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Podziemie wroc∏awskie w oczach
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
W dotychczasowych badaniach nad stanem wojennym w Polsce (1981–
–1983) niezwykle rzadko wykorzystywano materia∏y archiwalne wytworzone
przez struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. Jedynie w zbiorze opublikowanym
przez Jana Drausa i Zbigniewa Nawrockiego, obejmujàcym lata 1980–19891,
znalaz∏y si´ zarówno akta wytworzone w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych,
jak i w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (Wojewódzkim Urz´dzie
Spraw Wewn´trznych) w Rzeszowie. KilkanaÊcie dokumentów Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych zawarto równie˝ w tomie opracowanym przez Bogus∏awa
Kopk´ i Grzegorza Majchrzaka2.
Wroc∏awskie podziemie w okresie stanu wojennego by∏o najprawdopodobniej
najsilniejszym oÊrodkiem oporu w kraju. We Wroc∏awiu istnia∏y liczne i pr´˝ne
struktury zak∏adowe (wed∏ug danych SB jeszcze w 1984 r. stopieƒ op∏acania sk∏adek zwiàzkowych we wroc∏awskich zak∏adach si´ga∏ 40–60 proc.3), ju˝ od pierwszych dni stanu wojennego ukazywa∏a si´ prasa podziemna4, szeroki odzew wzbudza∏y akcje protestacyjne (na przyk∏ad strajki 13 i 29 stycznia, 12 marca, 13 maja
1982 r.). Wroc∏awscy cz∏onkowie prezydium Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç” (Andrzej Konarski i Eugeniusz Szumiejko) podj´li pierwszà prób´ utworzenia
podziemnego kierownictwa zwiàzku – Ogólnopolskiego Komitetu Oporu5. Wroc∏aw by∏ wyjàtkowy z trzech podstawowych powodów. Ju˝ przed wprowadzeniem
stanu wojennego by∏ on jednym z najsilniejszych regionów „SolidarnoÊci”, ponadto doÊç wczeÊnie (od kryzysu bydgoskiego) podj´to przygotowania na wypadek
wprowadzenia stanu wyjàtkowego: opracowano i rozpowszechniono instrukcj´
post´powania, powo∏ano „sk∏ady rezerwowe” komisji zak∏adowych, ukryto cz´Êç
materia∏ów poligraficznych, przygotowano siedzib´ Regionalnego Komitetu Strajkowego w Paƒstwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” i DolnoÊlàskich Zak∏adach
Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel”. Ponadto S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa
nie uda∏o si´ zatrzymaç czo∏owych dzia∏aczy regionu, mi´dzy innymi W∏adys∏awa
Frasyniuka, Józefa Piniora, Piotra Bednarza, Kornela Morawieckiego. Last but not
Przeciw SolidarnoÊci 1980–1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych, wybór i oprac. J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000.
2
Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1980–1983), wybór, wst´p i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001.
3
J. Widacki, Czego nie powiedzia∏ genera∏ Kiszczak, Warszawa 1992, s. 41.
4
Szerzej: S. Rudka, Poza cenzurà. Wroc∏awska prasa bezdebitowa 1973–1989, Warszawa–Wroc∏aw
2001.
5
W. Sawicki, OKO – walka o w∏adz´ w podziemnej „SolidarnoÊci”, „Arcana” 1998, nr 19.
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least, istotne znaczenie mia∏ fakt, ˝e tu˝ przed wprowadzeniem stanu wojennego
zdo∏ano pobraç z konta Zarzàdu Regionu i ukryç s∏ynne 80 mln z∏. Fundusze te
pozwoli∏y nie tylko na prowadzenie bardzo rozbudowanej dzia∏alnoÊci RKS, lecz
tak˝e na wspieranie innych regionów zwiàzku.
Nie mo˝na jednak pominàç jeszcze jednego czynnika wp∏ywajàcego na si∏´
wroc∏awskiego podziemia – by∏a to legenda otaczajàca ukrywajàcych si´ liderów.
To w∏aÊnie autorytet W∏adys∏awa Frasyniuka sprawi∏, ˝e Wroc∏aw by∏ jedynym
z wi´kszych oÊrodków „SolidarnoÊci”, w którym nie dosz∏o do spontanicznych
manifestacji 1 i 3 maja 1982 r., gdy zaÊ przewodniczàcy RKS zdecydowa∏ si´
wreszcie zaapelowaç o udzia∏ w demonstracji 31 sierpnia – na ulice kilkunastu
dolnoÊlàskich miast wysz∏y ∏àcznie dziesiàtki tysi´cy ludzi. Tylko i wy∏àcznie na
autorytecie RKS opiera∏a si´ równie˝ wspomniana wy˝ej aktywnoÊç osób op∏acajàcych sk∏adki zwiàzkowe.
Silnemu oporowi wroc∏awian towarzyszy∏y równie nasilone represje. O ich
skali najlepiej Êwiadczà liczby – w województwie wroc∏awskim internowano
1557 osób (15 proc. w skali kraju), sàdy skaza∏y oko∏o 250, zatrzymano ponad
4 tys., przeprowadzono ponad 8 tys. rozmów ostrzegawczych. W niespotykanym
wczeÊniej stopniu nasilono prac´ agenturalnà – tylko do koƒca grudnia 1982 r.
wroc∏awska SB zwerbowa∏a 547 tajnych wspó∏pracowników6. Dzia∏ania przeciwko wroc∏awskiemu podziemiu prowadzi∏y praktycznie wszystkie lokalne
struktury SB, jednak˝e najwi´kszà rol´ odgrywa∏y Wydzia∏y III i V SB KW MO
oraz specjalna grupa operacyjno-Êledcza o kryptonimie „Poligon”. Istotne znaczenie mia∏a wspó∏praca z Zarzàdem Wojskowej S∏u˝by Wewn´trznej Âlàskiego
Okr´gu Wojskowego, polegajàca mi´dzy innymi na wymianie informacji uzyskiwanych ze êróde∏ operacyjnych.
Na metody pracy SB Êwiat∏o rzuca publikowany ni˝ej dokument. Za najwa˝niejszy cel podejmowanych dzia∏aƒ uwa˝ano dotarcie do „centrum kierowniczego RKS”, aresztowanie liderów, a nast´pnie przej´cie kontroli nad pozosta∏à
strukturà7. G∏ównà metodà osiàgni´cia wyznaczonego celu by∏y ró˝ne formy
pracy agenturalnej. Obok utrzymywania istniejàcej ju˝ sieci tajnych wspó∏pracowników, przewidywano pozyskiwaç nowych (pi´çdziesiàt werbunków miesi´cznie). Zadaniem agentury mia∏o byç dotarcie do kierowniczych struktur RKS
(realnà mo˝liwoÊç mia∏o oÊmiu agentów). W tym celu tworzono mi´dzy innymi
fikcyjne grupy konspiracyjne, kierowane przez agentów, poszukujàce kontaktu
z g∏ównym nurtem podziemia.
Drugim zadaniem stawianym przed wroc∏awskà SB by∏o „popieranie tendencji umiarkowanie liberalnych w RKS”, celem „operacyjnego opanowania sytuacji
oraz ukszta∏towania jej w kierunku wyboru Êrodków wspó∏dzia∏ania z w∏adzami”. Wynika∏o to z obaw przed przej´ciem inicjatywy przez radykalnà grup´
Kornela Morawieckiego. Spodziewano si´, ˝e w takim przypadku nastàpi eskalacja protestów (demonstracje, strajki), mo˝liwe b´dzie tak˝e zorganizowanie
strajku generalnego.
Archiwum IPN we Wroc∏awiu, 053/2127, k. 277, Uzupe∏nienie charakterystyki kontrwywiadowczej województwa wroc∏awskiego za okres od dnia 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.
7
Cel ten zosta∏ niemal˝e osiàgni´ty – po aresztowaniu Józefa Piniora w kwietniu 1983 r. kierownictwo RKS usi∏owa∏ przejàç jego dotychczasowy zast´pca, jak si´ okaza∏o – agent SB.
6
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Mimo znacznego nak∏adu si∏ i Êrodków dzia∏ania SB w pierwszych miesiàcach
stanu wojennego przynios∏y zaskakujàco nik∏e rezultaty. Rozbito zaledwie kilka
grup z poszczególnych zak∏adów pracy, zlikwidowano pojedyncze punkty poligraficzne. Jak czytamy w zamieszczonym sprawozdaniu, g∏ównymi przyczynami
takiej sytuacji by∏y: Êcis∏e (wed∏ug SB wr´cz przesadne) stosowanie zasad konspiracji, ma∏e umiej´tnoÊci agentury, a przede wszystkim „brak bazy spo∏ecznej
[w∏adzy] i oddzia∏ywanie wrogiej propagandy kszta∏tujàcej ÊwiadomoÊç politycznà osób”.
Sprawozdanie powsta∏o w niezwykle wa˝nym okresie dziejów wroc∏awskiego
podziemia. Kilka tygodni wczeÊniej w wyniku konfliktu w ∏onie RKS powsta∏a
nowa, pr´˝na i radykalna organizacja – „SolidarnoÊç Walczàca”. Jak wynika
z treÊci dokumentu, SB nie mia∏a jeszcze danych umo˝liwiajàcych póêniejsze
aresztowania dzia∏aczy RKS8.
Publikowany raport wroc∏awskiej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa o rozpracowaniu
dolnoÊlàskiego Regionalnego Komitetu Strajkowego z lipca 1982 r. przechowywany jest w archiwum Oddzia∏u Wroc∏awskiego IPN. Przy edycji zachowano
struktur´ i j´zyk orygina∏u, poprawiono jedynie oczywiste b∏´dy maszynowe.
