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Nadmieniona dysertacja, stanowiąca podstawę do ubiegania się o stopień doktora 

habilitowanego, jest wynikiem kilkuletniej pracy i stanowi obecnie jeden z głównych obsza

rów moich zainteresowali naukowych. Mimo, że na temat oporu społecznego w okresie PRL 

powstało już sporo publikacji, problematyka radykalnych postaw społecznych jak dotąd po

traktowana była marginalnie. Zatem monografia obejmująca cały okres Polski Ludowej i PRL 

ma charakter syntetyczny. Jej przygotowanie nie było zadaniem łatwym, zwłaszcza że sam 

charakter pracy wymagał wielokierunkowej kwerendy archiwalnej. Podstawą jej było wyko

rzystanie akt znajdujących się w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, gdzie 

zdeponowana jest dokumentacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych PRL. Skorzystałem też z większości akt znajdujących się w oddziałach 

1PN, kilku archiwów państwowych i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Kwerenda w nich 

stanowiła uzupełnienie dokumentacji zgromadzonej w IPN. Konieczne było też sięgnięcie do 

wielu tytułów prasowych, opracowań, źródeł i stron internetowych.

Problematyka przedstawiona w pracy dotyczy postaw społecznych oraz zjawiska ich 

zradykalizowania. Zasadniczym celem jest ich charakterystyka oraz omówienie form i nasile

nia w poszczególnych okresach. Ulegały one na przestrzeni analizowanych lat zmianom. Mi

mo, że przyjęte w pracy podziały chronologiczne są zgodne z ogólnie stosowanymi w historii 

politycznej Polski po 1945 r.. drugi z nich stanowi połączenie okresu Gomułki (1956-1970) 

i Gierka (1970-1980). Rozdzielenie obu okresów (co praktykuje się w większości publikacji) 

nie było możliwe z uwagi na spore braki w' dokumentacji z tych lat. Zatem bazując na niezbyt 

obszernych ilościowo aktach, osobne rozdziały byłyby objętościowo nieproporcjonalne wo

bec reszt}'. Pozostałe, dotyczące lat 1944/45-1956 i 1981-1989. stanowią typowe podziały 

przyjęte w historii Polski.

Analiza dokumentacji, na podstawie której powstała praca, pozwoliła na wyłonienie 

hipotez badawczych:

• Po pierwsze, opór społeczny w czasach PRL ulegał często radykalizacji i większa 

jego część finalnie miała postać radykalną. Szarzy zna życia, frustracje społeczne, 

niepewność i krytyka władz, prowadziły do różnych przejawów niezadowolenia, 

znajdując swe ujście w zachowaniach radykalnych;

• Po drugie, im bardziej polityka władz wobec obywateli była restrykcyjna, tym 

bardziej ich cechowały zachowania radykalne;

• Po trzecie, radykalizacja zachowań, metod, sił i środków nasilała się w latach 

przełomowych wydarzeń - 1956. 1968. 1970. 1976. 1980 i 1981-1983.
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Zjawisko radykalizmu omawiane w monografii dotyczy zachowań społecznych, to

warzyszących im metod, sił i środków działania. Publikacja celowo nie ujmuje w tytule okre

ślenia „postawy skrajne”, poniew'aż to co skrajne nie ma szerszego wymiaru. Natomiast rady- 

kalizacji w omawianym okresie często ulegał opór społeczny, zaostrzający się na skutek nie

zadowolenia z polityki władz sprzyjającej pomnażaniu frustracji.

Pojęcie „radykalizm” w znacznej mierze odnosi się do postaw społecznych przeja

wiających się w działaniach dywersyjno-sabotażowych, cechujących zarówno jednostki jak 

i grupy. Omawiane zjawisko w analizowanym okresie miało duży wymiar i towarzyszyło 

życiu społeczno-politycznemu. O ile sabotaże posiadały niejednokrotnie podtekst polityczny, 

tj. były wyrazem niezadowolenia ich inicjatorów z sytuacji panującej w Polsce, to ujęte 

w tytule „postawy społeczne” miały też. choć nie zawsze, charakter sabotażowy i niekoniecz

nie musiały być skutkiem niezadowolenia z polityki władz. Postawy takie, najczęściej osób 

nieświadomych ich konsekwencji prawnych, były przez komunistyczny wymiar sprawiedli

wości (zwłaszcza ten z lat pięćdziesiątych) do tego stopnia wyolbrzymiane, że ludziom 

o skłonnościach do tego typu zachowań na siłę wpajano że są wrogami państwa, stawiając ich 

przed sądami jako szkodników' gospodarczych i pomawiając o celowe działania przeciwko 

antypaństwowe.

Monografia wyodrębnia także inne postawy społeczne, które nie miały podtekstu sa

botażowego, a były niejednokrotnie wyrazem frustracji, złości i chęci manifestowania posta

wy wobec sytuacji politycznej. Chodziło o ukazanie zjawiska anonimów ostro krytykujących 

ustrój, instytucje i osoby, napisów i haseł w miejscach publicznych, profanacji, upowszech

niania antypaństwowej symboliki, aż po bardziej ostre postawy społeczne, efektem których 

były' pobicia, ataki na działaczy partii i funkcjonariuszy państwa, uprowadzenia, ucieczki 

z kraju, przypadki samospaleń i zamachy bombowe. Wszystkie należały niewątpliwie do ra

dykalnych i skrajnych zachowań społecznych.

Zasadniczym czynnikiem wyzwalającym protesty społeczne, w ramach których do

chodzi do zradykalizowania zachowań, postaw, metod i środków’ działania, jest konflikt spo

łeczny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że radykalizm dąży do przeprowadzenia zasadniczych 

i daleko idących zmian w jakiejś dziedzinie, trzeba uwzględnić tutaj trzy najważniejsze cechy: 

sprzeczne poglądy, wybuch emocji i przejście do zachowań radykalnych. Omawiane zjawisko 

w okresie PRL dotyczyło zarówno władz jak i obywateli. Z punktu socjologicznego, konflikty 

społeczne rodzą się na tle spraw społeczno-politycznych. Zatem radykalizacja była niebez

piecznym następstwem konfliktu społecznego, gdyż wyzwalała ukierunkowane na skrajne 
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działania „akty terroru” z zastosowaniem różnych twardych środkówr przemocy, jak broń czy 

materiały' wybuchowe.

Jeśli konflikt społeczny urasta do większych rozmiarów, mamy wówczas do czynienia 

z grupami społecznymi. Kolejną fazą jego rozw-oju jest przekształcenie się sprzecznych anta- 

gonistycznych postaw, w’ niepokoje wyrażające się w protestach i przejawach niezadowole

nia. Na tym etapie dochodzi do zradykalizowania oporu i wtedy mogą wystąpić jego poważ

niejsze formy, które powiększają ryzyko wystąpienia zagrożeń społecznych. Przy czym naj

groźniejsze z nich są nadmienione „akty terroru”, a wśród nich zamachy bombowe, przypadki 

z użyciem środków pirotechnicznych oraz zachowania mające wzbudzić obawę, lęk i strach. 

Trzeba dodać, że te zachowania cechowały w PRL niekoniecznie jakieś skonfliktowane grupy 

społeczne, ale nierzadko dotyczyły też pojedynczych osób nie będących z nikim w konflikcie 

i nie biorących w nim udziału. Jednakże osoby te na ogół przyglądały się z boku rozwijają

cym konfliktom i popierającym żądania czy postulaty grupom wyzwalającym określony kon

flikt.

Przejście z konfliktu społecznego do radykalizacji mogło być uwarunkowane zarówno 

czynnikami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Jednak przeważnie takie zachowania wynika

ły z rozmaitych czynników i procesów dokonujących się wewnątrz państwa.

Podsumowując te krótkie rozważania, w rozumieniu monografii radykalne postawy 

społeczne są to takie postawy, które cechuje bezkompromisownść działania razem z dążeniem 

do przeprowadzenia daleko idących zmian w jakiejś dziedzinie. Radykalne postawy stanowią 

na ogół krańcową formę powszechnie spoty kanych przejawów oporu społecznego i wy rażane 

są zarówno grupowo jak i indywidualnie. Są one często przejawem frustracji spowodowanej 

nieskutecznością dotychczasowych metod, a niekiedy mogą być wynikiem braku poparcia dla 

opozycji ze strony społeczeństwa. Biorąc zatem pod uwagę, że radykalne zachowania wyni

kają z powszechnego oporu społecznego, choć niekiedy stanowią jego krańcową formę, nale

ży stwierdzić że w omawianym okresie towarzyszyły one stale przejawom oporu.

Pierwsze dwa rozdziały pracy koncentrują się na kwestiach prawno-organizacyjnych. 

