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Szanowni Państwo!

 Składając na Państwa ręce tę publikację, pragniemy przybliżyć Wam 
oraz  ocalić od zapomnienia historię Solidarności Pomorza Zachodniego, 
niezwykle bogatą w wydarzenia historyczne, które wpłynęły na los regionu, kraju 
i świata.  

 Publikacja prezentuje unikatowe zdjęcia, dokumenty oraz opracowania 
merytoryczne poszczególnych etapów z dziejów „Solidarności” przez uczniów 
wybitnie uzdolnionych. 

 To, co w tym projekcie niezwykłe, to zaangażowanie ludzi 
w  proces  tworzenia tej publikacji. Wasz czas, przekazane dokumenty 
oraz  prywatne fotografie  – bez nich nie byłoby tej książki. Wszystkim, którzy 
wspomogli powstanie książki „Archiwum Solidarności Pomorza Zachodniego” 
dziękuję.

 Zainteresowanie publikacją przerosło nasze oczekiwania i pokazało, 
jak  ważne dla nas wszystkich jest udokumentowanie historii Solidarności na 
Pomorzu Zachodnim, w którym  mieszkamy, żyjemy, pracujemy…. Historia 
„Solidarności” w naszym regionie jest niezwykle bogata i ta publikacja stanowi 
przyczynek do kompleksowego zarchiwizowania dokumentów, zdjęć i pamiątek 
po działaczach Solidarności. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury,

Mieczysław Jurek 
Przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
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SZCZECIŃSKIE CZASOPISMA 
NIEZALEŻNE

(1981 – 1989)
Najważniejszą bronią polskiej opozycji demokra-

tycznej w konfrontacji z systemem politycznym PRL 
był prawdziwie społeczny ruch wydawniczy spoza za-
sięgu cenzury. Szczególnie po 13 grudnia 1981 roku 
to nie strajki w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskie-
go i kilku innych zakładach pracy czy manifestacje 
uliczne z maja i sierpnia 1982 roku, lecz spontanicz-
nie i oddolnie powstające wydawnictwa niezależne 
przełamywały bezradność i apatię społeczną spo-
wodowaną następstwami rygorów stanu wojennego. 
Mimo internowania większości związkowych dzienni-
karzy i drukarzy oraz zagarnięcia sprzętu poligraficz-
nego, dotkliwych represji i zastraszania, wyrzucania 
z pracy i studiów, przymuszania do emigracji, kilku-
letnich wyroków więzienia, to one w istocie stanowiły 
rozpoznawalny znak żywotności i mobilności „drugiej 
>Solidarności<”. Wprawdzie mnożenie kontaktów 
zwiększało ryzyko „namierzenia” przez Służbę Bezpie-
czeństwa to jednak właśnie pozacenzuralne gazetki, 
ulotki, oraz książki, najpierw słabo czytelne, później 
wydawane również nader profesjonalnie, przywracały 
więzi między ludźmi, które „noc generała” nierzadko 
pozrywała. Wtedy to zdecydowana większość ludzi o 
poglądach i postawach opozycyjnych sukcesywnie 
zaczęło być mobilizowanych, a następnie integrowa-
nych przez drugi obieg wydawniczy. Początkowo były 
ich tylko tysiące spośród tych, którzy wcześniej spo-
tkali się w blisko 10-milionowym ruchu społecznym 
w okresie 16 miesięcy „pierwszej >Solidarności<”. 
Niemniej w ogromnym stopniu wskutek kilkuletnie-
go oddziaływania wolnego słowa na milionowe rzesze 
czytelników – oczywiście zwielokrotnionego jeszcze 
dzięki masowo słuchanym Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa czy BBC (gdzie często przywoływano i 
czytano solidarnościowe teksty) - walnie przyczyniono 
się do zwycięstwa wyborczego z 4 czerwca 1989 roku.

Wręcz niemożliwe byłoby istnienie solidarnościo-
wego podziemia lat osiemdziesiątych bez tych naj-
pierw tylko przekazywanych z rąk do rąk, rozkła-
danych w tramwajach i autobusach, robotniczych 
stołówkach i szatniach – w pierwszych miesiącach 
jednokartkowych, a później o objętości broszury - 
gazetek informacyjnych, tak naprawdę „ulotek z wi-
nietą”. To przede wszystkim ekspansja niezależnych 
i pluralistycznych enklaw wolnej prasy szybko oka-
zała się również najlepszym sposobem na działalność 
sprzyjającą konspiracyjnym strukturom. W zasadzie 
one nie mogły istnieć bez podziemnej gazetki, bez jej 
rozpowszechniania, co w istocie organizowało ak-

tywność konspiracji, a później niezależną kulturę, 
oświatę, opinię publiczną. Już tylko same kanały kol-
portażu „frontowych gazetek” pełniły bardzo ważną 
rolę, nie tylko informacyjną i podtrzymującą na du-
chu, albo też pomagającą zbierać środki na potrzeby 
podziemia, znaczna część ludzi traktowała bowiem te 
druki, tak samo jak kartki świąteczne, kalendarze, 
znaczki czy nawet imitacje banknotów – mimo usil-
nych starań „organów władz”, aby odgrodzić opozycję 
od reszty społeczeństwa - nawet jako swego rodzaju 
„cegiełkę” na „Solidarność”. Początkowo wpływ po-
zacenzuralnych druków ograniczony był do kręgów 
rodzinnych i sprawdzonych przyjaciół. Wkrótce roz-
szerzył się on na środowiska zakładów pracy, później 
na jeszcze szersze otoczenie społeczne, jak również 
na demokratyczne państwa Zachodu, skąd nadcho-
dziło znaczne wsparcie dla podziemnej „Solidarności”, 
przede wszystkim w sprzęcie drukarskim, ale którego 
opinia publiczna i politycy stale też wywierali różno-
rodną presję na komunistyczne władze.

W tym pospolitym ruszeniu, którym była „woj-
na polsko-jaruzelska”, ponownie spotkali się ludzie 
bardzo różni, pochodzący niekiedy ze zdawałoby się 
„dziwnych” środowisk. Coraz mniej zaczęły znaczyć 
formalne związkowe mandaty z okresu legalnej dzia-
łalności, a zaczęło się liczyć zaufanie, więzi które nie-
rzadko opierały się na przyjaźniach. Nielegalne czaso-
pisma spoza zasięgu cenzury, broszury i książki reda-
gowali, teksty im przekazywali, drukowali i zakazane 
idee rozpowszechniali przedstawiciele chyba wszyst-
kich grup społecznych i zawodowych. Byli wśród nich 
nie tylko robotnicy, inteligencja czy studenci, ale 
także działacze Ogólnopolskiego Komitetu Założyciel-
skiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej np. Edward Wiśniewski, sędziowie np. 
Wojciech Soiński, księża np. ks. Waldemar Szczu-
rowski czy poetki Joanna Kulmowa i Helena Raszka. 
Dla dziennikarzy usuniętych z życia oficjalnego, wy-
rugowanych z zawodu przez stanowojenne sądy kap-
turowe, zwane oględnie Komisjami Weryfikacyjnymi, 
były one również wyborem wolnego dziennikarstwa: 
dla Władysława Daniszewskiego, Aliny Głowackiej i 
Moniki Szwai z Telewizji czy Radia; Danuty Kacza-
nowskiej z „Głosu Szczecińskiego”; Mieczysława Ka-
czanowskiego z „Wiadomości Zachodnich”; Kazimie-
rza Jordana i Anny Więckowskiej-Machay z „Kuriera 
Szczecińskiego”. Dla wielu osób okazała się to jeszcze 
okazja do zdobywania ostróg zawodowych w tym fa-
chu. Nonkonformistycznego pisania, lakonicznego i 
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wprost, właśnie w „naszej prasie” uczyli się między in-
nymi Adam Zadworny, Zbigniew Jasina, Stefan Kon-
stanty Kozłowski, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, An-
drzej Kotula, Janusz Wilczyński, Roman Ciepliński, 
Mirosław Witkowski, Renata Mazurowska, Tomasz 
Duklanowski. 

Spośród blisko stu czasopism, ukazujących się w 
aglomeracji szczecińskiej (w latach 1976–1989 ponad 
5 tysięcy w całym kraju) poza służącym głównie celom 
komunistycznej propagandy państwowym monopo-
lem wydawniczym, w okresie między brutalnym na-
rzuceniem stanu wojennego a odzyskaniem niepod-
ległości nie sposób nie wymienić (według kolejności 
powstawania) następujących tytułów:

- „Jedność” (winieta jest odwzorowaniem edycji z 
Sierpnia `80), pierwsze zachodniopomorskie pismo 
stanowojenne, stanowiące kontynuację „przedwojen-
nego” tygodnika (nr 51 i 52). Drukowane 14 grudnia 
1981 roku podczas strajku okupacyjnego w Stoczni 
Szczecińskiej im. A. Warskiego, a zredagowane przez 
dziennikarzy tygodnika, których nie zdołano interno-
wać: Tadeusz Dziechciowski, Tomasz Zieliński, Marek 
i Krystyna Mikołajczakowie.

- „KOS”, pismo początkowo opatrywane również ty-
tułem „Solidarność: wiadomości, opinie, komentarze”. 
Jego skrótowy podtytuł Komitet Oporu Społecznego 
lub Komitet Obrony „Solidarności” był powszechnie 
używany i wkrótce przyjęty jako jego nazwa. Z koń-
cem grudnia 1981 roku najpierw wydawane w formie 
ręcznie przepisywanych odezw, a od połowy stycznia 
1982 drukowane i redagowane najpierw przez stu-
dentów różnych szczecińskich uczelni, głównie przez 
Teresę Hulboj, oraz między innymi Adama Jeżewskie-
go, Antoniego Rodziewicza, Jarosława Jasińskiego, 
Marcina i Tomasza Wyrzykowskich, Marka Adam-
kiewicza, Pawła Bartnika, Jacka Bursę, Tadeusza 
Fediwa, Danutę i Stanisława Dąbrowskich, Zofię Ha-
licz, Pawła Fijałkowskiego, Kazimierza Jordana, Je-
rzego Krzyżowskiego i Wiesława Piotra Zalewskiego. 
Po uwięzieniu Teresy Hulboj, do połowy marca 1985 
roku (nr 69) tworzone (jako tzw. „mały KOS”) między 

innymi przez Zbigniewa Kowalewskiego, Mieczysława 
i Barbarę Przybylskich, Hannę Augustyniak, Piotra 
Mynca i Kazimierza Jordana.

- „Jedność” (tzw. z krzyżykiem), od połowy stycznia 
1982 roku Marian i Krzysztof Korczakowie, Ryszard 
Piłat, Piotr i Lucyna Modrzejewscy, Mirosław Gudow-
ski, Stanisław Janusz i Winicjusz Gurecki od nume-
ru 1/53 rozpoczęli wydawanie tytułu, pod którego 
winietą zaznaczano: Tajne Kolegium „Solidarności” 
Pomorza Zachodniego. Pod koniec 1985 roku pismo 
(już bez krzyżyka) przekazane środowisku skupione-
mu wokół Mariana Jurczyka, do lutego 1988 roku 
(nr 2/143) redagowała głównie Alina Głowacka, nato-
miast następne trzy edycje w maju 1989 roku zreda-
gował przedgrudniowy dziennikarz „Jedności” Krzysz-
tof Sałaciński (nr 146).

- „BIS”, pismo początkowo tytułowane „Biuletyn 
Informacyjny” lub „Biuletyn Informacyjny Solidar-
ność” (stąd skrótowa nazwa), związane głównie ze 
środowiskiem Politechniki Szczecińskiej. Ukazujące 
się od końca stycznia 1982 roku, najpierw było re-
dagowane przez Janusza Szabana (internowany od 
sierpnia do późnej jesieni), później głównie przez Da-
nutę Kaczanowską, Marka Tałasiewicza, Kazimierza 
Jordana, Jacka Sauka i Leszka Duklanowskiego. Od 
numeru 60 nad winietą widniało: „Pismo Społeczne-
go Komitetu Nauki”. Periodyk wydawany do kwietnia 
1989 roku (nr 94-95), najdłużej na Pomorzu Zachod-
nim.

- „Korona Polska”, od lutego do kwietnia 1982 roku 
pismo środowiskowo związane ze Stocznią Szczeciń-
ska im. A. Warskiego (nie numerowane, choć zazna-
czano miesiąc wydania) redagowali i drukowali mię-
dzy innymi Eugeniusz i Dariusz Hillibrandowie oraz 
Wiesław Wójcik.
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- „ARO” (skrót: Akademicki Ruch Oporu), pismo 
noszące podtytuł Serwis Informacyjny, wydawane od 
przerwy międzysemestralnej z lutego 1982 do końca 
tego roku (kilkanaście numerów), początkowo two-
rzyli działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
z Akademii Rolniczej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
i Pomorskiej Akademii Medycznej, przy współpracy 
studentów Politechniki Szczecińskiej. Byli to między 
innymi Wojciech Tadajewski, Robert Górski, Małgo-
rzata Narożna, Leszek Smykowski, Marek Adamkie-
wicz, Czesław Wesołowski, Mariusz Wróblewski, Mał-
gorzata Krogulska, Janusz Biernat, Piotr Kubiczek, 
Jarosław Maćkowski, Anna Truskolaska, Barbara i 
Krzysztof Krawczykowie.

- „Od dołu”, miesięcznik informacyjno-publicy-
styczny blisko związany z Regionalnym Komitetem 
Strajkowym NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodnie-
go, ukazujący się od lutego 1982 do listopada 1986 
roku (nr 67), redagowany oraz drukowany głównie 
przez Leokadię i Jerzego Stanisława Kernerów razem 
z Juliuszem Prandeckim.

- „Ster. Głos Stoczni Podziemnych”, wiosną i latem 
1982 roku (nr 5) nie datowane pismo związane z Taj-
ną Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Szczecińskiej im. A. Warskiego, do aresztowania wy-
dawali Marcin i Tomasz Wyrzykowscy przy pomocy 
między innymi Marii Masacz, Zdzisława Polla, Edwar-
da Solarewicza, Wiesławy Staniszewskiej, Ryszarda 
Wolskiego i Józefa Wasilewskiego.

- „CDN”, od marca 1982 roku wydawany w Zarzą-
dzie Portu Szczecin-Świnoujście, a początkowo tytu-
łowany „Komunikat”, tworzony zaś częściowo z osób, 
które również wcześniej redagowały to pismo: Zyg-
munt Dziechciowski, Tadeusz Olczak, Barbara Wa-

chowiak, Adam Knypiński Od numeru 14 z czerwca 
1983  do kwietnia 1989 roku ukazywało się już jako 
„CDN”. Przekształcone w „Pismo społeczno-informa-
cyjne NSZZ >Solidarność< Regionu Pomorza Zachod-
niego”, redagowała głównie Jadwiga Marszczek oraz 
Andrzej Ziemiński, Tadeusz Olczak i Edward Radzie-
wicz.

- „Z podziemia”, organ Regionalnego Komitetu 
Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza 
Zachodniego publikowany od połowy kwietnia 1982 
do kwietnia 1985 roku (nr 44). Dwutygodnik tworzyli 
Danuta i Juliusz Prandeccy oraz Dominik Górski, a 
ściśle z nimi współpracowali Agnieszka i Jakub Dą-
browscy, oraz między innymi Stanisław Kozłowski, 
Adam Olearski, Andrzej Wojtczuk, Leonard Baliński, 
Antoni Alejski, Grzegorz Durski, Stanisław Zabłocki.

- „Feniks”, pismo noszące podtytuł: Nieregularny 
Tygodnik Międzyzakładowego Komitetu Koordyna-
cyjnego Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Soli-
darność”, powielane się od kwietnia 1982 do końca 
listopada 1982 roku (nr 21). Tworzyli je Piotr Mync, 
Sławomir Lener, Jadwiga Helena Boral, Ryszard Wy-
żga, Bożena Gielarowska, Henryk Sroka, Zdzisław 
Konury, a drukiem zajmowali się głównie Janina i 
Henryk Szorcowie.  

- „Kotwica”, dwutygodnik NSZZ „Solidarność” „jed-
nego z KOS-ów na terenie Pomorza Zachodniego”. 
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Między kwietniem a październikiem 1982 roku jego 
7 numerów zredagowali i powielili Zbigniew Jasina, 
Mariusz Kierasiński, Adam Perkowski, Katarzyna Ru-
tecka, Jacek Pawłowski i Dariusz Bednarz (po lipco-
wym aresztowaniu kolegów sam „zrobił” dwa ostatnie 
numery).

- „Prolet”, od kwietnia do listopada 1982 roku 
opublikowano 21 numerów tygodnika (dla zmylenia 
SB wydawanego od numeru 3), poruszającego głów-
nie problematykę pracowniczą,  zredagowali, wy-
drukowali oraz częściowo zajęli się jego kolportażem 
Wiesław Szajko, Olgierd Wojciechowicz, Aleksander 
Czernow, Piotr Sosnowski, Romuald Lipiński, Sławo-
mir Majewski oraz Sławomir i Jadwiga Dziechciow-
scy.

- „Wierzchowo Njus”, od początku maja do końca 
lipca 1982 roku 64 numery informacyjno-publicy-
stycznego pisma, powstającego rękopiśmiennie, po-
czątkowo w jednym, a później w kilku egzemplarzach, 
w obozie internowania w Wierzchowie Pomorskim wy-
dawali Stefan Konstanty Kozłowski (pomysłodawca, 
właściciel pierwszego przemyconego radia), Tomasz 
Zieliński, Michał Paziewski. Z tytułem tym - zawiera-
jącym głównie wiadomości z nasłuchu Radia Wolna 
Europa, BBC, France Internationale i „Głosu Amery-
ki” - stale współpracowali Mirosław Witkowski i Sła-
womir Dziechciowski (szata graficzna, publicystyka), 
Jerzy Zimowski (komentarze polityczne), oraz Adam 
Wycichowski (rysunki).

- „Świt”, pod winietą dodawano „Niezależny KOS 
NSZZ >Solidarność< Region Pomorza Zachodniego”, 
od września 1982 do grudnia 1983 roku (nr 14), śro-
dowiskowo związane z  Fabryką Mechanizmów Sa-
mochodowych „Polmo” pismo redagował i drukował 
głównie Zbigniew Chendoszko.

- „Jednodniówka bezokolicznościowa”, satyryczne 
pismo od drugiej połowy listopada 1982 roku reda-
gowane i drukowane przez Ryszarda Dąbrowskiego z 
pomocą Longina Komołowskiego i Piotra Jarockiego, a 
później także przez Radzimierza Nowakowskiego i Ka-
zimierza Jordana. W połowie grudnia 1983 roku uka-
zał się numer 8 (ostatni), który wydał Piotr Jassem.

- „Nadodrze”, od grudnia 1982 roku do końca 
stycznia 1989 roku 42 numery pisma Tajnej Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicz-
nych „Police” (pod winietą kilku numerów podawa-
no również Szczecin i Stargard Szczeciński) wydawali 
głównie Kazimierz Drzazga, Jerzy Przybył, Władysław 
Diakun, Jerzy Boczar.

- „Krawędź. Ziemia Gryfińska”, ukazujące się w 
Elektrowni „Dolna Odra” od marca 1983 do sierp-
nia 1984 roku (nr 22), redagowane i powielane przez 
Jana i Mirosława Witkowskich, Zdzisława Podolskie-
go, Wojciecha Nicpana, Zbigniewa Brackiego, Edwar-
da Skórskiego, Witolda Romanieckiego.

- „Obraz”, miesięcznik wydawany od maja 1983 do 
kwietnia 1989 roku (nr 71) przez Niezależny Zespół 
Solidarnościowy, który tworzyli Stefan Konstanty Ko-
złowski (inicjator i redaktor naczelny dwóch pierw-
szych numerów), Tomasz Zieliński (redaktor naczel-
ny), Wojciech Soiński, Michał Paziewski, Piotr Mync. 
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Spośród szerokiego grona osób z pismem tym, dru-
kowanym głównie przez Janinę i Henryka Szorców, 
ściśle współpracowali między innymi Zdzisław Konu-
ry, Sławomir Lener, Wiesław Tomaszewski, Halina 
Swarcewicz, Bożena Gielarowska, Barbara Kowalska, 
Barbara Bartoszewska, Hanna i Adam Kłaczyńscy, 
Bernadeta Kraśnikow, Jarosław Piwar (dziennikarz 
przedgrudniowej „Jedności” przekazujący artykuły z 
Pyskowic), Mirosław Kwiatkowski, Ryszard Wojcie-
szak, Marek Przygodzki, Jerzy Zimowski, Andrzej Mil-
czanowski, Jan Tarnowski, Władysław Daniszewski, 
Alina Głowacka, Jacek Gałkowski, Maria Derol, Ma-
rek Tałasiewicz, Bazyli Baran, Zbigniew Kowalewski. 
Bliskimi współpracownikami pisma byli zamieszkali 
w Szwecji Radzimierz Nowakowski, Adam Wycichow-
ski i Tadeusz Dziechciowski.

- „Informacje Bieżące”, zapewne od maja 1983 
do lutego 1987 roku (do wydań tylko z tego okresu 
udało się dotrzeć) ukazało się przynajmniej 32 edy-
cji tego nienumerowanego tytułu sygnowanego przez 
Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „So-
lidarność” Region Pomorza Zachodniego. Pismo było 
redagowane głównie przez Zbigniewa Chendoszko.  

- „Grot”, wydawany od połowy lipca 1983 do począt-
ku maja 1989 roku (nr 105). Wiodące pismo robotni-
cze na Pomorzu Zachodnim, związane przede wszyst-
kim z Tajną Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, początkowo 
tworzone przez Marcina Wyrzykowskiego, a po kilku 
numerach między innymi przez Longina Komołow-
skiego, Barbarę Prochor, Władysława Dziczka, Teresę 
Kosiak, Romana Kaźmierczuka, Kazimierza Janickie-
go, Jerzego Wysockiego, Józefa Solkę, Michała Paziew-
skiego, Andrzeja Milczanowskiego, Jacka Gałkowskie-
go oraz szerokie grono współpracowników. Od połowy 
października 1985 roku organ Rady Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego.

- „Biuletyn Informacyjny Polskiej Socjalistycznej 

Partii Pracy”, od lipca 1983 do sierpnia 1984 roku 
(nr 19) pismo, związane głównie ze środowiskiem ze 
Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, redagowali i 
powielali Ewa i Konrad Szulcowie, Tadeusz Lichota, 
Stefan Kuczyński, Andrzej Lipski, Grzegorz Ostrow-
ski, Ludmiła i Witold Romanowscy, Wojciech Dukla-
nowski.

- „AR”, kwartalnik społeczno-polityczny dla rolni-
ków, z którym współpracowali między innymi Artur 
Balazs i Piotr Baumgart. Drukowany głównie przez 
Janinę i Henryka Szorców, przy pomocy Longina Ko-
mołowskiego. Po numerze 1. z przełomu 1983/1984 
roku, 12 kolejnych wydań od maja 1984 do połowy 
kwietnia 1989 roku zredagował Mieczysław Kacza-
nowski.

- „Obecność”, między styczniem 1984 a lutym 1985 
roku 13 numerów tego społeczno-kulturalnego mie-
sięcznika zredagowali i powielili między innymi Grze-
gorz Kołtuniak, Danuta Dąbrowska i Paweł Bartnik.

- „Termit”, od początku kwietnia 1985 do końca 
listopada 1989 roku (nr 53) w Wojewódzkim Przed-
siębiorstwie Komunikacji Miejskiej pismo Tajnej Ko-
misji Zakładowej „Solidarności” redagowali i druko-
wali Edwin Łukasiewicz, Wiesław Szajko, Mieczysław 
Lisowski, Andrzej Milczanowski oraz Piotr Niemczyk.

- „Robotnik Pomorza Zachodniego”, od listopada 
1985 (nr 95) do stycznia 1990 roku (nr 155) dwuty-
godnik (stanowiący kontynuację warszawskiego „Ro-
botnika” Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu 
„Solidarności”), składający się z materiałów stołecz-
nych oraz szczecińskich, redagował przede wszyst-
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kim Zbigniew Chendoszko. Współpracowali z nim – 
w listopadzie 1987 roku tworząc Okręgowy Komitet 
Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej – między 
innymi Tadeusz Baran, Eugeniusz Bujwid, Stanisław 
Suszek, Jan Kostecki, Aleksander Krystosiak, Włady-
sław Daniszewski.

- „Peryskop”. Nadty-
tuł: Pismo Studentów 
i Absolwentów Szcze-
cińskich Uczelni. Je-
dyny zredagowany i 
wydrukowany w grud-
niu 1985 roku numer 
powstał głównie dzięki  
Grzegorzowi Wilczyń-
skiemu i Januszowi 
Pańczyszynowi, dzia-
łaczom duszpasterstw 
akademickich i Nie-
zależnego Zrzeszenia 
Studentów Politechniki 
Szczecińskiej i Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, wkrótce aresztowanym przez 
SB.

- „Gryf”, od stycznia 1986 do czerwca 1990 roku 
(nr 44) dotychczasowe środowisko wydawców „Jedno-
ści” wydawało ten tytuł, pod którego winietą dodawa-
no, że jest zachodniopomorskim pismem „Solidarno-
ści Walczącej”. Redakcję tworzyli Krzysztof Korczak, 
Winicjusz Gurecki,  Stanisław Janusz oraz Leszek 
Dobrzyński.

- „Lustro”, pismo uczniów kilku szkół średnich 
tworzących Ruch Młodzieży Niezależnej, redagowane, 
między lutym 1986 a styczniem 1989 roku (nr 17-18) 
drukowane i kolportowane przez Adama Zadworne-
go (redaktor naczelny), rodzeństwo Ewę i Wojciecha 
Woźniaków, Roberta Naklickiego, Krzysztofa Wojta-
siaka. Wkrótce grono to przystąpiło do Federacji Mło-
dzieży Walczącej.

- „Ogniwo”, od maja 1986 do początku paździer-
nika 1989 roku (nr 29) pismo Tajnej Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Budowlanych Pomorza 
Zachodniego redagowane najpierw przez Jadwigę 
Marszczek, a później przez Szczepana Araszkiewicza 
(również drukarz) we współpracy z Wojciechem Du-
klanowskim, Wiesławem Szajko i Zbigniewem Jasiną.

- „Pomorze”, od czerwca 1986 do marca 1989 roku 
ukazało się kilkanaście (w większości nie numerowa-
nych, choć datowanych) wydań  pisma winietą odwo-
łującego się do przedgrudniowej „Jedności”, sygnowa-
nego przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Za-
chodniego NSZZ „Solidarność”, które redagował oraz 
drukował głównie Jerzy Zaręba. 

- „Pismo Ruchu Wolność i Pokój”, kwartalnik pu-
blicystyczny, drukowany w Warszawie, którego cztery 
numery ukazały się między wiosną 1987 a zimą 1988 
roku, tworzony głównie przez liderów Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów sprzed stanu wojennego, które-
go nieformalnym redaktorem naczelnym był Andrzej 
Kotula, tworzone między innymi przez Teresę Hulboj, 
Danutę Dąbrowską, Marzenę i Jerzego Kowalskich, 
Marka Adamkiewicza, Pawła Bartnika i Marka Błasz-
kiewicza.

- „Skafander”, pismo o profilu literackim (tzw. 
fanzin), kontestujące zarówno nurt oficjalny, jak i 
opozycyjny wobec systemu ustrojowego PRL, a pró-
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bujące tworzyć trzeci obieg wydawniczy. Od wiosny 
1987 do marca 1989 roku 10 jego numerów współ-
tworzyli głównie Mirosław Witkowski, Krzysztof Kon-
kol, Renata Mazurowska, Arkadiusz Rek, Jacek Cza-
pliński.

- „Biuletyn Informacyjny”, od września 1987 do 
lipca 1988 roku pięć numerów biuletynu Polskiej Ligi 
Praw Człowieka, noszącego podtytuł „Ruch Społeczny 
Nierządowi”, zredagowali i powielili Jan Kostecki ra-
zem z Grzegorzem Ostrowskim.

- „Jedność–Chemitex-Wiskord”, od początku 
października 1987 do przynajmniej końca marca 
1989 roku (nr 6) w Zakładach Włókien Chemicz-
nych „Chemitex-Wiskord” biuletyn informacyjny re-
dagowali między innymi Henryk Stachal i Henryk 
Drożdż. 

- „Ad Vocem”, dwutygodnik, a wkrótce miesięcznik 
wipowski dwutygodnik informacyjny, którego 14 nu-
merów od listopada 1987 do lutego 1990 roku wydru-
kował Szczepan Araszkiewicz, a redagowali między 
innymi Tomasz Duklanowski, Małgorzata Narożna, 
Maciej Romaniuk, Marek Adamkiewicz, Krzysztof Ho-
łowczyc, Andrzej Kotula.

- „Czarna Skrzynka”, między listopadem 1987 a 
lutym 1989 roku 10 numerów biuletynu informa-
cyjnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów uczelni 
szczecińskich zredagowali oraz powielili Adam Za-
dworny, Dariusz Foterek, Krzysztof Wojtasiak, Grze-
gorz Kucharski, Jacek Rujna, Jacek Motylewski, Piotr 
Kasprowicz, Roman Ciepliński, Agnieszka Kuchciń-
ska, Janusz Wilczyński.

- „Jedność Stoczniowa”, z końcem 1987 roku 
Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ :Solidarność” 
Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego (środowisko 
skupione wokół Mariana Jurczyka) reaktywowała 
biuletyn pod tym samym tytułem wydawany przed 
wprowadzeniem stanu wojennego]. Wznowione pismo  
(błędnie od nr 82, choć wcześniej bowiem ukazały 
się numery 82 i 83), redagowane głównie przez Alinę 
Głowacką, a drukowane przez Kazimierza Janickiego, 
ukazywało się do końca maja 1989 roku (nr 91).

- „Głos Wolności”, wiosną 1988 roku dwa numery 
tego pisma „Solidarności Walczącej” zredagował i po-
wielił Eugeniusz Janiszewski.

- „Biuletyn Strajkowy”, „Biuletyn Solidarności”, 
„Biuletyn MKO Solidarności”,  „Korespondent” to w za-
sadzie jedno pismo, którego tytuł i redakcja zmieniały 
się (numeracja była kontynuowana), wraz z miejscem 
i okolicznościami jego wydawania. Rzecznik prasowy 
strajkujących w sierpniu 1988 roku w Zarządzie Portu 
Szczecin-Świnoujście oraz w Wojewódzkim Przedsię-
biorstwie Komunikacji Miejskiej Jerzy Zimowski wraz 
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z rozpoczęciem strajku rozpoczął redagowanie pisma 
wspólnie z Tomaszem Zielińskim, Michałem Paziew-
skim, Andrzejem Kotulą i Piotrem Niemczykiem, które 
uaktualniało swoją nazwę: po zakończeniu protestów 
w połowie września (od nr 15), po powstaniu Między-
zakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Soli-
darność” (od nr 18), aby na początku 1989 roku prze-
kształcić się w biuletyn „Korespondent” (od nr 30), 
który był wydawany do końca 1990 roku (nr 88). Re-
dakcją zajmowali się między innymi Andrzej Kotula, 
Piotr Niemczyk, Zbigniew Jasina, Mirosław Witkow-
ski, Edwin Łukasiewicz, Krzysztof Dudziński.

- „Kurier Strajkowy” i „Kurier Międzystrajkowy”, 
pismo wydawane od połowy sierpnia 1988 roku w 
strajkującym Porcie (do nr 14), a do połowy 1989 
roku przy Międzyzakładowym Komitecie Organizacyj-
nym NSZZ „Solidarność” (do nr 29). Ta sama redak-
cja – Zbigniew Jasina i Olgierd Wojciechowicz, jego 
charakter, a nawet drukarz Wiesław Szajko, nakazu-
ją traktowanie pisma jako w zasadzie jednego tytu-
łu, który zmieniał się wraz z ówczesnymi nastrojami 
społecznymi nakazującymi nie wykluczać nowej fali 
protestów, jeśli nie dojdzie do zapowiadanych rozmów 
Okrągłego Stołu.

- „Informator Akademicki”, biuletyn Międzyuczel-
nianej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrze-
szenia Studentów, którego 5 numerów między paź-
dziernikiem a grudniem 1988 roku zredagowali Jacek 
Motylewski, Adam Zadworny, Krzysztof Wojtasiak  i 
Tomasz Lisiecki.

- „Akademik PS-US-AR”, w październiku i listopa-
dzie 1988 roku dwa numery pisma Niezależnego Zrze-
szenia Studentów, adresowanego do mieszkańców 
domów studenckich, wydał Krzysztof Wójcik.

- „Wici”, od grudnia 1988 do kwietnia 1990 roku 
(nr 19) pismo „Solidarności Walczącej”, opatrywane 
mottem „Wolni i Solidarni”, redagował i drukował 
głównie Eugeniusz Janiszewski.

- „Bez Cenzury”, pismo noszące podtytuł Aperio-
dyk Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki 
Szczecińskiej, wydawane od stycznia do października 
1989 roku (nr 5), tworzyli Sławomir Oziero (redaktor 
naczelny), oraz między innymi Ryszard Kucharski, 
Krzysztof Wojtasiak, Dorota Stankiewicz, Zbigniew 
Matczak, Ernest Wierzbicki.

- „Multum in Parvo”, od początku marca 1989 
roku biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania redagowali między 
innymi: Piotr Lisak, Sławomir Osiński i Anna Parchi-
mowicz (do likwidacji cenzury w czerwcu 1990 roku 
ukazało się 28 numerów).

- „Jedność–Komunikat”, od początku maja do po-
łowy października 1989 roku (nr 23) pismo Tymcza-
sowego Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ 
„Solidarność” (środowisko skupione wokół Mariana 
Jurczyka) wydawał Krzysztof Sałaciński.

- „Komunikat” Obywatelskiego Komitetu Porozu-
miewawczego „Solidarności” Pomorza Zachodniego, w 
maju 1989 roku siedem wydań tego biuletynu infor-
macyjnego zredagował Marek Tałasiewicz.
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- „Wybory `89”, jednodniówka Szczecińskiego Klu-
bu Katolików, promująca kandydatów Obywatelskie-
go Komitetu Porozumiewawczego „Solidarności” Po-
morza Zachodniego do Sejmu i Senatu, zredagowana 
w maju 1989 roku przez Przemysława Fenrycha we 
współpracy z Mieczysławem Kaczanowskim, Markiem 
Koćmielem i Mieczysławem Ustasiakiem.

- „Gazeta Wyborcza”, trzy numery w maju i jeden 
po drugiej turze wyborów w czerwcu 1989 roku wy-
dał – już oficjalnie, kiedy ingerencje cenzorskie były 
ograniczone w zasadzie do spraw wojskowych bądź 
stosunków PRL ze Związkiem Sowieckim - Obywatel-
ski Komitet Porozumiewawczy „Solidarność” Regionu 
Pomorza Zachodniego. Redakcję tworzyli między in-
nymi Lidia Więckowska (redaktor naczelna), Danu-
ta Kaczanowska, Alina Głowacka, Wojciech Patyna, 
Przemysław Fenrych, Michał Paziewski, Anna Więc-
kowska-Machay.

Przy okazji należy wspomnieć, iż trzy ogólnopolskie 
tytuły miały również na Pomorzu Zachodnim swoje, 
zazwyczaj kilkutysięczne, wydania, które zawsze przy 
winiecie opatrywano nadrukiem: „Edycja Region Po-
morza Zachodniego”. Od połowy 1982 do końca 1985 
roku Wiesław Szajko, Ryszard Wyżga, Olgierd Woj-
ciechowicz i Szczepan Araszkiewicz - po zaprzestaniu 
wydawania „Proleta” - regularnie powielali „Tygodnik 
Wojenny” (ukazujący się od początku stycznia 1982 
roku również w kilku innych województwach). Kiedy 
to ogólnopolskie pismo rozwiązało się (nr 105), w la-
tach 1985-1988 drukowali oni, od początku jej ist-
nienia, „Samorządną Rzeczpospolitą”. Z kolei głównie 

Zdzisław Konury w latach 1984-1989 zajmował się 
zachodniopomorskią edycją „Tygodnika Mazowsze”.

Kiedy w 1989 roku dochodziło do nie mających 
swojego odpowiednika w dziejach, pokojowych prze-
mian Okrągłego Stołu, to przede wszystkim infra-
struktura prasy opozycyjnej dała realną nadzieję na 
sprawne przeprowadzenie częściowo demokratycz-
nych wyborów i następnie przejęcie władzy w pań-
stwie. 

Wtedy to „Tygodnik Mazowsze”, nieoficjalny organ 
podziemnych władz „Solidarności” (Tymczasowej Ko-
misji Koordynacyjnej, w której przedstawicielem za-
chodniopomorskiego regionu był Andrzej Milczanowski) 
przekształcił się w pierwszy w całym bloku komuni-
stycznym niezależny dziennik, czyli „Gazetę Wyborczą”, 
a premierem wkrótce został przedgrudniowy redaktor 
naczelny „Tygodnika Solidarność” Tadeusz Mazowiecki. 
Z kolei na Pomorzu Zachodnim za regionalne programy 
wyborcze w telewizji odpowiadał Władysław Daniszew-
ski, za radiowe Alina Głowacka, za cztery numery „Ga-
zety Wyborczej”, wydawanej przez Obywatelski Komitet 
Porozumiewawczy „Solidarność”, Lidia Więckowska oraz 
inne osoby zaangażowane w redagowanie podziemnych 
periodyków. To z grona drugoobiegowych redaktorów, 
autorów czy drukarzy wyrośli nie tylko prezydenci Bro-
nisław Komorowski i Lech Kaczyński, kolejni premierzy 
Jan Olszewski, Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, jak 
też marszałkowie Senatu Bogdan Borusewicz i Zbigniew 
Romaszewski, ale tak samo pochodzący z naszego woje-
wództwa wybitni związkowcy – Edward Radziewicz, Lon-
gin Komołowski, Stanisław Możejko; czołowi działacze 
samorządowi – Marek Tałasiewicz, Władysław Lisewski, 
Marek Koćmiel, Bartłomiej Sochański, Paweł Bartnik, 
Jan Otto, Piotr Mync, Wojciech Soiński, Przemysław 
Fenrych, Bazyli Baran, Władysław Diakun; ważni po-
litycy, ministrowie i posłowie - Andrzej Milczanowski, 
Jerzy Zimowski, Mieczysław Ustasiak, Artur Balazs, Le-
szek Smykowski, Jacek Sauk, Leszek Dobrzyński. Ma-
sowość i siła niezależnego ruchu wydawniczego prak-
tycznie uczyniła go niezniszczalnym. W konsekwencji 
ludzie ci przyczynili się do powstania alternatywnej 
kultury i polityki, do załamania się komunizmu i - co 
więcej - byli swego rodzaju zwiastunem społeczeństwa 
obywatelskiego w wolnej Polsce.

Michał Paziewski
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Techniki drukarskie w podziemiu 
wydawniczym w PRL

Leży przede mną dokument z nadrukiem „Tajne” 
noszący datę 12 maja 1982 roku zatytułowany „Infor-
macja o metodach pomnażania dokumentów”. Został 
przygotowany przez Naczelnika Wydziału Badań Do-
kumentów Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej 
MO, dla Wydziałów numer III różnych Komitetów Wo-
jewódzkich MO (Wydziały III zajmowały się tzw. dzia-
łalnością antypaństwową). Czytamy w nim: „W kraju 
od kilku lat wzmogła się ilość wrogiej, pisanej propa-
gandy, pomnażanej różnorodnymi technikami profe-
sjonalnymi i chałupniczymi”.

Celnie ujęte. Autor podszedł do problemu profe-
sjonalnie i opisał właściwie wszystkie znane 
wówczas techniki druko- w a n i a . 
Nie wiem czy to przydało s i ę 
funkcjonariuszom SB – 
opis był chyba zbyt dro-
biazgowy. Nie używali-
śmy linotypów, mono-
typów, czcionek me-
talowych itd. Nasze 
techniki drukarskie 
można scharakte-
ryzować po prostu 
jako „chałupni-
cze”.

Zaczęło się od wyży-
maczki. W latach 60. produko-
wane były pralki ręczno-automatyczne 
o wdzięcznej nazwie „Frania”. Trzeba było wy-
montować z niej wyżymaczkę. Na papierze kredowym, 
przy pomocy kalki hektograficznej, pisało się na ma-
szynie do pisania (bez taśmy barwiącej) odpowiedni 
tekst w taki sposób, aby powstał obraz odwrócony. 
Była to matryca. Następnie zwilżoną denaturatem 
kartkę papieru przykładało się do matrycy i przecią-
gało przez wyżymaczkę. Tusz hektograficzny z matry-
cy przy kolejnych kartkach papieru rozpuszczał się 
powoli i otrzymywaliśmy fioletowe lub czarne odbit-
ki. W ten sposób w 1968 r. m.in. Bogusława Blajfer, 
Eugeniusz Smolar i Andrzej Seweryn powielali ulot-
ki przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego w 
Czechosłowacji, za co trafili do więzienia.

Tej samej techniki używaliśmy w końcu 1976 r., 
jednak wówczas znalezienie pralki „Frani” okazało się 
bardzo trudne, gdyż wychodziły już z użytku. Udało 
nam się odnaleźć kilka gdzieś w piwnicach. Dawało 
się na tym odbić 100-150 w miarę czytelnych kopii.

Niedługo później pokazał się powielacz spirytuso-
wy. Został zakupiony przez Piotra Jeglińskiego w Pa-
ryżu. Zabrał go do Polski (a potem kolejne dwa) Wit 
Wójtowicz z Teatrem Leszka Mądzika. To był już cud 
techniki. Matrycę zakładało się na bęben, a denaturat 

wlewało się do specjalnego pojemnika, który dozował 
go w odpowiednich ilościach na kartkę papieru. Na 
takim powielaczu dawało się odbić nawet 250–300 
w miarę czytelnych kopii. Tą techniką w maju 1977 
r., w Lublinie studenci ze środowiska późniejszych 
„Spotkań”: Janusz Bazydło, Janusz Krupski, Paweł 
Nowacki, Wit Wójtowicz, odbili pierwsze pozycje Nie-
ocenzurowanej (później Niezależnej) Oficyny Wydaw-
niczej NOWA (pierwszy i drugi numer „Zapisu”). W ten 
sposób zimą 1977 r. drukowano również „Komunika-
ty KOR” i „Biuletyn Informacyjny” a później kilka po-
zycji NOWEJ i pierwsze numery „Robotnika”.

Wiosną 1977 r. zapukał do mojego mieszkania ja-
kiś starszy pan, z małą drewnianą walizeczką w ręku. 
Przyniósł powielacz ramkowy i kilkanaście matryc. Te 
ostatnie na niewiele się zdały, ponieważ były przesta-

rzałe. Jeszcze przedwojenna (sprzed 1939 roku) 
produkcja. Matrycę stencilową, zwaną 

inaczej białkową (taką niezwy-
kle trwałą bibułkę nasy-

coną pewną sub-
s t a n c j ą ) , 
n a l e ż a ł o 
wkręcić do 

m a s z y n y 
do pisania i 

pisać bez ta-
śmy barwiącej. 

Odpowiedn io 
mocno uderzane 

czcionki „wyci-
nały” jak gdyby 

szab lon , który zakładało się 
na ramkę (taką jak do obrazu) z na-
ciągniętą tkaniną (cien- ki jedwab, szyfon). 
Ramka na zwykłych zawiasach była przykręcona do 
drewnianej płyty, na której układało się kilkadziesiąt 
kartek czystego papieru. Wyglądało to następująco: 
drewniana płyta z przykręconą ramką od obrazu, na-
stępnie papier, potem matryca, tkanina i po niej prze-
ciągaliśmy wałkiem z farbą, która przenikała przez 
tkaninę i matrycę (szablon) na papier. Był to domowy 
powielacz, który mógł zbudować sobie każdy.

Do drukowania niezbędne były dwie osoby. Jedna, 
która przeciągała wałkiem z farbą i druga, która pod-
nosiła ramkę i wyjmowała zadrukowaną kartkę. Kie-
dyś owa druga osoba nie pojawiła się w takiej domo-
wej drukarni, a Witold Łuczywo musiał wydrukować 
jakiś pilny tekst. Cóż zrobił? Zdjął spodnie. Wyciągnął 
gumkę z majtek, a stół, na którym pracował przesu-
nął na środek pokoju. Do ramki przywiązał gumkę, 
której drugi koniec podwiązał do żyrandola – ramka 
odskakiwała sama. W ten sposób powielacz dwuoso-
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bowy przerobił na jednoosobowy. Dobry drukarz był 
w stanie wykonać w ciągu godziny ok. 500 kopii. Z 
jednej matrycy na takim prostym powielaczu można 
było wykonać 2–3 tys. kopii.

W sytuacji gdy nie było ramki pod ręką, a pilnie 
należało coś powielić, wykorzystywaliśmy technikę 
tzw. sączka. Na płycie drewnianej (mogło być to tak-
że szkło, ostatecznie w każdym domu była stolnica 
czy lustro), kładło się sączek czyli nieco waty, gazy, 
jakiejś chłonnej tkaniny. Nasycało się ją farbą. Na 
to szła opisana powyżej matryca białkowa (szablon). 
Kładło się kartkę czystego papieru, przeciągało cięż-
kim wałkiem (tym razem bez farby), a farba z sączka 
przez matrycę trafiała na papier. Taką sączkową dru-
karnię sfotografowano w sierpniu 1980 r. w Stoczni 
Gdańskiej. Do czasu kiedy nie „zdobyliśmy” stocznio-
wej drukarni offsetowej wszystko było drukowane w 
ten sposób.

Ale wybiegłem za daleko w przyszłość. Jesienią 
1977 r. okazało się, że ten walizkowy powielacz, przy-
niesiony przez kombatanta AK, istnieje także w wersji 
elektrycznej. I to w dwóch rozwiązaniach technicz-
nych: bębnowym i siatkowym. Do powielacza bęb-
nowego wlewało się odpowiednio rozrobioną 
farbę, zaś na bęben nakładało matrycę 
białkową. Obroty bębna powodo-
wały, że siła odśrodkowa 
przeciskała farbę 
przez szablon 
(matrycę). Na 
takim bębno-
wym powielaczu 
pracował m.in. 
Janek Walc. Wy-
dajność tego powie-
lacza to ok. 3 tys. ko-
pii w ciągu godziny. Z 
jednej matrycy można 
były wyciągnąć spokoj- n i e 
do 5 tys. odbitek.

Powielacze siatkowe Rex Rotary i Ge-
stetner na dwóch wałkach miały rozpiętą siatkę. 
Farba była dozowana na jeden z wałków i przez siatkę 
oraz matrycę białkową (rodzaj szablonu takiego sa-
mego jak do powielaczy bębnowych, ramek i sączka) 
przeciskana na papier. 

Wszystkie powielacze elektryczne były produkowa-
ne na Zachodzie, ale papier – w Polsce. Nie trzymał 
gramatury, kartki często nie były prostokątne, ale 
tworzyły równoległobok o kątach nie koniecznie rów-
nych 90 stopni. Bez przerwy się wkręcał, a delikatne 
białkowe matryce rwały się. Nie sposób było ustawić 
podajniki tak, aby sprawnie podawały papier. Okaza-
ło się, że człowiek może być znacznie sprawniejszym 
podajnikiem aniżeli precyzyjne urządzenie. Na palec 
należało założyć kawałek gumowej rękawicy i wsłu-
chując się w pracę powielacza rytmicznie wpuszczać 
kartki do maszyny. Powielacz od razu zaczynał dzia-
łać sprawniej. 

Na przełomie lat 1978/79 pojawił się w naszych 

rękach pierwszy powielacz offsetowy. Była to kolejna 
„rewolucja”. Nakłady mogły sięgać dziesiątków tysię-
cy. Zależało to tylko od ilości posiadanego papieru i 
możliwości kolportażu. Przez długi czas był to jedyny 
nasz offset. Ciężki i trudny w transporcie. Mieliśmy 
właściwie tylko Fiaty 126 p, więc aby go przewieźć 
trzeba było wyjmować siedzenie obok kierowcy. Jeden 
człowiek nie był w stanie sam tego podnieść. Dopie-
ro latem 1980 r. pojawił się drugi, lżejszy i mniejszy. 
Przywiózł go z wyprawy na Zachód reżyser Stanisław 
Bareja. Wyjeżdżał dużym Mercedesem. Ale jeszcze w 
Polsce, pod Krakowem, samochód został rozbity i na 
dalszą drogę Bareja z żoną i córką musiał się przepa-
kować do małego Fiata. Nie zraziło go to. Obiecany 
offset, rozkręcony na części, przywiózł ... na dachu 
„malucha”. Aż dziw, że celnicy bliżej nie zaintere-
sowali się bagażem. A gdyby nawet, to można było-
by tłumaczyć, że to części do pralki automatycznej, 
gdyż offset, podobnie jak pralka, miał bęben. W 
okresie stanu wo- jennego według skrom-
nych obli- czeń przeszmuglowano 
d o Polski około 200 off-

setów. 
N a j w i ę k s z y m 

osiągnięciem była 
technika sitodru-
kowa. Ramka, 
podobna jak 
do druku na 
m a t r y c a c h 
białkowych, 
miała rozpię-

tą, nierozciągliwą 
tkaninę, na którą nano-

siło się specjalną emulsję (moż-
na ją było zrobić samemu z dostępnych 

na rynku składników). Na nią nakładało się 
diapozytyw tekstu, który chciało się wydrukować. 
Mógł to być pomniejszony fotograficznie tekst maszy-
nowy, plakat czy zrastrowana fotografia. Naświetlało 
się światłem ultrafioletowym. W miejscach gdzie dia-
pozytyw nie był zaświetlony, czyli przepuszczał świa-
tło, emulsja utwardzała się. Tam gdzie światło nie 
docierało, emulsję można było wymyć zwykłą wodą. 
Przez tak otrzymany szablon trzeba było przeciskać 
farbę raklem czyli gumą oprawioną w dwie deseczki. 
Zaletą sitodruku było też to, że można było drukować 
w formacie A3, czyli przy jednym pociągnięciu rakla 
od razu 2 strony. Nakłady mogły osiągać, w zależności 
od staranności wykonania matrycy, do 30 tys. egzem-
plarzy.

Jednym z podstawowych celów totalitarnego pań-
stwa była pełna kontrola nas i naszych myśli oraz 
dbanie o to, aby tych myśli – jeśli już są nieprawo-
myślne – nikt nie mógł poznać. Gdy okazało się, że 
powielacz może być w każdym domu, że każdy może 
pisać, drukować i kolportować co chce – totalitarne 
państwo musiało upaść.

Mirosław Chojecki
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SB, „bibuła” i fałszywki
Działalność wydawnicza stanowiła po wprowadze-

niu stanu wojennego pierwszy możliwy sposób wyra-
żenia dezaprobaty dla poczynań władz państwowych. 
Na terenie szczecińskiej Stoczni Warskiego i innych 
zakładów pracy kolportowano przygotowywane spon-
tanicznie ulotki, pisane odręcznie przez pracowników. 
Tego typu aktywność zagrożona była jednak niezwy-
kle surowymi karami, orzekanymi w trybie doraźnym. 
Jedną z pierwszych osób szczecińskiej „Solidarności” 
ukaranych za przygotowywanie i kolportaż takich 
ulotek była Iwona Szubryt (wyrok z dnia 11 stycznia 
1982 r.), członkini Związku z Wojewódzkiego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej w Szczecinie, pra-
cownica Zarządu Regionu. Została ona oskarżona o 
rozpowszechnianie ulotki mającej charakter przemó-
wienia przygotowanego na kolejną rocznicę wydarzeń 
Grudnia ’70 i w trybie doraźnym skazano ją na karę 3 
lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw 
publicznych. Co znamienne, w sprawie orzekał Sąd 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego, nie zaś sąd po-
wszechny. 

W okresie stanu wojennego tajna policja politycz-
na starała się jak najszybciej ustalić siatkę wydaw-
ców, drukarzy i kolporterów pism podziemnych, a 
zgromadzone dowody musiały być na tyle silne by 
mogły przełożyć się na akt oskarżenia i w jego efekcie 
wyrok pozbawienia wolności. Kary miały oczywiście 

zniechęcić kolejnych potencjalnych konspiratorów do 
tego typu działalności. Przykłady tego rodzaju strate-
gii stanowiły lokalnie działania przeciwko działaczom 
„KOS-a” czy osobom zrzeszonym wokół „Biuletynu 
Informacyjnego”. Tzw. dużego „KOS-a” (wydawanego 
w formacie A-3) redagowała Teresa Hulboj, współpra-
cując z Adamem Jeżewskim, Antonim Rodziewiczem 
oraz Marcinem i Jerzym Tomaszem Wyrzykowskimi. 
W trakcie przygotowywania jednego z kolejnych nu-
merów pisma oraz ulotek wzywających do rocznico-
wej manifestacji (w dniu 23 sierpnia 1982 r.) SB za-
trzymała redaktorów: Teresę Hulboj, Adama Jeżew-
skiego oraz Jerzego Tomasza Wyrzykowskiego. Wszy-
scy troje w listopadzie 1982 r. skazani zostali na kary 
pozbawienia wolności – Teresa Hulboj na karę 2,5 
roku pozbawienia wolności, zaś Adam Jeżewski i Je-
rzy Tomasz Wyrzykowski na kary 1 roku i 3 miesięcy 
pozbawienia wolności. Na skutek wniosku o rewizję, 
złożonego w imieniu skazanych przez szczecińskich 
adwokatów Romana Łyczywka i Jerzego Chmurę, Sąd 
Najwyższy podtrzymał wyrok Sądu I instancji. Do za-
trzymań doszło w mieszkaniu Antoniego Rodziewicza. 
Samemu gospodarzowi udało się uniknąć aresztowa-
nia, jednak dalszą działalność opozycyjną prowadził 
on odtąd w ukryciu, aż do ujęcia go w końcu kwietnia 
1983 r.

Pomimo pozbawienia wolności redaktorów „KOS-
-a”, pismo nadal wydawano. Już jednak w  grudniu 
1982 r. SB, w ramach swoich działań, dokonała prze-
szukania prywatnego warsztatu rzemieślniczego przy 
al. Wojska Polskiego w Szczecinie, gdzie znaleziono 
kolejne numery „KOS-a” oraz „Biuletynu Informacyj-
nego «Solidarność»”. Na ślad drukarni SB wpadła dzię-
ki swojemu agentowi o pseudonimie „Bogdan”/”Ewa” 
– Wiesławowi Pawłowskiemu. Już wcześniej dzięki 
Pawłowskiemu przechwycono cześć nakładu pism 
opozycyjnych. Z notatki sporządzonej przez SB na 
temat Pawłowskiego wynika, iż dzięki jego działalno-
ści, począwszy od daty wydania 37 numeru „KOS-a”, 
publikacja pisma było kontrolowana przez bezpiekę. 
Olbrzymia część jego nakładu, zamiast do rąk adresa-
tów, trafiała do piwnic budynku przy ul. Małopolskiej 
w Szczecinie.

Drugi z „KOS-ów”, „Biuletyn Informacyjny”, dru-
kowany był przez grupę szczecińskich i polickich 
działaczy „Solidarności” z przedsiębiorstw budowla-
nych. Grupę tę, związaną z Adolfem Szutkiewiczem 
– wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Budowla-
nych „Solidarności”, oraz Ryszardem Wyżgą (KBO-1), 
tworzyli głównie pracownicy Szczecińskiego Przed-
siębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Od stycz-
nia do końca marca 1982 r. wydali oni kilkanaście 
numerów pisma. Już 25 marca 1982 r. zatrzymano 
członków grupy: Zdzisława Czarnieckiego, Ireneusza 
Jońca, Jerzego Krzyżowskiego i Ryszarda Słowińskie-
go, których, po wstępnych przesłuchaniach, interno-
wano. Po miesiącu internowania wytoczono im pro-
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ces karny, zakończony 16 grudnia 1982 r. wyrokiem 
Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, skazującym 
na kary w wysokości od 8 miesięcy do 1,5 roku pozba-
wienia wolności.

Podobnie jak w przypadku „KOS-a” i „Biuletynu 
Informacyjnego”, Służbie Bezpieczeństwa udawało się 
docierać do drukarni innych szczecińskich pism pod-
ziemnych. W kwietniu 1982 r. bezpieka ujęła Dariu-
sza i Eugeniusza Hillibrandów drukujących wspólnie 
z Wiesławem Wójcikiem dwustronicowe pismo „Koro-
na Polska”. Wiesławowi Wójcikowi udało się uniknąć 
zatrzymania, pomimo zasadzki przygotowanej przez 
SB w jednym z przeszukiwanych mieszkań. Wszystkie 
osoby odpowiedzialne za druk pisma zostały jednak 
ukarane.

Przed drugą rocznicą sierpnia ’80 roku udało się 
bezpiece rozbić grupę wydającą „Stera”, pismo zwią-
zane ze szczecińskimi stoczniami. Z kolei wydawcy 
pisma „Prolet”, powstającego przy współpracy Wiesła-
wa Szajki z Romualdem Lipińskim, Olgierdem Wojcie-
chowiczem i Jadwigą Dziechciowską oraz ze Sławo-
mirem Dziechciowskim i Sławomirem Majewskim (w 
okresie do ich internowania), wpadli po wizycie, jaką 
złożył Wiesławowi Szajko Franciszek Skwierczyński – 
konfident SB o pseudonimie „Kamil”. 

W kolejnym okresie po zniesieniu stanu wojenne-
go, a w szczególności po ostatniej amnestii dla więź-
niów politycznych z lipca 1986 r., można dostrzec 
zmianę strategii wobec działaczy parających się wy-
dawaniem „bibuły”. Otóż zakładać można, że przed-

stawicielom służb z ulicy Małopolskiej zależało odtąd 
przede wszystkim na kontrolowaniu rynku wydawni-
czego opozycji. SB starała się ustalić przedstawicieli 
poszczególnych grup wydawniczych, rozpracowywać 
je, lokować w ich środowisku swoich informatorów, i 
w miarę możliwości dezintegrować grupę, zniechęca-
jąc poszczególnych członków do działalności, a czasa-
mi nawet wykorzystywać łamy poszczególnych pism 
do skłócania struktur opozycji. I tak np. w czerwcu 
1987 r. szczecińska SB szacowała, iż spośród 17 tytu-
łów ukazujących się w mieście aż 11 podlegało jej bez-
pośredniej kontroli. Jedną z metod dezinformowania i 
dezintegrowania opozycji przez SB było też wtedy wy-
twarzanie i wprowadzanie do obiegu własnych ulotek 
oraz czasopism, sygnowanych nazwami niezależnych 
organizacji opozycyjnych, tj. tzw. fałszywek. W chwili 
obecnej brak szczegółowych opracowań w tym zakre-
sie, jednak znane przypadki nie zawsze były trafnie 
rozpoznawane przez działaczy „Solidarności”. 