Wytworzony w Wydziale V SB KW MO we Wroc∏awiu dokument znajduje si´
w teczce zawierajàcej Uzupe∏nienia charakterystyk kontrwywiadowczych województwa wroc∏awskiego za 1982 r. i prawdopodobnie, tak jak one, zosta∏ przes∏any do Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych w Warszawie. W wyniku
dotychczasowych kwerend nie odnaleziono orygina∏ów tych dokumentów
w materia∏ach archiwalnych przej´tych przez IPN z zasobów Centralnego Archiwum MSWiA. Nale˝y przypuszczaç, ˝e przechowywane we Wroc∏awiu egzemplarze sà jedynymi istniejàcymi kopiami.
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5 X 1982 r. aresztowano W∏adys∏awa Frasyniuka i ok. szeÊçdziesi´ciu innych osób, 7 XI 1982 r.
– Piotra Bednarza.
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Tajne
Egz[emplarz] nr 3
Aktualne zagadnienia walki z podziemiem prosolidarnoÊciowym i opozycjà
politycznà w obiektach gospodarki narodowej i Êrodowiskach woj[ewództwa]
wroc∏awskiego kontrolowanych operacyjnie przez Wydzia∏ V SB KW MO9 we
Wroc∏awiu
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I. Sytuacja operacyjno-polityczna w woj[ewództwie] wroc∏awskim
Na poczàtku lipca br. nasilajà si´ g∏osy Êwiadczàce o trwajàcych w zak∏adach
pracy przygotowaniach do czynnej obrony w przypadku wywo∏ania strajku
generalnego. Ârodowisko wielkoprzemys∏owej klasy robotniczej (we Wroc∏awiu
ok. 150 tys. osób) jest wyraênie zradykalizowane politycznie, przy czym charakterystycznym wyznacznikiem postaw jest determinacja na tle braku przekonania
co do mo˝liwoÊci wyjÊcia z kryzysu w z∏o˝onej sytuacji politycznej i przy wachlarzu metod i Êrodków stosowanych aktualnie w zak∏adach pracy.
Ocenia si´, ˝e reforma gospodarcza dzia∏a dotychczas jedynie w sferze cen, które systematycznie podnoszone nie doprowadzà do równowagi rynkowej w warunkach dzia∏ania starych mechanizmów blokujàcych. W zak∏adach brak oddolnych
inicjatyw do tworzenia p∏aszczyzn dzia∏ania dla ruchu zwiàzkowego i samorzàdu
pracowniczego. Wiele osób w obawie przed represjami karno-administracyjnymi
nie ujawnia swoich rzeczywistych poglàdów i postaw, czemu jednak daje wyraz
w kszta∏towaniu stosunków pracy i kszta∏towaniu modelu biernego oporu.
Zrodzone na tle czynników sytuacyjnych postawy osób ze Êrodowisk robotniczych sà w dalszym ciàgu umiej´tnie wykorzystywane przez propagand´ podziemia opozycji antysocjalistycznej i prosolidarnoÊciowej, która penetrujàc je,
usilnie dà˝y do trwa∏ego przej´cia inicjatywy.
Z globalnych ocen minionego pó∏rocza stanu wojennego wynika, ˝e za∏ogi du˝ych zak∏adów przemys∏owych (PAFAWAGU, DOLMELU, FADROMY10, FAT-u11,
HYDRALU12, ELWRO13, DOLAMU14, PILMETU15 i innych) nadal popierajà program umiarkowanego od∏amu opozycji prosolidarnoÊciowej, domagajàc si´:
1) zniesienia stanu wojennego,
2) uwolnienia internowanych i aresztowanych,
3) przywrócenia „SolidarnoÊci” w kszta∏cie sprzed 13 grudnia 1981 r.
Ârodowiska te nie dokonujà jednoczeÊnie g∏´bszych analiz ewentualnych skutków politycznych takich decyzji. Przyjmuje si´ na ogó∏, ˝e blokowanie mechaniWydzia∏ V SB KW MO – utworzony w poczàtkach 1982 r. z dotychczasowego Wydzia∏u IIIA.
Zajmowa∏ si´ ochronà gospodarki narodowej, w pierwszym rz´dzie rozpracowywaniem podziemnych struktur „SolidarnoÊci”.
10
Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Fadroma”.
11
Fabryka Automatów Tokarskich „FAT”.
12
Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Si∏owej „PZL-Hydral”.
13
Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro”.
14
Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespo∏ów i Urzàdzeƒ Elektronicznych „Unitra-Dolam”.
15
Kombinat Maszyn Rolniczych „Agromet-Pilmet”.
9
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zmów dalszego rozwoju gospodarczego kraju, a tym samym z∏agodzenia ukrytych napi´ç spo∏ecznych, jest mo˝liwe jedynie przy udziale NSZZ „SolidarnoÊç”,
czym uzasadnia si´ w dalszym ciàgu brak zrozumienia istoty i celu dzia∏ania
tego zwiàzku.
W Êrodowiskach tych dzia∏a znaczna grupa by∏ych aktywistów „SolidarnoÊci”,
która podtrzymuje mit o niezniszczalnoÊci ruchu uto˝samianego z post´powà ideà
paƒstwa demokratycznego rozumianà w[ed∏ug]g naiwnych koncepcji teoretyków
opozycyjnych. Na terenie wytypowanych 18 kluczowych zak∏adów pracy Wroc∏awia zakwalifikowano do tej grupy 360 osób, reprezentujàcych g∏ównie etatowy
aktyw „SolidarnoÊci” i cz∏onków o ekstremalnych poglàdach politycznych. Najliczniejsze skupiska aktywu „SolidarnoÊci” wyst´pujà w: ELWRO (100), PAFAWAGU, FADROMIE, FAT, HUTMENIE16, DOLMELU i HYDRALU.
Stanowià one baz´ spo∏ecznà RKS-u17, który ponadto korzysta ze wsparcia
KoÊcio∏a i znacznej iloÊci m∏odzie˝y studenckiej skupionej wokó∏ ARO18.
W okresie czerwca br. nasili∏y si´ tarcia pomi´dzy grupà RKS a opozycjà typowo
politycznà skupionà wokó∏ dr. K[ornela] Morawieckiego19, która praktycznie
przejawia∏a najwi´kszà aktywnoÊç, opanowujàc metody i formy kolporta˝u serwisu „Z Dnia na Dzieƒ”20. W pierwszym okresie stanu wojennego wiele faktów
wskazywa∏o na to, ˝e Frasyniuk21 – reprezentujàcy RKS – przeszed∏ do g∏´bokiej
konspiracji i pozbawiony ca∏kowicie w∏asnego pisma zmuszony zosta∏ do zaakceptowania redakcji K[ornela] Morawieckiego.
Przez pewien czas wiàza∏ te˝ nadziej´ z uruchomieniem redakcji „SolidarnoÊci DolnoÊlàskiej”22, gdzie zaanga˝owa∏y si´ rzeczniczki KSS KOR23 A[gnieszka]
Zak∏ady Hutniczo-Przetwórcze Metali Nie˝elaznych „Hutmen”.
Regionalny Komitet Strajkowy – powsta∏ 14 XII 1981 r. w wyniku przekszta∏cenia Zarzàdu
Regionu Dolny Âlàsk NSZZ „SolidarnoÊç”. Istnia∏ do 1990 r., koordynujàc dzia∏ania konspiracyjnych struktur zwiàzku. Kolejnymi przewodniczàcymi byli: W∏adys∏aw Frasyniuk, Piotr Bednarz,
Józef Pinior, Marek Muszyƒski, Eugeniusz Szumiejko, Tomasz Wójcik.
18
Akademicki Ruch Oporu – konspiracyjna organizacja studencka, stanowi∏a kontynuacj´ NZS. Istnia∏a w latach 1982–1983, dysponowa∏a kilkoma tytu∏ami czasopism niezale˝nych. W 1982 r. ARO
cz´Êciowo wszed∏ w struktury RKS.
19
Kornel Morawiecki (ur. 1941) – fizyk, dzia∏acz opozycyjny i zwiàzkowy. W 1979 r. wspó∏za∏o˝yciel „Biuletynu DolnoÊlàskiego”.
20
„Z Dnia na Dzieƒ” – w 1981 r. serwis informacyjny „SolidarnoÊci” dolnoÊlàskiej. Pierwszy numer w stanie wojennym ukaza∏ si´ ju˝ 14 XII 1981 r. Pismo sta∏o si´ organem RKS, ukazywa∏o si´
poczàtkowo codziennie, nast´pnie co 2–3 dni. W kolejnych latach cz´stotliwoÊç publikacji spada∏a.
¸àcznie w podziemiu ukaza∏y si´ 394 numery pisma.
21
W∏adys∏aw Frasyniuk (ur. 1954) – kierowca, dzia∏acz zwiàzkowy. W 1980 r. cz∏onek, a w 1981 r.
przewodniczàcy Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego we Wroc∏awiu, nast´pnie przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk NSZZ „SolidarnoÊç”, cz∏onek krajowych w∏adz zwiàzku.
Od 14 XII 1981 r. na czele RKS, cz∏onek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Aresztowany
5 X 1982 r., 24 XI 1982 r. skazany na 6 lat pozbawienia wolnoÊci. Zwolniony w 1984 r. na mocy
amnestii, w 1985 r. ponownie skazany, zwolniony w 1986 r.
22
„SolidarnoÊç DolnoÊlàska” – 1980–1981 organ Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk NSZZ „SolidarnoÊç”. Wznowiony pod koniec grudnia 1981 r., przesta∏ ukazywaç si´ w kwietniu 1982 r., po rozbiciu redakcji przez SB i WSW.
23
Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR” – powsta∏ w wyniku przekszta∏cenia Komitetu Obrony
Robotników we wrzeÊniu 1977 r. Rozwiàzany we wrzeÊniu 1981 r. na I Krajowym Zjeêdzie Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç”.