Omawiają one ogół postaw radykalnych, ich umocowanie w przepisach prawa, a także struk

tury zwalczające zagrożenia wynikające z takich postaw. Rozdziały I i II stanowią zatem 

wstęp do analizy przedmiotu i ogólny zarys problematyki.

W kwestii prawa zwalczającego opór społeczny w PRL, władze miały problem pre

cyzyjnego zdefiniowania czynów, które określono jako przestępstwa przeciwko państwu pol

skiemu. Zasadniczo w polskim prawie kwestie karania za tego rodzaju czyny regulowały ko
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deksy kamę i posiłkujące je rozporządzenia wydawane przez organy bezpieczeństwa PRL. 

W omawianym okresie koncentrowały się one na „małym kodeksie karnym” obowiązującym 

w latach 1946-1969, a także — po zmianach — od 1970 r. do końca PRL, i w latach następ

nych. Wydawanie zarządzeń przez organy bezpieczeństwa państwa wiązało się z faktem, że 

nie wszystkie radykalne postawy społeczne i kary za nie przewidziane określono precyzyjnie 

w przepisach karnych. Mimo to władze PRL ciągle karały za omawiane w monografii czyny, 

jednakże z inną częstotliwością i podejściem. O ile w latach powojennych były to środki dra

styczne i niejednokrotnie wyolbrzymiane, to w latach sześćdziesiątych starano się być bliżej 

rzeczywistego stanu rzeczy. W latach siedemdziesiątych również nie stosowano tak ostrych 

metod jak po wojnie, ale po stanie wojennym wszystko uległo zmianie do tego stopnia, że 

częstokroć nie było miejsca na uczciwy wyrok. Wówczas znowu górę wziął kurs polityczny 

realizowany w ramach wojskowej machiny miażdżącej „ekstremę".

Jeśli chodzi o struktury zwalczające w Polsce zagrożenia związane z oporem spo

łecznym, tuż po II wojnie światowej zajmował się tym Resort Bezpieczeństwa Publicznego, 

który działał od 1944 r. w ramach PKWN. Walka z radykalnymi formami oporu przez woje

wódzkie urzędy bezpieczeństwa publicznego objęła najważniejsze dziedziny życia, budując 

jednocześnie agenturę w celu rozpracowywania środowisk, którymi te organy się interesowa

ły. Ważną rolę wśród struktur zwalczających radykalizm i opór społeczny po 1944 r., odgry

wał Wydział Ochrony Rządu składający się z żołnierzy, oficerów wojska i absolwentów kursu 

NKWD w Kujbyszewie.

Po przekształceniu przez Stalina PKWN-u w Rząd Tymczasowy, w styczniu 1945 r. 

resorty przemianowano na ministerstwa, i odtąd działało już Ministerstwo Bezpieczeństwa 

Publicznego. W jego ramach omawiane zjawisko zwalczał Wydział do Walki z Bandyty

zmem, który pow’ołano przy Departamencie I MBP. choć jego zakres wkrótce włączono 

w strukturę Departamentu III MBP. Z biegiem czasu swój udział miały też inne komórki, ale 

ich działania ograniczały się tylko do roli pomocniczej.

W latach 1953-1954 funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa zaczęło ulegać zmia

nom. Krytyka błędów władz doprowadziła najpierw do likwidacji w połowie 1954 r. X De

partamentu MBP, zmian kadrowych w pozostałych departamentach, a pod koniec tego roku 

zmian organizacyjnych. Jednak zasadniczą sprawą była ucieczka na Zachód wicedyrektora 

X Departamentu MBP Józefa Światły, który podczas podróży' do Berlina oddał się do dyspo

zycji tajnym służbom amerykańskim, przekazując informacje kto służy w organach bezpie

czeństwa PRL. jaką przeszłość mają jego pracownicy, i jakie brutalne metody stosuje ten apa
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rat wobec obywateli Polski. Zabiegi te ostatecznie doprowadziły do likwidacji MBP i na pod

stawie Dekretu o Naczelnych Organach Administracji Państwowej w zakresie Spraw We

wnętrznych i Bezpieczeństwa Publicznego z 7 XII 1954 r., utworzono dwa nowe resorty: Mi

nisterstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Odtąd 

pod MSW podlegały MO. ORMO. WOP. KBW i więziennictwo, natomiast pod Kds.BP pod

legała całość spraw związanych z bezpieczeństwem państwa. Organami terenowymi komitetu 

były te same wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa przemianowane na wojewódzkie (powia

towe i miejskie) urzędy ds. bezpieczeństwa publicznego.

W' czasie działania Kds.BP w latach 1954-1956. kluczowymi strukturami walczący

mi z działalnością antypaństwową były Departament III kierowany przez osławioną płk Julię 

Brystygier, oraz Departament IV kierowany przez ppłk Jana Góreckiego. Od pierwszych lat 

organizowania aparatu bezpieczeństwa do 1956 r., w wyniku terroru rozbito zbrojne i poli

tyczne podziemie niepodległościow-e. Funkcjonariusze stosowali rozmowy prewencyjne, za

trzymania, aresztowania, pobicia, brutalne śledztwa, inwigilację osób, korespondencji, lokali, 

porwania i uprowadzenia, mordy polityczne, jak również egzekucje.

Dnia 13 XI 1956 r. zlikwidowano Kds.BP i ochronę ustroju oraz interesów państwa 

powierzono MSW (w terenie zaś podlegającym mu wojewódzkim i powiatowym komendom 

MO). W kwestii walki z zagrożeniami o wymowie antypaństwowej, kluczową rolę odegrał w 

MSW Departament 111, którego wspomagały pozostałe departamenty. Analogicznie na terenie 

komend wojewódzkich MO od 1956 r. na rzecz Departamentu III MSW pracowały Wydziały 

III KW MO. Taki stan istniał do 28 V 1975 r.. kiedy na podstawie nowej reformy administra

cyjnej zmianie uległa struktura organów zwalczających zagrożenia antypaństwowe. Utworzo

no wówczas nowe KW MO, a w nich wydziały SB. Likwidacji uległy powiaty, a razem z ni

mi KP MO z komórkami SB. Na szczeblu gmin pozostały posterunki i komisariaty milicji, 

w których jednak nie przewidziano etatów dla SB. Wycofała się ona jakby z terenu, lokując 

swe agendy w KW MO, choć do obserwacji i analizy gmin wyznaczono funkcjonariuszy SB. 

Reforma z 1975 r. nie zmieniła funkcjonowania jednostek szczebla centralnego SB. Dopiero 

w końcu dekady rozpoczęto przekształcenia organizacyjne biur i departamentów wchodzą

cych w skład SB. Odpowiedzialny za zwalczanie działalności antypaństwowej oraz dywersji 

i sabotażu Departament III funkcjonował do końca lat siedemdziesiątych w niezmiennej for

mie. Jedynie w czerwcu 1977 r. w związku z rozwojem środowisk opozycyjnych oraz wyda

rzeniami z czerwca poprzedniego roku, utworzono w nim Wydział IX. który miał centralnie 

sprawuwać nadzór nad działaniami przeciwko rozwijającej się opozycji. Zasadnicza zmiana 
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nastąpiła w 1979 r., kiedy w związku z wzrostem liczby zadań spoczywających na Departa

mencie III, wyłączono z niego niektóre wydziały, tworząc z nich Departament IIIA MSW, 

Przy czym najważniejszą rolę w walce z zagrożeniami antypaństwowymi odegrały Wydziały 

III, V. VI oraz VII.

Przed wprowadzeniem stanu wojennego, 7 XI 1981 r. dotychczasowy Departament 

IIIA MSW przemianowano na Departament V MSW. Sfera działania Departamentu V MSW 

w ochronie gospodarki narodowej miała na celu ujawnianie i likwidację źródeł oraz skutków 

zagrożeń. Odpowiadał on wraz ze swymi oddziałami w terenie za ochronę przed sabotażami 

i działalnością antypaństwową. Wobec dużej liczby zagrożeń, jak pobić działaczy, rozbrajania 

funkcjonariuszy , anonimów anty państwowych, sabotaży i innych działań zakłócających funk

cjonowanie gospodarki narodowej, w 1984 r. przy Departamencie III utworzono Zespół do 

Zwalczania Terroryzmu i jego odpow iedniki w terenie. Utworzono też Zespół Operacyjny, do 

którego zadań należało rozpoznawanie środowisk nomenklatury partyjno-rządowej i prowa

dzenie działań operacyjnych w tych środowiskach. Latem 1987 r. Zespół do Zwalczania Ter

roryzmu przemianowano na Wydział XI MSW. a Zespół Operacyjny na Wydział XII, działa

jący w ramach Departamentu 111 MSW. Taka struktura przetrwała do końca istnienia peere

lowskiego MSW.

