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RAPORT
dotyczący reakcji ludności Ukrainy, na wieść o zaprowadzeniu
w Polsce stanu wojennego.
Informacje, którymi dysponują organy KGB USRR świadczą o tym, że lud pracujący
Ukrainy z zadowoleniem przyjął wiadomość radzieckich środków masowego przekazu
o wprowadzeniu w PRL stanu wojennego, a także aresztowaniu przywódców „Solidarności”
i uczestników nielegalnych kontrrewolucyjnych organizacji. Przy tym, należy zauważyć, że taki
krok polskiej władzy, spowodowany zaistniałą sytuacją, należy uznać za jedyny możliwy i
prawidłowy oraz został podjęty w związku z krytyczną sytuacją w kraju, próbami
kontrrewolucyjnych sił przejęcia władzy i zlikwidowania socjalistycznego ustroju w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
Charakterystyczną, odzwierciedlającą opinię zdecydowanej większości ludności republiki
jest wypowiedź inżyniera technologa zakładu „Toczelektropryład” Maksymowskiego W. K.,
urodzonego 1951 r., bezpartyjnego: „Z dużym zainteresowaniem i niepokojem przyjąłem
informację o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce i aresztowaniu zaciętych wrogów
socjalizmu. To jest śmiała i mądra, jedynie słuszna decyzja. Zastosowane tam obecnie środki
powinny wreszcie ukrócić anarchię i chaos, doprowadzić do normalizacji sytuacji, ochronić
zdobycze socjalizmu i nie dopuścić do międzynarodowego konfliktu.”
W większości wypowiedzi akcentuje się, że taką decyzję należało podjąć znacznie
wcześniej. Pewnym jest, że zastosowane konkretnych środków przez samych Polaków nie powinno
doprowadzić do zaostrzenia sytuacji w stosunkach międzynarodowych. Zdecydowane działania
wojskowej rady (WRON-przyp. tłum) pokazują, że socjalistyczne siły PRL zdolne są obronić
socjalistyczny ustrój.
Niektórzy radzieccy obywatele, w tym polskiej narodowości, chwaląc użyte przez władze
PRL środki, okazują gotowość do osobistego udziału w walce z kontrrewolucją i ustanowieniu
porządku w Polsce. O tym zwłaszcza, zapewniał mieszkaniec Lwowa, pracownik zakładu
„Kineskop” Ruda A. A., urodzony w 1939 r., członek KPZR, kijowianin dyżurny elektryk
Naukowo-Badawczego Instytutu „Kwant” Łachtadyr M. I., urodzony 1955 r., bezpartyjny i wieli
innych.
Wielu obywateli Polski, czasowo przebywających w republice (2613 osób), zaakceptowało
decyzję KC PZPR o wprowadzeniu w kraju stanu wojennego i uważają, że ta decyzja
spowodowana jest koniecznością uniemożliwienia liderom „Solidarności” i elementom
kontrrewolucyjnym przejęcia władzy w PRL. Polscy specjaliści, pracujący na budowie gazociągu
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„Przyjaźń”, w Rożniatowskiej Fabryce Mebli i innych obiektach, dobrze oceniają wydarzenia w
kraju, mając na myśli wprowadzenie stanu wojennego. Uważają, że przyczyni się to, do uniknięcia
kontrrewolucji i ustabilizowania sytuacji w PRL. Wielu polskich studentów wyraża obawy o los
swojej rodziny i bliskich, przypuszczając, że w Polsce nie obejdzie się bez rozlewu krwi.
Jednocześnie, niektórzy studenci z PRL mają negatywny stosunek do zastosowanych
środków. Na przykład studentka Charkowskiego Instytutu Drogownictwa Koczmarska E. w
rozmowie z radziecką studentką Potechiną T. oświadczyła, że Ameryka nie zostawi w nas biedzie.
Jeżeli Związek Radziecki wtrąci się w nasze wewnętrzne sprawy, to zacznie się wojna światowa.
Komunistów będą wieszać na słupach.
Niektórzy zmotoryzowani turyści, przebywający na Ukrainie i osoby przebywające w
sprawach prywatnych uważają, że wprowadzenie w Polsce stanu wojennego doprowadzi do wojny
domowej, gdyż w kraju istnieje silna opozycja.
Podstawowe Organizacje Partyjne PZPR specjalistów i studentów, którzy znajdują się w
republice dają wytyczne do przeprowadzenia zebrań aktywu partyjnego, w celu wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji w kraju.
Sytuacja w republice jest stabilna. Organy KGB USRR uruchomiły dodatkowe działania w
kierunku zwiększenia operacyjnej kontroli zachowań i działań elementu będącego na ewidencji,
przebywających tymczasowo na terytorium Ukrainy obywateli Polski, a także sytuacji w
podmiotach gospodarki narodowej.
Informację do KGB ZSRR przekazano.
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