”;
067/1081, SOS „Po wtó rze nie”; 067/1082, SOS „Gwa rek”; 067/1083, SOS „Opty mi ści”;
067/1084, SOS „Om”; 067/1085, SOS „Kru szy wo”; 067/1086, SOS „Od lew ni cy”;
067/1087, SOS „Gru pa”; 067/1088, SOS „Sta cja”; 067/1089, SOR „Na iw ni”; 067/1090,
SOS „Fa dom”; 067/1091, SOS „Po gląd”; 067/1092, SOS „Nie za leż ni”; 067/1093, SOS
„Eg zem plarz”; 067/1094, SOS „Kol por ter”; 067/1095, SOR „Opty mi ści”; 067/1096, SOS
„Po wrót”; 067/1097, KE „To karz”; 067/1098, KE „Dru karz”; 067/1100, SOR „Opty mi -

Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność”...
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

283



ści”; 067/1101, SOR „Re ali ści”; 067/1104, SOR „Eki pa”; 067/1106, KE „Na uczy ciel”;
067/1110, KE „Me cha nik”; 067/1115, KE „Le ski”; 067/1116, KE „Mistrz”; 067/1117,
KE „Dzia łacz”.

AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 038/309 (055/226, mf), SOS „Kul tu ra”; 038/353
(055/312, mf), SOS „Opo zy cja”; 038/363 (055/348, mf), SOS „Orzeł”; 038/366 (055/357,
mf), SOR „Kon tro ler”; 055/290, SOS „Ra mol”; 055/294, SOS „Na iw niak”; 055/296,
SOS „Sa ba”; 055/302, SOS „Mu zy kant”; 055/310, SOS „Ma larz”; 055/324, KE „Dzia -
dek”; 055/336, KE „In ży nier”; 055/338, KE „Am bit ny”; 055/340, KE „Wol ny”; 055/341,
KE „Krzy wy”; 055/342, KE „Wie śniak”; 055/343, KE „Naf ciarz”; 055/349, KE „Mistrz”;
055/380, SOS „Dru kar nia”; 055/392, KE „Ró ża”; 055/393, KE „Dro biarz”; 055/394, KE
„Mły narz”; 055/395, KE „Klon”; 055/396, KE „Ma ria”; 055/439, SOR „Od no wi cie le”;
055/479, KE „Elek tryk”; 055/497, SOS „Ko bie ty”; 055/564, SOR „Układ -1”; 055/587,
KE „Ogrod nik”; 055/654, SOR „Or ga ni za tor”.

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 035/25, KE „Ma sarz”; 035/36, KE „Pa lacz”;
035/38, KE „Se kre tar ka”; 035/44, KE „Lis”; 035/46, KE „Kie row ca”.
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3. Wy kaz spraw śled czych SB z za so bu Oddziału IPN w Ło dzi pro wa dzo nych
prze ciw ko dru ka rzom i kol por te rom ulo tek, pra sy i wy daw nictw bez de bi to wych,
uczest ni kom de mon stra cji ulicz nych oraz or ga ni za to rom pod ziem nych struk tur
NSZZ „So li dar ność”

AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/770, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi
Wysockie mu; 0043/773, Ak ta śledz twa prze ciw ko Pio tro wi Tu mi ło wi czo wi; 0043/775,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Te re sie Szy mań skiej; 0043/776, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Wojcie cho wi Ko ściel nia ko wi; 0043/778, t. 1–2, Ak ta śledz twa prze ciw ko Sta ni sła wo wi
Lesz czyń skie mu; 0043/780, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra wie kol por ta żu ulo tek o tre -
ści „an ty pań stwo wej” na te re nie woj. ka li skie go; 0043/782, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Cze sła wo wi Gu ździo ło wi; 0043/784, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ste fa no wi Łysz cza ko -
wi; 0043/787, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra wie kon ty nu owa nia dzia łal no ści związ ko -
wej przez ZR NSZZ „So li dar ność” Wiel ko pol ska Po łu dnio wa w Ka li szu; 0043/788, Ak ta
śledz twa prze ciw ko Mar ko wi Wę grzy no wi; 0043/791, Ak ta kon tro l ne śledz twa prze ciw -
ko Wie sła wo wi Chos sie; 0043/792, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja no wi Sta ni sław skie mu
i in nym; 0043/795, Ak ta śledz twa prze ciw ko Edwar do wi Ja no wi Grze liń skie mu i in -
nym; 0043/796, Ak ta śledz twa prze ciw ko Mie czy sła wo wi Rosz ce; 0043/803, Ak ta kon -
tro l ne śledz twa w spra wie pro wa dze nia dzia łal no ści związ ko wej przez nie usta lo ne oso by
i wy sy ła nie przez nie li stów z gro źba mi do osób peł nią cych funk cje po li tycz ne na te re -
nie Ostro wa Wiel ko pol skie go; 0043/808, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ada mo wi Mar cin -
kow skie mu; 0043/810, Ak ta śledz twa prze ciw ko Sta ni sła wo wi Strze lec kie mu
i in nym; 0043/813, t. 1–7, Ak ta śledz twa w spra wie kon ty nu owa nia dzia łal no ści związ -
ko wej przez dzia ła czy NSZZ „So li dar ność”; 0043/818, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ma rii
By kow skiej i Wło dzi mie rzo wi Ję dra si ko wi; 0043/819, Ak ta śledz twa prze ciw ko Sta ni -
sła wo wi Sob cza ko wi i Zdzi sła wo wi Wiel go szo wi; 0043/820, Ak ta śledz twa prze ciw ko
An to nie mu Piet kie wi czo wi; 0043/821, Ak ta śledz twa prze ciw ko Jac ko wi Mal co -
wi; 0043/822, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja nu szo wi Piet kie wi czo wi; 0043/824, Ak ta śledz -
twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Pa try aso wi; 0043/833, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Ta de uszo wi Plu ciń skie mu; 0043/834, Ak ta śledz twa prze ciw ko Fran cisz ko wi Li pow skie -
mu; 0043/838, Ak ta kon tro l ne śledz twa prze ciw ko Elż bie cie Kra mar skiej i Elż bie cie Ku -
ba sik; 0043/841, Ak ta śledz twa prze ciw ko Jac ko wi Ja ku bow skie mu i in nym; 0043/846,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Bo gu sła wo wi Śli wie.

AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/212, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ja -
giel le; pf 15/213, t. 1–2, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja nu szo wi Ma tu sia ko wi; pf 15/214,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Elż bie cie Sta nek; pf 15/235, Ak ta śledz twa prze ciw ko Bo gu -
sła wo wi Czer wiń skie mu; pf 15/242, Ak ta śledz twa prze ciw ko Mar ko wi Tur skie mu;
pf 15/247, Ak ta śledz twa prze ciw ko An drze jo wi Bła że je wi czo wi; pf 15/247, Ak ta śledz -
twa prze ciw ko Paw ło wi Gay cza ko wi; pf 15/248, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ste fa no wi
Sad kow skie mu i in nym; pf 15/249, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ce za re mu Za rzyń skie mu
i Ire nie Du now skiej; pf 15/250, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Lu be rze;
pf 15/252, Ak ta śledz twa prze ciw ko Al fre dzie Mocz kow skiej; pf 15/253, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Ja ni sła wo wi Go go lew skie mu i in nym; pf 15/255, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Woj cie cho wi Słod kow skie mu; pf 15/256, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ma ria no wi Gło wac -
kie mu i in nym; pf 15/263, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Chi żyń skie mu; pf 15/265,
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Ak ta śledz twa prze ciw ko Ma ria no wi Pa sie ce i Je rze mu Kun ce; pf 15/279, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Bar ba rze Ha nusz kie wicz; pf 15/280, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ha li nie Pod la -
skiej i in nym; pf 15/291, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ry szar do wi Skrzyp czy ko wi; pf 15/294,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Alek san dro wi Sta nia ko wi i in nym; pf 15/299, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Wa cła wo wi Po pław skie mu; pf 15/300, Ak ta śledz twa prze ciw ko Sta ni sła wo -
wi Szy mań skie mu i in nym; pf 15/301, Ak ta śledz twa prze ciw ko Li gii Mon ty gierd -Łoj -
bo; pf 15/302, Ak ta śledz twa prze ciw ko Woj cie cho wi Bu dzyń skie mu i Zbi gnie wo wi
Po pław skie mu; pf 15/313, Ak ta śledz twa prze ciw ko Paw ło wi Wie le chow skie mu;
pf 15/326, Ak ta śledz twa prze ciw ko Jó ze fo wi Śre niow skie mu; pf 15/342, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Wło dzi mie rzo wi Brzęcz ko wi; pf 15/344, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja no wi
Sob cza ko wi; pf 15/357, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja dwi dze Mać czak; pf 15/370, Ak ta
śledz twa prze ciw ko Ro ma no wi Przy by liń skie mu; pf 15/375, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Je rze mu Na gór skie mu i in nym; pf 15/381, Ak ta śledz twa prze ciw ko Wie sła wo wi Żyż -
niew skie mu; pf 15/386, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Lu be rze; pf 15/388, Akta
śledz twa prze ciw ko Sta ni sła wo wi Ko wal skie mu; pf 15/391, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Zbi gnie wo wi Ku char ko wi; pf 15/399, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi Het ce i in -
nym; pf 86/16, t. 1–2, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi Ja ra now skie mu i in nym.

AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: pf 33/4, Ak ta do cho dze nia w spra -
wie kol por ta żu ulo tek o tre ści „an ty pań stwo wej” w Beł cha to wie i Piotr ko wie Try bu nal -
skim; pf 68/67, Ak ta śledz twa prze ciw ko Cze sła wo wi Ju sty nie i Ma cie jo wi
Weł now skie mu; pf 68/68, Ak ta śledz twa prze ciw ko Le sła wo wi Szu ber to wi i Wie sła wo -
wi Za mol skie mu; pf 68/72, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ro ma no wi De rzyń skie mu; pf 68/78,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Alek san dro wi Ma now skie mu; pf 68/79, Ak ta kon tro l ne śledz -
twa prze ciw ko Ry szar do wi Wę dry cho wi czo wi i in nym; pf 68/82, Ak ta śledz twa prze ciw -
ko Zbi gnie wo wi Ma tyś kie wi czo wi i in nym; pf 68/83, Ak ta śledz twa prze ciw ko Jac ko wi
Bró ździe; pf 68/90, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ze no no wi Skro bi szo wi; pf 68/91, Ak ta
śledz twa prze ciw ko Ja no wi Si ko wi i Te re sie Tur skiej; pf 68/97, Ak ta śledz twa prze ciw -
ko Ma cie jo wi Ku ja wiń skie mu; pf 68/114, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ku -
rzy ko wi; pf 68/116, Ak ta kon tro l ne do cho dze nia prze ciw ko Te re sie Le chow skiej (zał.
plan wy dzia łów III, V i Śled cze go prze pro wa dze nia kom bi na cji ope ra cyj nej z udzia łem
TW „Ma rek” w sto sun ku do tzw. gru py piotr kow skiej pod ziem nej „So li dar no ści”, roz -
pra co wy wa nej w ra mach SOR krypt. „Gru pa” i „Edy tor”); pf 68/122, Ak ta śledz twa prze -
ciw ko Eu ge niu szo wi Go ździ ko wi; pf 68/133, Ak ta śledz twa prze ciw ko Wło dzi mie rzo wi
Wil cza ko wi i Jó ze fo wi Ha ra si mo wi czo wi; pf 68/135, Ak ta śledz twa prze ciw ko Krzysz -
to fo wi Upta so wi i in nym; pf 68/138, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ma ria no wi Na wro to wi;
pf 68/142, Ak ta śledz twa prze ciw ko Lesz ko wi Ja błoń skie mu; pf 68/145, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Grze go rzo wi Go ździ ko wi i in nym; pf 68/155, Ak ta kon tro l ne do cho dze nia
w spra wie kol por ta żu ulo tek wzy wa ją cych do boj ko tu uro czy sto ści z oka zji 1 Ma ja
w 1986 r. w Beł cha to wie; pf 68/164, Ak ta śledz twa prze ciw ko Gra ży nie Krzę tow skiej
i in nym; pf 68/168, Ak ta śledz twa prze ciw ko Wal de ma ro wi Wol skie mu.

AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: pf 39/32, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi
Krzanow skie mu i in nym; pf 39/36, Ak ta kon tro l ne po stę po wa nia przy go to waw cze go
prze ciw ko Wie sła wo wi Krzy waż ni; pf 39/37, Ak ta kon tro l ne po stę po wa nia przy go to -
waw cze go prze ciw ko Wal de ma ro wi Wisz niew skie mu i in nym; pf 39/40, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Ma ria no wi Per t kie wi czo wi; pf 39/46, Ak ta kon tro l ne po stę po wa nia
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przygotowaw cze go prze ciw ko Zo fii Wój to wicz i in nym; pf 39/47, Ak ta śledz twa prze -
ciw ko Krzysz to fo wi So ko łow skie mu i in nym.