W pozostałych rozdziałach III, IV i V omówione zostały rozmaite typy radykalnych 

postaw społecznych, nielegalne struktury konspiracyjne a także działania aparatu bezpieczeń

stwa w obszarze w'alki z omawianym zjawiskiem. Analiza dokumentacji pozwoliła na synte

tyczne ujęcie zjawiska radykalnych postaw społecznych w Polsce lat 1944/45-1990. Trzeba 

tutaj dodać, że ich rozmiar, styl i natężenie w znacznym stopniu zależały' od polityki władz 

PRL. Zatem im bardziej ta polityka była ostra, tym bardziej nasilały się przejawy radykalizmu 

w' postawach społecznych. W okresie powojennym i stalinowskim (1944/45-1956) politykę 

władz Polski wobec obywateli cechowała agresywność i styl represyjny. Wobec tego zagro

żenia wy nikające z radykalnych postaw społecznych (sabotaży, uprowadzeń, aktów terroru 

itp.) miały również intensywny wydźwięk. Przy czym postawy społeczne charakterystyczne 

dla lat późniejszych (ostre formy propagandy wizualnej, anonimy, napisy) nie miały aż tak 

sporego rozmiaru w tym okresie. Dopiero po wydarzeniach 1956 r. oraz dojściu do władzy 

Gomułki, kiedy agresywna polity ka ustąpiła początkowo nieco łagodniejszej formie rządów 

totalitarnych, zmienił się także charakter zachowań rady kalnych. Wówczas propaganda wizu

alna. antypaństwowe napisy i anonimy zajęły czołową rolę w tego typu przejawach oporu 

społecznego, natomiast bardziej niebezpieczne akcje jak np. sabotaże czy różne formy terroru.
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nie występowały często. Miało miejsce niekiedy ich ożywienie, zwłaszcza w latach przemian 

1968, 1970 i 1976, kiedy w Polsce nasilił się opór społeczny. Zmiany przyniósł też rok 1980, 

stan wojenny (1981-1983) i jego konsekwencje. Od jego wprowadzenia radykalny opór spo

łeczny przybrał dosyć ostry rozmiar.

Pierwsze akcje radykalne w Polsce tuż po II wojnie światowej były skierowane na 

zamachy na dostojników państwowych. W latach 1944-1945 członkowie podziemia niepod

ległościowego dokonali dwukrotnie próby zamachu na prezydenta Polski Bolesława Bieruta. 

Do 1948 r. podziemie i radykalne bojówki przeprowadziły około 30 tys. napadów terrory- 

styczno-zbrojnych, zamordowały ponad 15 tys. członków PPR, funkcjonariuszy UB, MO. 

żołnierzy KBW, LWP. a także działaczy zaangażowanych w prowadzenie reformy rolnej, 

nacjonalizację przemysłu i inne akcje społeczno-polityczne.

Do najbardziej znanych w omawianym okresie spraw dotyczących przedsięwzięć ra

dykalnych, należy zaliczyć działalność w latach powojennych na ziemi opolskiej, dywersyj

no-sabotażowej grupy niemieckiej pod nazwą Freikorps Gross Mosdorf, która zajmowała się 

paraliżowaniem sieci komunikacyjnych, dewastowaniem maszyn w zakładach pracy, organi

zowaniem napadów na posterunki MO w celu zdobycia broni, a także napadami na spółdziel

nie. Drugą grupą była działająca na Dolnym Śląsku organizacja dywersyjno-sabotażowa 

Wehrwolf, której członkowie dążyli do całkowitego rozpoznania i opanowania przemysłu 

wałbrzyskiego pod kątem podejmowania różnych radykalnych akcji. Wśród nich było parali

żowanie linii komunikacyjnych, ataki, morderstwa oraz zatruwanie żywności i wody. Po woj

nie głośne były też sprawy sabotaży i podpaleń Zakładów Mechanicznych im. Karola Świer

czewskiego w Elblągu i sabotaż) w kopalni Rokitnica w Zabrzu. W Szczecinie w 1950 r. za

trzymano organizację Polska Podziemna Organizacja Młodzieżowa, która realizowała akcje 

zakłócania na terenie całej Polski ruchu kolejowego. Nie udało się jej jednak zrealizować pla

nów obrzucenia granatami gmachu KM PZPR w Szczecinie podczas obchodów święta pań

stwowego 22 Lipca, ponieważ została zatrzymana.

Problemy w zatrzymaniu sprawiała wówczas UB grupa Józefa Bosia, która w latach 

1951-52 podpaliła budynki PGR. skradła świnie ze spółdzielni produkcyjnej, zniszczyła plan

tację 5 tys. pomidorów i zabiła 46 owiec Spółdzielni Produkcyjnej w Machowie koło Zielonej 

Góry. W wyniku jej zatrzymania, członków skazano na wieloletnie kary wiezienia, a Bosia na 

karę śmierci.

Nieudaną akcją dokonaną z użyciem ładunku wybuchowego, był zamach w 1959 r. 

na przedstawicieli władz Polski, Władysława Gomułkę oraz przebywającego wówczas z wi- 
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żyłą w Polsce, Nikitę Chruszczowa. Zdarzenie miało miejsce w dzielnicy Sosnowca Zagórzu, 

gdzie przejeżdżała delegacja rządowa. Podczas zwiedzania obiektów przemysłowych, dnia 15 

VII 1959 r. o godz. 14:30 na trasie w Zagórzu przy' ul. Armii Czerwonej nastąpiła eksplozja 

bomby, która była zawieszona na drzewie przy krawężniku szosy i podłączona do radiowęzła. 

Poszukiwania inicjatorów nie dały rezultatu, ale już wkrótce z okazji święta Barbórki w Zagó

rzu i otwarcia nowej kopalni Porąbka, akcję powtórzono. W czasie wizyty 1 sekretarza KC 

PZPR Władysława Gomułki z członkami Biura Politycznego, 3 XII 1961 r. w Zagórzu przy 

ul. Krakowskiej ponownie eksplodował ładunek wybuchowy. Po miesiącu dochodzenia za

trzymano Stanisława Jarosa, który' przyznał się do zamachów. Oprócz Jarosa, sprawy' skiero

wane do sądu za sabotaż oraz próby zamachu dotyczyły współdziałających z nim Józefa Lot

ko i Wacława Sandeckiego. którzy w latach pięćdziesiątych na Górnym Śląsku dokonali kilku 

sabotaży. W sprawie Jarosa zapadły wyroki: kary śmierci dla niego samego (wykonano ją 

w styczniu 1962 r.), oraz 5-6 lat więzienia dla jego pomocników.

Również w latach siedemdziesiątych miały miejsce spektakularne akcje radykalne 

o szerszym rozmiarze. Pierwszą z nich była tzw. sprawa kaliska. Nietrudno było doszukać się 

w niej podtekstów politycznych, skoro miała miejsce w okresie napięć społecznych i masakry' 

grudniowej. Wieczorem 19 XII 1970 r. w Kaliszu wylano olej z transformatora, co doprowa

dziło do jego unieruchomienia w'jednej z rozdzielni. Niemal od razu nastąpiła przerwa w do

pływie energii elektrycznej dla odbiorców' rejonu obsługiwanego przez Zakład Energetyczny, 

który obejmował uprzemysłowioną część miasta z kilkunastoma zakładami przemysłowymi 

o dużym znaczeniu dla gospodarki narodowej i regionu (z nich najczęściej wysyłano towary 

na eksport). Inicjatorów tego zdarzenia upatrywano wśród kilku mężczyzn zatrudnionych 

w’ miejscowych Zakładach Grabarskich i Zakładach Mięsnych w Kaliszu. Po informacji, że 

tuż po wylaniu oleju ze zbiornika transformatora, udali się oni do miasta i zadzwonili do dys

pozytora sieci elektrycznej z pytaniem o przyczyny braku światła w Kaliszu, miejscowa Pro

kuratura Powiatowa nie miała wątpliwości i zarzuciła im dokonanie czynu z art. 127 par. 2 

k.k. W swoim uzasadnieniu prokurator podał, że inicjatorzy sabotażu działali wspólnie, 

wr zamiarze wywołania zaburzeń i nastrojów powszechnego niezadowolenia oraz poważnych 

zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej. Wszystkich wówczas skazano na 5 i 7 lat 

pozbawienia wolności.

