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Dariusz Magier
Archiwum Państwowe w Siedlcach/

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dokumenty ruchu solidarnościowego 
1980–1981 w zasobie Archiwum 

Państwowego w Siedlcach

Wstęp
Po spacyfikowaniu podziemia niepodległościowego po II wojnie świa-

towej, Siedleckie, które w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych powojen-
nych lat zdominowane było przez (szczególnie zwalczane przez Polskę Ludową) 
struktury o obliczu narodowym, do „karnawału Solidarności” nie stanowiło te-
renu szerszej aktywności opozycji antykomunistycznej. Dała ona znać o sobie 
dopiero w czasie Marca ’68 poprzez protesty studentów miejscowego Studium 
Nauczycielskiego (ok. 35 zaangażowanych osób solidaryzujących się ze swy-
mi warszawskimi kolegami), polegające na rozwieszaniu plakatów i rozrzuca-
niu ulotek wykonanych własnoręcznie oraz udział w demonstracjach w stoli-
cy1. Inne przejawy oporu wobec rządów komunistów miały charakter działań 
podejmowanych przez pojedyncze osoby, takie jak Stanisław Karpik, Zygmunt 
Goławski, Marian Piłka, Jan Mizikowski i grono ludzi z nimi związanych2. To 
oni powołali Siedlecko-Podlaską Grupę Ludowo-Narodową w 1977 r., Podlaski 
Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących w 1978 r. i angażowali się w działalność 
struktur ogólnopolskich, takich jak Komitet Obrony Robotników, Ruch Obro-
ny Praw Człowieka i Obywatela (1977), Konspiracyjny Komitet Katyński, Ruch 
Młodej Polski i Konfederacja Polski Niepodległej (1979)3.

Bunt społeczny rodził się powoli, od pierwszych nieśmiałych narzekań 
i coraz śmielszych komentarzy nieprzychylnych komunistycznej władzy, któ-

1 Zob. W. Bobryk, Siedlecki Marzec ’86. Dokument dotyczący sprawy operacyjno-śledczej o krypto-
nimie „Malarz”, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, nr 21, 2018, s. 245-257.

2 Zob. T. Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem 
„Solidarności”, Siedlce 2010, s. 139-145, 173-174, 298-301, 370.

3 A. Andrzejewska, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze – Oddział w Siedlcach. Kalendarium i 
wybór dokumentów. Cz. 1:  Od nadziei do interny, Siedlce 2015, s. 18-28; K. Jastrzębska, Kształto-
wanie struktury organizacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
w Siedlcach w latach 1980–1981, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, z. 17, 2010, s. 106-110.
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rych echa zaczęto odnotowywać od 24 czerwca 1976 r., a pretekstem do nich 
była rządowa zapowiedź podwyżek cen4. Dzień później miał miejsce pierwszy 
strajk robotniczy w województwie siedleckim – w łochowskiej Filii Zakładu 
Urządzeń Technicznych „Bumar” w Ostrówku Węgrowskim, gdzie 720 pra-
cowników na kilka godzin przerwało pracę, dołączając do protestu zakładów 
w Radomiu, Ursusie i Płocku5. Władze zagłuszyły je propagandowo wyreżyse-
rowanymi wiecami poparcia dla ekipy I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i 
rządu – miejscowymi, które odbyły się w Siedlcach 28 czerwca, i radomskim z 30 
czerwca, na który zawieziono ok. tysiąca robotników z województwa siedleckie-
go6. Czas krótkiej prosperity związanej z zaciągniętymi pożyczkami zakończył 
się jednak definitywnie. Jesienią 1977  r. mieszkańcy województwa siedleckie-
go masowo zaczęli narzekać na złe zaopatrzenie sklepów w towar7, zaś krytyka 
opinii publicznej coraz częściej zaczynała wykraczać poza sferę materialną. Do 
aktywności w tej kwestii stymulowały wydarzenia polityczne, takie jak wizyta 
prezydenta USA Jimmy’ego Cartera w Polsce 29-30 grudnia 1977 r., i religijne, 
jak wybór Polaka kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. czy 
wreszcie pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w dniach 2-10 czerwca 
1979 r. To one były tłem coraz częstszych „incydentów” na terenie województwa 
siedleckiego, w postaci antykomunistycznych, antysowieckich czy upominają-
cych się o historyczną prawdę (Katyń) napisów, ulotek, kolportażu podziemnych 
wydawnictw. Taka atmosfera przygotowywała region do wydarzeń lipca i sierp-
nia 1980 r. 

Celem niniejszego artykułu jest archiwoznawcze spojrzenie na pozosta-
łość dokumentacyjną NSZZ „Solidarność” w województwie siedleckim z lat 
1980–1981, przechowywaną w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach, 
osadzone na tle kształtowania się ruchu solidarnościowego w regionie, oraz 
wyartykułowanie podstawowych postulatów badawczych, tak w zakresie infor-
macji w niej zawartych, jak i opracowania materiałów archiwalnych.