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: pf 36/22, t. 1–2, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra -
wie nie umyśl ne go spo wo do wa nia po ża ru w bu dyn ku KM PZPR w Skier nie wi cach
w dniu 15 IV 1982 r.; pf 36/23, Ak ta śledz twa prze ciw ko Zbi gnie wo wi Ko ko wi i Wi tol -
do wi Ufie; pf 36/24, t. 1–2, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra wie dru ko wa nia i roz rzu ca -
nia na te re nie Ży rar do wa ulo tek wzy wa ją cych do straj ku; pf 36/33, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Ada mo wi For na li ko wi; pf 36/35, Ak ta śledz twa w spra wie pro wa dze nia nie -
le gal nej dru kar ni we wsi Ma ry sin; pf 36/37, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ro -
kic kie mu i in nym; pf 36/38, t. 1–2, Ak ta śledz twa prze ciw ko An nie Au gu styn -Urba no wicz
i in nym; pf 36/40, Ak ta śledz twa prze ciw ko Zbi gnie wo wi Ro kic kie mu; pf 36/46, Ak ta
do cho dze nia prze ciw ko Ada mo wi Drze wo szew skie mu i Fran cisz ko wi Bucz ne mu;
pf 36/49, t. 1–2, Ak ta w spra wie czyn no ści spraw dza ją cych ma ją cych na ce lu usta le nie
za sad no ści wszczę cia po stę po wań przy go to waw czych pro wa dzo nych przez Wy dział
Śled czy KW MO/WUSW w Skier nie wi cach w la tach 1982–1983; pf 65/23, Ak ta śledz -
twa prze ciw ko Ma rian nie Mil cza rek; pf 65/28, Ak ta śledz twa prze ciw ko Da nu cie Mo de -
lew skiej i Jo an nie Kwiat kow skiej; pf 65/29, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi
Wnu ko wi; pf 65/48, Ak ta śledz twa prze ciw ko Grze go rzo wi Po piel czy ko wi.

Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność”...



4. Wy kaz pla nów pra cy, spra woz dań i mel dun ków ope ra cyj nych do ty czą cych
NSZZ „So li dar ność” prze sy ła nych do MSW i do in stan cji par tyj no -pań stwo wych

AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0167/1–2, In for ma cje dzien ne Ze spo łu In for ma cyj ne -
go Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i mel dun ki in for ma cyj ne Biu ra Ope ra cyj ne -
go KG MO do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej oraz prze stęp czo ści kry mi nal nej
na te re nie kra ju w la tach 1989–1990; 0168/1–5, In for ma cje dzien ne Ze spo łu In for ma cyj -
ne go Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i mel dun ki in for ma cyj ne Biu ra Ope ra cyj -
ne go KG MO do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej oraz prze stęp czo ści kry mi nal nej
na te re nie kra ju za 1989 r.; 0044/2, t. 11–13, 15–17, Pla ny pra cy SB KW MO/WUSW
w Ka li szu na la ta 1981–1986; 0044/2, t. 18, Ana li za Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Ka -
li szu do ty czą ca prze stęp czo ści po li tycz nej oraz za gro że nia w tym za kre sie w woj. ka li -
skim w okre sie od 13 XII 1981 r. do 30 XI 1983 r.; 0044/10, t. 1–2, In for ma cje
i szy fro gra my do ty czą ce sy tu acji go spo dar czej, spo łecz no -po li tycz nej, ope ra cyj nej i sta -
nu bez pie czeń stwa na te re nie woj. ka li skie go prze sy ła ne przez za stęp cę ko men dan ta wo -
je wódz kie go MO/sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu do władz ad mi ni stra cyj no -par tyj nych
woj. ka li skie go i Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych za la ta 1980–1983; 0044/12,
Pla ny pra cy Wy dzia łu III KW MO/WUSW w Ka li szu na la ta 1980 i 1982–1988; 0044/13,
t. 1, Wy ciąg z pro ble mo we go pla nu pra cy SB WUSW w Ka li szu w za kre sie po zy skań
oso bo wych źró deł in for ma cji przez po szcze gól ne RUSW z te re nu woj. ka li skie go
na 1985 r. i oce ny re ali za cji pla nu pra cy za 1984 r.; 0044/19, t. 20–22, Szy fro gra my i in -
for ma cje za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu oraz jed no stek ope ra cyj nych SB
WUSW w Ka li szu i RUSW z te re nu woj. ka li skie go do ty czą ce sy tu acji spo łecz no -po li -
tycz nej i ope ra cyj nej na te re nie woj. ka li skie go za la ta 1988–1990; 0044/28, t. 13, Etat
i za kres dzia ła nia z 1986 r., pla ny pra cy Wy dzia łu Śled cze go KW MO/WUSW w Ka li -
szu na la ta 1977–1986 oraz ana li zy sta nu mo ral no -po li tycz ne go i dys cy pli ny pra cow ni -
ków wy mie nio ne go wy dzia łu za la ta 1982–1985 (m.in. pro ble mo we pla ny pra cy SB KW
MO/WUSW na la ta 1976–1983, pla ny na rad ro bo czych kie row nic twa SB KW MO w Ka -
li szu); 0044/32, Wy kaz po stę po wań przy go to waw czych i osób po dej rza nych, w sto sun -
ku do któ rych nie za re je stro wa no orze czeń są do wych w Wy dzia le „C” WUSW w Ka li szu
z 1988 r. (zał. mel dun ki na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Ka li szu o wy ro kach
z lat 1984–1988).

AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 88/1, t. 1–2; pf 88/2, t. 1–6; pf 88/3, t. 1–4, Ko pie mel -
dun ków ope ra cyj nych w sys te mie ESE ZO za la ta 1980–1983; pf 88/5, Pla ny dzia łań ope -
ra cyj nych Wy dzia łu IIIA KW MO w Ło dzi na la ta 1980–1981; pf 88/6, Pla ny kwar tal ne
dzia łań ope ra cyj no -pro fi lak tycz nych Wy dzia łu V KW MO/WUSW w Ło dzi na la ta 1982–1983;
pf 13/440, t. 1–6; pf 13/441, t. 1–6, Mel dun ki dzien ne WUSW w Ło dzi do ty czą ce sy tu -
acji po li tycz no -ope ra cyj nej na te re nie woj. łódz kie go prze sy ła ne do MSW w okre sie
od 1 I 1985 r. do 30 XII 1986 r.; pf 13/442, t. 1–2, Oce ny mie sięcz ne KW MO/WUSW
w Ło dzi do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej na te re nie woj. łódz kie go w za kre sie
pro ble ma ty ki SB oraz prze stęp czo ści kry mi nal nej i go spo dar czej prze sy ła ne do dy rek to -
ra Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych od grud nia 1982 r. do lu te go 1985 r.;
pf 10/974, t. 3, Oce ny sta nu bez pie czeń stwa we wnętrz ne go spo rzą dza ne przez Wy -
dział III KW MO w Ło dzi do ty czą ce woj. łódz kie go za lu ty 1979 r. – li sto pad 1980 r.;
pf 10/977, t. 4, In for ma cje do ty czą ce sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej na te re nie Ło dzi

Sebastian Pilarski, Robert Rabiega
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

288



przesy ła ne przez za stęp cę ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Ło dzi do władz
admi ni stra cyj no -par tyj nych woj. łódz kie go za gru dzień 1979 r. – gru dzień 1980 r.

AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0051/25, t. 2, Spra woz da nia sta ty -
stycz ne Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim – spra woz da nia kwar -
tal ne z pra cy, ze sta wie nia kwar tal ne ob ra zu ją ce stan i zmia ny do ty czą ce spraw i osób po -
dej rza nych ob ję tych po stę po wa nia mi oraz ze sta wie nia rocz ne do ty czą ce orzecz nic twa
są dów I i II in stan cji za la ta 1987–1990; 0316/2–3, Oce ny sta nu bez pie czeń stwa i po -
rząd ku pu blicz ne go w woj. piotr kow skim w la tach 1986–1987; 0051/80, t. 1, pod tecz -
ki 1–5, Pla ny pra cy ope ra cyj nej i spra woz da nia w za kre sie kontr wy wia dow cze go za bez -
pie cze nia te re nu prze sy ła ne z jed no stek te re no wych do Wy dzia łu II WUSW w Piotr ko wie
Try bu nal skim; 0051/153, Pla ny dzia łań ope ra cyj nych wo bec nie le gal nych struk tur i dzia -
ła czy NSZZ „So li dar ność” oraz ana li zy i in for ma cje ope ra cyj ne SB RUSW w To ma szo -
wie Ma zo wiec kim do ty czą ce sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej na te re nie To ma szo wa Ma -
zo wiec kie go prze sy ła ne do Wy dzia łu III i In spek to ra tu 2 WUSW w Piotr ko wie
Try bu nal skim oraz omó wie nie dzia łal no ści NSZZ „So li dar ność” w la tach 1980–1989;
0051/223, Szy fro gra my dzien ne sze fa WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim do ty czą ce
sytu acji spo łecz no -po li tycz nej na te re nie woj. piotr kow skie go prze sy ła ne do dy rek to ra
Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych od 17 X 1989 r. do 23 IV 1990 r.

AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 228/1; 228/2, t. 1–2; 228/3, t. 1–3; 228/4, t. 1–3; 228/8,
t. 1–4; 228/9, t. 1–4; 228/10, t. 1–2; 228/11, t. 1–2; 228/12, t. 1–4; 228/13, In for ma cje
dzien ne KW MO w Sie ra dzu do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej w woj. sie radz -
kim prze sy ła ne w ra mach ope ra cji „La to ’80” do dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych za la ta 1980–1990; 268/1–15, Mel dun ki, szy fro gra my i in for ma cje dzien ne
KW MO w Sie ra dzu do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej w woj. sie radz kim wy -
two rzo ne w ra mach ope ra cji „La to ’80” w la tach 1981–1983; 269/1–2, Mel dun ki ope ra -
cyj ne, szy fro gra my i in for ma cje dzien ne do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej w woj.
sie radz kim w 1983 r.

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 052/59, t. 8–14, Mel dun ki ope ra cyj ne Wy dzia -
łu V WUSW w Skier nie wi cach do ty czą ce pro wa dzo nych spraw ope ra cyj nych opra co wa -
ne w sys te mie in for ma tycz nym ESE ZO -V za la ta 1982–1990; 052/60, t. 1, 5, Pla ny pra cy,
oce ny, ana li zy i spra woz da nia Sa mo dziel nej Sek cji VI/Wy dzia łu VI WUSW w Skier nie -
wi cach za la ta 1985–1989; 052/99, Mel dun ki ope ra cyj ne Wy dzia łu III i Wy dzia łu V KW
MO/WUSW w Skier nie wi cach prze sy ła ne do Wy dzia łu I De par ta men tu III i De par ta -
men tu V MSW za la ta 1982–1985; 066/3–6, Oce ny sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej i pro -
gno zy jej roz wo ju na te re nie woj. skier nie wic kie go oraz pla ny i spra woz da nia z pra cy
pio nów II, III, IV, V, VI, pasz por tów, śled cze go WUSW w Skier nie wi cach i jed no stek
pod le głych za la ta 1983–1986; 052/58, In for ma cje dzien ne opra co wa ne przez Ze spół
Ana li tycz ny WUSW w Skier nie wi cach do ty czą ce bie żą cej sy tu acji go spo dar czej i spo -
łecz no -po li tycz nej na te re nie woj. prze sy ła ne do władz ad mi ni stra cyj no -par tyj nych
za okres od 13 I 1988 r. do 5 I 1990 r.
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Wniosek o wszczęcie SO „Samozwańcy” prowadzonej przez Wydział IIIA 
KW MO w Sieradzu przeciwko TMKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej

w Zduńskiej Woli (AIPN Łd, 020/8)
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Meldunek uzupełniający do SO „Senator” prowadzonej przez WUSW w Sieradzu
w zawiązku z kampanią wyborczą w 1989 r. (AIPN Łd, 020/17)
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Marsz głodowy w Łodzi 
zorganizowany przez ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 30 lipca 1981 r.

(AIPN Łd, 401/10, Dar Włodzimierza Markowskiego)
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Akta w sprawie karnej Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego prowadzonej
przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi (AIPN Łd, 53/17, t. 2)
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Andrzej Słowik podczas wiecu zorganizowanego 1 maja 1989 r. przez Prezydium
ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 

(AIPN Łd, 453/25, Dar Wacława Gliścińskiego)
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Sprawa obiektowa kryptonim „Senator” prowadzona przez WUSW w Sieradzu 
w związku z kampanią wyborczą w 1989 r. (AIPN Łd, 020/17)



Fragment kolekcji Zenona Szendo – działacza opozycji antykomunistycznej 
w regionie łódzkim (AIPN Łd, 237/19)
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Fragment kolekcji Zenona Szendo – działacza opozycji 
antykomunistycznej w regionie łódzkim (AIPN Łd, 237/19)