Drugim znanym zdarzeniem w' tym okresie była sprawa braci Kowalczyków - Ry

szarda. pracownika Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i jego młodszego brata Jerzego, 

pracownika technicznego uczelni. W dniu 6 X 1971 r. Jerzy Kowalczyk za wiedzą brata pod- 
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łożył bombę w uczelnianej auli, protestując przeciwko spacyfikowaniu przez władze robotni

czych protestów na Wybrzeżu. Nazajutrz w tym pomieszczeniu miała odbyć się uroczysta 

akademia z okazji Dnia Milicjanta — święto MO i ORMO. W auli, w której podłożono bom

bę, odbywały się konferencje partyjne, często z udziałem czołowych przedstawicieli władz 

PRL. Początkowo bracia mieli koncepcję, aby w święto milicyjne zastosować bardziej łagod

ny środek w postaci wystrzału petardy podczas akademii, co miało wystraszyć i zarazem 

ośmieszyć jej uczestników. Wybuch, który nastąpił o godz. 24:40, całkowicie zniszczył aulę, 

uczelniane archiwum, dużą część zasobów bibliotecznych i bufet. Eksplozja była tak potężna, 

że wysadziła w powietrze dach budynku i spowodowała zapadnięcie podłogi, ale nikt nie od

niósł obrażeń. Po przesłuchaniu przez specjalną grupę operacyjno-śledczą MSW aż 300 osób, 

zarzut bezpośredniego przeprowadzenia aktu terroru postawiono Jerzemu Kowalczykowi, 

a Ryszardowi zarzucono udzielanie pomocy bratu w przygotowaniu bomby. Obaj zostali 

oskarżeni o nie tylko o wysadzenie auli, ale też o próbę pozbawienia życia działaczy politycz

nych i państwowych. W dniu 8 IX 1972 r. opolski Sąd Wojewódzki skazał Jerzego na karę 

śmierci, a Ryszardowi wymierzył karę 25 lat pozbawienia wolności.

Kontrowersyjne były przypadki targania się na własne życie pojedynczych obywateli 

z powodów politycznych. Najbardziej znanym takim wydarzeniem jest niewątpliwie sprawa 

spektakularnego podpalenia się Ryszarda Siwca 8 IX 1968 r. na ogólnokrajowych dożynkach 

na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w obecności kierownictwa partii, dyplomatów 

i 100 tys. widzów. Siwiec chciał zaprotestować przeciwko inwazji wojsk Układu Warszaw

skiego na Czechosłowację a także sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Jednakże niewiele 

osób wie, że już niebawem, bo 4 IX 1972 r. w centrum Legnicy na pl. Słowiańskim podobnie 

uczynił nauczyciel Romuald Kwasek, choć pobudki jego czynu nie są do końca wyjaśnione. 

Jasne są jednak motywy publicznego samospalenia byłego żołnierza AK i Kedywu Walentego 

Badylaka na krakowskim Rynku w marcu 1980 r. Bady lak targnął się na w łasne życie w mie

siącu kolejnej rocznicy wydania przez Stalina decyzji o rozstrzelaniu w lesie katyńskim oby

wateli polskich. Przykuł się on łańcuchem do hydrantu, oblał benzyną a następnie podpalił. 

O Badylaku niewiele się mówiło, a wiadomość o jego śmierci pojawiła się tylko wr prasie lo

kalnej. gdzie w lakonicznej formie pisano o śmierci psychicznie chorego emeryta. Inicjatywy 

mające na celu upamiętnienie ofiary Walentego Badylaka podejmowali działacze opozycji 

Krakowa, m.in. z Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, z Konfederacji Polski Niepodle

głej oraz ze Studenckiego Komitetu Solidarności.
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Na początku lat osiemdziesiątych interesująca była niestety krótka działalność Jaro

sławskiej Organizacji Solidarnych w woj. przemyskim, która jako prawdopodobnie jedna 

z pierwszych w Polsce tuż po ogłoszeniu stanu wojennego po godzinie 24:00 w nocy z 12/13 

XII 1981 r. przeprowadziła kilka akcji ulotkowych. sporządzenia antypaństwowych napisów 

w' miejscach publicznych oraz skonstruowania ładunku wybuchowego i wysadzenia w' powie

trze transformatora. Grupą kierowali Krzysztof Mruk i Andrzej Kuczek, którzy twierdzili, że 

może dojść do wojny i regularnych walk. Z uwagi na fakt, że chcieli być fizycznie przygoto

wani do podejmowania akcji, urządzali ćwiczenia na sali gimnastycznej szkoły i uczyli się 

strzelania. Grupa dysponowała bronią, co w zamyśle władz kwalifikowało ją do terrorystycz

nych. Jednak faktem najbardziej kontrowersyjnym jak na owe czasy, było to. że wszelakich 

instrukcji udzielał im zawodowy' oficer Wojska Polskiego z Rzeszowa, który przyjeżdżał do 

Jarosławia po cywilnemu. Uczył ich jak robić koktajl Mołotowa, jak mieszać składniki, aby 

farby którą malowano na ścianach nie dało się zmyć itp. Grupa została ujęta podczas sporzą

dzania antypaństwowego napisu. Krzysztofa Mruka i Andrzeja Kuczka skazano na 3 lata wię

zienia.

Wywołujące gorące spory' po ogłoszeniu stanu wojennego było podłożenie bomby na 

stacji benzynowej w Lubinie koło Legnicy. Jak się okazało, działanie było wr pełni zaplano

wane i tylko dzięki ajentowi, który na własną rękę dokonał rozbrojenia ładunku, udało się 

uniknąć eksplozji. Wszystkie elementy konstrukcyjne ładunku - jak wykazała późniejsza ana

liza - były sprawne. Ekspertyza wykazała, że gdyby doszło do wybuchu, najprawdopodobniej 

całkowicie zostałoby zniszczone centrum Lubina. Bombę podłożyło dwóch kolegów — Jan 

Kołodziej i Ryszard Szwed, wcześniej karani za kolportaż podziemnych wydawnictw. Powo

dem był brak akceptacji sytuacji politycznej po wprowadzeniu stanu wojennego i zwolnienie 

ich z pracy za poglądy. Koncepcje podłożenia bomby były różne, sugerowano nawet żeby 

umieścić ją pod placówką ORMO lub KM PZPR. Działalność mężczyzn znalazła naśladow

ców, bo na przestrzeni 1982 r. w Lubinie i w innych miejscowościach woj. legnickiego miało 

miejsce kilkanaście zamachów bombowych na obiekty' użytku publicznego, budynki PZPR. 

MO oraz mieszkania działaczy partyjnych i członków ORMO. W wyniku śledztw prowadzo

nych w tych sprawach przez KW MO w Legnicy, ustalono 18 inicjatorów zajść z których 17 

objęto aresztem. Do wyjaśnienia zdarzeń pow'ołano w Legnicy specjalną grupę operacyjno- 

śledczą pod krypt. Podmuch, co znacznie ułatwiło wyjaśnienie zaistniałych zdarzeń. Inicjato

rom podłożenia bomby Janowi Kołodziejowi i Ryszardowi Szwedzie zasądzono kary po 4 

lata pozbawienia wolności, ale amnestia dała im wolność.
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Dużego rozgłosu nabrało wydarzenie na terenie Ambasady PRL w Bemie, gdzie we 

wrześniu 1982 r. uzbrojeni napastnicy opanowali budynek zatrzymując 12 zakładników spo

śród personelu. Wśród nich byli: przedstawiający się jako płk „Wysocki” Florian Kruszyk, 

Krzysztof Wasilewski, Mirosław Plewiński oraz Marek Michalski. Zażądali oni od władz 

PRL odwołania stanu wojennego pod groźbą wysadzenia w powietrze budynku Ambasady. 

W dniu 9 września policja szwajcarska odblokowała budynek, uwolniła zakładników i za

trzymała terrorystów. W połowie września w Monachium zatrzymano wspólnika tej grupy 

Tadeusza Workiewicza. Władze PRL bezskutecznie domagały się ekstradycji osadzonych 

w szwajcarskim areszcie Polaków. Prasa PZPR podała, że Prokurator Generalny wystosował 

wnioski do ambasad Konfederacji Szwajcarskiej i RFN o ekstradycję mężczyzn. Biuro Koor

dynacyjne Solidarności w Brukseli odcięło się od wszelakich związków z napastnikami, ale 

prasa peerelowska przypisała zamach „ekstremistom” z NSZZ Solidarność.