W październiku 1982 r. rozpoczął się proces zwal-
niania z odbywania kary pozbawienia wolności kolej-
nych grup osób internowanych na początku stanu 
wojennego, a wkrótce po Lechu Wałęsie ostatni re-
gionalni przywódcy opozycji powrócili do domów. W 
tym czasie, na przełomie października i listopada, w 
lokalnych pismach podziemnych ukazywały się infor-
macje zapowiadające nowy program działania grup 
opozycyjnych oraz powołanie grupy konkurencyjnej 
w stosunku do kierownictwa „Solidarności” pod na-
zwą Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny „Soli-
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darność”. Uzasadnieniem dla utworzenia nowej orga-
nizacji miała być konieczność opracowania nowych 
strategii w związku ze zmieniającą się sytuacją poli-
tyczną. Już wkrótce, bo w połowie listopada, wydano 
pierwszy numer pisma sygnowanego przez tę struk-
turę, zatytułowanego „Bez dyktatu”. Ta ponadregio-
nalna organizacja została wykreowana przez funkcjo-
nariuszy Służby Bezpieczeństwa we wrześniu 1982 r., 
a na jej czele stanął jeden z głównych twórców Ogól-
nopolskiego Komitetu Organizacyjnego – Andrzej Ko-
narski, który, w odróżnieniu od Eugeniusza Szumiej-
ki, nie podporządkował się Tymczasowej Komisji Ko-
ordynacyjnej. 12 października 1982 r. zastępca szefa 
SB MSW gen. Czesław Wiejak poinformował swoich 
odpowiedników w poszczególnych województwach 
o nowej strukturze „Solidarności”: „W kierownic-
twie MKO posiadamy osobowe źródło informacji, co 
umożliwia naszej służbie wprowadzenie w jej szeregi 
dalszych osobowych źródeł informacji, celem syste-
matycznego prowadzenia kontroli i ustalania zasięgu 
działań, doprowadzenia do przejęcia wpływów i ini-
cjatywy na istniejące i nowo powstające grupy podzie-
mia, a w perspektywie dla podporządkowania sobie 
podziemnych struktur oraz ustalania inspiratorów i 
organizatorów nielegalnej działalności”. Koordynację 
i bezpośredni nadzór nad tym przedsięwzięciem gen. 
Wiejak powierzył Biuru Studiów MSW. Osoby związa-
ne z MKO „S” nawiązały kontakt w Szczecinie z funk-
cjonującymi w osobnych grupach opozycyjnych Fran-
ciszkiem Skwierczyńskim (TW „Kamil”) i Ryszardem 
Bogaczem. Skwierczyński był następnie inspiratorem 
zamieszczania koncepcji MKO „S” w szczecińskiej „bi-
bule” (m.in. w „Prolecie” i „KOS-ie”), natomiast Ry-
szard Bogacz, członek Prezydium Komisji Krajowej z 
1981 r., wszedł do władz MKO „S”, reprezentując re-
gion Pomorza Zachodniego. Publikował on swoje ar-
tykuły na łamach organu prasowego MKO „Bez dyk-
tatu”, podpisując je pseudonimem Hektor. Działacze 
nowej organizacji pretendującej do przewodzenia opo-
zycji w Polsce przyjęli oczywiście ugodowy kierunek w 
stosunku do władz państwowych, a po wydaniu 10 
numerów „Bez dyktatu” (i po ogłoszeniu amnestii z 
23 lipca 1983 r.) postanowili ujawnić swoją działal-
ność. W gronie ujawniających działalność było trzech 
przedstawicieli Grupy Roboczej MKO „S”: Ryszard Bo-
gacz, Andrzej Mazur z Łodzi (TW „Wacław”) i Jerzy 
Nowak z Poznania. W wydanym oświadczeniu ujaw-
niający się działacze stwierdzali: „nie rezygnujemy z 
dalszych działań jawnych na rzecz dialogu i ugody 
narodowej w duchu porozumień sierpniowych”, które 
to oświadczenie przekazali nawet ówczesnemu Mini-
strowi Sprawiedliwości.

Za kolejny przykład kreowania „fałszywek” na 
gruncie szczecińskim uznać można wydawanie pisma 
„Informacje Bieżące”, ukazującego się w latach 1983-
1987. Wydawcą tego pisma był Zbigniew Chendosz-
ko, współdziałający z „lewicową” częścią szczecińskiej 
„Solidarności”, a także z warszawskim MRK„S”-em, 
agent bezpieki o pseudonimie „Jerzy Adamczyk”. 
Analiza tekstów ukazujących się na łamach tego biu-

letynu wskazuje, iż Służba Bezpieczeństwa wielokrot-
nie korzystała z jego łamów, aby dezintegrować po-
czynania opozycji.

W 1987 r. naczelnik Wydziału V WUSW w Szcze-
cinie ppłk Sławomir Sokołowski pisał: „jako płaszczy-
znę walki z opozycją wykorzystano prasę podziemną, 
gdzie środkami operacyjnymi spowodowano zamiesz-
czenie artykułów wywołujących dalszą polemikę oraz 
konflikty personalne i grupowe. Powyższa sytuacja 
doprowadziła do wieloczłonowego rozbicia tutejszego 
środowiska opozycji, osłabiła jego prężność działania, 
obniżyła autorytet przywódców”. Szczecińska bezpie-
ka wykorzystywała „bibułę” do dezintegracji  poszcze-
gólnych struktur opozycji, co znajdowało szczególne 
odniesienie do konfliktu pomiędzy liderami szczeciń-
skiej „Solidarności”, umiejętnie podsycanego przez 
SB, która wykorzystywała w tym celu „Orła Białego”, 
pismo Krajowego Porozumienia Zakładów Pracy – 
organizacji nawiązującej do działalności samorządu 
pracowniczego lansowanego przez „Sieć” w okresie 
przed wprowadzeniem stanu wojennego. W piątym 
numerze tego pisma, wydanego w 1988 roku, uloko-
wano artykuł „I co dalej”, w którym szeroko opisano 
konflikt związkowy pomiędzy dwoma liderami. Autor-
stwo tego artykułu przypisano redakcji niezależnego 
miesięcznika „Obraz”. Posługiwano się również fał-
szywymi ulotkami, które rozsyłano pocztą, np.; w lu-
tym 1988 r. działacze „Solidarności” otrzymali drogą 
pocztową fałszywe dokumenty sygnowane rzekomo 
przez Radę Koordynacyjną, której przewodził Andrzej 
Milczanowski. Ulotki w agresywny sposób dezawu-
owały działaczy opozycji związanych z Marianem Jur-
czykiem.

Pomimo przeciwdziałania ze strony Służby Bezpie-
czeństwa, znużenia działalnością opozycyjną, w tym 
wydawniczą, przez poszczególne środowiska opozy-
cji aktywne przez cały okres po wprowadzeniu stanu 
wojennego, liczba tytułów bezdebitowych ukazują-
cych się w Szczecinie rosła, doskonalono technikę jej 
wydawania oraz poszerzano nakłady. „Bibuła” była 
ważnym elementem walki o wolną i demokratyczną 
Polskę. 

Artur Kubaj
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„Ducha nie gaście”
Wśród tysięcy podziemnych pism, które zasypa-

ły Polskę zaraz po wprowadzeniu w grudniu 1981 
roku stanu wojennego i później, w całej dekadzie lat 
80-tych, są tytuły o tak różnym czasie edycji, zasię-
gu czytelniczym, poziomie merytorycznym, że spro-
wadzanie ich do jednej kategorii „prasy podziemnej” 
byłoby niesprawiedliwym zubożeniem pełnego barw 
obrazu oporu przeciwko komunie. Dziś najlepiej pa-
mięta się pisma, które miały ambicje być pismami 
programowymi, zamieszczały treści dotyczące świata 
„wielkiej polityki” i w mniejszym czy większym stop-
niu starały się ustawiać drogowskazy walki z  ustro-
jem – nawet jeśli cele tej walki wydawały się odległe 
i niezbyt realne – jak warszawskie pisma „Tygodnik 
Mazowsze” czy „Kos”, krakowska „Arka”, szczeciński 
„Obraz”. O innych mało się mówi. A przecież gdyby 
policzyć ich tytuły, nakłady, czytelników, to okazało-
by się, że to one właśnie stanowiły główny nurt, któ-
rym płynęły informacje i idee, i to one w największym 
stopniu dźwigały na sobie ciężar oporu społecznego.

Patrząc z perspektywy trzydziestu lat i dysponując 
dzisiejszymi możliwościami przekazywania informacji 
oraz środkami technicznymi, nie sposób się nie zdu-
miewać, że te drukowane prymitywną techniką na 
byle jakim – takim, jaki udało się „skombinować” – 
papierze, słabo czytelne pisma miały tylu czytelników 
i taką siłę oddziaływania. Dziś byle ulotka reklamowa 
ma bez porównania lepszą grafikę, druk i papier, nie-
kiedy jest małym dziełem sztuki i mimo to najczęściej 
ląduje w koszu bez przeczytania. Podziemna bibuła 
była przekazywana z rąk do rąk i skrupulatnie czyta-
na, przeważnie nie przez jedną osobę. Cieszyła się też 
stuprocentową wiarygodnością.

W Szczecinie prawie wszystkie duże zakłady pra-
cy miały własne podziemne wydawnictwa: Stocznia 
Szczecińska, komunikacja miejska, port; niektóre za-
kładowe struktury „Solidarności” łączyły swoje siły, 
wydając jedno pismo, inne środowiska i organizacje 
niepodległościowe miały własne wydawnictwa. Pisma 
te skupiały się najczęściej na problemach swojego 
środowiska, sprawami krajowymi zajmując się o tyle, 
o ile były one w zasięgu zainteresowań redaktorów 
lub wiązały się ze sprawami środowiskowymi czy za-
wodowymi. 

Służba Bezpieczeństwa zaciekle tropiła te pisma. 
Mechanizm ich antyustrojowego oddziaływania był 
dość prosty. Informacja o tym, że kierownik bazy wy-
niósł kanister paliwa, podważała fundamenty ustroju 
bynajmniej nie dlatego, że paliwo to było potrzebne 
do podtrzymania płomienia socjalistycznej rewolucji, 
tylko dlatego, że kierownik był nim z nominacji partii 
komunistycznej, a więc był „ich” człowiekiem. Wnio-
sek prosty: „ich” ludzie to kombinatorzy, partia to kli-
ka, władza jest do odrzucenia. Ujawnianie w każdym 
numerze tolerowanych kradzieży, nadużyć ze strony 
przełożonych, nierównego traktowania różnych ka-
tegorii – partyjnych i bezpartyjnych – pracowników, 

represji wobec zakonspirowanych związkowców „So-
lidarności” – wszystko to tworzyło klimat permanent-
nego oporu wobec władzy. Tłumionego, ale kto wie 
jak długo…

Miały te pisma jeszcze jedną denerwującą dla bez-
pieki właściwość. Były dowodem na to, że struktury 
„Solidarności”, chociaż osłabione i okaleczone, wciąż 
istnieją. Mają swoich liderów, mają sympatyków, są w 
stanie generować działania świadczące o społecznym 
oporze: obchody rocznic, protesty, upominanie się o 
prawa pracownicze. W rzeczywistości bowiem wokół 
redakcji pism skupiali się najaktywniejsi działacze 
podziemnej „Solidarności”, a często to oni byli jedno-
cześnie i redaktorami, i drukarzami. 

Przede wszystkim jednak prasa podziemna zaspo-
kajała ogromny głód informacji. W ściśle cenzurowa-
nych środkach przekazu informacje o „Solidarności” 
sprowadzały się do rzadkich, krótkich wzmianek o 
procesach i wyrokach na jej działaczy. Ale jak wyglą-
dały te procesy można było dowiedzieć się dopiero z 
solidarnościowych biuletynów. Podobnie jak o innych 
wydarzeniach, starannie przez rządowo-partyjne me-
dia przemilczanych, jak na przykład pobicie interno-
wanych w Wierzchowie. Dla czytelników podziemnych 
pism wszystko w ich treści było ważne, nawet drobne 
konflikty i utarczki  w zakładach pracy, bo wszystko 
składało się na obraz otaczającej ich rzeczywistości. 
Było też świadectwem trwania drugiego – obok ofi-
cjalnego, w którym nie było miejsca na opozycję wo-
bec władzy – nurtu życia społecznego, wyrażającego, 
ale i kształtującego powszechne odczucia. Na miejsce 
pism, które swój żywot kończyły po kilku numerach, 
powstawały inne, aresztowanych drukarzy i kolporte-
rów zastępowali nowi ludzie.

Nieżyjący już Mieczysław Lisowski, wybitny dzia-
łacz solidarnościowego podziemia, wspominał, że po 
wydaniu każdego numeru „Termita” wczesnym ran-
kiem rozwoził egzemplarze pisma na pętle tramwajo-
we i autobusowe i rozkładał w pojazdach. Trafiały one 
do rąk ludzi przypadkowych, często nigdy wcześniej 
niemających kontaktu z prasą podziemną, niezain-
teresowanych wewnętrznymi sprawami załóg komu-
nikacji miejskiej. Dlaczego tak robił? Żeby dać znać, 
że „Solidarność” mimo wszystko jest i działa. I żeby 
przynajmniej w niektórych obudzić ciekawość i pod-
trzymać ducha. 

Takimi właśnie środkami, odpowiednimi dla cza-
sów i okoliczności, realizowane było uniwersalne we-
zwanie Apostoła św. Pawła: „Ducha nie gaście”. 

Niesprawiedliwe byłoby wystawianie podziemnym 
pismom cenzurek, ocenianie ich zawartości informa-
cyjnej czy merytorycznej według dzisiejszych kryte-
riów. Konspiracyjne warunki z jednej strony nakła-
dały na nie zrozumiałe ograniczenia w dziedzinie do-
stępu do informacji, z drugiej – dawały im swobodę 
nieskrępowanego wyrażania poglądów i oceniania 
politycznych przeciwników. Można mówić o lepszym 
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czy gorszym dostępie do informacji, w tym do liderów 
podziemnych struktur „Solidarności”. Wśród szcze-
cińskiej bibuły niewątpliwie uprzywilejowaną pozy-
cję miały „Grot” i „Termit” – pisma blisko związane 
z Radą Koordynacyjną i Andrzejem Milczanowskim, 
który nią kierował. Na ich łamach pojawiły się pierw-
sze informacje o komitetach „Solidarności”, których 
zakładanie – na mocy wciąż obowiązującej ustawy 
o związkach zawodowych – zaproponował Stanisław 
Możejko. Metodą kręgów na wodzie informacje o tej 
inicjatywie rozchodziły się w całej prasie podziemnej 
i w strukturach „Solidarności”, przynosząc w końco-
wym efekcie sukces.

Na łamach szczecińskiej prasy podziemnej zazna-
czył się też konflikt między dwoma nurtami podziem-
nej „Solidarności”. Jeden z nich, którego strategię 
można by określić jako trwanie na pozycjach z roku 
1981, reprezentowany był przez Mariana Jurczyka, 
Stanisława Wądołowskiego, Stanisława Kocjana, któ-
rzy powoływali się na swój mandat uzyskany w pierw-
szych i jedynych wyborach, jakie się w „Solidarności” 

odbyły. Drugi nurt stworzyli działacze, którzy albo nie 
mieli mandatu z 1981 roku, jak Andrzej Milczanow-
ski, albo się nań nie powoływali. Ich strategią było 
tworzenie nowych struktur związkowych, organizo-
wanie strajków i akcji protestacyjnych i dążenie do 
zalegalizowania „Solidarności”. Można wyrazić zdzi-
wienie, że konflikt ten, poza sporadycznymi publika-
cjami, nie przybrał w szczecińskiej prasie podziemnej 
bardziej ostrych form – wszak to właśnie w Szczecinie 
powstała krajowa centrala „Solidarności 80” z Maria-
nem Jurczykiem na czele, opozycyjna wobec odnowio-
nej „Solidarności” Lecha Wałęsy. Nurt pragmatyczny, 
który stawiał na uwzględnienie realiów politycznych, 
pod koniec lat 80-tych miał za sobą poparcie prawie 
całej podziemnej prasy solidarnościowej i okazał się 
skuteczny w działaniu. Tym samym wezwanie Apo-
stoła Narodów, które przyświecało działalności pra-
sy podziemnej „Ducha nie gaście…” otrzymało swoje 
– całkiem oczywiście nieuprawnione – uzupełnienie: 
„…i wykorzystujcie okazję”. 

Tomasz Zieliński

Wierzchowo Pomorskie
Sobota, dnia 13 lutego 1982 r. druga „mie-

sięcznica” wprowadzenia stanu wojennego w 
Polsce. W obozie dla internowanych w Wierz-
chowie Pomorskim dzień ten był inny już od 
samego rana. Około godziny 10 rano do Komen-
danta Obozu mjr GADOMSKIEGO /zwanego przez 
więźniów „Katem z Czarnego” za krwawe stłu-
mienie latem ubiegłego roku buntu skazanych 
w więzieniu w Czarnym/ wezwano na rozmowę 
kilku internowanych koszalinian z celi nr 10 
/oni to bowiem kilka dni wcześniej odkryli 
pierwsi w swojej celi zainstalowane urządze-
nia podsłuchowe/. Mjr Gadomski […] dał popis 
wulgarności wyraźnie prowokując więźniów. 
Wezwani koszalinianie nie dali się jednak 
sprowokować, jedynie p. ŚLIWINSKI pozwolił 
sobie na kila słów repliki. Kosztowało go to 
natychmiast – siedem dni izolatki!

Wyjątkowość dnia podkreślały także inne 
zjawiska: wzmocniona obsada żołnierzy na 
wieżach strażniczych, podwójny nadzór straż-
ników przy wydawaniu posiłków, ale przede 
wszystkim uwagi por. Sikorskiego, por. JAN-
KOWIAKA – „wychowawców” internowanych, któ-
rzy zapowiedzieli: „to jeszcze nic, większe 
atrakcje czekają was po południu”. Konkret-
ne przygotowania do tych „atrakcji” dały się 
zauważyć o 17.30, kiedy to na korytarzu roz-
ciągnięto wąż strażacki i podłączono go do 
hydrantu, a na korytarzu słychać było głosy 
licznie zgromadzonej „służby więziennej”.

Około godz. 18-tej do celi wchodzili od-
działowi, za którymi widać było funkcjona-
riuszy w pełnym rynsztunku bojowym /z tar-
czami, pałami i w kaskach/. Oddziałowi we-
zwali do starcia ze ścian cel napisów doma-
gających się przestrzegania regulaminu dla 
internowanych. Internowani starli napisy.

Z celi nr 10 został wywołany p. ŚLIWIŃ-

SKI, który wychodzi na korytarz w przekona-
niu, że zostanie przeniesiony do izolatki, 
na którą został skazany rano przez mjr. GA-
DOMSKIEGO. Okazuje się jednak, że jest to 
początek orgii oprawców, którzy rzucają się 
na niego bijąc go pałami po całym ciele i po 
głowie. Śliwiński zasłaniając głowę rękoma 
krzyczy: „Za co mnie bijecie? O Jezu!”. W 
celach na te krzyki i odgłosy bicia inter-
nowani rozpoczynają protestacyjne uderzenia 
w metalowe naczynia, na co oprawcy /wyglą-
dali na pijanych/ wpadają do celi nr 7 i z 
okrzykami „wy skurwysyny, my was nauczymy 
porządku”, „bić w łeb”, „wy chuje wałęsow-
skie, przez was do domu nie pojechaliśmy” 
– rozpoczynają bicie i wywlekanie interno-
wanych na korytarz. Tu dopiero rozpoczyna 
się zabawa na całego. Wśród szpaleru kilku-
dziesięciu rozwścieczonych funkcjonariuszy 
więziennych kilku internowanych kopanych i 
bitych długimi pałkami i uderzeniami pięści 
odbywa tzw. „ścieżkę zdrowia”. Trasa ścież-
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ki jest długa, dwa kilkudziesięciometrowe 
korytarze, a następnie 300-metrowy odcinek 
przez podwórze pomiędzy pawilonem nr 1 a 
pawilonem nr 5, gdzie na końcu skatowanych 
wpędza się do izolatek. 

Warto dodać, że w akcji brali także udział 
żołnierze rezerwy, których w ilości ponad 
40-tu powołano do wojska z pobliskiego Zło-
cieńca. Żołnierze jednak nie brali bezpo-
średnio udziału w biciu, a stanowili jedynie 
„obstawę” biegnąc na początku i na końcu 
szpaleru tworzącego „ścieżkę”. W analogicz-
ny sposób rozprawiano się z pozostałymi „wy-
różnionymi” /np. z celą nr 20/.

O godz. 21.30 do celi szóstej w pawilonie 
nr 5, gdzie spędzono skatowanych wpada por. 
AMBRYSZEWSKI /zwany przez więźniów „globu-
sem”/ dowodzący akcją „ścieżki zdrowia”. W 
obstawie pijanych klawiszy żąda ustawienia 
się więźniów w szeregu i na baczność. Znowu 
wulgarne okrzyki i bicie pałami pod pozorem 
„wyprostowania” szeregu i  postawy. „Gen. 
Jaruzelski dał nam po to pały, żebyśmy was 
lali”, „możemy wam dać, ile nam się podoba”, 
„idźcie do Lesia, może wam pomoże”; oprawcy 
w mundurach z orzełkami na czapkach prześci-
gali się w wulgarności i sadyzmie.

Również pozostali w pawilonie pierwszym 
internowani otrzymali próbkę „miesięcznico-
wych” atrakcji. W czasie wieczornego apelu 
o godz. 19-tej prostowanie szeregu w jakim 
ustawiają się internowani dokonywane było 

przy pomocy pałek i kopania. Por. AMBRY-
SZEWSKI pozwolił sobie jednak na niezwykłą 
łagodność: „ja wam skurwysyny to jeszcze da-
ruję, ale następnym razem to zobaczycie!” 
Prawdopodobnie do łagodniejszego potrakto-
wania niektórych cel przyczynił się kapral 
ANDRZEJ MARUSZEWSKI, który charakteryzował 
cele i siedzących w nich internowanych. 

Całością akcji upamiętnienia daty wpro-
wadzenia stanu wojennego w Polsce kierował 
w Wierzchowie najprawdopodobniej por. WRON-
KOWSKI z-ca komendanta ds. zabezpieczenia 
zakładu karnego. Wyróżniających się sady-
zmem i bestialstwem było wielu funkcjona-
riuszy ale nie wszystkie nazwiska udało się 
nam ustalić. Jeden z nich – sierż. TADEUSZ 
NAWROCKI – chwalił się: „tym milicjantem /z 
ZZF MO/ Łakomskim to podłogę froterowałem”. 
Również na szczególne wyróżnienie zasłużył 
jak zwykle kpr TADEUSZ JANISZEWSKI, zwany 
wśród klawiszy więziennych „Psychopatą”.

Po apelu i zmyciu z korytarza śladów krwi 
/najsilniej poturbowany na korytarzu był 
JULIAN JÓŹWIAKOWSKI/ około godz. 21 głośno 
ostrzegano internowanych przed próbą śpie-
wania w celach /co dziennie, po zgaszeniu 
światła w celach śpiewano „Boże coś Polskę”, 
„Rotę” i „Jeszcze Polska nie zginęła”/. 

Około godz. 22.30 oddziałowy zaczął wzywać 
internowanych do lekarza więziennego celem 
spisania pobić. Lekarz wyglądał na zasko-
czonego wydarzeniami. Oględziny lekarskie 
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odbywały się w obecności nieznanego cywila 
i kilku klawiszy. Część pobitych internowa-
nych, bojąc się prowokacji, nie zgłaszała 
się do lekarza. Wielu próbowało zasnąć.

Kilku, a m.in. M. SADŁOWSKI, P. BAUMGART 
i H. MAKIEŁA miało następnego dnia wymio-
ty, zawroty głowy itp. Objawy wstrząśnię-
cia mózgu. W niedzielę, w trakcie spaceru 
Z. ŁAKOMSKI zemdlał, a  następnie z obja-
wami wstrząśnięcia mózgu został odwieziony 
do szpitala. Warto tu dodać, że w sobotę 
13.02.82 wieczorem pod bramę więzienną przy-
jechały dwie karetki pogotowia ze Złocieńca, 
lecz zostały odesłane puste.

W niedzielę, dnia 14.02 Msza św. odbyła 
się dopiero po długich deliberacjach /długie 
prośby księdza Gałeckiego, dwukrotna roz-
mowa telefoniczna mjra Gadomskiego z prze-
łożonymi w Szczecinie/. Również widzenia z 
rodzinami odbywały się inaczej niż zwykle. 
Kilku odwiedzającym zonom i krewnym odmówio-
no widzenia w ogóle. Rozmowy odbywają się 
przez szeroki stół, przy którego obu końcach 
siedzą klawisze. Wszyscy są surowo pouczeni 
o zakazie jakichkolwiek skarg czy nawiązywa-
nia do wczorajszych atrakcji. Mimo to EDMUND 
BAŁUKA  głośno mówi o pobiciu i prosi o zło-
żenie w tej sprawie skargi. W chwile potem 
zostaje bestialsko na oczach córki wypchnię-
ty, a raczej wyrzucony za drzwi. Ktoś inny 

szybko pokazuje straszliwie pobite plecy. W 
następstwie M. KŁYSZCE przedstawia się za-
rzuty z art. 253 KK.

We wtorek dnia 16 lutego do Wierzchowic 
przybywa płk PAWLACZYK na czele z komisji 
z Centralnego Zarządu Zakładów Karnych i 
po rozmowie z głodującą od trzech dni celą 
nr 16 obiecuje złagodzenie rygorów. Mówi 
o możliwościach korzystania ze świetlicy i 
telewizji, a także o wszczęciu postępowania 
wyjaśniającego po linii służbowej sugeru-
jąc jednocześnie, by internowani wycofali 
doniesienie do Prokuratury Wojewódzkiej w 
Koszalinie o przestępstwach popełnionych 
przez oprawców w mundurach. Podkreślić bo-
wiem należy, że pobicia jakie zostały doko-
nane w dniu 13 lutego, nie były pierwszymi 
takimi przypadkami. W dniu 10.02 np. pijani 
klawisze wyciągali nocą niektórych interno-
wanych koszalinian i bijąc ich prowadzili na 
przesłuchanie „prowadzone przez ppłk. FRY-
DRYCHOWICZA /Naczelnik Wydz. Śledczego MO w 
Koszalinie/ i mjr. Gadomskiego. 

Panuje jednak pełne przeświadczenie, że 
akcje te nie dzieją się bez wiedzy i aproba-
ty Służb Bezpieczeństwa Szczecina i Kosza-
lina, które decydują praktycznie o każdym 
drobiazgu w życiu internowanych. Znamienna 
jest w tej mierze wypowiedź mjr Gadomskiego 
„dla świata jesteście internowani, ale dla 
nas tymczasowo aresztowani”.

[Michał Paziewski]

„Wezwanie” Niezależne Pismo Literackie, nr 
2-3, V-VII 1982 r.
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Z sali sądowej
31 maja rozpoczął się w Szczecinie pro-

ces przeciwko czterem oskarżonym: Barbarze 
Arsobie, odpowiadającej z wolnej stopy oraz 
Danucie Skibińskiej, Małgorzacie Trembil-
skiej i Ryszardowi Jedwabnemu, aresztowanym 
16 grudnia 1983 r. Akt oskarżenia zarzuca im 
kolportowanie wydawnictw podziemnej „S”, ob-
razę naczelnych organów PRL i członków nowych 
związków, rozpowszechnianie fałszywych wia-
domości mogących wywołać niepokój publicz-
ny, nawoływanie do bojkotu wyborów. Oskar-
życielem jest prokurator Murański, bronią 
mecenasi: mec. Jerzy Chmura i mec. Łyczywek 
– ojciec (Roman) i syn (Włodzimierz). Prze-
wodniczącym składu sędziowskiego jest sędzia 
Lesław Barcew.

Jako pierwsza składała wyjaśnienia Barbara 
Arsoba, zwolniona z aresztu po 48 godzinach 
i odpowiadająca z wolnej stopy. Postawa B. 
Arsoby jest godna pożałowania. Już w pierw-
szych swoich zeznaniach poważnie obciążyła 
pozostałych oskarżonych. W trakcie rozprawy 
usiłowała odwołać część swoich poprzednich 
zeznań, plącząc się przy tym i zaprzeczając 
samej sobie. B. Arsoba jest typowym, klinicz-
nym przykładem ofiary ubeckich metod prowa-
dzenia śledztwa. Do problemu tego wracamy w 
naszym „Komentarzu”, który zamieszczamy po-
niżej. 

Jako następne zeznawały Małgorzata Trem-
bilska i Danuta Skibińska. Żadna z nich nie 
przyznawała się do stawianych jej zarzutów, 
obie miały przy tym odwagę głośno wypowia-
dać swoje poglądy polityczne, poparcie dla 
idei Solidarności i sprzeciw wobec poczynań 
władz. Szczególnie godną postawę wykazała 
Danuta Skibińska, która w śledztwie odma-
wiała składania zeznań, w trakcie rozprawy 
zaś oświadczyła, że nie ma nic do dodania. 
W odczytywanych następnie protokołach zeznań 
ze śledztwa, na wszystkie pytania padają od-
powiedzi: „odmawiam udzielania odpowiedzi”, 
„korzystam z przysługującego mi prawa odmowy 
zeznań” itp. W trakcie przesłuchania M. Trem-
bilskiej. Rozprawę przerwano.

W pierwszym dniu rozprawy prokurator nie 
miał żadnych dodatkowych pytań do oskarżo-
nych, obrońcy zwracali się do wszystkich 
trzech pan z jednym głównym pytaniem: czy 
mogą stwierdzić, że w czytanych przez nie 
wydawnictwach „S” były nieprawdziwe infor-
macje. Wszystkie oskarżone odpowiadały na to 
pytanie negatywnie – nie uważają, aby infor-
macje, jakie czytały w prasie „S” były fał-
szywe. 

Rozprawa została wznowiona 4 czerwca. Miał 
składać zeznania Ryszard Jedwabny. Na pytanie 
sędziego Barcewa, czy zrozumiał akt oskar-
żenia, R. Jedwabny odpowiedział negatywnie. 
Poprosił o wyjaśnienie, zawartego w akcie 
oskarżenia sformułowania: „działając wspól-
nie i w porozumieniu”. Domagał się uściślenia 

– czego ta działalność wspólna dotyczyła i 
na czym polegało owo porozumienie. Wyjaśnień 
tych jednak nie otrzymał. Sędzia Barcew po-
przestał na stwierdzeniu, że akt oskarżenia 
sformułowany jest po polsku, więc powinien 
być dla oskarżonego zrozumiały. Następnie R. 
jedwabny zwrócił uwagę na zawarty w akcie 
oskarżenia zarzut rozpowszechniania fałszy-
wych wiadomości. Stwierdził, że nie rozumie 
tego zarzutu, jest on zbyt ogólnikowy, nie 
wynika z niego, o jakie konkretnie wiadomo-
ści chodzi, co uniemożliwia stwierdzenie czy 
były one prawdziwe czy też fałszywe. Wyraźnie 
poirytowany sędzia i tym razem nie udzielił 
wyjaśnień. Z wątpliwościami R. Jedwabnego 
zgodził się natomiast mec. J. Chmura. W odpo-
wiedzi pan prokurator zarzucił mec. Chmurze, 
że nie zapoznał się z materiałem dowodowym, 
że wszystkie zakwestionowane wydawnictwa są 
do wglądu dla obrony. Sędzia Barcew prze-
rwał tę dyskusję uwagą, że nie będzie się na 
rozprawie czytać nielegalnych wydawnictw i 
że obrona może postawić wniosek o zwrot akt 
do prokuratury i sporządzenie nowego aktu 
oskarżenia. Wówczas mec. Chmura wyjaśnił, 
że po otrzymaniu aktu oskarżenia i stwier-
dzeniu, że jest on sporządzony niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zwrócił go proku-
raturze wraz ze swoimi uwagami. Po dwóch ty-
godniach otrzymał akt oskarżenia identyczny 
jak poprzednio. Zgodził się także z wątpli-
wościami R. Jedwabnego, że z aktu oskarżenia 
nie wynika, o co jest on właściwie oskarżo-
ny. Sędzia Barcew stwierdził, że nie pozwoli 
na kontynuowanie tej dyskusji, że zachowanie 
oskarżonego R. Jedwabnego jest prowokacyjne, 
że powoduje on niepotrzebne zamieszanie cze-
piając się drobiazgów itp. Następnie prze-
rwał rozprawę, odraczając ja do 19 czerwca. 

19 czerwca rozprawa nie mogła się odbyć, 
ponieważ nie dowieziono oskarżonych /R. Je-
dwabny przebywał w areszcie w Nowogardzie, D. 
Skibińska i M. Trembilska w areszcie w Kamie-
niu Pomorskim/. Obrońcy oskarżonych zgłosili 
wobec tego wniosek o uchylenie wobec aresz-
towanych środka zapobiegawczego w posta-
ci aresztu tymczasowego. Motywowali to złym 
stanem zdrowia oskarżonych R. Jedwabnego i D. 
Skibińskiej, ich sytuacją rodzinną, wykazy-
wali, że nie zachodzi obawa utrudniania prze-
wodu sądowego przez oskarżonych. Prokurator 
zgłosił wniosek o odrzucenie wniosku obrony. 
Po krótkiej naradzie sąd przychylił się do 
wniosku obrony i postanowił uchylić areszt 
wobec trójki oskarżonych. Następną rozprawę 
wyznaczono na 2 lipca.

Komentarz
Proces czwórki oskarżonych zgromadził w 

sądzie bardzo wiele osób. To dobrze, to bar-
dzo dobrze, bo trudno o lepszą lekcję poglą-
dową dotyczącą mechanizmów „socjalistycznej 
praworządności”. Dużo się można nauczyć i 
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wielu błędów uniknąć, gdy się w czymś takim 
uczestniczy. Pierwsze dwa dni rozprawy nasu-
wają kilka podstawowych wniosków:

1. Zanim jeszcze rozprawa się rozpoczę-
ła, już czuło się, że wyrok zapadł, że wina 
oskarżonych jest sprawą przesądzoną. Prze-
bieg rozprawy tylko coraz bardziej w tej pew-
ności utwierdzał. 

Powszechną uwagę zwrócił fakt, że Ryszard 
Jedwabny został przywieziony na rozprawę w 
więziennym drelichu. Nawet jeśli ktoś nigdy 
nie zetknął się z regulaminem dla tymczasowo 
aresztowanych, musiał zwrócić na to uwagę, 
tym bardziej, że czekając na rozpoczęcie roz-
prawy widziało się wielu oskarżonych o prze-
stępstwa pospolite prowadzonych przed obli-
cze sprawiedliwości. Nie wszyscy byli nawet 
skuci kajdankami, wszyscy natomiast byli w 
swoich, „cywilnych” ubraniach. Gwoli wyja-
śnienia – w praktyce naszych aresztów cywilne 
ubranie odbiera się tylko aresztantom podej-
rzanym o szczególnie ciężkie przestępstwa, 
gdzie przewidywana kara jest bardzo wyso-
ka. Według regulaminu tymczasowo aresztowany 
otrzymuje koszulę i kalesony, jest to raczej 
strój do spania, gdyż wszystkie inne rzeczy 
wynosi się na noc na korytarz. Przez cały po-
byt w areszcie podejrzanym przysługuje prawo 
noszenia własnej odzieży. 

2. Wysoki sąd wyraźnie był niezadowolony, 
że na rozprawę przybyła tak duża publiczność. 
Sala, którą na ten cel przeznaczono był jedną 
z najmniejszych w gmachu sądu. Publiczność 
szczelnie ją wypełniła i nie reagowała na 
wezwania sędziego Barcewa, aby na sali pozo-
stała tylko najbliższa rodzina oskarżonych, 
pozostałe osoby zaś wyszły. W końcu sędzia 
skapitulował i znalazła się większa sala. 
Kończąc pierwszy dzień rozprawy, sędzia Bar-
cew zapowiedział, że następne będą już kon-
sekwentnie w małych salach i wobec tego, żeby 
publiczność nie przychodziła, bo nie będzie 
wpuszczona. Po przybyciu do sądu w drugim 
dniu rozprawy okazało się, zmieniono wyzna-
czona poprzednio salę. Przybyło znacznie wię-
cej osób, niż w pierwszym dniu. Sąd ma prawo 
ogłosić rozprawę przy drzwiach zamkniętych w 
wypadku, gdy w trakcie jej trwania istnie-
je potrzeba ujawnienia tajemnic państwowych, 
lub stawiany przed sądem oskarżony jest o 
szczególnie ciężkie i odrażające przestęp-
stwo – np. gwałt, morderstwo itp. i w trak-
cie rozprawy muszą być ujawnione drastyczne 
szczegóły tego przestępstwa. 

Pytanie do wysokiego sądu: dlaczego wyso-
kiemu sądowi zależy tak bardzo na tym, aby w 

sprawach o przestępstwa z pobudek politycz-
nych była możliwie jak najmniej publiczności?

Okazało się, że w naszym sądzie odwróciły 
się role. Rolę prokuratora całkowicie przejął 
na siebie sędzia L. Barcew. Odznaczył się on 
wyraźnie wrogim i pogardliwym stosunkiem do 
oskarżonych, odzywał się w sposób obraźliwy. 
Często też przerywał oskarżonym, szczególnie 
wtedy, gdy próbowali mówić o metodach śledz-
twa i warunkach w areszcie. Twierdził, że to 
nie należy do sprawy. Posuwał się nawet do 
krzyku. Śmiesznie brzmiały w tym kontekście 
jego odezwania do publiczności, groźba wypro-
szenia jej z Sali, gdy reagowała zbyt żywio-
łowo. Kto tu obraża majestat sprawiedliwości?

3. Na osobna uwagę zasługuje przypadek 
Barbary Arsoby. Z jej zeznań wynikało, że 
została zabrana z pracy, chora, z gorącz-
ką. Zamiast pomocy lekarskiej – wielogodzinne 
„rozmowy” z ubekami na Małopolskiej. Stra-
szenie, szantaż, ale i obietnice zwolnienia 
za cenę składania zeznań, obciążenia innych. 
Gdzieś tam napomykano, że jeszcze obowiązuje 
ustawa o amnestii, wystarczy się przyznać i 
wszystko będzie dobrze. Dodać do tego nale-
ży szok spowodowany przetrzymaniem, warunki 
panujące w celi na ul. Małopolskiej. Wszyst-
ko to spowodowało, że B. Arsoba się załama-
ła – złożyła wyczerpujące zeznania, napisa-
ła oświadczenie dotyczące jej działalności, 
podpisała zobowiązanie jej zaniechania. I zo-
stała zwolniona. Zabrakło w tym jednej myśli 
– o tych, którzy również zostali zatrzymani. 
O tym, że kupuje się wolność ich kosztem. Czy 
mamy prawo potępiać B. Arsobę? Raczej chyba 
należy jej współczuć, że okazała się tak sła-
ba, pozbawiona wyobraźni i poczucia odpowie-
dzialności. Dla nas wszystkich jej przykład 
powinien być przestrogą – że jeśli podejmu-
jemy określoną działalność, trzeba się liczyć 
z jej ewentualnymi konsekwencjami i trzeba 
sobie zadać pytanie, czy się te konsekwen-
cje wytrzyma. Trzeba zdawać sobie sprawę, że 
działalność konspiracyjna nie jest zabawą, 
którą można zaimponować znajomym, że jest to 
droga trudna i niebezpieczna, wyczerpująca 
psychicznie. I jeszcze jedno, jeśli ma się 
określone poglądy i wartości, w imię których 
się działa, to wtedy broni się ich do końca 
i konsekwentnie, albo się ich nie ma i wtedy 
szybko się wycofuje w momencie zagrożenia.

Współczujemy Barbarze, ale wreszcie czegoś 
się na jej przykładzie nauczmy. Tak jak przy-
kład Danki Skibińskiej  i Ryszarda Jedwabnego 
uczy nas postawy godnej i bezkompromisowej. 

„Obecność”, nr 6,7, VI-VII, 1984 r.

Nowy dyrektor w porcie i partia
W Biuletynie z dnia 1 października 1986 

roku klika partyjna w porcie odsłania bez 
ogródek cały sens polityki kadrowej. W arty-
kule pt. „Swój czy nasz”, czytamy ku naszemu 
zdumieniu tego rodzaju stwierdzenia, cytuję 

„Politykę kadrową realizujemy my. I jak to 
określił W. Jaruzelski – każdy z nas, człon-
ków partii tę politykę współtworzy. Bo żad-
na komórka kadrowa nie zastąpi podstawowej 
organizacji partyjnej w znajomości i ocenie 
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ludzi. Rekomendować najlepszych – nie „swo-
ich” a naszych musimy sami”. Koniec cytatu.

Klika partyjna powinna jedynie wyjaśnić 
portowcom co znaczy słowo „swoich”, „na-
szych”. Na marginesie tej haniebnej sprawy, 
wyjaśnimy pewne kulisy wyboru nowego dyrek-
tora portu, który mieścił się w ich poję-
ciu – „Swoich”. W świetle ustaw sejmowych o 
przedsiębiorstwie państwowym i o samorządzie 
załogi, dyrektora powołuje rada pracownicza 
bądź organ założycielski. Gdyby nie pewne 
skojarzenia z lat poprzednich nie poruszał-
bym tego tematu, ale sytuacja zmusiła mnie 
do tego.

Trochę historii. Dnia 30 października 1981 
roku wysłany został teleks następującej tre-
ści: „Wyrażając opinię Zespołu Inicjatywnego 
ds. Samorządu Pracowniczego w Zespole Porto-
wym Szczecin – Świnoujście prosimy o natych-
miastową decyzję w sprawie obsadzenia sta-
nowiska dyrektora naczelnego. Jednocześnie 
dodajemy, że kandydatura na to stanowisko, 
mgr inż. Jana Więcława była już omawiana i 
akceptowana w obecności Czesława Kosedy. Na-
sze stanowisko jest zgodne z wolą załogi”. 
Teleks podpisał Dariusz Jasiński i I sekre-
tarz KZ PZPR Zdzisław Lisiecki. Tyle histo-

ria. 
Ostatnio w „Głosie Szczecińskim” podano do 

wiadomości, że KW PZPR zarekomendowała kie-
rownikowi Urzędu Gospodarki Morskiej byłego 
„długoletniego” pracownika portu, Jana Wię-
cława, na stanowisko naczelnego dyrektora. 
(Oczywiście po zakończeniu konkursu). Dziwi 
jedynie fakt, że tak długo musiał czekać J. 
Więcław na nominację dyrektora portu, po-
nieważ od daty 30 października 1981 roku, 
do daty 30 października 1986 roku upłynęło 
mnóstwo czasu. Dziwi również wszystkich pa-
miętających te wydarzenia manipulowane przez 
partię, że J. Więcław posiadał odwagę kandy-
dowania na dyrektora. Myślę, że był na tyle 
pewny, że partia będzie pamiętała poprzednią 
rekomendację z roku 1981.

Przed konkursem utworzyły się dwa obozy. 
Pierwszy utworzył I sekretarz Bobek, który 
agitował członków partii z komisji konkurso-
wej by głosowali na Pundyka, ponieważ jego 
ewentualny awans otwierał wrota dla Bobka, 
który w pionie inwestycyjnym piastuje drugo-
rzędną funkcję. Drugi obóz utworzył członek 
KZ Cichecki, który agitował do głosowania na 
J. Więcława.

„CDN”, nr 50, 27 X 1986 r.

Co słychać w WPKM Szczecin?
Złodziej pod ochroną
 Kierownik CPN na zajezdni Klonowica – 

Edward Knajzler został złapany przez straż-
niczkę WPKM na wynoszeniu kradzionej benzyny 
(dwa pojemniki po 30 l.) przez płot. Tłumaczył 
się, że szukał benzyny która zaginęła z CPN. 
Do pracy już się nie stawił – wziął urlop, 
a później zwolnienie lekarskie na opiekę nad 
chorą żoną. Afera jest wyraźnie tuszowana, 
pracownicy oburzeni – jak „robola” złapią z 
drobiazgiem wziętym ze złomu – to traktuje 
się go jak złodzieja, a że tu kierownik, to 
sprawę się tuszuje. Kierowników nawet się nie 
sprawdza przy wyjściu, tylko zwykłych pra-
cowników można rewidować – przecież ludzie to 
widzą na co dzień, zwłaszcza wobec pazerności 
niektórych przełożonych na dobra będące w ma-
gazynach.

Dyrektorze Anczykowski, może pamiętacie 
tego pracownika z zajezdni Pogodno złapanego 
z prętami metalowymi ze złomu – jego zwolni-
liście dyscyplinarnie mówiąc, że ze złodzie-
jami nie będziecie rozmawiać? A z Knajzne-
rem rozmawiacie i oczywiście nie ma mowy o 
zwolnieniu dyscyplinarnym. Jak można być tak 
fałszywym i obłudnym. Od pewnego czasu dyrek-
tor Anczykowski przebywa stale na zwolnieniu 
lekarskim, tylko jak jest coś bardzo ważnego, 
to zjawia się w firmie, np. pochód 1 majowy 
czy inna galówka. Ale choroba nie przeszka-
dza mu w pracy na działce na „Skarbówku”, 
do kościoła też regularnie uczęszcza, okien 
nie udekorował na przyjazd Ojca Świętego na 
wszelki wypadek – klasyczna dychotomia – tu 

ogarek, tam świeczka. Chodzą słuchy, że An-
czykowski odchodzi z dyrektora, a na jego 
miejsce Edward Zając ma objąć stołek.

Mały „Samiuchin”
 Przewodniczący Rady Pracowniczej WPKM 

– Zygmułka, idzie w ślady CRZZ-towskiego Sa-
miuchina, po Sierpniu ‘80 wykopanego z hukiem 
i ujawnieniem licznych drobnych kantów. Zyg-
mułka próbował zostać przewodniczącym ZMS, 
już prawie miał zaklepane stanowisko, ale 
akurat wybuchł Sierpień ‘80, ZMS rozleciał 
się, a Zygmułka musiał wrócić jako zwykły me-
chanik na pogotowie techniczne. Po stanie wo-
jennym załapał się na przewodniczącego rady 
pracowniczej, gdzie dobrze kwiatki podlewał 
dyrektorowi, często widziano go na mieście 
z dyrektorami w stanie alkoholowego upoje-
nia. Teraz dorabia się biura, w salce konduk-
torskiej przy kasie murują mu pomieszczenie 
biurowe na dwa pokoje. Myśli chyba że to już 
do końca życia. Tak to system demoralizuje 
słabych ludzi, bo dla załogi WPKM-u Zygmułka 
nie zrobił nic dobrego, sobie tylko zapewnił 
stołek. 

Z parasolem do szatni
 Stan dachów w WPKM we wszystkich za-

jezdniach jest rozpaczliwy. Dąbie, Police, 
Klonowica – po każdym deszczu woda zalewa po-
mieszczenia nie wybierając – magazyn, szat-
nia, warsztat, toaleta. Niszczeją mury, ma-
jątek przedsiębiorstwa, porozstawiane miski, 
płachty, do ubikacji trzeba iść z parasolem 
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Co u nas słychać?
Po ostatniej podwyżce cen miały miejsce 

krótkie strajki: w Stoczni „Odra” i SPBO nr 
2. 31 marca 1987 roku rano nie wyjechało na 
budowę 47 kierowców z SPBO nr 2. W związku 
z wprowadzeniem podwyżek cen zażądali oni 
podwyżki płac. Kierownictwo zakładu zapro-
ponowało by protestujący podjęli na razie 
pracę, a dyrektor da odpowiedź po przeanali-
zowaniu sytuacji finansowej. W czwartek, dwa 
dni później, dyr. nacz. Gapiński spotkał się 
z pracownikami działu transportu i obiecał 
średnio po 2 tys. zł podwyżki po sporządzeniu 
bilansu i dobrych wynikach przedsiębiorstwa.

Pozytywnie oceniamy postawę kierowców SPBO 
nr 2, jednak efekty to tylko obiecanki. Na-
leży konsekwentnie żądać podwyżki płac, lecz 
muszą to robić wszyscy ci, którzy już odczu-
li na własnej skórze działanie nowych cen. A 
przecież nie ma takich, którzy byliby zado-
woleni. 

W SPBO nr 2. w miesiącu kwietniu, wypła-
cono nagrodę z zysku w wysokości 5,65 proc. 

rocznego zarobku. Wysokość nagrody oraz spo-
sób, w jaki powiadomiono załogę spotkał się 
z powszechnym oburzeniem. Nikt nie wiedział 
do dnia zapłaty jaką kwotę otrzyma, gdyż w 
ogóle nie wywieszono list. Dopiero w dniu wy-
płacenia, biegiem wieszano zawiadomienia na 
budowach o wysokości zysku i jego podziale, 
bez akceptacji Rady Pracowniczej, jedynie z 
podpisem dyrektora. Na nagrody indywidual-
ne przeznaczono ponad 17 mln zł. Listy płac 
opiewały na 16 mln zł. Gdzie 1 mln? – pracow-
nicy nie wiedzą. Na znak protestu, przeciw 
tak niskiej nagrodzie i lekceważącym sposobie 
informowania stanęli pracownicy „Gryfbetu” i 
budowy w Gryfinie. Część pracowników począt-
kowo nie chciała pobierać nagrody, zadając 
pytanie: jak to się stało, że przy solidnej 
pracy przedsiębiorstwo, które szczyciło się 
być jednym z najlepszych w województwie uzy-
skało taki żebraczy efekt?

„Ogniwo”, nr 5/1987 r.

bo woda leje się na głowę i tak trwa sytuacja 
latami. Niby coś tam na dachu porobią – do 
najbliższego deszczu – znowu woda leje się na 
głowę. Może pokryć dachy strzechą -? Ta jest 
niezawodna. 

Zrabowane godziny pracy
 Pracownicy WPKM w Szczecinie, mający 

staż poniżej 10 lat, są stratni przez zwol-
nienia lekarskie nie tylko z powodu wypłaty 
„chorobowego” w wysokości 75 proc. płacy, 
lecz też w wypadkach, gdy do lekarza idą po 
przepracowaniu kilku godzin pracy, zwłaszcza 
motorniczowie i kierowcy. Pracując systemem 
„łamanym”, rozpoczyna pracę rano już o godz. 
3-4, pracuje do godz. 8-9 rano i ma przerwę w 
pracy, do godziny 12-13. W czasie pracy może 
poczuć się chory, czy nie mając pewności czy 
dostanie zwolnienie od lekarza, nie idzie z 
rana do przychodni w ogonek chorych, tylko po 
przepracowaniu kilku godzin, w czasie wolnym 
od pracy, idzie do lekarza… i dostaje zwol-
nienie lekarskie włącznie z dniem dzisiej-
szym. Tym samym godziny pracy ranne – ma nie 
zapłacone, bo dostaje tylko 75 proc. zarobku 
za średnie osiem godzin. A przecież rano pra-
cował już 5-6 godzin, tak że logicznie my-

śląc – powinien mieć za te godziny normalnie 
zapłacone, zaś 75 proc. dopiero za godziny 
nieprzepracowane jako zwolnienie lekarskie. 
Dział zarobkowy argumentuje bezczelnie „że 
nie będzie sobie utrudniał pracy dodatkowymi 
obliczeniami” i tym samym godziny pracy idą w 
zyski nadzwyczajne firmy, a ludzi krew zalewa 
na złodziejstwo – zakładu pracy.

Obywatele drugiej kategorii
 Związki zawodowe załatwiły (zakupiły 

za pieniądze wypracowane przez całą załogę) 
zniżkowe bilety do cyrku dla swoich człon-
ków. Obywatele drugiej kategorii mają tylko 
pracować, odpisy z funduszy socjalnych nie 
dla nich, samorząd też milczy na jawną grandę 
– widocznie jest zaabsorbowany budową biura 
dla Zygmułki.

Brawo Zajezdnia Dąbie
 Dobrze działa komórka „Solidarności” 

w Dąbiu (WPKM). Obficie zaopatrzona w pra-
sę związkową z całego Regionu, częste akcje 
ulotowe na terenie, tak że SB już znudziło 
się przyjeżdżać – wysyłają MO. Są w obiegu 
książki, znaczki, plakietki do wyboru.

„Termit”, nr 20, 2 VII 1987 r.

Składałem przysięgę 
[rozmowa z Marianem Jurczykiem]

P. Na kilka dni przed 13 grudnia wiele za-
kładów w regionie deklarowało, że jeśli rząd 
zastosuje ustawę wyjątkową, podejmą strajk 
generalny. Niestety, 13-go tylko „Warski” 
oraz kilka mniejszych zakładów zastrajkowa-
ło. Jak sądzisz, dlaczego?

O. Wydaje mi się, że społeczeństwo do ta-

kiej sytuacji, jaka nastąpiła 13 grudnia, 
nie było przygotowane. Trzeba tu powiedzieć 
uczciwie – nie potrafiliśmy zmobilizować 
społeczeństwa do takiej sytuacji. 

P. Myślisz, że dzisiaj wyglądałoby to ina-
czej, gdyby zakłady podjęły deklarowane przez 
siebie akcje strajkowe?
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O. Na pewno byłoby inaczej, gdyby po prostu 
zakłady stanęły w 80 %. Trudno powiedzieć, 
czy rząd zdobyłby się wtedy na tak drastyczne 
kroki i niszczył ludzi, czy siadłby do stołu 
obrad. 

P. Nie było Ciebie wśród nas prawie 3 lata. 
Jak znajdujesz więc region? 

O. Uważam, że specjalnie nie odbiega od 
pozostałych. Nie znaczy to, że się równa-
my np. z Wrocławiem, Warszawą czy Krakowem. 
Składa się na to wiele przyczyn. Miasta te 
maja więcej mieszkańców, uniwersytety. Sądzę 
jednak, że na pewno za pewien czas w jakiś 
sposób zbliżymy się do tego, co jest u nich.

P. Mówiono mi, że dla sprawnego funkcjono-
wania struktur potrzebny jest autorytet, np… 
Mariana Jurczyka.

O. Być może, ale ja nie mogę oceniać czy 
rzeczywiście wypracowałem sobie taki autory-
tet. Kiedy zostałem wybrany przewodniczącym 
regionu, składałem przysięgę na godło i wi-
zerunek Matki Boskiej. Ta przysięga obowią-
zywała mnie nie tylko w trakcie mej pracy, 
ale też podczas internowania, więzienia i 
do dziś mnie ona obowiązuje. Nikt mnie z 
tego nie zwolnił. Przysięga ta jest dla mnie 
świętością. Ja jej nigdy nie zdradzę. Jeżeli 
zdradzę tę przysięgę, to zdradzę i ludzi. 

P. Działania i sukcesy regionu tylko w 
niewielkim stopniu wiążą się ze sprawami wa-
runków i czasu pracy. Czy nie sądzisz, że po-
winniśmy bardziej konsekwentnie powrócić do 
realizacji niektórych uchwał I Zjazdu?

O. Sytuacja dziś bardzo odbiega od cza-

su, kiedy był Zjazd w Oliwii. W tej chwili 
sprawą podstawową jest walka o poszanowanie 
godności i prawa do poczucia bezpieczeństwa 
dla każdego z nas, żeby każdy z nas czuł się 
wolnym człowiekiem w swoim kraju.

P. Jak więc sądzisz – jakie formy obecnie 
powinna przybrać nasza walka o ludzką god-
ność?

O. Sądzę, że dziś wyjść na ulice, przed 
zakład pracy i krzyknąć dwa czy trzy zdania, 
a potem trafić do więzienia – to nie tędy 
droga. Chodzi o to, aby być wśród ludzi i dla 
tych ludzi działać. W zakładzie swoje poglą-
dy mamy prawo, a nawet obowiązek wypowiadać. 
Dziś ludzie wiedzą jak trzeba postępować, 
niemniej działacz szczebla regionalnego po-
winien w jakiś sposób dodać otuchy, dodać 
wiary, że w dalszym ciągu dąży do realizacji 
celów, jakie załoga stawia przed sobą.

P. Coraz częściej daje się słyszeć, że 
są w tej chwili prowadzone rozmowy między 
Episkopatem a rządem w sprawie przywrócenia 
pluralizmu związkowego. Czy uważasz, że jest 
to możliwe? Czy w ogóle porozumienie z komu-
nistami jest możliwe?

O. Według mojej oceny nie jest to możliwe. 
Rząd jak dotychczas rozmawiał tylko wtedy, 
kiedy się bał. Wtedy podpisywał takie czy 
inne deklaracje i umowy. I to było wszystko. 
Ja osobiście obecnej władzy nie wierzę.

Rozmawiał: Maks [Mateusz Wyrwich]

„Tygodnik Wojenny”, nr 99, 5 XII 1984 r.

Punkt ciężkości
Rozmowa z ANDRZEJEM MILCZANOWSKIM, 

członkiem Krajowej Komisji Wykonawczej, 
przeprowadzona w ramach prac Komitetu Helsińskiego w Polsce.
Anna [Aleksandra Ciechanowicz-Sarata]: 

Jest Pan jednym z animatorów ruchu zakłado-
wych komitetów założycielskich „S”?

A[ndrzej] M[ilczanowski]: W jakimś sen-
sie, jestem animatorem, natomiast pomysło-
dawcą i głównym realizatorem akcji jest 
Staszek Możejko ze Świnoujścia. O sytuacji 
w Polsce chcę mówić z pozycji amatora i ży-
czę sobie, aby tak tę wypowiedź traktować. 
Widzę ogromną złożoność sytuacji i to po 
obu stronach, zarówno po stronie władzy, 
jak i opozycji. Sądzę, że w niedalekiej 
przyszłości niewiele zmieni się po stronie 
władzy. Martwi mnie, że niekorzystne zjawi-
ska dają się również zaobserwować po naszej 
stronie. W „Solidarności” daje się zauważyć 
proces rozpadu. Wydaje mi się również, że 
pewne inicjatywy opozycyjne w jakimś stop-
niu realizują się kosztem „Solidarności”. 
Jako związkowiec dostrzegam to niebezpie-
czeństwo. 

Anna: Czy może Pan powiedzieć jaśniej o 

zagrożeniach?
A.M.: Nie chcę mówić o szczegółach. Acz-

kolwiek myślę, że wyraziłem się jasno. Znaj-
dzie się wielu działaczy, którzy powiedzą, 
że różnorodność form opozycyjnej działalno-
ści, to właśnie to. W teorii jest to prawda, 
ale w praktyce życia społeczno-politycznego 
jest to błąd. Związek jest w ciężkim kryzy-
sie i nie powinno się go dodatkowo obciążać

Anna: Co należy czynić, by wyjść z kry-
zysu?

A.M.: Konkretną szansę dostrzegam w ko-
mitetach. W przypadku umasowienia akcji re-
jestracyjnej, zaczniemy działać legalnie. 
Działanie legalne potrzebne jest nam jak 
powietrze. Podziemny związek nie ma moż-
liwości bronić interesów pracowniczych, tę 
prawdę trzeba sobie uzmysłowić. Wyobraźmy 
sobie, że członek tajnej komisji zakładowej 
będzie interweniował u dyrektora, ten wy-
rzuci go za drzwi lub wezwie policję. Mate-
rialne możliwości wspomagania ludzi też się 
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zmniejszyły. Komitety są próbą pobudzenia 
aktywności społecznej. Jestem przekonany, 
że masowość tej akcji może przynieść sukces. 
Niestety, ta inicjatywa ma wielu oponentów, 
choć nikomu nie zagrażamy. Akcja nie jest 
zamysłem propagandowym, podstawowym jej za-
łożeniem jest wiara w skuteczność. Jeszcze 
jedna rzecz ogromnej wagi: jeżeli żąda się 
wprost reaktywowania „Solidarności”  w sta-
nie sprzed 13 grudnia 1981 roku, to żąda 
się, by władza przyznała się do błędu. Pro-
wadząc akcję rejestracyjną w ramach ustawy 
o związkach zawodowych, pozwala się władzy 
zachować twarz.

Anna: Czy widzi Pan strukturę, która sku-
piłaby komitety pod jedną egidą?

A.M. To pytanie jest niezwykle istotne i 
trudne. Powołanie Komitetu, wystąpienie z 
wnioskiem o rejestrację to działanie legal-
ne. Kiedy zapada wyrok sądowy odmawiający 
rejestracji, według suchej litery prawa Ko-
mitet nie ma możliwości działania. Istnie-
ją jednak pewne możliwości zakwestionowania 
zakazu w drodze faktów. Artykuł z konwen-
cji MOP nr 87 mówi, że pracownicy i praco-
dawcy bez żadnych ograniczeń mogą tworzyć 
związki zawodowe, także artykuł 22 ustęp 1 
międzynarodowego paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych mówi o prawie do zrzeszania 
się, do tworzenia wolnych związków zawodo-
wych. W Pakcie Praw Społecznych Gospodar-
czych i Kulturalnych powtórzone zostało to 
samo. Jest to jedno z fundamentalnych praw 
człowieka, a oba pakty zostały w 1977 roku 
ratyfikowane przez PRL. W praktyce wygląda 
to tak: Sądy Wojewódzkie odmawiają reje-
stracji; Sąd Najwyższy oddala rewizję, na-
stępnie ustosunkowuje się do zarzutów rewi-
zyjnych mówiąc, że: są międzynarodowe pakty 
i konwencje, ale pozostają w sprzeczności 
z prawem wewnętrznym. Chodzi tu o art. 60 
ust. 3 zdanie drugie ustawy o związkach za-
wodowych. Albowiem nie nastąpiła transfor-
macja postanowień międzynarodowych do prawa 
wewnętrznego. Sądy stosują prawo polskie, 
a prawa człowieka nie są brane pod uwagę. 
Żeby nie zarejestrować komitetów stosuje się 
prawo instrumentalne i odmawia ludziom moż-
liwości realizacji ich podstawowych praw. 
Takie traktowanie prawa wychodzi na jaw, bo 
sądy muszą uzasadniać na piśmie odmowę. W 
tej sytuacji punkt ciężkości musi być prze-
niesiony na nasze działania, [może] poprą 
nas zagraniczne centrale związkowe lub za-
chodnia opinia publiczna.

Anna: Czy widzi Pan naszych przedstawi-
cieli w Międzynarodowej Organizacji Pracy?

