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[Rec.:] Stan wojenny w Małopolsce : relacje i dokumenty, oprac. 

Zbigniew Solak, Jarosław Szarek ; współpraca Henryk Głębocki, 

Jolanta Nowak, Adam Roliński, Kraków : Instytut Pamięci Na-

rodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-

skiemu, 2005, 499, [5] s., [1] k. + płyta kompaktowa (CD). 
 

Książka pt. Stan wojenny w Małopolsce : relacje i dokumenty w opraco-

waniu znanych krakowskich historyków Zbigniewa Solaka i Jarosława Szarka przy 

współpracy Henryka Głębockiego, Jolanty Nowak i Adam Rolińskiego jest konty-

nuacją innej, wcześniejszej publikacji pt. Stan wojenny w Małopolsce w relacjach 

świadków w opracowaniu Zbigniewa Solaka, Jarosława szarka przy współpracy 

Ewy Zając (Kraków 2001). Książka składa się zasadniczo z czterech wyodrębnio-

nych części: I. Relacje (dwanaście relacji takich opozycyjnych działaczy małopol-

skich, jak: Liliana Batko-Sonik, Ryszard Bocian, Stanisław Chmielewski, Attila 

Jamrozik, Adam Kalita, Edward Kuliga, Iwona Porczak-Glanowska, Wojciech 

Sikora, Teresa Starmach, Elżbieta Szymczyk, Stanisław Tatara, Irena i Julian Wło-

sikowie), II. Dokumenty (62 dokumenty z lat 1981-1987, gł. wytworzone przez 

komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, zaopatrzone w osobną Notę edytorską), III. 

Archiwum Władysława Hardka w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział 

w Krakowie (22 dokumenty z lat 1982-1983 w opracowaniu Jolanty Nowak, która 

także sporządziła informację o twórcy archiwum oraz przedstawiła dzieje archi-

wum i jego charakterystykę), IV. Internowani z Małopolski (13 XII 1981-31 XII 

1982) (w opracowaniu Zbigniewa Solaka). Publikacja została zaopatrzona we 

Wprowadzenie autorstwa Janusza Kurtyki. Książka zawiera trzy osobne indeksy: 

Indeks osobowy, Indeks przedmiotowy, Indeks geograficzny.  

Na dodatkowo dołączonej płycie CD znajdują się nagrania (audio) z obozu 

internowanych w Rzeszowie-Załężu (pieśni: Z dawna Polski Tyś Królową, Rota, 

Hymn internowanych ekstremistów Macieja Zembatego, Bóg się rodzi – wersja 

obozowa ze słowami M. Zembatego, Kiedy ranne wstają zorze, Mój Mistrzu, Pieśń 

konfederatów, Modlitwa obozowa A. Kowalskiego, Zwycięzca śmierci, Hymn, 

Zapada zmrok), nagrania audio m.in. z manifestacji w Krakowie – Nowej Hucie 

(13 X 1982, 1 v 1983, 22 VI 1983, 31 VIII 1983, 17 VI 1984, 31 VIII 1984 [z mszy 

w Bieńczycach], 16 XII 1984 [pieśni: Ojczyzna ks. K. Dąbrowskiego, Solidarni 



 368 

J. Narbutta i S. Markowskiego], 1 V 1985, 13 V 1985, 1 V 1986 ), audycje Radia 

"Solidarność" Małopolska (kwiecień 1983, czerwiec 1983), ponadto płyta zawiera 

dwie pieśni (Zielona Wrona Jacka Balucha i Krzysztofa Bryniarskiego oraz Nie 

chcemy komuny... utwór powojennej konspiracji antykomunistycznej). 
 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] Martial Law in Malopolska: Reports and Documents 
 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled Martial Law in Malopolska: Reports and Documents is con-

cerned with the history of "Solidarity" in Malopolska Region in Poland at the time 

of the communist regime. It presents the copies of the anti-communist documents 

from the period of martial law in Malopolska in 1981-1983.The martial law in 

Poland (1981-1983) was introduced against the independent anti-communist trade 

Union “Solidarity” in Poland by general Wojciech Jaruzelski and his military 

communist junta. It resulted in resistance against the communist government in 

Poland (1981-1983). The book shows the documents of political communist re-

pressions in Malopolska (1981-1983). This source-based publication is an im-

portant contribution to the Polish history in the twentieth century. There are also 

personal memoirs and personal reports about the repressions in that period (1981-

1983). It contains some historical materials that include songs of solidarity, the so 

called ‘protest songs’, anti-communist songs, texts concerning the Radio "Solidari-

ty" in conspiracy (1983) that broadcast short anti-communist programs. The book 

also deals with anti-communist manifestations in Krakow-Nowa Huta in 1982-

1986. The monograph has been published in Polish. 
Key words: 
history, "Solidarity" – Malopolska, communism, anti-communism, martial law in Malopolska (1981-

1983), martial law in Poland (1981-1983), resistance against the communist government in Poland 

(1981-1983), political repression in Malopolska (1981-1983), Malopolska, Polish history of the 

twentieth century, personal memoirs (1981-1983), personal reports (1981-1983), Poland - historical 

sources (1981-1983), songs of solidarity, protest songs, anti-communist songs, conspiracy Radio 

"Solidarity" (1983), anti-communist manifestations in Krakow-Nowa Huta (1982-1986), 

Słowa-klucze: 
historia, NSZZ „Solidarność” – Małopolska, komunizm, antykomunizm, stan wojenny w Małopolsce 

(1981-1983), stan wojenny w Polsce (1981-1983), opór przeciw władzy komunistycznej w Polsce 

(1981-1983), represje polityczne w Małopolsce (1981-1983), Małopolska, historia Polski XX wieku, 

relacje osobiste (1981-1983), świadectwa osobiste (1981-1983), Polska – źródła historyczne (1981-

1983), pieśni solidarnościowe, protest-songi, pieśni antykomunistyczne, konspiracyjne Radio „Solidar-

ność” (1983), antykomunistyczne manifestacje Kraków-Nowa Huta (1982-1986), 

Bibliografia (Bibliography):  
  

Stan wojenny w Małopolsce : relacje i dokumenty, oprac. Zbigniew Solak, Jarosław Szarek ; współpra-

ca Henryk Głębocki, Jolanta Nowak, Adam Roliński, Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005, 499, [5] s., [1] k. + płyta kompaktowa (CD). 