Nader interesującą sprawą, choć ubogo udokumentowaną, jest badana przez działają

cy w MSW Zespół do Zwalczania Terroryzmu, sprawa Wydziału III WUSW w Ciechanowie 

z 1987 r., dotycząca miejscowości Lipniki koło Pułtuska, gdzie zorganizowano sabotaż pole

gający na ścinaniu słupów elektrycznych i telefonicznych. Sprawa operacyjnego sprawdzania 

pod krypt. Eskulap dowiodła, że inspiratorem działań był lekarz szpitala w Pułtusku Mieczy

sław' Wojtowicz, który wraz z drugim lekarzem Mikołajem Muczyńskim oraz pracownikami 

szpitala, zlecał wykonywanie sabotaży sanitariuszom Andrzejowi Szczawińskiemu i Zygmun

towi Podłóg. Motywem zasadniczym Wojtowicza by! odwet za zdelegalizowanie NSZZ Soli

darność Rolników Indywidualnych, jak również protest przeciwko panującej w Polsce sytu

acji społeczno-politycznej. Z początku zamierzano uszkodzić stację transformatorową w Puł

tusku, lecz z uwagi na trudności w doborze wykonawców odstąpiono od tego zamiaru. 

W latach 1982-87 stwierdzono 9 przypadków podcięcia słupów linii telefonicznej oraz drzew 

z nią sąsiadujących tak, że powodowały one każdorazowo uszkodzenie przewodów przy tra

sie Pułtusk — Płocochowo. oraz 4 przy padki podcięcia słupów' drewnianych linii energetycz

nej na terenie z Lipnik Nowych do Płocochowa. Śledztwo z uw'agi na niedostateczne dowody, 

zaniechano.

Ciekawą sprawą była działalność radykalnych Grup Bojowych Klasy Robotniczej na 

Emigracji, które zajmowały' się rozsyłaniem gróźb do wy sokich prominentów. W 1988 r. taką 

akcję wymierzono w' gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Korzystając z okazji komunistycznych 

uroczy stości 1 Maja członkowie tej organizacji usiłowali je zbojkotować i dokonać zamachu 

na gen. Jaruzelskiego. Przechwycona przez MSW informacja o planowanych działaniach, 
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została nadana na adres warszawski z terenu RFN. Treść listu z podpisem autora podającego 

się za Arno Moliera — informowała o bojkocie święta i planowanym zamachu. Nie udało się 

jednak bliżej wyjaśnić tej sprawy.

Oprócz najciekawszych i najbardziej spektakularnych przykładów, przez pół wieku 

w Polsce występowało wiele innych przypadków zachowań radykalnych. Ich oszacowanie 

w analizowanym okresie było zadaniem skomplikowanym. Trzeba pamiętać, że spora część 

danych pozostawionych przez komunistyczne organy bezpieczeństwa posiada wydźwięk pro

pagandowy i z racji tego nie są one w pełni odzwierciedleniem rzeczywistego wymiaru zjawi

ska. Przy weryfikacji tych danych połączonej z konfrontowaniem ich z innymi dokumentami 

i źródłami, udało się ustalić że w latach 1944/45-1956 miało miejsce w Polsce około 13 tys. 

zdarzeń o cechach radykalnych. Z liczby tej prawie 7 tys. dotyczyło dywersji i sabotażu, a co 

najmniej 6 tys. napadów, zamachów, uprow adzeń, ucieczek z powodów politycznych, anoni

mów. przejawów propagandy wizualnej itp. We wszystkich zdarzeniach o cechach radykal

nych form oporu uczestniczyć mogło prawie 660 grup zorganizowanych, a przed sądami 

i prokuraturami toczyło się za tego rodzaju działalność około 10 tys. spraw.

W latach pięćdziesiątych zasadniczym problemem, z jakim borykały się władze, były 

akcje sabotażowo-dywersyjne. Prawie każdy proces grup podziemnych zawierał tego rodzaju 

zarzuty bez wnikania w to, czy osądzani faktycznie prowadzili taką działalność. Usiłowano 

w tym czasie przecież realizować politykę Stalina, który już wcześniej zalecał, żeby przyzna

wać się nawet do najbardziej fikcyjnych czynów, skoro władze nakazały. Nie oznacza to 

oczywiście, że nie było zdarzeń sabotażowych, wręcz przeciwnie - były i to właśnie w latach 

pięćdziesiątych najczęściej. Był to element zradykalizowania postaw społecznych zgodnie 

z przyjętymi hipotezami, że jakie środki stosuje władza - takimi odpowiedzą obywatele. Re

alizacja polityki represyjnej władz mogła być możliwa dzięki rozbudowie oraz utrzymywaniu 

„ramienia zbrojnego” komunistów, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i orga

nów' pomocniczych w latach 1944/45-1954, oraz od 1954 r. - Komitetu ds. Bezpieczeństwa 

Publicznego. Oprócz zdarzeń określanych jako dywersja oraz sabotaż, istniały oczywiście 

inne formy oporu, takie jak ucieczki na Zachód, doprowadzanie do aktów terroru, czy organi

zowanie się w grupy konspiracyjne. Jednakże aparat bezpieczeństwa starał się usprawniać 

pracę w dziedzinie ścigania przejawów dywersji i sabotażu jako działania priorytetowego.

W okresie gomułkowskim i gierkowskim miało miejsce około 58 tys. zdarzeń o ce

chach radykalnych, ale zmieniły się ich formy i nasilenie. Wówczas stwierdzono duży spadek 

działań dywersyjno-sabotażowych przy sporym wzroście innych form oporu. Sabotaże wr Pol- 
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sce wystąpiły w około 9,9 tys. przypadkach. Jest to znaczny spadek, zważywszy na fakt że 

liczba dotyczy okresu 23 lat. podczas gdy w ciągu 11 lat powojennych rozmiar tych form 

oporu był niewiele mniejszy. Inne przejawy radykalizmu takie jak propaganda wizualna, ano

nimy. napady i pobicia, stanowiły około 48 tys. zdarzeń. Przy czym osoby zorganizowane 

w grupy stanowiły' co najmniej 6,5 tys. zaangażowanych w około 1 tys. rozmaitych formacji.

Okres gomułkowski dał społeczeństwu obiecany kurs w kierunku bardziej swobod

nego podejścia do obywateli i spraw społeczno-politycznych, co nazywało się wtedy „libera

lizacją”. Faktycznie, w latach 1956-1970 panowała większa swoboda pod tym względem, ale 

nadal widać było politykę opartą na represyjności, jednak inną w swej formie. Zmieniły się 

też formy radykalizmu na bardziej łagodne, co wynikało - jak założono w hipotezach badaw

czych - ze stylu sprawowania władzy. Jednak w tych czasach radykalizm był wyzwalany na 

ogół w okresie wzbudzającym napięcia społeczne. Mowa tutaj głównie o latach 1967-1968 

i masowym pozbywaniu się z aparatu władzy i agend państwowych, ludzi pochodzenia ży

dowskiego. Lata sześćdziesiąte był to również okres dwukrotnej próby zamachu na przedsta

wicieli władz PRL w towarzystwie delegacji z Moskwy.

W latach siedemdziesiątych nadal starano się podtrzymywać bardziej łagodną polity

kę i raczej unikano ostrych starć w stylu lat stalinowskich. Złożyło się na to stanowisko nowo 

wybranego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i ekipy rządzącej. Mimo, że przez pierw

szą połowę tych lat polityka władz była względna, to od połowy dekady pojawiły się pierwsze 

oznaki załamania i wówczas zachowania społeczne ulegały radykalizacji. Znalazły one ujście 

głównie w protestach z czerwca 1976 r. Jednakże ich ostra forma też wywołała u władz, się

gnięcie po radykalniejsze formy represji („ścieżki zdrowia”). Praktyki takie nie potwierdziły 

obecnego wówczas pędu władz do objęcia szkoleniami i studiami wielu osób z aparatu bez

pieki i generalnie docenianie zdolności intelektualnych.

Ostatnia omawiana dekada 1981-1990, czyli stan wojenny i lata osiemdziesiąte, była 

okresem o znacznym nasileniu radykalnych form oporu. Tylko w latach stanu wojennego 

1981-1983 MSW odnotowało około 1 tys. zdarzeń dywersji i sabotażu, a w latach osiemdzie

siątych około 1,5 tys. przypadków. Jeśli zaś chodzi o pozostałe radykalne formy oporu, sta

nowiły one w latach osiemdziesiątych około 6 tys. zdarzeń, z czego w samym stanie wojen

nym 4 tys., a 1,8 tys. w latach 1984-1990. Zatem w ciągu dekady lat osiemdziesiątych 

stwierdzono 7,5 tys. radykalnych form oporu i tego typu postaw' społecznych. Reasumując, 

w latach 1944/45-1990 miało miejsce w Polsce około 18 tys. przypadków' dywersji i sabotażu 
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oraz około 60 tys. pozostałych form oporu o charakterze radykalnym. Zatem opór radykalny 

i postawy tego typu objęły ogółem 78 tys. zdarzeń w latach 1944/45-1990.