16
17
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Sidorska24 i A[nna] Bujak25. Po zlikwidowaniu tej grupy zmuszony zosta∏ do zaakceptowania jedynego dla siebie uk∏adu – uznania „Z Dnia na Dzieƒ” za serwis
informacyjny RKS, co uwidoczni∏o si´ zamieszczeniem na ∏amach tej ulotki w∏asnych komunikatów i oÊwiadczeƒ. Wydawa∏o si´, ˝e utworzenie TKK26 by∏o
punktem zwrotnym w zjednoczeniu si´ nurtów opozycji. W znacznym stopniu
uzasadnia∏ te przygotowania do zbojkotowania obchodów 1 Maja i zorganizowania w dniu 13 maja ogólnonarodowej akcji protestacyjnej. Po niepowodzeniach tych planów zarysowa∏ si´ wyraêny roz∏am ugrupowaƒ podziemia, wyodr´bniajàc dwa zasadnicze nurty:
– umiarkowanie liberalny reprezentowany przez trzon RKS-u oraz
– radykalno-anarchistyczny skupiony wokó∏ redakcji K[ornela] Morawieckiego
„SolidarnoÊç Walczàca” (tygodnik o nak∏adzie ok. 10 tys. egz.)27.
Przyczynà roz∏amu by∏ prawdopodobnie stosunek do stosowania akcji protestacyjnych jako metody walki politycznej gwarantujàcej szybkie osiàgni´cie celu.
SprzecznoÊci zarysowa∏y si´ równie˝ odnoÊnie [do] istoty tego celu. Z analizy tekstów materia∏ów nielegalnych wydawanych w ostatnim okresie czasu przez podziemie we Wroc∏awiu wynika, ˝e cele jego dzia∏ania stajà si´ wyraênie rozbie˝ne i nurt
umiarkowanie liberalny reprezentujàcy g∏ównie Êrodowiska robotnicze, odrzucajàc inspiracje opozycji politycznej, usi∏uje odtworzyç „SolidarnoÊç” w kszta∏cie
sprzed 13 grudnia i w jej robotniczo-inteligenckim kierunku kontynuowaç cykl
g∏´bokich reform i przeobra˝eƒ spo∏ecznych, nadal uznajàc za punkt wyjÊcia
p∏aszczyzn´ ugody z w∏adzami (wielu poprzednio ekstremalnych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” po wyjÊciu z internowania dostrzega destrukcyjne znaczenie pozycji politycznej w kszta∏towaniu oblicza zwiàzku), z czym nie godzi si´ nurt radykalno-anarchistyczny, wysuwajàc tez´, ˝e poprzednia dzia∏alnoÊç zwiàzku by∏a s∏uszna,
czego dowodem jest reakcja w∏adz i utrzymujàce si´ nadal negatywne nastroje
spo∏eczne. Nurt ten wychodzi równie˝ z za∏o˝enia, ˝e krótkotrwa∏e strajki (akcje
protestacyjne) w zak∏adach pracy nie przynoszà ˝adnych efektów politycznych
poza zwi´kszaniem represji SB wobec robotników. RKS zaleca organizowanie si´
w struktury zwiàzku w celu podj´cia wspólnej walki poprzez strajk generalny.
Opozycja Morawieckiego uwa˝a, ˝e strajk generalny powinien byç poczàtkiem
powstania narodowego definitywnie rozstrzygajàcego problem zdobycia w∏adzy.
Dzia∏aczy tego skrzyd∏a cechuje wysoki stopieƒ determinacji swoich poglàdów
oraz aktywnoÊci politycznej. Pod∏o˝em jej jest wojujàca antyradzieckoÊç i wrogie
Agnieszka Sidorska (ur. 1956) – w 1981 r. pracownica Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk NSZZ
„SolidarnoÊç”. W stanie wojennym cz∏onek redakcji „SolidarnoÊci DolnoÊlàskiej”, internowana
17 III 1982 r., nast´pnie aresztowana, 3 VII 1982 r. skazana na 3 lata pozbawienia wolnoÊci, zwolniona w 1983 r.
25
Chodzi o Ann´ Bujwid (ur. 1956) – w 1981 r. pracownic´ Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk NSZZ
„SolidarnoÊç”. W stanie wojennym cz∏onek redakcji „SolidarnoÊci DolnoÊlàskiej”, aresztowana 5 III
1982 r., 3 lipca skazana na 3 lata pozbawienia wolnoÊci, zwolniona w 1983 r.
26
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç” – powsta∏a 22 kwietnia 1982 r. kierownicza struktura podziemnej „SolidarnoÊci”. W tym czasie w jej sk∏ad wchodzili Zbigniew Bujak,
W∏adys∏aw Frasyniuk, W∏adys∏aw Hardek, Bogdan Lis, Eugeniusz Szumiejko. Istnia∏a do 1989 r.
27
„SolidarnoÊç Walczàca” – organizacja antykomunistyczna, powo∏ana w czerwcu 1982 r. przez
Kornela Morawieckiego. G∏osi∏a radykalny program walki z systemem komunistycznym, której celem
mia∏o byç obalenie rzàdów PZPR i odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.
24

Podziemie wroc∏awskie w oczach S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
ustosunkowanie do PZPR. Odnotowujemy coraz liczniejsze przyk∏ady, i˝ kierunki
tej propagandy stajà si´ dominujàce i zyskujà akceptacj´ powa˝nej cz´Êci m∏odych
Êrodowisk robotników (w przedziale wiekowym od 20–40 lat).
Zarówno jeden, jak i drugi nurt planujà wykorzystanie najbli˝szego okresu
czasu do przygotowaƒ strajku generalnego.
O˝ywienie opozycji wyra˝ajà nast´pujàce fakty:
a) ujawnianie nowych punktów poligraficznych ulotek (prywatne mieszkania),
b) wydawanie ulotek w du˝ych zak∏adach i kierowanie ich do za∏óg kluczowych zak∏adów pracy,
c) coraz powszechniejsze plotki o definitywnym rozstrzygni´ciu w sierpniu
br. – znajdujàce odbicie w ulotkach RKS-u,
d) próby organizowania zamieszek ulicznych poprzez jawne formy manifestacyjno-prowokacyjnego oddzia∏ywania na w∏adze (ul. Grabiszyƒska – pl. Pereca
– 1328 i 28 VI br.29),
e) nasilenie spotkaƒ konspiracyjnych dzia∏aczy podziemia (zebrania RKS-ów,
Frasyniuk – Bednarz30 – 26 VI br. i inne),
f) wykorzystywanie metod psychologicznego oddzia∏ywania w kampanii propagandowej (ukazywanie dzia∏aƒ MO i SB jako wyjàtkowo brutalnych prowokacji, informacje wyprzedzajàce o planowanych akcjach, uzasadnianie sytuacji
w kraju czynnikami polityki mi´dzynarodowej itp.).
Okres od czerwca do sierpnia br. opozycja planowa∏a wykorzystaç do zintegrowania bazy oraz udoskonalenia programu walki. Zarysowane na pozycjach
RKS tendencje umiarkowane majà na obecnym etapie równie˝ znaczenie taktyczne
– chodzi o pozyskanie jak najwi´kszej iloÊci zwolenników idei jednej akcji protestacyjnej, jakà mia∏by byç strajk generalny.
Ze wzgl´du na prezentowane przez Êrodowiska robotniczo-inteligenckie odmienne poglàdy na formy i cele walki politycznej (tajne ankietyzowanie przedstawicieli za∏óg) – istnienie i Êcieranie si´ dwóch nurtów w podziemiu nale˝y
uznaç za zjawisko naturalne, a jednoczeÊnie groêne dla ewentualnego rozwoju
niekorzystnej sytuacji i jej przeciwdzia∏ania metodami operacyjno-politycznymi.
Dla celów pracy operacyjnej przyjmuje si´ jednolità struktur´ podziemia,
wyodr´bniajàc jedynie jego elementy dla planowania i realizacji odpowiednich
warunków taktycznych.
II. Cel dzia∏aƒ operacyjnych Wydzia∏u V
1) Prowadzenie rozpoznania dzia∏alnoÊci podziemnych struktur „SolidarnoÊci”
na obiektach gospodarki narodowej oraz metod i form oddzia∏ywania RKS-u.
13 VI 1982 r. na wezwanie „SolidarnoÊci Walczàcej” dosz∏o we Wroc∏awiu do pierwszej powa˝nej demonstracji ulicznej w okresie stanu wojennego. Walki uliczne trwa∏y od godz. 17.00 do 3.00
w nocy, zatrzymano 135 osób.
29
28 VI 1982 r. dosz∏o do kolejnej demonstracji zorganizowanej przez „SolidarnoÊç Walczàcà”.
W rejonie ul. Grabiszyƒskiej ponownie mia∏y miejsce zamieszki, w wyniku których zatrzymano
257 osób.
30
Piotr Bednarz (ur. 1949) – robotnik, dzia∏acz zwiàzkowy. W 1981 r. wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk NSZZ „SolidarnoÊç”, nast´pnie RKS. Po aresztowaniu Frasyniuka
(5 X 1982 r.) przewodniczàcy RKS, cz∏onek TKK. Aresztowany 7 XI 1982 r., 27 XII 1982 r. skazany na 4 lata pozbawienia wolnoÊci. W 1984 r. zwolniony na mocy amnestii.
28
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2) Wykorzystywanie uzyskiwanych danych do neutralizacji zagro˝eƒ wrogà
dzia∏alnoÊcià politycznà.
3) Zlikwidowanie opozycji politycznej w jej strukturach kierowniczo-organizatorskich w Êrodowiskach robotniczych.