A.M.: Myślę, że stanowisko MOP jest życz-
liwe dla naszego związku. Świadczy o tym 
fakt afiliacji „Solidarności” do Międzyna-
rodowej Konfederacji Wolnych Związków zawo-
dowych i Światowej Konfederacji Pracy. Ze 
strony MOP możemy się spodziewać wsparcia 
z zakresie starań  o legalne działanie w 
pluralistycznych związkach zawodowych. Ale 

jeszcze chciałbym dodać dwa zdania o spra-
wach ogólnych. Od wprowadzenia w życie ar-
tykułu 60-go ustawy o związkach zawodowych, 
który zawiesił pluralizm związkowy, minęło 
prawie pięć lat i Rada Państwa milczy, co 
zrozumiałe jest zresztą, gdyż nie leży w 
jej interesie przysparzanie sobie kłopotów. 
Czyż nie jest to drastyczne lekceważenie 
obywateli? Co gorsza, Sejm również milczy, 
a jest tam przecież trochę posłów nieza-
leżnych. Kościół czasie posiedzeń Komisji 
mieszanej Episkopatu i rządu też milczy. 
Jakie są powody ogólnej ciszy? Jakie wymogi 
powinny być spełnione, by określono końcowy 
termin? Warto pamiętać, że każdy komitet 
założycielski to dowód, że związek żyje. Na 
tworzenie programów przyjdzie czas, kiedy 
będziemy działać legalnie. 

Anna:  Czy kryzys gospodarczy zdopinguje 
zmęczonych ludzi do działania, czy też bę-
dzie furtką do emigracji wewnętrznej?

A.M.: To złożone. Znaczna część ludzi 
skoncentruje uwagę na zapewnieniu sobie i 
rodzinie jakich takich warunków życia. Pew-
na część wyemigruje wewnętrznie. Nie wiem, 
czy trudna sytuacja gospodarcza będzie do-
pingiem w walce o pluralizm związkowy. Musi 
dojść do kompromisu między władzą a nami, i 
to nie w formie pisemnej ugody, tylko drogą 
tworzenia faktów. Pierwszym krokiem powi-
nien być podpis przewodniczącego Rady Pań-
stwa pod uchwałą, która określałaby termin 
zakończenia sytuacji, w której w zakładzie 
może działać tylko jeden związek. Kompromis 
musi przynieść korzyści obu stronom. Nie 
może być kryptą dla spisku, by zlikwidować 
jedną ze stron. Duża część działaczy i spo-
łeczeństwa do takiego kompromisu dojrzała. 
Jeśli chodzi o rząd, to bronią pozycji, 
które nie są do obrony przy logicznym my-
śleniu. 

Anna: Jaki kształt miałby mieć dziś zwią-
zek?

A.M.: Przede wszystkim związek zawodo-
wy musi bronić żywotnych interesów ludzi 
pracy, ma się zajmować tym, co zapisano w 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych oraz w Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka. Podkreślam, że związek 
nie powinien nosić znamion organizacji po-
litycznej. 

Anna: Powrócę do początku naszej rozmowy, 
do fragmentu, w którym mówił Pan o tym, że 
pewne działania polityczne są zagrożeniem 
dla związku. Ale jeżeli związek zostanie 
już zalegalizowany, to czy będzie obok nie-
go miejsce na działania polityczne?

A.M.: Realnie oceniając sytuację w do-
strzegalnej perspektywie czasowej, uważam, 
że pluralizm związkowy byłby bardzo dużym 
osiągnięciem. 

„KOS” [warszawski],
 nr 7 (137), 10 IV 1988 r.
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Uwaga – hamulcowi! 
(List do redakcji)

W 1980 roku fala aktywności społecznej wy-
niosła tych, którzy symbolicznie przyczynili 
się do jej powstania, na przykład pierwsi 
wywołali strajk w danym regionie lub zakła-
dzie pracy. Później przyszedł czas kilku-
nastu miesięcy legalnej działalności, kiedy 
obdarzeni kredytem zaufania kierowali Związ-
kiem. Z perspektywy czasu widać, że tylko 
niewielu z nich stanęło na wysokości zadania. 
Nie dochodzili oni jednak do swojej pozycji 
społecznej droga stopniowego aAwansu, ogar-
niając umysłem coraz szersze horyzonty, lecz 
nagle i bez żadnego przygotowania. I to jest 
ich wystarczające usprawiedliwienie.

Stan wojenny i lata następne wykazały, że 
wielu z nich było działaczami – meteorytami. 
Zaświecili w sprzyjających warunkach i gdy te 
zmieniły się, zgaśli. Wyemigrowali lub popa-
dli w bezruch. Oceniając czysto legalistycz-
nie, nie można ich za to winić, gdyż godząc 
się na swe kandydatury w wyborach, decydowali 
się na funkcję działaczy w legalnym Związku w 
okresie następnych dwóch lat.

Pomijając fakt zasadniczej zmiany warunków 
działania na skutek wprowadzenia stanu wo-
jennego, ich mandaty wygasły w 1983 roku. Ci, 
których nie wypłoszył stan wojenny, działali 
dalej, kierując podziemnym już Związkiem. I 
tu tkwi drugie oblicze dramatu „Solidarno-
ści”. Nie przyjmując do wiadomości klęski 
z 13 grudnia, przybrali postawę protestu – 
świeczki w oknach, noszenie oporników, mani-
festacje itp. Kierunek ten jest preferowany 
przez znaczna część działaczy do dzisiaj. 
Wielu z nich żyje od rocznicy do rocznicy, 
nawołując do coraz bardziej smętnych manife-
stacji. Nie wyciągają wniosków, że przesta-
ją w nich brać udział również zaangażowani 
członkowie „Solidarności”.

Działania te, choć wydawałoby się, że mo-
ralnie słuszne, są niestety politycznie głu-
pie, gdyż prowadzą do starcia z władzą na 
najdogodniejszej dla niej płaszczyźnie – 
prymitywnej siły. Aktualny bezsens tych po-
czynań czuja szeregowi członkowie Związku, 
którzy uczestniczyli w nich dawniej masowo, 
gdyż utożsamiali wierność idei z wiernością 
dla przywódców. Dziś, pozostając wierni idei, 
nie uczestniczą czynnie w działalności NSZZ 
„S”, gdyż jej przywódcy nie tylko nie wysuwa-

ją żadnych propozycji działań wynikających z 
konkretnego programu (konkretne cele, które 
za pomocą wskazanych środków można z dużym 
prawdopodobieństwem osiągnąć w wyznaczonym 
czasie), ale wykorzystując resztki autory-
tetu usiłują blokować oddolna inicjatywę. A 
przecież inicjatywy te, przy ich poparciu, 
mogłyby mieć szerszy zasięg i dzięki temu 
osiągnąć większą skuteczność.

Jako przykład można podać inicjatywę, wy-
korzystującą aktualny stan prawny, rejestra-
cji zakładowych ogniw „Solidarności”. Dzia-
łania te w Świnoujściu i Szczecinie spotkały 
się ze zdecydowanie wroga reakcją SB i innych 
oficjalnych czynników. Z taką samą reakcją, 
popartą tylko innymi argumentami, wystąpi-
li znani w naszym regionie działacze przed-
grudniowi: Marian Jurczyk, Stanisław Wądo-
łowski, Stanisław Kocjan i Grzegorz Durski. 
Jakby na ironię opowiadają się za pluralizmem 
i demokracją. (…)x Nazwanie ich hamulcowymi, 
jak podano w tytule tego listu do redakcji, 
Czytelnik może uznać za wyraz taktu i uprzej-
mości. Jakby tego było mało, działacze ci (…) 
ostatnio uaktywnili się, usiłując tworzyć ko-
alicję przeciwko Radzie Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” Pomorza Zachodniego. Rada ta 
poparła oddolne inicjatywy i wbrew „hamul-
cowym” wystąpiła o rejestrację NSZZ „S” w 
Stoczni Szczecińskiej. W intrygi te usiłowa-
li wciągnąć niżej podpisanego i stąd taka do-
kładna relacja. Jako jedyny warunek objęcia 
„władzy” wysunęli swoje mandaty z 1981 roku. 
Uważam, że dziś jedynym mandatem jest umie-
jętność działania w aktualnych warunkach, 
której niestety nie posiadają. Za udział w 
tych „działaniach” delikatnie oferowano mi 
miejsce „na kanapie” obok nich. Napełniło 
mnie to trudnym do wyrażenia obrzydzeniem. 
Po rozważeniu ewentualności wykorzystania 
tego materiału przez przeciwników, zdecydo-
wałem się jednak na jego publikację na własną 
odpowiedzialność. Mam nadzieję, że pozytywy 
oczyszczającej burzy, jaką wywoła mój list do 
redakcji, przeważą negatywne skutki.

Stanisław Możejko
„Robotnik Pomorza Zachodniego”, nr 15/16 

(133/134), 1-16 IX 1987 r.
x/ Skróty pochodzą od redakcji „RPZ”

Uwagi o próbach rejestracji NSZZ 
„Solidarność” pracowników różnych 
zakładów i grup inicjatywnych

Uważnie wysłuchałem mecenasa Andrzejew-
skiego, kiedy w interesie grupy inicja-

tywnej z „Warskiego” apelując do rozumu i 
sumienia Sądu Najwyższego usiłował dopro-
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wadzić do zarejestrowania NSZZ „S” Stoczni 
Szczecińskiej. Wysłuchałem i zdumiałem się. 
Oto cały wywód szedł w kierunku wykazania 
sądowi, że orzeczenie w tej sprawie będzie 
odpowiedzią na dręczącą świat kwestię czy 
przypadkiem w Polsce nie działa jeszcze 
prawo stanu wojennego. 36 zgromadzonych na 
sali biernie obserwowało ten słaby spektakl 
o znanym z góry finale, myśląc podobnie, 
jak piszący te słowa, co też zmusiło, a 
może zachęciło świetnego przecież prawnika 
do odgrywania roli „pierwszego naiwnego”. 
Mało kto bowiem wie lepiej od niego, jakie 
prawo i kiedy w Polsce działa (o prawie 
kaduka też pewnie słyszał). Bardziej inte-
resujące są okoliczności poprzedzające ten 
i podobne jemu spektakle. Pojawia się oto w 
prowincjonalnej mieścinie leader związko-
wy o błyskotliwym intelekcie i tytanicznej 
indywidualności, który oświadcza: musimy 
posypać głowy popiołem i w worach pokut-
nych iść do Canossy (czyt.: do Sądu Najwyż-
szego jako narzędzia władzy), gdyż wobec 
uznania w świecie władzy generała, musimy 
szanować jego prawo. Ponadto – stwierdza 
wielki leader – „Solidarność” nie istnie-
je, bo została zdelegalizowana, a kadencja 
jej władz już minęła. Pogląd ten, o dziwo, 
podziela bogaty mecenas hojnie wspomagając 
naszego „geniusza” w jego poczynaniach, 

których celem ostatecznym jest wyelimino-
wanie z wszelkiej działalności wszystkich 
tych, z którymi Naród wiązał największe na-
dzieje, a więc działaczy „S” pochodzących 
z wyboru. Miejsce ich mieliby zająć ci, 
którzy tworzą, a raczej inicjują powstawa-
nie tzw. grup inicjatywnych. Nie jest przy 
tym żadną przeszkodą fakt, że NIKT ich nie 
WYBIERAŁ.

Depcząc wieloletnią walkę legalnych 
władz „S” o przywrócenie Związku do życia, 
umyślili sobie jego totalna rzeź po to, 
by rejestrować później żałosne szczątki, 
posługując się przewrotnie nazwą „SOLIDAR-
NOŚĆ”.

Smutne jest także to, że brak rozwagi 
aktywistów mści się ubeckimi represjami w 
stosunku do tych, którzy dali się namówić 
do wejścia w skład owych grup inicjatyw-
nych. Można i tak. Herostrates wszedł do 
historii dlatego, że podpalił jedną z naj-
wspanialszych ówcześnie budowli. Dzisiejsi 
„geniusze” wprawdzie świątyń nie palą, ale 
depczą to, co NARÓD chciał i WYBRAŁ z wła-
snej woli. Nie trzeba chyba przypominać, 
gdzie każdy naród umieszcza uzurpatorów.

S[tanisław] K[ocjan]
„Nadodrze” nr 36, Police, 5 X 1987 r.

Zadośćuczynienie 
sprawiedliwości 

Dr Wanda Karkucińska i Marzena Szcze-
glewska z jednej, a prof. Edward Homa z 
drugiej strony stanowią symbol (czytelny 
zwłaszcza dla pracowników i studentów po-
lonistyki) nie licujących z elementarnymi 
zasadami etyki niedawnych stosunków US. 

Obie panie opuściły nie z własnej woli, 
uczelnię w 1986 roku. Ich powrót na uczel-
nię czy choćby moralna rekompensata stano-
wić będą dla nas swoiste katharsis, znak 
rzeczywistej odnowy w naszej uczelni. 

Wanda Karkucińska była jedynym w In-
stytucie Filologii Polskiej specjalistą w 
dziedzinie historii literatury staropol-
skiej. Do dziś studenci piątego roku opo-
wiadają, jakim znakomitym dydaktykiem była 
dr Karkucińska. Zwolniona została oczywi-
ście bez uzasadnienia, tuż przez obroną 
pracy doktorskiej, która miała miejsce na 
UAM w Poznaniu we wrześniu 86 r. Jak się 
dowiadujemy Komisja Senacka d/s osób zwol-
nionych z pracy podjęła decyzję o koniecz-
ności ponownego zatrudnienia dr Karkuciń-
skiej w US. 

Także odnośnie Marzeny Szczeglewskiej 
(usuniętej z III roku polonistyki) rektor 

podjął decyzję o ponownym przyjęciu jej na 
studia. Marzena była zaangażowana w nieza-
leżną działalność kulturalną (której tak 
teraz brakuje) – wielu z nas pamięta „nie-
legalne” spotkanie z Andrzejem Drawiczem. 

Z pewnością są osoby, których obecność 
na naszej uczelni trudno uzasadnić wzglę-
dami naukowymi i moralnymi. Do takich osób 
należy prof. dr hab. Edward Homa – bezpo-
średni sprawca wielu ludzkich krzywd, wśród 
których sprawy Karkucińskiej i Szczeglew-
skiej stanowią wybrane przykłady. 

Od pewnego czasu zbierane są podpisy pod 
petycją domagającą się wyrzucenia prof. 
Homy z US. Do tej pory podpisało się ok. 
500 studentów i większość pracowników. Ak-
cja zbierania podpisów trwa!

Czy to także zadośćuczynienie sprawie-
dliwości? Chyba tak.

(MAT)

„Nasz Czas”. Biuletyn Informacyjny Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu 

Szczecińskiego”, nr 3, IV 1990 r.
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„BIS” – siedem lat zakazanych
Podziemny, szczeciński  miesięcznik „BIS” (tytuł 

oznaczał, popularny potem i w innych regionach 
kraju, skrót słów : Biuletyn Informacyjny „Solidar-
ności”) ukazał się  po raz pierwszy w marcu 1982 
roku i z pewnością był wówczas, jedną z pierw-
szych, kolportowanych  w mieście, zakazanych bi-
buł. Ten pierwszy numer przygotowany specjalnie 
na protestacyjną manifestację, która  -  w rejonie 
ulic Ku Słońcu i al. Piastów – zgromadziła  kilka 
tysięcy osób i została zapamiętana z sadystycznego 
zaatakowania sikawkami lodowatej wody maszeru-
jącego tłumu. Było to apogeum stanu wojennego. 
Po masowych aresztowaniach przywódców i aktyw-
nych członków „Solidarności” nastąpił paraliż i fru-
stracja. W wielu zakładach i środowiskach trwały 
jeszcze weryfikacje, w ich wyniku ludzie tracili nie 
tylko pracę ale i zaufanie do jeszcze niedawnych 
kolegów, przyjaciół.  Królowała niepewność i obawy 
o to co może przynieść jutro. I właśnie to dojmujące 
poczucie opuszczenia i bezradności z jednej strony, 
a z drugiej  spontanicznie wylewający się na ulice 
gniew społeczny  spowodowały, że grupa osób zwią-
zanych w okresie „karnawału” z „Solidarnością” na 
uczelniach szczecińskich (Politechnika Szczeciń-
ska, Wyższa Szkoła Morska, Akademia Rolnicza) 
oraz ze zdelegalizowanym dekretem wojennym Sto-
warzyszeniem Dziennikarzy Polskich,  zaczęła wy-
dawać „BIS-a”. Pierwszy, powielaczowy numer był 
skromną ulotką rozkolportowaną podczas opisanej 
wyżej manifestacji. Paczkę kilkuset  egzemplarzy 
ukrył wcześniej na Cmentarzu Centralnym Staszek 
Machay, stoczniowiec i mąż Hanki – dziennikarki 
zwolnionej z „Kuriera Szczecińskiego”. 

 Od pierwszego do ostatniego numeru „BIS-a” , 
a trzeba podkreślić, że ukazywał się on z niewiel-
kimi przerwani (zaznaczonymi w nagłówku po-
dwójną numeracją) aż do wyborów w 1989 roku 
– skład osobowy redakcji był właściwie stały, choć 
w pierwszych latach, jeden autor artykułu o dru-
gim niewiele wiedział, a o miejscu druku – w ogóle. 
Łącznikiem między nami był przez pierwszy rok, 
zanim nie wyemigrował do Kanady, Janusz Sza-
ban  (pracownik wydziału okrętowego PS). Po nim 
przejął pałeczkę koordynatora Marek Tałasiewicz, 
pracownik naukowy tego samego wydziału  na 
Politechnice. W sprawy druku wtajemniczony był 
Jacek Sauk (Wyższa Szkoła Morska), korzystający 
także z kontaktów Longina Komołowskiego, a sam 
druk „BIS-a”, przynajmniej w późniejszym okresie, 
to znaczy po roku 1985, odbywał się w zakonspi-
rowanej drukarni przy ulicy Modrej. Na początku 
bowiem radziliśmy sobie starą metodą ręcznego 
powielacza i zdradziecko pachnącą farbą z pasty 
bhp „Komfort”. Była to technologia uciążliwa nie 
tylko dla drukarzy ale i dla piszących. Wymaga-
ła silnego uderzania w klawisze maszyny i pisania 
bezpośrednio na przebitce papierowej, w formie 

dokładnie takiej jaka potem miała być powielana. 
Żadne poprawki nie mogły być więc nanoszone.

Aż do roku 1986 (mniej więcej do marcowego 
numeru 58) „BIS” ukazywał się jako inicjatywa 
niezależna  z podtytułem: „Wydaje Grupa Solidar-
nościowa – Szczecin”. Po tym terminie  miesięcz-
nik staje się w regionie głosem,  zorganizowanych  
już wtedy w kraju, podziemnych struktur  „Soli-
darności” działających w środowiskach pracow-
ników wyższych uczelni i studentów.  Zyskuje też 
nadtytuł: „Pismo Społecznego Komitetu Nauki”. 
Wiąże się to z dostępem do lepszego papieru i lep-
szej  technologii druku. Już  nie pasta „Komfort” i 
przebitkowe matryce,  teraz  redaktor-koordynator 
wykleja makietę w pożądanym układzie dostarczo-
nych mu tekstów i  przekazuje dalej… To już era 
druku opartego na fotografii. 

Jednak problemem było nie tylko to skąd zdo-
być papier (pierwszy, kilkuletni etap druku  „BIS-
-a” odbywał się na papierze szmuglowanym z biur 
uspołecznionych zakładów pracy) i jak wydruko-
wać. Także do pisania artykułów, wbrew dzisiej-
szej, powszechnej modzie na memuary, nie było 
wielu chętnych. Nie powinno to budzić  zdziwienia 
– w pierwszych latach stanu wojennego ludzie na 
ogół nie byli rozmowni i o naprawdę wiarygodne 
informacje z tzw. terenu łatwo nie było.  Bywało też 
tak, że ci aktywni w podziemiu nie zawsze chcie-
li być aktywnymi w przelewaniu wiadomości na 
papier w obawie przed dekonspiracją. Myślę dziś, 
że obawy te były co najmniej przesadzone, jednak 
zdarzyło się, że sama wówczas przeżyłam  mało 
śmieszny napad strachu, gdy akurat podczas pi-
sania artykułu dla jednego z pierwszych numerów 
„BIS-a” załomotała do naszego, blokowego miesz-
kania na Osiedlu Zawadzkiego ubecja i zrobiła re-
gularny kipisz. Wprawdzie maszyna do pisania nie 
wzbudziła w domu zawodowych dziennikarzy wiel-
kich podejrzeń, niemniej zarekwirowano ją wraz   
z…  zardzewiałym hełmem przywleczonym kiedyś 
przez naszego kilkunastoletniego syna z jakiegoś 
złomowiska. Do dziś nie rozumiem, jakiej winy ten 
hełm miał być dowodem. Niemniej po tym przypad-
ku, artykuły do jednego czy dwu kolejnych nume-
rów pisałam nie w swoim domu, tylko u państwa 
Rucińskich na Osiedlu Słonecznym. Strach miał 
wielkie oczy!

Poza wymienionymi już osobami związanymi z  
wydawaniem „BIS-a” , stałą pomocą różnego typu  
służyli:  Danuta Dąbrowska (Uniwersytet Szczeciń-
ski), Ryszard Ukielski (Politechnika Szczecińska),  
Andrzej Markowski (Akademia Rolnicza), Teresa 
i Marian Kaska oraz inni, o których być może do 
dziś nie wiem albo nie pamiętam. 

Po roku 1985, gdy ruch wydawnictw podziem-
nych i ich kolportaż w kraju nabrał rozmachu, do 
redakcji „BIS-a” docierał dość bogaty serwis infor-
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macji, głównie w postaci gazetek warszawskich, 
katowickich i wrocławskich. Dużo było też  pisa-
nych na cienkich bibułkach kopii różnych „odezw” 
i „stanowisk”.  Przedrukowywaliśmy  więc w „BIS-
-ie” najważniejsze informacje krajowe, ale zawsze 
najcenniejszym materiałem redakcyjnym był arty-
kuł pisany w oparciu o zdarzenia w Szczecinie i w 
regionie. Najbardziej aktualne były tu  informacje 
ze środowisk oświaty i kultury, bo też ludzie z tych 
właśnie środowisk tworzyli „BIS-a”.

PS. Autorzy „BIS-a” posługiwali się niezmiennie 
tymi samymi pseudonimami (najbardziej praco-
wici używali kilku) Ja najczęściej podpisywała się 
skromnie „rys”, Marek Tałasiewicz –„j.t.” lub „Jan 
Tatarski” 

Gość z krainy baśni
(…) Dnia 12 kwietnia br. u szczecińskich 

dziennikarzy oraz „aktywu środowiska kul-
tury” gościł Anatolij Nikołajewicz Awier-
janow. Jest on nie byle kim, tylko ni mniej 
ni więcej… inspektorem Wydziału Propagandy 
KPZR. Gość z Moskwy miał za zadanie poinfor-
mować zebranych w sali konferencyjnej „Gło-
su Szczecińskiego” żurnalistów miejscowej 
prasy, radia i telewizji oraz przedstawi-
cieli (przypomnijmy, szczególnie aktywnych) 
muzeum, biblioteki, teatrów, wydawnictw, 
WDK, BWA, PZK, itd. O sytuacji radziec-
kiej inteligencji. Warto jeszcze dodać, że  
Awierjanow przebywał w naszym kraju (z pew-
nością więc nie tylko w Szczecinie) na za-
proszenie  KC PZPR.

Wysokie, jakby nie było, stanowisko zaj-
mowane przez  Anatolija Nikołajewicza pozwa-
lało oczekiwać bystrego aparatczyka, umie-
jącego z handlowym wdziękiem zachwalać i 
propagować zalety swojego ukochanego ustro-
ju. Tymczasem  zjawił się smutny jegomość  
o stylu bycia i swobodzie wysławiania się 
księgowego z podrzędnego kółka rolniczego. 
Przypominał robota z kamienną twarzą re-
cytującego wyuczone formułki. Najwyraźniej 
nie był zainteresowany reklamowaniem prze-
kazywanych idei. Całą postawą wobec słucha-
czy wyrażał przekonanie ,że zebrani – chcą 
tego czy nie – będą musieli, wcześniej  czy 
później, doświadczyć tego samego, co i inne 
narody uległe Kremlowi. Metodycznie i mo-
notonnie, patrząc drewnianym wzrokiem przed 
siebie, produkował przy pomocy tłumacza 
broszurowe slogany i frazesy o wyższości 
socjalizmu oraz doktryny marksistowsko-le-
ninowskiej nad innymi systemami  społecz-
no-politycznymi. (…) Sporo miejsca poświe-
cił inspektor KC KPZR systemowi kształcenia 
ideologicznego ludzi radzieckich. System 
ten, rzecz jasna, odzwierciedla społeczną 
strukturę wyznaczoną wykształceniem: pod-
stawowym, średnim, wyższym. Wszyscy, dopóki 
nie przejdą na emeryturę muszą na okrągło, 
nieustannie utrwalać swój entuzjazm wobec 
komunizmu. Podał Awierjanow nawet przykład 
wielkich gwiazd piosenki: Pugaczowej i Bi-

czewskiej, które w chwilach wolnych od za-
jęć estradowych ochoczo biegają na zajęcia 
z marksizmu-leninizmu.

(…) Po odklepaniu przez Awierjanowa do-
gmatów, wypadało rozpocząć dyskusję. Nie 
ulegało wątpliwości, że dyskutanci byli z 
góry umówieni. Najbardziej aktywny był red. 
Zygmunt Dziuba z „Głosu”, który ochoczo po-
pisywał się znajomością jeszcze „ciepłych”  
wypowiedzi  Gorbaczowa. Pytaniami „zasypy-
wali” towarzysza inspektora z Moskwy czte-
rej panowie z „Głosu” i „Kuriera”.Prowadzący 
spotkanie wyczuł, że aktywność owej czwórki, 
wobec milczenia pozostałych, dekonspiruje 
sztuczność dyskusji z czynownikiem (jedy-
nie Kinga Brandys z TV wszystko notowała 
skwapliwie jak pilna uczennica), zaapelował 
więc do „aktywu środowiska kultury”. Na wy-
sokości zadania stanęła  kustosz Najdowa z 
Muzeum Narodowego, którą interesowało czy w 
budżecie państwa radzieckiego są specjalne 
fundusze  na ideologiczne dokształcanie tak 
ogromnej  ilości ludzi. Inspektor Anatolij 
z godnością i niezmąconym spokojem odparł, 
że takich funduszy nie ma  albowiem praca 
ta wykonywana jest… społecznie. Wynika z 
tego, że on sam jest jednym z nielicznych, 
którzy za propagandę ideologiczną  biorą 
pieniądze.

Cóż, bywają dziwki i prostytutki…
Ostatnie pytanie zadał przedstawiciel 

Pracowni Konserwacji Zabytków. Odważył się 
zapytać jak w kontekście ideologicznego 
kształcenia  przedstawia się problem opozy-
cji politycznej w ZSRR. Inspektor  dobit-
nie oświadczył, że w ZSRR nie ma opozycji! 
Wspomniał o „paru” pisarzach, którzy już 
dawno opuścili radzieckie granice, oraz o 
ludziach niezadowolonych z błahych, byto-
wych powodów. Opozycji politycznej jednak 
nie ma. Tak, zdecydowana odpowiedź  sprawi-
ła, że zebrani – jak jeden mąż – zapragnęli 
przenieść się do tego baśniowego kraju.

(Zbigniew Pusio)
„BIS”, nr  5(47), 25 V 1985 r.

Pusty śmiech i trwoga
Wspominaliśmy już o wojnie jaką toczy US 

ze swoją studentką – Marzeną Szczeglewską 
(III rok filologii polskiej). Władza uni-
wersytecka dąży do pozbycia się Marzeny z 
„czerwonej uczelni” za to że:

W dniu 17 XII 1984  wzięła udział w skła-
daniu kwiatów pod tablicą przy Stoczni im. 
A. Warskiego.

Nie uczestniczyła w pochodzie 1- majowym 
w roku 1985, dając tym zły przykład.

W jej  mieszkaniu znaleziono kalendarzyk 
wydany przez „Obraz” i metalowy znaczek 
„Solidarności”.

Nie jest zaangażowana w działalność or-
ganizacji młodzieżowych istniejących na 
uczelni i daje zły przykład w tym względzie. 

„BIS”, nr 2(57), II 1985 r.
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Święto Majowe – Szczecin
Już na kilka godzin przed godz.10.00, 

kiedy to miała się zacząć oficjalna mani-
festacja, wzdłuż al. Wyzwolenia zgromadzono 
olbrzymie siły milicyjne. Co kilkadziesiąt 
metrów patrol ZOMO w towarzystwie ormowców. 
Ależ oni mają gęby… Kreci się mnóstwo taj-
niaków. Gęsto rozstawione bufety z czeko-
ladą, białą kiełbasą i parówkami. Judasza 
kupiono srebrnikami, ukochani rodacy sprze-
dają się za kiełbasy i czekoladki. Rano wie-
le osób zdecydowało się złożyć kwiaty pod 
Tablicą przed brama stoczni im. Warskiego. 
Milicjanci legitymowali ale nie bardzo prze-
szkadzali.

O godz. 10.00 odbyła się w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przy pl. Zwy-
cięstwa msza św. w intencji świata pracy. 
Ludzi było sporo choć bez tłoku. Po za-
kończeniu nabożeństwa milicjanci, którzy w 
dużej liczbie kręcili się wokół świątyni, 
legitymowali i spisywali ludzi, zwłaszcza 
osoby młode, zatrzymujące się po wyjściu z 
kościoła. Na dachu spółdzielni lekarskiej 
„Medicus” cały czas pracowicie fotografował 
wiernych służbowy fotograf.

„Lepiej” powiodło się milicji 3 maja. W 
rejonie katedry (ul. Mariacka, ul. Tkac-
ka, ul. Kard. Wyszyńskiego) ulokowano Zmo-
toryzowane Odwody MO. W sukach – pełno zo-
mowskiej młodzieży. Widać, że chłopcy rwą 
się do akcji. Władze „zapewniają” obywa-

telom bezpieczeństwo. Mimo to na placyku 
przed świątynią pojawiają się pijaczkowie. 
Zachowują  się wyzywająco i prowokacyjnie. 
Skąd się wzięli i dlaczego funkcjonariusze 
ich przepuścili, troskliwie legitymując i 
sprawdzając podążających na nabożeństwo? 
Wychodzących z kościoła wita kordon ZOMO i… 
kamerzysta zawzięcie filmujący gęstniejący 
tłum. W pewnym momencie ZOMO ruszyło i za-
częło się pałowanie. Doczekali się wreszcie, 
będzie premia! Aresztowano, jak się potem 
okazało 78 osób. Następnego dnia kolegium 
zabierało „za niewinność” po 14 tys. zło-
tych. Jeśli na kogo padło, że nie tylko „nie 
opuścił zgromadzenia mimo wezwania do rozej-
ścia się”, ale ponadto wznosił „antypaństwo-
we hasła”, to wyceniano go wyżej. Obywatele 
funkcjonariusze próbowali jeszcze nawiązać 
kontakt bojowy z wrogiem w okolicach Bramy 
Portowej i baru „Ekstra”, gdzie szczególnie 
aktywnie działała grupa cywilnych prowoka-
torów, sprawnie zarządzana przez faceta  z 
parasolem i w charakterystycznym kapelusi-
ku. Ludzie jednak nie reagowali i prowokacja 
się nie udała.

„BIS”, nr 4(46), 23 IV 1985 r.

Danuta Jeżowska-Kaczanowska
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„AR”- biuletyn krajowy 
wychodzący w Szczecinie

„AR” – to najmniejsza powierzchnia uprawna w 
gospodarstwie rolnym, a równocześnie tytuł niele-
galnego pismo niezależnych organizacji rolniczych w 
całym kraju, wychodzącego  w Szczecinie. Był reda-
gowany w latach 1984-89 przeze mnie, przy wspar-
ciu czołowych animatorów organizacji rolniczych 
– Artura Balazsa i Piotra Baumgarta. Pod koniec, 
biuletyn był oficjalnym pismem Tymczasowej Kra-
jowej Rady Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 
Osobiście zajmowałem się zbieraniem informacji, 
przygotowaniem i opracowaniem artykułów publi-
cystycznych oraz tym wszystkim co się nazywa re-
dagowaniem gazety. Do dziś nie wiem (konspiracja!) 
kto zajmował się jego drukiem. Gotowe egzemplarze, 
w nakładzie 500–700 egz. odbierałem najczęściej w 
kościele oo. Jezuitów przy ul.  Pocztowej i dostarcza-
łem je na posiedzenia TKR RI ”S” a tam rozdawałem 
uczestnikom do dalszego kolportażu.

Rzecz jasna  nie posiadam  wszystkich wyda-
nych  numerów „Ar-a”.  Przechowywanie ich grani-
czyłoby z lekkomyślnością. Byłem na to szczególnie 
uczulony po smutnym  doświadczeniu z kopią listy 
bezrobotnych dziennikarzy przekazaną  biskupowi 
Stanisławowi Stefankowi, którą przy rewizji, zabra-
ła „ubecja”.  To co się zachowało, przesłałem dwa 
lata temu do Biblioteki Narodowej na ręce pani Jo-
anny Bachtin. 

Niezależne organizacje rolnicze miały różne etapy 
organizacyjne. Była: „Komisja Rzeszowska”, „Ogól-
nopolski Komitet Oporu Rolników”, „Solidarność 
Wiejska”, „Solidarność Rolnicza” i „Polskie Stron-
nictwo Ludowe” Henryka Bąka. Ich podstawowym 
łącznikiem, był właśnie ten biuletyn. Spotykaliśmy 
się w różnych miastach – od Warszawy poczyna-
jąc, przez Częstochowę, Kraków, Nową Hutę, na 
Rzeszowie kończąc. W Warszawie obradowaliśmy 
najczęściej u prałata Bijaka na plebanii w Wilano-
wie. Był on wielkim orędownikiem ruchu ludowe-
go, ubolewał nad losem ZSL i zawsze marzył o tym, 
że  powstanie silny PSL. Odbyliśmy na jego plebani 
kilka spotkań. Dyskusje z Romanem Bartoszcze, 
który był równocześnie członkiem TKR RI „S”, po-
chłaniały wielogodzinne spotkania. Podczas  wy-
miany zdań zarysowała się odmienność poglądów 
na temat politycznej reprezentacji chłopów.  Jó-
zef  Ślisz prezentował pogląd, że ma to być jedynie 
część składowa związku zawodowego. Artur Balazs, 
Piotr Baumgart, a nawet Gabriel Janowski, że – sa-
modzielna partia polityczna. Tego chcieli również: 
prałat Bijak, Roman Bartoszcze, Nowicki i inni. Na-
stąpiła pełna polaryzacja. Jeszcze głębsze rozbież-
ności na tle przywództwa w Związku zarysowały się 

między Gabrielem Janowskim, a  Józefem  Śliszem 
i Arturem  Balazsem. W tym przypadku chodziło 
zwyczajnie o to kto ma stać na czele TKR RI „So-
lidarność”. W momencie jej powstawania, w wyni-
ku sprytnych zabiegów, przewodniczącym  został  
Józef Ślisz. Nigdy tego nie zaakceptował Gabriel 
Janowski. Na każdym posiedzeniu, wszczynał spo-
ry, a ponieważ miał  zawsze ze sobą stałą gwardię 
stronników, było ostro i wesoło.  To oni (stronnicy) 
domagali się odbycia  zjazdu i dokonania wyboru 
stałych władz. Takie spory trwały aż do zakończe-
nia obrad Okrągłego Stołu. Wcześniej, właściwie 
w czasie ich trwania odbyło się wielkie spotkanie 
w Rzeszowie. Przybyło na nie ponad osiem tysięcy 
rolników ze wszystkich regionów kraju. Nie były to 
łatwe czasy dla rolnictwa. Ceny produktów rolnych 
stały w miejscu, a środki do ich produkcji ciągle ro-
sły. Tu, w Rzeszowie po raz pierwszy padło stwier-
dzenie, że przedłużanie się kryzysu w rolnictwie 
może spowodować autentyczny głód w całym kraju. 
Odblokowanie przepisów, możliwość zagospodaro-
wania wolnej ziemi, obniżka cen maszyn i nawozów 
– to najczęściej pojawiające się postulaty.

Zebranie w Rzeszowie odbyło się 18 lutego 1989 
roku w okresie finału obrad Okrągłego Stołu. Na 
spotkaniu było pięciu jego uczestników. Zażądano 
od nas sprawozdania. Przemawiali: Ślisz, Balazs,  
Baumgart, Janowski i ja. Później  miałem jeszcze 
jedną okazję do zabrania głosu. Tym razem pod-
czas nabożeństwa w kościele, zza ołtarza, w obec-
ności ks. bp. Ignacego Tokarczuka. Uwzględniając 
pesymistyczne nastroje uczestników,  uderzyłem 
w strunę nadziei i optymizmu. W podobnym du-
chu wypowiadali się Baumgart i Ślisz. Ten ostat-
ni triumfalnie ogłosił,  że   Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy  „Solidarność” został przywró-
cony do życia, a to oznacza, że my, to znaczy rolni-
cy, też będziemy mieli własny, niezależny  związek 
zawodowy.

Po nabożeństwie czekało na nas około 40 dzien-
nikarzy z całej Polski, reprezentujących zarówno 
agencje jak i  największe dzienniki od „Trybuny 
Ludu” poczynając, a na „Pobudce” – piśmie KPN – 
kończąc. Dodatkowo, na Prezydium TKR RI czekali  
przedstawiciele ambasady amerykańskiej, którzy 
od dawna zabiegali o takie spotkanie. W tej sytu-
acji, na sprawy organizacyjne, dotyczące najbliższe-
go zjazdu tej organizacji, zabrakło  po prostu czasu.

Tymczasem, aby sąd mógł zarejestrować nasz 
związek, konieczne było odbycie nadzwyczajnego 
zjazdu i uchwalenie na nim  programu oraz sta-
tutu. W tym przypadku najbardziej liczył się czas.  
Prezydium TKR RI „S” nie miało już czasu na przy-
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gotowanie tych dokumentów. Ustalono jedynie,  że 
w czasie zjazdu nie będzie wyboru nowych władz, a 
te  tymczasowe  powinny uzyskać jedynie absoluto-
rium. To było nawet logiczne, także z tego  powodu, 
że wypadało zakończyć obrady przy Okrągłym Stole 
w tym samym składzie. W Rzeszowie, ustalono tyl-
ko datę i miejsce takiego zjazdu. Powinien on się 
odbyć 18 i 19 marca  1989 roku w Warszawie. 

W „Arze” z dnia 15 kwietnia 1989 roku  za-
chowała się moja relacja z tych obrad.

Na razie euforia: na sali obrad znajdują 
się delegacje zagranicznych związków farmer-
skich  Włoch, Francji, Szwajcarii i  Austrii. 
Jest prezydent  Konfederacji Europejskich 
Rolników. Jest wreszcie witany burzą oklasków 
przewodniczący  NSZZ „Solidarność”  Lech Wa-
łęsa. Takiego gościa nikt się naprawdę  nie  
spodziewał. Błysk fleszów, światła jupiterów, 
cicha praca kamer i dziesiątki wyciągniętych 
mikrofonów – prawdziwy obraz wielkich wyda-
rzeń.

Józef Ślisz prostymi słowami wita wielkiego 
Lecha – To, że po ośmiu latach możemy się spo-
tkać ponownie – mówi – zawdzięczamy wytrwało-
ści i zdecydowaniu Lecha Wałęsy. Twoja z nami 
obecność jest wyrazem solidarności miasta ze 
wsią… Następnie  Józef Ślisz przypomina histo-
rię Związku. Wspomina OKOR, Komisję Rzeszow-
ską i inne niezależne organizacje chłopskie. 
Od dwóch lat działa TKR RI „S”, która dziś z 
przygotowanym statutem i programem przychodzi 
na Zjazd. Ustalenia Okrągłego Stołu – mówi 
przewodniczący – mają historyczny wymiar – 
załatwiono tam wiele nabrzmiałych  problemów 
rolniczych. Teraz trzeba pilnować realizacji 
postanowień, dlatego rolnikom potrzebny jest 
silny związek zawodowy.

Lech Wałęsa nawiązując do swojego chłop-
skiego pochodzenia, mówi, że sprawy rolnicze 
powinni rozwiązywać sami rolnicy.  Budujcie 
– mówi – organizację demokratyczną i nieza-
leżną. Słuchajcie nas. Jak będą silne funda-
menty, nikt ich nie ruszy Waszym zadaniem jest 
rozbijanie monopoli na wsi. Jeśli to wam się 
uda – a ja w to głęboko wierzę, że wy sobie z 
tym poradzicie – będzie wszystkim nam żyło się 
lepiej. Musimy zacząć kochać nasz kraj, nasze 
miasta i wioski, naszą ziemię. Musimy zrobić 
wszystko, aby były one nasze. Byliśmy źle rzą-
dzeni przez tyle lat, teraz musimy dołączyć do 
Europy. Rozmawiajcie po męsku, bez owijania w 
bawełnę. Każdy stół – powtarzam to jeszcze raz 
– żeby mógł stać musi mieć co najmniej trzy 
nogi. Tymi nogami są „Solidarność”  robotni-
cza,  rolnicza i niezależny związek młodzieży. 
Lech opuszcza salę obrad. Na dziś jeszcze tyle 
spraw. Owacje nie ustają. Słyszę jak dele-
gat z białostockiego mówi do kolegi: - Lecha 
widziałem, ale będzie o czym opowiadać… Po 
tym  miłym akcencie, pierwszy dysonans. Józef 
Ślisz w imieniu Prezydium proponuje na prowa-
dzącego obrady Piotra Baumgarta. Natychmiast 
odezwały się protesty. I  nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie zarzuty o manipulację(?), 

brak demokracji(?) i coraz większego kalibru 
oskarżenia. Zrobiło się powszechne zamiesza-
nie. Ktoś kogoś chciał ze sali usunąć, innemu 
zarzucano współpracę z UB, ktoś krzyczał, że 
go nie dopuszczono do głosu.(!) Józef Ślisz 
– co tu ukrywać – stracił panowanie nad salą. 
Z trudem wreszcie udało mu się uporządkować 
sytuację. Ostatecznie w pierwszym dniu prze-
wodniczył obradom Roman Bartoszcze, mając do 
pomocy Stanisława Majdańskiego, a w drugim – 
Gabriel Janowski z Władysławem Żabińskim. Ta 
sprzeczka na wstępie miała zaowocować  burzą 
na zakończenie obrad.

Ale na razie przemawiają goście z Francji, 
Włoch, ze Szwajcarii, znów z Włoch i  Francji. 
Odczytywane są telegramy i depesze gratula-
cyjne. Zjazd spotkał się z żywym zainteresowa-
niem wielu organizacji niezależnych i opozy-
cyjnych. Z ramienia  „S” przemawiali Zbigniew 
Bujak, Tadeusz Mazowiecki, Edward Radziewicz, 
Stefan Bratkowski. Telegram nadesłał Kornel 
Morawiecki z Solidarności Walczącej.

Tezy do programu Związku  wygłosili: Wanda 
Pomianowska o sytuacji socjalnej wsi, Bole-
sław Banaszkiewicz o sytuacji gospodarczej i 
Antoni Furtak o sytuacji polityczno- związ-
kowej. Przedtem jeszcze sprawozdanie z obrad 
Okrągłego Stołu złożyli: Artur Balazs (sprawy 
związkowe) Piotr Baumgart (sprawy politycz-
ne), Gabriel  Janowski (sprawy gospodarcze). 
Sprawozdania spotkały się z dużym zaintereso-
waniem, było wiele pytań. Ale delegaci dalecy 
byli od bezkrytycznego zachwytu. Po prostu 
kondycja polskiego rolnictwa jest tragiczna. 
Zarysowany obraz wsi nie ma jasnych barw. Po-
jawiły się głosy – za jaką cenę uczestnicy ob-
rad Okrągłego Stołu sprzedali naszą chłopską 
skórę? Uchwalona ustawa o scalaniu gruntów – 
mówił jeden z dyskutantów – daje szansę PGR-om 
dla rugowania chłopów z ziemi. Rolnicy – mówił 
Beszta-Borowski – zostali doprowadzeni do gra-
nic ostateczności i wylewają mleko do rowów. W 
Białostockiem stanęło 70 zlewni. Zażegnaliśmy 
strajk do zakończenia obrad Okrągłego Stołu. 
Rolnicy nie wytrzymają tylu obciążeń…

[…] 
Drugi dzień upłynął pod znakiem statutu. 

Omawiano punkt po punkcie, wnoszono poprawki, 
przyjmowano ustalenia. Przedstawiony projekt 
statutu jest zbyt szczegółowy. Zawiera prawie 
60 paragrafów określający nawet sposób prowa-
dzenia posiedzeń krajowej rady. Z części tych 
szczegółowych ustaleń rolnicy sami zrezygno-
wali. Wiele emocji wywołała przewidziana w 
projekcie struktura krajowej rady, z biurem, 
prezydium, przewodniczącym, a dodatkowo jesz-
cze ze starostą. Uczyniono  to chyba po to, 
aby zmęczyć dyskutantów, zaskoczyć zasadni-
czym dla związku rozwiązaniem czy związkiem 
ma kierować przewodniczący i prezydium, czy 
biuro składające się z fachowców. Przyjęto, 
moim zdaniem, fatalne rozwiązanie, w którym za 
prace biura odpowiada przewodniczący, a samo 
biuro odpowiada przed krajową radą(!). Takich  
niekonsekwencji jest więcej.
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Przed przerwą obiadową, Piotr Baumgart, 
przewodniczący komisji wnioskowej, przed-
stawił projekt uchwały. Przedstawił rów-
nież wniosek złożony zresztą przez delega-
ta z  zielonogórskiego, aby zjazd udzielił 
przewodniczącemu Związku Józefowi Śliszowi 
votum zaufania. Wybuchło zamieszanie. Z rąk 
Janowskiego mikrofon przejął Żabiński. Pod-
dał wniosek pod głosowanie. Ktoś protestował, 
ktoś domagał się powtórnego głosowania… Ko-
misja skrutacyjna dwukrotnie musiała liczyć 
głosy, aby ostatecznie ogłosić wynik. Na 414 
delegatów tylko 11 głosowało przeciw, i kil-
kunastu się wstrzymało. Józef Ślisz odniósł 
niebywały sukces. Odśpiewano mu po raz drugi,  
pierwszy wcześniej z okazji imienin – sto lat. 
Ale burza nie ustała. Gabriel Jankowski odzy-
skał wreszcie mikrofon. Dramatycznym, pełnym 
napięcia głosem, zaczął mówić o swoich zasłu-
gach dla Związku, o swoim zaangażowaniu i o 
tym, że jego praca nie jest doceniana. Wresz-
cie rozpłakał się i … kontynuował pracę jako 
przewodniczący obrad. Czynił to zresztą przez 
cały czas bardzo sprawnie.

Po przerwie obiadowej było jasne, że Ga-
briel Janowski bynajmniej nie zrezygnuje z 
walki o fotel przewodniczącego. Wyraził to 
całkiem otwarcie rzecznik prasowy Jacek Szy-
manderski w czasie konferencji prasowej. - 
Wprawdzie Józef Ślisz otrzymał zdecydowane 
poparcie delegatów – stwierdził Szymanderski 
– ale mandat przegłosowano poza porządkiem 
dziennym i dlatego może się okazać, że grupa 
delegatów wystąpi o ponowne głosowanie.

Teraz chodziło tylko o to kiedy to nastąpi. 
Jeśli później, to z pewnością część delegatów 
wyjedzie, zostaną  województwa  podwarszaw-
skie, a wówczas układ sił na sali będzie inny. 
Dyskusja nad programem Związku doskonale się 
nadawała do przedłużania obrad. Gabriel Ja-
nowski, jako przewodniczący  zjazdu miał wiel-
ki atut w ręku. O godzinie 22 –giej  uznał , że 
nastąpił odpowiedni moment i ruszył do ataku:

- Z ciężkim sercem musze stwierdzić, że 
Związek nasz jest bardzo słaby i nieprzygo-
towany do czekających go zadań. Moje dobre 
chęci i całe poświęcenie na nic się zdały. W 
prezydium nie znajdowałem zrozumienia. Więk-
szość moich projektów spotkała się ze sprzeci-
wem. Kto od jutra będzie ten Związek  budował 
? – pytał dramatycznym głosem. Ja osobiście  
jako Gabriel Janowski, przeżywam tragedię. 
Nie widzę możliwości kontynuowania tej pracy. 
Dlatego żądam, aby członkowie Prezydium po-
wiedzieli, co jest przyczyną nieskuteczności 
działania?

Gromkie oklaski pozostałych na sali dele-
gatów były wyrazem aprobaty żądań przewodni-
czącego obrad.

Nastąpiła najbardziej dramatyczna chwila. 
Bo oto wszedł na trybunę najpierw Balazs, po-
tem Baumgart, następnie  Beszta-Borowski i 
Wiak – ludzie wielce zasłużeni dla Związku, 
założyciele TKR RI, a ostatnio sprawdzeni ne-
gocjatorzy przy Okrągłym Stole i… złożyli re-

zygnację z pracy w Radzie i Prezydium. Chęć 
pracy w Prezydium wyraził jedynie Jan Kozłow-
ski i Zbigniew Rokicki, a Roman Bartoszcze 
pytał przeciwko komu są te rezygnacje?

Sala została jakby sparaliżowana. Czuło 
się podniecenie i zdenerwowanie. Odezwały się 
pierwsze głosy dezaprobaty. Wówczas doc. Wanda 
Pomianowska złapała  za mikrofon i zawołała:

- Ludzie, opamiętajcie się! Ogarnęło was 
szaleństwo. Stanowczo do tej demokracji nie  
dorośliśmy. My tych rezygnacji przyjąć nie 
możemy. Dziwię się Gabrielowi – mówiła dalej 
– że zmierza on do rozbicia Związku. Zrobiłeś 
tak wiele, dlatego nie kieruj się prywatą. 
Nie wolno doprowadzić do rozbicia Związku. 
Gabriel, ja cię serdecznie proszę, podajcie 
sobie ręce… Sala i tym razem bije brawo. Głos 
zabiera milczący dotychczas Józef Ślisz: - 
Gdy przyjmowałem funkcję przewodniczącego, to 
postawiłem warunek, że będę sobie mógł dobrać 
odpowiednich ludzi. I takich właśnie dobra-
łem. Ja ich rezygnacji – nie przyjmuję. Jutro 
nas znów czeka ciężka praca przy Okrągłym Sto-
le. Nie będziemy tam zmieniać ekipy. Prace za-
częte muszą być dokończone. Musicie pozostać. 
Musimy wspólnie doprowadzić sprawy okrągłego 
stołu do końca, a – Związek do legalizacji. Na 
normalny zjazd przyjdzie pora później. Teraz 
poddaję mój wniosek o udzielenie Prezydium 
absolutorium pod głosowanie.

Zdecydowana większość podnosi mandaty do 
góry. Jest godzina 23.00.

 Zjazd kończy obrady.

Niespełna miesiąc po tych wydarzeniach – 20 
kwietnia 1989 roku – Sąd Rejonowy w Warszawie 
rejestruje Niezależny Samorządny Związek Rolni-
ków Indywidualnych „Solidarność.” Ale na tym nie 
koniec batalii Janowskiego o przywództwo w Związ-
ku. Znów posłużę się własnym tekstem z „AR-a”.

„Nie zmienia się koni podczas przeprawy”
 Zjazd nie przyniósł Janowskiemu tak upra-

gnionego celu – nie uczynił go przewodniczą-
cym Związku. A wręcz odwrotnie, pełny sukces 
odniósł  Józef Ślisz uzyskując od Zjazdu nie-
mal jednogłośne poparcie. Na 414  delegatów 
tylko 11 głosów było przeciwko niemu. Każdy 
polityk wyciągnąłby z tego faktu odpowied-
nie wnioski. Każdy, ale nie Gabriel Janowski. 
On jest politykiem niecierpliwym. Dla niego 
czas – zdaje  sobie z tego sprawę- bezpow-
rotnie ucieka. A zatem co się nie udało na  
Zjeździe on i jego zwolennicy postanowili wy-
grać na krajowej radzie. W dniu 2 kwietnia 
1989 roku. I znów doszło do gorszących scen. 
W obliczu ogromnych zagrożeń rolnictwa Rada 
znów musiała zajmować się przez wiele godzin 
personalnymi rozgrywkami. Tym razem przeciwko 
Józefowi Śliszowi i jego najbliższym współ-
pracownikom wystąpił Radom. Atak był sprytnie 
pomyślany. Szturm przypuścił Witold Rak a do 
przeczytania zaskakującej uchwały wyznaczo-
no leciwego starca z akowskimi odznaczenia-
mi. On to drżącym głosem domagał się nagany 
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dla przewodniczącego i potępienia w czambuł 
Balazsa i Baumgarta. I za co? Ano za to, że 
rzekomo w czasie Zjazdu nie zachowywali się 
w porządku.

 Można powiedzieć, każdemu wolno mieć swoje 
własne zdanie i przejść do porządku dzienne-
go. Ale nie był to wygłup jednego czy dwóch 
ludzi. Natychmiast do ataku ruszyła cała ple-
jada zwolenników Janowskiego. Przestały się 
liczyć sprawy Związku, nieważne się stały 
sprawy obrad Okrągłego Stołu – a ważne się 
stały porachunki. Radny (nazwisko) z Łodzi, 
który  zawsze ma ręce złożone do modlitwy, 
tym razem powołując się na Boga , kłamał jak z 
nut. Dla niego Baumgart w Częstochowie  (było 
tam  takie jedno spotkanie  TKR RI),   atako-
wał  Janowskiego a wszyscy  pamiętamy, że było 
odwrotnie, Baumgart  się tyko bronił, chociaż 
używał do tego nie najlżejszej broni. On, ów 
radny słyszał w Częstochowie nawet słowa Ba-
lazsa, chociaż wiadomo, że akurat  tym czasie 
Balazs był nieprzerwalnie od dwóch tygodni 
wśród strajkujących portowców Szczecina. Do-
szło nawet do tego, że Józefowi Śliszowi jeden 
z dyskutantów zarzucił, że zabiera głos poza 
kolejnością, krzycząc w niebogłosy o łamaniu  
zasad porządku i demokracji. Dopiero prze-
wodniczący obrad, Józef Kowalczyk zwrócił mu 
uwagę, że jemu… też nikt głosu nie udzielił. 
Zacietrzewienie, nienawiść, dintojra. I o co 
chodzi?

Czas powiedzieć kilka słów prawdy. Słowa te 
są potrzebne tym, którzy podczas Zjazdu gło-
sowali za Józefem Śliszem. To oni, a nikt inny 
dali mu mandat do najbliższego zjazdu, czy-
li do grudnia tego roku. Tego faktu nikt nie 
zdoła zmienić. On jest przewodniczącym i on 
dobiera sobie takich współpracowników, któ-
rzy najlepiej pilnują spraw Związku. Do nie-
dawna zresztą jego najbliższym współpracow-
nikiem był właśnie Gabriel Janowski. Szybko 
jednak zorientował się, że nie jest to part-
ner  lojalny. I dlatego do współpracy zaprosił 
Baumgarta, Balazsa, Edwarda Małeckiego, Jana 
Besztę-Borowskiego, Mariana Wiaka. Tandem ten 
osiągnął wiele znaczących sukcesów. To nie 
prawda, że Związek jest słaby i nie rozwi-
ja się. Fakty temu przeczą wyraźnie. Przede 
wszystkim Józef Ślisz zdołał nawiązać dobre 
stosunki z „S” robotniczą i przy poparciu Le-
cha Wałęsy wszedł jako równorzędny partner do 
obrad Okrągłego Stołu. Otoczył się wybitny-
mi ekspertami, że wymienię tylko prof. Stel-
machowskiego. Przedstawiciele rolniczej „S” 
zdominowali stolik rolniczy. Tu zdołali prze-
forsować w zasadzie wszystkie postulaty, co 
jest ogromnym sukcesem. Znaczącymi postępami 
zakończyły się obrady stolika samorządowego i 
prasowego. NSZZ RI ma np. zagwarantowany wła-
sny tygodnik. Przy stoliku związkowym zapadła 
decyzja o legalizacji  NSZZ RI „S”. 

[…]
Innymi słowy „S” kierowana przez Janow-

skiego byłaby organizacją osamotnioną, będącą 
niemal w konflikcie z „S” robotniczą i bez 

błogosławieństwa w Kościoła. Czy można sobie 
wyobrazić coś gorszego? Czy można było dopu-
ścić do takiej ewentualności? I jeszcze jedno. 
Część prasy pisząc o konflikcie w Prezydium 
próbowała skierować całą uwagę na  Baumgarta, 
twierdząc, że on stworzył  grupę przeciw Ja-
nowskiemu. Jest to pozorny konflikt. Baumgart 
nie ma żadnej grupy, aczkolwiek ma bardzo duże 
wpływy. W tym konflikcie jest lojalny wobec 
przewodniczącego i robi wszystko, aby wzmoc-
nić jego siły. Jedyną grupę frakcyjną stworzył 
Janowski i od początku do końca zmierza do 
obalenia Józefa Ślisza.

Gabriel Janowski pamiętając swoje niepo-
wodzenia przy stoliku gospodarczym, wyraźnie 
dążył do zerwania obrad Okrągłego Stołu. Dawał 
temu wyraz w Rzeszowie, a najdobitniej podczas 
posiedzenia TKR RI w Wilanowie w dniu 4 kwiet-
nia. Wówczas stwierdził publicznie, że rol-
nicy zostali przez wszystkich przy Okrągłym 
Stole oszukani. Dlatego muszą tworzyć trzecią 
siłę – dodawał zaraz – zdolną do odwrócenia 
koła historii. To stwierdzenie spotkało się z 
aplauzem  jego zwolenników.

Trzecia siła – jak to ładnie brzmi. Tylko 
trzeba nie chodzić nogami po ziemi, żeby w 
coś takiego uwierzyć. W tych poglądach Janow-
skiego, czy tego chciał czy nie chciał, był 
bardzo bliski OPZZ i Alfredowi Miodowiczowi. 
Rolnicy zrywający obrady Okrągłego Stołu, w 
obliczu dużego wrzenia społecznego na wsi, 
byliby sami, zdani na łaskę i niełaskę komuni-
stów. Dlatego do tego nie wolno było dopuścić. 
Zmiana na stanowisku przewodniczącego podczas 
obrad Okrągłego Stołu, byłaby nieobliczalnym 
błędem. […]

Dziś przepisując ten tekst, widzę moje  wyraźne 
zaangażowanie po jednej stronie. Innymi słowy był 
to w samej istocie komentarz stronniczy. Tłumaczy 
mnie tylko jedno: podpisałem go pełnym imieniem i 
nazwiskiem, bo tak po prostu  myślałem.  Późniejsze 
doświadczenia z Gabrielem Janowskim potwierdziły 
mi jedno, że tacy ludzie jak on, nawet kiedy zostają 
ministrami rolnictwa, nie są w stanie odegrać żadnej 
roli. Ich egocentryzm paraliżuje ich działanie. Ponie-
waż nie akceptują żadnego kompromisu, najczęściej 
za cenę utraty nawet  swej wiarygodności, gotowi są 
postawiać na jedną szalę dosłownie wszystko. Wtedy 
zapominają nie tylko o taktyce, ale i bardzo często 
o celu  jaki chcą osiągnąć. Ten sam Gabriel Janow-
ski parę dni później po wilanowskim spotkaniu, wy-
prowadził na ulice  Warszawy kosynierów w prote-
ście… przeciwko ustaleniom Okrągłego Stołu, przy 
którym sam zasiadał. Ale i  ten protest przeszedł 
bez echa,  bo już nic nie było w stanie przeszkodzić 
zbliżającym się w szybkim tempie wyborom. Zresztą 
Janowski,  jak to często u takich ludzi bywa, zdołał 
zmobilizować zaledwie kilkunastoosobową grupę, 
która w krakowskich strojach  paradowała przy na-
miestnikowskim pałacu.