Ruch solidarnościowy w województwie siedleckim
Lawinę samoorganizacji społecznej pod hasłem niezależnego ruchu związ-

kowego w regionie siedleckim spowodowało dopiero podpisanie porozumień 
między strajkującymi robotnikami Wybrzeża a przedstawicielami rządu PRL. 
Już 1 września 1980 r. do Gdańska udali się przedstawiciele tutejszych robotni-

4 Archiwum Państwowe w Siedlcach (dalej: APS), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Siedlcach (dalej: KW PZPR Siedlce), sygn. 936, Teleks KW PZPR w Siedl-
cach do KC z 24 VI 1976 r., s. 94.

5 Ibidem, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 28 VI 1976 r., s. 101.
6 Ibidem, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 30 VI 1976 r., s. 117.
7 Ibidem, sygn. 937, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 1 X 1977 r., s. 216-217.
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ków po instrukcje w sprawie zakładania niezależnych związków zawodowych, a 
trzy dni później do nowo powołanego w Ursusie Międzyzakładowego Komite-
tu Założycielskiego (MKZ) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go (NSZZ) „Mazowsze” dołączyły siedleckie organizacje zakładowe z Fabryki 
Samochodów Osobowych (FSO), Zakładów Mechanicznych im. M. Nowotki 
(ZMiN) i Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal”8. W kolejnych 
dniach organizowały się nowe komitety założycielskie. 27 września 1980 r. od-
było się spotkanie założycielskie lokalnego NSZZ „Podlasie”, który powstał na 
bazie kilku wcześniej wyłonionych niezależnych związków zawodowych. Wnio-
sek o rejestrację związku został dostarczony do warszawskiego sądu, a sama re-
jestracja nastąpiła 6 października. Wcześniej wniosek o przydział odpowiednio 
wyposażonego lokalu został skierowany do prezydenta miasta Siedlce9. 

Równoległym torem prowadzone były działania związane z rozbudową 
siedleckich struktur ogólnopolskiego NSZZ, które 13 października 1980 r.  przy-
brały formę MKZ NSZZ „Ziemia Podlaska”, obejmującego teren województwa 
siedleckiego i część bialskopodlaskiego. Spowodowało to podjęcie decyzji o 
wyrejestrowaniu NSZZ „Podlasie”, włączenie się jego działaczy do MKZ NSZZ 
„Ziemia Podlaska” i lawinowy wzrost organizacji związkowych, które w kolej-
nych dniach i miesiącach weszły w jego skład. W listopadzie 1980 r. w ramach 
MKZ NSZZ „Ziemia Podlaska” funkcjonowały już 64 zakładowe komitety za-
łożycielskie NSZZ zrzeszające ponad 11,5 tys. członków10. Ich liczebność rosła 
lawinowo, sięgając w styczniu 1981 r. 22 tys.11 Poczucie własnej siły spowodo-
wało uaktywnienie działalności, czego wyrazem był wiec protestacyjny w ZMiN 
w Siedlcach 5 listopada 1980 r. z udziałem ok. 300 osób, przeciwko zmianom w 
statucie NSZZ „Solidarność” wniesionym przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. 
Pięć dni później NSZZ „Solidarność” został wpisany do rejestru związków za-
wodowych12.

8 A. Andrzejewska, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze…, s. 32-34.
9 Ibidem, s. 35-38.
10 Ibidem, s. 41-43.
11 K. Jastrzębska, Region czy makroregion? Kształtowanie struktury organizacyjnej NSZZ „Soli-

darność” w Siedlcach w latach 1980–1981, [w:] Tam też była „Solidarność”. Małe ośrodki ruchu 
związkowego i ich rola w latach 1980–1990, red. A. Pyżewska i M. Zwolski, Białystok 2012, s. 
71. W publikacji traktującej o archiwach państwowych warto zauważyć, że 12 listopada 1980 r. 
powstało również Koło NSZZ „Solidarność” Pracowników Wojewódzkiego Archiwum Pań-
stwowego w Siedlcach, przynależące do Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Ar-
chiwów Państwowych. Ciekawostką jest, że do „Solidarności” przystąpili wszyscy pracownicy 
pełnoetatowi Archiwum, czyli 12 osób. Jedynie dwaj zatrudnieni na 1/2 etatu przynależeli do 
innych związków zawodowych. Przewodniczącą Koła była Maria Dauksza, APS, Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach (dalej: 
NSZZ Siedlce), sygn. 16, s. 22; T. Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej…, s. 88.

12 A. Andrzejewska, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze…, s. 47.
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Ogłoszenie NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach z jesieni 
1980 r. na odwrocie archiwalnej karty inwentarzowej NDAP-3 

(Źródło: APS, NSZZ Region Mazowsze, sygn. 13, s. 18-18v).