4) Przygotowanie warunków do realizacji programu rzàdowo-partyjnego.
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III. Charakterystyka przeciwnika
W okresie od sierpnia 1980 r. mamy do czynienia z przeciwnikiem politycznym stosujàcym ró˝norodne metody dzia∏aƒ w celu przej´cia inicjatywy spo∏ecznej i ostatecznego sformu∏owania warunków w∏adzy.
Z ograniczonej liczby dzia∏aczy antysocjalistycznych wyodr´bni∏a si´ grupa
ekstremistów, która w po∏àczeniu z aktywistami zwiàzkowymi utworzy∏a specyficznà formacj´ Êrodowiskowà charakteryzujàcà si´ wszystkimi elementami przeciwnika politycznego.
Na wrogich pozycjach pozostajà:
1) ukrywajàcy si´ dzia∏acze podziemia:
– opozycji politycznej,
– NSZZ „SolidarnoÊç”,
2) aktyw NSZZ „SolidarnoÊç” w zak∏adach pracy,
3) grupy Êrodowisk twórczych i inteligencji,
4) hierarchia KoÊcio∏a i duchowieƒstwa,
5) elementy chuligaƒsko-anarchistyczne,
6) m∏odzie˝,
7) osoby i grupy o orientacji prozachodniej.
Pod∏o˝em i motywem dzia∏aƒ poszczególnych grup jest dà˝enie do dokonania
g∏´bokich zmian gwarantujàcych danej grupie poczucie maksymalnego stopnia
osiàgni´cia celu.
Z poszczególnych Êrodowisk wyselekcjonowano inspiratorów i organizatorów wrogiej dzia∏alnoÊci, poddajàc ich rozpracowaniom operacyjnym.
W ramach KW MO we Wroc∏awiu koncentracja dzia∏aƒ dot[yczy] g∏ównie figurantów31 RKS-u:
1) W∏adys∏awa Frasyniuka – wiceprzewodniczàcego,
2) Piotra Bednarza – wiceprzewodniczàcego,
3) Józefa Piniora32 – rzecznika finansowego
i prowadzona jest przez grup´ operacyjno-Êledczà „Poligon”33 dzia∏ajàcà
w Wydziale V. W Wydziale V rozpracowywane sà struktury nielegalne w co
najmniej 10 obiektach: PAFAWAGU, DOLMELU, FADROMIE, DOLAMIE,
Figurant – osoba rozpracowywana przez SB.
Józef Pinior (ur. 1955) – prawnik, dzia∏acz zwiàzkowy. W 1981 r. cz∏onek Prezydium Zarzàdu
Regionu Dolny Âlàsk NSZZ „SolidarnoÊç”, skarbnik. Cz∏onek RKS, od listopada 1982 r. przewodniczàcy, 23 IV 1983 r. aresztowany. W 1984 r. skazany na 4 lata pozbawienia wolnoÊci, zwolniony
na mocy amnestii.
33
Grupa operacyjno-Êledcza „Poligon” powsta∏a w KW MO we Wroc∏awiu we wrzeÊniu 1980 r. celem rozpracowywania struktur opozycyjnych oraz w∏adz dolnoÊlàskiej „SolidarnoÊci”. Jej szefem
zosta∏ p∏k Anatol Pienià˝ek. W stanie wojennym odgrywa∏a najwa˝niejszà rol´ w rozpracowywaniu
RKS. Zosta∏a rozwiàzana w 1983 r. w zwiàzku z podejrzeniami o mo˝liwoÊç wspó∏pracy niektórych
funkcjonariuszy z podziemiem.
31
32
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PILMECIE, FAT, CHEMITEKSIE34 i POLIFARBIE35, CENTRUM NPAE36 i POLARZE37.
Istniejà przes∏anki do stwierdzenia, ˝e struktury RKS-u (komisje zak∏adowe,
komitety strajkowe) istniejà równie˝ w innych zak∏adach, nie przejawiajàc jednak
wyraênej i agresywnej dzia∏alnoÊci.
Rozpracowaniom w ramach grupy „Poligon” poddani sà równie˝ inni ukrywajàcy si´ byli dzia∏acze Z[arzàdu] R[egionu] (E[ugeniusz] Szumiejko38) oraz
osoby ujawnione jako kontakty RKS-u, kolporterzy nielegalnych wydawnictw,
∏àcznicy, doradcy itd. W zakresie tym wypracowano równie˝ model wspó∏dzia∏ania z Zarzàdem WSW, z którym uzgadniane sà konkretne formy przedsi´wzi´ç
w toku regularnie odbywanych przy udziale z[ast´p]cy Komendanta Wojewódzkiego ds. SB spotkaƒ konsultacyjnych.
Istnieje te˝ pe∏na wymiana informacji o rezultatach dzia∏aƒ (przekazywanie
informacji dziennych) oraz wynikajàcych z nich uzgodnieƒ kompetencyjnych.
Na terenie zak∏adów pracy wyselekcjonowano ekstremistycznych dzia∏aczy
„SolidarnoÊci” kontrolowanych przy wykorzystaniu dost´pnych Êrodków. Problematyka przeciwnika politycznego w Êrodowisku robotniczym jest jednak
bardziej z∏o˝ona, ani˝eli wynika∏oby to z ogólnego rozpoznania i oceny sytuacji.
Przede wszystkim mamy do czynienia ze Êrodowiskiem generalnie wrogo
ustosunkowanym do zasadnoÊci posuni´ç represyjnych, a przez to w znacznym
stopniu negujàcym potrzeb´ utrzymywania stanu wojennego. Na tej bazie rodzà si´ inicjatywy w zakresie tworzenia nielegalnych struktur pozostajàcych
w opozycji wobec istniejàcej w∏adzy i prezentowanych przez nià metod dzia∏aƒ. Ârodowisko to wykazuje ponadto silne tendencje prokatolickie, zw∏aszcza
w sytuacjach organizowania manifestacji patriotyczno-religijnych. Tradycje te
permanentnie wykorzystywane sà przez podziemie i KoÊció∏ do wzmacniania
efektów propagandowych (przed akcjami odbywajà si´ msze w ich intencjach).
Z analizowanego Êrodowiska wywodzà si´ dzia∏acze opozycji prosolidarnoÊciowej nastawieni pozytywnie wobec innych ruchów i tendencji antyrzàdowych
i antysocjalistycznych.
Grupa ta [jest] stosunkowo liczna, lecz jej aktywnoÊç nie zawsze jest jednakowa w poszczególnych okresach.
Odr´bnà grup´ stanowià osoby internowane bàdê zwolnione z internowania.
Prezentujà one 3 rodzaje postaw:
a) skrajnie radykalne i wrogie,
b) pozornie neutralne,
c) separatystyczne w stosunku do ewentualnoÊci kontynuowania dzia∏aƒ
w zwiàzku.
Wroc∏awskie Zak∏ady W∏ókien Chemicznych „Chemitex”.
Wroc∏awska Fabryka Farb i Lakierów „Polifarb”.
36
Centrum Naukowo-Produkcyjne Automatyki Energetycznej.
37
Zak∏ady Zmechanizowanego Sprz´tu Domowego „Predom-Polar”.
38
Eugeniusz Szumiejko (ur. 1946) – astronom, dzia∏acz zwiàzkowy. W 1981 r. cz∏onek prezydium
Zarzàdu Regionu i Komisji Krajowej. Po 13 XII 1981 r. wspó∏organizator Krajowego Komitetu
Strajkowego, nast´pnie twórca Ogólnopolskiego Komitetu Oporu. Wspó∏za∏o˝yciel TKK, w 1984 r.
ujawni∏ si´.
34
35
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Niektóre oÊrodki dla internowanych sta∏y si´ swoistymi oÊrodkami kszta∏cenia kadr dla potrzeb opozycji (Grodków, Go∏dap). Wp∏yw osób zwolnionych
z internowania i powracajàcych do poprzednich miejsc pracy jest jednak w niektórych przypadkach pozytywny. Jakkolwiek twierdzenia tego nie mo˝na uogólniç (w Polarze pracownicy zwolnieni z internowania wp∏yn´li na zaniechanie wydelegowania w dniu 28 VI br. na pl. Pereca przedstawicieli, którzy mieli wziàç
udzia∏ w manifestacji organizowanej przez „SolidarnoÊç Walczàcà”).
Dostrzeganie przeciwnika w jego realnych warunkach oraz obiektywna ocena
stosowanych przez niego form i metod walki politycznej pozwala na wybór optymalnych rozwiàzaƒ w toku przeciwdzia∏ania jego zamierzeniom.
IV. Kierunki rozpracowania podziemia
Uwzgl´dniajàc wielokierunkowoÊç oddzia∏ywania podziemia, wieloêród∏owoÊç jego inspiracji, a zw∏aszcza rozmiary i skutki jego dotychczasowej dzia∏alnoÊci – przy ograniczonych Êrodkach pracy operacyjnej i skomplikowanych
warunkach – prowadzono równolegle dwie p∏aszczyzny dzia∏aƒ:
1) likwidowanie wszelkich przejawów wrogiej dzia∏alnoÊci (zw∏aszcza w Êrodowisku robotniczym),
2) poszukiwanie centrum kierowniczego RKS i likwidacja jego agend.
Pierwszy kierunek dzia∏aƒ zapewni∏ znaczne oczyszczenie przedpola do dzia∏aƒ operacyjnych zmierzajàcych do nawiàzania bezpoÊredniego kontaktu z centrami dyspozycyjnymi. Uzyskiwane w tej dziedzinie przyczó∏ki okazywa∏y si´ na
d∏u˝szy okres ma∏o skuteczne ze wzgl´du na brak bazy i szybkie izolowanie przyczó∏ków przez tzw. odcinanie kontaktów i zmiany lokalizacji ukrycia.