Mieczysław Kaczanowski
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Henryk Grela (1936 – 1982) 

Serce nie wytrzymało
Z bólem przyjęliśmy wstrząsającą wiadomość o na-

głej śmierci, na skutek wylewu krwi do mózgu, naszego 
Kolegi Henryka Greli. Był inicjatorem strajku solidarno-
ściowego w Polskiej Żegludze Morskiej, w sierpniu 1980 
r. Był aktywnym członkiem prezydium Komisji Zakłado-
wej „Solidarności” w PŻM, członkiem Komisji Rewizyjnej 
przy Zarządzie Regionu „Solidarności” Pomorza Zachod-
niego. Swoim przykładem, skromnością i koleżeństwem 
zjednywał sobie każdego, był człowiekiem, który nie 
znał pojęcia „czas prywatny”. Cały zasób swojej energii 
poświęcał innym. Za swoją działalność związkową, a w 
szczególności za aktywną postawę w pierwszych dniach 
stanu wojennego znalazł się na liście internowanych. 
20 grudnia 1981 r. przewieziono Go do więzienia w Go-
leniowie, gdzie od 13 grudnia 1981 roku więziona była 
już kilkudziesięcioosobowa grupa działaczy ze Szczeci-
na. Od lat cierpiał na zaburzenia ciśnienia krwi. Jego 
choroba została w sposób bestialski wykorzystana przez 
SB. Podczas przesłuchań był On straszony sankcjami 
karnymi za dotychczasową działalność, a kiedy prze-
słuchujący (doskonale zapewne zorientowany o stanie 
zdrowia Heńka) dochodził do wniosku, że ciśnienie do-
statecznie już wzrosło, następowały propozycje kolabo-
racji i podpisywania jakichś deklaracji, itp. W obecności 
SB-ków Heniek trzymał się dzielnie, każdą jednak tego 
typu „rozmowę” odchorowywał ciężko. Dochodziło na-
wet do wzywania w środku nocy pogotowia lekarskiego 
do ciężko chorego. 

Do drastycznego pogorszenia zdrowia Heńka doszło 
po przeniesieniu naszej grupy do więzienia w Wierzcho-
wie Pomorskim. Stałą, perfidną indagację, presję psy-
chiczną i fizyczną, jaką wobec wszystkich uwięzionych, 
a   szczególnie wobec Heńka uprawiali funkcjonariusze 
Służby Więziennej i SB przypłacił ciężką chorobą. Szcze-
gólnego podkreślenia wymagają dwie daty, 30 stycznia 
1982 r. i 13 lutego 1982 r. w styczniu internowani, na 
znak poparcia proklamowanego przez prezydenta Re-
agana „Dnia solidarności z Polską” podjęli głodówką. 
Głodował również Heniu. Służba Więzienna chcąc uka-
rać więzionych za tę akcję, umieściła czterech z nas w 
karcerze. Był także wśród nas i On. Tak jakby mało było 
umieszczenia w specjalnej celi, służba więzienna, pod 
osobistym nadzorem naczelnika zakładu mjr. Gadom-
skiego oraz bandyty w stopniu porucznika o nazwisku 
Ambryszewski, w niedzielę 31 stycznia  1982 r., przy 
pomocy pałek usiłowała wytłumaczyć czterem odizolo-
wanym, dlaczego nie będą wraz z resztą internowanych 
na Mszy św., odprawianej tego dnia przez biskupa ko-
szalińskiego Ignacego Jeża. Akcję obserwował oparty o 
kraty, rozkraczony jak gestapowiec major Gadomski. 
Heniek czując, że jest z nim źle błagał majora o moż-
liwość spowiedzi i Komunii św. Pytał czy naczelnik ma 
w ogóle sumienie? W odpowiedzi usłyszał, że takich jak 
On to naczelnik ma na sumieniu wielu, lecz nic sobie z 
tego nie robi. Interweniować musiał lekarz, przybył tak-
że ksiądz, którego na specjalną prośbę, uczestniczących 
we mszy św. kolegów przysłał ks. biskup. Po komunii 
św. Heniek wolno przyszedł do siebie. 

Podobnie było 13 
lutego 1982 r., kiedy 
za pomocą pałek chcia-
no nas zmiękczyć. W 
wyniku tej akcji pobi-
to 46 kolegów. I znów 
Heniek odchorowywał 
ciężko to zajście. W 
wyniku stanowczego 
nacisku wizytujących 
więzienie przedstawi-
cieli Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża 
z Genewy, w kwietniu 
zwolniono Heńka z wię-
zienia. Stanowczości niestety zabrakło lekarzowi wię-
ziennemu (był on zresztą na usługach SB). Wyjście z 
więzienia nie oznaczało wcale odzyskania wolności. 
Cierpiący pod jarzmem „WRON-y” Polacy, a szczególnie 
tacy jak Heniek byli stale obiektami szykan ze strony 
bezpieki. Także Heniek był częstym „gościem” gmachu 
przy ul. Małopolskiej 47, gdzie mieściła się Komenda 
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Szczecinie. Nigdy 
nie wiedział czy znów nie zostanie umieszczony w wię-
zieniu. Ci, którzy go znali z przerażeniem obserwowali 
pogarszający się  stan zdrowia kolegi. Dziś kiedy dotarła 
do nas wieść o Jego śmierci, obok bólu jaki czujemy, nie 
możemy milczeć. Heniek stał się kolejną ofiarą bandyc-
kich metod, z całą bezwzględnością wymierzonych, prze 
pozbawionych skrupułów oprawców z SB i będących na 
ich usługach funkcjonariuszy służby więziennej. Oni to 
ponoszą całą odpowiedzialność za ten mord. Tych któ-
rych znamy z nazwiska – przedstawiliśmy. W ich cieniu 
pozostaje grupa tzw. „opiekunów” Polskiej Żeglugi Mor-
skiej z ramienia SB. Ich nazwisk jeszcze nie znamy. Od-
szedł nasz wypróbowany kolega, wspaniały Człowiek. 
Pokój Jego duszy!

Grupa przebywających w Szwecji kolegów. 24 VIII 1982 r. 
(wg. audycji RWE z 4 IX 1982 r.)

„Henia pożegnaliśmy godnie, niosąc Jego trumnę 
na ramionach od dawnej Kaplicy przed bramą główną 
szczecińskiego Cmentarza Centralnego  do miejsca spo-
czynku, nieopodal alejki wiodącej do drugiej bramy. SB-
-cja nie chciała się na ten pieszy kondukt zgodzić lecz 
w końcu ustąpiła.  Mowę pożegnalną wygłosił Kazimierz 
Nowotarski, kolega Henia jeszcze z lat pięćdziesiątych, 
ze szkolnej ławy z Technikum przy ulicy Racibora. Dwa 
dni po pogrzebie Henia, Nowotarski otrzymał kilka zdjęć 
z Jego pogrzebu,  pokazywał je kolegom z pionu tech-
nicznego PŻM. Jakiś kapuś-domownik musiał o tym do-
nieść SB, bo po paru godzinach zabrali Nowotarskiego, 
razem ze zdjęciami na Małopolską. Pomimo wniosku 
Kazimierza Nowotarskiego do Komisji Krajowej i Zarzą-
du Regionu „Solidarności” o przyznanie Heniowi odzna-
czenia państwowego do dziś Jego rodzina nie doczekała 
się odpowiedniego uhonorowania”.

Zdjęcie ze zbiorów Kazimierza Nowotarskiego
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Krzysztof Kubicki (1944 – 1984) 

Człowiek prawy
Krzysztof Kubicki urodzony 30 czerwca 1944 roku 

w Warszawie, syn powstańca warszawskiego umęczo-
nego później w obozie koncentracyjnym w Buchen-
waldzie, oraz więźniarki Pawiaka i Majdanka.

Do Szczecina przyjeżdża z matką po zakończeniu 
wojny. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Budowy Okrętów przez 10 lat Krzysztof Kubicki 
pracuje jako monter kadłubowy, potem z powodu 
kontynuowania nauki zatrudniony zostaje w Dziale 
Gospodarki Magazynowej będąc kierownikiem maga-
zynu. Podczas tej pracy zaprzyjaźnił się z Marianem 
Jurczykiem.

Gdy w Stoczni im. A. Warskiego wybucha Gru-
dzień ’70 w komitecie strajkowym działa razem z 
Jurczykiem. W 1980 roku ma za sobą 21 lat pracy w 
stoczni, a także pierwszy /w 1977 roku/ zawał serca. 
Doświadczenia lat owocują organizowaniem wspól-
nie z Marianem Jurczykiem w Sierpniu ’80 strajku w 
stoczni. W dniu 17 sierpnia 1980 r. w godzinach ran-
nych, kiedy atmosfera w stoczni gęstnieje, ale jeszcze 
nic nie było wiadomo, zdecydowane działanie nielicz-
nej grupy, w której rej wodził Krzysztof zadecydowało 
o strajku. Przewodniczącym Komitetu Strajkowego 
zostaje Marian Jurczyk między innymi dlatego, że On 
rezygnuje z tej funkcji, bo – jak wtedy mówił – miał 
„trudności z wysłowieniem się przed większym zgro-
madzeniem”. Jako przedstawiciel wydziału organizuje 
wtedy także ochronę zakładu.

Po podpisaniu Porozumienia Szczecińskiego zosta-
je członkiem zarządu Międzyzakładowej Komisji Ro-
botniczej w której działa do czerwca następnego roku. 
Jako członek szczecińskiego MKR-u bez reszty oddaje 
się tworzeniu „Solidarności”. W wielu zakładach pra-
cy naszego miasta, a także w Gdańsku /jako repre-
zentant KKP/, na Śląsku i na Mazowszu bierze udział 
w licznych zebraniach założycielskich NSZZ „Soli-
darność”. Okazał wielki talent w pozyskiwaniu ludzi, 
umiał rozmawiać, zdobywać sympatię, godzić zwa-
śnionych i organizować współpracę. Był działaczem 
„sztabowym”, stał w cieniu, ale wiele najważniejszych 
decyzji zapadało po wysłuchaniu jego opinii i ocen. 
Miał „wielkiego nosa”, wyraźnie wyczuwał nastroje i 
opinie środowisk robotniczych. Znał się na ludziach.

W czerwcu 1981 roku wraca do „Warskiego”, gdzie 
działa jako członek Prezydium Stoczniowej Komisji 
Zakładowej „Solidarności”, a także wspólnie z więź-
niem sumienia Andrzejem Milczanowskim angażuje 
się w niezwykle ważne dla Polski i „Solidarności” or-
ganizowanie podstaw do tworzenia się samorządów 
pracowniczych poprzez tzw. „Sieć”, czyli porozumie-
nie 17 największych przedsiębiorstw kraju. Oddaje 
się i innym inicjatywom: Komitety Obrony Więźniów 
za Przekonania, organizowanie uroczystości X rocz-
nicy Grudnia ’70 w Szczecinie, Święto Konstytucji 3 
Maja i wielu, wielu innym działaniom. Na zjeździe w 

regionie zostaje wybra-
ny delegatem na I Kra-
jowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w 
Gdańsku-Oliwii. Wiele 
inicjatyw regionalnych, 
kontaktów z innymi re-
gionami i działaczami, 
sympatia jaką cieszył się 
Szczecin – było zasługą 
Krzysztofa. Był nieoce-
niony w informacjach i 
plotkach kuluarowych, 
które w takim samym 
stopniu kształtowały Zjazd jak i oficjalna sala obrad.

Kiedy w grudniu 1981 roku, w okresie narasta-
jącego napięcia w Polsce, w „Warskim” trwa goto-
wość strajkowa 9 grudnia podczas dyżuru w stocz-
ni Krzysztof Kubicki ma drugi zawał serca i w stanie 
bardzo ciężkim przewieziony zostaje do szpitala, gdzie 
pozostaje do 2 lutego 1982 r. W szpitalu dowiaduje 
się, że „za próbę zakłócenia porządku na zakładzie w 
dniu 13 grudnia 1981 r. zostaje wyrzucony z pracy z 
dniem 17 grudnia 1981 r.  9 lutego 1982 r. tereno-
wa Komisja Odwoławcza decyduje się anulować zwol-
nienie z pracy. Krzysztof Kubicki jednak ze względów 
zdrowotnych pracy podjąć nie może. Ma trudności z 
przejściem na rentę. Po ponownym pójściu do szpita-
la – na miesiąc – dowiaduje się o przejściu na rentę. 

Służba Bezpieczeństwa cały czas pamięta o Nim. 
Po zajściach z 1 i 3 maja 1982 r. w Szczecinie zosta-
je zatrzymany w dniu 9 maja. Dalsze zatrzymania i 
przeszukania w domu mają miejsce w sierpniu i listo-
padzie tego roku. SB doskonale zdaje sobie sprawę ze 
stanu Jego zdrowia, oświadczając Mu: „Nie chcemy, 
żeby stało się to u nas, ale poradzimy sobie z Tobą”. 
A radzili sobie dobrze. Pomogły im w tym warunki w 
Ojczyźnie, sytuacja oczernianej i poniżanej „Solidar-
ności” i wynikająca stąd, zdaniem Krzysztofa Kubic-
kiego, również i jego konieczność zaangażowania się 
w organizowanie wyjazdów na widzenia z Andrzejem 
Milczanowskim i innych więźniów politycznych mię-
dzy innymi z więzienia w Potulicach. 

Dzisiaj okazuje się, że najbardziej potrzebującym 
pomocy był On, zdrowie bowiem gwałtownie się po-
garszało. W grudniu 1983 r. Krzysztof znów idzie do 
szpitala, lecz tym razem stąd nie wraca. Umiera 2 lu-
tego 1984 roku o godz. 22.00.

Osierocił dwoje dzieci – 12 letnią córkę i 6 letniego 
syna, oraz żonę.

Oddanie ideałom „Solidarności” w „Warskim” i ca-
łym Szczecinie nie pozwolą zapomnieć o tym Człowie-
ku i Jego najbliższych.

[Jerzy Zimowski]
„Grot”. Pismo TKZ „S” Stoczniowców, 6 II 1984 r.

 Zdjęcie ze zbiorów Pawła Szewczyka
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Aleksander Krystosiak (1922 – 2002) 

Prawdziwy opozycjonista
Były żołnierz Armii Krajowej i Narodowych Sił 

Zbrojnych.  Mimo  ubeckich prześladowań i więzie-
nia, działał w opozycji antykomunistycznej do koń-
ca. Organizował  strajki w 1970 i 1980 roku w Szcze-
cińskiej Stoczni Remontowej „Parnica”. Po stanie 
wojennym aktywnie wspierał szczecińskie podzie-
mie. – To prawdziwy opozycjonista – mówią zgodnie 
przyjaciele Aleksandra Krystosiaka z okresu komu-
nistycznego.

Aleksander Krystosiak urodził się  w 1922 roku w 
Godlewo – Warszach w powiecie Ostrów Mazowiec-
ki.  Miał brata i siedem sióstr.  Ojciec Aleksandra 
był rolnikiem cieszącym się dużym autorytetem we 
wsi. Wybierano go dziesięć razy sołtysem , działał też 
społecznie w Kasach Stefczyka. – To właśnie po ojcu 
Olek odziedziczył twardy charakter – wspomina pani 
Alina żona Krystosiaka.  – Ale też i miłość do Ojczy-
zny, za co ponosił konsekwencje. 

Tuż po ukończeniu Technikum Mechanicznego 
im. Stanisława Konarskiego  w Warszawie wybuchła 
wojna. Został żołnierzem NSZ-AK. Następnie wstąpił 
do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ujawnił 
się w 1947 roku, a rok później został aresztowany 
przez UB.

Ze wspomnień Aleksandra Krystosiaka z czasów 
stalinowskich:  „Dziesięciu z nas doszło do rozprawy 
przed sądem wojskowym. Tam się nie kozakowało, 
ale powiedziałem – wysoki sądzie, skąd ja mogłem 
wiedzieć, że wszystkie akcje AK były ściśle uzgad-
niane z Gestapo? Nie wiedziałem, że wyjdzie tak zja-
dliwie. Dostałem dwanaście lat, a miałem już żonę i 
dziecko .”

Wielu żołnierzy AK, wychodziło ze stalinowskich 
więzień z przetrąconymi kręgosłupami. Nawet we 
wspomnieniach nie wracali do dawnych czasów. Nie 
dotyczyło to Aleksandra Krystosiaka.  

- Był bardzo twardym mężczyzną – wspomina 
żona Aleksandra Krzystosiaka.  - W czasach stali-
nowskich siedział w więzieniu z wieloma znanymi 
żołnierzami AK i NSZ. Mimo ciężkiego więzienia, nie 
złamał się. Przy tym nigdy nie udawał bohatera, nie 
twierdził, że się nie boi, ale mimo tego zawsze działał 
dla dobra Ojczyzny. Robił to dla siebie i kraju, w któ-

rym się urodził, takie 
miał idee i zasady. Mó-
wił: „najpierw daj i nie 
licz koniecznie, że ktoś 
ci za to podziękuje”. 

W 1956 roku, po 
wyjściu z więzienia 
Aleksander Krystosiak 
zatrudnił się w Szcze-
cińskiej „Parnicy”. W 
1970 roku brał czyn-
ny udział w strajkach. 
W jego wspomnieniach 
czytamy:  „Już od rana 
stocznia Parnica była 
otoczona czołgami. Lufy 
były wycelowane w nas. Tośmy poprosili przez płot 
żeby powykręcali lufy bo im je odłamiemy. To oni je 
wykręcili w druga stronę.” 

Potem w sierpniu 1980 roku „Parnica” jako pierw-
sza rozpoczęła strajki w Szczecinie. Stąd delegacja 
protestujących pojechała do Stoczni Szczecińskiej 
im Adolfa Warskiego.

Stanisław Wądołowski:  - Aleksandra poznałem 
podczas strajków w sierpniu 1980 roku. Razem sie-
dzieliśmy przy jednym stole negocjując wtedy z rzą-
dem Porozumienia Sierpniowe.  Olek był naszym 
mocnym punktem. Był jednoznaczny, nie można go 
było kupić. Był przykładem dla innych. 

Pamiętam, że pomimo wielu lat spędzonych w 
stalinowskich więzieniach, Krystosiak był zawsze 
uśmiechnięty, za to go cenili przyjaciele.  Robił 
wszystko w najlepszym interesie dla Polski i dla dru-
giego człowieka. Miał doświadczenie już ze strajków 
z 1970 roku.

Od sierpnia 1980 roku Aleksander Krystosiak 
całym sercem zaangażował się w „Solidarność”. Był 
przewodniczącym Komisji Robotniczej w „Parnicy”, 
członkiem MKR i w końcu wiceprzewodniczącym Za-
rządu Regionu Pomorze Zachodnie. Reprezentował 
swój zakład pracy na I Walnym Zebraniu Delegatów 
w regionie oraz na I zjeździe „Solidarności” w Gdań-
sku-Oliwie. W czasie stanu wojennego spędził czte-
ry miesiące w ośrodku odosobnienia w Darłówku. 
Po zwolnieniu z internatu zaangażował się w kon-
spirację solidarnościową, był swoistym patronem 
dla działaczy Związku skupionych w północnoza-
chodnich dzielnicach Szczecina. W 1987 r. wspierał 
szczecińską strukturę PPS-u. Wolną Polskę powitał 
w USA gdzie wyjechał w 1988 r. po strajkach sierp-
niowych, a do kraju powrócił w roku 1996.

Aleksander Krystosiak zmarł 17 sierpnia 2002 
roku.

Tomasz Duklanowski

 Zdjęcia ze zbiorów Aleksandry Krystosiak
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Wiesław Milewski (1955-2005)

Wiesiek był stale w „Solidarności”
Wieśka poznałem w Stoczni w 1983 roku. To był 

trudny czas, po stanie wojennym, internowaniach wie-
lu działaczy, odtwarzaliśmy w różny sposób działalność  
NSZZ „Solidarność”. Związek był zdelegalizowany, dla-
tego koncentrowaliśmy się m.in. na  publikacjach wy-
chodzących w warunkach podziemia. Krótka, można 
powiedzieć przypadkowa rozmowa na jednym z wydzia-
łów Stoczni Szczecińskiej, w której obaj pracowaliśmy, 
zaowocowała naszą, jak się potem okazało wieloletnią, 
współpracą w „Solidarności” i w wielu działaniach po 
1989 roku. Wiesiek należał do ludzi  autentycznie ide-
owych, angażował się zawsze bez reszty w to, co robił. 

Był zarazem niezwykle skromny i to tą skromnością 
pozbawioną jakiegokolwiek fałszu, czy kokieterii. Jego 
oddanie „Solidarności’ sprawiło, że przez lata był czło-
wiekiem nieocenionym w działaniach, które prowadzili-
śmy. Kolportaż, konsekwentne zaangażowanie w próby  
rejestrowania w 1987 roku komitetów założycielskich 
„Solidarności”, potem już po legalizacji związku budo-
wanie struktur w Szczecinie i terenie – to tylko niektó-
re  z tych aktywności, w których powodzeniu Wiesiek 
odegrał szczególną rolę. Nigdy nie zwalniał, ciągle na 
„wysokich obrotach”, gdy przyszły czasy wolnej Polski 
Wiesiek oprócz pracy zawodowej i zaangażowania w ru-
chu solidarnościowym, podjął naukę, ukończył między 

innymi  studia magisterskie na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim. Odpowiadając na potrzeby czasu stanę-
liśmy akurat wtedy wobec, nowego  wówczas, zjawiska 
bezrobocia. Związek utworzył własne biuro dla osób 
pozostających bez pracy. I to właśnie Wieśkowi powie-
rzone zostało kierowanie tym biurem. Zdobyte tutaj do-
świadczenie  wykorzystał potem w kilkuletniej pracy w 
Urzędzie Pracy w Szczecinie. 

Wiesiek był stale w „Solidarności”, nigdy nie narze-
kał i nawet wtedy, gdy coś go irytowało i toczyliśmy 
trudne dyskusje, nie zniechęcał się. Ta niezłomność  
charakteru miała  szczególne znaczenie w akcjach wy-
borczych, w które związek przez lata w różny sposób 

był zaangażowany. To 
właśnie Wiesiek kierował 
w części, bądź w całości 
kampaniami wyborczymi. 
Był człowiekiem ambit-
nym w osobliwy sposób. 
Ambicja jego wyrażała 
się w wyjątkowej deter-
minacji,  w działaniach, 
a nie np. w zabieganiu o 
funkcje  i zaszczyty, które 
mogłyby go osobiście wy-
nosić.  

Dyrektorowanie w 
szczecińskim „Polmozbycie” i przeprowadzenie przed-
siębiorstwa przez proces prywatyzacji, a potem  spra-
wowanie funkcji prezesa tej firmy stało się niestety 
ostatnim jego ziemskim zadaniem. Wiesiek odszedł na-
gle, można by powiedzieć, że padł w boju, na boisku 
sportowym – bo jego pasją było uprawianie sportu (ko-
szykówka, bieganie). W każdą sobotę, po przebiegnięciu 
kilkunastu kilometrów, przychodził do naszego domu, 
piliśmy herbatę i zazwyczaj ostro dyskutując, komen-
towaliśmy bieżące wydarzenia. Wiesiek odszedł w bie-
gu, zaangażowany, jak zawsze bez reszty, w budowa-
nie perspektywy dla „Polmozbytu”. Czas był ciężki, a 
prawdziwych przyjaciół, których jak wiadomo poznaje 
się w biedzie, za wielu nie było. Na pewno zawsze mógł 
liczyć na solidarność „Solidarności”, dla której tak wiele 
uczynił. Kibicowałem Wieśkowi stale i wierzyłem w jego 
ostateczny sukces, bo ciężko na to pracował. Każdy z 
nas chciałby zostawić po sobie ślad, Wiesiek  odcisnął 
go trwale w naszej pamięci, w pamięci ludzi „Solidar-
ności”. 

Wiemy dziś, że  zdarzyło się nam wyjątkowe do-
świadczenie, możliwość pracy z człowiekiem  prawym, 
oddanym bez reszty sprawom, w które się angażował, 
w które razem się angażowaliśmy,  któremu można było 
ufać, na którym można polegać, z którym można było 
góry przenosić.

Longin Komołowski

 Zdjęcia ze zbiorów Jerzego Milewskiego
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Jerzy Zimowski (1941 – 2007)  

Ironiczny inteligent 
Przyjaźniliśmy się przez 44 lata, do Jego śmier-

ci. Łączyły nas wspólne zainteresowania: miłość do 
książek i jazzu, długie dyskusje dotyczące polityki, 
historii, filozofii i literatury (często przy czerwonym 
winie).

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku z 
różnych źródeł zdobywaliśmy paryską „Kulturę” 
oraz książki z Biblioteki tego wydawnictwa: Hłaski, 
Gombrowicza, Miłosza, Pasternaka, Sołżenicyna, 
Amalrika. Po 1976 roku docierały do nas syste-
matycznie: „Biuletyn Informacyjny” KSS „KOR”, 
„Głos” oraz broszury i książki NOW-ej.

Pamiętam spotkanie z Janem Walcem w Szcze-
cinie w 1979 r., w którym uczestniczyło około 10 
osób, wśród nich Jurek Zimowski. W sierpniu 
1980 roku obaj weszliśmy w skład Komitetu Straj-
kowego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej w Szczecinie, w którym przez szereg 
lat pracowaliśmy jako radcowie prawni. Później po 
sierpniowych strajkach działaliśmy w biurze praw-
nym szczecińskiej regionalnej „Solidarności”, peł-
niąc również funkcje doradców w Prezydium Za-
rządu Regionu.

12 grudnia 1981 roku Jurek został internowa-
ny, przebywając kolejno: w więzieniu w Goleniowie 
oraz ośrodkach odosobnienia – w Wierzchowie i 
w Strzebielinku. Zwolniony został z internowania 
jako jeden z ostatnich – 23 grudnia 1982 roku. 

Po wyjściu na wolność publikował w szczeciń-
skich, podziemnych pismach „Obraz” i „Grot” waż-
ne teksty dotyczące ówczesnych istotnych zdarzeń 
mających miejsce w Polsce i regionie Pomorza Za-
chodniego. Uważnie obserwował i analizował sytu-
ację dotyczącą zarówno poczynań władzy jak też 
solidarnościowego podziemia. Miał świetne pióro. 
Dla przykładu wymienię Jego artykuł w numerze 
9-10 z 1988 roku „Obrazu” pod tytułem „Drugi 
szczeciński sierpień”, dotyczący strajków w Szcze-
cinie w sierpniu 1988 roku.

Prowadził również wykłady w kościele oo. Jezu-
itów przy ulicy Pocztowej w Szczecinie, o tematy-
ce historycznej, ale też wydarzeniach politycznych 
i społecznych ówcześnie dziejących się w Polsce i 
naszym regionie.

W 1984 roku włączył się do działalności nowo 
powstałej podziemnej struktury regionalnej „So-
lidarności” – Rady Koordynacyjnej NSZZ „Soli-
darność” Regionu Pomorza Zachodniego, pełniąc 
funkcje doradcze.

W czasie strajku w szczecińskim porcie, WPKM 
i ZBK w sierpniu 1988 roku Jurek Zimowski wraz 
z Józkiem Kowalczykiem i Piotrem Janią byli łącz-
nikami między szczecińskim a gdańskim MKS. 
Zawieźli wówczas do Gdańska pełnomocnictwo 
szczecińskiego MKS-u dla Lecha Wałęsy do prowa-

dzenia w przedsta-
wicielami władzy 
rozmów w sprawie 
przywrócenia „So-
lidarności” prawa 
do legalnego dzia-
łania. Niezależnie 
od tego Jurek Zi-
mowski zajmował 
się wówczas spra-
wami informacyj-
nymi dotyczącymi 
tego strajku, reda-
gując wspólnie z Michałem Paziewskim „Biuletyn 
Strajkowy”. Przez cały okres tego strajku Jurek 
pozostawał w łączności z Biurem „Solidarności” w 
Brukseli.

Wiosną 1989 roku został członkiem Komite-
tu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Z trudem 
udało się Go namówić do kandydowania na posła. 
W tzw. Sejmie kontraktowym był współautorem 
ustaw o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o 
Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, uchwalo-
nych w kwietniu 1990 roku. Premier Tadeusz Ma-
zowiecki powołał Go na stanowisko wiceministra 
spraw wewnętrznych 1 sierpnia 1990 roku, którą 
to funkcję pełnił do końca 1996 roku. Następnie 
aż do śmierci wykonywał w Warszawie zawód ad-
wokata. 

Był człowiekiem o wyrazistej osobowości, nie-
przeciętnej inteligencji, racjonalnie oceniającym 
fakty i zdarzenia. Sceptycyzm był z jednej strony 
Jego zaletą, z drugiej pewną słabością. Miał duże 
poczucie humoru i dość często zabarwiał swoje 
wypowiedzi nutą ironii. Bezinteresowny, prosty i 
bezpośredni w obejściu, nie znosił celebry i kpił z 
nadętych ważniaków. Był fanatykiem kina, miło-
śnikiem muzyki i teatru, znawcą polskiej i świa-
towej literatury. Miał „duszę artysty” zarówno w 
odczuwaniu otaczającego Go świata, jak też trak-
towaniu własnych potrzeb. Nie wymagał wiele od 
życia, swoje potrzeby materialne traktował mini-
malistycznie. Mówił w sposób dobitny, charakte-
rystycznie akcentując część niektórych wyrazów, 
a niekiedy całe wyrazy. Przy pierwszym zetknięciu 
robił wrażenie „twardziela”, na czym Mu zresztą 
zależało. W rzeczywistości był człowiekiem wrażli-
wym, mocno odczuwającym zdarzenia rozgrywają-
ce się wokół, a także dotyczące Jego osoby. Jerzy 
Zimowski był po stronie dialogu i fakt ów stanowił 
charakterystyczną i jedną z zasadniczych cech jego 
osobowości.

Zmarł 15 sierpnia 2007 roku. Był polskim inte-
ligentem w najlepszym znaczeniu tych słów.

Andrzej Milczanowski 

 Zdjęcie ze zbiorów Michała Paziewskiego
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Mieczysław Lisowski (1918-2008)  

Człowiek czynu
Najbliższy, niezawodny Przyjaciel. Nie zamierzam pi-

sać życiorysu Mietka Lisowskiego. Życiorysu bogatego w 
wiele istotnych i dramatycznych wydarzeń. Wspomnę o 
niektórych. Poznałem Go w sierpniu 1980 roku, w czasie 
strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej w Szczecinie, gdzie pracował jako kierowca au-
tobusowy. W czasie późniejszych postrajkowych spotkań 
Mietek zadziwiał trzeźwością sądów. Ne brał udziału w 
swoistej licytacji radykalnych haseł. Wobec przedkłada-
nych Mu propozycji wyboru na funkcje związkowe ma-
chał lekceważąco ręką stwierdzając: „na co mi to potrzeb-
ne, skoro trzeba to i tak pomagam.” Po 15 grudnia 1981 
r. docierały do mnie, do więzienia, informacje, że Mietek 
działa w podziemnej „Solidarności”. Po wyjściu z więzie-
nia (15 kwietnia 1984 r.) niezwłocznie spotkałem się z 
kilkoma osobami do których żywiłem pełne zaufanie i by-
łem pewien ich prosolidarnościowych postaw. Rzecz ja-
sna, że jedną z tych osób był Mietek Lisowski, realistycz-
nie oceniający sytuację w szczecińskim „podziemiu”. W 
czasie wielu lat, „podziemnej”, bardzo bliskiej współpracy 
z Mietkiem miałem okazję przekonać się o Jego szczegól-
nych predyspozycjach i umiejętnościach do „knucia”, o 
jego przebiegłości, lisim sprycie, o odwadze i zdolności do 
podejmowania ryzyka. Prawdziwy „Lis” jak Go nazywa-
łem, zresztą nie tylko ja.

Przydało się Mietkowi przeszkolenie wywiadowcze 
przez przedwojenną polską „dwójkę”, jakie przeszedł w 
1939 roku. Przydało się doświadczenie wykonywanej 
przez Niego funkcji kuriera – przeprowadzającego ludzi, 
przenoszącego pieniądze, dokumenty i rozkazy z Polski 
do Rumunii i z powrotem jesienią 1939 r. i na początku 
1940 r. Przydało się późniejsze doświadczenie ze śledz-
twa w szczecińskim UB, w pierwszych latach powojen-
nych. Przez wiele miesięcy pobytu w więzieniu, nie dał 
się złamać. Nie bez znaczenia był udział Mietka w Wol-
nych Związkach Zawodowych  Pomorza Zachodniego w 
drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w 
tym długotrwałe uczestnictwo w kolportażu „Robotnika”.

Miał twardy charakter, silną wolę i żelazną samody-
scyplinę. Był człowiekiem obowiązku. W czasie długolet-
niego zatrudnienia w WPKM nie spóźnił się ani razu do 
pracy. często cytował powiedzenie: „co masz zrobić jutro, 
zrób dziś, a co masz zjeść dziś, zjedz jutro”. Jako sześć-
dziesięciokilkuletni rencista-emeryt przez miesiące, a w 
zasadzie lata codziennie wczesnym rankiem udawał się 
na końcowe przystanki autobusowe i tramwajowe kaptu-
jąc kierowców i motorniczych do solidarnościowych po-
czynań. Jego zasługą było wydawanie „Termita”, pisma 
podziemnej „Solidarności” WPKM, którego drukował czę-
sto we własnym mieszkaniu, wspólnie z żoną Haneczką 
i Edwinem Łukasiewiczem (pracownikiem administracji 
WPKM).

Był organizatorem trzech strajków WPKM w 1988 
r.: 5 maja, 22 czerwca oraz od 18 sierpnia do 3 wrze-
śnia. Pamiętam, jak wczesnym wieczorem 4 maja 1988 
r. gdy w rozmowie z Mietkiem akcentowałem potrzebę 
przeprowadzenia w Szczecinie strajku solidarnościowe-
go z protestującymi w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej, 
w pewnym momencie powiedział krótko: „będę się starał 
postawić jutro WPKM”. Następnego dnia o godzinie piątej 

rano zadzwonił telefon 
w mieszkaniu Andrzeja 
Markowskiego, u któ-
rego się wówczas ukry-
wałem. Usłyszałem głos 
Mietka: „Dąbie stoi”. 
Strajkowała tego dnia 
nie tylko zajezdnia au-
tobusowa w Dąbiu, ale 
również i ta w Policach. 
Za kierowanie straj-
kiem w Dąbiu zwolnieni 
dyscyplinarnie z pra-
cy zostali Józef Ignor i 
Romuald Ziółkowski. W ich obronie, 22 czerwca 1988 r. 
zastrajkowały wszystkie trzy szczecińskie zajezdnie auto-
busowe. Ignor i Ziółkowski zostali przywróceni do pracy.

Wreszcie 17 sierpnia 1988 r., po rozpoczęciu protestu 
strajkowego przez szczeciński Port, przekazałem Tadkowi 
Olczakowi list do Mietka, prosząc by następnego dnia po-
stawił w stan strajku zajezdnie WPKM. Mietek, do które-
go list dotarł w godzinach wieczornych zorganizował pro-
test strajkowy w komunikacji miejskiej już następnego 
dnia rano, 18 sierpnia, kiedy stanęły trzy zajezdnie auto-
busowe. 19 sierpnia podjęły strajk dwie (z trzech istnie-
jących) zajezdnie tramwajowe. Trzeba było widzieć, jak 
przez wiele dni tego strajku Mietek opiekował się straj-
kującymi, dowożąc im żywność, napoje, papierosy, koce.

Warto wspomnieć, że na moją prośbę 17 sierpnia 1988 
roku wczesnym wieczorem Mietek przywiózł z Gdańska 
30 tysięcy dolarów dla podziemnej regionalnej struktury 
„Solidarności”. Kiedy w czasie późniejszych dyskusji ana-
lizowałem okoliczności zorganizowania przez Niego wspo-
mnianych trzech strajków WPKM, uśmiechał się lekko 
i patrząc na mnie jasnoniebieskimi, jakby wyblakłymi 
oczami powiedział: „wiesz, ja jestem frehowny”. Miało to 
chyba oznaczać, że jest zuchwały.

Miał talent gawędziarza. Lubiłem słuchać jego opo-
wiadań z różnych okresów życia. Mówił w sposób emo-
cjonalny, barwnie, gestykulując, zmieniając natężenie 
głosu. Opowiadając jak fizycznie radził sobie z przeciw-
nikami, niekiedy na osobie rozmówcy demonstrował spo-
sób obrony bądź ataku. Pamięć miał świetną, pamiętał 
nawet rocznik wzoru pistoletu jaki posiadał jesienią 1939 
i na początku 1940 roku w czasie wypraw do Rumunii. 
„Wiesz – mówił – miałem wtedy parabellum null acht” 
(czyli wzór 1908 – Mietek dobrze znał niemiecki).

Po 1989 roku Mietek nie angażował się w przedsię-
wzięcia „nowego ładu”. Powtarzał: „jestem od roboty, a 
nie od pustego gadania”. Nową klasę polityczną oceniał 
krytycznie jako składającą się w większości z konformi-
stów i karierowiczów. Często powtarzał, że Polacy nie do-
rośli do demokracji. Żył jak zawsze skromnie. Ludziom 
mówił prawdę w oczy i prosto z mostu. „Nowonarodzo-
nym” radykałom powtarzał: „gdzieście wy byli w 1988 
roku”.

Mietek Lisowski „Ojciec Chrzestny Solidarności WPKM”, 
jedna z najwybitniejszych postaci polskiej „Solidarności”, 
zmarł 13 sierpnia 2008 roku. Był Człowiekiem Czynu.

Andrzej Milczanowski

 Zdjęcie ze zbiorów Hanny Lisowskiej
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Zbigniew Kowalewski (1949–2010) 

Trzeba wziąć odpowiedzialność
Zbigniew Kowalewski urodził się 14 grud-

nia 1949 roku w Lęborku. Ze Szczecinem zwią-
zał się na studiach medycznych. Jako absolwent 
Pomorskiej Akademii Medycznej, bezpośred-
nio po studiach, w 1973 roku rozpoczął prak-
tykę lekarską w szczecińskim Szpitalu Kole-
jowym. Od sierpnia 1980 roku z całego serca 
włączył się w działalność solidarnościową. Stanął 
na czele Komitetu Założycielskiego, a następnie 
Komisji Zakładowej Związku w szpitalu. W 
okresie karnawału „Solidarności” przyszedł na 
świat jego najmłodszy syn. Zbigniew Kowalewski 
reprezentował środowisko medyczne podczas I 
Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego, aktywnie uczestniczył 
również w pracach Sekcji Ochrony Zdrowia przy 
Zarządzie Regionu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował 
się w działalność konspiracyjną. Działał głównie 
w środowisku medycznym, ale także współdziałał 
przy wydawaniu pism podziemnych. Bezpośred-
nio przed obchodami drugiej rocznicy Sierpnia 
’80, w przygotowanie których był zaangażowa-
ny,  został internowany w ośrodku odosobnienia 
w Wierzchowie Pomorskim. W czasie internowania 
uczestniczył w jedenastodniowej głodówce zorga-
nizowanej przeciwko wprowadzenie stanu wojen-
nego. Po opuszczeniu zakładu karnego w Wierz-
chowie został z inspiracji SB przeniesiony do pacy 
w przychodni kolejowej. Ponownie aktywnie włą-
czył się w konspirację solidarnościową, odpowia-
dał m.in. za wydawanie „KOS-a”, współpracował 
również z wydawcami „Obecności”. Swoje teksty 
podpisywał pseudonimem „Leszek”. W tym okre-
sie uczestniczył w pozyskiwaniu sprzętu i mate-
riałów poligraficznych, koordynował i organizował 
kolportaż  wydawnictw podziemnych dla środowisk 
medycznych regionu, pomagał osobom represjono-
wanym, współorganizował manifestacje i protesty, 
z dużym zaangażowaniem działał na rzecz konso-
lidacji związkowej swojego środowiska. Za udział 
w manifestacji 1-majowej w 1983 roku wniosko-
wano o ukaranie Zbigniewa Kowalewskiego karą 
finansową przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Pre-
zydencie Miasta Szczecin. Ostatecznie od ukarania 
odstąpiono ze względu na postanowienia ustawy 
amnestyjnej z lipca 1983 roku. W czasie przygo-
towań do kolejnej manifestacji 1-majowej, w 1984 
roku SB przeszukała mieszkanie Kowalewskiego co 
zaowocowało aresztem, początkowo w Szczecinie, 
a następnie w Nowogardzie. Uwięzienie zakończyła 

kolejna lipcowa amne-
stia z 1984 roku.

Działalność konspi-
ratora próbował łączyć 
z pracą zawodową, z 
rozwojem naukowym. 
Zamierzał zrealizować 
specjalizację II stop-
nia, jednak z inspiracji 
Służby Bezpieczeństwa 
odmawiano mu prawa 
do egzaminu. Stosowa-
no maksymę, iż „lekarz 
o wrogiej i nieprzejed-
nanej postawie politycznej nie powinien uzyskać 
takiej specjalizacji”. 

Po strajkach sierpniowych 1988 roku podjął 
próbę odbudowy struktur związkowych w środowi-
sku medycznym, a od 1989 roku przewodniczył ko-
misji zakładowej „Solidarności” Służby Zdrowia w 
Wojewódzkim Szpitalu Ftyzjo-Pulmonologicznym w 
Szczecinie–Zdunowie. W  2002 roku został szefem 
Sekcji Ochrony Zdrowia przy ZR Pomorze Zachod-
nie. W pierwszych w pełni wolnych wyborach do 
samorządu lokalnego, w 1990 roku,  reprezentując 
„Solidarność” uzyskał mandat radnego Szczecina. 

W 1999 roku udało Mu się zrealizować wcze-
śniejsze zamierzenia, rozwijając się naukowo 
obronił doktorat, a w 2000 roku objął funkcję or-
dynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Spe-
cjalistycznym szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego 
w Szczecinie– Zdunowie. 

Zbigniew Kowalewski, kochany mąż i ojciec trój-
ki synów. Najmłodszy syn poszedł w ślady ojca, zo-
stał lekarzem na Oddziale Chirurgicznym w Szpi-
talu w Zdunowie. Wspaniały dziadek. Jego pasją 
życiową było niesienie pomocy chorym. Uwielbiał 
wędkarstwo, każdą wolną chwilę spędzał nad wodą. 
Po przeniesieniu się na peryferia miasta, czas po 
pracy poświęcał swojemu wspaniałemu ogrodowi, 
w którym odnajdował ciszę i spokój. Był miłośni-
kiem zwierząt. Częstym zaskoczeniem pacjentów 
był widok kotki leżącej na kolanach Ordynatora w 
Jego gabinecie. 

Jako Ordynator poddziału dzięki wielkiej deter-
minacji i poświęceniu stworzył nowoczesny, dobrze 
wyposażony i komfortowy dla pacjentów Oddział. 
Pomimo wieloletniej choroby z poświęceniem, aż 
do śmierci pracował jako Ordynator niosąc pomoc 
chorym. Zmarł 5 sierpnia 2010 roku.

Artur Kubaj, Julita Kowalewska 

 Zdjęcie ze zbiorów Julity Kowalewskiej
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Marzena Szczeglewska-Paziewska (1964 – 2010) 

Marzena
Ile lat można być poetessą i ciotką rewolucji? – pokpiwała 

z siebie Marzena. – Ludzie  w naszym wieku robią pienią-
dze,  a nie tylko rozmawiają o tym, jak naprawiać Polskę. 
Tak mówiła chyba dziesięć lat temu. Jednak nigdy nie udało 
się wpaść do Marzeny na chwilę i ot tak, pogadać o niczym. 
Rozmowa zawsze schodziła na pryncypia, na to właśnie, jak 
Polskę naprawiać. 

Nie lubiła odcieni, wierzyła w jasny podział na białe i 
czarne. Dlatego zaangażowała się w działalność opozycyjną, 
jeszcze podczas stanu wojennego, gdy szeregi tych, którzy 
walczyli z komuną, znacznie się przerzedziły. Jej nazwisko 
stało się głośne w Polsce w II połowie lat osiemdziesiątych, 
po spotkaniu studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z An-
drzejem Drawiczem, słynnym tłumaczem literatury rosyj-
skiej, wspierającym opozycję od czasów powstania „KOR-u” 
po 1989 r.  

Głównym tematem spotkania była literatura rosyjska, 
ale nie tylko. Studenci nagrywali spotkanie, bo chcieli opisać 
jego przebieg w jednym z pism podziemnych. Gdy Drawicz 
wyjechał, rozpętało się piekło. 

- Fala represji dotknęła wszystkich jego uczestników, 
były rewizje, zatrzymania. Z pracy wyleciały kierowniczka 
i portierka akademika. Gdy opowiadałem w Warszawie, co 
stało się w Szczecinie, nikt nie chciał wierzyć – wspomina 
Kotula. – Tam środowisko akademickie cieszyło się względną 
autonomią, władze uczelni wstawiały się za represjonowany-
mi studentami. W Szczecinie to było nie do pomyślenia. 

Władze US usunęły z uczelni Marzenę Szczeglewską, 
uczestniczkę spotkania. Wtedy właśnie zaczęto o niej mówić.  
Że działa w opozycji. Że wygląda na delikatną, a jest twarda 
i nie sypie na przesłuchaniu nawet, jak esbecy ją poniża-
ją, grożą. Na uczelnię nie wróciła. Pracę znalazła w sklepie 
chemicznym. Studia mogła skończyć dopiero wiele lat póź-
niej, w wolnej Polsce. Była bardzo dumna, z obronionej pracy 
magisterskiej, postawiła kropkę nad i.  A co do Drawicza? 
Uśmiechnęła się ironicznie, gdy w 1995 r. został doradcą le-
wicowego premiera ds. polityki wschodniej i zaczęły krążyć 
opowieści o przeszłości agenturalnej byłego opozycjonisty.

- I po co ja wtedy angażowałam się w to spotkanie z nim? 
– rozważała paradoksy historii. 

Gdy wybuchły strajki w sierpniu 1988 roku dla Marzeny 
było oczywiste, że jej miejsce jest w strajkującym porcie. Wła-
ściwie krążyła między portem, a Pocztową, gdzie w podzie-
miach kościoła oo. Jezuitów szczecińska opozycja organizo-
wała pomoc dla strajkujących i ich rodzin. Marzena dbała m. 
in. o zaopatrzenie, przewoziła komunikaty, ulotki. Działała, 
bo tak było trzeba.

Jeszcze w podziemnej „Solidarności” Marzena woziła bi-
bułę z Warszawy, pieniądze dla opozycji. Ładna, zawsze z 
klasą, dobrze ubrana z dobrze ułożoną fryzurą blond wło-
sów – to był jej sposób na trudne czasy – nie poddawać się. 
Paradoksalnie miała wzbudzać mniej podejrzeń mimo, że SB 
musiała zapamiętać niepokorną dziewczynę. A jednak osią-
gała cel.  Była jedną z osób od „czarnej roboty” przy wyborach 
1989 roku. Do historii przejdą ci, którzy nakreślali strategie, 
mrówki od pisania tekstów, składania gazet, robienia i rozle-
piania plakatów, mozolnego wyszukiwania ludzi w regionie, 
którzy mogliby pomóc – zwykle pozostają w cieniu. Wśród 
takich mrówek przez lata była Marzena. 

- Trudno było Marzeny nie zauważyć nie tylko dlatego, że 

była młoda i  ładna – mówi 
Marek Siedlewski, dawny 
opozycjonista. – Jej w tej ro-
bocie zawsze było za mało, 
chciała jeszcze i jeszcze, 
stale coś wymyślała. Miała 
świetne kontakty, umiała 
załatwić rzeczy nie do za-
łatwienia. Była skuteczna. 
Miała w sobie ducha walki. 

- Ona zawsze myślała o 
innych, o sobie nigdy, przy-
najmniej nie mówiła o sobie, 
zwłaszcza wtedy, gdy miała 
jakiś problem – opowiada 
Mirosław Witkowski, dzia-
łacz opozycji demokratycznej.

Została sekretarzem Zarządu Regionu, rzecznikiem, czyli 
twarzą zachodniopomorskiej „Solidarności” na kilka lat. Ni-
gdy potem związek nie miał takiego PR i popularności wśród 
dziennikarzy – informacje związkowe ukazywały się w me-
diach bardzo często. 

Wkrótce po wyborach do parlamentu z 1997 roku, w któ-
re Marzena była zaangażowana całym sercem odeszła z Za-
rządu Regionu. Przez jakiś czas była bezrobotna. 

- Gdy dowiedziałem się o tym, zaproponowałem jej pracę 
szefa PR w PZU, któremu wówczas w Szczecinie szefowałem – 
mówi Siedlewski. – Ona miała niesamowity potencjał. Wielo-
letnią wiedzę praktyczną wsparła jeszcze studiami podyplo-
mowymi z PR, zrobionymi na dobrej uczelni. Potem do końca 
życia pracowała w dziale promocji Urzędu Miasta Szczecin.

Już wtedy była ciężko chora. Gdy informowała, że na 
jakiś czas musi iść do szpitala, nigdy nie było w jej głosie 
skarżącego się tonu, zawsze jakaś hardość. Wiara, że uda 
się zwalczyć chorobę, udzielała się tym, którzy kupowali tę 
hardość bez wnikania, co jest pod spodem.

- Dopiero niedawno dowiedziałem się, że gdy choroba za-
atakowała po raz drugi, załamała się – mówi Mirosław Wit-
kowski. – Wcześniej przez jej zachowanie przez myśl mi nie 
przeszło, że może być aż tak źle. Cholernie mi przykro, że nie 
zdążyłem zapytać, jak się czuje.

Ale Marzena takich pytań nie lubiła. Denerwowały ją. 
- No, co mogę na nie odpowiadać, w kółko to samo? – 

wybuchła kiedyś. Wolała opowiadać o bardzo udanym mał-
żeństwie, jak kochała i była kochana, o bajkowym ślubie, 
którego ceremonię w tajemnicy mąż przygotowywał przez 
wiele miesięcy, o każdym szczególe wspólnie urządzanego 
mieszkania i szczęśliwego życia, które traktowała,  jak coś 
szczególnie cennego, co należy chronić za wszelką cenę. Iro-
nizowała wskazując perukę.

- A w ogóle, to pogadajmy, co zrobić, żeby klasa politycz-
na mniej zajmowała się sobą, a więcej miastem, czy regionem 
– naprowadzała rozmówcę na właściwy temat.

Nie cierpiała pozorów, zaszczytów, akademii ku czci. Na-
wet Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany 
przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odebrała nie podczas 
specjalnej uroczystości, tylko kiedyś, przy okazji, bez kamer 
i mikrofonów.

Marzena Szczeglewska-Paziewska odeszła 5 grudnia.
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz

 Zdjęcie ze zbiorów Michała Paziewskiego
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Jan Otto (1939 – 2011) 

Nauczyciel zakochany w wojsku 
Janek Otto urodził się 26 marca 1939 r. Słonimiu 

miasteczku powiatowym dawnego województwa nowo-
gródzkiego (obecnie na Białorusi) w okolicach  którego 
Jego  rodzina posiadała majątek. Armia polska pro-
wadziła wówczas pierwszą (cichą) mobilizację przygoto-
wując się na agresję ze strony III Rzeszy. Ojciec Janka 
kapitan Wojska Polskiego, służył wówczas w artylerii i 
w 1939 roku brał czynny udział w obronie Warszawy, a 
następnie  walczył w ramach w armii dowodzonej przez 
Juliusza Rómmla. Po kapitulacji ojciec znalazł się w 
obozie w Gross Rosen gdzie spędził cały okres II wojny 
światowej, a po zakończeniu wojny powrócił na wol-
ność, jak się okazało na krótko, bowiem szybko został 
ponownie uwieziony, tym razem przez bezpiekę. Na kil-
ka lat trafił do komunistycznego więzienia. Janek wy-
chowany był w tradycji niepodległościowej, kulcie Woj-
ska Polskiego oraz dużego uznania i szacunku do ojca.

Janek Otto był osobą niezwykłej odwagi, potrafił 
bronić swoich racji. Pod koniec lat pięćdziesiątych gdy 
rozpoczął studia na Politechnice Szczecińskiej słysząc 
na zajęciach studium wojskowego, z ust jednego z ofi-
cerów prowadzącego zajęcia, szkalowanie przedwojen-
nego Wojska Polskiego oraz żołnierzy AK, wstał i pu-
blicznie bronił dobrego imienia wojska,  w tym swojego 
ojca. Spotkało się to z uznaniem nie tylko studiujących 
z nim kolegów, ale również niektórych prowadzących 
zajęcia oficerów. Jego postawa wywołała m.in. reakcję 
w postaci wypowiedzi majorów Surynta i Prochackie-
go, że nawet wśród studentów można by  znaleźć kan-
dydatów  n oficerów, a płk Krasnodębski  nawiązując 
do wypowiedzi Janka opowiedział o swoim udziale w 
zdobywaniu Berlina. Opowiedział  mianowicie o zdo-
bywaniu  Berlina, o polskim sztandarze harcerskim 
zatkniętym na jednym z budynków stolicy Niemiec, ze-
rwanym pośpiesznie przez Rosjan i zastąpionym bar-
wami Sowietów. 

Janek miał troszeczkę niewyparzoną gębę. Pomimo 
swoich talentów czyniono mu problemy z ukończeniem 
doktoratu, a także  utrudniano mu podjęcie badań, 
które miały się składać na pracę habilitacyjną. Pomi-
mo problemów ukończył z bardzo dobrymi wynikami 
studia na wydziale chemicznym w 1962 r. i rozpoczął 
pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Chemii Or-
ganicznej na tymże wydziale Politechniki Szczecińskiej. 
Osiem lat później obronił pracę doktorską. Specjalizo-
wał się w  chemii organicznej, analizie instrumental-
nej oraz ochronie środowiska, ale zajmował się także 
administracją i gospodarką przestrzenną stref  inten-
sywnego zagospodarowania. Przez całe życie zawodowe 
był związany przede wszystkim z Politechniką Szcze-
cińską, był autorem wielu opracowań naukowych, pu-
blikacji i patentów. Gdy przyszła „Solidarność”, Janek, 
bardzo lubiany przez kolegów z pracy i studentów, za-
angażował się całym sercem w budowę jej struktur na 
Politechnice. Był członkiem Komitetu Założycielskiego 
Związku na uczelni, we wrześniu 1980 r. wszedł do 
prezydium Komisji Zakładowej, a po wyborze Mieczy-
sław Ustasiaka do Zarządu Regionalnego w czerwcu 
1981 r. zastąpił go na funkcji przewodniczącego. Po-
nadto reprezentował szczecińskie uczelnie w ramach 

Ogólnopolskiego Między-
uczelnianego Komitetu 
„Solidarności” Pracowni-
ków Wyższych Uczelni, 
a w czerwcu 1981 był 
delegatem  na I Walnym 
Zebraniu Delegatów „So-
lidarności” Pomorza Za-
chodniego. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego 
Janek od samego począt-
ku zaangażował się w 
budowę konspiracji soli-
darnościowej, początko-
wo w ramach Politechni-
ki, stopniowo rozszerzał 
swoje działania na kolejne uczelnie Szczecina oraz na 
podmioty związane z innymi zakładami pracy w mie-
ście. W bardzo umiejętny sposób pozyskiwał fundusze 
na pomoc dla internowanych, uwięzionych i ich rodzin 
zarówno w Szczecinie jak i w Warszawie. Fundusze 
gromadzone przez Janka i jego współpracowników, za 
pośrednictwem Biskupiego Komitetu Pomocy, trafia-
ły przede wszystkim do internowanych, uwięzionych 
bądź ich rodzin. 

W kwietniu 1982 r. wspólnie z  Januszem Szaba-
nem, Władysławem Lisewskim, Jerzym Słoneckim, 
Longinem Komołowskim, Jackiem Saukiem i Janem 
Tarnowskim uczestniczył w powołaniu Międzyzakła-
dowego Komitetu Koordynacyjnego organu doradcze-
go dla tajnych struktur „Solidarności”, zajmującego 
się m.in. finansami podziemia (składki, darowizny), 
wspieraniem podziemnych wydawnictw (stypendia), 
opieką prawną (opłacanie kosztów procesowych) i me-
dyczną nad represjonowanymi, zbieraniem informacji, 
planowaniem i koordynacją działań. W 1982 r. władze 
uczelni zawiesiły Go w prawach nauczyciela akademic-
kiego. Przez cały okres lat osiemdziesiątych angażował 
się w prace Biskupiego Komitetu Pomocy, był uczest-
nikiem Duszpasterstwa Akademickiego organizowa-
nego przez oo. Jezuitów.  Po strajkach sierpniowych z 
1988 r. uczestniczył w reaktywację „Solidarności” na 
Politechnice. Po zakończeniu obraz Okrągłego Stołu 
włączył się w prace Obywatelskiego Komitetu Porozu-
miewawczego „Solidarność” Pomorza Zachodniego. W 
1990 roku reprezentując „Solidarność” uzyskał man-
dat radnego Szczecina, a w czasie kadencji pełni funk-
cję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jak wspominają 
ówcześni radni, przez cztery lata  rządził żelazną ręką 
lokalnym parlamentem, ale sprawiedliwie. Cieszył się 
ogromnym autorytetem, więc zdarzało się, że na „dy-
waniku” u przewodniczącego Otto stawiali się nawet 
ówcześni wiceprezydenci. W okresie rodzenia się partii 
politycznych Janek zdecydował się na wsparcie Poro-
zumienia Centrum, był członkiem zarządu wojewódz-
kiego oraz rady politycznej tego ugrupowania. Pracy 
poświęcał się do 1999 r., wykładając na Wyższej Szko-
le Administracji Publicznej i w Zachodniopomorskiej 
Szkole Biznesu. Zmarł 13 czerwca 2011 r.

Artur Kubaj, Jan Tarnowski

 Zdjęcie ze zbiorów Pawła Bartnika 
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Rozmowa ze Zbigniewem Jasiną 

Pomagała nam młodzieńcza hardość 

Jakie były Pana początki w Solidarności?
Z „Solidarnością” zetknąłem się jeszcze w Słupsku, gdzie 

w roku 1980 pracowałem w Zakładzie Mleczarskim. Tam 
też współtworzyłem organizację zakładową. Natomiast w 
sierpniu, podobnie jak na przykład piekarnie, nie strajko-
waliśmy, bo mleko musiało być ludziom dostarczane. Od tej 
pory jednak działałem w Związku. 

Jak Pan trafił do Szczecina?
Po wypadkach w Bydgoszczy w marcu 1981 roku widzia-

łem już, że dojdzie do przesilenia, a jednocześnie nie byłem 
optymistą. Podejrzewałem, że wcześniej czy później coś w tej 
sytuacji, w której znalazła się władza, pęknie. Byłem wtedy 
młodym człowiekiem, miałem 24 lata i przewidując takie wy-
darzenia, chciałem być w miejscu, w którym toczy się histo-
ria. W tamtym czasie mogły to był tylko dwa takie miejsca: 
stocznia im. Lenina w Gdańsku albo Stocznia Szczecińska 
im. Warskiego. Przez przypadek dowiedziałem się, że w stocz-
ni w Szczecinie przyjmują na kurs spawacza. Nie namyśla-
łem się długo. Przyjechałem do miasta zupełnie mi wtedy ob-
cego. Grudzień i stan wojenny zastał mnie już tutaj. 

Jak doszło do powstania „Kotwicy”?
Można powiedzieć, że w tamtym momencie, w grudniu 

1981 r. „Solidarność” została przez Jaruzelskiego zdruzgo-
tana. Zostaliśmy pozbawieni wszystkiego: przywództwa, 
całej bazy poligraficznej, środków łączności. W takim roz-
proszeniu i poczuciu beznadziejności, opór solidarnościo-
wy i społeczny rodził się w zupełnie niezależnych od siebie 
miejscach. Jeden z moich przyjaciół - Mariusz Kierasiński 
poznał mnie wówczas z kilkoma osobami, m.in.: z Darkiem 
Bednarzem i Adamem Perkowskim. W ten sposób już zaled-
wie po kilku spotkaniach zaczęliśmy produkować ulotki, ko-
munikaty. Jednak z czasem nasze ambicje rosły. Chcieliśmy 
publikować coś poważniejszego, niż tylko ulotki i odezwy. 
Wymyśliliśmy dwutygodnik polityczno–społeczny. „Kotwica” 
wystartowała mniej więcej w marcu 1982 r. Drukowaliśmy 
tam naprawdę poważne rzeczy. Pamiętam na przykład Znie-
wolony umysł w odcinkach.

Jak wyglądały prace przy tworzeniu „Kotwicy”?
Drukarnia została zorganizowana w mieszkaniu Adama 

Perkowskiego na Pomorzanach, przy ul. Ruskiej. W miesz-
kaniu pisało się teksty na maszynach, a drukowało na pod-
daszu. Ja byłem od spraw dziennikarsko–redakcyjnych, 
Adam był bardzo sprawny technicznie, dlatego zajmował się 
organizacją farb, ramek, matryc. Z kolei Mariusz z Darkiem 

organizowali kolportaż. Drukowaliśmy wszyscy na zmianę. 
Warunki były dość prymitywne, a skala produkcji bardzo 
skromna. 