W przypadku lat osiemdziesiątych, strajków z 1980 r. i wprowadzeniu stanu wojen

nego w 1981 r., znowu potwierdza się główna hipoteza o zależności metod stosowanych przez 

władze wobec tych praktykowanych przez społeczeństwo. W stanie wojennym nasila się zja

wisko powstawania różnych organizacji podziemnych, które chciały zwalczać komunizm. 

Udało się ich doliczyć około 350 na terenie prawie wszystkich województw'. Następuje także 

w tym okresie prawdziwy wylew wszystkich zradykalizowanych form oporu, mających czę

ściowo cechy z trzech poprzednich dekad.

Zebrany materiał faktograficzny dowodzi, że zjawisko radykalizmu w Polsce okresu 

PRL było nieodłącznym elementem przejawów oporu społecznego. Dowodzi też. że wielu 

obywateli nie bało się występować w takiej formie przeciwko ustrojowi. Sięganie do metod 

radykalnych świadczyło o częstym braku akceptacji społecznej dla sytuacji politycznej w Pol

sce przez sfrustrowanych i zdesperowanych obywateli. Dowodziło również, jak spora była 

grupa osób, które chciały pozostać anonimowe, oraz jak duże było zjawisko oporu społeczne

go na ogół kojarzonego dotąd tylko z demonstracjami, manifestacjami oraz strajkami.

5. Omówienie pozostały ch osiągnięć naukowo-badawczych

Badania naukowe które prowadzę, zasadniczo dotyczą czterech obszarów, do któ

rych należy zaliczyć problematykę:

1) ruchów, organizacji i partii politycznych w Polsce po 1944 r.;

2) oporu społecznego w Polsce po 1944 r.;

3) znaczenia spraw gospodarczych i administracyjnych dla funkcjonowania państwa 

polskiego po 1944 r.;

4) wybranych zagadnień dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej państw’ 

Europy, Ameryki i Azji po 1944 r. (również z odniesieniami do Polski).

Ostatni obszar badawczy realizuję jako uzupełnienie i zarazem rozszerzenie badań 

naukowych.

Po obronie pracy doktorskiej zająłem się tematyką społeczno-polityczną oraz gospo

darczą woj. rzeszowskiego po 1944 r. Bogata dokumentacja zachowana w zbiorach Archi

wum Państwowego wr Rzeszowie i Archiwum rzeszowskiego IPN pozwoliła mi na rozwijanie 

zainteresowań naukowych i podsunęła wiele ciekawych pomysłów'. Zwłaszcza, że sporo kwe-
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stii z interesujących mnie obszarów pozostawało w dalszym ciągu bliżej nieznanych. Jedną 

z nich była sprawa greckich mniejszości narodowych w woj. rzeszowskim po 1945 r. Doku

mentacja zdeponowana w zbiorach Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Rze

szowie (Archiwum Państwowe) pozwoliła na interesujące ustalenia odnoszące się do tej 

mniejszości. Badania zaowocowały opublikowaniem artykułu Greckie mniejszości narodowe 

w województwie rzeszowskim ¡949-1975, który ukazał się w wydawanym przez Archiwum 

Państwowe w Przemyślu piśmie pt. ..Rocznik Historyczno-Archiwalny”.

Ważną kwestią, która zwróciła moją uwagę podczas kwerendy archiwalnej, były 

zniszczone i wybrakowane akta Wydziału Wojskowego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszo

wie, znajdujące się w' Archiwum Państwowym, a dotyczące stopnia zaminowania terenu woj. 

rzeszowskiego po 1945 r. W ten sposób powitał kolejny artykuł Akcja rozminowywania tere

nu województwa rzeszowskiego po II wojnie światowej 1945-1956. który opublikowałem 

w t. XIX (2008 r.) „Prac Historyczno-Archiwalnych”. Temat ten nie był podjęty przez nikogo 

z historyków regionu rzeszowskiego. Uwagi w tej kwestii jedynie sygnalizował J. Petrus, ba

dacz dziejów Rzeszowa. Moje zainteresowania naukowe coraz częściej oscylowały' wokół 

tematyki politycznej i administracyjnej. Efektem było opublikow'anie artykułu pt. Podział 

administracyjny, obszar i ludność woj. rzeszowskiego (podkarpackiego) w latach 1945—2005. 

Jak się okazało, z pozoru wydawałoby się oczywisty temat również nie został opisany i zo

brazowany w postaci map. statystyk i zestawień przez żadnego historyka zajmującego się 

tematy ką społeczno-polityczną Rzeszo wszczyzny po 1945 r.

Wyróżniający się spośród jednostek administracyjnych woj. rzeszowskiego powiat 

mielecki ma bogatą historię powojenną. Po II wojnie światowej działało na jego terenie wiele 

organizacji konspiracyjnych, a społeczny opór był spoty. Z uwragi na liczący się gospodarczo 

teren, obszar ten był w dużym zainteresowaniu wojewódzkich władz partyjnych i administra

cyjnych. Podjęta przeze mnie w 2005 r. współpraca z periodykiem naukowym wydawanym 

przez Muzeum Regionalne w Mielcu „Rocznik Mielecki" i jego dyrektorem Jerzym Skrzyp

czakiem, zaowocowała ukazaniem się dwóch artykułów na łamach pisma: Funkcjonowanie 

nomenklatury' partyjnej w latach 1949-1975 (na przykładzie powiatu mieleckiego) i Milicja 

Obywatelska w powiecie mieleckim 1944/45-1975 (oba w nr 17, t. X-X1 z 2008 r.). Teksty 

powstały w oparciu o kwerendy archiwalne w zasobach rzeszowskiego IPN i Archiwum Pań

stwowego.

Bogata przeszłość regionu przemyskiego sprawia, że zbiory Archiwum Państwowe

go w Przemyślu mogą zainspirować historyka do ciekawych pomysłów. Jeszcze podczas 

16



kwerendy do pracy doktorskiej znalazłem w zbiorach tego archiwum zespół Zrzeszenie Kato

lików „Caritas”, a w jego ramach dokumentację Społecznego Komitetu Pomocy Repatriantom 

w Przemyślu. Okazało się. że również informacje tam zgromadzone nie były' dotąd przez ni

kogo publikowane, zatem po weryfikacji danych i uzupełnieniu kwerendy w Archiwum Pań

stwowym w Rzeszowie, opublikowałem artykuł Akcja repatriacyjna i pomoc charytatywna 

dla repatriantów w województwie rzeszowskim 1955 1959, który ukazał się w t. XL1V, z. 4 

(2008) „Rocznika Przemyskiego”.

Interesującą kwestią dotyczącą tych terenów było utworzenie powiatu ustrzyckiego. 

który powstał w 1951 r. w wyniku wymiany części pasa granicznego pomiędzy ZSRR a Pol

ską. Tekst opublikowany w t. XX „Rocznika Historyczno-Archiwalnego” nosi tytuł Akcja 

HT, czyli okoliczności powstania powiatu ustrzyckiego (2009). Kontynuowałem również wąt

ki mniejszości narodowych na tym terenie, zatem w t. XLV, z. 4 (2009) „Rocznika Przemy

skiego” opublikowałem artykuł pt. Romowie w województwie rzeszowskim w latach 1945— 

1975.

Sprawy gospodarcze, administracyjne oraz społeczno-polityczne koncentrujące się 

głównie na trzydziestoleciu powojennym woj. rzeszowskiego stanowiły centrum moich zain

teresowań. Efektem było opublikowanie tekstu Nielegalny przemysł i handel garbarski w wo

jewództwie rzeszowskim 1944/45-1948 w t. XXII „Prac Historyczno-Archiwalnych” z 2010 r. 

Problematyka poruszona w tym jak i w poprzednim artykule, także nie była bliżej znana. 

Tekst z t. XXII PH-A jest nader interesującym przykładem potwierdzającym represyjną poli

tykę władz komunistycznych, które niszcząc prywatną inicjatywę już po wojnie dążyły do 

maksymalnego jej ograniczania.

W latach 2009-2010 główne moje zainteresowania naukowe koncentrowały się na 

przygotowaniu monografii na temat organizacji partyjnej PZPR i jej funkcjonow'ania w Polsce 

południowo-wschodniej. Poprzedził je nadmieniony już artykuł w „Roczniku Mieleckim” na 

temat nomenklatury PZPR, a także opublikowany w t. XXI „Prac Historyczno-Archiwalnych” 

(2009) artykuł pt. Czy jesteśmy w stanie zagrodzić drogę postępującemu kapitalizmowi? Le

wica w Polsce południowo-wschodniej 1990-2008. Kwerenda archiwalna przy pracy nad mo

nografią dotyczącą nomenklatury' PZPR objęła obszerny zespół KW PZPR w Rzeszowie zde

ponowany w zbiorach Archiwum Państwowego, oraz IPN. Efektem tych badań było wydanie 

monografii pt. Funkcjonowanie nomenklatury partyjnej w województwie rzeszowskim w la

lach 1948/49 1990, Sandomierz 2011. ss. 365. Moje zainteresowania naukowe w tym czasie 

koncentrowały się głównie na systemie partyjnym PRL, jego strukturze, a także na mechani
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zmach funkcjonowania. Okazało się, że kwestie organizacji partyjnej i nomenklatur}' PZPR 

na terenie woj. rzeszowskiego poza pracami propagandowym z lat osiemdziesiątych, nie były 

bliżej znane.