Likwidacja agend RKS-u, a w szczególnoÊci:
– grupy poligraficzno-kolporta˝owej Wojciecha Bindy39,
– dwuosobowej redakcji „SolidarnoÊci DolnoÊlàskiej”40,
– grupy ∏àcznikowo-doradczej z Z[enonem] Pa∏kà41 i S[tanis∏awem] Huskowskim42,
– oÊrodka koordynacyjno-kolporta˝owego z ZETO43 (Wanda Szuszkiewicz44
oraz 8 innych osób45),
– siatki informacyjno-kolporta˝owej J[erzego] Piaseckiego46 z Centrum NPAE,
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Wojciech Binda (ur. 1934) – aresztowany 12 I 1982 r. za druk „Z Dnia na Dzieƒ”, w paêdzierniku skazany na 2 lata pozbawienia wolnoÊci. W wi´zieniu redagowa∏ pismo „Ig∏à Siedzàcej Ekstremy”. Zwolniony w 1983 r., wyemigrowa∏ z kraju.
40
Mia∏o to miejsce w marcu 1982 r.
41
Zenon Pa∏ka (ur. 1952) – dzia∏acz opozycji przedsierpniowej, nast´pnie NSZZ „SolidarnoÊç”.
Od marca do lipca 1982 r. internowany w Nysie, nast´pnie wyemigrowa∏ do RFN.
42
Stanis∏aw Huskowski (ur. 1953) – dzia∏acz opozycji przedsierpniowej, nast´pnie NSZZ „SolidarnoÊç”. Od marca do paêdziernika 1982 r. internowany w Nysie.
43
Zak∏ad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.
44
Wanda Szuszkiewicz (ur. 1944) – matematyk. Aresztowana 23 IV 1982 r., 3 lipca skazana na 3 lata
pozbawienia wolnoÊci, w 1983 r. u∏askawiona, wyemigrowa∏a z kraju.
45
By∏y to nast´pujàce osoby: Anna Bujwid, Sabina Gandecka, Zbigniew Gandecki, Kazimierz
O∏biƒski, Agnieszka Sidorska, Jerzy Szuszkiewicz, Andrzej Walny, Józef ¸aszkiewicz. Wszyscy,
oprócz ¸aszkiewicza, zostali 3 VII 1982 r. skazani na 3 lata pozbawienia wolnoÊci.
46
Jerzy Piasecki (ur. 1948) – in˝ynier elektronik. Aresztowany w marcu 1982 r., rok póêniej skazany na rok pozbawienia wolnoÊci. Razem z nim zatrzymano kilkanaÊcie osób.
39
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– struktur nielegalnych z PAFAWAGU (Antek47), DOLMELU (Hornik48),
FADROMY i DOLAMU (Jakubowski49),
– punktów poligraficznych „Z Dnia na Dzieƒ” (marzec–maj 1982 r.)50 itd.
doprowadza∏a ka˝dorazowo podziemie do koniecznoÊci zmian taktyki i koncepcji dzia∏ania. W okresie od stycznia do kwietnia br. W[∏adys∏aw] Frasyniuk praktycznie nie przejawia∏ ˝adnej dzia∏alnoÊci publicznej za wyjàtkiem prób korespondencyjnego nawiàzania kontaktów z innymi oÊrodkami w kraju – rozpoznanymi dzi´ki
aktywnej penetracji agend RKS-u. Odcinanie agend nie by∏o równoznaczne ze zbli˝aniem si´ do Centrum. W marcu 1982 r. realizujàc spraw´ I[reny] Wypychowskiej51 oraz B[ogdana] Karaudy52 i S[tanis∏awa] KoÊciowa53 (organizatorów tzw. Komitetu Obrony Spo∏ecznej w CHEMITEKSIE, POLIFARBIE i Stoczni Rzecznej54),
uzyskano wyraêne zbli˝enie do przeciwnika, który wkrótce zmieni∏ taktyk´, co spowodowane by∏o koniecznoÊcià kanalizowania nastrojów niezadowolenia w zak∏adach pracy i wykorzystania naturalnych tendencji do organizowania w dniu 13 ka˝dego miesiàca okreÊlonych akcji protestacyjnych. Na tym tle te˝ dosz∏o do rozbicia
podziemia i wyodr´bnienia si´ w czerwcu br. grupy „SolidarnoÊci Walczàcej”.
Od co najmniej 2 miesi´cy nastàpi∏a koncentracja dzia∏aƒ na odcinkach dotarcia do RKS-u. Realizacja przyj´tych koncepcji odbywa si´ poprzez:
– indywidualne, szczegó∏owe rozpracowania 3 figurantów w ramach spraw
operacyjnych,
– Êledzenie kana∏ów kolporta˝u nielegalnych wydawnictw (w sprawie
OR55 „Kornik” zarejestrowano ju˝ 40 figurantów),
– agenturalne mo˝liwoÊci WSW i Wydzia∏u II56.
Prawdopodobnie Kazimierz Koniuch (ur. 1951) „Antek”, „Gil” – cz∏onek redakcji pafawagowskiej „Jutrzenki”. Od wrzeÊnia do listopada 1982 r. internowany w Grodkowie. Pseudonimem
„Antek” pos∏ugiwa∏o si´ tak˝e czteroosobowe kierownictwo tajnych struktur „SolidarnoÊci” w Pafawagu. W wyniku rozbicia grupy w kwietniu 1982 r. zatrzymano 22 osoby, z których 14 internowano.
48
Mieczys∏aw Hornik (ur. 1954) – pracownik Dolmelu. Internowany od lutego do lipca 1982 r.
w Nysie i ponownie w listopadzie w Strzelinie. Razem z nim 25 II 1982 r. aresztowano pi´ç osób.
49
Prawdopodobnie Stanis∏aw Jakubowski (ur. 1944) – przewodniczàcy KZ NSZZ „SolidarnoÊç”
w Unitra-Dolam, w okresie sierpieƒ–wrzesieƒ internowany w Nysie i Grodkowie.
50
Np. w okresie marzec–kwiecieƒ rozbito grup´, w której sk∏ad wchodzili: Witold Czerwiƒski,
Andrzej Dreszer, Jerzy Cho∏ast, Stanis∏aw Jakubowski, Stanis∏aw Ryszard Kaczoruk, Marian Klimuntowski, Henryk Migas. Wi´kszoÊç cz∏onków grupy zosta∏a skazana na wyroki od roku do 3 lat pozbawienia wolnoÊci.
51
Irena Wypychowska (ur. 1950) – pracownica PZU. Od maja do wrzeÊnia 1982 r. internowana
w Go∏dapi.
52
Bogdan Karauda (ur. 1949) – wiceprzewodniczàcy KZ NSZZ „SolidarnoÊç” w Chemiteksie. Aresztowany 7 IV 1982 r., 16 czerwca skazany na 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 4 lata.
53
Stanis∏aw KoÊciów (ur. 1950) – przewodniczàcy KZ NSZZ „SolidarnoÊç” w „Chemiteksie”.
Internowany od kwietnia do grudnia 1982 r. W 1983 r. skazany na 20 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata.
54
Remontowa Stocznia Rzeczna.
55
Sprawa operacyjnego rozpracowania – forma pracy operacyjnej SB, zak∏adana na poszczególne
osoby lub grupy w razie stwierdzenia prowadzenia przez nie lub przygotowania do prowadzenia
wrogiej dzia∏alnoÊci. Obok ciàg∏ej inwigilacji, kontroli korespondencji i rozmów telefonicznych u˝ywano takich Êrodków jak szanta˝, pomówienia, a nawet przymus bezpoÊredni.
56
Wydzia∏ II SB KW MO – struktura SB odpowiedzialna za prac´ kontrwywiadowczà. W rzeczywistoÊci zajmowa∏ si´ równie˝ rozpracowywaniem Êrodowisk emigracyjnych, a tak˝e dzia∏alnoÊci
opozycyjnej w kraju.
47
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JednoczeÊnie podejmuje si´ inicjatywy w kierunku utworzenia przeciwwagi
opozycji w postaci grup socjalnych w zak∏adach pracy i zalà˝ków samorzàdów
pracowniczych. Wypracowane przez resort MSW koncepcje sà realizowane
w warunkach równoczesnego anga˝owania si´ w kilka zagadnieƒ, lecz ocena rezultatów dotychczasowych dzia∏aƒ pozwala na formu∏owanie szeregu istotnych
wniosków.

286

V. Charakterystyczne metody rozpracowaƒ figurantów
W[ed∏u]g przyj´tych koncepcji figuranci rozpracowywani sà:
– agenturalnie,
– Êrodkami techniki operacyjnej,
– metodami administracyjno-politycznymi.
Elementy te wykorzystywane sà do planowania licznych gier i kombinacji
operacyjnych.
Do bezpoÊredniej kontroli kontaktów figurantów zaanga˝owanych jest aktualnie 33 jednostki TW57, przy czym TW ps. „Amon”, „Zygmunt”, „¸om”, „Kombatant”, „Wacek” mogà uzyskaç najszybciej mo˝liwoÊci wejÊcia w kontakt z Frasyniukiem.
Agentura opracowywana pod P[iotra] Bednarza (TW „Olga”) i J[ózefa] Piniora (TW „Krzy˝anowski”) posiada ograniczone mo˝liwoÊci.
Penetracja sta∏ych miejsc zamieszkania oraz przypuszczalnego pobytu odbywa
si´ stale przy zmiennych formach uwzgl´dniajàcych zasady konspiracji zainteresowaƒ (agentura sygnalna, kompania wywiadowcza, przeszukania, patrole MO itd.).
Intensyfikacja Êrodków pracy operacyjnej obj´∏a zw∏aszcza W[∏adys∏awa]
Frasyniuka i jego najbli˝sze otoczenie (˝ona z dzieçmi, teÊciowa).