Do kogo i jakimi drogami trafiała  “Kotwica”?
Organizowaliśmy kanały wśród młodzieży licealnej i stu-

denckiej, do tego my wnosiliśmy pismo na teren stoczni. 
Co prawda jest to wbrew zasadom konspiracji, ale przy tak 
ograniczonych kanałach dystrybucji nie mieliśmy wyjścia. 
Do stoczni wnosiliśmy prasę pod ciuchami albo w pleca-
kach. 

Jak wpadliście? 
Być może ktoś nas zauważył w tym mieszkaniu na Pomo-

rzanach, może sąsiadom coś wydało się podejrzane. Do dziś 
nie wiem, jak SB nas namierzyła. Któregoś dnia wpadło ich 
tam kilkunastu i nas zgarnęli. Darkowi Bednarzowi udało 
się uciec przez okno na strychu. Kiedy my siedzieliśmy w 
więzieniu, on wydał jeszcze dwa numery „Kotwicy”. Ja do-
stałem wyrok 1,5 roku więzienia, Perkowski 2,5 roku, a Kie-
rasiński ponad rok. Odsiedziałem 13 miesięcy. 

To był koniec “Kotwicy”, ale nie Pana działalności w 
podziemiu?

Niestety tak. Na szczęście więzienie okazało się znakomi-
tym miejscem do poznawania nowych osób, które żyły tym 
samym, co my. Zaraz po wyjściu znów zajmowałem się kol-
portażem najróżniejszych materiałów. Z roku na rok było 
tego więcej: kasety z Kaczmarskim, Gintrowskim. Drugi 
obieg wydawniczy był o wiele bogatszy. 

Aż do roku 1988 i strajku w Porcie. Jaką rolę pan tam 
odgrywał? 

Kiedy zaczęły się strajki w Porcie, ja i Wiesiek Szajko zor-
ganizowaliśmy tam swego rodzaju obsługę prasową. Zbie-
raliśmy informacje i w zasadzie codziennie wychodził nu-
mer „Kuriera Strajkowego”. Po strajkach nie było wiadomo 
jak się dalej sytuacja potoczy, jak zakończą się rozmowy z 
władzą, dlatego zmieniliśmy nazwę wydawnictwa na „Kurier 
Międzystrajkowy”. Tam oprócz aktualności pojawiały się 
także wiersze, trochę publicystyki. Kiedy zaczynał się Okrą-
gły Stół i potem, braliśmy udział w organizowaniu Zarządu 
Regionu i jego biura prasowego.

Jak dziś wspomina Pan swoją ówczesną działalność?
Był to z pewnością okres bardzo bogaty i formujący. W 

moim przypadku wyznaczył on kierunek mojej dalszej kariery 
zawodowej, idącej juz potem drogą dziennikarstwa. Na pewno 
towarzyszyła nam cała paleta emocji: od strachu, bezsilności, 
poprzez wściekłość, aż po entuzjazm. Na pewno w wielu rze-
czach pomagała nam też wtedy młodzieńcza hardość i brawu-
ra. Choć oczywiście dzisiaj, po latach, kiedy wracam do tam-
tych wydarzeń widzę, że można było pewne rzeczy zrobić lepiej, 
mądrzej, ale też wiem, że wtedy nie mieliśmy innego wyjścia. 
Tak naprawdę, do powrotu Andrzeja Milczanowskiego z wię-
zienia podziemie w naszym regionie było bardzo rozbite. Do-
piero po 1984 roku zaczęliśmy otrzymywać pomoc z Zachodu, 
sprzęt poligraficzny, a przede wszystkim nawiązywał się kon-
takt pomiędzy poszczególnymi strukturami. Myślę, że to był 
błąd „Solidarności”, że przed stanem wojennym nikt nie prze-
widział takiego obrotu wydarzeń. W 1981 roku straciliśmy całe 
zaplecze, wszystkie maszyny i potrzeba było kolejnych kilku 
lat, żeby odbudować podziemie. Piękne było jednak to, że nasze 
społeczeństwo potrafiło się odrodzić w tak trudnym momencie. 

Rozmawiała Paulina Łątka
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Rozmowa z Wiesławem Piotrem Zalewskim 

Farbę drukarską robiłem nawet z mąki 

Gdzie zastał Pana stan wojenny?
W praktyce to zastał mnie w domu. Byłem wtedy uczest-

nikiem strajku studentów w WSP. Sam byłem jednym z za-
łożycieli NZS na Politechnice Szczecińskiej, ale potem bar-
dziej zbliżyłem się właśnie ze środowiskiem Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej. Mieliśmy na PS małe wydawnictwo, potem 
postanowiliśmy połączyć siły z WSP i razem stworzyliśmy 
coś większego. Ja byłem drukarzem. 13 grudnia wróciłem 
do domu rano. Zaraz przyszedł do mnie Marek Adamkiewicz 
i mówi, że coś się dzieje, że czołgi na ulicach. Pobiegliśmy 
najpierw na uczelnię, ale tam nic się nie działo, a potem 
do stoczni. Andrzej Milczanowski wysłał nas „na miasto” 
– kazał pojeździć po domach, posprawdzać, co się dzieje, 
kogo zabrali, komu jeszcze da się pomóc. Część znajomych 
chciała zostać w stoczni, ale Milczanowski powiedział, że 
mają ludzi i żebyśmy wrócili do swoich zajęć. W tym czasie 
zawieszono strajk w WSP, a ja zacząłem „zakopywać” poli-
grafię. Udało mi się ukryć ze dwie tony papieru, maszyny, 
farby. Wszystko po domach, po znajomych ludziach. 

Jak się zorganizowaliście?
Zaczęliśmy organizować meliny. Przenosiliśmy się z 

tym całym sprzętem, w międzyczasie drukowaliśmy jakieś 
drobiazgi. W końcu nawiązałem kontakt z grupą Jana Otto 
z Politechniki Szczecińskiej i przez następny okres druko-
wałem głównie dla nich. Do tego jakieś pojedyncze pobocz-
ne wydawnictwa. Na początku organizowaliśmy też kursy 
drukarskie.

Jak się to odbywało?
Spotykaliśmy się w mieście, gdzie otrzymywaliśmy 

materiały od kogoś z redakcji. Potem je przepisywaliśmy 
i drukowaliśmy. Mieliśmy ramki, powielacz spirytusowy. 
Opracowałem nawet unikatową technikę „druku na byle 
czym”. Podstawowym składnikiem była mąka i coś czarne-
go: pasta do butów, albo zwykła farba malarska. Ze wzglę-
du na brak materiałów było konieczne wymyślenie jakiejś 
dobrej technologii. 

Tak było aż do momentu, kiedy drukarnia wpadła?
Tak, chociaż do tej pory nie wiem jak do tego doszło. W 

każdym razie mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Byłem akurat 
umówiony z Markiem Adamkiewiczem na drukowanie, ale 
ogarnęło mnie jakieś przeczucie, coś mnie tknęło i wysłałem 
mu wiadomość, żebyśmy odwołali to spotkanie. Później oka-
zało się, że ta wiadomość do niego nie dotarła, ale szczęśli-
wym trafem jemu też coś wypadło, czy coś przeczuwał tak, 
że żaden z nas nie poszedł do tego mieszkania. W tym czasie 

wpadło tam SB. Jako że nas nie zastali, zastawili pułapkę i 
siedzieli tam, czekając na nas kilka dni. Ale my już dostali-
śmy informację, że miejsce jest spalone.  Straciliśmy wtedy 
między innymi powielacz spirytusowy. Wcześniej zawsze był 
kłopot z tym spirytusem, bo często znikał, bynajmniej nie 
w celach drukarskich. Dlatego kiedy raz dostałem cały ba-
niak spirytusu do drukowania, uznałem, że musze go jakoś 
uchronić. Dolałem więc do niego radzieckich perfum, żeby 
się nie nadawał do picia. I potem, po wpadce, zostaliśmy 
z tym baniakiem i bez powielacza... Bardzo się staraliśmy 
odwrócić ten proces, ale żadne chemiczne eksperymenty nie 
pomogły. Spirytusu od perfum nie udało się oddzielić. 

Jak trafił pan do internatu?
Jakiś czas po tej wpadce wróciłem do domu, bo przez 

ten cały czas od wprowadzenia stanu wojennego właści-
wie cały czas się ukrywaliśmy. Ale wtedy właśnie dostałem 
wezwanie na komisję wojskową i chciałem się stawić. Za-
mknęli mnie od razu, wiedzieli, że to ja. Zostałem interno-
wany w maju.

Czym zajmował się Pan w obozie?
Byłem w Wierzchowie i Strzebielinku. Pamiętam, że 

wszyscy tam na potęgę się dokształcali, cały czas były or-
ganizowane jakieś kursy. Sam nawet prowadziłem zajęcia 
z druku, ale chyba niezbyt efektywne, bo „na sucho”, sama 
teoria. Najwięcej jednak było wykładów historycznych. 
Wychodziły tam też różne pisemka, ulotki, koledzy robili 
znaczki. Dla drukarza tam jednak roboty nie było, bo to 
wszystko powielane było ręcznie. Byłem zamknięty do je-
sieni 1982 r. 

Po wyjściu wrócił Pan do dawnej działalności?
Po moim wyjściu były naciski żebym wyjechał z kra-

ju. Nawet się do tego przymierzałem, pozałatwiałem pewne 
formalności, ale ostatecznie zostałem. Zająłem się ogrod-
nictwem, ze sporymi sukcesami. Bardzo sporadycznie coś 
drukowałem. 

Jak rozpoczęła się Pana współpraca z Wiesławem 
Parchimowiczem? 

Spotkaliśmy się pod koniec stanu wojennego, właści-
wie to on do mnie trafił. Ja w tym czasie kupiłem „ran-
cho” w Tanowie. On pojawił się i powiedział, że zrobimy 
coś naprawdę dużego. To była prawdziwa, duża drukarnia. 
Mieliśmy offset, białko, ramki. On był szefem kilku wydaw-
nictw, dostawał sprzęt z zagranicy. Tam wyszły między in-
nymi ostatnie numery „Obrazu”, mnóstwo materiałów dla 
„Solidarności”, ulotki wyborcze. Ja to wszystko składałem 
i drukowałem. Czasem przez kilka dni nie wychodziłem z 
piwnicy, bo farby nie można było domyć, to wolałem się 
nie pokazywać ludziom. Potem dowiedziałem się, że Parchi-
mowicz współpracował z SB. Trudno mi coś na ten temat 
powiedzieć. Ale jeśli wszyscy tak mówią, są dokumenty, to 
pewnie jest to prawda. Ale skoro on współpracował, to dla 
kogo ja pracowałem..? Nie myślę o tym dziś za wiele. 

Co w takim razie zostało Panu z tamtego okresu? 
Żona! Poznaliśmy się przy drukowaniu. Najszybciej od-

bierała papier, co było bardzo ważne, bo od tego zależa-
ło właściwie tempo całej pracy. Trzeba było być szybkim 
i sprytnym. To było jeszcze w czasie strajku studentów. 
Drukowaliśmy coś dla Akademii Rolniczej, na której ona 
studiowała i przysłali ją do pomocy. Tak się poznaliśmy. 

Rozmawiała Paulina Łątka
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Rozmowa z Kazimierzem Drzazgą

Zawsze pisaliśmy prawdę 

W jakich okolicznościach zastał Pana stan wojenny?
Byłem akurat na nocnej zmianie w Zakładach Chemicz-

nych „Police” i wszyscy przeżyliśmy szok, bo nikt się nie 
spodziewał takich wydarzeń. Następnego dnia zatrzymali-
śmy trzy ciągi produkcyjne. Legalne władze Związku w na-
szym zakładzie nie zostały zatrzymane, ale też nie podjęły 
decyzji o rozpoczęciu strajku. Dlatego zaczęliśmy z kolega-
mi samodzielnie dyskutować na ten temat. W końcu jed-
nego z nich wysłaliśmy do stoczni. Wrócił z informacją o 
pacyfikacji. Wtedy stwierdziliśmy, że skoro złamano rdzeń 
strajków, jakim była stocznia, nie ma sensu rozpoczynać 
podobnych działań u nas. Wznowiliśmy produkcję, choć 
była to bardzo trudna decyzja. Wtedy pojawiło się jednak 
pytanie – co dalej? 

Jak była odpowiedź?
Priorytetem była dla nas pomoc internowanym i ich ro-

dzinom. Zbieraliśmy pieniądze, kartki żywnościowe, odzież. 
Jako automatyk dyżurny mogłem swobodnie poruszać się 
po zakładzie i wszystko to organizować. Władysław Diakun 
kupował potem potrzebne rzeczy i woził do Wierzchowa. Na-
stępnie zajęliśmy się pomocą dla osób wyrzuconych z pracy, 
nie tylko z naszego zakładu i z „Solidarności”, ale także w 
terenie. Nie chodziło tylko o pieniądze. Była to także pomoc 
prawna, wsparcie dla rodziny. Czasem wystarczyły krótkie 
odwiedziny, żeby ci ludzie nie myśleli, że zostali sami. 

Jak powstało pismo „Nadodrze”?
Od początku chcieliśmy na bieżąco informować załogę 

o naszych działaniach. Pierwsze ulotki były pisane ręcznie 
drukowanymi literami i odbijane przez kalki. Wywieszali-
śmy je potem w różnych miejscach, na przykład pod ta-
blicą bhp. Po jakimś czasie zdobyliśmy powielacz. Czwarty 
numer „Nadodrza” ukazał się w październiku 1982 r. i był 
już przygotowywany na tym powielaczu. W tym momencie 
można już było mówić o prawdziwym piśmie. Pozostawała 
kwestia tytułu. Było dla nas jasne, że musi w nim być słowo 
„Solidarność”. Biorąc pod uwagę, że w tym mniej więcej cza-
sie stworzył się samoistnie pewien nieformalny organizm, w 
którego skład wchodziły zakłady usytuowane wzdłuż Odry: 
Zakłady Chemiczne „Police”, Papiernia, Huta - dodaliśmy 
słowo Nadodrze. Tak powstała „Solidarność Nadodrza” zwa-
na też popularnie i w skrócie „Nadodrzem”. Wydawanie 
pisma było koniecznością. To był namacalny znak naszej 
działalności. Ludzie dawali nam pieniądze i kartki, więc 
naturalne było, że oczekiwali jakiegoś znaku, że te rzeczy 
trafiają tam, gdzie powinny. Publikowaliśmy więc informa-
cje o przekazywanych kwotach wraz z pseudonimami dar-
czyńców. Taki działacz, który najpierw zbierał pieniądze, a 

potem przynosił ulotki i gazety automatycznie się uwiary-
godniał. Choć muszę stwierdzić, że i bez tego, zaufanie ludzi 
do nas było ogromne. 

Gdzie drukowaliście „Nadodrze”?
Powielacz „chodził” po różnych mieszkaniach. Ale 

strasznie łoskotał i w końcu miał zostać przeniesiony do 
jakiegoś domku jednorodzinnego w Szczecinie. Jednak po 
drodze gdzieś przepadł. Co się wtedy stało, nie wiem tak 
naprawdę do teraz. Musieliśmy wrócić do ramek. To oczy-
wiście wszystko utrudniało. Drukowaliśmy dużo mniej. 
Zdarzały się wypadki: farby się rozlały u kogoś w domu, dy-
wan do wyrzucenia, problemy. W końcu za pieniądze, któ-
re dostaliśmy z Kanady, kupiliśmy powielacz elektryczny. 
Choć to także trwało kilka miesięcy, bo maszyna pochodzi-
ła z pewnej instytucji, której pracownicy po prostu posta-
nowili zrobić mały przekręt, jednocześnie pomagając nam. 
Również farby i papier trzymaliśmy w różnych miejscach. Z 
tym ostatnim był największy kłopot. Polepszyło się dopiero, 
kiedy koledzy wyrzuceni z Zakładów Chemicznych trafili do 
pracy do Papierni. Kiedyś dwaj z nich wpadli z ryzą papieru. 
Czekała ich rozprawa. Jeden z nich poszedł do ówczesnego 
dyrektora i powiedział wprost jak sprawy stoją. Ten wysta-
wił mu dokument z wsteczna datą – pozwolenie na wynie-
sienie papieru, do zawijania kanapek. Tak go uratował. 

Kto i o czym pisał do „Nadodrza”? 
Autorem 85 proc. artykułów byłem ja. Czasami pisywał 

też Jerzy Boczar i kilka innych osób. Kiedy zebrałem już 
materiały do kolejnego numeru, przychodził do mnie Wła-
dek Diakun i Jerzy Przybył i czytali to wszystko, nanosili 
swoje uwagi. Z tematami staraliśmy się wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom czytelników. Znałem ich opinie, bo na 
przykład po wyłożeniu gazety w szatni na zakładzie, cho-
dziłem potem i słuchałem komentarzy. Przede wszystkim 
nie chcieli czytać długich i ciężkich artykułów analitycz-
nych, nie chcieli za dużo polityki. Raczej interesowało ich, 
co się dzieje w zakładzie. Mieliśmy nawet specjalna rubrykę 
„Who is who w Policach”, w której publikowaliśmy informa-
cje o „czerwonych”. Zasada była jedna - zawsze pisaliśmy 
prawdę. Zazwyczaj gazeta składała się z czterech stron. Na 
pierwszej stronie były tematy bardziej ogólne, dalej na przy-
kład ciekawostki z komisji zakładowych czy informacje o 
aresztowaniach. 

Bezpieka nad wami „czuwała”?
Tak, bez przerwy. Zostałem namierzony przez jednego 

z kolegów, kiedy niosłem na zakład kilkaset ulotek. Dzwo-
niłem na wydziały z informacją, że za chwilę u nich będę. 
Ten, który mnie obserwował nawet zapamiętał numery, 
pod które dzwoniłem. Jednego kolegę złapali z ulotkami – 
poszedł siedzieć. Ja  byłem trzy razy zatrzymany, śledzili 
mnie, miałem założony podsłuch. W końcu dowiedziałem 
się, że były już na mnie specjalne instrukcje, łącznie z li-
kwidacją. Wtedy za wstawiennictwem jednej znajomej ar-
cybiskup Majdański przyjął mnie do Rady Diecezjalnej. To 
dawało mi parasol ochronny. 

Do kiedy wydawaliście „Nadodrze”?
Do roku 1989. Potem, jako pierwszy przewodniczący 

„Solidarności” w Zakładach Chemicznych „Police” kontynu-
owałem to, choć oczywiście w nieco innej formie. Nasz tytuł 
wychodzi do dzisiaj, z czego jestem bardzo dumny. 

Rozmawiała Paulina Łątka
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Rozmowa z Jakubem Dąbrowskim    

Wiedzieliśmy, że robimy coś ważnego 

W jaki sposób rozpoczęła się Pana współpraca ze 
szczecińskim podziemiem?

Tak naprawdę moja działalność opozycyjna sięga roku 
1968, kiedy wraz z rodziną mieszkaliśmy we Wrocławiu. 
Mój ojciec jako dziekan Wydziału Architektury Politech-
niki Wrocławskiej stanął wtedy w obronie studentów i 
w konsekwencji stracił  pracę na uczelni, wręczono mu 
wilczy bilet. Ja również angażowałem się w te wydarzenia 
między innymi poprzez drukowanie ulotek. Zostałem rele-
gowany z uczelni – Wydziału Architektury PW, pozbawiono 
mnie prawa do obrony dyplomu, zostałem aresztowany.

Jeśli chodzi o szczecińskie środowisko i pierwsze wy-
dawnictwa, była to jeszcze przed stanem wojennym „Jed-
ność” . Z tego co pamiętam, wprowadził mnie tam Staszek 
Wądołowski. W tym czasie pismo właśnie powstawało, 
tworzyła się redakcja. Jako architekt z wykształcenia za-
jąłem się przygotowaniem oprawy graficznej pisma, zapro-
jektowałem winietę, potem również przygotowywałem spo-
radycznie grafiki i ilustracje. 

W jakich okolicznościach trafił Pan do „Z podzie-
mia”?

Po wprowadzeniu stanu wojennego szybko został po-
wołany Regionalny Komitet Strajkowy. Ja byłem w grupie, 
która utrzymywała kontakt z ukrywającym się Grzego-
rzem Durskim. Pomagaliśmy mu nawiązywać  kontakty, 
zorganizować mieszkanie itp. W ten sposób naturalnie tra-
fiłem w środowisko ludzi z samego szczytu podziemnych 
struktur . W tym czasie też zaistniała w RKS potrzeba 
stworzenia pisma, które będzie nośnikiem informacji dla 
ludzi. Tak powstało „Z podziemia”. Tutaj jednak od począt-
ku podział ról był jasny. 

Czym Pan się zajmował? 
Ja byłem odpowiedzialny za kolportaż materiałów ze 

Szczecina na teren całego kraju i do Szczecina z innych 
ośrodków. Otrzymałem takie zadanie, gdyż miałem liczne 
kontakty w całym kraju i mogłem stosunkowo swobod-
nie po nim podróżować. Byłem w tym czasie w zarządzie 
Stowarzyszenia Architektów Polskich i często jeździłem do 
Warszawy. W tamto środowisko opozycyjne wprowadzał 
mnie przede wszystkim mecenas Wiesław Johann. Ściśle 
współpracowałem tam z poznanymi  osobami jak np. Jo-
anna Jurandot – Nawrocka, córka Stefanii Grodzieńskiej 
i Jerzego Jurandota. Bardzo dużo rozmawialiśmy, wymie-
nialiśmy doświadczenia. Dzięki tym kontaktom mogłem 
też wprowadzić do stolicy swoich ludzi ze Szczecina. W ten 
sposób stworzyłem całą siatkę, która przerzucała materia-

ły po kraju, w praktyce znając osobiście jedynie pierwsze 
ogniwa. Dalej tak było to skonstruowane, że kolejne osoby 
werbowały następne ogniwa i z nimi miały kontakt. 

Jak pan pozyskiwał ludzi do tych zadań? 
Wszystkie te sprawy odbywały się zazwyczaj w kręgu 

znajomych. Ja pozyskiwałem osoby właśnie stąd. Jak to 
szło dalej – nie wiem. Mieliśmy różne przypadkowe miej-
sca spotkań, najczęściej jakieś mieszkania, ale nie nasze. 
Organizowały nam to wszystko koleżanki: Teresa Bajl i 
Karolina Moskwa. One były łączniczkami pomiędzy tymi 
punktami. Chodziło o to, żeby bezpośrednio spotykało się 
i znało jak najmniej osób. 

Co było przewożone? 
Gazety, książki, kasety, znaczki. Nie tylko z Warszawy, 

ale także przez stolicę z Krakowa i Wrocławia. 
A jak zostały nawiązane kontakty z Gdańskiem? 
Otrzymałem takie zadanie, żeby znaleźć jakiś kontakt 

z kierownictwa „Solidarności”. Oczywiście kogoś, kto nie 
był internowany. Nawiązałem kontakt z ukrywającym 
się wówczas na terenie Trójmiasta członkiem Prezydium 
Komisji Krajowej, Eugeniuszem Szumiejką, założycielem 
Ogólnopolskiego Komitetu Oporu. Kontakt ten umożliwił 
mi Konrad Maruszczyk, mieszkający w Sopocie, mąż córki 
mecenasa Siły-Nowickiego, Marii.  

Jakie osoby współpracowały przy tworzeniu pisma? 
Dominik Górski redagował całość i zbierał ludzi do re-

dakcji. Stanisław Kozłowski  oraz Juliusz Prandecki byli 
też w ścisłej redakcji. Andrzej Wojtczuk zajmował się spra-
wami technicznymi, przede wszystkim drukiem. Sam kie-
dyś przewiózł powielacz PKS-em. 

Jakie represje spotykały Pana za tamtą działal-
ność? 

Nie byłem internowany i prawdę mówiąc nie miałem 
większych problemów w tym czasie. Dwukrotnie mieliśmy 
w domu rewizje. W mieszkaniu nad nami zainstalowane 
były podsłuchy. Byłem proszony na komendę na przesłu-
chania, ale nic z tego właściwie nie wyszło. Zostałem na-
tomiast zwolniony z pracy w Dyrekcji Rozbudowy Miast i 
Osiedli Urzędu Wojewódzkiego, za to że nie podpisałem zo-
bowiązania (lojalki), że nie będę działał na szkodę władzy 
komunistycznej. Za pretekst posłużyła sprawa kościoła, na 
którego rozbudowę dałem pozwolenie. Poszedłem jednak 
do sądu pracy, który uznał zwolnienie za bezpodstawne i 
przywrócił mnie na moje stanowisko. Natychmiast  sam się 
zwolniłem i rozpocząłem własną działalność projektową.

Jak się zakończyła pana współpraca z podziemiem?
Właściwie to nie pamiętam… Chyba jakoś tak natural-

nie, kiedy Andrzej Milczanowski wyszedł z więzienia i prze-
jął to wszystko. Wtedy ja odsunąłem się do innych spraw 
– rodzinnych i zawodowych. 

Jakie emocje towarzyszyły tamtej działalności?
Na pewno miałem świadomość tego, że to co robimy 

jest ważne, że to nie jest zabawa i przede wszystkim, że 
może to nieść za sobą poważne, negatywne konsekwencje. 
To było doświadczenie, które wyniosłem jeszcze z roku 68. 
Ale wiedzieliśmy, że tak trzeba i musimy działać, bo to na 
pewno przyniesie skutki, choć nie wiedzieliśmy dokładnie 
jakie i jak szybko. Wiedzieliśmy, że nasza działalność jest 
potrzebna. 

Rozmawiała Paulina Łątka
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Rozmowa z Tadeuszem Olczakiem

Potrzebna była odwaga i pozwolenie żony 

Jak rozpoczęła się Pana działalność w „Solidarno-
ści”?

W czasie strajków sierpniowych moja małżonka przeby-
wała w szpitalu. Ja opiekowałem się w domu dwójką na-
szych małych dzieci. Do Portu wróciłem już po jego zakoń-
czeniu. Moja aktywność zaczęła się od tego, że przewodni-
czący wyznaczył mnie do opieki nad krzyżem, który stanął 
w porcie podczas strajków. Po jego zakończeniu były próby 
jego zniszczenia. Dlatego zajęliśmy się nim, oczyściliśmy, 
potem powstała koncepcja stworzenia kaplicy portowców w 
Katedrze. Przewieźliśmy tam krzyż, a ja zająłem się organi-
zacją tego przedsięwzięcia, między innymi zbiórką pienię-
dzy. Byłem też mężem zaufania w Komisji Wydziałowej na 
Wydziale Urządzeń Przeładunkowych w ZPS.

Jak była sytuacja w Porcie po wprowadzeniu stanu 
wojennego? 

Niestety moje kłopoty rodzinne nadal trwały i stan wo-
jenny zastał mnie w domu. Do zakładu wróciłem w ponie-
działek. Na miejscu już było wojsko, nikogo nie wpuszcza-
no. Ja wszedłem dzięki specjalnej przepustce. W zakładzie 
tymczasem tworzył się już komitet strajkowy z członków 
komisji zakładowej. Sytuacja była napięta, każdy robił co 
chciał, brakowało kogoś kto by nad tym zapanował. Obser-
wowałem to wszystko co się dzieje i zastanawiałem się, czy 
to możliwe, aby od jednego podmuchu mogła rozpaść się 
taka wielka organizacja, jaką byłą „Solidarność”, tylko dla-
tego, że nagle zabrakło naszych przywódców, którzy zostali 
internowani. Nie chciałem się na to zgodzić. I zaczęliśmy się 
organizować. 

Jak powstało pismo „CDN”?
Przygotowania do bardziej sformalizowanego działania 

rozpoczęliśmy wiosną 1982 r. Wtedy też stwierdziliśmy, że 
potrzebujemy pisma, w którym będą publikowane informacje. 
Na początku były to jedynie jednokartkowe „Komunikaty”. 

Jak to się odbywało?
Pierwsze „Komunikaty” drukowaliśmy na ramce, co było 

bardzo funkcjonalne: można było to łatwo przenieść, a w 
razie wpadki szybko się pozbyć. Władek Lisewski przyniósł 
matrycę. Nie miałem wtedy pojęcia o drukowaniu. Wszyst-
kiego się uczyliśmy na bieżąco, sami. Cały czas był problem 
z papierem i tuszem. Zdobywaliśmy to z różnych źródeł, za-
zwyczaj przez kontakty osobiste. Drukowaliśmy gdzie się 
dało, głównie po domach. Około 100 stron w ciągu godzi-
ny. Wydaliśmy 13 numerów. W końcu dostaliśmy powielacz, 
ale okazał się niesprawny, więc znowu wróciliśmy do ramki. 
Drugi powielacz, już dobry, dostaliśmy dopiero w roku 1988. 

Kiedy przekształciło się to w „CDN”?
Pierwszy numer „CDN” wyszedł 5 czerwca 1983 r. Spo-

tkałem Jadwigę Marszczek z Instytutu Meteorologii, która 
zajęła się redagowaniem pisma. Zawiązaliśmy zespół redak-
cyjny. Byli w nim: Andrzej Ziemiński, Zygmunt Dziechciow-
ski, Barbara Wachowiak, Adam Knypiński. Było to dosyć 
luźne towarzystwo, bo ostatecznie wszystko przechodziło 
przez mnie: od załatwiania matrycy, przez zbieranie infor-
macji, po drukowanie. 

O czym pisaliście? 
Poruszaliśmy tematy społeczno-polityczne, ale też opi-

sywaliśmy różne wydarzenia z życia Portu. Ja pisałem pod 
pseudonimem Doker. 

Jak był zorganizowany kolportaż? 
Tworzyliśmy struktury związku w całym Porcie. Na każ-

dym nabrzeżu wyznaczony był mąż zaufania, który był jed-
nocześnie naszym łącznikiem. W ten sposób cały Port był 
powiązany silnymi strukturami, w tym także finansowymi. 
Oni zbierali pieniądze, rozprowadzali ulotki i prasę i kon-
taktowali się  bezpośrednio ze mną. Od naszych członków 
pobieraliśmy regularne składki. 30 proc. było przeznaczone 
na naszą działalność wewnętrzną. Za resztę sprowadzali-
śmy różnego rodzaju wydawnictwa i organizowaliśmy po-
moc dla internowanych i ich rodzin. Pracy było dużo, bo 
musieliśmy zajmować się organizacją, pisaniem, drukowa-
niem, kolportażem, finansami i jeszcze myśleć o tym, żeby 
nie wpaść. Ja byłem mechanikiem od urządzeń dźwigowych 
i brygadzistą. Miałem bardzo dobre rozeznanie w terenie i 
mogłem się swobodnie poruszać po całym Porcie. To bardzo 
wiele ułatwiało. 

Kto jeszcze brał w tym udział? 
Ci, którzy byli odważniejsi podejmowali się różnych za-

dań. Do każdego trzeba było pójść samemu, pogadać. Po-
tem jeszcze żona musiała się zgodzić. Różne były sytuacje 
życiowe. Czasem trudno było wszystkie punkty przerzutowe 
obstawić. Odpowiednich ludzi nie łatwo było znaleźć. Nie-
jedne buty musiałem schodzić. Na szczęście moja małżonka 
to wszystko przetrzymała. 

Jakie konsekwencje tej działalności Pan poniósł? 
W 1987 zostałem zwolniony z Portu. Pracowałem w sta-

cji badań wytrzymałościowych i tam miałem swoją główną 
skrytkę, tam był punkt kolportażowy. Już od 1985 r. było 
bardzo niebezpiecznie, byłem cały czas obserwowany. Kiedy 
bezpieka do mnie przyszła, miałem na stole całą rozpiskę 
kolportażu. Ale tego nie znaleźli, tylko pojedyncze ulotki. 
Zawołali kierownika i ten mnie z miejsca zwolnił. Dalej za-
brali mnie na Małopolską, gdzie do wszystkiego się przyzna-
łem. Dostałem wilczy bilet na trzy miesiące i 54 tys. kole-
gium. Po tym okresie dostałem pracę w „Gryfie”, czyli tzw. 
czekoladzie. 

Kontynuował Pan swoją działalność? 
W ciągu trzech miesięcy zorganizowałem tam struktu-

ry związku. I przez ten czas kontynuowałem działalność w 
Porcie, aż do samego strajku w 1988 r. Brałem też udział 
w jego przygotowywaniu. W czasie strajku byłem kolpor-
terem, koordynatorem spraw zewnętrznych, dostarczałem 
informacje do „Termita”. Do pracy w Porcie wróciłem w roku 
1989 i przez dwa lata byłem przewodniczącym Komisji Za-
kładowej. 

Rozmawiała Paulina Łątka
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Rozmowa z Danutą i Juliuszem Prandeckimi

Działaliśmy „na cztery ręce” 

Jak wyglądała Państwa działalność przed stanem 
wojennym i po jego wprowadzeniu? 

Danuta Prandecka: Oboje z mężem należeliśmy do 
„Solidarności”. Ja w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a 
mąż w biurze projektowym „Promor” przy Stoczni Szcze-
cińskiej, gdzie był przewodniczącym organizacji. Działał 
bardzo odważnie, bronił ludzi, narażał się dyrekcji. Był 
delegatem na pierwszy Zjazd „Solidarności” w Gdańsku. 
Kiedy zaczął się stan wojenny był w stoczni podczas 
strajku i pacyfikacji. Ja w tym czasie oczywiście umie-
rałam ze strachu. 

Juliusz Prandecki: Byłem raczej doradcą niż dzia-
łaczem związkowym. Dużo jeździłem z Marianem Jur-
czykiem. Pisałem mu różne rzeczy. W stanie wojennym 
wszedłem mocniej w prasę podziemną. Na początku 
związałem się z grupą „Od dołu”. Zrobiłem dla nich wi-
nietę, tak samo jak dla „Nadodrza”. Pamiętam jak w po-
czątkach stanu wojennego drukowaliśmy z Jerzym Ker-
nerem bibułę w mieszkaniu przy Noakowskiego. Patrzy-
my przez okno, a tam milicja w kaskach dookoła. Już 
chcieliśmy uciekać, myśląc że to obława, kiedy okazało 
się, że na stadionie jest po prostu jakaś impreza i to w 
związku z nią pojawiła się milicja. W tym czasie współ-
pracowałem też z Longinem Komołowskim. Wspólnie or-
ganizowaliśmy szkolenia z sitodruku. 

Działaliście Państwo razem? 
Danuta Prandecka: Działaliśmy razem, można po-

wiedzieć – „na cztery ręce”. Mi wydawało się w tamtym 
czasie, że jestem niewidoczna, że nikt nie zwraca na 
mnie uwagi. Natomiast mąż był dobrze znany władzy i 
obserwowany. Dlatego wolałam wziąć na siebie te rzeczy 
„bardziej na zewnątrz”. Mąż zajmował się drukowaniem, 
wszystkimi sprawami technicznymi, pozyskiwał mate-
riały, do tego pisał, doradzał Jurczykowi, organizował 
liczne spotkania. Ja zajęłam się kolportażem. Dodatko-
wo, mąż jest bardzo roztargniony. Zwyczajnie bałam się, 
że zaraz coś zgubi, czegoś nie dopatrzy i będzie wpadka. 
Dlatego sama się tym zajmowałam.

Co i gdzie Państwo drukowaliście? 
Danuta Prandecka: Przede wszystkim „Od dołu” i „Z 

podziemia”, czasem także „Obraz”. W różnych domach 
się to odbywało. Tak samo przechowywanie sprzętu i 
materiałów. Nie chcieliśmy spalić żadnego miejsca. Po 
robocie wszystko od razu było sprzątane i wynoszone. 

Jak był zorganizowany kolportaż? 
Danuta Prandecka: Jako pracownik naukowy jeździ-

łam raz w miesiącu na seminaria naukowe do Warszawy. 
Dzięki temu mogłam tam legalnie i regularnie bywać. Prze-
woziłam prasę, książki, znaczki, kasety. Zazwyczaj dojeż-
dżałam tam nocnym pociągiem, rano załatwiałam wszyst-
kie sprawy „podziemne”, a potem grzecznie szłam na se-
minarium. Tutaj na miejscu najczęściej ktoś przychodził 
do nas do domu po prasę, albo ja zanosiłam w umówione 
miejsce. Kobiety chowały gazety do torebek, pod płaszcze, 
przykrywaliśmy to jakimiś sprawunkami. Najczęściej byli 
to znajomi, koledzy z zakładów pracy. Całe mnóstwo ich 
do nas przychodziło. Oczywiście nie wszyscy na raz.

Ale jednak namierzyli Panią? 
Danuta Prandecka: W którymś momencie zoriento-

wałam się, że są osoby, które mnie obserwują, a nawet 
jeżdżą za mną do Warszawy czy przychodzą na moje wy-
kłady. Zawsze jednak udawało mi się jakoś ich ośmie-
szyć i przechytrzyć. Bardzo mnie wtedy śmieszyły te ich 
nieudolne podchody. Mieliśmy na przykład telefon na 
podsłuchu, ale nikt się nie zorientował, że mamy też w 
domu drugą linię, na mojego tatę. I przez nią załatwia-
liśmy wszystkie podziemne sprawy. Pilnowali nas cały 
czas. Jeszcze w 1986 roku byliśmy na przesłuchaniu. 
Ale nigdy na niczym nas nie złapali. 

Ale zdarzały się też groźniejsze sytuacje?
Danuta Prandecka: Raz, na początku stanu wojen-

nego funkcjonariusze SB przyszli na rewizję do domu. 
Mąż był akurat w szpitalu. Szukali go, prawdopodobnie 
chcieli aresztować. Oczywiście zaczęli również przeszuki-
wać mieszkanie. Na początek zapytali czy mam w domu 
powielacz. Odpowiedziałam, że ja w życiu powielacza na 
oczy nie widziałam. Tymczasem w pokoju stała maszy-
na do pisania, na którą tylko rano mój tata rzucił swoją 
pidżamę. Ale oni tego nie zauważyli. Tak samo jak świe-
żo wydrukowanych gazet, które trzymałam w piwnicy – 
włożone od tyłu pomiędzy kartki starych czasopism leżą-
cych na stosie przy piecu. I tych w pokoju u córki. I tych 
w nodze od przedwojennego stołu. Chyba myślenie nie 
było ich najmocniejszą stroną. Ale herbatą ich poczęsto-
wałam. Niestety, tego samego dnia złapali naszego kole-
gę Jerzego Kernera. A informacja o nalocie natychmiast 
dotarła też do męża, który w szpitalu był szykowany do 
operacji kręgosłupa. Dowiedział się i uciekł ze szpitala. 

Juliusz Prandecki: Być może wtedy uratowali mi ci 
esbecy życie, bo profesor miał tylko 15 proc. udanych 
tych operacji. 

Jak dziś wspominacie Państwo tamten okres w 
życiu?

Danuta Prandecka: Mi przez dłuższy czas wydawało 
się, że to, co robiliśmy było zupełnie zwyczajne i nor-
malne. Dlatego tym bardziej wzruszające było dla nas, 
kiedy w 2006 r. otrzymaliśmy odznaczenia państwowe 
od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie wiem, kto nas 
zgłosił, kto o nas pamiętał, ale było to bardzo piękne wy-
darzenie.

Juliusz Prandecki: Ja zawsze byłem w konspiracji 
przeciwko komunistom. Uważam, że to co robiliśmy, to 
był nasz święty obowiązek.

Rozmawiała Paulina Łątka
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Jak zmieniał się "Obraz"

„Obraz” (rodzaj 1): od nr 1 do  nr 3 1983 r., format A4 „Obraz” (rodzaj 2): od nr 4 z 1983 r. do nr 2 z 1985 r., format A4

„Obraz” (rodzaj 3): od nr 3 z 1985 r. do  nr 10 z 1986 r., format A5 „Obraz” (rodzaj 4): od nr 1 z 1987 r. do końca, format A5.
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„Obraz”
W niedługim czasie po opusz-

czeniu ośrodków odosobnienia, na 
początku 1983 r., dwóch interno-
wanych szczecinian: Stefan Kon-
stanty Kozłowski, działacz opo-
zycji przedsierpniowej, jeden z ini-
cjatorów zawiązania w Szczecinie 
Wolnych Związków Zawodowych 
Pomorza Zachodniego, oraz Zdzi-
sław Konury, aktywny działacz 
NSZZ „Solidarność” ze Szczeciń-
skiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, 
zainicjowali wydawanie pisma po-
lityczno-społecznego, które przyję-
ło nazwę „Obraz”. Pierwszy numer 
tego miesięcznika, wydawanego 
przez grupę określającą się mianem 
Niezależnego Zespołu Solidarno-
ściowego, ukazał się jeszcze w okre-
sie zawieszenia stanu wojennego, 
w maju 1983 r. Przez niemal cały 
okres wydawania pisma, tj. od maja 
1983 r. do czerwca 1989 r., jego 
ścisłe kolegium redakcyjne stano-
wili: Tomasz Zieliński – zawodowy 
dziennikarz, w okresie od Sierpnia 
’80 do wprowadzenia stanu wojen-
nego jeden z redaktorów tygodnika 
„Jedność”, wcześniej dziennikarz 
szczecińskich gazet codziennych 
„Głosu” i „Kuriera”, Wojciech So-
iński – prawnik, przed stanem wo-
jennym sędzia Sądu Rejonowego w 
Szczecinie, przewodniczący „Soli-
darności” szczecińskiego wymiaru 
sprawiedliwości, aktywny również 
w ramach struktur ogólnopolskich 
Związku, oraz Michał Paziewski 
– historyk, działacz opozycji przed-
sierpniowej, pracownik Archiwum 
Państwowego w Szczecinie, podob-
nie jak Tomasz Zieliński redaktor 
„Jedności”. „Obraz” skupiał grupę 
działaczy opozycyjnych wywodzą-
cych się przede wszystkim z „Soli-
darności”, spośród których znaczna 
część internowana była w okresie 
stanu wojennego w więzieniach w 
Wierzchowie Pomorskim i w Strze-
bielinku. Łącznie, w całym okresie 
nielegalnego funkcjonowania „Soli-
darności”, ukazało się 71 numerów 
tego pisma (w 56 zeszytach), któ-
re liczyły sobie początkowo ponad 
dwadzieścia stron maszynopisu w 
formacie A4, a w późniejszym okre-

sie przekraczały już sześćdziesiąt 
stron, w przypadku zaś zeszytów 
podwójnych poszczególne numery 
liczyły nawet ponad osiemdziesiąt 
stron w formacie A5. Pismo druko-
wano początkowo na powielaczu, 
następnie na offsecie, w nakładzie 
sześciuset egzemplarzy. W końco-
wym okresie wydawania nakład pi-
sma wzrósł do dwóch tysięcy sztuk. 

Za organizację procesu wydaw-
niczego oraz za kolportaż odpowia-
dał Piotr Mync – architekt,  kie-
rownik zespołu w Biurze Studiów i 
Projektów Służby Zdrowia w Szcze-
cinie, wspólnie ze Zdzisławem Ko-
nurym i Sławomirem Lenerem 
– architektem, kolegą z BSiPSZ. 
Grupę wydawniczo – kolporterską 
zasiliło w dużej mierze środowisko 
młodych szczecińskich architektów 
i ich przyjaciół, często grono zna-
jomych Piotra Mynca. Do grupy tej 
należeli: główna kolporterka „Obra-
zu” Bożena Gielarowska, Barbara 
Bartoszewska, Barbara Kowalska, 
Hanna i Adam Kłaczyńscy, Berna-
detta Kraśnikow i Halina Swarce-
wicz. Pomagali także: Marek Grze-
gorzewski, Grażyna Kulpa, Hanna 
i Jerzy Safanów, Jolanta i Witold 
Samolong, Barbara Sauk, Han-
na Łozińska, Krzysztof Skarbek, 
Henryk Sroka. Drukiem zajmowali 
się mieszkający w Policach Jani-
na i Henryk Szorcowie, a pojedyn-
cze numery drukowane były także 
przez Wiesława Szajkę (po wpadce 
w 1988 r.) i Wiesława Piotra Za-
lewskiego, wcześniej również przez 
Wiesława Parchimowicza (zareje-
strowany jako tajny współpracow-
nik SB o pseudonimie „Romek”). 
Spotkania redakcyjne początkowo 
odbywały się w prawobrzeżnej czę-
ści Szczecina, w mieszkaniu Hali-
ny Swarcewicz, później, w różnym 
składzie, redakcja spotykała się 
wielu mieszkaniach użyczanych 
przez członków i sympatyków „So-
lidarności”.

Oprócz redaktorów „Obrazu”, 
Tomasza Zielińskiego (pseudonim 
„Jan Szary”, „Wiktor Niemcza”), 
Wojciecha Soińskiego („Jan Cyk”, 
„Korespondent”, „Pan C.”, „Wasz 

partyjny korespondent”), Michała 
Paziewskiego („A. Palmirski”, „In-
formator”, „M.K.”, „Maciej Kot”, 
„Więzień generała”), stałymi współ-
pracownikami pisma byli dzien-
nikarz „Kuriera Szczecińskiego” 
Kazimierz Jordan, który w stanie 
wojennym pozbawiony został moż-
liwości wykonywania zawodu („CT”, 
„Cytrus”, „cum”, „…cka”, „Cedyń-
ski”, „Cetyński”), prawnicy: Miro-
sław Kwiatkowski („Opornik”), Ry-
szard Wojcieszak („Lex”), Waldemar 
Gałuszko („T.T.”, „Jar”), inżynier 
Marek Przygodzki („Karol Erazm”), 
lektorka języka rosyjskiego z Po-
morskiej Akademii Medycznej Ma-
ria Derol, tłumacząca emigracyjną 
prasę rosyjską („Jan Kamiński”) 
i szczeciński antykwariusz Jacek 
Gałkowski („Ryży”). Teksty w „Ob-
razie zamieszczali również m.in.: 
Władysław Daniszewski, Tadeusz 
Dziechciowski, Alina Głowacka, Ry-
szard Jedwabny, Antoni Kadziak, 
Andrzej Milczanowski, Wojciech Pa-
tyna, Jarosław Piwar, Halina Per-
kowska, Marek Tałasiewicz, Lidia 
Więckowska–Machay, Remisław 
Wójcik, Jerzy Zimowski oraz inni, 
których nazwiska trudno dzisiaj 
ustalić. Jan Tarnowski wspólnie z 
Michałem Paziewskim wypełnia-
li rubrykę „Obraz miesiąca”, którą 
poświęcano tematyce dotyczącej 
funkcjonowania szczecińskiej opo-
zycji uzupełniając  informacjami z 
regionu i świata.

W miesięczniku publikowano 
głównie artykuły o tematyce poli-
tycznej i społecznej,  felietony i ko-
mentarze odnoszące się do bieżącej 
sytuacji w Szczecinie, Polsce i na 
świecie.  Pismo informowało o prze-
śladowaniach i oporze społecznym. 
Inicjowano także dyskusje, np. na 
temat celów i zasad funkcjonowa-
nie opozycji solidarnościowej. Dużą 
część poszczególnych numerów zaj-
mował przegląd  prasy niezależnej, 
w którym zamieszczano  przedruki 
z prasy emigracyjnej oraz pism i 
książek wydawanych w wydawnic-
twach podziemnych. Oprócz poezji 
związanych ze Szczecinem poetek 
Joanny Kulmowej i Heleny Raszki, 
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publikowano wiersze m.in. Czesła-
wa Miłosza, Natalii Gorbaniewskiej 
czy Anki Kowalskiej. Zamieszczano  
wywiady z osobami mającymi zna-
czący wpływ na politykę prowadzo-
ną przez stronę opozycyjną, m.in. z: 
Jerzym Giedroyciem, Janem Nowa-
kiem-Jeziorańskim, Władysławem 
Siłą-Nowickim, Lechem Wałęsą 
oraz szczecinianami – Andrzejem 
Milczanowskim i Arturem Balaz-
sem. Istotnym elementem „obrazo-
wej” publicystyki były teksty rocz-
nicowe i wspomnieniowe dotyczące 
historii Polski XX wieku.

Niewątpliwą zasługą „Obrazu” 
było zamieszczenie informacji (w 
1985 r. inicjując ten temat na ła-
mach polskiej prasy) o konflikcie 
granicznym z NRD dotyczącym ko-
rzystania z wód terytorialnych w Za-
toce Pomorskiej. O problemie, który 
władze PRL próbowały przemilczeć, 
pisano w miesięczniku jeszcze kil-

kakrotnie. Dziewięć miesięcy po 
zakończeniu wydawania pisma, w 
marcu 1990 r. wydano numer spe-
cjalny „Obrazu”, zatytułowany Czy 
Szczecin może być niepolski?, opra-
cowany przez Wojciecha Lizaka. 

„Obraz” cieszył się dużym uzna-
niem szczecińskiej opozycji, czy-
tano go z uwagą także w innych 
częściach kraju, cenił je np. Jan 
Nowak-Jeziorański, a w roku 1986 
pismo otrzymało nagrodę honoro-
wą dziennikarzy niezależnych im. 
„Po Prostu”. 

Przy udziale swoich współpra-
cowników na emigracji grupa twór-
ców „Obrazu” uruchomiła kanał 
przerzutowy do i ze Szwecji, w ra-
mach którego przekazywała infor-
macje i uzyskiwała pomoc material-
ną oraz finansową dla szczecińskie-
go podziemia. Pomoc tę organizo-
wali za granicą, głównie w Szwecji, 
przede wszystkim byli szczecińscy 

internowani, architekci, Radzimierz 
Nowakowski i Adam Wycichowski. 
Po polskiej stronie kontaktami z 
emigracją zajmowali się Piotr Mync 
i Sławomir Lener. W okresie dłuż-
szej choroby Piotra Mynca do Sła-
womira Lenera dołączył Wiesław 
Parchimowicz, ale w jego przypad-
ku udział w tym przedsięwzięciu 
wiązał się z jego zobowiązaniami 
wobec Służby Bezpieczeństwa. Przy 
przemycaniu materiałów lub kore-
spondencji pomagali także: Lech 
Łaski, Elżbieta Głowacka, Barbara 
Pyć-Podlewska, Ewa Weber, Bo-
żena Wolnik, Leszek Górski, Jerzy 
Markiewicz, Jarosław Jatkiewicz i 
Andrzej Kraśnicki (PLO). 

Środowisko „Obrazu” urucho-
miło Niezależne Wydawnictwo „Ofi-
cyna”, którym kierował Sławomir 
Lener, a w ramach którego opubli-
kowano kilka broszur oraz wydano 
kilkadziesiąt kaset magnetofono-
wych (głównie na licencji wydaw-
nictwa „Nowa”) o tematyce opozy-
cyjnej. „Oficyna” wydawała także 
znaczki pocztowe, ze sprzedaży któ-
rych dochód przeznaczany był na 
pomoc dla osób represjonowanych 
oraz na wsparcie podziemnej „So-
lidarności”. Większość zgromadzo-
nych środków przekazywana była 
poprzez Marię Glińską Biskupiemu 
Komitetowi Społeczno-Charyta-
tywnemu w Szczecinie. W zakresie 
„Oficyny” ze Sławomirem Lenerem 
współpracowali przede wszystkim 
Piotr Mync oraz Longin Komołow-
ski, Wiesław Tomaszewski, Edward 
Wiśniewski, a także Hanna i Adam 
Kłaczyńscy. Grupa „Obrazu” udzie-
liła znaczącego wsparcia przy uru-
chomieniu i wydawaniu pisma dla 
rolników „AR”, redagowanego przez 
małżeństwo Danuty i Mieczysława 
Kaczanowskich, na użytek „Solidar-
ności” rolniczej. Pomocy udzielano 
także Jackowi Saukowi drukując 
szczecińską wersję ogólnopolskiego 
pisma „OKNO”. Środowisko „Obra-
zu” współpracowało także z inną 
szczecińską grupą kolportersko-
wydawniczą, szczególnie aktywną 
w okresie 1982 – 1986, publikującą 
pisma „Z podziemia” i „Od dołu”, a 
kierowaną przez Jakuba Dąbrow-
skiego.

Artur Kubaj
„Obraz” nr 11-12 z 1987 r. 
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W latach 1976–1989 funkcjo-
nowało w Polsce kilkaset różnego 
rodzaju inicjatyw wydawniczych, 
przy czym pierwsze pisma i wy-
dawnictwa książkowe zaczęły po-
wstawać już w roku 1976. Więk-
szość publikacji ukazywała się w 
Warszawie, co znacząco ograni-
czało zasięg ich oddziaływania na 
stosunkowo wąskie kręgi ówcze-
snej opozycji. Sytuacja ta zmieniła 
się po strajkach z Sierpnia 1980 
roku, kiedy to środowiska solidar-
nościowe utworzyły sieć powielarni 
zasiloną maszynami offsetowymi 
otrzymanymi od central związko-
wych z zachodu Europy. Pomocy 
przy drukowaniu prasy związko-
wej udzielali niegdysiejsi drukarze 
niezależnych wydawnictw. Liczba 
pism wydawanych poza oficjalnym 
obiegiem znacząco zatem wzrosła, 
a rynek wydawniczy liczył sobie 
już ponad dwieście wydawnictw. 
Podobnie jak w całym kraju, tak-
że w Szczecinie wydawano liczne 
biuletyny poszczególnych komisji 
zakładowych „Solidarności”, spo-
śród których na szczególną uwagę 
zasługiwał „Komunikat” (później 
„Jedność Stoczniowa”), wydawany 
w kolebce Związku – Stoczni Szcze-
cińskiej im. A. Warskiego. Najważ-
niejszymi tytułami (także tytułami 
o największym, ponadlokalnym 
zasięgu) na szczecińskim opozy-
cyjnym rynku wydawniczym były 
tygodnik „Jedność” i dwutygodnik 
poligrafów „Kwadrat”. 

Represje stanu wojennego po-
nownie zmieniły krajobraz rynku 
wydawniczego, nadając mu cha-
rakter podziemny. W takich wa-
runkach rozwój drugiego obiegu 
możliwy był jedynie dzięki przywią-
zaniu do idei głoszonych w okresie 
legalnego działania „Solidarności”, 
co oznaczało, że redagowanie pism 
stanowiło wtedy dla wielu osób 
oczywistą, a czasem jedyną możli-
wą, kontynuację działań niepodle-
głościowych.

Najważniejsze podziemne szcze-
cińskie pismo solidarnościowe, ja-
kim stał się „Obraz”, powstało na 

początku 1983 r. Genezy powsta-
nia tego miesięcznika należy do-
szukiwać się jeszcze w Wierzcho-
wie Pomorskim, tj. w miejscu in-
ternowania działaczy szczecińskiej 
opozycji, gdzie doszło do spotka-
nia członków zasadniczego skła-
du późniejszej grupy wydawniczej. 
Wspólne przygotowywanie pisma 
„Wierzchowo Njus”, wydawanego w 
jednym egzemplarzu, a przekazy-
wanego z celi do celi, spowodowało 
zacieśnienie bezpośrednich kon-
taktów osób tworzących tę grupę, 
tak niezbędnych w przyszłej dzia-
łalności konspiracyjnej. 

Dzięki inicjatywie Stefana Kon-
stantego Kozłowskiego i Zdzisława 
Konurego w maju 1983 r. ukazał 
się pierwszy numer „Obrazu”. Od 
lata 1983 r. ścisłą redakcję nowo-
powstałego miesięcznika stanowili: 
Michał Paziewski, Wojciech Soiń-
ski i Tomasz Zieliński. Z redakcją 
ściśle współpracował Piotr Mync, 
który omawiał z Tomaszem Zieliń-
skim kwestie związane z wydaniem 
danego numeru tuż przed jego za-
mknięciem. Redagował on też je-
den z działów „Obrazu”, a także 
służył za „skrzynkę kontaktową” 
dla niektórych współpracowni-
ków miesięcznika, m.in. dla byłego 
(wówczas) dziennikarza „Kuriera 
Szczecińskiego” Kazimierza Jorda-
na, pozbawionego do 1985 r. możli-
wości wykonywania zawodu.

Technicznymi aspektami dzia-

łalności wydawniczej związanej z 
„Obrazem” zajmowali się głównie 
Janina i Henryk Szorcowie oraz 
Zdzisław Konury. Za organizację 
druku  odpowiedzialny był Zdzi-
sław Konury, wytrwale zbiegający o 
papier, farby i matryce. Sam proces 
drukowania odbywał się w domu 
państwa Szorców w Policach. Waż-
ną rolę koordynatora procesu wy-
dawniczo–kolporterskiego odgry-
wał Piotr Mync, a za kwestie zwią-
zane z szatą graficzną odpowiadał 
jego przyjaciel Sławomir Lener, 
wspomagany przez Wiesława To-
maszewskiego. Kolportażem zaj-

mowała się przede wszystkim Bo-
żena Gielarowska, której pomocy 
udzielali Hanna i Jerzy Safanowo-
wie oraz Krzysztof Skarbek, a także 
inni nieznani z imienia i nazwiska, 
którzy użyczali swoich samocho-
dów i przeważnie służyli jako kie-
rowcy niebezpiecznego transpor-
tu. Jednym z głównych odbiorców 
pisma był Włodzimierz Badetko. 
Istotna cześć miesięcznika trafiała 
także do punktów zawiadywanych 
przez Marię Jankowską i osób ze 
środowisk Jakuba Dąbrowskiego, 
Longina Komołowskiego czy Stani-
sława Kozłowskiego.

Pismo od początku wyróżniało 
się na szczecińskim rynku wydaw-
niczym zarówno wagą podejmowa-
nych problemów, otwartością na 
informacje dotyczące działalności 
opozycji w regionie, wyborem tek-

Niezależni Ludzie 
Solidarności

Andrzej Milczanowski
„Obraz” był najlepszym  periodykiem na Pomorzu Zachodnim, jakie 

ukazywało się od momentu wprowadzenia stanu wojennego. Pismo to 
podejmowało bardzo wiele zagadnień o tematyce politycznej, społecznej, 
historycznej czy socjologicznej, nie tylko w  skali regionalnej, ale i całe-
go kraju. Ludzie tworzący ten periodyk (Tomasz Zieliński, Piotr Mync, 
Michał Paziewski, Zdzisław Konury) wykazali się nie tylko sprawnością 
organizacyjną, ale także trwałą ideowością. Starali się skupić wokół sie-
bie szeroki i zróżnicowany krąg ludzi, co im się znakomicie udało. Dzięki 
temu w Szczecinie powstało i działało tak długo (do 1989) niezwykle am-
bitne i interesujące czasopismo.
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stów pochodzących z pism drugiego 
obiegu, jak i objętością. Zanim po-
jawił się „Obraz”, na terenie Szcze-
cina i okolic ukazywało się kilka-
naście publikacji podziemnych, 
które bardzo często, z uwagi na ich 
niewielki format, bezpieka określa-
ła mianem ulotek. Do najważniej-
szych z nich w okresie stanu wo-
jennego należały: „BIS”, „Feniks”, 
„Jedność z krzyżem”, „KOS”, „Nad-
odrze”, „Od dołu” oraz „Z podzie-
mia”. W latach 1983–1985, prócz 
„Obrazu”, na szczecińskim rynku 
wydawniczym pojawiły się jeszcze 
„CDN”, „Grot”, „Obecność”, „Ogni-
wo” (związane z MKK-Radą Koordy-
nacyjną) i „Termit”. „Obraz” był po-
śród nich wszystkich, aż do prze-
łomu z roku 1989, najciekawszym 
i w zasadzie jedynym odwołującym 
się do całego środowiska „Solidar-
ności”. Pozostałe, którym udało się 

utrzymać w dłuższych okresach, 
skierowane były do środowisk za-
kładowych („CDN”, „Grot”,  „Nad-
odrze”, „Termit”) bądź branżowych 
(„BIS”, „OKNO”). Pisma te, liczące 
sobie po kilka stron, wydawane 
były przy tym nieregularnie, a pu-
blicystyka zajmowała w nich ogra-
niczone miejsce.

Redakcja „Obrazu” określała się 
mianem Niezależnego Zespołu So-
lidarnościowego – Szczecin, co, jak 
wspomina Tomasz Zieliński, sym-
bolizować miało otwartość na różne 
nurty opozycyjne miast wiązania 
się z jedną tylko strukturą organi-
zacyjną Związku. Pomimo dekla-
rowanej niezależności, środowisko 
„Obrazu” w widoczny sposób zbli-
żyło się do Rady Koordynacyjnej, 
jako jedynej skutecznie działającej 
podziemnej struktury „Solidarno-
ści” w regionie, kierowanej od 1984 

r. przez Andrzeja Milczanowskiego.
W pierwszych numerach pisma 

ukazało się kilka tekstów podpisa-
nych pseudonimem Wiktor Solwal, 
w których autor analizował bieżącą 
sytuację polityczną w Polsce oraz 
domagał się nakreślenia programu 
i bliższej koncepcji działania struk-
tur solidarnościowego podziemia. 
W ostatnim numerze z 1983 r. Sol-
wal polemizował z Czesławem Bie-
leckim (Maciejem Poleskim), odno-
sząc się do broszury jego autorstwa 
„Program i organizacja”. Pomimo 
zasadniczej zgody z Bieleckim co 
do zasad organizowania podziemia, 
wyrażał on niedosyt w zakresie 
przygotowania programu. W odróż-
nieniu od Bieleckiego twierdził, iż 
program podziemnej „Solidarności” 
był wciąż niekompletny. 