Trzeba dodać, że obszerna była również baza źródłowa w rzeszowskim Archiwum 

Państwowy m. Skorzystałem ogółem z 380 jednostek archiwalnych, z których każda ma odbi

cie w przypisach. Kwerenda pomocnicza przeprowadzona w rzeszowskim IPN objęła ogółem 

47 jednostek archiwalnych. Uzupełnieniem bazy źródłowej była kwerenda w zespole KC 

PZPR w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Najważniejsze materiały w rzeszowskim Ar

chiwum Państwowym objęły zespoły: Egzekutywy KW PZPR. Wojewódzkiej Komisji Kon

troli Partyjnej, a także Wydziału Organizacyjnego. Dokumentacja tych wydziałów jest w do

brze zachowanej fomiie i stanowi źródło wielu faktów. Monografia Funkcjonowanie nomen

klatury partyjnej w województwie rzeszowskim w latach 1948/49—1990 jest pierwszym cało

ściowym opracowaniem prezentującym stan wiedzy historycznej na temat miejsca, roli, zna

czenia i mechanizmów działania organizacji partyjnej woj. rzeszowskiego w pełnym okresie 

jej istnienia. Cezurę czasową książki określiłem wudług jasnego i prostego schematu, dzieląc 

pracę na cztery dekady: lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. 

Składająca się z 5 rozdziałów monografia stanowi syntetyczne kompendium wiedzy i zawiera 

informacje na temat list nomenklaturowych, rozwoju szeregów PZPR, akcji propagandowych, 

form walki z nieprawidłowościami w organizacji partyjnej, stopnia upartyjnienia poszczegól

nych środowisk, przyczyn opuszczania szeregów PZPR, stylu pracy aparatu władzy, kwestii 

ideologicznych, metod propagandowych, współpracy z partiami satelickimi SD i ZSL. Dzięki 

ustaleniom wielu faktów, danych liczbowych, a także rozległej lekturze akt. udało mi się od

powiedzieć na zasadnicze pytania zawarte w monografii: 1) na czym opierały się metody pro

pagandowe wypracowane przez partię?, 2) jak wyglądały przyjęcia i jaki byl mechanizm 

usuwania z partii?, 3) jak wyglądała wałka z nieprawidłowościami i jakie były jej efekty?, 

4) na jakiej zasadzie funkcjonowała tak zwana .. karuzela kadrowa ’?, 5) jak wyglądał poziom 

upartyjnienia poszczególnych środowisk w każdej z dekad?, oraz 6) jakie byty powody wstę

powania do partii?

Po wydaniu nadmienionej publikacji kontynuowałem badania naukowe odnoszące 

się do systemu partyjnego w aspekcie regionalnym i ogólnopolskim. Opublikowałem artykuły 

Partia Kupiecka RP w Rzeszowie oraz System partyjny PRL: nadzieje, rozczarowania, pato

logie (1945-1990) w t. XXIV i XXV „Prac Historyczno-Archiwalnych”, a także artykuł pt. 

Polskie placówki partyjne h USA w latach 1945-1989: analiza w świetle akt KC PZPR, który 
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opublikowałem w periodyku „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Histórica” (2014). Ostatni 

z nich powstał na bazie materiałów źródłowych pochodzących z Wydziału Zagranicznego KC 

PZPR oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zdeponowanych w Archiwum Akt Nowych 

w' Warszawie. Zawiera on wiele nieznanych dotąd faktów. Badając aspekty związane z sys

temem partyjnym opublikowałem również w „Pracach Historyczno-Archiwalnych” artykuł pt. 

Partie „kanapowe" w III Rzeczypospolitej (2015).

Prowadząc kwerendę w Archiwum Akt Nowych dotarłem do akt, z których informa

cje znacznie rozwijają oraz wzbogacają stan wiedzy na podejmowane przeze mnie tematy. 

W kwestiach systemu partyjnego z wątkiem międzynarodowym obszarem szczególnie mnie 

interesującym, są badania nad placówkami PPR/PZPR zagranicą. Obecnie pracuję nad mono

grafią pt. Polskie placówki partyjne w świecie 1945-1989.

W ramach obszaru badawczego koncentrującego się na znaczeniu spraw administra

cyjnych i gospodarczych dla funkcjonowania państwa polskiego po 1944 r„ opublikowałem 

w „Roczniku Mieleckim”, artykuł Z przestępczości gospodarczej w powiecie mieleckim 1945- 

1975 (t. XIV-XV z 2012 r.), a także artykuły w periodykach naukowych wydawanych przez 

Uniwersytet Łódzki: Marnotrawstwo w PRL — studia nad gospodarką państwową, w nr 2 

rocznika XI „Przeglądu Nauk Historycznych” (2012), i Afery i nadużycia gospodarcze. Przy

czynek do badań nad przestępczością w PRL w t. 12 „Studiów z Historii Społeczno- 

Gospodarczej XIX/XX wieku” (2013).

Kontynuowałem rozwinięty kilka lat wcześniej w’ątek administracyjny w kolejnych 

pracach. Efektem był tekst nt. Organy administracji państwowej w woj. rzeszowskim u* latach 

1944-1990 opublikowany w t. XXIII „Prac Historyczno-Archiwalnych” (2011). Napisałem 

też artykuł Powiat radymniański 1954 1961 do t. XIX „Rocznika Stowarzyszenia Miłośni

ków Jarosławia” (2012).

Równolegle pracowałem nad monografią pt. Urząd wojewody w Polsce 1918-2013. 

Studium prawno-historyczne, Rzeszów 2013, ss. 202. Mimo tematu podejmowanego już przez 

niektórych badaczy, książka zawiera wiele bliżej nieznanych danych dotyczących analizowa

nej problematyki. Niewątpliwe jej mocną stroną są dotąd niepublikowane samodzielne opra

cowania statystyczne, liczne dane i zestawiania. Dotyczą one stopnia udziału organizacji 

i ugrupowań politycznych na stanowiskach wojewodów w poszczególnych okresach, grup 

wiekowych wojewodów, podziału mandatów itd. Stworzenie w aneksie pracy całościowego 

zestawiania zawierającego wszystkich wojewodów od 1918 r. do czasów współczesnych wraz 

z ich przynależnością partyjną okazało się zadaniem czasochłonnym i trudnym, ale wykonal-
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nym. W książce opracowałem również schematy odnoszące się do wewnętrznej struktury 

urzędów wojewódzkich, czego dotychczas nikt się nie podjął.

Wątkami badawczymi, z którymi nie rozstałem się od chwili przygotowania rozpra

wy doktorskiej, były aspekty wyznaniowe podejmowane w różnych pracach. Odnosiły się one 

zarówno do obszaru oporu społecznego, jak również kwestii administracyjnych. Po wydaniu 

monografii Władze państwowe a Kościół katolicki w województwie rzeszowskim M' latach 

1945-1975. Rzeszów 2010, ss. 570. w latach 2012-2013 opublikowałem 4 artykuły: Ducho

wieństwo ziemi mieleckiej w walce z władzami komunistycznymi (1945-1975) w t. XIV-XV 

„Rocznika Mieleckiego”; Zmiany organizacyjne diecezji przemyskiej w trzydziestoleciu powo

jennym (1945 -1975) w t. XXII ..Rocznika Historyczno-Archiwalnego”; Władze państwowe a 

Kościół katolicki na ziemi tarnobrzeskiej w latach 1945-1975 w nr 39 „Tarnobrzeskich Ze

szytów Historycznych”; oraz Ksiądz Ludwik Hupkala 1912-1995 w t. 20 (nr 2) „Studiów 

Sandomierskich”. Wątek prawodawstwa wyznaniowego zawierają artykuły Antykościelne 

prawodawstwo w Polsce 1945-1956 oraz Prawo i polityka wyznaniowa Polski okresu Go

mułki (1956-1970). opublikowane w nr 22 i 24 „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego” - pisma 

wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (2013). Jednym z najtrudniejszych zadań 

w' tym obszarze było ustalenie przemian administracyjnych na terenie diecezji przemyskiej 

w trzydziestoleciu powojennym i zobrazowanie ich na mapie. Jak dotąd nikt z historyków nie 

podjął się tego zadania. Zawiła kwerenda archiwalna prowadzona w bibliotece Wyższego 

Seminarium Duchownego, gdzie znajdują się schematyzmy diecezjalne (spisy parafii, dekana

tów oraz miejscowości), nie dała pożądanego efektu. W związku z tym konieczna była kwe

renda w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemyślu, a także - jako uzupełnienie - w Archi

wum Państwowym w Rzeszowie i Archiwum Akt Nowy ch w Warszawie w zespole Urząd do 

Spraw Wyznań. Mowa tutaj o artykule pt. Zmiany organizacyjne diecezji przemyskiej w trzy

dziestoleciu powojennym (1945-1975).