Uzasadnione naszà ocenà sytuacji jest równie˝ skoncentrowanie si∏ i Êrodków
na ujawnieniu i zatrzymaniu dr. K[ornela] Morawieckiego – figuranta Wydz[ia∏u] III58, który posiada niewàtpliwie aktualnie najwi´ksze mo˝liwoÊci aktywizacji
wrogiego podziemia.
Nie bez znaczenia pozostaje te˝ metodyka pracy Wydz[ia∏u] II z figurantami
posiadajàcymi powiàzania z zagranicznymi oÊrodkami s∏u˝b specjalnych oraz
ambasadami K[rajów] K[apitalistycznych] w kraju. WiarygodnoÊç tej agentury
wobec dzia∏aczy podziemia jest oceniana jako bardzo wysoka i w wielu sytuacjach gwarantuje uzyskanie niezb´dnego materia∏u dowodowego mo˝liwego do
wykorzystania w procesie karnym figurantów.
Zakres i efekty stosowanych przez Wydz[ia∏y] II i III metod pracy wobec
figurantów nie zawsze sà wystarczajàco znane w Wydz[iale] V, co powoduje brak
szybkiej synchronizacji niektórych przedsi´wzi´ç oraz rozbie˝noÊci w ocenach tej
samej sytuacji.
VI. Organizacja pracy operacyjnej
Grupa Operacyjno-Âledcza „Poligon” utworzona na bazie Sekcji III Wydzia∏u V liczy∏a w okresie od stycznia do czerwca br. 15–20 pracowników,
TW – tajny wspó∏pracownik SB. By∏a to najwy˝sza kategoria osobowych êróde∏ informacji SB.
Wydzia∏ III SB KW MO – struktura SB odpowiedzialna za rozpracowywanie inteligencji, szkolnictwa, grup opozycyjnych itp.

57
58

Podziemie wroc∏awskie w oczach S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
koncentrujàc swojà dzia∏alnoÊç wy∏àcznie na RKS-ie. W wyniku zdobytych
doÊwiadczeƒ oraz w celu usprawnienia dzia∏aƒ wydzielono w niej 3 podsekcje: spraw operacyjnych, gier i kombinacji oraz studiów i analiz (ta ostatnia
komórka funkcjonuje w oparciu o sk∏ad osobowy Sekcji I Wydz[ia∏u] V i anga˝uje bezpoÊrednio 2 pracowników, w tym kierownika sekcji). Podsekcjà Gier
i Kombinacji liczàcà 6 pracowników kieruje doÊwiadczony kierownik Sekcji
Wydzia∏u II.
Do rozpracowania figurantów przydzielono 11 pracowników, w tym 5 do
W[∏adys∏awa] Frasyniuka oraz po 3 do P[iotra] Bednarza i J[ózefa] Piniora.
Z dzia∏alnoÊcià Grupy „Poligon” sprz´gni´to ochron´ operacyjnà 8 kluczowych obiektów, tj.: PAFAWAGU, DOLMEL, ELWRO, HYDRALU, FADROMY,
FAT, DOLAMU i POLARU, gdzie prac´ operacyjnà prowadzi ogó∏em 33 pracowników Wydzia∏u V.
W dzia∏aniach agenturalnych systematycznie dà˝y si´ do:
– wchodzenia êróde∏ w nielegalne struktury (12 jednostek TW posiada wypracowane mo˝liwoÊci),
– neutralizowania wrogich zamierzeƒ,
– rozpowszechniania kontaktów figurantów i metod walki politycznej.
Wsparcie techniki operacyjnej, zw∏aszcza Wydzia∏u „B”59, wymaga sta∏ego
analizowania efektów i korygowania w zakresie skutecznoÊci podejmowanych
metod kontroli figurantów.
VII. Mo˝liwoÊci operacyjne – niektóre elementy planowanej taktyki dzia∏aƒ
Pomimo systematycznego poszerzania bazy agenturalnej (Wydz[ia∏] V w I pó∏roczu 1982 r. pozyska∏ 150 jednostek TW) oraz doskonalenia metod pracy poprzez elastyczne dostosowywanie si´ do taktyki przeciwnika, aktualne mo˝liwoÊci operacyjne ulegajà zmniejszeniu z powodu:
1) znajomoÊci przez figurantów metod pracy SB i stosowania samokontroli
oraz zasad weryfikacji osób zaufanych (dzia∏acze podziemia oraz ich kontakty
pozostajàcy na wolnoÊci, wyraênie przeceniajàc nasze mo˝liwoÊci, oceniajà cz´sto naiwnie, i˝ wobec ka˝dego z nich stosowane sà najnowsze techniki obserwacji i pods∏uchu, zaÊ osoby z najbli˝szego otoczenia mogà byç tzw. „kolaborantami SB”),
2) obawa przed nieuzasadnionymi (ich zdaniem) represjami karnymi (internowania, grzywny, wyroki),
3) os∏abieniab bodêców materialnego oddzia∏ywania na agentur´, równie˝ pozyskanà na materia∏ach kompromitujàcych,
4) ma∏ej umiej´tnoÊci agentury intensywnie szkolonej i opracowywanej w kierunku zwi´kszenia efektywnoÊci dzia∏aƒ (agentura z okresu 1975–1980 rzadko
posiada mo˝liwoÊci operatywnego dzia∏ania w nowych strukturach i aktualnej
sytuacji),
5) braku bazy spo∏ecznej i oddzia∏ywania wrogiej propagandy kszta∏tujàcej
ÊwiadomoÊç politycznà osób.
a
b
59

W tekÊcie obawach.
W tekÊcie os∏abieniu.
Wydzia∏ „B” SB KW MO – struktura SB odpowiedzialna za prowadzenie obserwacji zewn´trznej.
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Majàc na uwadze powy˝sze uwarunkowania, systematycznie poszukuje si´
Êrodków gwarantujàcych skutecznoÊç podejmowanych dzia∏aƒ i stanowiàcych
zarazem elastyczne formy pracy mo˝liwe do szybkiej modyfikacji. Na uwag´
zas∏uguje szerokie wykorzystywanie kobiet do celów operacyjnych, zw∏aszcza
ustalonych jako kochanki figurantów lub te˝ kierujàcych si´ innymi wzgl´dami
(np. materialnymi, moralnymi itp.).
Od kilku miesi´cy z powodzeniem stosuje si´ czynniki materialnego zainteresowania agentury (fundusz „O”60 Wydzia∏u V kszta∏tuje si´ w okresie miesiàca na
poziomie 150–200 tys. z∏). Ocenia si´ jednak szybkie zaprzestanie oddzia∏ywaƒ
tego bodêca w warunkach istniejàcych trudnoÊci rynkowych, poszukujàc równoczeÊnie form stworzenia mo˝liwoÊci wynagradzania rzeczowego TW (zw∏aszcza
atrakcyjnymi towarami pochodzenia zachodniego, co dodatkowo uwiarygodniaç
b´dzie êród∏a w Êrodowisku i wzmacniaç ich autorytet niezb´dny na etapie rozpracowania grup opozycyjnych).
W kontekÊcie planowanego strajku generalnego uzgodniono nowe przedsi´wzi´cia wypracowane w oparciu o ocen´ realnych mo˝liwoÊci agentury oraz doÊwiadczenia z sierpnia 1980 r. oraz dane z bie˝àcego rozpracowania z PAFAWAGU i DOLMELU (prawdopodobnie siedziba RKS-u) przewodowego „PT”61
spe∏niajàcego w warunkach odci´cia obiektu rol´ kontrolowanego „PP”62 dla
wyselekcjonowanej, zaufanej agentury. Projekt tego przedsi´wzi´cia po skonsultowaniu mo˝liwoÊci technicznych z tut[ejszym] Wydzia∏em „T”63 zostanie przedstawiony ministrowi s[praw] w[ewn´trznych] do zaopiniowania w najbli˝szym
czasie.
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VIII. Przewidywany rozwój sytuacji operacyjno-politycznej i planowane kierunki dzia∏aƒ Wydzia∏u V w dziedzinie walki z opozycjà politycznà i podziemiem prosolidarnoÊciowym
Zarysowana ogólnie sytuacja w woj[ewództwie] wroc∏awskim rzutuje w sposób istotny na rozwój wydarzeƒ w innych rejonach kraju. W[∏adys∏aw] Frasyniuk
jest cz∏onkiem TKK, B[arbara] Labudowa64 – jakkolwiek posiada ograniczone
mo˝liwoÊci dzia∏aƒ organizatorskich, g∏ównie w ramach tzw. Wszechnicy „SolidarnoÊci” – ma jednak mo˝liwoÊç poruszania si´, korzystajàc z praktyki pos∏ugiwania si´ dokumentami legalizacyjnymi i pe∏niàc rol´ doradcy-poÊrednika RKS-u.
Od d∏u˝szego czasu brak nam danych dot[yczàcych] aktywnoÊci Êrodowiska
naukowego UWr[oc∏awskiego]. W ocenach sytuacji I kwarta∏u br. stwierdzono,
˝e wi´kszoÊç naukowców czynnie zaanga˝owanych w proces przebudowy stoFundusz „O” – fundusz operacyjny SB, przeznaczony na wynagrodzenia dla osobowych êróde∏
informacji, w∏aÊcicieli lokali kontaktowych itp.
61
„PT” – pods∏uch telefoniczny, jeden ze Êrodków techniki operacyjnej SB.
62
„PP” – pods∏uch pomieszczeƒ, jeden ze Êrodków techniki operacyjnej SB.
63
Wydzia∏ „T” SB KW MO – struktura SB odpowiedzialna za stosowanie Êrodków techniki operacyjnej (pods∏uchy, podglàdy itp.).