W latach 1983-1984 ukształto-
wała się struktura pisma. Stałą ru-
bryką od początku działalności był 
w nim „Obraz miesiąca” (początko-
wo także wymiennie określany jako 
„Przegląd miesiąca”), składający się 
z krótkich informacji dotyczących 
działalności opozycji w regionie, w 
Polsce i na świecie. Współtworzyli 
go Michał Paziewski i Jan Tarnow-
ski zbierający informacje, które 
ostatecznie redagował Tomasz Zie-
liński. Od pierwszych numerów za-
mieszczano także w „Obrazie” dział 
zatytułowany „Z prasy niezależnej”, 
prowadzony przez Piotra Mynca. 
Obok przeglądu pism emigracyj-
nych i podziemnych, a także spraw 
krajowych, dużo uwagi poświęca-
no w nim sytuacji w ZSRR oraz w 
krajach obozu socjalistycznego. 
Uzupełnienie tego wątku stanowi-
ła publikacja tłumaczeń z języka 
rosyjskiego, w tym opowiadań, np. 
Warłama Szałamowa. Z czasem 
ukształtowały się kolejne działy 
pisma: „Region”, „Prawo”, „Z na-
szej działki” i „W zakładach pracy”, 
w ramach których odnoszono się 
do bieżącej sytuacji w regionie, w 
tym w zakładach pracy, piętnując 
przy okazji stosowane przez władze 
praktyki w stosunku do opozycji.

Niezwykle istotną rolą „Obra-
zu” było inicjowanie dyskusji w 
najistotniejszych kwestiach doty-
czących szczecińskiego podziemia, 
opozycji w Polsce oraz ogólnej sy-
tuacji politycznej w kraju. Jedną 
z takich dyskusji rozpoczął tekst 
Andrzeja Milczanowskiego: „Cel 
uchwytny – pluralizm związkowy”, „Obraz” nr 7 z 1983 r. 
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Janina Jankowska
Zbierałam „Obraz” podobnie jak inne pisma drugiego obiegu. Pamię-

tam stronę tytułową, zawsze była jakaś grafika, rysunek , oczywiście czar-
no biały, chyba w ramce. Dla mnie atrakcyjne było to, że jest to pismo 
ze Szczecina, bo dawało jakiś nowy powiew. Wzmacniało siłę ruchu „S” 
przez poszerzenie terenu oddziaływania. „Jesteśmy w całej Polsce”. Niby 
te same problemy, ale zawsze nowe szczegóły i nowi ludzie. Z pewnością 
„Obraz” był w punkcie kolportażowym prowadzonym przez dziennikarkę 
radiową, Alicję Maciejowską, która pochodziła ze Szczecina, tam kiedyś 
pracowała w Radiu Szczecin i miała żywe kontakty z tym miastem i ludź-
mi (przyjaciółka Aliny Głowackiej - Mąkoszowej). Dostawałam też prasę 
szczecińską - „Obraz”  i „Jedność” od  Tomka Zielińskiego, który syste-
matycznie przyjeżdżał do Warszawy pracując jako konduktor wagonów 
sypialnych. Przekazywałam przywiezione przez niego numery innym 
osobom. W tym sensie mogę powiedzieć, że „Obraz”  był znany w środo-
wiskach opozycyjnych Warszawy.  

opublikowany w sierpniowym nu-
merze „Obrazu” z roku 1984. Tekst 
ten stanowił uzupełnienie artykułu 
opublikowanego wcześniej, w lipco-
wym numerze „Grota”, pod tytułem 
„Rozważania w sprawie pluralizmu 
związkowego”. Była to swoista de-
klaracja ideowa oraz program dzia-
łania dla szczecińskiego podziemia, 
zaproponowane przez Milczanow-
skiego kilka miesięcy po opusz-

czeniu przez niego bram więzienia, 
w kwietniu 1984 r. Autor artyku-
łu szczególnie mocno podkreślał 
w nim element walki o pluralizm 
związkowy, a także zwracał uwa-
gę na niewywiązywanie się przez 
władze PRL z ich zobowiązań wyni-
kających z podpisanych przez nie 
konwencji Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy nr 87 i 98. Milczanow-
ski podkreślał, iż owo naruszenie 
stanowiło zasadnicze przekreślenie 
umów społecznych zawartych w 
Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu w 
1980 r. Domagał się od władz pań-
stwowych rychłego przywrócenie 
pluralizmu związkowego, a opozy-
cję namawiał do przygotowywania 
się do pracy w nowych warunkach 
oraz do tworzenia w przyszłości ko-
mitetów założycielskich Związku. 
W późniejszym okresie redakcja 
„Obrazu” propagowała ideę zakła-
dania ogniw „Solidarności” w po-
szczególnych zakładach, zainicjo-
waną przez Stanisława Możejkę w 
listopadzie 1986 roku.

Dużo uwagi redakcja pisma 
poświęcała kolejnym rocznicom, 
w szczególności rocznicy Sierpnia 

1980 r. oraz Grudnia 1970 r. Przy-
pominano strajki z tego okresu, jak 
również strajk grudniowy z 1981 r. 
Artykułom wspomnieniowym towa-
rzyszyła poezja Joanny Kulmowej i 
Heleny Raszki. Dużą wagę przykła-
dano także do wspomnień dotyczą-
cych polskich kresów wschodnich, 
zamieszczając np. wspomnienia 
Marii Tarnowskiej o Nowogródku 
czy też teksty prof. Leszka Teodo-

zego Dąbrowskiego poświęcone wi-
leńszczyźnie.

Na łamach pisma, obok relacji z 
wydarzeń regionalnych, ukazywały 
się również wywiady z aktywnymi 
działaczami opozycji, np. w ma-

jowym numerze z 1986 r. wydru-
kowano wywiad z Lechem Wałęsą 
przeprowadzony przez Tomasza 
Zielińskiego.  Kolejne numery po-
święcono m.in. na wywiady z Ja-
nem Nowakiem-Jeziorańskim czy 

Władysławem Siłą-Nowickim, a 
dodatkowo na przedruki wywiadów 
z Andrzejem Gwiazdą, Zbigniewem 
Romaszewskim i Eugeniuszem 
Szumiejko. Niewątpliwie dużym 
sukcesem pisma było zamieszcze-
nie wywiadu z Jerzym Giedroy-
ciem, przeprowadzonego przez Mi-
chała Paziewskiego. Był to prawdo-
podobnie pierwszy wywiad „księcia 
z Maisons-Laffitte”,  jakiego udzie-
lił on podziemnej prasie krajowej. 
Jedno ze specjalnych wydań pisma 
stanowiło reprint paryskiej „Kultu-
ry” z kwietnia 1988 r. z wywiadem 
udzielonym przez Ryszarda Ku-
klińskiego, zatytułowanym „Wojna 
z narodem widziana od środka”. 
Warte odnotowania jest także za-
mieszczenie w numerze ze stycznia 
1985 r. wiadomości o konflikcie 
granicznym Polski z NRD, doty-
czącym praw do korzystania z toru 
wodnego Zatoki Pomorskiej. Ten i 
kolejne artykuły (Anny Więckow-
skiej-Machay oraz Władysława 
Daniszewskiego) wymusiły publi-
kację dotyczącą tego problemu na 
łamach oficjalnej lokalnej prasy 
reżimowej, co poprzedziło oficjal-
ne podjęcie tego problemu również 
przez wadze państwowe. 

Środowisko „Obrazu” wypraco-
wało samodzielny sposób kontak-
towania się z przedstawicielami 
polskiej opozycji przebywającymi 
w Szwecji (tzw. kanał przerzutowy). 
Przekazywano za jego pośrednic-
twem informacje na Zachód i pozy-

skiwano stamtąd środki finansowe 
oraz sprzęt poligraficzny. Kanałem 
przerzutowym zajmował się Piotr 
Mync. W okresie jego długotrwałej 
choroby zadanie przejął Sławomir 
Lener. Po drugiej stronie granicy 

Dr Kornel Morawiecki 
Do Szczecina w 1980 roku, jeszcze przed Sierpniem 80’ kolportowaliśmy 
niewielkie ilości „Biuletynu Dolnośląskiego”. Przez Izę Ratajczak przy-
jaciółkę Hanny Łukowskiej -Karniej. Ten kontakt w stanie wojennym 
zaowocował Oddziałem Solidarności Walczącej w Szczecinie i stałą wy-
mianą prasy. Najpoważniejszym pismem, które otrzymywaliśmy w miarę 
regularnie  był „Obraz”. Oryginalny, problemowy miesięcznik porusza-
jący sprawy kraju, analizujący i prognozujący ówczesną sytuację społecz-
no-polityczną. Był on dla nas ważnym głosem związkowego podziemia. 
Czytałem go z zainteresowaniem. Z redaktorem „Obrazu” Andrzejem 
Milczanowskim spotkałem się konspiracyjnie w drugiej połowie lat 80. we 
Wrocławiu. Spieraliśmy się co do metod działań podziemnych, rozmawia-
liśmy o szansach dla Polski.
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mogli oni liczyć przede wszystkim 
na współpracę Radzimierza Nowa-
kowskiego i Adama Wycichowskie-
go. Do grona osób pomagających 
w przemycie, których nazwiska są 
znane, należeli: Lech Łaski, Elżbie-
ta Głowacka, Barbara Pyć-Podlew-
ska, Ewa Weber i Bożena Wolnik, 
Jerzy Markiewicz, Leszek Górski, 
Jarosław Jatkiewicz i Andrzej Kra-
śnicki (PLO). Oprócz Szwecji kon-
taktowano się również z Berlinem, 
Brukselą, Londynem i Paryżem. 
Przez krótki okres „kanał przerzu-
towy” służył także Tymczasowej 
Komisji Koordynacyjnej „Solidar-
ności” (Andrzej Milczanowski). In-
tensywnie współpracę z zagranicą 
prowadził także sam Michał Pa-
ziewski, kontaktujący się m.in. ze 
Stefanem Kozłowskim przebywa-
jącym w Berlinie Zachodnim i Jó-

zefem Lebenbaumem ze Szwecji. 
Grupa szczecińskiego „Obrazu” 
nawiązała również silne kontakty 
z przedstawicielami opozycji z in-
nych regionów Polski, m.in. z War-
szawą, Krakowem i Poznaniem.

Oprócz wydawania pisma, gru-
pa zapewniająca wydawanie i kol-
portaż „Obrazu” powołała w 1984 
r. Niezależne Wydawnictwo „Oficy-
na”. Nakładem tego wydawnictwa 
opublikowano m.in. szkic Leszka 
Nowaka „Anty-Rakowski, czyli o 
tym, co wygwizdali wicepremiero-
wi robotnicy”, broszurkę Stefana 
Bratkowskiego „Memoriał w kwe-
stii prawa i porządku, czyli o moż-
liwościach uzdrowienia gospodarki 
polskiej”, bajkę satyryczną krako-
wianina Andrzeja Wiernikowskiego 
„Przygody w Księstwie Nieśmiało-
ści”, bogato ilustrowaną przez Wie-

sława Tomaszewskiego, oraz esej 
wrocławianina Antoniego Lenkie-
wicza „Zapomniany i niedoceniony 
męczennik polskiej niepodległości” 
o Walerianie Łukasińskim, wraz ze 
skrótem jego „Pamiętnika”. „Ofi-
cyna” wydała również ponad trzy-
dzieści kaset magnetofonowych, 
głównie na licencji warszawskiego 
wydawnictwa „NOWA”. Na taśmach 
tych utrwalone były m.in. felietony 
Jacka Fedorowicza, muzyka Jacka 
Kaczmarskiego czy Przemysława 
Gintrowskiego oraz skecze kaba-
retu „Tey”. Wydano także powieść 
„Rok 1984” George’a Orwella i 
poemat Wiktora Jerofiejewa „Mo-
skwa-Pietuszki”. Opublikowano też 
słuchowisko radiowe Janiny Jan-
kowskiej „Polski Sierpień”, poświę-
cony strajkom  1980 r. w Gdańsku, 
oraz montaż archiwalnych rozmów 
przeprowadzonych w szczecińskiej 
stoczni „Warskiego” z sierpnia 
1980 r., opracowany przez Alinę 
Głowacką. W ramach „Oficyny” wy-
dano także kalendarze, plakaty i 
znaczki pocztowe. Sławomir Lener, 
upominając się o prawa więźniów 
politycznych, zaprojektował serię 
znaczków z portretami dziesięciu 
szczecińskich więźniów politycz-
nych: Marka Adamkiewicza, Ed-
munda Bałuki, Mariana Jurczyka, 
Antoniego Kadziaka, Zdzisława Ko-
nurego, Andrzeja Milczanowskie-
go, Horsta Schroetera, Małgorzaty 
Trembilskiej, Jerzego Zaręby i An-
drzeja Ziemińskiego. Środki uzy-
skane ze sprzedaży przekazywano 
bezpośrednio osobom represjono-
wanym, ich rodzinom i Biskupie-
mu Komitetowi Charytatywnemu 
wspierającemu represjonowanych.

Zakres podziemnej działalno-
ści prowadzonej przez środowisko 
„Obrazu” był imponujący. Trwają-
ca ponad sześć lat publikacja mie-
sięcznika, działalność „Oficyny” czy 
też funkcjonowanie tzw. kanału 
przerzutowego to niewątpliwie do-
robek zdecydowanie wyróżniający 
tę grupę osób na tle działaczy re-
gionalnych, ale również istotny w 
skali całego kraju. Do zasług środo-
wiska, oprócz stworzenia cennego 
miesięcznika, dodać należy także i 
to, że „Obrazowcy”, poprzez swoją 
sieć kolporterów, rozprowadzali na 
terenie województwa znaczne ilości 
„bibuły” wydawanej na terenie ca-
łego kraju, głównie jednak z War-
szawy. Również dzięki grupie „Ob-„Obraz” nr 5 z 1985 r. 



170

obrazobraz 9

razu”, przekazywane były na Za-
chód egzemplarze poszczególnych 
wydawnictw podziemnych z całego 
kraju, co w przypadku tych naj-
cenniejszych, owocowało wspar-
ciem materialnym dla środowisk 
je wydających, przekazywanym z 
Biura Zagranicznego „Solidarności” 
w Brukseli. Jakkolwiek trudno po-
równywać środowisko „Obrazu” z 
wydawnictwami warszawskimi, ta-
kimi jak „NOWA”, „Krąg”, „CDN” czy 
„Przedświt”, krakowskimi „Oficyną 
Literacką” czy „Libertas”, a nawet 
wrocławskimi  „Agencją Informa-
cyjną” i „Aspektem”, co wynika ze 
słabej pozycji samego Szczecina w 
zakresie lokalnych wydawnictw, to 
jednak stwierdzić trzeba, że udało 
mu się stworzyć publikację o pozy-
cji poczytnego pisma prezentujące-
go liczne opinie, umiejętnie łączą-
cego informacje z publicystyką oraz 
będącego jednocześnie, pomimo 
deklarowanej niezależności, istot-

nym zapleczem intelektualnym dla 
struktur regionalnych „Solidarno-
ści”. Pamiętać też należy, że Szcze-
cin lokował się w kategorii liczby 
i zasięgu wydawnictw nie tylko 
daleko za Warszawą, Krakowem i 
Wrocławiem, ale wyprzedzany był 
także przez Łódź, Gdańsk, Lublin, 
Poznań, Katowice i Toruń. Wiąże 
się to zapewne z o wiele większym 
dorobkiem akademickim wszyst-
kich pozostałych ośrodków, a także 
z pewnymi tradycjami oraz inte-
gracją ich lokalnych społeczności. 
Stosując się jednak do metodologii 
Jacka Kuronia w zakresie badania 
zasięgu poczytności pism w cza-
sach „podziemia” (twierdził on że 
jeden egzemplarz czytany jest śred-
nio przez dziesięć osób), szacować 
można, iż „Obraz” czytywany był 
regularnie przez rzeszę około kil-
kunastu tysięcy osób (w końcowym 
okresie wydawano go w nakładzie 
dwóch tysięcy egzemplarzy, jednak 

część tego nakładu przejmowała 
Służba Bezpieczeństwa). Był on 
czytany przede wszystkim w Szcze-
cinie, ale często także w innych czę-
ściach kraju oraz za granicą. Skła-
dając sprawozdanie z działalności 
Rady Koordynacyjnej „Solidarno-
ści”, jako najważniejszej struktury 
regionalnej w Szczecinie, Andrzej 
Milczanowski podkreślał, iż pismo 
to było „jednym z najlepszych pod-
ziemnych miesięczników w kraju, 
o bogatej tematyce i wysokim po-
ziomie”. Działalność Niezależnego 
Zespołu Solidarnościowego, przeja-
wiająca się w tak wielu wymiarach, 
stawia środowisko skupione wokół 
pisma w gronie najaktywniejszych 
podmiotów kontynuujących zorga-
nizowany ruch opozycyjny w kraju.

Artur Kubaj 
współpraca Sebastian Ligarski

Służba Bezpieczeństwa  
a „Obraz”

Trzon zespołu redakcyjnego mie-
sięcznika „Obraz” doświadczył dzia-
łań Służby Bezpieczeństwa jeszcze 
na długo zanim powstał Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”. Dotyczyło to zarówno 
Stefana Konstantego Kozłowskiego, 
jak i Michała Paziewskiego, zaanga-
żowanych w działalność KSS KOR. 
Najwięcej doświadczeń w tym zakre-
sie zebrał chyba Stefan Kozłowski, 
któremu wielokrotnie przeszukiwa-
no mieszkanie, poddawano rewizji 
osobistej, a w kwietniu 1980 także 
przesłuchaniom. Służba Bezpie-
czeństwa prowadziła inwigilację Ko-
złowskiego w ramach sprawy ope-
racyjnego rozpracowania o krypto-
nimie „Rogacz”. Działalność opozy-
cyjna przed powstaniem „Solidarno-
ści”, a następnie zaangażowanie w 
działalność prasy solidarnościowej, 
przyniosły skutek w postaci inter-
nowania w grudniu 1981 r. Stefana 
Kozłowskiego i Michała Paziewskie-
go w Zakładzie Karnym w Golenio-
wie, a następnie w Ośrodku Odosob-
nienia w Wierzchowie Pomorskim. 
Razem z nimi w „internacie” znaleźli 

się między innymi Sławomir Lener i 
Tadeusz Dziechciowski. W kwietniu 
1982 r. ujęto ukrywającego się To-
masza Zielińskiego, zaś po manife-
stacji z okazji rocznicy Konstytucji 
3-Maja do Wierzchowa sprowadzono 
także Zdzisława Konurego i Wojcie-
cha Soińskiego, Henryk Szorc zasilił 
zaś szeregi internowanych po de-
monstracji z okazji drugiej rocznicy 
szczecińskiego Sierpnia 1980. 

Niewątpliwie możliwość bliższego 
poznania się działaczy opozycyjnych 
w ciężkich warunkach odosobnienia 
zaprocentowała podczas ich przy-
szłej działalności konspiracyjnej, 
ułatwiała współpracę, a tym samym 
znacząco utrudniała działania funk-
cjonariuszy bezpieki. W ośrodku 
internowania podjęto wobec uwię-
zionych aktywne działania mające 
na celu zniechęcenie ich do dalszej 
działalności opozycyjnej. W pierw-
szej kolejności podejmowano próby 
nawiązania tzw. „dialogu operacyj-
nego”, w ramach którego żądano wy-
jaśnień dotyczących wcześniejszej 
działalności. W przypadku odmowy 
współpracy zazwyczaj przedłuża-

no okres internowania bądź nama-
wiano do emigracji. Niekiedy, jak w 
przypadku Stefana Kozłowskiego, 
podejmowano działania operacyjne 
zmierzające do skompromitowania 
ich w środowisku opozycyjnym. W 
stosunku do Michała Paziewskie-
go SB zmuszona była odstąpić od 
swych zamierzeń z uwagi na jego 
zdecydowaną postawę i jednoznacz-
ny negatywny stosunek do władzy. 
Michał Paziewski był internowany 
od grudnia 1981 do grudnia 1982r.

Kilkadziesięciu spośród interno-
wanych szczecinian  zdecydowało 
się na wyjazd z kraju. Wśród nich 
znaleźli się Adam Wycichowski (w 
1982r.) i Radzimierz Nowakowski (w 
1983r.), którzy emigrując do Szwecji 
dali zalążek przyszłemu „kanałowi 
przerzutowemu” „Obrazowców”. Już 
w czasie wydawania pisma, na wy-
jazd z kraju do Berlina Zachodniego 
zdecydował się jeden z pomysłodaw-
ców  wydawania „Obrazu”, Stefan 
Kozłowski (w 1984r.)

Po strajku grudniowym z 1981 
r. Zdzisław Konury, z inspiracji SB, 
został pozbawiony możliwości po-
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wrotu do pracy w Stoczni Remonto-
wej „Gryfia”, w związku z czym przez 
cały okres lat osiemdziesiątych 
utrzymywał się z prac dorywczych. 
Podobnie Tomasz Zieliński, które-
mu uniemożliwiono wykonywanie 
zawodu dziennikarza, pracował po-
czątkowo w wytwórni chodaków, a 
następnie jako konduktor w przed-
siębiorstwie „WARS”. Wojciech So-
iński, na skutek działań SB musiał 
zmienić profesję i, zamiast orzekać 
w Sądzie Rejonowym, podjąć pracę 
w okolicznych Kółkach Rolniczych w 
charakterze radcy prawnego. 

Sławomir Lener, poza doświad-
czeniami związanymi z internowa-
niem, zapoznał się także z ciężkimi 
warunkami specjalnego obozu woj-
skowego w Unieściu. Został tam po-
wołany na trzymiesięczne ćwiczenia 
wojskowe dla rezerwistów. Po jednej 
z rewizji na terenie kompanii sen-
sację wzbudziły znalezione u niego 
koperty ze stemplami „Wojskowy 
Obóz Internowania Unieście” obna-
żającymi rzeczywisty charakter tego 
miejsca odosobnienia. Pod koniec 
stycznia 1983 r. prokurator wojsko-
wy postawił Sławomirowi Lenerowi 
zarzuty (podobnie jak Jerzemu Za-
rębie)  i postanowił aresztować go na 
trzy miesiące. W końcu marca 1983 
r. Sąd Rejonowy w Koszalinie uchy-
lił areszt, a w czerwcu wydał wyrok 
umarzający sprawę. Obozy wojsko-
we służyły w zasadzie jednemu celo-
wi, utrudnieniu opozycji prowadze-
nia działalności konspiracyjnej oraz 
uniemożliwieniu organizacji wspól-
nych przedsięwzięć. Do jednego z 
obozów wojskowych, zorganizowa-
nego w okresie od listopada 1982 r. 
do marca 1983 r., trafiały także oso-
by, które wcześniej, z racji nadanej 
kategorii zdrowia, były zwolnione ze 
służby wojskowej. Właśnie do takie-
go obozu, w Czerwonym Borze, trafił 
Piotr Mync, który okres do listopada 
1982 r. spędził chyba najaktywniej 
z przyszłych „Obrazowców”, angażu-
jąc się w wydawanie pisma „Feniks”. 
Bezpieka ostatecznie skutecznie roz-
pracowała grupę wydającą „Fenik-
sa” w ramach sprawy operacyjnej o 
kryptonimie „Skunks”, doprowadza-
jąc do znacznej jej dezintegracji. 

Z zapisów ewidencyjnych po-
zostawionych przez szczecińską 
Służbę Bezpieczeństwa można się 

dowiedzieć, iż rozpracowania środo-
wiska miesięcznika „Obraz” podję-
to się dopiero w ostatniej dekadzie 
grudnia 1983 r., w ramach sprawy 
operacyjnej o kryptonimie „Pejzaż”.  
Niestety, akta sprawy prowadzonej 
do września 1989 r. nie zachowały 
się w szczecińskim archiwum IPN i 
o zakresie działań operacyjnych po-
dejmowanych przez SB w stosun-
ku do środowiska „Obrazu” dowie-
dzieć się można jedynie pośrednio 
z innych materiałów operacyjnych. 
Najobszerniej zachowanym zbiorem 
w tym zakresie są akta sprawy ope-
racyjnego rozpracowania o krypto-
nimie „Kreska” wszczętej przeciwko 
Sławomirowi Lenerowi w sierpniu 
1985 r. (wcześniej sprawa operacyj-
nego sprawdzenia, prowadzona od 
kwietnia 1982 r.) To w jej ramach, 
posługując się m.in. podsłuchem 
pokojowym, podsłuchem telefonicz-
nym, kontrolą korespondencji kra-
jowej i zagranicznej, stosując obser-
wację zewnętrzną oraz korzystając 
z usług tajnych współpracowników, 
podjęto próbę określenia zakresu 
działalności opozycyjnej Sławomira 
Lenera. Do końca 1985 r. bezpiece 
udało się ustalić, iż Lener obsługiwał 
tzw. „kanał przerzutowy” do Szwecji, 
kolportował nielegalne wydawnictwa 
oraz prowadził działalność wydawni-
czą w ramach „Oficyny”. Po podjęciu 
dalszych działań operacyjnych roz-
poznano także najbliższy krąg jego 
współpracowników. Po dodatkowych 
ustaleniach drugim figurantem spra-
wy „Kreska” został Piotr Mync, kiedy 
to odkryto jego udział przy obsłudze 
„kanału przerzutowego”. Co cieka-
we, do początku 1986 r., bezpie-
ka nie zdawała sobie sprawy z roli, 
jaką obydwaj odgrywali w ramach 
„Obrazu”. Przełomem w rozpracowa-
niu całego środowiska było podjęcie 
działań operacyjnych SB poprzez 
tajnego współpracownika o pseudo-
nimie „Romek”, który, wykorzystując 
sytuację związaną z obłożną choro-
bą Piotra Mynca, zaangażował się w 
pomoc przy obsłudze „kanału prze-
rzutowego”. Pod kryptonimem TW 
„Romek” w ewidencji szczecińskiej 
bezpieki figuruje Wiesław Parchimo-
wicz, weteran szczecińskiej opozycji, 
zaangażowany w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych w ROPCiO, później 
zaś w Ruch Młodej Polski, współpra-

cownik warszawskiego wydawnictwa 
„NOWA”, w stanie wojennym inter-
nowany. Dzięki jego działalności 
Służba Bezpieczeństwa weszła m.in. 
w posiadanie przesyłanych do Szwe-
cji grypsów. Informacje przekazywa-
ne przez TW „Romka” wykorzysty-
wano w sprawach operacyjnych in-
nych osób związanych z „Obrazem”, 
przede wszystkim w sprawie opera-
cyjnej „Pejzaż”, a także w sprawie 
„Dyrektor” (przeciwko Sławomirowi 
Lenerowi), „Wars” (przeciwko grupie 
wydawniczo-kolporterskiej Jaku-
ba Dąbrowskiego), w ramach której 
przez pewien okres inwigilowano Pio-
tra Mynca. Pozostali członkowie re-
dakcji „Obrazu” również podlegali in-
wigilacji, jednak zakres tych przed-
sięwzięć prawdopodobnie pozostanie 
nieustalony, bowiem akta spraw 
prowadzonych zarówno przeciwko 
Michałowi Paziewskiemu i Tomaszo-
wi Zielińskiemu zostały zniszczone. 

Na podstawie zachowanego mate-
riału stwierdzić można, iż szczecińska 
SB przez długi czas miała problem z 
pełnym rozpoznaniem sieci powiązań 
pomiędzy poszczególnymi członkami 
grupy „Obrazu” oraz ich roli. Świad-
czyć o tym może fakt, że zarówno 
Piotra Mynca jak i Sławomira Lenera 
inwigilowano jednocześnie w ramach 
trzech spraw operacyjnych „Dyrek-
tor”, „Kreska” i „Pejzaż”. Rozpracowa-
no co prawda sposób komunikowania 
się ze Szwecją, jednak wciąż nie po-
trafiono ustalić miejsca druku mie-
sięcznika. Próba zlikwidowania dru-
karni zakończyła się ostatecznie po-
łowicznym sukcesem, bowiem w trak-
cie przeszukania domu małżeństwa 
Janiny i Henryka Szorców wykryto 
jedną zaledwie maszynę drukarską, a 
druga pozostawała nadal bezpieczna. 
Bezpiece nie udało się zlikwidować 
pisma, nie powiodły się także próby 
zwerbowania tworzących je osób. Wy-
daje się, iż w odniesieniu do twórców 
„Obrazu” SB była w stanie realizować 
wariant polegający jedynie na zabez-
pieczeniu wiedzy na temat tego śro-
dowiska. Nie mogąc zdezintegrować 
grupy, bezpieka starała się wnikliwie 
ją obserwować. Z raportów komen-
danta WUSW w Szczecnie wynika, 
iż w zakresie „szkodzenia interesom 
władzy ludowej” grupa „Obrazu” była 
oceniana wysoko.

Artur Kubaj
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GŁOS ZA RADĄ WOŁAJĄCY

Z ARCHIWUM „OBRAZU”
WYBÓR ARCHIWALNYCH TEKSTÓW Z KOMENTARZAMI TOMASZA ZIELIŃSKIEGO 

W zdelegalizowanej przez władze PRL „Solidarności” wyłoniły się w 1984 roku dwa nurty dążące do objęcia przywództwa w pod-
ziemnych strukturach związku. Jeden reprezentowany był przez działaczy, wybranych na Zjeździe Krajowym i na zjazdach regional-
nych, z których wielu pozostawało na wolności, a niektórzy wyemigrowali lub odsiadywali kary więzienia. Byli oni kontynuatorami 
legalnych władz „Solidarności”; w Szczecinie czołową postacią tego nurtu był Marian Jurczyk. Drugi nurt reprezentowali działacze 
nowi, zakonspirowani, niepełniący wcześniej funkcji związkowych. W Szczecinie stworzyli oni Tymczasową Radę Koordynacyjną 
Pomorza Zachodniego, na czele której stanął Andrzej Milczanowski. Spór o przywództwo znalazł odzwierciedlenie na łamach „Ob-
razu”. W ostateczności Tymczasowa Rada przejęła faktyczne kierownictwo szczecińskiego podziemia.

 Z lat młodości pamiętam nauki 
Mistrza, który nam, adeptom dzien-
nikarstwa mówił: Jeśli po twoim ar-
tykule obraziło się co najmniej dwa-
dzieścia osób – artykuł jest dobry, 
trafiłeś w sedno! Protestowaliśmy 
naiwnie: nie chodzi przecież o to, by 
obrazić, chodzi nam o racje i rzeczo-
we argumenty. Mistrz piorunował: o 
prostaczkowie, nie z Polakami, nie z 
Polakami! Czy myślicie, że czytając 
wasze artykuły ktoś będzie myślał? 
Mylicie się głęboko! Polak jest jak 
dziecko, dopiero jak mu przyłożysz, 
zaczyna myśleć!

Wyborczy numer „Grota” /nr 47 
z 15 października nr/ wzburzył śro-
dowisko opozycyjne. Nie sprawił tego 
komunikat z wynikami wyborów, 
lecz stało się to za sprawą oświadcze-
nia Rady Koordynacji NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Pomorza Zachodniego 
pt. „Ocena bieżącej sytuacji w Regio-
nie”. Obrazili się wszyscy, zgodnie 
więc z regułą Mistrza w oświadcze-
niu dotknięto problemów istotnych.

Poruszenie jest tak spore, że po-
stanowiłem opuścić swoje stanowi-
sko bezstronnego obserwatora i, z 
ciekawości, zbadać sprawę. Nie zdo-
łałem dotrzeć do wszystkich, ale wy-
daje mi się, że zebrane opinie dość 
reprezentatywne i oddające nastrój 
towarzyszący poczynaniom Rady. 
Zacznę od mojej opinii o tym co się 
działo w naszym Regionie do 13 paź-
dziernika br. Pozwoli to Czytelniko-
wi na ocenę mojej osoby i ustalenie 
z jakiego punktu widzenia patrzę na 
sprawę.

Działalność opozycyjną, solidar-
nościową i nie-solidarnościową /
trzeba dostrzec środowiska, które z 
„Solidarnością” nie mają i nie chcą 

mieć nic wspólnego/ można – niezbyt 
oryginalnie – porównać do archipela-
gu składającego się z grup, grupek, 
mniej lub bardziej spoistych struk-
tur w zakładach pracy, stanowiących 
krąg odbiorców „bibuły”. Wołanie o 
skoordynowanie, powiązanie tej dzia-
łalności było powszechne, ale ten kto 
kroki takie  podejmował, ponosił sro-
motną klęskę, oskarżony o chorobli-
we ambicje, żądze władzy, a przede 
wszystkim o to, chce sobie przywłasz-
czyć „polityczny i organizacyjny doro-
bek” każdej z grup, sam nic nie po-
trafiąc zrobić – „Nie będzie się ślizgał 
na naszych plecach” – mówiono z pia-
ną na ustach o takim nieszczęśniku. 
Było więc tak, że do 13 października 
nie zdołano skoordynować żadnej ak-
cji. O demonstracjach 1 – i 3 – majo-
wych zadecydowała spontaniczna re-
akcja społeczeństwa szczecińskiego, 
wyniki wyborów do rad narodowych 
ustalono na podstawie „przecieków” z 
komisji wyborczych, bo żadna grupa 
nie była zdolna do przeprowadzenia 
kontroli a o współpracy kilku grup 
nie było co marzyć. Ocena, że w śro-
dowisku opozycyjnym Szczecina pa-
nował marazm, jest moim zdaniem 
określeniem łagodnym. 

Szczęśliwie w lipcu 1984 roku 
znaleźli się działacze, którzy niezra-
żeni poprzednimi doświadczeniami 
podjęli kolejną próbę zorganizowania 
„podziemia”. Oparli się na kilku naj-
mocniejszych grupach, poniechali 
ambicjonalnych sporów i zachowu-
jąc samodzielność, poczęli koordy-
nować swoje działania. 

W oświadczeniu podkreślono za-
chowanie samodzielności i własnej 
tożsamości, a zgodzono się jedynie na 
koordynowanie działalności w naj-

istotniejszych sprawach. Osobiście 
uważam, że jest to za mało, bo tylko 
zdyscyplinowana struktura konspi-
racyjna ma szansę na działanie, ale 
na początek dobre i to. Uważam też, 
że jeśli nie ma to być zabawa w „pod-
ziemie”, to trzeba w strukturach or-
ganizacyjnych odejść od masowości, 
a oprzeć się na „kadrach” które po-
trafią zmobilizować i wywołać maso-
we zachowania sympatyków. Tak się 
zresztą już teraz dzieje, ale trzeba to 
sobie uświadomić i wyciągnąć z tego 
praktyczne wnioski. 

Sami działacze Rady Koordyna-
cyjnej mają świadomość, że są u 
początku drogi, że zrobili mało, a 
to co zrobili jest mało widoczne, że 
program długiego marszu nie jest 
w praktyce efektywny, a perspekty-
wę ma odległą. Nie szermują tanimi 
hasłami i nie uprawiają demagogii. 
Swój roczny dorobek określili jako 
skromny, ale ukazujący zasadnicze 
rysy programowe. 

Rada zdobyła zaufanie TKK i 
otrzymała pełnomocnictwa do orga-
nizowania działań w ramach TKK w 
naszym regionie. Trzeba tu podkre-
ślić, że uprzednio praktycznie łącz-
ności z TKK nie było i osobiście ze 
zdziwieniem przeczytałem w pary-
skich „Zeszytach Historycznych”, że 
łączność z TKK miała zapewnić Fe-
deracja z Gorzowem Wielkopolskim 
na czele. Nie mam wybujałych am-
bicji lokalnych, ale jeśli porównam 
prężność „Solidarności” w Szczeci-
nie i Gorzowie to trochę mnie dziwi, 
że w chwilach  naprawdę trudnych 
tamto środowisko działało energicz-
niej. Podkreślić trzeba, że artykuł w 
„Zeszytach” zawierał ocenę ze strony 
TKK i stanowi pewną miarę. 
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Patrząc więc na to co było można 
by przypuszczać, że powstanie Rady 
wszyscy w „podziemiu” powitają z 
westchnieniem: nareszcie! Tymcza-
sem krok ten wywołał wściekłość 
grup z niż nie związanych a oświad-
czenie dołożyło dodatkową porcję 
histerycznych i nienawistnych ata-
ków i oskarżeń. Robi to wrażenie, 
że grupy te nie bardzo wiedziały kto 
jest ich przeciwnikiem i odetchnęły z 
ulgą, gdy powstała rada, to wreszcie 
wiadomo z kim walczyć. U postron-
nego obserwatora, jak niżej podpisa-
ny, rodziło się chwilami przekonanie, 
że środowisko opozycyjne odrzuci-

ło Radę, a TKK postawiła na złego 
konia stąd chęć zorientowania się 
w meritum /o czym już wspomnia-
łem/.

Dość zdecydowaną akcję dyskre-
dytującą podjęli znani działacze i do-
radcy „Solidarności”. Była to odpo-
wiedź na tę część oświadczenia Rady, 
w którym te sprawy szczerze wyja-
śniono, uzasadniając dlaczego osób 
tych w Radzie nie ma. Nie kwestio-
nując a podzielając poglądy Rady, 
że nie ma dziedziców „Solidarności” 
i że względy praktyczne i bezpieczeń-
stwo konspiracji wymagają tych dra-
stycznych cięć, chcę powiedzieć, że 

Rada myli się tylko co do jednego: 
nie jest to zjawisko specyficzne dla 
Szczecina. Oto co pisze krakowski 
miesięcznik „Bez dekretu” z kwietnia 
1985 /nr 6/ o sytuacji krakowskich 
prominentów „Solidarności”: „Widzę 
ciurkiem i bez przerwy facetów za-
łamanych, cierpiących, impotentów 
myśli i czynu. Powsadzali sobie do 
łbów po jednym kolcu /broń Boże 
korona cierniowa, bo to boli jak cho-
lera/, otoczyli się aureolą wielkości 
koła młyńskiego i to jest ich „droga 
do Niepodległej”. Wydaje im się, że są 
na „drodze do Niepodległej”, ale póki 
co nie wybudowano im gościńca. To, 
żeby sobie tę drogę budować same-
mu, jeszcze im nie przyszło do gło-
wy. Póki co są oni namaszczeni wolą 
wyborców z 16-miesięcznego okresu 
jawnej działalności. Czują i wiedzą, 
że są wybrani, że oni muszą ... ino 
nie wiedzą co. „Wymyślili więc, że 
trzeba bacznie patrzeć na to co ro-
bią ci, którym coś wychodzi – jako że 
im nic nie wychodzi”. Gdy ktoś coś 
robi, to wówczas „oni zaczynają my-
śleć, dusić się – kto to robi? Jakim 
prawem to robi, skoro my wybrańcy 
nie daliśmy im błogosławieństwa? 
Jak ten ktoś może coś robić, skoro 
my nie wiemy kto on jest i czy jest 
godzien niczego zaufania”. Jeśli ktoś 
powołuje się na „Solidarność”, to 
fałsz, bo oni mają wszystkich człon-
ków w swojej mocy.

Autor tego felietonu nazywa  tę 
grupę ironicznie „Politbiurem”, któ-
re za przykładem Politbiura PZPR 
chce stworzyć coś w rodzaju nomen-
klatury. Artykuł kończy się  stwier-
dzeniem: „Rozumiem, że są ludzie 
na rozmaite czasy. Mija ich czas to 
godnie odchodzą. Jeśli tego nie ro-
bią – niech nie zawracają głowy tym, 
którzy są spoza wybrańców, a jesz-
cze coś tam potrafią zrobić”. Tyle cy-
tatów. 

Myślę, że głębiej patrząc na sy-
tuację tej grupy osób można przy-
puszczać, iż każda z nich głęboko i 
starannie rozważała pełną współpra-
cę z „podziemiem”, ale w rachunku 
ogromnych kosztów osobistych i 
osobistego niebezpieczeństwa, a tak-
że względów bezpieczeństwa samej 
konspiracyjnej działalności uznała, 
że zejść do „podziemia” nie można. 
Pozostało im więc szukanie płasz-
czyzny legalnej, podobnej do statusu 
Wałęsy. Większość z nich nie może 
takiego miejsca dla siebie znaleźć. 
Stąd miotanie się i chaotyczność „Obraz” nr 9 z 1987 r.
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działań – od postaw dramatycznych  
do komicznych, od owego „Politbiu-
ra” do „Zbawcy Narodów”  w drodze 
listowej. Ale to tylko może pomóc 
znanym działaczom w przemyśle-
niu jeszcze raz swojej sytuacji. Nie 
powinni trwać na straconych pozy-
cjach i prezentować postaw mesjani-
stycznych i cierpiętniczych, trwonić 
kapitału społecznego zaufania, i w 
rezultacie przejść do muzeum oso-
bliwości politycznych lub widm prze-
szłości nie pozwalających „z żywymi 
naprzód iść”. 

Wydaje się nie budzić wątpliwo-
ści, że każde rozsądne działanie po-
lityczne tej grupy znajdzie odzew i 
poparcie Rady, gdyż deklaruje ona 
swoja pomoc dla każdej niezależnej 
inicjatywy. 

Na zakończenie tej sprawy chcę 
powiedzieć, że spór Rady z ta gru-
pą wydaje mi się w swoim źródle i 
przebiegu zrozumiały i jasny. Do 
tego musiało dojść naturalną koleją 
rzeczy. Natomiast zupełnie niezrozu-
miała jest dla mnie postawa innych 
grup. Na początku rozumiałem tak: 
„Solidarność” to „matka – żywicielka” 
czy raczej „opiekunka”  różnych grup 
o zabarwieniu politycznym i KPN, i 
socjal-demokracji, i chadeków, i 
neo-endeków itp. Póki był potrzebny 
parasol, to wszystko się trzymało ra-
zem, chociaż znać było szwy. Teraz 
parasola nie ma i być może ujawniły 
się różnice polityczne albo, nie się-
gając tak daleko: różne rozumienie 
tego co i jak z „Solidarności” nale-
ży kontynuować.  Może – myślałem 
– wystąpili przeciwnicy „długiego 
marszu”, może liberałowie walczą z 
chadekami lub socjalistami itp. Było 
to złudzenie. Spór nie dotyczy metod 
czy taktyki działania, a już jak naj-
dalszy jest od konfrontacji wizji pro-
gramowych. 

Podstawowe zastrzeżenia były 
takie: wiemy kto to jest, ale nie bu-
dzą oni zaufania, bo działają słabo i 
nie maja oparcia w zakładach pracy. 
Pytałem wówczas rozmówców co w 
chwili obecnej w działaniu „podziem-
nym” znaczy „reprezentować kogoś” 
i co znaczy „mieć oparcie w zakła-
dach pracy”. Czy to znaczy że dzia-
łacze mają być wyłonieni w drodze 
wyborów powszechnych, demokra-
tycznych, z uzyskaniem ponad 50 
procent głosów ogółu i czy to znaczy, 
że mają zbierać co miesiąc składki 
powyżej np. 100 tysięcy złotych? Czy 
to znaczy, że mają mieć możliwość 

wywołania w każdej chwili strajku? 
Na te pytania nie otrzymywałem z 
reguły żadnej sensownej odpowiedzi, 
a z nieskładnych wywodów zoriento-
wałem się, że reprezentować kogoś 
to  w rozumieniu większości moich 
rozmów – mówić i myśleć jak pra-
cownicy ich zakładów, a mieć opar-
cie znaczy – spotykać się z kilkoma 
wybranymi w jakimś mieszkaniu, 
narzekać na komunizm, a w  zakła-
dzie dawać do zrozumienia, że się 
coś robi i spotykać się w związku z 
tym z oznakami sympatii. Także czy-
tając bibułę i dawać ją innym do czy-
tania. Dobrze jest też cierpieć będąc 
wzywanym na rozmowy do SB...

Przytaczam te głosy w ironicznej 
oprawie, bo ze zdumieniem stwier-
dziłem, że działania takie uchodzą za 
kawał politycznej roboty, a niejeden 
z rozmówców przedstawiał się np. z 
dumą: ja mam pod sobą trzy zakłady 
pracy powyżej 2000 ludzi. Nie wie-
działem wówczas czy mam do czy-
nienia z możliwością, czy mistyfika-
cją. Doświadczenie to zmusiło mnie 
do podziału moich rozmówców na 
poważnych i niepoważnych. Podzia-
łu tego dokonałem według własnego 
– byś może mylnego – wyczucia.

Odrzuciłem więc tych, którym 
się wydaje, że działają przez fakt 
demonstrowania niezadowolenia i 
organizowania domowych spotkań 
o towarzyskim raczej charakterze, 
odrzuciłem sfrustrowanych inteli-
gentów obnoszących pretensje do 
całego świata, że nikt nie dostarcza 
im środków i nie garną się do nich 
ludzie celem realizacji ich znakomi-
tych pomysłów, wreszcie odrzuci-
łem zwykłych mitomanów. Jest to 
moim zdaniem spora grupa ludzi i 
na miejscu Rady nie lekceważyłbym 
jej. Grupa ta, hałaśliwa, bardzo ru-
chliwa, jest obdarzona zdolnościami 
stwarzania atmosfery, klimatu, a w 
„podziemiu” – środowisku zamknię-
tym – funkcjonuje często na statusie 
opinii szarych członków „Solidarno-
ści”. Te zdolności opiniotwórcze plus 
talenty do snucia intryg, plotek i ob-
mowy stanowią zagrożenie. Powsta-
nie Rady jest dla tej grupy śmiertel-
nym niebezpieczeństwem: obnaża 
pozory i żąda konkretnej działalno-
ści. Ci ludzie z Radą się nie pogo-
dzą, a nie mogą zwalczać jej w inny 
sposób, będą dyskredytować jej rolę, 
żądania, osiągnięcia często przez 
okazywanie pogardy, lekceważenie, 
obmowa i drwiny. 

Natomiast inaczej wygląda sy-
tuacja wśród przedstawicieli grup 
i pism, których znam z działania i 
wysoko cenię ich realne osiągnięcia. 
Zrozumiałym jest, że ich opinia in-
teresowała mnie najbardziej. Otóż z 
rozmów moich wynikało, że każdy 
z nich miał propozycję współpracy 
z Radą. Odrzucili ją różnie to uza-
sadniając. Jedni obawiali się utraty 
samodzielności /ta samodzielność 
to jakieś przekleństwo, strasznie 
jestem ciekaw co się za tym rzeczy-
wiście kryje/, inni ambicjonalnie 
uważali, że tylko oni wiedzą co robić 
należy, robią swoje a Rada jedynie 
żerowała by na ich sukcesach, jesz-
cze u innych koordynacja rodziła 
obawy przed prowokacją lub nie-
bezpieczeństwem wpadki. Uparcie 
nawiedzało mnie jednak uczucie, że 
w grę wchodzą względy ambicjonal-
ne. Z doświadczenia Rady cytowano 
najczęściej zdanie: „O tym kto będzie 
z nami współpracował, decydujemy 
my sami”. Widziałem w tym przejaw 
arogancji, bezczelności itp. Zżyma-
no się, że tak mały dorobek jaki ma 
Rada nie uprawnia jej do tego typu 
doświadczeń. 

Moim zdaniem w konspiracji jedy-
ną skuteczną metodą budowy struk-
tury jest metoda kooptacji. Rada wy-
raziła to wprost: „nie każdy kto ma 
ochotę na działanie zgłasza się do 
nas i działa”. Osobiście absolutnie 
się z tym nie zgadzam. W „Konspirze” 
opisano grupę, która przyszła z pro-
pozycją wysadzenia zagłuszarek, i na 
próbę dano im do rozrzucenia ulotek 
w Warszawie w godzinach szczytu. 
Rozrzucili w Wołominie, wieczorną 
porą. Czy TKK winna od razu dawać 
środki na owe zagłuszarki? 

Mam też argument historyczny. 
W czasie II wojny przed polskimi 
partiami politycznymi stanął pro-
blem odtworzenia życia polityczne-
go. Wszystkie partie wybrały zasa-
dę: kształtujemy centrum z ludzi 
najzdolniejszych do konspiracji i to 
centrum dobiera sobie resztę. Powie-
cie mi: Gdzież proporcje? Na to od-
powiem: czy traktujemy podziemie 
poważnie? Jeśli tak, to warunki są 
nieporównywalnie trudniejsze. 

A z naszej łączki taki oto problem. 
Dotarła do mnie szczecińska gazeta 
z „politycznym” artykułem na pierw-
szej stronie, w którym autor stwier-
dza, że rządem Jaruzelskiego kręci 
Urban /w domyśle Żyd/, a zadaniem 
podziemia jest sporządzenie albu-
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CZY DOBRZE JEST ZACZYNAĆ  
ZAWSZE OD NOWA?

W poprzednim numerze zmie-
ściliśmy artykuł broniący celów i 
metod działania podziemnej Rady 
Koordynacyjnej Pomorza Zachod-
niego /”Głos za Radą wołający”/.

Obecnie wypowiedź polemicz-
na 

47 numer szczecińskiego „Gro-
ta” z datą 15.10.85 sygnowany 
był już nie tylko przez stoczniow-
ców , lecz również przez Radę Ko-
ordynacyjną NSZZ „Solidarność” 
Region Pomorza Zachodniego. 
Można by witać z radością nową 
formę niezależnego działania, 
gdyby nie wątpliwości i zastrze-
żenia nasuwające się po lekturze 
zamieszczonego w tymże numerze 
programu Rady.

Czyż aktywnie i niezależnie 
można w tej chwili działać jedynie 
schodząc jeszcze głębiej, o dwa 
pietra, do podziemia?

Główną siłą „Solidarności” 
była zawsze masowość tego ru-
chu, wynikająca nie z perfekcyj-
nej jego organizacji, ale z właści-
wości  podejmowanych przez ten 

ruch problemów oraz z ich czy-
telnego wyartykułowania. Nowe 
warunki znacznie zredukowa-
ły liczbę aktywnie działających 
członków Związku, mimo to idee 
„Solidarności” i zasadność jej ist-
nienia pozostają dalej sprawami 
funkcjonującymi w społeczeń-
stwie, a organizacja jako taka 
– najbardziej popularna nawet 
wśród słabo zorientowanych grup 
nie tylko w  kraju. Popularną też 
i przez ludzi, którzy w niej działa-
ją, dzięki ich postawie. To nie są 
tylko prywatni ludzi, jakby tego 
chciała władza, to są ludzie po-
siadający nazwiska wyrosłe z wy-
darzeń, w których uczestniczyli i 
to nieraz bardzo mocne nazwiska. 
Są tu tacy, którzy pracują wśród 
nas, i ci, oderwani od społeczeń-
stwa, zamknięci w aresztach i 
więzieniach, wypędzeni z „wil-
czym biletem”  z pracy, ze swoje-
go środowiska. Fakt, że jednost-
ki te są znane organom SB, ich 
roli umniejszyć nie można, choć 
nakłada oczywiście określone wy-
mogi i ograniczenia. Ale tylko to. 

Odrywanie się od znanych i 
uznanych przywódców - a taką 
próbę, może nawet niezamierzo-
ną, jest deklaracja Rady – nic do-
brego przynieść nie może. Chcę tu 
przypomnieć powszechnie znaną 
regułę gry: aby obezwładnić spo-
łeczność, należy odebrać jej moż-
liwość samoorganizowania się, 
odebrać przywódców, podzielić, 
zatomizować. Niestety, w tę stro-
nę zmierza deklaracja. Zapowie-
dziane przez nią przejęcie sche-
dy po „wiecowych przywódcach” 
jest nieprawne. Nie „abdykowali” 
przecież ani Lech, ani Marian, ani 
Bujak, którzy znaczyli i znaczą 
wiele dla naszej sprawy w kraju 
i na świecie. Uzasadnienie takie-
go posunięcia wobec tych osób 
względami konspiracji wydaje się 
/przepraszam za określenie/ na-
iwne. 

To dobrze, że od lata 1984 dzia-
ła w Szczecinie nowa, silna pod-
ziemna struktura. Ale nie łudźcie 
się koledzy – i wy musicie się li-
czyć z tym, że dotrą do niej macki 

mów funkcjonariuszy SB i oddawa-
nie tychże funkcjonariuszy pod sądy 
społeczne. Pytam czy to jest dziedzic-
two „Solidarności”? /bo do tego się 
przyznają redaktorzy pisma/. Ktoś 
musi powiedzieć w sposób stanow-
czy gdzie kończy się pluralizm a za-
czyna prymitywizm polityczny przy-
noszący szkody społeczne i wstyd 
wobec ludzi. Głupoty mamy dość w 
życiu codziennym i nie trzeba aby 
przybierała formy podziemne. 

 Czy w tej sytuacji nie ma racji 
Rada mówiąc, że nie będzie dawała 
pieniędzy byle komu na byle co?

Nie chcę mnożyć przykładów, bo 
wydaje mi się, ze nikt kto zetknął się 
z życiem politycznym nie kwestio-
nuje celowości powstania centrum 
organizacyjno – programowego w na-
szym regionie. Nie wyklucza to wcale 
sporów co do programów i metod – 

pozwala by te spory mogły w ogóle 
zaistnieć.

Ale na zakończenie dodam jesz-
cze, że niedawno rozmawiałem z 
człowiekiem, który na Radę wylał 
kubeł pomyj, po czym najspokojniej 
oświadczył, że od tejże Rady otrzy-
mał sporą pomoc na swoją działal-
ność. Oniemiałem. Myślałem, że do-
stał jakieś warunki, jakieś przyszłe 
rozwiązania. Nic z tego. Po prostu 
dobrze go oceniano i uznano, że trze-
ba poprzeć. Za co ich opluł. 

Można i tak: nie lubię cię, nie 
cenię, ale co mogę to od ciebie wy-
szarpnę. Przypomniałem sobie, że 
tak organizacje niepodległościowe 
„współpracowały” z wywiadami za-
borców. W naszej jednak sytuacji ta-
kie zachowanie każe się przeważnie 
zastanowić nad charakterami ludzi 
działających w podziemiu. Nie mam 

ani uprawnień, ani umiejętności do 
moralizowania, ale czasem coś nagle 
boleśnie targnie. 

Chciałbym zakończyć tak. Moim 
zdaniem w „podziemiu” za mało jest 
organizacji, za mało sprawności, za 
mało spoistości /że pominę to sło-
wo „Solidarności”/ - w wszystkie te 
cechy są nieodzowne. Region stoi 
przed szansą. Krystalizuje się ośro-
dek organizacyjny i programowy, 
cieszący się zaufaniem TKK. Działa 
zaledwie rok, ale już jest widoczny, 
juz coś znaczącego zrobił. Nie widać 
by mógł powstać ośrodek inny, lep-
szy bardziej sprawny. Nie wolno nam 
bezmyślnie, ze względów ambicjonal-
nych, z bezinteresownej zawiści, z 
własnej słabości przeszkadzać w jego 
powstaniu. Oczywiście, jeśli się zało-
ży, że nasza działalność ma sens. 

Stronnik Rady
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SB, zwłaszcza że macie ambicję 
zostać „centralą” regionu. Prak-
tyka uczy że najlepszą jak dotąd 
formą dającą względnie duże pole 
bezpieczeństwa i najlepsze efekty 
działania jest masowość, zwłasz-
cza duża liczba luźno lub wcale 
ze sobą nie powiązanych poczy-
nań konspiracyjnych. W pewnym 
sensie też tych „kanapowych ga-
wędziarzy”. Dlatego denerwująca 
jest ta deklaracja i nie wystarczy 
skwitować jej paroma zdaniami, 
ale trzeba do jej stwierdzeń usto-
sunkować się kolejno:

1. Nie macie prawa do 
„zmiany warty, aby wyjść z mara-
zmu”. Zaciągnijcie jeszcze jedną. 
Lepszą!

2. „Pełnomocnictwo TKK i 
najsilniejszych organizacji zakła-
dowych – tym bardziej nie po-
twierdzone – do takich działań nie 
upoważnia. Kim jesteście?

3. Deklarujecie pomoc przy 
organizacji „techniki”. To bardzo 
dobrze. 

4. Chcecie przygotować spo-
łeczeństwo regionu do „długie-
go marszu”. Czcze to słowa. Ta 
„grupka” liczy ponad 800 tysięcy 
ludzi. Wąska, zakonspirowana 
kadra pracy nie wykona nigdy.

5. Część działaczy od was 
odeszła, gdy zażądano od nich 
ukrywania swej działalności. 
Skąd więc pretensje? Zrobili do-
brze i dla was, i dla siebie. Różne 
są drogi. 

6. Działań „przy herbacie” 
aż tak nie lekceważcie, choć to na 
pewno inny poziom. Też ważny, a 
dla przeciętnych zjadaczy chleba, 
których przecież jest najwięcej, 
czasem jedyny dostępny.

7. Chcecie gromadzić ta-
lenty organizacyjne i umiejętno-
ści. Bardzo to ważne ale to tylko 
„technika”. 

8. „Powstały zespół jest jesz-
cze mało widoczny” ... Przecież 
nie powinien być widoczny! Go-
rzej że efekty jego funkcjonowa-
nia są niestety mało odczuwalne, 
a wspomniane działalności, wy-
dawnicza i kolportaż, czy się na-
prawdę rozwijają? W czasie tego 
właśnie rocznego okresu nie za-
uważyłem na tym polu żądnych 
pozytywnych zmian. 

9. Czy wypada pochwalić się 
wobec innych akcją wyborczą? 
Chyba jak najmniej. 

10. W TKK uczestniczy nasz 
przedstawiciel. A można wiedzieć, 
kto to taki? Jeśli się nie mylę, to 
po próbie z „Witoldem”, która się 
nie udała, TKK odeszła od składu 
z anonimowymi przedstawiciela-
mi. 

11. „Pilnie obserwujemy dzia-
łalność wszystkich niezależnych 
grup i inicjatyw”. Jeśli chcecie 
być konsekwentni w konspiracji, 
to nic po takich, którzy dadzą się 
obserwować nawet ...amatorom. 

12. „O tym kto będzie z nami 
pracował decydujemy my sami”. I 
my też!

13. „Można zakładać nieza-
leżne...” Skąd ta władza przyzwa-
lania co można?

14. Co  ma znaczyć narzeka-
nie:  „głosy doradców, że nie czu-
ją się wykorzystani ... a więc chcą 
rządzić??

15. „Działać trzeba bez szta-
bu, bez doradców, a decyzje po-
dejmować szybko”. Nie znam 
skuteczniejszego działania w ta-
kim stylu.

16. „W naszych warunkach 
nie można tworzyć 2 ośrodków: 
jednego do myślenia i koncep-
cji, drugiego do wykonawstwa”. 
Można i trzeba tworzyć wielorakie 
działania i ośrodki. 

17. „Współpracę może pod-
jąć każdy, o ile spełni wymaga-
nia działań konspiracyjnych i za-
pewni bezpieczeństwo”. Po co w 
ogóle o takich rzeczywistościach 
mówić? A bezpieczeństwa nie za-
pewni nikt, „wpadka” tez winna 
wchodzić w rachubę. Przypomnij-
cie sobie jak to w tak doborowej 
organizacji jaką było AK porwano 
w niewiadomych dotąd okolicz-
nościach jej komendanta genera-
ła Grota, którego dalszych losów 
się tylko domyślamy. Wielki ruch 
społeczny jakim pozostaje „Soli-
darność” nie może zginąć nawet 
wtedy, gdyby /odpukać!/ wraże 
siły porwały nam stoczniowego 
„Grota”.

18. „Czy formalny wybór ... 
uprawnia do pracy w podziemiu? 
Otóż naszym zdaniem nie”. Czy 
dobrze rozumiem? To znaczy, że 

na przykład Zbyszek Bujak  - nie 
Ludzie, którzy zostali wybrani, 
mają mandat społeczny i formal-
ny dopóty, dopóki wyborcy nie 
mogą dąć go komuś innemu. Na 
osobach tych ciąży także nało-
żona na nie odpowiedzialność. 
Każde podziemie, które chce być 
kontynuatorem idei Związku, 
winno tych ludzi –niekoniecznie 
pozostając z nimi w powiązaniach 
organizacyjnych – wspierać i sta-
wiać siebie do ich dyspozycji. Po-
dobna powinna ciążyć zarazem 
na przywódcach. 