Protokół przejęcia do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Siedlcach 
materiałów archiwalnych Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Kultury Województwa Siedleckiego w dniu 18 XII 1981 r. 
(Źródło: APS, NSZZ Region Mazowsze, sygn. 16, s. 44).
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Jesień 1980 r. to rozkwit siedleckiego „karnawału Solidarności”. W tle po-
wstających masowo komisji zakładowych NSZZ coraz mocniej pod adresem 
władz artykułowane zaczęły być postulaty dotychczas głęboko skrywane przez 
spacyfikowany mentalnie przez komunistów naród: wolność do posługiwania się 
symbolami religijnymi w szkołach i zakładach pracy, świętowanie zakazanych 
dotychczas rocznic narodowych, prawo do niezależnej prasy i prawdy histo-
rycznej, wreszcie sprzeciw wobec prześladowań za poglądy polityczne. Masowo 
zaczęły pojawiać się ulotki i hasła na murach w sprawie uwolnienia więźniów 
politycznych (kolejnym krokiem będzie list otwarty MKZ NSZZ „Solidarność” 
„Ziemia Podlaska” w tej sprawie do Prokuratora Generalnego13), a struktury 
NSZZ „Solidarność”, wspomagane siedleckimi działaczami niezależnych, repre-
zentujących demokratyczną opozycję organizacji społecznych: Komitet Samo-
obrony Społecznej „KOR”, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROP-
CiO), i partie: Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) i Ruch Młodej Polski 
(RMP), zaczęły organizować własne obchody rocznic narodowych. Na przykład 
29 listopada 1980 r. były to uroczystości pod pomnikiem bitwy pod Iganiami z 
okresu powstania listopadowego, zaś 22 stycznia manifestacja z okazji 118 rocz-
nicy wybuchu powstania styczniowego14. Organizowane oddolnie, bez inspiracji 
władz, a wręcz przeciwko nim, uroczystości były manifestacją upominającego się 
o niepodległość, zniewolonego społeczeństwa. Wkrótce też pojawiły się pierwsze 
tytuły własnej prasy, takiej jak wydawane od 12 grudnia 1980 r. pismo NSZZ „So-
lidarność” Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (WSRP) „Głos 
Niezależnych”15, czy „Odnowa” – organ MKZ, którego pierwszy numer datowano 
na 1 stycznia 1981 r.16 Od początku „karnawału Solidarności” nasiliła się również 
akcja propagandowa opozycji upominającej się o prawdę katyńską17.

Po uchwaleniu przez władze „Solidarności” nowej struktury organizacyj-
nej, w Siedleckiem w marcu 1981 r. powołano najpierw Wojewódzką Komisję 
Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność”, następnie rozwiązano MKZ „Ziemia 
Podlaska” i 13 marca powołano Oddział Siedlecki NSZZ „Solidarność”18.

Znaczna radykalizacja działań siedleckiej „Solidarności” nastąpiła w 
związku z tzw. wydarzeniami bydgoskimi, kiedy to 19 marca 1981 r. w trakcie 
posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy pobito działaczy 

13 Ibidem, s. 55-56.
14 Ibidem, s. 50, 60.
15 Ibidem, s. 54.
16 Ibidem, s. 56.
17 Zob. APS, KW PZPR Siedlce, sygn. 940, Teleksy KW PZPR w Siedlcach do KC z 3 i 13 XI 1980 r. 

s. 296 i 313; ibidem, sygn. 941, Teleksy KW PZPR w Siedlcach do KC z 22 V, 10 i 11 VIII, 1981 r., 
s. 251, 362, 364.

18 A. Andrzejewska, NSZZ „Solidarność Region Mazowsze…, s. 71-72. Nt. przekształceń w struktu-
rach niezależnego ruchu związkowego w województwie siedleckim zob. K. Jastrzębska, Region 
czy makroregion?..., s. 65-785.
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związkowych z szefem regionu NSZZ „Solidarność” Janem Rulewskim na czele. 
Przewodniczący Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w 
Siedlcach Maciej Kublikowski wydał oświadczenie ogłaszające gotowość strajko-
wą i zalecając, organizacjom zakładowym związku natychmiastowe wprowadze-
nie dyżurów całodobowych w zakładach pracy. „Wszyscy musimy być przygoto-
wani w każdej chwili do podjęcia akcji protestacyjnej” – zapowiadał, zaś Zarząd 
MKZ „Solidarność” Regionu Mazowsze nawoływał do zachowania spokoju i 
rozwagi19. Sytuacja była jednak na tyle napięta, że władze oddziału związku w 
Siedlcach postanowiły przenieść swoją siedzibę z lokalu na ulicy Kochanowskie-
go do Komitetu Zakładowego NSZZ w Odlewni Staliwa „Stalchemak”. Słuszność 
tej decyzji zdawały się potwierdzać wydarzenia kolejnych dni, kiedy to 30 marca 
1981 r. „nieznani sprawcy” pochlapali farbą gabloty informacyjne „Solidarno-
ści”, zaś nazajutrz okna dawnej siedziby MKZ20. Wcześniej, bo 27 marca, związ-
kowcy przeprowadzili czterogodzinny strajk ostrzegawczy21.