64
Barbara Labuda (ur. 1946) – romanistka, dzia∏aczka opozycyjna i zwiàzkowa. 1980–1981 doradca Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego, nast´pnie Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk NSZZ
„SolidarnoÊç”, prowadzi∏a Wszechnic´ Zwiàzkowà. W 1982 r. cz∏onek RKS, aresztowana
5 X 1982 r. razem z W∏adys∏awem Frasyniukiem. 29 IV 1983 r. skazana na 4 lata pozbawienia wolnoÊci, zwolniona w 1984 r. na mocy amnestii.
60
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sunków spo∏eczno-politycznych w[ed∏u]g koncepcji „SolidarnoÊci” (prof. M[ieczys∏aw] Zlat65, dr A[dolf] Juzwenko66, doc. Stelmachowski67, dr Kieres68, doc.
Kie∏czewski69 i inni) zadeklaruje si´ na pozycjach tzw. opozycji wewn´trznej, wy∏àczajàc si´ równoczeÊnie z kszta∏towania bie˝àcych wydarzeƒ. Szereg tekstów
w ukazujàcych si´ nielegalnie pismach, zw∏aszcza ich aktualnoÊç oraz poziom,
dowodzi, ˝e pisane sà nadal przez Êrodowisko naukowe, którego przedstawiciele spe∏niajà istotnà rol´ w wyborze taktyki walki, przyczyniajàc si´ do dalszego
komplikowania sytuacji.
DoÊwiadczenie z sierpnia 1980 r. dowodzi, ˝e do zaistnienia strajków w masowej skali niezb´dne by∏y co najmniej 4 czynniki:
1) wysoki poziom niezadowolenia za∏óg robotniczych i ich podatnoÊç do
strajku,
2) udzia∏ Êrodowiska intelektualnego w ukszta∏towaniu oblicza ideowo-programowego nowego ruchu spo∏ecznego,
3) poparcie moralne KoÊcio∏a i gotowoÊç zaakceptowania uk∏adu antypaƒstwowego,
4) biernoÊç w∏adz, a zw∏aszcza brak aktywnoÊci si∏ porzàdkowych i wojska.
W analizie i ocenie tych czynników z perspektywy minionego pó∏rocza stanu
wojennego jedynie czwarty element zosta∏ zmieniony, lecz trzy pozosta∏e bàdê to
nadal funkcjonujà, bàdê te˝ uleg∏y okreÊlonym modyfikacjom.
1) Niezadowolenie za∏óg – utrzymuje si´ na wysokim poziomie, przybierajàc
formy ukryte. Coraz cz´Êciej jednak mówi si´ o tzw. beznadziejnoÊci sytuacji, wyra˝ajàc gotowoÊç do bardziej radykalnych dzia∏aƒ. Cz∏onkowie „SolidarnoÊci”
nie krytykujà zwiàzku, rzadko zdarza si´, aby podejmowano w tej sprawie zbiorowe rezolucje. Powraca si´ jednak do stwierdzeƒ wskazujàcych na odtwarzanie
si´ przedsierpniowych uk∏adów pomimo niekorzystnych warunków. Mniej jest
bezpoÊrednich ataków na parti´, niemniej jednak zastrze˝enia kierowane indywidualnie do cz∏onków lub aktywistów PZPR sà dobitnie akcentowane, cz´sto
w formie anonimów pogró˝kowych czy oszczerstw. Nawo∏ywania w ulotkach do
strajku generalnego i przygotowania czynnej obrony zak∏adów nie sà na ogó∏ szerzej komentowane (mówi si´ o tym w Êrodowiskach pozaobiektowych). Niezadowolenie rodzi si´ te˝ na tle przed∏u˝ajàcego si´ impasu politycznego warunkujàcego – zdaniem wielu osób – trwa∏oÊç kryzysowego charakteru gospodarki.
Swoistym apolitycznym wyznacznikiem istniejàcego stanu jest: nacisk na
podwy˝ki p∏ac, dà˝enie do zagwarantowania miejsca pracy bez koniecznoÊci
Mieczys∏aw Zlat (ur. 1927) – historyk sztuki. 1980–1981 doradca Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego, nast´pnie Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk NSZZ „SolidarnoÊç”. W stanie wojennym ukrywa∏ si´, w lutym 1982 r. aresztowany, nast´pnie internowany w Nysie i Grodkowie.
66
Adolf Juzwenko (ur. 1939) – historyk. W 1981 r. przewodniczàcy delegacji Regionu Dolny Âlàsk
na I Krajowy Zjazd NSZZ „SolidarnoÊç”, doradca Zarzàdu Regionu.
67
Andrzej Stelmachowski (ur. 1925) – prawnik. W 1980 r. Doradca Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego w Gdaƒsku. W stanie wojennym doradca TKK.
68
Leon Kieres (ur. 1948) – prawnik. 1980–1981 ekspert prawny Mi´dzyzak∏adowego Komitetu
Za∏o˝ycielskiego, nast´pnie Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk NSZZ „SolidarnoÊç”. W 1981 r. doradca Zarzàdu Regionu. Wyk∏adowca Wszechnicy Zwiàzkowej.
69
Stanis∏aw Kie∏czewski – prawnik, ekonomista. W 1981 r. doradca Zarzàdu Regionu Dolny Âlàsk
NSZZ „SolidarnoÊç”.
65
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dokonywania przekwalifikowaƒ, pogarszanie si´ napi´tych stosunków mi´dzyludzkich. Nastroje za∏óg sà wnikliwie badane przez siatki informacyjne podziemia „SolidarnoÊci”.
2) Ârodowisko intelektualne a program opozycji – sprawa nadal jest aktualna
i budzi oczywiste zainteresowanie RKS-u. Tkwiàcy g∏´boko w strukturze doradców RKS-u TW ps. „Andrzej”70 pozostajàcy na kontakcie Zarzàdu WSW stwierdzi∏ ostatnio, i˝ Z[bigniew] Bujak71 i W[∏adys∏aw] Frasyniuk zamierzajà opublikowaç nowy program b´dàcy rezultatem prac ekspertów warszawskich
i wroc∏awskich. Program ten ma byç oficjalnym dokumentem „SolidarnoÊci”
skierowanym do Sejmu i w∏adz PRL w celu utworzenia p∏aszczyzny ewentualnego
dialogu. W I kwartale br. RKS zapozna∏ si´ z „tezami prymasowskimi”72, nie
podejmujàc si´ w tym zagadnieniu ˝adnej oceny bàdê dzia∏aƒ.
Aktualny rozwój sytuacji i ewolucja poglàdów powodujà koniecznoÊç przedstawienia takiego programu. Ocenia si´, ˝e nastàpi to krótko przed próbami
zorganizowania akcji w sierpniu 1982 r. i stanie si´ podstawà wewn´trznej propagandy o ciàg∏ym odrzucaniu przez w∏adze propozycji „SolidarnoÊci” prowadzenia dialogu.
Pomimo braku danych o aktywnoÊci Êrodowiska intelektualnego w tworzeniu
programu podziemia, nale˝y przyjàç, i˝ formy tej aktywnoÊci sà obecnie bardziej
zakonspirowane, lecz istniejà ponad wszelkà wàtpliwoÊç.
W zak∏adach pracy nie dostrzega si´ zwiàzku opozycji robotniczej z intelektualistami. Teksty pafawagowskiej „Jutrzenki”73 sà prymitywne tak dalece, i˝
sami zainteresowani ˝àdajà zaniechania wydawania tego pisma.
3) Pomoc KoÊcio∏a – jest silniejsza ni˝ przed 2 laty. Duchowieƒstwo licznych
parafii w∏àczy∏o si´ w proces organizowania dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. Jawnie
popiera w kazaniach postawy antyrzàdowe. Dokonywane sà tendencyjne oceny
sytuacji politycznej. Brak dzia∏aƒ na kierunku wyzwalania aktywnoÊci spo∏ecznej. Od ponad 1 roku KoÊció∏ dysponuje zorganizowanà pomocà charytatywnà
udzielanà w pierwszej kolejnoÊci osobom internowanym i ich rodzinom. Wsparcie moralno-materialne KoÊcio∏a jest wa˝nym czynnikiem wyznaczajàcym dalszy
rozwój wydarzeƒ. Analizy wp∏ywu tego elementu nale˝y w br. oprzeç o tak donios∏y akt polityczny, jak planowana na sierpieƒ br. wizyta papie˝a (temat ten rozpoczyna byç przedmiotem dyskusji i spekulacji).
4) Reakcja si∏ porzàdkowych i wojska – stanowi przedmiot ataku opozycji.
K[ornel] Morawiecki wydaje „Apele do ˝o∏nierzy” w formie ulotek. Funkcjonariusze MO sà zastraszani rozbrajaniem bàdê atakiem ze strony manifestujàcego
t∏umu (mowa jest o kuszach ze spr´˝yn resorowych oraz strza∏ach ze stali zbro„Andrzej” – tajny wspó∏pracownik WSW, prawdopodobnie najwa˝niejszy agent w strukturach
RKS. Doprowadzi∏ do aresztowania W∏adys∏awa Frasyniuka i cz´Êciowego rozbicia RKS.
71
Zbigniew Bujak (ur. 1954) – robotnik, dzia∏acz zwiàzkowy. W 1980 r. przewodniczàcy MKZ,
w 1981 r. przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Mazowsze NSZZ „SolidarnoÊç”, cz∏onek prezydium
Komisji Krajowej. W 1982 r. przewodniczàcy Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Mazowsze, cz∏onek TKK. W 1986 r. aresztowany, zwolniony na mocy amnestii.