19. Deklaracja wspomina o 
szczecińskim „Obrazie”. Właśnie 
może on być wzorem jak należy 
uprawiać swoją działkę. Trzeba to 
robić dobrze, a reszta wyłoni się 
sama. Pozostańmy przy plurali-
zmie! 

20. Prężność w działaniu na-
leży powitać z uznaniem. Niech 
jednak póki co działalność pro-
wadzona przez Radę będzie jed-
nym z wielu sposobów realizacji 
obecnych celów, co nie wyklucza 
przewodnictwa w perspektywie. 
Trzeba się jednak czymś wpierw 
wykazać i pokazać: istotnymi i za-
uważalnymi osiągnięciami. 

Na koniec tej przydługiej po-
lemiki taka refleksja ogólna. Dla-
czego instytucje działające w na-
szym regionie – i te legalne, i te 
nielegalne – tak mało korzystają 
z przykładów i doświadczeń ogól-
nopolskich, a często idą pod prąd 
tego co mówi się i co się dzieje w 
kraju. Na przykład rocznicowe 
obchody organizujemy w odręb-
nych terminach, tydzień więźnia 
politycznego nie został prawie w 
regionie zauważony, a o wypad-
ku wiceprzewodniczącego Komisji 
Krajowej „Solidarności” przez ty-
godnie nie dowiedział się w Pol-
sce i na świecie prawie nikt itd. 
Inicjatywy są ważne, ale uczyć się 
od innych jest zawsze taniej niż 
wyważać drzwi otwarte. 

RAL
„Obraz” nr 1-2 z 1986 r.

P.S. Myślę, że region chciałby 
usłyszeć też na ten temat opinię 
Przewodniczącego
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Jesienią 1985 roku odbyły się w PRL wybory parlamentarne. Władze szeroko agitowały za wzięciem w nich udzia-
łu, podziemna „Solidarność” przeciwnie – nawoływała do bojkotu. Koronnym argumentem przeciw wyborom było wy-
stawienie, jak zawsze w komunistycznym systemie, jednej listy kandydatów, co „wybory” zamieniało w plebiscyt. W 
tej sytuacji – uważała „Solidarność” –  odpowiedzią społeczeństwa, pozbawionego faktycznie prawa głosu, powinno 
być niezbliżanie się do urn wyborczych.

Autorem pierwszego felietonu jest Wojciech Soiński

DO URNY MARSZ!
Od kilku miesięcy zajmujemy 

się sprawami wyborczymi. Najpierw 
były to zagadnienia związane z wy-
borami do rad narodowych, ostatnio 
– z „dużymi” wyborami do Sejmu.

Z chwilą uchwalenia ustawy o 
ordynacji wyborczej skończył się ko-
lejny, najważniejszy etap wyborów. 
Najważniejszy? Przecież impreza od-
będzie się dopiero za trzy miesiące…

Pozorny to paradoks, sytuację 
można by przyrównać do losów 
książki. Została napisana, jest w 
druku, treść jej już się nie zmieni, 
chociaż do księgarni droga daleka. 
Przypadkowy czytelnik już teraz 
może dowiedzieć się jakie są losy bo-
haterów. Tak też z wyborami: prze-
pisu ordynacji wyborczej gwarantu-
ją sukces wyborczy.

My którzy byliśmy takimi pod-
glądaczami ordynacji i  śledziliśmy 
proces jej powstawania, znamy za-
stosowane tricki. Omawialiśmy je 
dokładnie. Obecnie główny problem 
leży gdzie indziej. Wróćmy do przy-
kładu z książką. O jej sukcesie czy 
fiasku ostatecznie zadecydują czy-
telnicy. Jeśli będzie ich wielu, to bę-
dzie sukces. Ale największa nawet 
liczba kupujących nie jest w stanie 
zmienić fabuły. Tak też z wyborca-
mi: o sukcesie zadecyduje frekwen-
cja wyborcza (będzie to oczywiście 
sukces partii). Ale – i tu się kończy 
porównanie z książką – mała liczba 
głosujących, powodująca nieważ-
ność wyborów, musi zmienić fabułę.

Wnioski nasuwają się same:
Władze komunistyczne przeszły 

do następnego etapu kampanii wy-
borczej. Za główny cel postawiły so-
bie teraz przekonanie społeczeństwa 
o demokratyczności prawa wybor-
czego.  Próbują tego dokonać , raz – 
organizując spotkania na ten temat, 
dwa – prowadząc akcję propagando-
wą. Na spotkania przychodzi bardzo 
Malo ludzi, stad ich marginesowe 
znaczenie. Co innego kampania w 

prasie, radiu i telewizji; przy ich po-
mocy można dotrzeć praktycznie do 
każdego. 

Spróbujmy zatem chociaż wy-
rywkowo przyjrzeć się jak wygląda 
ten szum propagandowy. Można by 
uczynić to na przykładzie artykułów 
„Głosu Szczecińskiego”, ale poziom 
ich jest żenująco niski. Powtarza-
nie bełkotliwo-sloganowym językiem 
zwrotów z ustawy to wszystko, na 
co stać owych żurnalistów. Weźmy 
więc daleko ambitniejsze, wydruko-
wane w pryncypialnym dzienniku 
„Rzeczpospolita” z 26 czerwca. Au-
tor skeczu pt. „ Jak będziemy wy-
bierać”, podpisany skromnie (m), 
dowodzi, że teraz zgodnie z hasłem 
PRON będziemy wybierać, a  nie 
głosować. Przy okazji wskazuje co 
bardziej istotne demokratyczne roz-
wiązania ordynacji i rozprawia się z 
zastrzeżeniami malkontentów. Nie 
mając dość miejsca, aby ujawnić 
wszystkie blaski prawa wyborczego, 
wybiera fragmenty świecące najbar-
dziej, najbardziej „demokratyczne” i 
najbardziej „postępowe”.

Pierwszym takim darem demo-
kracji socjalistycznej jest lista kra-
jowa. Smutek wyborców, że tylko 11 
procent posłów znajdzie się na niej, 
trochę zmniejsza fakt, ze kandyda-
tom nikt nie zagrozi, bo kontrkan-
dydatów nie ma. Tu pozwólmy sobie 
nieco uściślić hasło PRON: wybiera-
my 89 procent, a głosujemy na je-
denaście!

Następnym  niezmiernie de-
mokratycznym rozwiązaniem jest 
utrzymanie okręgów wielomanada-
towych, i to wbrew malkontentom co 
chcą złamać tradycję na rzecz okrę-
gów jednomandatowych. Jałowa to 
dyskusja: co bardziej demokratycz-
ne – pisze(m). Rzecz bowiem w czym 
innym: są 3 partie i inne ugrupowa-
nia, a „układ” ten musi znaleźć swo-
je odzwierciedlenie na forum parla-
mentarnym, tzn. że PZPR, ZSL i SD 

muszą być w Sejmie reprezentowa-
ne stosownie do swej pozycji i roli 
w  systemie politycznym państwa. 
Podobnie rzecz się ma ze stowarzy-
szeniami katolickimi i z masami 
obywateli bezpartyjnych.”/. Zamiast 
komentarza mamy kilka pytań wyja-
śniających sedno sprawy. Pierwsze – 
czy ów „układ” musi znaleźć swoje 
w odbicie w ogóle, czy już konkret-
ne odbicie, to znaczy czy przydziały 
miejsc dokonane są przed wybora-
mi? Drugie – czy „stosowne do swej 
pozycji i roli” to znaczy jak ją widzi 
PZPR, czy tak jak wyborcy tę PZPR 
oceniają?

Wreszcie pytanie trzecie – dlacze-
go układ ten musi znaleźć odbicie w 
Sejmie?

Może nasza dociekliwość jest 
zbyt dużą, może niesłusznie się cze-
piamy, a  demokratyczny charakter 
prawa wyborczego ukaże swe pełne 
oblicze w dalszych akapitach wynu-
rzeń (m)-a? Rzeczywiście! Kwinte-
sencją demokracji są jego zdaniem 
konwenty wyborcze. Nie tylko skła-
dają się z przedstawicieli wszystkich 
przedstawicieli przodujących, wio-
dących i reprezentacyjnych partii, 
organizacji i związków, ale potrafią 
zrobić jeszcze coś, co jest ważniejsze 
od całej tej abstrakcyjnej gadaniny o 
demokracji: wskazać nie tylko kan-
dydatów, którzy są lepsi, ale tych 
co są bardziej przydatni do pracy w 
Sejmie!

Czy ktoś jeszcze ma jakieś wąt-
pliwości? Nie widzę, nie słyszę…

Po takiej lekcji słuszności, praw-
dy i demokracji powiedzmy szczerze: 
zakończenie nam się nie podoba. Bo 
co to znaczy, ze mamy prawo „nie 
skorzystać z sugestii konwentu?” Co 
za „wybieramy, a  nie głosujemy”? 
Wy, (m), powiedzcie nam jasno, po 
wojskowemu” do urny-marsz!

Jan Cyk
„Obraz” nr 7-8 z 1985 r.



178

obrazobraz 17

NASZE NIE 
Już jesień. Do wyborów po-

zostały tylko tygodnie. Władze 
kontynuują swoją rozgrywkę or-
ganizując spotkania z kandyda-
tami na kandydatów. Kampania 
wyborcza w pełni.

W rzeczywistości wielka kon-
frontacja już się kończy. Rząd i 
opozycja wypowiedziały swoje ar-
gumenty, określiły stanowiska.

Komuniści i niejednokrotnie 
i w różnych formach powtarzali 
swoje polityczne credo: raz zdo-
bytej władzy nie oddamy nigdy! 
Zasadzie tej pozostają wierni. 

Ona też wyznacza priorytety po-
lityczne oraz granice ustępstw 
wobec przeciwnika. A przeciwni-
kiem jest każdy kto chce lub, nie 
daj Boże, mógłby zakres władzy 
umniejszyć.

Przeciwnikiem są wszyscy 
nie-komuniści. To nie tylko „So-
lidarność” lub ludzie o poglądach 
antykomunistycznych. Przeciw-
nikami są ci, którzy nie są bez-
względnie posłuszni i którym 
władza nie może ufać. Noszą 
zbiorową nazwę społeczeństwa. 
Aspiracje i dążenia społeczeń-

stwa są zagrożeniem dla władzy 
komunistów.

Płaszczyzny porozumienia 
nie ma. Sprzeczność interesów 
ma charakter „antagonistycz-
ny”, co według nomenklatury 
marksistowskiej oznacza, że jej 
usunięcie może nastąpić tylko 
przez unicestwienie jednej ze 
stron. Ponieważ władza nie chce 
publicznie powiedzieć „zniszczy-
my was”, mówi „znormalizujemy 
was”. Jakże często zapominamy 
co to znaczy.

Po 5 latach nie wyzbyliśmy 
się do co najmniej współdecy-
dowania o swoich losach. To za-
pewnić mógłby tylko demokra-
tyczny system wyborczy. Władza 
dostrzega i uwzględnia te aspi-
racje, ale nie może pozwolić, na 
ich pełną realizację. Mówi więc 
o „demokratyzacji prawa wybor-
czego”, „szerokich konsultacjach 
społecznych”, „platformie wybor-
czej” – lecz za tymi słowami nie 
kryje się nic, ruchy władzy są 
tylko pozorne. Są oszukiwaniem 
społeczeństwa.

My odpowiadamy: do urn nie 
pójdziemy! Żądamy pluralizmu 
politycznego i związkowego, żą-
damy uwolnienia więźniów poli-
tycznych, żądamy położenia kre-
su represjom!

Każdy kto zdecyduje się 
uczestniczyć w głosowaniu, 
choćby nawet skreślił wszystkich 
kandydatów, wiadomo popiera 
władzę. Argumenty o zagrożeniu 
w pracy, o odebraniu możliwości 
wyjazdu za granicę, o możliwości 
takich czy innych represji to tyl-
ko wykręty. Za nie wzięcie udzia-
łu w wyborach nic nie grozi. Gło-
sowanie jako wybór „mniejszego 
zła” jest moralnie dwuznaczne, 
a politycznie krótkowzroczne. 
Władza chlubić się będzie licz-
bą tych, którzy znaleźli się przy 
urnie, obojętnie co nad nią wy-
czyniali. 

Nie znajdziemy się między 
nimi. 

„Obraz” nr 9 z 1985 r.
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1 stycznia 1985 r. rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej poszerzył pas swoich wód terytorialnych na Bałtyku 
do 12 mil morskich i ustanowił wyłączną strefę ekonomiczną na wodach morskich. Na wodach terytorialnych i w wy-
łącznej strefie ekonomicznej NRD znalazła się część toru podejściowego do portu w Świnoujściu, co ograniczyło polskie 
prawa do żeglugi po tych wodach. „Obraz” jako pierwsze pismo w Polsce poinformował o tym fakcie i zwrócił uwagę na 
bierność władz PRL. Na łamach pisma do sprawy powracano kilkakrotnie.

PŁONĄCA GRANICA? 
1 stycznia 1985 roku rząd Nie-

miec wschodnich poszerzył pas wód 
terytorialnych  NRD do 12 mil mor-
skich, biorąc pod swą kontrolę tor 
wodny wiodący do Świnoujścia. Pi-
saliśmy o tym w pierwszym tygodniu 
tegorocznym numerze „Obrazu”. Ta 
jednostronna decyzja władz w Ber-
linie, podjęta bez jakiejkolwiek kon-
sultacji  rządem PRL (ale przypusz-
czalnie nie bez wiedzy i zgody Mo-
skwy), stała się wkrótce przyczyna 
konfliktu granicznego, nie do pomy-
ślenia we wzajemnych stosunkach 
między bratnimi państwami socjali-
stycznymi. Kanonierki NRD zaczęły 
egzekwować  prawo Berlina do wy-
łącznego władania tym obszarem 
wód, nie dopuszczając nań polskich 
statków rybackich, jachtów, floty 
specjalistycznej. Doszło nawet do 
ostrzelania i internowania żaglow-
ców wracających utartym szlakiem z 
międzynarodowych regat do portu w 
Świnoujściu. Władze NRD przepusz-
czały przez swoje wody terytorialne 
jedynie statki handlowe. Jednakże 
Berlin zagrodził dostęp do toru wod-
nego polskim pogłębiarkom.

Tor wodny do Świnoujścia, któ-
rym płyną statki o nośności powyżej 
100 tysięcy ton, wymaga stałego po-
głębiania. W porzecznym razie droga 
ta ulegnie spłyceniu. Do Szczecina 
i Świnoujścia wchodzić będą mogły 
wówczas statki znacznie mniejsze, 
spadnie ranga i obroty tych por-
tów. Wzrosną za to obroty w portach 
NRD. Wykonanie nowego toru wod-
nego, omijającego wody terytorial-
ne NRD, byłoby przedsięwzięciem 
bardzo kosztownym i czasochłon-
nym. Droga morska do Świnoujścia 
wydłużyłaby się o kilkadziesiąt mil, 
a ze względu na niekorzystną mor-
fologię dna Bałtyku utrzymanie od-
powiedniej głębokości nowego toru 
wodnego byłoby wielce kłopotliwe. 

Sprawa ta zaprząta umysły wie-
lu środowisk i ludzi związanych z 
gospodarką morską. Ale nie tylko,. 
Interesują się tym problemem – we 

właściwy dla siebie sposób – pra-
cownicy administracji państwowej i 
partyjnej oraz cenzury SB. Te dwie 
ostatnie instytucje dbają głównie o 
to, aby sprawa, choć ważna i pilna 
nie nabrała rozgłosu. Mogłoby to bo-
wiem rzucić cień na niewzruszoną 
przyjaźń dwóch państw socjalistycz-
nych i wzbudzić niejakie podejrzenia 
co do prawdziwych intencji NRD wo-
bec polskich Ziem Zachodnich. Par-
tia i władze wojewódzkie zabierały  
się do tej kwestii jak do jeża. PZPR 
na swojej konferencji wojewódzkiej 
przeszła nad tematem do porządku 
dziennego, wskazując tym samym 
poczucie dziejowej misji i interna-
cjonalistyczną świadomość.

Osobiście przejął się tym zagad-
nieniem przewodniczący wojewódz-
kiego oddziału PAX-u poseł Jerzy 
Goliński, członek komisji gospodar-
ki morskiej w sejmie PRL. Zebrał 
dostępne materiały i przedstawił je 
profesorowi Alfonsowi Klafkowskie-
mu z Poznania, specjaliście od pra-
wa międzynarodowego. Ten orzekł, 
że postępowanie NRD nosi cechy 
klasycznego rewizjonizmu. Ale inny 
profesor ze Szczecina, Waldemar 
Grzywacz, lokalny szef PRON-u, 
odmówił wyraźnie swej opinii, za-
słaniając się argumentem, że jest 
ekonomistą, a nie prawnikiem, zaś 
PRON ma dbać o odrodzenie naro-
dowe i najlepiej jak wszyscy zajmą 
się swoimi sprawami. Golińskiemu, 
który chciał złożyć interpelację w 
komisji gospodarki morskiej, wy-
tłumaczono, że temat ów nie leży w 
kompetencji tej komisji, lecz może 
być przedmiotem zainteresowania 
komisji spraw zagranicznych. Pan 
poseł podjął również starania o to, 
aby sprawą zajęli się radni WRN, ale 
i tu trudno mu było znaleźć odważ-
nego.

Najodważniejsi i najbardziej za-
troskani – a są nimi pracownicy 
administracji i gospodarki morskiej 
– zebrali jednak dokumentację i 
wręczyli samemu generałowi Jaru-

zelskiemu podczas jego bytności w 
Szczecinie, uzyskując pewność, że 
generalissimus dowie się wreszcie 
co się dzieje na kresach jego włości 
i że nikt tej korespondencji nie za-
trzyma i nie ocenzuruje. 

Wicewojewoda szczeciński Ja-
nusz Aleskandrzak w „Uwagach do 
Założeń Panu Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju do roku 1995” 
przesłanym w kwietniu br. Wicepre-
mierowi Manfredowi Gorywodzie, 
sygnalizował:

„W założeniach planu krajowego 
potraktowano jednak zbyt pobież-
nie znaczenie i problemy gospodarki 
morskiej, ograniczając się jedynie 
do zagadnień transportowo-żeglu-
gowych. Pominięto natomiast szereg 
istotnych dla kraju i województwa w 
szczególności spraw jak:

- dostępność portów od strony 
morza (tory wodne na morskich wo-
dach zewnętrznych i wewnętrznych):

- całość zagadnień zagospodaro-
wania i eksploatacji polskiej strefy 
ekonomicznej Morza Bałtyckiego 
(surowce mineralne i biologiczne);

- zagarnięcie znacznej części 
majątku narodowego województwa 
i kraju w zakresie gospodarki mor-
skiej.

Niezrozumiałym staje się fakt po-
minięcia w opracowaniu krajowym 
dotychczasowych ustaleń Rządu 
PRL w sprawie 12-milowego pasa 
wód terytorialnych oraz braku pro-
porcji i oceny wykonywanej przez 
PAN w latach 1983 i 1984 eksper-
tyzy w sprawie ustanowienia około 
200-milwego pasa polskiej strefy 
ekonomicznej. Wywołało to konflikt 
międzynarodowy ze strony NRD i 
oficjalne skierowanie sprawy przez 
WRN do Prezydium Rządu i Komisji 
Sejmowych PRL.

Wnosi się o ujęcie powyższej 
sprawy w założeniach i projekcie 
zagospodarowania przestrzennego 
kraju uwzględniając m. in. posta-
nowieni Ustawy z dnia 17 grudnia 
1977 (Dz. U. nr 37, poz. 182) oraz 
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rozporządzenia Rady Ministrów Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej 
z dnia 20 grudnia 1984 r. W wyniku 
zaistniałego konfliktu międzynaro-
dowego Urząd Morski w  Szczecinie 
i Urząd Gospodarki Morskiej w War-
szawie nie przyjęły jednostronnie 
podjętych przez stronę NRD ograni-
czeń dotychczasowej swobodnej że-
glugi morskiej do portów wojewódz-
twa. Wnosi się również o ewentual-
ne podjęcie uzgodnień na szczeblu 
RWPG w przedmiotowych sprawach 
w wypadku uzgodnienia planu kra-
jowego na tym szczeblu.

Pominięcie tej sprawy może zdys-
kwalifikować klasę portów woje-
wództwa a rozwiązanie i realizacja 
nowego wejścia do portów Szczeci-

na-Świnoujścia i Polic wg wykona-
nia szacunków osiągnie koszt prze-
kraczający możliwości województwa 
przy prawie dziesięciokrotnym okre-
sie budowy.

Na tym tle zapisana w założe-
niach możliwość osiągnięcia około 
200 mln ton przeładunków staje się 
iluzoryczną.”

Jaki jest skutek tych wszystkich 
oficjalnych i nieoficjalnych zabie-
gów o zachowanie w nienaruszonym 
stanie polskich interesów nad Bał-
tykiem, zagrożonych przez Niemcy 
wschodnie po raz pierwszy od czasu 
zakończenia wojny? Na razie żaden.

Nie wiemy czy w czasie ostatniej 
wizyty premiera PRL Zbigniewa Mes-
snera w Berlinie temat ten był po-

dejmowany i z jakim skutkiem. Wła-
dze nie informują społeczeństwa ani 
o samej  sprawie ani ostatnich pod-
jętych dla jej załatwienie ani nawet 
czy w ogóle takie starania podjęły.

Tajemnicy jednak pod korcem 
utrzymać się nie da. Przeniknęła 
ona poza krąg osób urzędowo za-
interesowanych, przedostała się na 
łamy prasy niezależnej. Również bi-
skup szczeciński Kazimierz Majdań-
ski 30 sierpnia w Katedrze wspomi-
nał o „płonącej znów granicy”. Kto 
chce, może się w tych słowach do-
patrzyć retorycznej przesady faktem 
jednak jest, ze pierwsza salwa, „na 
postrach”, już padła. 

WZ.
„Obraz” nr 5 z1986 r.

ROCZNICA SIERPNIA 
30 sierpnia jest dla mieszkańców 

Szczecina dniem szczególnym. Na 
murach pojawia się słowo „Solidar-
ność”, po ulicach krążą wzmocnione 
patrole milicji, w bocznych uliczkach 
czają się armatki wodne. Pod tabli-
cę pamiątkową Ofiar Grudnia 1970 
roku przy bramie Stoczni Szczeciń-
skiej przychodzą ludzie z kwiatami. 
Jest ich coraz mniej. 

30 sierpnia 1980 roku zakończył 
się w Szczecinie 12- dniowy strajk. 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
podpisał z Komisją rządową poro-
zumienie, które – wyprzedzać o je-
den dzień zasadnicze porozumienie, 
podpisane  w Gdańsku przez Lecha 
Wałęsę i wicepremiera Mieczysława 
Jagielskiego – zapoczątkowało pro-
ces tworzenia „Solidarności” i demo-
kratycznych przemian społecznych.

Przez siedem lat, które minęły od 
tamtej pory, rocznica ta obchodzona 
była w Szczecinie bardzo uroczyście. 
W stanie wojennym, gdy odbywały 
się ulicznie manifestacje interwenio-
wała – nieraz bardzo brutalnie- mi-
licja. Obecnie, choć władze demon-
strują wzorową  czujność, obchodów 
nikt nie zakłóca. Ale też dużo mniej-
szy jest ich zasięg i temperatura. O 
ulicznych manifestacjach nie ma 
mowy.

W tym roku powstał Społecz-
ny Komitet Obchodów Rocznicy 

Sierpnia’80 na czele którego stanął 
Aleksander Krystosiak, wiceprze-
wodniczący Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”. W skład komitetu we-
szło 16 osób, między innymi Marian 
Jurczyk, Stanisław Wądołowski, 
Jan Kostecki, Marek Adamkiewicz, 
Piotr Baumgart. Komitet zwrócił się 
do władz z prośbą o wydanie zezwo-
lenia na zorganizowanie 30 sierpnia 
pochodu od placu katedralnego, tra-
sa nadodrzańską do płyty pamiątko-
wej przy bramie Stoczni. Szczeciń-
skiej. W czasie pochodu miały być 
niesione hasła, wyrażające żądania 
realizacji postulatów sierpniowych, 
pluralizmu związkowego i praw do 
życia z 8 godzin pracy. Urząd Miej-
ski odmówił zgody na pochód, tłu-
macząc to budową Trasy Zamkowej, 
zagrożeniem porządku i bezpieczeń-
stwa w komunikacji oraz innym, 
tradycyjnym sposobem obchodzenie 
taj rocznicy. Decyzję tę podtrzymał 
Urząd Wojewódzki.

Pochodu nie było. W niedzielę 
30 sierpnia o godzinie 12 tej przed 
stoczniowa bramę przybyli bisku-
pi Kazimierz Majdański i Stanisław 
Stefanek oraz kilku Księzy. Obec-
ni byli też członkowie społeczne-
go komitetu obchodów rocznicy i 
500-1000 mieszkańców miasta. 
Wielu przyniosło kwiaty, wielu zło-
żyło kwiaty już wcześniej. Pod prze-

wodnictwem biskupa ordynariusza 
zebrani odmówili modlitwę ”Anioł 
Pański” i dziesiątek różańca. Biskup 
prosił, aby zachowywać się godnie, 
spokojnie i nie klaskać. Stanisław 
Wądołowski, dziękując biskupowi, 
zaprosił wszystkich obecnych na 
uroczystość w dniu 17 grudnia, w  
rocznice buntu robotniczego w 1970 
roku.

Krótkie przemówienie wygłosił 
Marian Jurczyk: „ Siedem lat temu 
tu, w Stoczni imienia Adolfa War-
skiego, niemalże w tym miejscu, 
gdzie się obecnie znajdujemy, zo-
stało podpisane historyczne poro-
zumienie. Z jednej strony złożyła 
podpisy delegacja rządowa, z drugiej 
– delegacja ludzi pracy. Użyłem sło-
wa „historyczne:”, ponieważ po raz 
pierwszy w tym systemie tak zdecy-
dowana postawa ludzi pracy zmusi-
ła rząd do tak znacznego ustępstwa 
przed narodem. Od tego momentu 
mija siedem lat, siedem trudnych 
lat. Przeżyliśmy stan wojenny, które-
go bolesnym skutkiem było miedzy 
innymi pozbawienie wolności tysięcy 
ludzi. Wyrzucono z różnych zakła-
dów pracy, z uczelni niezliczoną ilość 
najlepszych pracowników, naukow-
ców i studentów, pozbawiono auto-
nomii wyższe uczelnie, zlikwidowano 
większość niezależnych organizacji i 
stowarzyszeń. Do dnia dzisiejszego 
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trwają represje. Pomimo ich różno-
rakich form „Solidarność” żyje! Żeby 
nie być gołosłownym, pozwolę sobie 
odwołać się do faktów. Nie ma w Pol-
sce regionu, w którym niezależnej 
działalności społecznej, wydawania 
prasy i książek poza cenzurą, au-
dycji radiowych czy różnego rodzaju 
spotkań pogłębiających świadomość 
narodową. Na pewno niejeden z 
nas zadaje sobie pytanie: co dalej? 
Odpowiedź jest trudna. Niemniej 
śmiem twierdzić, że czas pracuje dla 
nas. Ale nie oczekujmy żadnej po-
mocy od innych. Pamiętajmy, ze od-
powiedzialność za naród i ojczyznę 
spoczywa na każdym z  nas. Mamy 
nie tylko prawo, ale i obowiązek do-
magać się godnych warunków życia, 
poszanowania naszej godności. My 
sami powinniśmy decydować o su-
werenności i losie naszego narodu. 
Obudźmy się! Bądźmy sobą!” Prze-
mówienie to zostało bardzo dobrze 
przyjęte przez zebranych.

Na zakończenie odśpiewano pie-
śni „Bożę coś Polskę” i „Ojczyzno 
ma”,. Spotkanie trwało 40 minut. 
Milicja obstawiała dalsze okolice 
stoczni i nie interweniowała. 

Do tradycji obchodów roczni-
cy Sierpnia należy także wieczorne 
spotkanie w bazylice katedralnej, 
na mszy św. Odprawianej przez bi-
skupa ordynariusza. W tym roku 
świątynia była wypełniona, co się 
już dawno przy takiej okazji nie zda-
rzało. W długiej, 80 minutowej ho-
milii biskup Kazimierz Majdański 
przypomniał wizytę Ojca św. I jego 
homilię z 11 czerwca. Obszernie cy-
tował słowa papieża o „Solidarności” 
(i o „Solidarności”), które padły w 
Gdyni i Gdańsku. Przypominał też 
to, co Jan Paweł II mówił w Tarnowie 
o potrzebie realizacji porozumień 
ustrzycko-rzeszowksich. Następnie 
biskup mówił o strajku i porozumie-
niu szczecińskim, o którym :”pamięć 
musi trwać” i o „Solidarności”, która 
na trwałe zapisane jest w dziejach 
nie tylko Polski, ale i Europy i świa-
ta. Nawiązując do innych aktual-
nych spraw, biskup powiedział: „Do-
tychczas śpiewaliśmy: nie rzucim 
ziemi… a w Szczecinie i na Pomorzu 
Zachodnim powinniśmy śpiewać: 
nie rzucim ziemi i morza, morza i 
ziemi.. A słowa: płynie Wisłą, pły-
nie po polskiej krainie…” powinni-

śmy śpiewać: płynie odra, płynie…” 
Odebrano ta jaką wyraźną aluzję do 
dokonanej przez NRD aneksji toru 
wodnego do Świnoujścia i stanowi-
ska władz PRL, lekceważących sobie 
kwestię bezpieczeństwa zachodniej 
granicy Polski. Kazanie kilkakrotnie 
przerywane było oklaskami. Po mszy 
św. Biskupowi Majdańskiemu po-
dziękował Marian Jurczyk. Wysłano 
oczywiście telegram do papieża.

Ponieważ kościelni organizatorzy 
uroczystości nie dopuścili – mimo 
rocznicowego charakteru – do od-
śpiewania zwykle przy takich oka-
zjach intonowanych pieśni „Boże coś 
Polskę” i „Ojczyzno ma” zabrzmiały 
po wyjściu ludzi z katedry. Milicji 
nie interweniowała, ludzie spokojnie 
się rozeszli.

Z okazji Sierpnia wydane zosta-
ły także oświadczenia. Obszerny 
”List otwarty” podpisali nazwiska-
mi członkowie regionalnego kie-
rownictwa NSZZ „Solidarność” w 
latach 1980-1981: marian Jurczyk, 
Stanisław Wądołowski, Stanisław 
Kocjan i Grzegorz Durski. W liście 
stwierdzili oni, że władze, łamiąc 
umowy, wybrały drogę konfronta-
cji ze społeczeństwem i pogłębiły  
społeczny, polityczny i gospodarczy 
kryzys. Skutki dotychczasowej poli-
tyki władz są zagrożeniem dla bytu 
narodu, Wyroby polskiego przemy-
słu utraciły konkurencyjność na 
rynkach zagranicznych, przemysł 
jest przestarzały i niewydajny, Wła-
dze, choć mówią o reformie, lansu-
ją dotychczasowe kierunki rozwoju 
przemysłu, zaniedbują też rolnic-
two. Polityka ekonomiczna państwa 
doprowadziła do poważnego pogor-
szenia warunków bytowych i socjal-
nych społeczeństwa. Pogłębia się re-
gres budownictwa, wydłuża się czas 
oczekiwania ma mieszani do 20-25 
lat. Rośnie emigracja. Zdobycze so-
cjalne ustroju, takie jak bezpłatna 
opieka zdrowotna, brak bezrobocia, 
ustawowo gwarantowany czas pra-
cy są fikcją. Niekorzystne czynniki 
społeczne, a także zatrucie środowi-
ska powodują spadek średniej dłu-
gości, życia Polaków. Jednocześnie 
istnieją grupy uprzywilejowane na 
wysokim standardzie życia. Władze 
blokują informacje o sytuacji w kra-
ju. Powszechna jednakże staje się 
świadomość, ze reforma w zamy-

śle partii i rządu może być nowym 
sposobem obniżenia poziomu życia. 
Nie przyniesie ona żadnych skut-
ków bez powszechnego społecznego 
poparcia. Dalej w „liście otwartym” 
czytamy: „Naszym zdaniem rozwią-
zanie mieści się w dwu zasadach: 
powrót do idei sierpnia 1980 roku i 
„Solidarności”, pluralizm we wszyst-
kich dziedzinach życia społecznego, 
gospodarczego, naukowego i kul-
turalnego. Pluralizm idei i działań. 
Niech każdy ma prawo tez prawo do 
głoszenia bez cenzury swoich poglą-
dów. Niech nikt nie będzie w żadnej 
formie represjonowany za przekona-
nia. Niech ludzie pracy organizują 
się w  związki według swobodne-
go wyboru. Niech uczeni prowadzą 
badania według własnego uznania 
i ogłaszają wyniki w niezależnych 
czasopismach, poddani jedynie 
kontroli światowej opinii naukowej. 
Niech wyższe uczelnie rządzą się 
same, a  o awansie naukowym de-
cyduje jedynie talent, naukowa rze-
telność i uczciwość. Niech każdy ma 
prawo prowadzenia działalności go-
spodarczej na własny rachunek i ry-
zyko. Niech pisarze i artyści tworzą 
zgodnie ze swymi predyspozycjami 
i talentem bez żadnych ograniczeń 
i nacisków, zrzeszeni w samorząd-
ne związki twórcze. Niech każdemu 
przysługuje paszport i swoboda wy-
jazdu do dobro wlanego kraju. Niech 
ustawy uchwalą rzeczywistą repre-
zentację społeczeństwa wybraną w 
oparciu o powszechnie akceptowana 
ordynację wyborczą. Niech Kościół – 
ostoja narodu - ma pełna swobodę 
w swojej realizacji duszpasterskiej. 
To wszystko mamy zagwarantowa-
ne w konstytucji, w ratyfikowanej 
Kracie(?) Praw Człowieka i Obywate-
la. Dlaczego te dokumenty w wielu 
aspektach są jednak martwa literą 
– czekiem bez pokrycia?...”

Natomiast 77 numer „Grota” 
przyniósł oświadczenie Rady Koor-
dynacyjnej. Oto jego obszerny Frag-
ment:

„Przed nami kolejne - największe 
od 1982 roku - podwyżki cen. We-
dług założeń planu na 1988 rok- o 
40%, według propozycji politycz-
nych – o 20%. Czeka projekt zmiany 
kodeksu pracy przerzucający ciężar 
wadliwie zarządzanej gospodarki na 
barki ludzi pracy, zdecydowanie po-



182

obrazobraz 21

Wywiad z Jerzym Giedroyciem, redaktorem naczelnym paryskiego miesięcznika „Kultura”, niedopusz-
czonego przez władze PRL do oficjalnego obiegu, ale przemycanego i masowo czytanego w Polsce, był 
pierwszym wywiadem, jaki ukazał się w kraju.

Wywiad przeprowadził Michał Paziewski

OBY JAK NAJDŁUŻEJ…
WYWIAD Z JERZYM GIEDROYCIEM

Obraz: Przygotowując się 
wczoraj do rozmowy z panem 
czytałem książkę wydaną przez 
„Puls” w Londynie: „O Kulturze” 
. Wspomnienia i opinie. Dołączam 
się, w imieniu „Obrazu”, do za-
mieszczonych tam życzeń z oka-
zji jubileuszu 40-lecia „Kultury”, 
jak i Pana osobistego 80-lecia, i 
od razu pytam: co Pan sądzi o tej 
książce?

Jerzy Giedroyc: Książkę o „Kul-
turze” , którą wydał „Puls” przyjąłem 
z dużym zażenowaniem. Rozumiem 
najlepsze intencje Krzysztofa i Gra-
żyny Pomianów, którzy są przyja-
ciółmi pisma i wnieśli duży wysi-
łek w przygotowanie wystawy oraz 
szereg innych imprez związanych z 
40-leciem „Kultury”. Moim zdaniem 
to jest za wcześnie. Tego rodzaju 
pomniki powinno się robić po mojej 
śmierci, kiedy będzie więcej elemen-
tów do oceny mojej działalności.

O: Według Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego najbardziej zasłużonym 

dla Polski emigrantem w okresie 
powojennym jest Pan. Pan oczy-
wiście się z tym nie zgodzi. A za-
tem kog oby Pan na tym miejscu 
widział?

J.G.: Pytanie należy pozostawić 
przyszłym pokoleniom. Było jednak 
wiele osób, łącznie z Nowakiem na 
czele, które wycisnęły swoje Pietno, 
jeśli chodzi o działalność emigracji 
na Kraj

O: Z czego wynika fakt, że Pan 
oprócz redagowania pisma nie pi-
sze, nie udziela wywiadów. Czyż-
by praca redakcyjna zabierała tak 
wiele czasu?

J.G.: Zupełnie świadomie nie 
piszę w „kulturze” poza jakimiś za-
sadniczymi oświadczeniami, gdyż 
zaczynałem działalność redaktorska 
grubo przed wojną jako redaktor 
„Buntu Młodych” i „Polityki”. By-
łem zdania, że redaktor nie powi-
nien pisać, bo mu na to nie pozwala 
obiektywizm w ocenianiu tekstów. 
Redaktor, w pewnym sensie, jest re-

żyserem, a bardzo mało reżyserów 
jest jednocześnie dobrymi aktorami.

O: „Kultura” jest najbardziej 
atakowanym pismem przez PRL 
pismem emigracyjnym. Czy jest 
to dla Pana powodem do satysfak-
cji?

J.G: „Kultura” jest niewątpliwie 
najbardziej atakowanym pismem 
przez władze PRL. Trudno powie-
dzieć, aby mi to sprawiało jakąś 
satysfakcję – może jako dowód na 
kształtowanie przez „Kulturę” opinii 
krajowej.

O: Jak Pan ocenia wpływ „Kul-
tury” na działania opozycyjne w 
Polsce?

J.G: Jeżeli idzie o wpływ „Kultu-
ry” na działania opozycyjne w Pol-
sce, to odpowiedzi mogą dać tylko 
ludzie w Polsce, nie ja.

O:  Zespół „Kultury” tworzyło i 
tworzy grono przyjaciół z wojska. 
Emigracja żołnierska odchodzi. 
Na jej miejsce przychodzi nowa. 
Widać to coraz wyraźniej. Powsta-

garszający sytuację prawną pracow-
nika i cofający nas w ustawodaw-
stwo pracy przed 1919 rokiem.

Na Rocznicę Sierpniową nie wy-
starczy dziś jeszcze jedno oświad-
czenie, ze władza jest totalitarna, 
że „Solidarność” żyje w sercach i 
umysłach ludzi pracy. Problemem 
chwili jest odbudowanie sił społecz-
nych, sił zdolnych do podjęcia au-
tentycznych działań. Podstawową 
kwestią jest legalna walka o Nieza-
leżny Samorządny Związek Zawodo-
wy „Solidarność”. Stąd Wszelkiego 
możliwego poparcia należy udzie-
lać tym wszystkim, którzy wzorem 
pracowników Morskiej Stoczni Re-
montowej i Zarządu Portu w Świ-
noujściu, Stoczni Szczecińskiej im. 
A. Warskiego oraz Zarządu Portu w 
Szczecinie – podjęli działania zmie-
rzające do rejestracji w Sądzie Wo-
jewódzkim zakładowych ogniw NSZZ 

„Solidarność” Trzeba popierać dzia-
łania niezależnych samorządów pra-
cowniczych, a także inicjatywy idące 
w kierunku tworzenia niezależnych 
stowarzyszeń. Trzeba utrzymywać 
więzi solidarnościowe, przełamując 
strach i poczucie niemożności.

Składając kwiaty w dniu 30 
sierpnia 1987 r. przez tablicą stocz-
niową, upamiętniającą  śmierć pro-
testujących robotników, czyńmy to 
ze świadomością co do konieczności 
przemyślanych konkretnych dzia-
łań. Nie wystarczą same gesty, które 
nie są przecież w stanie spowodować 
zmian w rzeczywistości, w której ży-
jemy. Sierpień 1980 roku, jako czas 
wielkich społecznych działań i do-
konań najlepiej uczcimy własnym, 
konkretnym działaniem”

Pod oświadczeniem z upoważ-
nieni rady Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” Regionu Pomorza Za-

chodniego podpisał się Andrzej Mil-
czanowski.

Oba oświadczenia sygnowane są 
także przez tajne komisje zakładowe 
NSZZ „Solidarność” kilkunastu za-
kładów pracy, a oświadczenie Rady 
Koordynacyjnej dodatkowo przez 
redakcje kilku pism niezależnych, 
ukazujących się w  Szczecinie.

Rocznicę Sierpnia na swój spo-
sób uczciła także partia. W „Głosie 
Szczecińskim” 22 sierpnia ukazało 
się stwierdzenie, ze postulaty straj-
kowe były tożsame z postulatami 
wysuwanymi przez członków par-
tii przed VIII Zjazdem (1975) rok). 
W sierpniu 1980 roku zostały one 
przejęte i powtórzone przez strajku-
jących robotników…

Doprawdy, tupet partyjnych fe-
lietonistów dorównuje ich frustracji.

„Obraz” nr 9 z 1987 r.
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TERAŹNIEJSZOŚĆ ODRYWA  
OD PRZESZŁOŚCI

WYWIAD Z JANEM NOWAKIEM – JEZIORAŃSKIM

ją nowe inicjatywy, pisma, środo-
wiska. Niech Pan podzieli się swo-
imi obawami i nadziejami w tej 
sprawie.

J.G: Zespół „Kultury” jest bardzo 
szczupłym zespołem, który uformo-
wał się w wojsku jeszcze podczas 
wojny, i jesteśmy już na odejściu. 
Po mojej śmierci „Kultura” nie bę-
dzie wychodziła, bo pismo jest za-
wsze dziełem jednego człowieka. 
Przykład londyńskich „Wiadomo-
ści” które próbowano wydawać po 
śmierci Mieczysława Grydzewskie-
go, jest tego najlepszym przykładem. 
Ma się rozumieć, Instytut Literacki 
jako ośrodek polityczny i wydawni-
czy zostanie. I mam nadzieję, że te 
rzeczy są przeze mnie odpowiednio 
przygotowane. Z wydawnictw poza 
tym przypuszczam, ze pozostaną 
„Zeszyty Historyczne”, ze względu 
na ogrom materiałów. Już to, co 
posiadam jest materiałem na sze-
reg lat. Najnowsza historia Polski 
jest przede wszystkim niesłychanie 
zakłamana i ma tak wiele „białych 
plam”, które – moim zdaniem - trze-
ba wyjaśnić.

O: Społeczeństwu polskiemu 
„od zawsze” wtłacza się, że „kul-
tura” jest – użyję tu skrajnego 
określenia- agendą CIA; że jest 
finansowana przez „wrogów Pol-
ski Ludowej” i że jest od nich cał-
kowicie zależna. Oszczerstwa te, 
wielokrotnie powtórzone zosta-
wiają niestety ślady, sieją wątpli-
wości, a wobec niedoinformowa-
nia i w tej kwestii czynią jednak 
wiele szkody. Proszę o kilka zdań 
na ten temat.

J.G.: Niewątpliwie „Kultura” 
próbuje oddziaływanie nie tylko na 
Kraj, ale również i na emigrację. Jest 
to tym bardziej zrozumiałe, że pismo 

utrzymuje się dzięki prenumerato-
rom emigracyjnym, gdyż to co do-
ciera do Polski jest wysyłane przez 
nas bezpłatnie. Ta sprawa łączy się z 
uporczywa plotką, że „Kultura” jest 
agendą CIA i jest przez nią finanso-
wana. Ta plotka może być przyjęta 
jedynie przez ludzi, którzy „kultu-
ry” nie czytają. „kultura” jest chyba 
jednym z melicznych pism omawia-
jących politykę amerykańską w spo-
sób nie tylko obiektywny, ale i bardzo 
krytyczny. „Kultura” bardzo często 
daje tez wyraz swemu krytycznemu 
stosunkowi polityki USA wobec Pol-
ski i Europy Wschodniej. Ta pomoc 
finansowa jest zresztą niepotrzebna. 
„Kultura” nie jest normalnym pi-
smem, raczej powiedziałbym przy-
pomina rodzaj zakonu. Tych parę 
osób, które są najbliższymi współ-
pracownikami, poświęcają swój czas 
„Kulturze” otrzymując jako  pensję 
tzw. „minimum vital”. To jest naj-
niższa stawka ustalona we Francji. 
I to nam starcza. Trzeba wziąć pod 
uwagę, ze nakład „Kultury” to jest 
7 tys. egzemplarzy. To jest nakład, 
którego nie ma żaden ze znanych mi 
miesięczników francuskich. Wpły-
wy z prenumeraty pozwalają nam 
nie tylko pokrywać wszelkie koszty i 
płacić honoraria, co należy raczej do 
rzadkości jeśli idzie o wydawnictwa 
emigracyjne, ale pokrywać też nie-
wielki deficyt „Zeszytów Historycz-
nych”, które niestety nie są dotąd 
samowystarczalne mimo wielkiego 
zainteresowania tym kwartalnikiem, 
oraz także wydawać półtora tysiąca 
zminiaturyzowanej „Kultury”, prze-
znaczonej na wysyłkę do Polski. Tak 
samo jeśli idzie o książki. To jest 
wspólna pula. Koszt książek pokry-
wa się z wpływów  z ich sprzedaży 
i od wielkości wpływów zależy ilość 

pozycji  wydawanych w ciągu roku.
Jest jeszcze jedna sprawa. Dota-

cje amerykańskie idą głownie przez 
tzw. Endowment for Demokracy. Ich 
budżet jest publiczny, m. in. robi to 
„Kultura”. W tym budżecie i nie było 
ani jednej pozycji związanej z dzia-
łalnością „Kultury”, mimo, że szereg 
pism polskich korzysta z ich sub-
wencji.

O: Czy „Kultura”, tak dążąca 
do pojednania obu narodów nie-
mieckiego i polskiego, nie myśla-
ła o przetłumaczeniu i wydaniu 
dokumentacji wypędzenia (Doku-
mentation der Vetreibung)? Było-
by to, moim zdaniem, kapitalnym 
gestem wobec Niemców, pigułką 
gorzką, ale ożywczą dla Polaków.

J.G.: „Kultura” przywiązuje bar-
dzo wielką wagę do normalizacji sto-
sunków polsko-niemieckich, jak i do 
normalizacji z narodem rosyjskim, 
czego dowodem są numery specjal-
ne „Kultury” w tych językach. Od 
normalizacji tych stosunków zależy 
nasza przyszłość. Jeśli idzie o od-
działywanie na kraje anglosaskie, to 
przed laty ukazała się dwutomowa 
antologia tekstów „Kultury” wydana 
przez prestiżową firmę amerykańską 
Macmilian. W bieżącym roku ukaże 
się nowa antologia tekstów z „Kultu-
ry” w Anglii i w Ameryce. Antologię 
opracowuje nasz współpracownik w 
Nowym Jorku, Robert Kostrzewa.

O: Czego życzyć „Kulturze” na 
następne 40 lat?

J.G.: Czego można życzyć „Kul-
turze”? Oby jak najdłużej trwała. 
Naszą dewizą są słowa piosenki ła-
giernej, sowieckiej: „Umierat nam 
ranowato, jest jeszcze u nas dieła”. 

„Obraz” nr 2 z 1988 r.

OBRAZ: Można odróżnić jakby 
trzy rozdziały w pana życiu: wojna 
i podziemie, praca na stanowisku 
dyrektora rozgłośni Polskiej RWE 

i obecna działalność w Waszyngto-
nie w charakterze doradcy rządu 
USA i jednego z dyrektorów Kon-
gresu Polonii. Który z nich uważa 

pana za najważniejszy?
JAN NOWAK: Pominął pan roz-

dział pierwszy, najszczęśliwszy 
dzieciństwo i młodości w niepodle-
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głej Polsce. W czasie wojny byłem 
świadkiem wydarzeń, które relacjo-
nowałem czynnikom kierowniczym 
w Warszawie i Londynie. Sam nie 
wywierałem żadnego wpływu na 
bieg wypadków. Był to rozdział tra-
giczny, bo oglądałem z bliska trage-
dię Polski na długo za nim stała się 
widoczna dla ogółu. W ciągu blisko 
trzydziestu lat pracy radiowej (wli-
czając lata w BBC) mieliśmy jako 
zespół świadomość i namacalne do-
wody, że wywieramy wpływ na spo-
łeczeństwo, a pośrednio na rządzą-
cych. Był to najdłuższy i najważniej-
szy okres mego życia. Więcej było w 
tych latach elementów walki niż w 
czasie wojny choć nie groziło niebez-
pieczeństwo utraty życia i nie było 
wojennych przygód.

O: Przeszedł pan 1 stycznia 
1976 r. w tak zwany stan spo-
czynku, ale wiadomo, ze jest pan 
nadal aktywny. Na czym polega 
pana obecna działalność?

JN: Człowiek jest jak dynamo, 
które samo się ładuje. Stan spo-
czynku to koniec. Po przejściu na 
emeryturę nie miałem zamiaru za-
siąść w poczekalni dla kandydatów 
na tamten świat. Miałem w życiu 
dużo szczęścia. Szczególnie wdzięcz-
ny jestem Opatrzności za to, że ten 
trzeci i ostatni rozdział jest w jakimś 
sensie kontynuacją dwóch poprzed-
nich, to znaczy, że mogę w inny 
sposób służyć tym samym celom. 
Wybór Waszyngtonu był świadomy. 
Chciałem się umieścić w pobliżu 
głównego ołtarza by móc w jakimś 
stopniu oddziaływać na politykę su-
permocarstwa wobec Polski. Mogło 
nic z tego nie wyjść, ale okoliczności 
ułożyły się pomyślnie. Zawdzięczam 
to dwóm ludziom: Zbigniewowi 
Brzezińskiemu i prezesowi Alojzemu 
Mażewskiemu, dzięki którym zają-
łem stanowisko jednego z dyrekto-
rów Kongresu Polonii. Mogę więc w 
jakimś stopniu oddziaływać na rząd 
i politykę polskiej grupy etnicznej. 
Niczego nadzwyczajnego nie dokaza-
łem, ale nawet jakieś skromne osią-
gnięcie, byle konkretne jest źródłem 
dużej satysfakcji. Widzi pan ludzie w 
moim wieku muszą się spieszyć, bo 
nie wiadomo ile im czasu pozostało. 
Jeżeli dzień jest zmarnowany, kładę 
się spać w nastroju przygnębienia.

O: Jest jeszcze jeden kierunek 

pana działalności: publicystyka i 
pisanie wspomnień. Kiedy może-
my liczyć na drugi tom „Wojny w 
eterze”?

JN: Praca posuwa się naprzód 
powoli, bo teraźniejszość wciąż od-
rywa od opisywania przeszłości. 
Przekazanie następcom doświad-
czeń pokolenia schodzącego ze sce-
ny jest jego ostatnim obowiązkiem. 
To jakby przekazywanie pałeczki w 
historycznej sztafecie pokoleń. Dla 
mnie osobiście jest to obowiązek po-
łączony z przyjemnością. Z żalem, a 
niekiedy ze złością odkładam pióro, 
czasem na kilka tygodni, gdy wyma-
ga tego załatwienie spraw bieżących, 
które wydają się ważne. Najwięk-
szym wrogiem jest telefon.

O: Czy może pan zdradzić ta-
jemnicę i powiedzieć coś bliższe-
go o treści tego drugiego tomu?

JN: W końcu lat pięćdziesiątych 
znaleźliśmy się w konflikcie z poli-
tyką amerykańską, która dopatry-
wała się w Gomułce „narodowego 
komunisty”, polskiego Tity. Jak wia-
domo RWE nie nadaje audycji skie-
rowanych do Jugosławii i w pewnej 
chwili ambasador USA w Warszawie 
zaproponował zamknięcie Rozgło-
śni Polskiej. Późniejsze wypadki po-
twierdziły naszą ocenę Gomułki, ale 
był taki moment, kiedy w obronie 
naszej autonomii i linii politycznej, 
zespół polski zagroził jednomyślnie 
strajkiem. W latach sześćdziesią-
tych koncentrowaliśmy się na walce 
z tzw. partyzantami Moczara, któ-
rego potomstwo przetrwało do dziś 
dnia, choćby w postaci Grunwaldu 
i różnych hunwejbinów. W naszej 
ocenie była to zbrodnicza mafia usi-
łująca grać na najniższych instynk-
tach ludzkich. Dążyli do zagarnięcia 
totalnej władzy co było równoznacz-
ne z absolutnymi rządami bezpieki 
i przyniosło całkowita demoralizację 
społeczeństwa. Gomułka był wobec 
tego spisku całkowicie ślepy, co go 
w końcu zgubiło. W latach siedem-
dziesiątych przyszedł odwet bezpie-
ki. Rozgłośnia Polska i ja osobiście 
stałem się przedmiotem tzw. „akcji 
specjalnej”. Postaram się odsłonić 
jej mechanizm. Osobny rozdział 
poświęcę sprawie Czechowicza. 
Później pod wpływem „odprężenia” 
znowu wyłoniły się zamiary zlikwi-
dowania nas, forsowane tym razem 

przez senatora Fulbritha. Po cichu 
sprzyjał im Henry Kissinger. Chce 
opisać jak to wszystko wyglądało od 
podszewki.

O: Czy w oczach amerykań-
skich czynników kierowniczych 
podziemie w Polsce stanowi jakiś 
liczący się element polityczny? 
Czy na przykład informacje i opi-
nie prasy podziemnej są analizo-
wane przez ludzi podejmujących 
decyzję?

JN: Zorganizowany masowy 
ruch oporu mający za sobą poparcie 
znacznej części społeczeństwa jest 
fenomenem bez precedensu w histo-
rii totalnych rządów komunistycz-
nych. Bez opozycji i widocznej sku-
teczności jej nacisku na rządzących 
Polska nie budziłaby w Waszyngto-
nie większego zainteresowania niż 
Czechosłowacja po roku 1968. Prasa 
niezależna jest kopalnia wiadomości 
dla pośredników takich jak ja. Jeśli 
chodzi o ekspertów rządowych prze-
szkodę stanowi bariera językowa. 
Ja osobiście największy ładunek 
informacji podanych w zwięzłej for-
mie znajduję w „Tygodniku Mazow-
sze” i w „KOSie” choć dochodzą tu 
z opóźnieniem kilku tygodni. Dużo 
ciekawych ocen i faktów znajduję 
w periodykach i niezależnej prasie 
fachowej, które docierają do mnie 
nieregularnie. Szczególnie wysoko 
cenię „Krytykę” (niestety ukazuje 
się bardzo rzadko), „Arkę”, „Obraz”, 
„Spotkania”, „Vacat”. Nie sposób 
wszystkich wymienić. W Londynie 
brytyjskie Studium Spraw Polskich 
wydaje po angielsku świetny biule-
tyn „Polska Bez Cenzury”, który w 
skondensowanej formie przedstawia 
wypadki w Polsce i ich ocenę – wy-
łącznie na podstawie prasy niezależ-
nej w kraju. Biuletyn ten widuje we 
wszystkich biurach rządowych inte-
resujących się sprawami polskimi. 
Szkoda, że nie ma edycji francuskiej 
i niemieckiej. Redaktorom w Londy-
nie należy się medal „Solidarności”. 

O: Dziękuję za rozmowę.
JN: Redakcji i czytelnikom do-

skonałego miesięcznika „Obraz” 
przesyłam serdeczne pozdrowienia z 
dalekiego Waszyngtonu.

„Obraz” nr 6 z 1987 r.
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W 1986 roku Lech Wałęsa udzielił „Obrazowi” wywiadu, w którym sformułował nowe propozy-
cje pod adresem władz PRL i zarys nowego programu „Solidarności”. Wypowiedzi Lecha Wałęsy 
można odczytać jako ofertę porozumienia, złożoną władzom, i jednocześnie – w przewidywaniu 
przyszłych zmian w Polsce – propozycję przygotowania przez struktury związku programów w 
„segmentach”  ekonomicznym i społecznym, zamiast koncentrowania się wyłącznie na akcjach 
protestacyjnych.

Wywiad przeprowadził Tomasz Zieliński.

ŻYCIE WYMUSI 
POROZUMIENIE

ROZMOWA Z LECHEM WAŁĘSĄ

OBRAZ: Z kim rozmawiamy: 
z przewodniczącym Związku, z 
symbolem „Solidarności”, czy 
jak to określił minister Urban z 
politycznym pomocnikiem księ-
dza Jankowskiego?

LECH WAŁĘSA: Dla każdego coś 
dobrego. Niech każdy sobie wybiera 
w zależności od tego, jak mnie wi-
dzi w swoich oczach. Ja jestem tym 
kim byłem przed Sierpniem. Sta-
ram się rozwiązywać problemy tak 
jak je widzę, wszystkie siły i możli-
wości w to wkładam. Robię to, co w 
gruncie rzeczy w moim charakterze, 
w moim sercu leży.

O: Jak widzisz swoją politycz-
ną rolę?

LW: Jeżeli mówić o praktycz-
nych wpływach, to w moich warun-
kach trudno żeby były one duże, 
kiedy jestem wciąż pilnowany przez 
eskortę tajniaków. Jestem w takiej 
obstawie, że więcej jak dziesięć me-
trów luzu nie dostaje. Samym od-
wiedzaniem kogoś narażałbym go. 
Wiele rzeczy mógłbym robić, wielu 
przyjaciół odwiedzić, wiele proble-
mów przedyskutować. Może przy-
spieszyłoby to rozwój sytuacji, ale 
jeszcze nie czas.

O: Jak oceniasz postępowanie 
władz?

LW: Nie jestem od oceniania 
i w ogóle się o to nie kuszę. Nie 
mogę jednak powiedzieć, że władza 
wszystko robi źle. Niektóre rozwią-
zania idą w dobrym kierunku, z 
tym że efektu tych działań można 
się spodziewać za 200-300 lat. To 
zaś nas nie urządza. To, co się dzie-

je, nie odpowiada ani ambicjom ani 
możliwościom, ani koniecznością 
jakie ma społeczeństwo w środku 
Europy w XX wieku. Nie ma wiel-
kich szans, aby dziś uczynić ten 
system bardziej wydolnym.

O: Gdzie więc są te pozytywy?
LW: Przed Sierpniem mieliśmy 

inną ordynacje wyborczą, nie do 
pomyślenia było dwóch kandyda-
tów na jedno miejsce, tak jak teraz. 
To prawie nic, to jest nie to, ale to 
jest krok w dobrym kierunku. Pró-
by walki z patologią społeczną  - to 
tez nie jest takie złe. Ale, jak powie-
działem, efekty będą za 200-300 
lat. 

O: Co wobec tego powiesz o 
odebraniu zdobyczy Sierpnia, z 
których zostały nam już wolne 
soboty i msza w radiu?

LW: Każdy kto był rozsądny, po-
winien wiedzieć, że walka pod naszą 
szerokością geograficzną nie mogła 
przynieść sukcesów. Po pierwsze 
nie był programu. To był za krótki 
okres, żeby zrobić dobry program, 
a każda próba dzielenia się na ja-
kieś struktury groziła rozbiciem. A 
więc tu nic nie straciliśmy. Struk-
tury związkowe – tych nie ma. Za to 
chyba więcej ludzi zaangażowanych 
jest w robotę teraz, niż było etatów 
w „S” w czasach naszego działania. 
Myślę, że to są zdobycze, które dzi-
siaj nie przynoszą wizualnych zwy-
cięstw, ale przynoszą. 

O: Jak jednak przeciwdziałać 
posunięciom władz: pacyfika-
cjom kolejnych grup społeczeń-
stwa, aktom terroru? 

LW: Nasze aktywne przeciw-
działanie, takie na hurra i tak nie 
uzdrowi sytuacji, przynosi nam za 
to niepotrzebne straty wręcz najlep-
szych ludzi. To są odruchy, które 
następują, kiedy inne rozwiązania 
nie są skuteczne. Szuka się ofiar. 
To nic nie da, to jest wyłącznie 
przelewanie kielicha goryczy. Na 
brutalność odpowiadało się kiedyś 
brutalnością, ale wiemy że to dziś 
jest nieskuteczne. Jesteśmy słabsi i 
nie chcemy, po prostu nie chcemy. 
Wierzymy, że nasze ideały są lepsze 
i one zwyciężą.

O: Czy dlatego nie używamy 
siły, że walka bez przemocy jest 
bardziej moralna, czy dlatego że 
nie mamy szans wygrać?