W tym czasie nabrzmiewał również problem ograniczanej przez władze 
komunistyczne samoorganizacji ruchu związkowego wśród rolników, dla któ-
rych zarzewiem niezadowolenia była działalność spółdzielczych kółek rolni-
czych, naczelników i urzędów gmin, fasadowość gminnych rad narodowych, 
trudności z pozyskiwaniem pozwoleń na budowę, zakupem maszyn rolniczych 
oraz wadliwie przeprowadzona komasacja gruntów22. Zalążki niezależnego ru-
chu związkowego rolników tworzyły się we wrześniu 1980 r. równolegle w trzech 
głównych postaciach: NSZZ Rolników „Solidarność Chłopska”, na którego cze-
le stał Stanisław Janisz z Włocławka, NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” ze 
Zdzisławem Ostankiem z Grójeckiego oraz Samorządny Związek Producentów 
Rolnych, w którym główną rolę odgrywał Gabriel Janowski, pracownik Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od początku wszystkie trzy 
organizacje podjęły starania o zjednoczenie związkowego ruchu chłopskiego. 
W wyniku współpracy związków w ramach akcji protestacyjnej w Ustrzykach 
Dolnych na przełomie 1980 i 1981 r. powstał zalążek NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność Wiejska”, zaś w dniach 8-9 maja 1981  r. na zjeździe w 
Poznaniu (w którym uczestniczyli działacze z województwa siedleckiego wyło-
nieni podczas zebrania poprzedzonego Mszą św. odprawioną w katedrze 22 lu-
tego 1981 r.) doszło do scalenia związków chłopskich w Ogólnopolski Komitet 
Założycielski NSZZ RI „Solidarność”23. 

19 APS, KW PZPR Siedlce, sygn. 941, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 21 III 1981 r., s. 146.
20 Ibidem, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 31 III 1981 r., s. 172.
21 A. Andrzejewska, NSZZ „Solidarność Region Mazowsze…, s. 76.
22 K. Jastrzębska, Akta Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” – dar Krzysztofa Tchórzewskiego 
dla Archiwum Państwowego w Siedlcach, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, z. 15, 2006, s. 
219.

23 Ibidem, s. 219-222.
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Zanim Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował go 12 maja 1981  r., 
potrzebny był wspólny nacisk związkowy na władze. W Siedleckiem funkcjo-
nowały struktury NSZZ RI „Solidarność Wiejska”, którego kierownictwo wo-
jewódzkie zostało wyłonione na zebraniu 2 stycznia 1981  r.24 Wobec niechęci 
administracji państwowej do zarejestrowania niezależnego rolniczego ruchu 
związkowego, dużego wsparcia udzieliła mu „Solidarność” robotnicza. NSZZ 
„Ziemia Podlaska” 9 lutego zorganizował w Siedlcach duży przemarsz poparcia 
dla działań rolników25. 28 maja, czyli już po rejestracji związku, odbyło się ze-
branie Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność”, a 27 
lipca Wojewódzki Zjazd Delegatów w auli WSRP w Siedlcach26.

Konfrontacja niezależnych związków zawodowych z komunistami odby-
wała się na wielu płaszczyznach i na różnych szczeblach. Głównym, wśród szere-
gu innych, przedmiotem sporu ruchu solidarnościowego w regionie siedleckim 
z miejscowymi władzami była zwłaszcza polityka w zakresie zagospodarowania 
lokali27. Z powodu dotkliwych braków lokalowych wybuch konfliktów na tej linii 
był oczywisty. Dotyczyło to zarówno pomieszczeń na siedziby poszczególnych 
struktur związku (w oczekiwaniach zaś często wzorowano się na okazałych sie-
dzibach partii komunistycznej28), jak i lokali na cele społeczne, których loka-
lizację „Solidarność” często widziała w budynkach zajmowanych przez Polską 
Zjednoczoną Partię Robotniczą i jej sojuszników ze Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Wczesną jesienią 1980 r. MKZ 
NSZZ Podlasie zwróciła się do prezydenta Siedlec o lokal na swoją siedzi-
bę29, później wynikła sprawa siedziby dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
WSRP30, w sierpniu 1981 r. dla Zarządu Gminnego NSZZ RI w Kłoczewie (z jed-
nodniowym strajkiem okupacyjnym tamtejszego Urzędu Gminy włącznie)31, dla 
NSZZ RI w Kałuszynie, który domagał się lokalu w Komitecie Miejsko-Gmin-
nym PZPR (skończyło się na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy)32, 
wreszcie dla wojewódzkich struktur NSZZ RI, co ostatecznie stało się powodem 
do największego strajku okupacyjnego w Siedleckiem – strajku w budynku or-

24 APS, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
Ogólnopolski Komitet Założycielski w Warszawie (dalej: NSZZ RI), sygn. 66, s. 16.

25 A. Andrzejewska, NSZZ „Solidarność Region Mazowsze…, s. 65-66.
26 Ibidem, s. 94, 102-103.
27 K. Jastrzębska, Region czy makroregion?..., s. 73.
28 W raporcie KW PZPR do KC 15.10.1981 r. informowano: „Ostre żądania lokalowe zgłosił MKZ 

[NSZZ »Solidarność«] Mazowsze Oddział w Siedlcach, domaga się »siedziby godnej związku«. 
W ultymatywnym tonie wskazuje, że interesuje go tylko budynek organizacji młodzieżowych 
lub część budynku KW PZPR. Inne warianty nie wchodzą w rachubę”, APS, KW PZPR Siedlce, 
sygn. 942, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 15 X 1981 r., s. 110.

29 Ibidem, sygn. 940, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 4 X 1980 r., s. 258.
30 Ibidem, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 8 grudnia 1980 r., s. 359.
31 Ibidem, sygn. 941, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 3 VIII 1981 r., s. 347.
32 Ibidem, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 4 VIII 1981 r., s. 348.