72
Tezy Prymasowskiej Rady Spo∏ecznej – og∏oszone 5 IV 1982 r., zawiera∏y propozycj´ zawarcia
nowej umowy spo∏ecznej. W zamian za przywrócenie legalnej dzia∏alnoÊci „SolidarnoÊci” proponowano wyrzeczenie si´ przez zwiàzek dzia∏alnoÊci politycznej.
73
„Jutrzenka” – podziemne pismo „SolidarnoÊci” Pafawagu. Ukazywa∏o si´ w latach 1982–1990.
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jeniowej, kulkach ∏o˝yskowych, procach itp.). Pomimo napastliwych ataków na
SB, dzia∏acze podziemia uwzgl´dniajà w swojej taktyce metody represji stosowane m.in. wobec uczestników akcji protestacyjnych.
JednoczeÊnie obserwuje si´ polaryzacj´ nastrojów spo∏ecznych na tym tle, polegajàcà na akceptowaniu zdecydowanych dzia∏aƒ ZOMO w stosunku do osób
usi∏ujàcych zak∏óciç spokój publiczny. Akceptacja ta obejmuje jednak najcz´Êciej
Êrodowiska w wieku poprodukcyjnym lub przedemerytalnym (50–60 lat).
Decydujàce znaczenie posiada w chwili obecnej stopieƒ organizacji si∏ podziemia i opozycji politycznej. W[ed∏u]g dokonywanych ocen, pomimo zauwa˝alnego
roz∏amu na tle koncepcji walki i programu politycznego – ekstremalne si∏y „SolidarnoÊci” we wspó∏dzia∏aniu z opozycjà politycznà nie zrezygnowa∏y z za∏o˝onych
celów. ZwartoÊç tych si∏ jest mniejsza ni˝ na poczàtku stanu wojennego, niemniej
jednak ich wp∏yw na Êrodowiska robotnicze oceniamy nadal jako powa˝ny.
Uwzgl´dniajàc wyszczególnione uwarunkowania sytuacyjne, postanowiono
w okresie najbli˝szych 2 miesi´cy prowadziç dzia∏alnoÊç na nast´pujàcych kierunkach:
1) Rozbicie centrów kierowniczo-organizatorskich podziemia.
Metody:
– wprowadzenie do rozpoznanych struktur osobowych êróde∏ informacji,
– organizowanie struktur nielegalnych w celu nawiàzania wspó∏pracy z RKS-em
i przez nià operacyjne opanowanie sytuacji oraz ukszta∏towanie jej w kierunku
wyboru Êrodków wspó∏dzia∏ania z w∏adzami (popieranie tendencji umiarkowano-liberalnych w RKS),
– likwidowanie wszystkich ujawnionych punktów poligraficznych oraz urzàdzeƒ i materia∏ów do nielegalnego druku (za wyjàtkiem kontrolowanych w ramach
kombinacji operacyjnych),
– stosowanie techniki operacyjnej w stosunku do g∏ównych figurantów,
– wykorzystywanie najbardziej efektywnych form wspó∏dzia∏ania z innymi
Wydzia∏ami SB KW MO oraz Zarzàdem WSW ÂOW.
2) Przej´cie inicjatywy operacyjnej w zak∏adach pracy na odcinku tworzenia
odrodzonego ruchu zwiàzkowego oraz samorzàdu pracowniczego.
Metody:
– umacnianie grup inicjatywnych poprzez odpowiednià intensyfikacj´ pracy
agentury,
– wspieranie administracji obiektów i organizacji partyjnych w dziedzinie doboru w∏aÊciwego kadr do organów samorzàdowych w przedsi´biorstwach,
– kontrolowanie procesu wdra˝ania reformy gospodarczej z równoczesnym
eliminowaniem ujawnianych zagro˝eƒ.
3) Organizowanie blokad administracyjno-operacyjnych przed:
a) docieraniem do za∏óg robotniczych dzia∏aczy opozycji (odcinanie od bazy),
b) próbami organizowania akcji protestacyjnych mogàcych przekszta∏ciç si´
w manifestacj´ o politycznym charakterze,
c) tworzeniem wewn´trznych struktur opozycyjnych.
IX. Hipotezy operacyjne rozwoju sytuacji w ciàgu lipca–sierpnia 1982 r[oku]
1) Przygotowania organizacyjne do strajku generalnego w kluczowych obiektach przemys∏owych.
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2) Próby zorganizowania manifestacji patriotycznej przez opozycj´ politycznà
w dniach 13 lipca (w zak∏adach pracy) oraz 22 lipca (w miejscach tradycji „SolidarnoÊci”).
3) Nasilenie kolporta˝u nielegalnych wydawnictw, zw∏aszcza „SolidarnoÊci
Walczàcej”, przed datami: 4, 11, 18, i 25 lipca (daty ukazywania si´ „SW”) oraz
1, 8, 15, 22 i 29 sierpnia br.
4) Próby wywo∏ania strajku generalnego w dniu 14 VIII lub 31 VIII br.
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X. Koncepcja przeciwdzia∏ania w zakresie form i metod pracy operacyjnej
oraz posiadanych mo˝liwoÊci
1. Za∏o˝enia faktyczne: nie dopuÊciç do przej´cia inicjatywy przez radykalne
skrzyd∏o K[ornela] Morawieckiego. Opanowaç RKS – poprzez jego rozbicie
i utworzenie w to miejsce struktury kontrolowanej zdolnej do koordynacji dzia∏aƒ w obiektach przy jednoczesnym neutralizowaniu dzia∏aczy ekstremistycznych.
Poprzez wsparcie ruchu umiarkowanie liberalnego w RKS-ie dà˝yç do podj´cia dzia∏aƒ na rzecz utworzenia nowych zwiàzków zawodowych.
Zahamowaç proces konsolidacji opozycji politycznej – stosowaç metody zdecydowanych dzia∏aƒ represyjnych.
2. Cel: zapobiec akcjom protestacyjnym o zorganizowanym charakterze,
a w szczególnoÊci strajkowi generalnemu. Zlikwidowaç êród∏a inspiracji tych akcji.
3. Metody:
– g∏´boka praca agenturalna (na obiektach ponad 550 jednostek TW i ok. 500
KO74 i KS75). Usprawnienie systemów ∏àcznoÊci.
– fizyczna ochrona newralgicznych odcinków (koncepcja tzw. referatów
ochrony SB na obiektach kluczowych76),
– inspirowanie sankcji dyscyplinarnych dla osób usi∏ujàcych podejmowaç
wrogà dzia∏alnoÊç,
– stosowanie ostrych Êrodków represji wobec podejmujàcych zorganizowanà
dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà.
4) Ârodki: utrzymanie na wysokim poziomie tempa pozyskaƒ TW (aktualne
mo˝liwoÊci Wydzia∏u V obejmujà wi´kszy zakres dzia∏aƒ). Ocenia si´, ˝e przy
utrzymaniu stanu kadrowego na poziomie ok. 120 pracowników (86 etatów,
95 pracowników, 19 oddelegowanych z innych Wydz[ia∏ów] KW MO) istnieje
realna mo˝liwoÊç osiàgni´cia wskaêników:
– ok. 50 pozyskaƒ TW w okresie miesiàca (aktualnie Êrednio 25),
– ok. 15 TW na kontakcie 1 pracownika (aktualnie 8),
– przydzielenie 1–2 TW do kontroli figurantów w miejscu pracy i zamieszkania,
– podnoszenie poziomu stanu moralno-politycznego kadry (inicjatywy
Wydzia∏u Polityczno-Wychowawczego KW MO),
KO – kontakt operacyjny lub obywatelski. Kategoria ni˝szego rz´du osobowych êróde∏ informacji, obejmowa∏a m.in. cz∏onków PZPR (których nie mo˝na by∏o werbowaç na TW). W praktyce cz´sto ich dzia∏alnoÊç nie ró˝ni∏a si´ od dzia∏aƒ TW.
75
KS – kontakt s∏u˝bowy. Jeden z rodzajów osobowych êróde∏ informacji SB, obejmowa∏ osoby
zobowiàzane do udzielania wiadomoÊci z racji zajmowanego stanowiska (np. kadra kierownicza).
76
Koncepcja ta nawiàzywa∏a do istniejàcych w latach 1947–1956 referatów ochrony, ekspozytur
UB na terenie najwi´kszych zak∏adów pracy.
74

Podziemie wroc∏awskie w oczach S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
– wzrost bodêców materialnego zainteresowania agentury (Êrodki pieni´˝ne),
– technika operacyjna („PP”, PDF77, „PT”, „W”78, „B”) – ustalenie nowych
metod efektywnego wykorzystywania (na bie˝àco korelujàc z sytuacjà),
– intensyfikacja metod w ramach prowadzonych spraw (g∏ównie OR i KE79).
Uwagi:
– delikatnoÊç pracy z „Zygmuntem”,
– tow. Giera z Poznania ma materia∏y na Sow´,
– osoba Frasyniukowej, co z nià,
– Czeczot80 do Poznania.c
c

èród∏o: AIPN Oddzia∏ Wroc∏aw, IPN Wr 053/2127, k. 138–147.
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Fragment dopisany odr´cznie.
PDF – podglàd dokumentowany fotograficznie/filmowo, jeden ze Êrodków techniki operacyjnej SB.
78
Wydzia∏ „W” SB KW MO – struktura SB odpowiedzialna za prowadzenie kontroli korespondencji.
79
Sprawa kwestionariusza ewidencyjnego – forma pracy operacyjnej SB, zak∏adana na osob´ podejrzanà o to, ˝e mo˝e podjàç wrogà dzia∏alnoÊç. Polega∏a na nieustannej inwigilacji, kontroli korespondencji itp.
80
Zapis wyrazu nieczytelny, prawdopodobnie oficer SB Stanis∏aw Czeczot.
c-c
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