Kontynuując cykl badań dotyczących oporu społecznego, publikowałem różne prace 

na ten temat wr skali regionalnej. Bliżej nieznane były postawy społeczne w woj. rzeszowskim 

w okresie wydarzeń grudnia 1970 r.. a dokumenty zdeponowane w Archiwum Państwowym 

w Rzeszowie i rzeszowskim 1PN pozwoliły opisać panujące wówczas nastroje społeczne. 

Efektem tych kwerend archiwalnych było opublikowanie artykułu Postawy społeczne w wo

jewództwie rzeszowskim wobec wydarzeń grudniowych 1970 r. w czasopiśmie naukowym 

..Przemyskie Zapiski Historyczne” (R. XVIII: 2010-2011). W 2012 r. opublikowałem samo

dzielną monografię Stan wojenny w województwie rzeszowskim 1981-1983. Rzeszów 2012, 
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ss. 164. Powstała ona w oparciu o akta zdeponowane w trzech rzeszowskich archiwach: Pań

stwowym, Archiwum IPN i Archiwum Zarządu NSZZ „Solidarność”. Akta tam zgromadzone 

pozwoliły na rozwinięcie niektórych aspektów jedynie zasygnalizowanych wcześniej w róż

nych drobnych pracach i artykułach.

Zwieńczeniem publikowania różnych przyczynkarskich prac odnoszących się do 

oporu społecznego, były kwerendy archiwalno-biblioteczne pod kątem stworzenia jednolitych 

prac na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, poruszających problematykę radykalnych 

form oporu społecznego. Zasadniczo działania te poszły w trzech kierunkach, tzn. przygoto

wania publikacji na temat przejawów' radykalizmu w postawach społecznych w okresie PRL 

oraz w latach III RP. Poprzedziły je artykuły Sabotaż w Polsce w latach 1944/45-1956 

w „Przeglądzie Nauk Historycznych” (2014) i O sabotażu i dywersji w świetle polskiego 

ustawodawstwa po 1944 roku w fachowym piśmie „Czasopismo Prawno-Historyczne" wy

dawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po

znaniu. Prace nad oporem społecznym zaowocowały wydaniem w 2014 r. samodzielnej mo

nografii pt. Radykalizm jako zjawisko społeczne w III RP (1989/90-2014), Rzeszów 2014, ss. 

462. Przygotowanie jej napotkało na szereg trudności z uwagi na fakt, że jak na chwilę obec

ną w praktyce nie jest możliwe skorzystanie z dokumentacji wytworzonej przez Urząd 

Ochrony Państwa oraz jego następczynię — Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tema

tyka ta jak dotąd nie została podjęta przez żadnego historyka zajmującego się dziejami poli

tycznymi Polski po 1990 r. Jednakże dzięki determinacji i szerokiej kwerendzie artykułów 

prasowych, wzmianek w artykułach naukowych i innych źródłach, udało się ukazać pełny 

obraz zjawiska radykalizmu na przestrzeni III Rzeczypospolitej. Książka została wydana 

wr 2014 r. nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukami w Sandomierzu. Przygotowałem 

również publikację poruszającą tą samą co wyżej tematykę, ale obejmującą okres PRL. 

o czym pisałem wyżej.

W latach 2015—2017 opublikowałem artykuły odwołujące się na różnych płaszczy

znach do oporu społecznego: Radykalne jbrmy oporu społecznego w Polsce na tle wydarzeń 

1968 roku w toruńskim periodyku „Historia i Polityka” (2015); Z dziejów konspiracji mło

dzieżowej województwa rzeszowskiego 1956 1970 w „Studiach Sandomierskich" (2015), oraz 

Współczesne konflikty i ich wpływ na radykalizację postaw w III RP, w ramach monografii 

Nauki społeczne i ekonomiczne wobec problemów współczesności. Wybrane zagadnienia, pod 

red. K. Pujer (2017).
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Korzystając z okazji 70. rocznicy powstania województwa rzeszowskiego, zorgani

zowałem publikację zbiorową pod moją redakcją Z dziejów Polski południowo-wschodniej 

1944/45—1990. Wybrane aspekty (2016). Oprócz wstępu, w jej ramach jestem autorem dwóch 

prac: Radykalizm a opór społeczny w Polsce południowo-wschodniej (1945-1989/90). oraz 

Frakcja prawicowa w ZSL woj. rzeszowskiego ¡956-1970. Ten drugi porusza nader ciekawe 

zjawisko bojkotu oficjalnego stylu pracy kierownictwa partyjnego przez tworzące się grupy 

o orientacji prawicowej sięgające do tradycji PSL. Praca pod redakcją ukazała się w 2016 r. 

nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu, z którym regularnie współpracuję.

W ramach obszaru badawczego realizowanego przeze mnie od 2011 r. i stanowiące

go swoiste uzupełnienie do omawianych wyżej badań, zajmuję się również problematyką do

tyczącą wybranych zagadnień polityki wewnętrznej i zagranicznej państw Europy, Ameryki 

i Azji. Jednakże część tematyki w nich poruszanej odnosi się do Polski w kwestiach gospo

darczych i oporu społecznego. Wśród nich znajdują się artykuły: Stosunki polsko-indyjskie 

w okresie PRL w „Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej” (nr 282 z 2011 r.), Kon

takty polsko-islandzkie po 1945 roku w „Przeglądzie Nauk Historycznych” (r. XI. nr 1 z 2012 

r.), Polityka zagraniczna Turcji w okresie wydarzeń czechosłowackich 1968 roku w „Przeglą

dzie Nauk Historycznych” (r. XIII z 2014 r.), oraz Sytuacja społeczno-polityczna w okresie 

powstania muru berlińskiego według polskich przekazów prasowych w „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Histórica” (nr 95 z 2015 r.).

W ramach wybranych zagadnień poruszanych przeze mnie w omawianym obszarze, 

należy także uwzględnić artykuły: Islandia po 1945 roku: analiza polityki w świetle materia

łów źródłowych w „Przeglądzie Nauk Historycznych” (r. XII z 2013 r.), Gwatemala — polity

ka wewnętrzna (od końca II wojny światowej do wojny domowej 1960 roku) w „Acta Univer

sitatis Lodziensis. Folia Histórica” (nr 94 z 2015 r.) oraz Znaczenie zjawiska korupcji dla bez

pieczeństwa państw upadłych w „Rocznikach Ekonomii i Zarządzania” z 2017 r. Problematy

ka w nich podjęta nie była szerzej poruszana, a tylko sygnalizowana przez innych autorów. 

O ile niektóre z nich stanowią rozwinięcie badań prowadzonych przeważnie przez badaczy 

zagranicznych, to większość bazuje na niepublikowanych dotąd źródłach archiwalnych, które 

dają możliwość spojrzenia na badaną problematykę pod kątem wniesienia nowych informacji 

i co z tym związane, innego spojrzenia na poruszaną w nich problematykę.
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6. Podsumowanie

Reasumując, w czasie dziesięcioletniej działalności badawczej po obronie pracy dok

torskiej (2007-2017) opublikowałem 49 artykułów’ naukowych i 3 hasła encyklopedyczne. 

W latach 2010-2017 wydałem ponadto 6 samodzielnych monografii książkowych i 1 pracę 

pod moją redakcją (4 z nich dotyczą problematyki regionalnej, a 3 ogólnopolskiej). Zbierając 

materiały źródłowe do artykułów i monografii skorzystałem ogółem z 25 placówek archiwal

nych (oddziałów IPN. archiwów państwowych i wyznań). Cały mój dorobek po obronie pracy 

doktorskiej od końca 2007 r. do chwili obecnej liczy 56 publikacji. Prezentowane badania 

naukowe potwierdzone zostały moim czynnym uczestnictwem w 15 konferencjach nauko

wych (8 ogólnopolskich i 7 międzynarodowych), na których przedstawiane były wybrane 

problemy badawcze.
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