546 „Nie zapomnijcie tamtych dni”

ganizacji młodzieżowych przy ul. Piłsudskiego (wówczas Świerczewskiego) 45, 
który przerodził się w Ogólnopolski Komitet Strajkowy NSZZ RI „Solidarność” 
i trwał od 5 listopada 1981 r. aż do wprowadzenia stanu wojennego33. Zagospo-
darowania budynku partii komunistycznej na potrzeby przedszkola domagano 
się np. w Łukowie34, zaś na pomieszczenia dla szkoły podstawowej w Sokołowie 
Podlaskim35. 

Konflikty lokalowe, jako jeden z przedmiotów sporu ruchu solidarnościo-
wego z partią komunistyczną i aparatem biurokratycznym kierowanego przez 
nią państwa, choć wypływające z autentycznych potrzeb społecznych, stanowiły 
jednak jedynie przyczółki w boju o cele zasadnicze: opór wobec zniewolenia, 
przemiany demokratyczne i wreszcie odzyskanie suwerenności. Cele głośno nie-
wypowiadane, ale oczywiste również dla komunistów, którzy w sierpniu 1981 r. 
już oficjalnie zaliczyły „Solidarność” do antysocjalistycznej, kontrrewolucyjnej 
opozycji, czyli obdarzyły epitetami dotychczas zarezerwowanymi dla KSS-KOR, 
KPN, czy RMP, i skierowały na nią zmasowany propagandowy (na razie) atak36.

Zdławieniu ruchu solidarnościowego w województwie siedleckim rozpo-
czętej nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r., w trakcie której internowano 70 osób, 
towarzyszyła potężna akcja propagandowa oraz intensywne działania partii 
komunistycznej i administracji państwowej37. W stosunku do członków PZPR, 
którzy zaangażowani byli w działalność NSZZ „Solidarność”, rozpoczęto wzmo-
żoną akcję dyscyplinującą38.

Dzieje zespołów i stan opracowania 
Materiały archiwalne różnych struktur ruchu solidarnościowego, przecho-

wywane w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach, znajdują się w 8 zespo-
łach i zbiorach archiwalnych (dane w nawiasie dotyczą dokumentów wytworzo-
nych w latach 1980–1981):

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach (26 j.a., 0,40 
mb.).

33 Zob. T. Kozłowski, Powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 1980–1981, [w:] 
„Solidarność” Rolników, red. A. W. Kaczorowski, Warszawa 2010, s. 102-103, 106-107.

34 APS, KW PZPR Siedlce, sygn. 941, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 29 I 1981 r., s. 62.
35 Ibidem, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 3 VIII 1981 r., s. 348.
36 Ibidem, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 13 VIII 1981 r., s. 370. Zob. D. Magier, From Sat-

ire to Tanks in the Streets. Communist Regime against ‘Solidarity Carnival’ in Poland, „Wschodni 
Rocznik Humanistyczny”, t. 16, nr 4, 2019, s. 161-173.

37 APS, KW PZPR Siedlce, sygn. 942, Teleks KW PZPR w Siedlcach do KC z 15 XII 1981 r., s. 245; 
A. Andrzejewska, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze…, s. 148-162.

38 APS, KW PZPR Siedlce, sygn. 942, Teleksy KW PZPR w Siedlcach do KC od 17 do 19 XII 
1981 r., s. 249-261. Zob. D. Magier, Zadania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w woje-
wództwie bialskopodlaskim na czas stanu wojennego i pierwsze efekty ich realizacji (grudzień 
1981 – marzec 1982), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 15, nr 1, 2018, s. 141-159.
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NSZZ RI „Solidarność” Ogólnopolski Komitet Założycielski w Warszawie 
(109 j.a., 1,50 mb.).

Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Siedlcach (1 j.a., 0,01 – 
anteriora).

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Kultury 
Województwa Siedleckiego (1 j.a., 0,01 mb.).

Zarząd Gminny NSZZ RI „Solidarność” w Zbuczynie Poduchownym (1 j.a., 
0,01 mb.).

NSZZ „Solidarność Region Mazowsze Komisja Zakładowa przy Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Siedlcach (3 j.a., 0,04 mb.).

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Komisja Zakładowa nr 157 przy Za-
kładzie Mechaniczno-Precyzyjnym „Mer-Pol” w Siedlcach (1 j.a., 0,03 mb.).

Zbiór plakatów, materiałów ulotnych i prasy niezależnej (856 j.a., 1,70 mb.).
Oznacza to, że blisko 1000 j.a. i 3,70 mb., czyli odpowiednio 42% j.a. i 53% 

mb. ogółu materiałów archiwalnych wytworzonych i zgromadzonych przez róż-
ne komórki ruchu solidarnościowego w Siedleckiem (a w rzeczywistości człon-
ków opozycji demokratycznej różnych odcieni, co dotyczy zwłaszcza zespołu 
Zbiór plakatów, materiałów ulotnych i prasy niezależnej) z lat 1980–1994 i prze-
kazanych do zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach, pochodzi z okresu 
„karnawału Solidarności”.

Dokumentacja trafiła do zasobu archiwalnego dzięki darom działaczy 
„Solidarności”. Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w zasobie znalazła się, 
przejęta protokolarnie (aczkolwiek z oczywistych powodów nie wpisana do ewi-
dencji), dokumentacja Koła NSZZ „Solidarność” Pracowników Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Siedlcach (14 grudnia) i Międzyzakładowej Organi-
zacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Kultury Województwa Lubelskiego (18 
grudnia) prowadzona przez pracownicę Archiwum Państwowego w Siedlcach 
Marię Daukszę39. Kolejne partie dokumentacji wzbogacały zasób Archiwum po-
czynając od 1990 r. Już 5 marca obecny Zbiór plakatów, materiałów ulotnych i 
prasy niezależnej zapoczątkował pierwszy dar Ireny Wardawy40, zaś zespół archi-
walny NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach dar z 12 grud-
nia 1990 r.41 Ostatnie dopływy do zespołów i zbiorów datowane są na rok 2016.

39 APS, NSZZ Siedlce, sygn. 16, s. 43-44; K. Jastrzębska, Inwentarz archiwalny: Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach (dalej: Inwen-
tarz NSZZ Region Mazowsze), Siedlce 2011, s. 13.

40 K. Jastrzębska, Inwentarz archiwalny: Zbiór plakatów, materiałów ulotnych i prasy niezależnej. T. 
1: Zbiór Ireny Wardawy (dalej: Inwentarz Zbiór plakatów), Siedlce 2005, s. 20.

41 K. Jastrzębska, Inwentarz NSZZ Region Mazowsze, s. 13.
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Wszystkie omawiane materiały archiwalne są zewidencjonowane w elek-
tronicznym Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej. Dwa zespoły są 
opracowane i posiadają inwentarze książkowe (NSZZ RI „Solidarność” OKZ w 
Warszawie; ZG NSZZ RI „Solidarność” w Zbuczynie Poduchownym), trzy zespoły 
i zbiory są częściowo opracowane (Zbiór plakatów, materiałów ulotnych i prasy 
niezależnej; NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach; Woje-
wódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Siedlcach), trzy pozostają nie opra-
cowanie (NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze KZ przy Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Siedlcach; NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze KZ nr 157 przy 
Zakładzie Mechaniczno-Precyzyjnym „Mer-Pol” w Siedlcach; Organizacja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Kultury Województwa Siedlec-
kiego). Zespoły i zbiór zostały opracowane przez Krystynę Jastrzębską, która jest 
również autorką inwentarzy i wstępów do nich.

Wykres 1. Materiały archiwalne (j.a.) w zespołach i zbiorach opracowanych, 
częściowo opracowanych i nie opracowanych, wytworzonych i zgromadzonych 
przez NSZZ „Solidarność” w Siedleckiem w latach 1980–1981, przechowywane 

w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Rys. własny na podstawie środków 
ewidencyjnych Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Postać akt i ich zawartość
Materiały archiwalne „karnawału Solidarności” przechowywane w sie-

dleckim Archiwum Państwowym to dokumentacja tradycyjna, na którą skła-
dają się przede wszystkim dokumenty aktowe, plakaty, druki ulotne, prasa pod-
ziemna oraz obiekty (znaczki, opaski, flagi). Dokumentacja aktowa to poszyty, 
akta luźne i księgi złożone z rękopisów, maszynopisów, materiałów powielanych, 
kserokopii, zeszytów. Plakaty, materiały ulotne i prasa niezależna to materiały 
drukowane różnymi technikami i maszynopisy. 

Wśród wymienionych wyżej zespołów archiwalnych zawierających do-
kumentację ruchu solidarnościowego wyróżnia się NSZZ RI „Solidarność” 
Ogólnopolski Komitet Założycielski w Warszawie. „To jeden z najcenniej-
szych zespołów w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Pod wieloma 
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względami jest unikatowy także w skali kraju, gdyż […] w całości jest wytworem 
jednej kancelarii, a nie luźną kolekcją pism”42. Szczególnie wskazać należy na 
materiały dokumentujące zjazdy Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego, 
posiedzenia prezydium, projekty regulaminów, teleksowy „Serwis Informacyjny 
Rolników”, protokoły zjazdów wojewódzkich. Choć zachowana dokumentacja 
ma charakter fragmentaryczny i nie może być jedynym źródłem do badań nad 
niezależnym ruchem związkowym rolników w okresie „karnawału Solidarno-
ści”, zawiera dużą dozę wartościowych informacji, zwłaszcza w zakresie rozbicia 
ruchu chłopskiego i konfliktów personalnych43.

Zespół NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Siedlcach za-
wiera akta wytworzone i zgromadzone przez NSZZ „Podlasie”, Międzyzakłado-
wy Komitet Założycielski NSSZ „Solidarność” „Ziemia Podlaska”, wreszcie orga-
nizację, od której przyjął nazwę. Z okresu kształtowania się pierwszych struktur 
ruchu solidarnościowego w Siedleckiem nie zachowało się wiele dokumentów. 
Więcej informacji niosą materiały archiwalne z 1981 r., które np. mogą posłużyć 
do odtworzenia etapów podporządkowania się siedleckich struktur niezależ-
nych związków Regionowi Mazowsze „Solidarności” czy meandrów sfery finan-
sowej „Solidarności”44.

Najbardziej reprezentatywny dla działalności siedleckich struktur „Soli-
darności” i szerzej – opozycji demokratycznej – jest Zbiór plakatów, materia-
łów ulotnych i prasy niezależnej. Pisma wydawane i rozprowadzane w woje-
wództwie siedleckim, plakaty, ogłoszenia, ulotki, komunikaty, biuletyny, prasa 
najlepiej oddają zarówno ówczesną atmosferę jak i niosą bezcenne informacje 
o kolejnych etapach Karnawału Solidarności w kraju, Siedlcach i regionie45. Na 
szczególną uwagę zasługuje bogaty zbiór prasy niezależnej, na czele z takimi 
stricte siedleckimi tytułami jak: „Odnowa” (pismo NSZZ „Solidarność” woje-
wództwa siedleckiego), „Głos Niezależnych” (pismo NSZZ Solidarność” przy 
WSRP), „Serwis bieżący NSZZ »Solidarność« Oddział w Siedlcach”), biuletyn 
NSZZ RI „Z kosą” czy „Serwis Informacyjny Ogólnopolskiego Komitetu Prote-
stacyjnego w Siedlcach”)46.

Zakończenie (postulaty metodyczno-archiwoznawcze)
Materiały archiwalne przechowywane w zespołach i zbiorach dokumen-

tów NSZZ „Solidarność”, choć nie ilościowo (bo to obecnie jedynie 0,4%), ale na 

42 K. Jastrzębska, Inwentarz archiwalny: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników In-
dywidualnych „Solidarność” Ogólnopolski Komitet Założycielski w Warszawie (dalej: Inwentarz 
NSZZ RI), Siedlce 2011, s. 13.

43 Ibidem.
44 K. Jastrzębska, Inwentarz NSZZ Region Mazowsze, s. 16.
45 K. Jastrzębska, Inwentarz Zbiór plakatów, s. 22.
46 Ibidem, s. 9-20.
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pewno informacyjnie stanowią niewątpliwie bogaty składnik zasobu Archiwum 
Państwowego w Siedlcach. Spacyfikowanemu po 12 grudnia 1981 r. niezależne-
mu związkowi zawodowemu, który wyraźnie wykroczył poza zwyczajowe ramy 
przewidziane przez ustawodawstwo stając się opozycyjną wobec totalitarnego 
komunistycznego reżimu organizacją niepodległościową, nie dane było poddać 
wytworzonych i zgromadzonych w trakcie swojej działalności dokumentów pro-
cesowi archiwizacyjnemu. Po wprowadzeniu stanu wojennego majątek zakłado-
wych organizacji związkowych miały przejąć zakłady, instytucje, przy których 
związki istniały, natomiast inny – wojewoda/prezydent miasta wojewódzkiego. 
Z reguły jednak lokale związkowe były zajmowane siłą przez Służbę Bezpie-
czeństwa, w której ręce dostawała się również dokumentacja służąca następnie 
do działalności operacyjnej. Z tego względu materiały archiwalne pozostające 
w zasobie archiwalnym to z reguły kolekcje przekazane przez osoby prywatne 
związane z ruchem solidarnościowym. Aktywna działalność na tym polu pra-
cowników Archiwum Państwowego w Siedlcach przyniosła pozytywne rezultaty 
przyczyniając się do zachowania dla potomności, dostępnego wszystkim zainte-
resowanym materiału aktowego. Poza zasobem, w Instytucie Hoovera przy Uni-
wersytecie Stanforda w San Francisco, przechowywana jest główna część archi-
wum Oddziału Siedleckiego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze47. Wybrane 
dokumenty z tej kolekcji opublikowane zostały dzięki staraniom Agnieszki An-
drzejewskiej48, a kopie zdeponowano w Archiwum Państwowym w Siedlcach.

Nie do przecenienia jest wkład Krystyny Jastrzębskiej, wieloletniego 
pracownika Archiwum Państwowego w Siedlcach, w opracowanie materiału 
aktowego oraz ogólnie zadowalający stan badań nad siedleckim ruchem soli-
darnościowym. Jej wiedza zdobyta w trakcie porządkowania, opracowania, a 
nade wszystko pisania wstępów do inwentarzy archiwalnych zespołów i zbiorów 
NSZZ „Solidarność”, została odpowiednio spożytkowana również w działalności 
naukowej i popularyzatorskiej w postaci licznych artykułów archiwoznawczych 
(do których wielokrotnie odsyłam czytelnika niniejszego studium) i wystaw. W 
ten sposób przez archiwistykę praktyczną w Siedlcach wytyczony został wyraźny 
kierunek metodycznych rozwiązań, które – co warto podkreślić – zastosowano w 
stosunku do najliczniejszych i wymagających największych wyzwań zespołów49. 

47 K. Jastrzębska, Inwentarz NSZZ Region Mazowsze, s. 14.
48 A. Andrzejewska, NSZZ „Solidarność Region Mazowsze…, s. 207-546.
49 Dotyczy to zwłaszcza Zbioru plakatów, druków ulotnych i prasy niezależnej, w odniesieniu do 

którego Autorka opracowania nadmieniała: „Opracowanie niniejszej nietypowej (pod wzglę-
dem formalnym, co do zawartości merytorycznej i co do pochodzenia materiałów) kolekcji 
stanowiło spore wyzwanie […]. Ponieważ pierwszy z nabytków przyjęty został bez ewidencji, 
pewien problem stanowiło ustalenie, jakie pisma się w nim znajdowały […]. Niektóre z pism 
składały się z oddzielnych 2-3 kartek, na drugiej kartce zwykle nie ma tytułu pisma, więc skom-
pletowanie całego numeru (i jego kolejnych egzemplarzy) wymagało niemal detektywistycz-
nych poszukiwań”, K. Jastrzębska, Inwentarz Zbiór plakatów, s. 24.
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Charakteryzuje go bardzo szczegółowy poziom opisu jednostek archiwalnych, 
z dobrze odzwierciedlającym dokumentację w niej umieszczoną tytułem oraz 
rozbudowaną rubryką zawartości teczki, która pozwala na doskonałą orientację 
w dokumentacji. Z kolei w Zbiorze plakatów, druków ulotnych i prasy nieza-
leżnej jednostką archiwalną postanowiono uczynić jeden obiekt (plakat, ulotkę, 
numer pisma)50, co na pewno znacznie rozbudowuje inwentarz, a tym samym 
wydłuża i jego lekturę, ale dzięki temu dało też archiwiście możliwość szczegó-
łowego dopracowania opisu każdej z nich. Użytkownik może zaś bez wahania 
zamówić dokładnie ten dokument, który rzeczywiście go interesuje. 

W odniesieniu do metodyki archiwalnej kontynuacja opracowania zespo-
łów opracowanych (ze względu na późniejsze dopływy) częściowo, powinna być 
kontynuacją zastosowanych metod. Z kolei zespoły nieopracowane są z reguły 
zachowane szczątkowo, posiadają już zadowalające opisy jednostek, zatem opra-
cowanie wymaga jedynie odpowiednich studiów wstępnych, które pozwolą na 
sporządzenie wstępów do inwentarzy. Użytkownik może z powodzeniem korzy-
stać z nich na podstawie obecnie istniejących pomocy archiwalnych, aczkolwiek 
opracowanie całości przechowywanych akt umożliwiłoby przekazanie użytkow-
nikowi pełniejszej informacji, ich digitalizację, udostępnienie w sieci, a tym sa-
mym umożliwienie znacznie szerszego doń dostępu. 

Również w zakresie badań archiwoznawczych wytyczone kierunki godne 
są kontynuacji.  Prace nad dziejami aktotwórców, zespołów archiwalnych, badań 
z zakresu dyplomatyki oraz cały wachlarz analizy źródłoznawczej i aktoznawczej 
zespołów i zbiorów dokumentacji ruchu solidarnościowego przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Siedlcach dałyby niewątpliwy efekt w sferze dzia-
łalności naukowej (w postaci kolejnych oryginalnych artykułów naukowych i 
edycji wydawnictw źródłowych), a w jej następstwie również i popularyzator-
skiej (wystawy, lekcje archiwalne, gry miejskie).  
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SUMMARY
Documents concerning the ‘Solidarity’ Movement in the Years 1980–

1981 in the Collection of the State Archives in Siedlce

Before the so called ‘Solidarity’ carnival the Siedlce Voivodeship had not 
been a place of a wider anti-communist activity, although some incidents related 
with the opposition had been noted since 1976. An avalanche of self-governing 
opposition organisations of the Region’s inhabitants appeared in 1980 after the 
signing of the August agreements between the Pomeranian striking workers and 
the representatives of the Polish Government. As early as on September 1 some 
local workers went to Pomerania for instructions on how to found trade un-
ions; and three days after the Siedlce trade unions joined the newly founded In-
ter-Factory Coordinating Independent Self-Governing Trade Union ‘Mazowsze’ 
(‘Masovia’). On the days that followed new founding committees started to ap-
pear. On September 27, 1980 the first meeting of the local NSZZ ‘Polesie’ was 
held, the trade union that had been founded on the basis of some independent 
trade unions created before. The application to register the union was delivered 
to a Warsaw court of justice, and the union was registered on October 6, 1980. At 
the same time the Siedlce structures of the National NSZZ were expanding, and 
on October 13, 1980 they took the form of MKZ NSZZ ‘Ziemia Podlaska’ cover-
ing the territory of the Siedlce Voivodeship and the Biała-Podlaska Voivodeship. 
As a result the NSZZ ‘Polesie’ was signed off and its activists joined MKZ NSZZ 
‘Ziemia Podlaska’. It was followed by a rapid growth of trade unions, which also 
joined ‘Ziemia Podlaska’ shortly afterwards. The number of trade unions were 
constantly increasing, and in January 1981 reached the level of 22,000 members. 

The article presents – from an archival point of view – the documentary 
rest of the NSZZ ‘Solidarity’ of the years 1980-1981 in the Siedlc Voivodeship in 
the collection of the State Archives in Siedlce, against the background of the ‘Sol-
idarity’ movement in the region, and the basic research postulates concerning 
the range of information and the archive material. 
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