LW: Ta generacja w rządzie, 
która chce utrzymać wszystko bez 
zmian, musi wiedzieć że to jest nie 
do utrzymania. Idzie XXI wiek, sys-
tem musi być bardziej elastyczny, 
reagować na nowości, postęp. Ro-
zumiejąc, że to musi ulec zmianie 
możemy stawiać na ostrożne roz-
wiązania. One musza przyjść. Spo-
łeczeństwo dziś może się bać wię-
zienia, pałek, ale jutro jedna i dru-
ga strona przekonają się, że nie ma 
wyboru. Stąd pokojowe metody. Je-
steśmy pewni swojego zwycięstwa. 
Po co mamy przekonywać się do 
naszych jasnych i dobrych rozwią-
zań? Prawda obroni się sama.

O: Jakie byś widział konkret-
ne rozwiązania dla sytuacji w ja-
kiej się znajdujemy? 

LW: Czy to co się dzieje w tym 
kraju, może przynieść zadawala-
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jące efekty, szczególnie w sferze 
ekonomicznej, która jest podstawą 
życia społeczeństwa i protestu tego 
społeczeństwa? Jeśli na to sobie 
odpowiemy, to odpowiemy co po-
winniśmy robić. Zakładamy kilka 
możliwości: albo słuszny protest 
albo jakaś ewolucja, albo rewolu-
cja. Przy takich założeniach trzeba 
przewidzieć rozwiązania dla każde-
go przypadku: jakie powinny być 
postulaty, co powinno być w jakiej 
kolejności, co powinno się rozdać 
ludziom, a co zostawić i gdzie. Już 
od Sierpnia niektórzy z nas, a ja 
szczególnie, wierzyłem w trzyeta-
powy rozwój sytuacji. Wierzyłem, 
ze za jednym podejściem nie ma 
praktycznej możliwości zrealizowa-
nia tych szczytnych ideałów. Sier-
pień był okresem, który zanegował 
istniejący stan rzeczy w różnych 
dziedzinach życia. Zrodziliśmy się z 
negacji, w tym kraju było dużo do 
zanegowania i okres od 13 grudnia 
był okresem negacji. 13 grudnia 
1981 r. skończył się pierwszy etap.

Próbowano samorządów i in-
nych rozwiązań, próbowaliśmy 
układać pozytywne programy i ja-
koś dogadać się z władzą. Został 
wprowadzony stan wojenny, histo-
ria dał nam szansę, niekorzystną, 
krzywdzącą, ale szansę – drugiego 
etapu, w którym należy poszukać 
rozwiązań ekonomicznych, społecz-
nych, politycznych. To jest bardzo 
trudne, bo w gruncie rzeczy my ob-
racamy się między ograniczeniami, 
robimy nie to co byśmy chcieli, co 
naprawdę byłoby dobrym rozwią-
zaniem, ale to co jest możliwe. Nie 
wiemy nawet jakie są granice tych 
możliwości. Jeśli będziemy mieli 
programy, wtedy – albo to co się 
dzieje doprowadzi do słusznego 
protestu i my na ten protest pod-
łożymy rozwiązania, albo słuszny 
protest będzie zwalczany siłą i wte-
dy będzie trzeba spróbować tych 
rozwiązań w strukturach które 
dziś istnieją. Stąd też potrzebne są 
nam rozwiązania na różne sytuacje 
w każdej z dziedzin: gospodarczej, 
społeczno-ochronnej i politycznej. 
Najtrudniejszy jest ten drugi etap. 
Trzeba przedyskutować możliwo-
ści rozwiązań. Wiemy, że są różne 
wzory sprawdzone praktycznie, nie 
mniej jednak pod nasza szeroko-

ścią geograficzną niemożliwe do za-
stosowania.

Jedni uważają, że bez zmian po-
litycznych nie będzie żadnych in-
nych zmian, a ja jednak uważam, 
że przez odpowiednie dopracowanie 
programów, zwłaszcza ekonomicz-
nych można doprowadzić do zmian 
i w innych dziedzinach. Musimy być 
rozważni, roztropni. Te polityczne, 
duże postulaty wcześniej przedys-
kutować. Jest niepokojące, że wielu 
ludzi podświadomie uważa, że Pol-
skę można gdzieś indziej przenieść, 
na inny kontynent, obszar. Trze-
ba sobie wbić do głowy, że Polska 
w tym miejscu pozostanie. Druga 
rzecz, też niepokojąca, jakbyśmy 
mogli jako naród dobrać sobie są-
siadów. Dobrze mieć dobrego sąsia-
da, ale wpływu na to, kto jest na-
szym sąsiadem, nie będziemy mieli. 
To są pewniki. Oczywiście czasem 
historia robi prezenty, ale nie liczmy 
na to. Liczmy na nasze własne siły.

O: Jesteśmy bezsilni, apatycz-
ni, nastroje są złe…

LW: Nie! Do pierwszego etapu 
potrzebne były tłumy, aby słuszny 
protest był zdecydowany, silny i 
przeciwstawił się złu, które się pa-
noszyło w tym kraju. Natomiast do 
drugiego etapu nie potrzeba wielu 
ludzi, potrzeba cichego, spokojne-
go, bez poklasku, bez szumnych 
haseł, opracowania rozwiązań, 
szczególnie ekonomicznych. Na-
tomiast do trzeciego etapu będzie 
potrzeba znów wielu ludzi. Na dzi-
siejsze możliwości jesteśmy wystar-
czająco silni. Każde większe siły 
byłyby niebezpieczne dla nas. Trze-
ba zachować najbardziej wiernych, 
mądrych ludzi na ten trzeci etap, a 
nie wykrwawić, wygubić ich teraz.

O: A więc czas pracuje dla 
nas?

LW: - Gdybyśmy mieli reformę 
to by czas pracował dla wszystkich, 
a tak to pracuje dla tych, którzy 
znajdą odpowiednie rozwiązania. 
Pamiętajmy jednak zawsze, że sta-
nowimy jeden naród  i prędzej czy 
później życie samo wymusi na nas 
porozumienie. Możemy mieć do sie-
bie pretensje, ale ważny jest los tego 
kraju i wszystko się z tym wiąże. To 
można osiągnąć nie walką a mozol-
ną pracą i porozumieniem. Tylko 
porozumienie gwarantuje rozwój.

O: Zawsze byłeś rzecznikiem 
porozumienia, ale dziś władza 
nie chce o tym słyszeć … 

LW: Wpływa na to wiele czyn-
ników i tak to oczywiście wygląda. 
Jednak w sytuacji, kiedy wiadomo, 
że nic nie jest do przyjęcia, robi się 
coś, co ładnie wygląda. Wykazuje-
my dobra wolę choć obniżamy po-
przeczkę, ale wiemy, że postulaty 
nasze idą dalej i o takie się pokusi-
my. Ale nie dziś.

O: Czy w tej strategii porozu-
mienia są jakieś punkty stałe?

LW: W ogóle porozumienie musi 
być do przyjęcia przez jedną i przez 
druga stronę. Nie można jednak 
mówić na ten temat dopóki się nie 
siedzi przy jednym stole i nie dysku-
tuje. Pierwsze to usiąść, sprawdzić 
karty kto czym gra, a więc możli-
wości rozwiązań. Wtedy dopiero 
można mówić o kompromisach czy 
następstwach.

O: Czy uważasz, że można iść 
na ustępstwa w kwestii tak za-
sadniczej jak sprawa więźniów 
politycznych?

LW: Nie wolno mi nawet na takie 
pytania odpowiadać. Miałem w tej 
sprawie propozycje dużo wcześniej, 
łatwiejsze, i mogłem to zrobić, ale 
nie ustąpiłem. To są moi ludzie, 
którzy płacą również za mnie. A 
więc nie mógłbym tego zrobić, nie 
mógłbym o nich zapomnieć. Możesz 
przejrzeć wszystkie oświadczenia 
jakie wydałem. Nie ma takiego te-
matu o którym mówiłbym częściej. 
Tylko, że opinia, zwłaszcza na Za-
chodzie jest już tym zmęczona, są 
tam inne sprawy. Nigdy w tej spra-
wie nie ustąpię. 

O: W negocjacjach jest czas na 
różne ustępstwa.

LW: Nie czas na dyskusję we-
wnętrzną z czego ustąpić, czas na 
dyskusję co mamy robić żeby obro-
nić naszych zakładników.

O: Czy mógłbyś coś więcej po-
wiedzieć o rozwiązaniach progra-
mowych?

LW: Chciałbym wrócić do tego co 
mówiłem trzy czy cztery lata wcze-
śniej. Podzielić naszą sprawę na 
segmenty. Wielu ludzi jest tylko po-
litykami i niczym więcej, wielu tyl-
ko ekonomistami, inni zajmują się 
sprawami zarządzania, inni znów 
nad obrona interesów pracowni-
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czych i tak dalej. Ażeby wszyscy nie 
robili wszystkiego, to powinniśmy 
właśnie między nich podzielić nasze 
prace. Naprawa Rzeczypospolitej w 
czterech czy pięciu tematach: praca 
i jej efekty, obrona efektów pracy, 
obrona interesów grupowych, pra-
wodawstwo i tak dalej. Podzielmy 
się, ale podzielmy się do pracy nad 
tematami. 

O: Ale w rzeczywistości nastę-
pują podziały w innym przekroju 
– podziały polityczne.

LW: Bo przeważa pogląd, że bez 
politycznych rozstrzygnięć nie bę-
dzie dobrze. Widzi się niemożliwości 
i niemoc w sferze politycznej , ale 
ja widząc niemożliwość przebicia 
sfery politycznej chciałbym zacząć 
od zmian gospodarczych, które są 
możliwe. Tu możemy się bić, poka-
zywać, gdzie jest marnotrawstwo, 
gdzie są złe rozwiązania. Jeśli będą 
one ulepszane, dyskutowane, to 
musi nastąpić rozluźnienie poli-
tyczne. I dlatego powinniśmy się 
zająć gospodarką, konkretnie w 
zakładach pracy, w przedsiębior-
stwach. Zaczynać od małych rze-
czy, nie globalnie. Większość ludzi 
cały problem widzi w sferze poli-
tycznej. Nie zgadzam się żeby pro-
blem ten było można rozwiązać na 
drodze jakichś niedojrzałych kon-
cepcji politycznych.

O: To znaczy, że nie odpowia-
dają Ci koncepcje niektórych ru-
chów politycznych?

LW: Nie ja je rozumiem, wiem 
dlaczego tak jest. One prędzej czy 
później, robiąc trochę złego, muszą 
wrócić do tych rozwiązań, o których 
ja wcześniej mówiłem.

O: Te ruchy wychodząc z prze-
słanek politycznych proponują 
własne rozwiązania ekonomicz-
ne, prawne i tak dalej.

LW: Ale stosunek haseł do moż-
liwości realizacji jest nieodpowied-
ni. Za dużo haseł politycznych. 
Nie da się przebić pewnych rzeczy. 
Oczywiście chcą się bawić, niech 
się bawią, ale niech robią więcej w 
sferze tej w której żyją ludzie. Je-
śli nie chcemy oderwać się od ludzi 
to nie proponujmy rozwiązań, któ-
re są abstrakcyjne. Chociaż kiedy 
Piłsudski pierwszy raz mówił o nie-
podległości to też było abstrakcyj-
ne. Kiedy zdarzy się taka okazja to 

my potrafimy ją wykorzystać, uło-
żymy ją. Najpierw ułóżmy sprawy 
gospodarcze.

O: Postulowaliśmy kiedyś na 
łamach naszego pisma, żebyś 
większym stopniu zabierał w 
sprawach ruchów czy działaczy 
demokratycznych poza granica-
mi Polski.

LW: Trzeba pamiętać, że ja robię 
to do czego się zobowiązałem. Sy-
tuacja coraz bardziej pcha mnie na 
pozycje polityczne, niemniej musze 
pamiętać że podjąłem się obrony 
interesów świata pracy. Byliśmy 
potem ruchem społecznym, bo 
taka była konieczność, z koniecz-
ności musiałem pełnić rolę trochę 
polityka, chciałbym jednak wrócić 
do roli, w której czuję się najlepiej. 
Moja rola jest typowo związkowa. 
Dlatego chciałbym jak najszybciej, 
aby ten ruch podzielił się i odciążył 
mnie w tematach, które mi nie od-
powiadają. 

O: Kto miałby to przejąć?
LW: Gdyby się wykształciły te 

„segmenty” o których mówiłem to 
byłoby dla mnie bardzo wygodne. 
Byłaby typowa grupa polityczna 
mieszcząca się w ruchu społecznym 
i ona brałaby odpowiedzialność i 
miałaby większe rozeznanie.

O: Ale na świecie liczy się głos 
Lecha Wałęsy!

LW: Powtarzam, będę z koniecz-
ności występował w tej roli, choć 
nie ma do tego ani szczególnych 
praw ani predyspozycji.

O: Jak oceniasz działania TKK 
i struktur regionalnych?

LW: Nie jestem od oceniania. 
Oceni historia i oceni  sytuacja 
dzisiejsza i jutrzejsza. Każdy z nas 
powinien poczuwać się do odpowie-
dzialności za losy kraju. Wszyscy  w 
granicach możliwości szukamy lep-
szych rozwiązań.

O: Co sądzisz o „Solidarności 
Walczącej”?

LW: Nie jestem od sądzenia. Nikt 
nie ma patentów i nie wiadomo czyj 
program zwycięży. Tylko nie mar-
nujemy sił i środków na walki pod-
jazdowe.

O: A ktoś prowadzi takie wal-
ki?

LW: Tu i ówdzie słyszy się, że 
robimy nie te rzeczy, co powinni-
śmy. Idziemy różnymi drogami, 

ale w jednym kierunku. Nie wolno 
mieć pretensji. To, że ktoś kiedyś 
nie miał racji, to nie znaczy, że nie 
będzie miął racji w przyszłości.

O: Jesteś pewien zwycięstwa?
LW: Tak, ale nie zwycięstwa, 

które będzie miało  na celu przeję-
cie władzy czy przeniesienie Polski, 
tylko zwycięstwa, które umożliwi 
większą wolność tego systemu. Mó-
wię o wydolności nie tylko ekono-
micznej, ale i w dziedzinie swobód 
obywatelskich, mówienia prawdy i 
tak dalej.

O: A jak oceniasz szanse po-
wstania niezależnych związków 
zawodowych, pluralizmu związ-
kowego?

LW: Myślę, że władza wychodzi 
z założenia, że nie czas chronić róż, 
jak las płonie. Nie czas jest na bu-
dowanie takich struktur, kiedy go-
spodarka tak kiepsko stoi.

O: A będzie kiedyś taki czas?
LW: Społeczeństwo polskie do-

wiodło, że bez tych struktur nie bę-
dzie efektywnie pracować i stąd też 
nie wierzę, żeby wygrał model krę-
pujący inicjatywę. Trzeba jednak 
powiedzieć, że pierwsza rzecz to 
praca, a potem efekty tej pracy do 
dzielenia. To jest bardzo śliski te-
mat i powinien być wcześniej jasno 
zarysowany. A więc daty jak dojść 
do tych rozwiązań organizacyjnych, 
które będą miały inne samorządy, 
inne związki. Na żywioł można sta-
wiać rozumiejąc złą sytuację eko-
nomiczną.

O: Czy spodziewasz się, że bę-
dziesz przewodniczącym związku 
działającego jawnie?

LW: Daję sobie pięć procent 
szans.

O: Dlaczego tylko pięć?
LW: Dlatego, że zawsze tak by-

wało, że nie ci ludzie stają na czele, 
którzy rozwiązują sytuację. Oczywi-
ści wiem, że dziś spoczywa na mnie 
95 czy 99 procent odpowiedzial-
ności za przygotowanie rozwiązań 
technicznych i programowych.

O: A co potem będziesz robił ?
LW: Chciałbym trochę pożyć 

jak normalny człowiek i chciałbym, 
żeby inni posmakowali tej roboty i 
pociągnęli ją z jakimś zamysłem.

„Obraz” nr 5 z 1986 r.
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SIEWCOM
Któregoś dnia wam się ziści:
z nawozu nienawiści
wykiełkuje krwideologia.

Gdzieś kiedyś przed świtaniem
od waszych czystych snów odstanie
obmyje place rykiem radia
hasłami przetrze ulic gardła
szarpiami flag obwiąże rany.

I higienicznie odcedzi
dobrych
Od rozstrzelanych.

KOLĘDA
Położyli z narzędziowni
w skrzynce.
Pakuł szmat podścielili
Dziecińce.
„Przechowamy Ciebie na zajezdni
By Cię znów nie zakapował
jeden z nich.
Podzielimy się kartkową margaryną.
Pośnij nam na zbawienie
Dziecino.”

Ale już się zwiedzieli
po świecie
i chodzili na ten strajk
obaczyć Dziecię.
Ten ulotkę niósł Mu
tamten cytrynę.
Żołnierz przyszedł i powiedział:
„Ja nie winien”.
Rolnik przyszedł – niósł puste ręce.
Króle przyszły i mówiły:
„Nigdy więcej”.

i robotnik przyszedł – niósł kajdany.
Zapłakała Matka przemyła my rany.
„Znowu znowu – powiedziała – w taki czas!”

I zakwiliło Dzieciąteczko pierwszy raz. 

NIE UFAJCIE POETOM
Nie ufajcie poetom. Coś knują poeci.
Pozornie jakieś róże perły fintyfluszki
ale z pomiędzy róż
ale z perłowej muszki
Bóg wie jaka im groźna aluzja wyleci.

Niech czuwają saperzy, Niechaj strasz ogniowa
patrzy w okna poetów i w sny bezrozumne.
Później będzie za późno. Gdy poniosą trumnę
wodza który przydeptał
rym
co eksplodował.

POROZUMIENIE
Będą rozmawiać. Nakryli do stołu.
Jest biel i czerwień i orzeł i kielich.
Zaraz poproszą. Już drzwi odemknęli.
wpuszczą gawiedź i siądą by radzić pospołu.

Przepiją do nas. Za dom. Za ziemię ojczystą.
Za pamięć pogrzebaną. Za cmentarną ciszę.
Wybaczą ekstremistom i antagonistom.
Już zaraz. Już trącają nas w plecy klawisze.

ZIEMIA POGWAŁCONA
Milczy rankiem skopany asfalt
niebo w sińcach górą skrada się na plecach
ludzie budzą się od jęku sumień
żeby w miasto szmuglować się tłumnie
nim ich czujny gwizdek wymaca.

Cisza ust zamkniętych – kamień bezmierny.
Cisza butów petard wozów pancernych.
Cisza drzewek na mrocznych wystawach.

Tylko z ziemi świeżo pogwałconej wrzeszczy
wniebogłosy ciągnięta
trawa.

Poezja Joanny Kulmowej
W „Obrazie” często gościły wiersze Joanny Kulmowej. Na łamach pisma ukazywały się też wiersze innej szczecińskiej 
poetki Heleny Raszki, rysunki Szymona Kobylińskiego, teksty satyryczne znanych autorów.

Wiersze z: „Obraz” nr 11-12 z 1987 r. 



189

obrazobraz28

NULA – Janina Szorc
Zmarła 7 kwietnia 1990 roku w Le Creusot (Francja). Dwa lata wcześniej gdy milicja za-

trzymała Ją i jej męża  Henryka ze świeżo wydrukowanym transportem „Obrazu”, poprosi-
łem by spisała swój życiorys. 

Napisała: 
Urodziłam się w Korcu na Woły-

niu. Ojciec mój pracował w cukrow-
ni, a matka prowadziła dom wycho-
wując czworo dzieci. Jesienią 1939 
r. Ojca aresztowano i wywieziono 
do Rosji. Siedział w więzieniu – naj-
pierw w Szepetowce, a po wyroku 
(8 lat) wywieziono go w głąb Rosji. 
Po kilku tygodniach od aresztowa-
nia Ojca, w nocy przyszli do nas 
żołnierze rosyjscy, kazali spakować 
się w ciągu godziny i wywieźli nas 
do Rosji. 

Zawieziono nas do miejscowości 
Głubokoje, około 200 km od Archan-
gielska. Mama i najstarszy brat (15 
lat) musieli pracować przy wyrębie , 
jak i wszyscy przywiezieni tu razem 
z nami Polacy.

Wiosną 1942 roku najstarszy 
brat odchodzi z domu mając na-
dzieję dostać się do wojska, które 
gromadzi się wokół gen. Andersa, 
i spotkać tam Ojca. Nie zdążył jed-
nak dotrzeć na czas. W 1943 r. w 
maju umiera Mama. Jako ośmiolet-
nie dziecko pozostaję pod opieką 
czternastoletniej siostry. Drugi brat 
pracuje kilka kilometrów od nas i 
tam mieszka, a właściwie wegetuje 
– śpiąc razem z końmi, których do-
gląda.

W roku 1944 w maju likwiduje 
się obóz pracy Głubokoje i wszyst-
kich Polaków wywożą do Archan-
gielska. Tam gromadzi się wszyst-
kich Polaków z lasów archangiel-
skich przez kilka tygodni. Specjalne 
komisje chodzą po całym mieście, 
gdzie zgromadzeni są Polacy, wy-
szukują osierocone dzieci i groma-
dzą je organizując Polskie Domy 
Dziecka. Wraz z siostrą i bratem 
dostajemy się do takiego domu i 
wywożą nas na Kaukaz do miasta 
Ipatowo. Polski Dom Dziecka w Ipa-
towie prowadzi szkołę polską. Koń-
czę tam pierwszą klasę i zaczynam 
drugą.

W lutym 1946 r., po sześciu la-
tach zesłania, wracamy do Polski. 

Dzięki wspaniałym wychowawca i 
młodzieży polskiej naszego Domu, 
transport nasz jest pierwszym 
transportem sierot wracających z 
Rosji. Do roku 1956 przebywałam 
przez cały czas w Państwowym 
Domu Dziecka w Trójmieście. W 
roku 1947 odnalazłam Ojca , któ-
ry przebywał w Anglii. W 1948 r. 
odnalazł się brat, o którym jeszcze 
w Rosji dostaliśmy wiadomość, że 
zginął pod Lenino. Ojciec do końca 
życia (zmarł w 1982 r., w Anglii) nie 
odwiedzi ani razu Polski – tak bar-
dzo bał się Sybiru.

W 1956 roku ukończyłam szko-
łę średnią w Sopocie – Technikum 
Handlowe MHW i zaraz po matu-
rze przyjechałam do Polic. W 1957 
r. wyszłam za mąż  i miałam dwoje 
dzieci. Pracowałam przez 25 lat w 
różnych zakładach pracy jako księ-
gowa. Ostatnio, tj. od lipca 1975 r. 
do kwietnia 1984 r. pracowałam 
w Zakładach Chemicznych „Poli-
ce”. Nigdy nie należałem do partii, 
ani do żadnych organizacji komuni-
stycznych.

W 1980 roku widząc działalność 
stoczniowców, między innymi moje-
go męża, całym serce przystąpiłam 
do NSZZ „Solidarność” starając się 
rozpropagować ideały tego związ-

ku. Pomagałam mojemu mężowi w 
komisji przedwyborczej podczas 
wyborów regionalnych.

Wielkim szokiem było dla mnie 
ogłoszenie stanu wojennego. W dniu 
17 grudnia 1981 r. otrzymałam na-
ganę na piśmie podpisana przez dy-
rektora ZCH „Police” – „za szykano-
wanie członków partii”.  Komisarz 
wojskowy urzędujący w ZCH „Poli-
ce” groził mi internowaniem i tylko 
dzięki mojemu kierownikowi, który 
wysłał mnie na przymusowy urlop 
mimo nasilenia prac bilansowych, 
uniknęłam większych represji.

Po internowaniu męża w sierp-
niu 1982 r. podjęłam jego dzieło 
drukując w dalszym ciągu pismo 
„Feniks”. Przetrwałam dzięki przy-
jaciołom dwa miesiące. Dnia 4 li-
stopada 1982 r. zostałam interno-
wana, mimo że po przeprowadzonej 
gruntownej rewizji nic nie znalezio-
no. Decyzja o internowaniu brzmia-
ła: może podjąć działalność itd.…

Przez cały czas do chwili za-
trzymania nas z wydawnictwem 
„Obraz”, robiłam wraz z mężem, 
to wszystko co było potrzebne i ko-
nieczne „Solidarności” i opozycji.

Jak wiele kryje zdawkowe 
„wszystko co było konieczne i 
potrzebne”, wie nas tylko garst-
ka. Nieliczni również zdawali so-
bie sprawę z walki jaką zawsze 
pogodna, energiczna, narzekają-
ca jedynie na zbyt małe obciąże-
nie pracą Nula toczyła przez lata 
z nieubłaganą chorobą. Pozostała 
nieugięta, tak w obliczu choroby, 
jak i wydarzeń które nastąpiły po 
ostatniej „wpadce”.

My, wówczas trzydziestolat-
kowie obdarzyliśmy Ją pseudo-
nimem „Babcia”, który mówił 
nie tylko o różnicy wieku. Żal, że 
Nuli już wśród nas nie ma łago-
dzi pamięć o tym wszystkim, co 
los nam dał, pozwalając się z Nią 
zetknąć.

Piotr Mync
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19 sierpnia 1980 roku współor-
ganizował w Gryfii strajk, którym 
następnie - jako członek  Komitetu 
Strajkowego – do 30 sierpnia współ-
kierował. Od września 1980 roku 
należał do  „Solidarności”, a w listo-
padzie został wiceprzewodniczącym 
Komisji Wydziałowej i  delegatem do 
MKR w Szczecinie. Po wprowadze-
niu Stanu Wojennego od 13 do 15 
grudnia 1981 uczestniczył w strajku 
jako wiceprzewodniczący Komitetu 
Strajkowego Gryfii. Z powodu dzia-
łalności związkowej został zwolnio-
ny z pracy w Stoczni Remontowej. 
Za nieprzerwaną działalność opozy-
cyjną poniósł dalsze konsekwencje. 

5 maja 1982 roku został zatrzy-
many, a następnie przez sześć dni  
przetrzymywano Go w areszcie Ko-
mendy Wojewódzkiej  MO w Szcze-
cinie. Następnie 11 maja trafił  do 
więzienia w Wierzchowie, gdzie był 
internowany do  2 sierpnia, kiedy to 
przewieziono Go do  zakładu karne-
go w Strzebielinku. Z internowania 
Zdzisław Konury wrócił w przeded-
niu Wigilii Bożego Narodzenia 1982. 
W 1983 roku podjął pracę jako ślu-
sarz w Rzemieślniczym Zakładzie 
Ryszarda Seroczyńskiego w Tanowie. 

Od  1983 do 1989 roku prowadził – 
jako ajent - punkt skupu butelek w 
WSS Społem w Szczecinie. W 1983 
roku był jednym z pomysłodawców 
i założycieli miesięcznika społecz-
nego Obraz, który wydawał do 1989 
roku wraz z Niezależnym Zespołem 
Solidarnościowym. Był też współwy-
dawcą podziemnego pisma „Feniks”, 
drukarzem szczecińskiej edycji „Ty-
godnika Mazowsze”, „Tygodnika Wo-
jennego” oraz ulotek, komunikatów, 

organizatorem papieru i matryc. Or-
ganizował kolportaż prasy podziem-
nej w Szczecinie i województwie, 
akcje plakatowe na terenie miasta, 
uczestniczył w demonstracjach, or-
ganizował spotkania opozycjonistów 
w domu siostry. 26 kwietnia 1984 
został ponownie aresztowany i uwię-
ziony areszcie w Nowogardzie, skąd 
21 lipca 1984 zwolniono Go na mocy 
amnestii. W latach 1983-1989 był 
wielokrotnie zatrzymywany, prze-
słuchiwany, poddawany rewizjom. 
Od 1990 roku utrzymywał się z prac 
dorywczych, od 2007 pracował jako 
wykonawca robót wykończeniowych 
w Prywatnym Zakładzie Remonto-
wo-Budowlanym w Szczecinie. Zdzi-
sław Konury zmarł  12 październi-
ka  2007. Odznaczony był Honoro-
wą Odznaką Zasłużony dla Kultury 
Polskiej (2005). Pośmiertnie w 2009 
roku przyznano Mu Honorową Złotą 
Odznakę  Gryf  Pomorski. 

Na podstawie biogramu  Encyklope-
dii Solidarności sporządzonego 

przez Sylwię Wójcikową 
opracował  Tomasz Duklanowski

ZDZICHU – Zdzisław Konury
Zdzisław Konury urodził się 28 października 1952 w Szczecinie. W latach 1967-1972 

uczył się w  Technikum Mechanicznym. Potem rozpoczął pracę w  Elektrowni Dolna Odra, 
gdzie przez 7 lat pracował jako technik mechanik silników wysokoprężnych. Pod koniec 
1979 roku przeniósł się do Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Zdzisław Konury już 
w  1976 roku brał udział  w protestach robotniczych w Elektrowni. Utrzymywał kontakty z 
KOR, a następnie z KSS KOR. Uczestniczył też w  spotkaniach niezależnych środowisk w 
Szczecinie. 

Wspomnienia
Tomasz Zieliński:

Ze Zdzichem  Konurym byliśmy 
razem internowani w Wierzchowie 
i Strzebielinku. Tam go poznałem. 
To był bardzo pogodny i sympatycz-
ny człowiek. Mimo sytuacji, w jakiej 
się znaleźliśmy, nie tracił ducha. On 
kochał być drukarzem i  również w 
internacie w ograniczonym zakre-
sie zajmował się drukowaniem. A 
drukowaliśmy znaczki. Matryce ro-

biliśmy na zerwanym z podłogi li-
noleum. Rzeźbiliśmy w nim formę 
a następnie dostarczaliśmy ją Zdzi-
chowi. On to drukował, korzystając 
z przemyconych farb. Bardzo go ten 
druk zajmował, to było takie jego 
hobby w więzieniu. Wtedy zawiązała 
się nasza bardzo dobra znajomość. 

Już po wyjściu z internowania 
Konury przyszedł do mnie ze Ste-
fanem Kozłowskim z propozycją 
zrobienia Obrazu. To było w marcu 

1983 roku. Powiedzieli, że trzeba 
wydawać jakieś podziemne pismo. 
Stefan Kozłowski wymyślił tytuł. I 
potem kontakt się urwał. Wprawdzie 
Zdzichu cały czas w Obrazie był ale 
ja się z nim widywałem bardzo rzad-
ko ze względów konspiracyjnych. 
Ja robiłem swoją robotę, on swoją i 
nie było potrzeby żebyśmy się spo-
tykali. Kiedyś nawet zapytałem go 
gdzie jest drukarnia Obrazu,  a on 
mi odpowiedział, że nie muszę tego 
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wiedzieć. No i miał rację. 
Wiem, że potem Konury poszedł 

siedzieć, ponieważ podczas rewizji 
znaleziono u niego nielegalne pisma. 
Bo oprócz działalności drukarskiej 
Zdzichu kolportował różnego ro-
dzaju podziemne druki i to na dużą 
skalę.

Już po upadku komunizmu ta 
nasza znajomość się trochę rozeszła. 
Odwiedzałem go kilka razy w domu, 
ale to już były tylko towarzyskie spo-
tkania. Nie było żadnej konspiracji. 

Zapamiętałem go jako człowieka 

bardzo optymistycznie nastawione-
go do życia. Jeśli nawet przeżywał 
jakieś trudności, to nie dawał po so-
bie poznać. To go bardzo charakte-
ryzowało. 

Artur Balazs:

Nie tylko ze Zdzichem ale z całą 
jego rodziną byłem zaprzyjaźniony.

 To były bardzo bliskie relacje. 
Poznaliśmy się w internowaniu. Wte-
dy zajmował się odbijaniem znacz-

ków solidarnościowych i pocztówek. 
Współwydawał  gazetkę wśród inter-
nowanych. Zaraz po wyjściu z inter-
nowania, należał do tej grupy, która 
przyjeżdżała do mnie na wieś. Ja im 
załatwiałem trochę żywności a oni 
pomagali w gospodarstwie. Wtedy 
się zaprzyjaźniłem ze Zdzichem. Po-
tem go zamknęli w więzieniu. Kiedy 
siedział w Nowogardzie, pomagałem 
jego rodzinie. 

Wiedziałem, że  Zdzichu zajmuje 
się drukiem i  mi też pomagał dru-
kować moje pisma z „Solidarności”. 

Między nami zawiązała się 
autentyczna przyjaźń. 

Pomagaliśmy sobie na-
wzajem. Pamiętam, że był 
taki czas, że nie chcieli go 
nigdzie do pracy przyjąć , to 
założył firmę budowlaną i po-
łożył mi w domu podłogę. Pa-
miętam, że na kilka miesięcy 
wyjechał do Stanów żeby tro-
chę zarobić. Nie chciał tam 
zostać, wrócił. Najlepiej czuł 
się w Polsce.

Mogę powiedzieć, że był 
człowiekiem bardzo odważ-
nym i serdecznym. Do dzi-
siaj utrzymuję kontakt z jego 
synem Tomkiem, który pro-
wadzi szkołę tańca koło mnie 
w Dziwnowie. Widziałem się 
z Tomkiem dwa tygodnie 
temu. 

Sławomir Lener:

Poznaliśmy się już w 
stanie wojennym. U nas w 
biurze pracowała jego żona. 
Wtedy Konury był internowa-
ny. Gdy wyszedł, zaczęła się 
nasza znajomość. Zdzichu 
był związany z grupą, która 
wydawała Obraz, wcześniej 
drukował Feniksa. Zawsze 
bardzie interesowała go ta 
strona techniczna , druk, 
organizowanie papieru, kol-
portowanie. To był bardzo 
uczynny i inteligentny czło-
wiek. Z cała pewnością  nie-
tuzinkowy i oddany walce z 
komunizmem.

Opracował  
Tomasz Duklanowski

„Obraz” wyd. specjalne referendum z 1987 r.
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Rozmowa ze Sławomirem Lenerem

Chodziło nam o wolność i demokrację
Jakie były początki Pana 

współpracy z „Obrazem”? 
Właściwie zaczęło się to wszyst-

ko z przypadku. W roku 1980 roz-
począłem pracę w Biurze Studiów 
i Projektów Służby Zdrowia. Pra-
cował już tam wtedy kolega Adam 
Wycichowski, który miał na koncie 
działalność opozycyjną. Na fali wy-
darzeń z roku 1980 sam zacząłem 
wykorzystywać swoją umiejętność 
rysowania do tworzenia rysunków 
satyrycznych. W ten sposób załapa-
łem się do „Jedności”. I to prawdo-
podobnie, plus działalność w „Soli-
darności” spowodowały, że mnie in-
ternowano. Zaczęli nas wzywać na 
przesłuchania 18 grudnia. Adama 
od razu wsadzili. Mi zaoferowano 
podpisanie lojalki. Nie podpisałem 
i mnie również zamknęli. I to wła-
śnie tam poznałem ludzi, z którymi 
potem pracowaliśmy przy „Obrazie”, 
między innymi Zdzicha Konurego, 
który już w Wierzchowie próbował 
wydawać pierwsze pisemko i miał 
plany z tym związane. Kiedy wy-
szedłem i wróciłem do biura, tutaj 
jeszcze wszystko było w powijakach 
i nie było pomysłu, żeby wydawać 
pismo. Zanim coś udało się zorga-
nizować – drugi raz wylądowałem za 
kratkami. Po wyjściu, w 1983 kole-
dzy już tworzyli „Obraz” i naturalnie 
do nich dołączyłem. 

Zadebiutował Pan jako autor 
okładki…

Tak, zaczęło się od okładki. Nie 
uczestniczyłem w tworzeniu pierw-
szych dwóch lub trzech numerów. 
W nich na pierwszej stronie widniał 
po prostu na maszynie napisany ty-
tuł - „Obraz”. Ja wymyśliłem okład-
kę i to, że musi być drukowana ina-
czej niż pozostała cześć gazety. Z 
czasem wszedłem w te zagadnienia 
głębiej i to na mojej głowie była cała 
technika. 

Jak drukowany był Obraz? 
Treść drukowana była na po-

wielaczach, najpierw normalnych, 
a potem offsetowych. Natomiast 
okładka na początku była robiona 
na sicie. Mniej więcej w połowie wy-
dawania dostaliśmy powielacz off-

setowy, na którym również można 
było robić okładki. 

Gdzie pismo było drukowane? 
Teksty były drukowane w Po-

licach w mieszkaniu Henia i Nuli 
Szorców. Sitodrukami zajmował się 
natomiast Longin Komołowski, któ-
ry znał się na tym bardzo dobrze i 
robił dla nas te okładki, przy okazji 
pracy  nad swoimi rzeczami. Rów-
nież ochrona drukarni była jednym 
z moich zadań. Dlatego to ja odbie-
rałem cały transport „Obrazu” i do-
piero do mnie dojeżdżali następni 
ludzie, tak żeby nie spotkali druka-
rzy. Z dużego fiata było to przeła-
dowywane do starej skody, którą ja 
przyjeżdżałem. Potem przyjeżdżała 
po to Bożena Gielarowska. To był 
taki pierwszy styk. 

To uchroniło Was przed wpad-
kami? 

Drukarnia była dobrze chronio-
na, bo wpadła raz i to przez zupełny 
przypadek. Wcześniej była już tam 
rewizja i niczego nie znaleźli. Do-
piero jak było pewne, że jednak coś 
tam musi być, bo wpadł samochód 
z całym nakładem, to znaleźli jedną 
maszynę pod zabudowanym szafą 
skosem, rozbierając przy tym całe 
podłogi i ściany na poddaszu.  Tylko 
że w drugim skosie była druga ma-
szyna i na to już nie wpadli. I ta, po 
kilkunastu dniach została urucho-
miona. Po wpadce, w parę dni wy-
drukowaliśmy cały stracony nakład 
jeszcze raz w Warszawie, żeby zrobić 
im na złość. 

Ale w tym czasie drukowali-
ście nie tylko „Obraz”…

Stwierdziłem, że coś trzeba robić 
w przerwach pomiędzy kolejnymi 
numerami, stąd te książki, kasety, 
znaczki. Nosiło człowieka. Nazwa-
liśmy to wydawnictwo Oficyna. Za-
częło się od tego, że stwierdziliśmy 
że bez sensu jest przywozić kasety 
magnetofonowe z Warszawy, które 
wydaje Nowa, skoro można je wyda-
wać tutaj, tym bardziej że mamy do-
stęp do taśm. Pojechałem do War-
szawy, oni się zgodzili i udostępnili 
swoją licencję za opłatą. Pierwsze 

kasety były licencyjne, potem zaczę-
liśmy robić własne. To była przede 
wszystkim muzyka, ale także au-
dycje radiowe. Wydaliśmy między 
innymi kabaret Tey czy Macieja Ze-
mbatego. 

Wszystko było przegrywane na 
dwukasetowych magnetofonach. 
Przegranie półgodzinnej kasety 
trwało 15 minut. Koleżanki to po 
domach powielały. W pewnym mo-
mencie dostaliśmy profesjonalną 
powielarkę kaset. Wtedy pięć kaset 
można było nagrać w dwie minuty. 
Cały czas korciło nas także, żeby 
wydawać książki. Ktoś nawet zdobył 
tłumaczenie Forsyth’a, ale niestety 
wydanie tego przerosło nasze moż-
liwości i zostaliśmy przy mniejszych 
rzeczach. 

Występował Pan również oczy-
wiście na łamach „Obrazu” jako 
autor rysunków. Jakie rysunki 
się tam pojawiały?

Oprócz moich, umieszczane były 
w „Obrazie” także rysunki m.in. 
Szymona Kobylińskiego. Pomagał 
mi też kolega z pracy - Wiesiek To-
maszewski. Ja przygotowywałem 
albo grafiki, albo obrazki, przy któ-
rych podrabiałem styl Czeczota albo 
Mleczki, bo mój własny był dosyć 
rozpoznawalny. Najczęściej obrazo-
wały one publikowane artykuły lub 
były komentarzem do aktualnych 
wydarzeń. 

Jak wspomina Pan czasy two-
rzenia „Obrazu” i pracy w wydaw-
nictwie?

Bardzo miło. Czasem zastana-
wiam się jedynie, jak można było 
jednocześnie pracować i robić jesz-
cze tyle dodatkowych rzeczy, kom-
binować po nocach. Nam chodziło 
o wolność, demokrację i do tego 
doszło. Nie mam pretensji, że coś 
wyszło w historii nie tak, choć wiem 
że i obecna sytuacja nie każdemu 
odpowiada. Poza tym człowiek był 
młody, a wtedy wszystko jest fajne, 
szczególnie taka zabawa w policjan-
tów i złodziei, w której na co dzień 
uczestniczyliśmy. 

Rozmawiała Paulina Łątka
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Rozmowa z Bożeną Gielarowską 

Po prostu  
byliśmy przeciw 

Jak rozpoczęła się Pani 
współpraca z Obrazem?

W roku 1979 trafiłam do zespo-
łu Biura Studiów i Projektów Służ-
by Zdrowia, w którym pracował 
m.in. Adam Wycichowski. To on 
przynosił nam bibułę – braliśmy, 
czytaliśmy i dalej puszczaliśmy 
w obieg. A pracowali wtedy tutaj 
wszyscy, którzy później w stanie 
wojennym coś robili: Marysia Wy-
cichowska, Halina Swarcewicz, 
Basia Kowalska, Basia Sauk, Da-
nusia Konury, Sławek Lener  no i 
Piotr Mync. Potem przyszedł rok 
1980, 1981 i stan wojenny. Adama 
internowali, niedługo potem Sław-
ka Lenera. Obaj publikowali wcze-
śniej swoje rysunki w „Jedności. 
Wtedy, po ich zamknięciu, wszyst-
ko się jakoś rozkręciło. Byliśmy 
poruszeni tym, co się działo, tym 
że zatrzymali wielu naszych kole-
gów. Trzeba było coś z tym zrobić. 
Na początku zajęliśmy się pomocą 
internowanym, przekazywaniem 
grypsów, robieniem paczek, itd. 
Początków samego „Obrazu” nie 
pamiętam. Któregoś dnia podszedł 
do mnie Piotr, kompletnie zakręco-
ny przeciwko tamtej rzeczywistości 
i zapytał, czy chcę coś robić. Odpo-
wiedź była wtedy naturalna. No i 
dostałam działkę - kolportaż. Tro-
chę mnie to prawdę mówiąc prze-
raziło - bo to dużo dźwigania. 

Jak zorganizowany był kol-
portaż „Obrazu”? 

Moim zadaniem było przyjechać 
na wyznaczoną godzinę z kierowcą 
do lasu. Tam czekali na mnie naj-
częściej Piotrek ze Sławkiem albo 
Zdzichu Konury. Mieli już cały 
wydrukowany nakład, który do-
stawali od Henia Szorca. Nie wie-
działam, że to on drukuje, dopóki 
któregoś razu nie przyjechałam za 
wcześnie. Szybkie przepakowanie 
i odjazd. A potem poszczególne 
punkty. Takich adresów, do któ-

rych trzeba było dostarczyć bibułę 
miałam kilka (między innymi: Ba-
sia Kowalska, Halina Swarcewicz). 
Zmieniały się kilkakrotnie w tym 
czasie, ale były też takie, które 
przetrwały do końca, na przykład 
mieszkania Włodzimierza i Małgo-
rzaty Badetko, Majki Jankowskiej. 
Te osoby znałam, ale było też wie-
le takich, których nie znałam. Pa-
miętam ulice, ale nie pamiętam 
numerów domów. Starałam się to 
wyrzucać z głowy, bo bałam się, 
że jak mnie złapią, to podadzą mi 
jakiś środek i wygadam się. Pa-
miętam zatem ulice i ludzi, choć 
nigdy nie poznałam nazwisk wielu 
z nich. Jedni zapraszali mnie na 
herbatę, inni odbierali bibułę na 
korytarzu. Do tych punktów przy-
chodzili inni, odbierali cześć na-
kładu i tak to się rozchodziło.

Z kim Pani tam jeździła? 
Miałam kilku kierowców. Na 

pewno był Jurek Safanów – bar-
dzo spokojny człowiek, najbardziej 
lubiłam z nim jeździć. I jego żona 
Hanka. Szczęśliwie nigdy nas nikt 
nie złapał.

Był też inny kierowca, którego 
nazwiska nie znałam. Pod koniec 
był jeszcze jeden, który bardzo 
szybko prowadził samochód. Nie 
poznawaliśmy się bliżej. Przedsta-
wiałam się innym imieniem, potem 
się zdarzało się, że zapominałam 
jakim. 

Trzeba było działać bardzo 
ostrożnie? 

Nigdy nie zatrzymywaliśmy się 
pod budynkiem, do którego mieli-
śmy dostarczyć bibułę. Na punkt 
szłam jedną drogą, inną wracałam. 
Pamiętam takie zdarzenie na ulicy 
Konopnickiej. Zmierzcha. Idę z pa-
kunkami i nagle wszystko wypada 
mi z rąk. Bibuła rozsypała się na 
chodnik. I nagle pojawia się przy 
mnie młody chłopak. Spojrzał na 

papiery i nie zorientował się co to 
jest. Zapytał tylko, czy mi pomóc. 
Skamieniałam na myśl o tym, co 
by było, gdyby go przy tym złapali. 
Sama jakoś pozbierałam wszystko 
i poszłam dalej. 

Bardzo ciężkie bywały te pa-
kunki. 

Nigdy Pani nie wpadła? 
Ja nie. Ale na przykład chcieli-

śmy zorganizować archiwum. Dla-
tego pojedyncze egzemplarze zbie-
raliśmy w mieszkaniu Witka Grze-
gorzewskiego. Tam próbowaliśmy 
to zarchiwizować. To była kawa-
lerka. Pamiętam jak któregoś dnia 
tam siedziałam, pisałam, nagle 
otworzyły się drzwi i wszedł wysoki 
młodzieniec. Przywitał się, powie-
dział, że przyszedł podlać kwiatki i 
poprosił żebyśmy nie podlewali ich 
wodą z kranu. To był właśnie Wi-
tek. Z tego mieszkania korzystało 
kilka osób. Któregoś razu Sławek 
i Basia byli śledzeni. Na szczęście 
Basia się zorientowała i w nocy 
wszystko trzeba było przenieść. 

Jak wspomina Pani czasy tej 
działalności?

Czasami myślę, że chciałabym 
spotkać tamtą dziewczynę którą 
byłam. Nie byłam przecież  rewo-
lucjonistką ani społecznicą. To co 
robiliśmy, było naturalne To był 
dla nas szok – stan wojenny. Ale 
musieli być tacy zapaleńcy jak Pio-
trek, Zdzichu, Heniu czy Sławek, 
którzy tym pokierowali. Gdyby nie 
oni, to nie wiem czy bym coś robi-
ła. My byliśmy po prostu przeciw. 
Nie wiem czy ktoś z nas myślał, że 
będzie jakaś nowa Polska, że nie 
będzie komuny. Oni nas chcieli 
wtedy przekabacić. A my powie-
dzieliśmy nie. 

Rozmawiała Paulina Łątka



194

obrazobraz 33

Rozmowa z Wojciechem Soińskim 

Jakie były początki „Obra-
zu”? 

To wszystko miało swoje korze-
nie w Wierzchowie i Strzebielinku, 
gdzie siedział Stefan Kozłowski 
i to u niego w głowie zrodził się 
pomysł tworzenia takiego pisma. 
Kiedy wyszliśmy na wolność, 
gdzieś na przełomie roku 1982 i 
1983 roku, Stefan odbył prawdo-
podobnie szereg spotkań rozmów 
z różnymi ludźmi, które potem 
zaowocowały kolejnymi publika-
cjami na łamach „Obrazu”. Jego 
działania zostały podchwycone 
przez Tomasza Zielińskiego, Mi-
chała Paziewskiego i mnie i razem  
zaczęliśmy tworzyć „Obraz”. Po 
kilku miesiącach Stefan wyemi-
grował i wtedy jego funkcję prze-
wodnią przejął Tomasz Zieliński. 
Każdy z nas miał swoje grono zna-
jomych, którzy byli wprowadzani 
w temat i tak to się naturalnie zro-
dziło. 

Jak idea przyświecała po-
wstaniu „Obrazu”? 

Myślę, że każdy z nas przede 
wszystkim uważał, że nie można 
siedzieć i nic nie robić, szczegól-
nie że był to okres już dość mrocz-
ny: „Solidarność” się skończyła, 
my swoje odsiedzieliśmy, ludziom 
żyło się kiepsko a nastroje się po-
garszały. Czuliśmy więc natural-
ną potrzebę stworzenia czegoś, co 
będzie odpowiedzią na tę sytuację 
i to nas napędzało. Co do charak-
teru pisma, to w tamtym czasie w 
Szczecinie i w Polsce ukazywało 
się bardzo dużo ulotnych pise-
mek, ale miały one raczej cha-
rakter dziennikowo - informacyj-
ny. Natomiast brakowało pisma, 
które dawałoby pogłębiony obraz 
tych tematów. Czytając kolejne 
numery „Obrazu” da się zaobser-
wować pewną ewolucje pisma, ale 
trzon pozostawał cały czas ten 
sam. Pierwszy rys stworzył Stefan 

Kozłowski, potem Tomasz Zieliń-
ski – oni nadawali ton. 

Natomiast pismo nie posiadało 
chyba wyraźnego kształtu ideolo-
gicznego. Wydaje mi się, że każdy 
mógł tam znaleźć swoje miejsce. 
Raczej nie byliśmy nastawieni na 
kształtowanie czytelnika zgodnie 
z naszymi poglądami. Myślę, że 
reprezentowaliśmy rozsądny, nie-
podległościowy kierunek.  

Jaka tematyka dominowała?
Było to typowe pismo społecz-

no – polityczne. Pojawiały się ana-
lizy bieżących zdarzeń, a także 
szersze rozważania i koncepcje na 
temat tego,  w jakim kierunku sy-
tuacja w kraju może się rozwinąć. 
Publikowaliśmy sporo literatury, 
poezji, na przykład Joanny Kul-
mowej czy Heleny Raszki, kary-
katury - Szymona Kobylińskiego. 
Był rubryka „Obraz Miesiąca” z 
aktualnościami, felietony. Tema-
tyka była więc zróżnicowana.  

Skąd pochodziły teksty?
Obraz był pismem konspiracyj-

nym, więc pojawiali się w nim au-
torzy, którzy pisali pod własnym 
nazwiskiem, ale najwięcej było 
tekstów podpisywanych pseudo-
nimami. Po dziś dzień czasem nie 
wiem, kto był autorem poszcze-
gólnych artykułów. Każdy z nas 
miał swoje znajomości w różnych 
środowiskach, tam kolportowa-
liśmy „Obraz” i stamtąd również 
dostawaliśmy różne teksty. Mieli-
śmy więc autorów z regionu, ale 
też z innych miast. Czasem było 
wiadomo od kogo, a czasem nie. 
Ja na przykład dostawałem teksty 
na temat sytuacji w armii pisane 
przez oficera. W tym przypadku 
ujawnienie źródła groziło bardzo 
groźnymi konsekwencjami. 

Jak wyglądała praca redak-
cyjna?

Spotykaliśmy się w cyklu mie-
sięcznym, najczęściej we trójkę. 
Spotkania te odbywały się w róż-
nych mieszkaniach. Głównym 
prowadzącym był zawsze Tomek. 
Pokazywaliśmy teksty, które mie-
liśmy, omawialiśmy je, zastana-
wialiśmy się nad kształtem naj-
bliższego numeru. Opracowaniem 
tekstów zajmował się Tomek. Zda-
rzało się, że czasem tych materia-
łów brakowało, a czasem było ich 
w nadmiarze. 

Czy tej pracy towarzyszyło 
poczucie zagrożenia? 

Traktowaliśmy zagrożenie, jako 
stały element naszej działalności. 
Oczywiście miało ono również cał-
kiem konkretny wymiar, na przy-
kład w postaci aresztowania Zdzi-
cha Konurego. Z drugiej strony, 
mam jednak pewne poczucie, że 
„Obraz” był w jakiś sposób oszczę-
dzany przez służby. Nie było prze-
cież sposobu, żeby do nas nie do-
tarli, jeśli tylko by chcieli. Szcze-
gólnie, że również w naszym kręgu 
działali współpracownicy. Wiedza 
służb była więc na pewno spora, a 
mimo to mogliśmy działaś przez te 
wszystkie lata.  

Jak wspomina Pan czasy 
tworzenia „Obrazu”? 

Byliśmy młodzi i wszystko z 
tamtych czasów wydaje się dzisiaj 
fajne. Była to na pewno ciekawa 
przygoda. Nawet nieszczęścia, po 
jakimś czasie wychodzą nam na 
dobre. Poznałem w tym czasie 
wielu wspaniałych ludzi. Ale tak 
najbardziej cieszę się z tego, że 
„Obraz” oceniany jest jako jedno z 
najlepszych wydawnictw tamtego 
okresu. 

Rozmawiała Paulina Łątka

Udało nam się stworzyć 
bardzo dobre pismo 
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Rozmowa z Haliną Swarcewicz 

Musieliśmy pokazać  
swój sprzeciw

Jak trafiła Pani do grupy two-
rzącej „Obraz”?

To było zupełnie naturalne. Pra-
cowałam wtedy w biurze projekto-
wym razem z Piotrem Myncem. I 
tam praktycznie wszyscy byliśmy 
zaangażowani w tę działalność. 
Na dodatek mieszkałam wtedy na 
Słonecznym, gdzie byłam sąsiadką 
Tomasza Zielińskiego. Mogliśmy 
się więc dzięki temu swobodnie 
kontaktować. To właściwie pano-
wie, nasi koledzy zaczęli. Adam 
Wycichowski już pod koniec lat 
70. kontaktował się z podziemiem 
i powoli nas w to wszystko wciągał. 
My z koleżankami byłyśmy po pro-
stu dyspozycyjne. 

Jaka była Pani rola w tym ze-
spole? 

Przede wszystkim w moim 
mieszkaniu odbywały się spotka-
nia redakcyjne. Sama dokładnie 
nie wiedziałam, kto brał w nich 
udział. Przekazałam kolegom klu-
cze do mieszkania i gdy wracałam 
do domu po pracy, a widziałam że 
pali się światło, to nawet nie wcho-
dziłam do środka, tylko szłam na 
spacer. Po jakimś czasie prze-
niosłam się do centrum, na ulicę 
Tkacką, gdzie w dalszym ciągu od-
bywały się spotkania. Do mojego 
mieszkania przywożone były rów-
nież książki, przechodziły przez nie 
przerzuty, tam  były układane ma-
tryce do druku. Sama byłam rów-
nież zaangażowana w kolportaż, 
roznosiliśmy ulotki. Praktycznie 
codziennie było coś do zrobienia. 

Takie przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa było konieczne? 

Każdy z nas miał swoją dział-
kę i swoje kontakty i starał się jak 
najmniej wiedzieć o tym co i z kim 
robią inni. To była podstawowa 
zasada – jak najmniej informacji, 
nazwisk, adresów. Kiedy trzeba 
było coś przekazać, umówić się 

na jakieś zadanie, pisaliśmy sobie 
informacje na krateczkach, w oba-
wie przed podsłuchami.  

Udało się w ten sposób ustrzec 
przed zdemaskowaniem?

Na pewno byliśmy pod obser-
wacją. Ja miałam nawet włama-
nie do mieszkania, przedstawiciele 
służb bezpieczeństwa przychodzili 
do mnie, czasem były awantury na 
klatce, robili prowokacje, opowia-
dali sąsiadom, że na nich donoszę. 
Miałam bardzo utrudniane życie. 
Ale jednocześnie przychodziło do 
mnie bardzo dużo osób z opozycji, 
także towarzysko. Moje mieszka-
nie zawsze było dla nich otwarte. 
Jednak mogę powiedzieć, że w tym 
gronie uchowaliśmy się bez więk-
szych wpadek. Być może dlatego, 
że w dużej mierze opierało się to na 
przyjaźni. Choć były i nerwowe sy-
tuacje. Ale jakoś chyba zawsze to-
warzyszyło nam poczucie humoru. 
Któregoś razu w moim mieszkaniu 
odbywał się skład „Obrazu” i trze-
ba było wszystko wynieść niepo-

strzeżenie z domu. Więc z koleżan-
ką wyszłyśmy pewnym krokiem 
w szpileczkach i krótkich spódni-
cach, choć na co dzień zupełnie 
inaczej się ubierałyśmy, dźwiga-
jąc w rękach reklamówki z bibułą. 
Było nerwowo i śmiesznie. Choć 
bywało naprawdę niebezpiecznie. 
Koledzy byli napadani. 

Mimo to było warto się tak 
narażać? 

Sama dzisiaj nie wiem, skąd 
braliśmy siły, żeby tak dużo pra-
cować, czytać, robić. Spaliśmy po 
trzy godziny dziennie. Byliśmy zde-
terminowani, żeby iść w jednym 
kierunku, choć  wydawało nam 
się, że ten świat będzie istniał do 
końca naszego życia. Mobilizowa-
liśmy się nawzajem. To wszystko 
było dla nas naturalne – nie zga-
dzaliśmy się na coś i musieliśmy 
to pokazać.

Rozmawiała Paulina Łątka

„Obraz” nr 8-9 z 1986 r.
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Okładka kasety magnetofonowej firmowanej przez „Oficynę” z 1987 r. Okładka kasety magnetofonowej firmowanej przez „Oficynę” z 1987 r. 

Z prasy niezależnej
 Stała rubryka  „Z prasy niezależnej” zawierała przegląd ciekawszych artykułów z prasy podziemnej i emigracyjnej.

Obraz miesiąca
 „Obraz miesiąca” zawierał kronikę wydarzeń działalności podziemnej i jawnie działających struktur opozycyjnych, 

prostował niektóre oficjalnie ogłaszane informacje, sięgał za kulisy życia partyjnego.

Okładki kaset z wydawnictwa Oficyna

Obraz - podziemny miesięcznik społeczny
Wydano staraniem: Instytutu Pamięci Narodowej, ZR NSZZ Solidarność, Stowarzyszenia Wolnego Słowa.  Szczecin, październik 2011.

Redaktorzy wydania: Piotr Mync, Sebastian Ligarski, Paulina Łątka. Nakład 500 egz.



Plakat z 1983 roku autorstwa Sławomira Lenera inspirowany plakatem wydanym w I rocznicę „Solidarności”.  Na rysunku jego córka – Kasia.

Wydano staraniem ZR NSZZ Solidarność, Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Szczecin, październik 2011.
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Solidarni 
ze stoczniowcami
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Już od wczesnych godzin rannych 
przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej 
zbierali się uczestnicy manifestacji, którzy 
zjechali do naszego miasta z najdalszych 
zakątków kraju. Na przyjezdnych czeka-
ła gorąca herbata i wojskowa grochówka. 
Około godz. 11.30, kiedy w miejscu rozpo-
częcia manifestacji zebrał się już wieloty-
sięczny tłum, głos zabrał przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Ja-
nusz Śniadek. 

- Dzisiaj odsuwamy na bok animozje 
i jednoczymy się  w geście solidarności z 
kolegami zagrożonymi utratą pracy –  roz-
począł wiec przed bramą główną Stoczni 
Szczecińskiej Janusz Śniadek, przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. – W ten sposób zdajemy egzamin 
z solidarności, który musimy zdawać każ-

dego dnia. Przewodniczący podkreślił,  że 
jeśli stocznie nie zostaną  wskrzeszone, a 
ludzie w nich pracujący rozejdą  się, roz-
trwoniony zostanie kapitał  wiedzy i do-
świadczenia budowany przez lata. - Dzisiaj 
w Szczecinie manifestujemy w obronie 
miejsc pracy i oczekujemy opracowania 
alternatywnych rozwiązań  dla uratowania 
polskich stoczni –  wyjaśniał Janusz Śnia-
dek. – Jednocześnie rozpoczynamy ogól-
nopolskie dni protestu pamiętając, że „So-
lidarności” nie może zabraknąć tam, gdzie 
potrzebują jej ludzie pracy. 

Wielotysięczny pochód ruszył  sprzed 
stoczni, w stronę  centrum miasta. Towa-
rzyszyły mu wybuchy petard, gwizdy i gło-
śne skandowanie: „Oszuści!”, „Złodzieje!”, 
„Grad do Kataru”. Choć głośny przemarsz 
utrudnił życie kierowcom i mógł zakłó-

cać spokój szczecinian, większość z nich 
pozdrawiała protestujących, machając 
im lub pokazując znak solidarności. Po-
chód prowadzili przewodniczący: Janusz 
Śniadek i Mieczysław Jurek. Za nimi szli 
szczecińscy stoczniowcy, dalej członko-
wie „Solidarności” z niemal wszystkich 
regionów Polski i przedstawiciele kolej-
nych zakładów pracy, w końcu zwykli 
szczecinianie i członkowie innych cen-
trali związkowych, które również przyłą-
czyły się do manifestacji. Już w centrum 
miasta naprzeciw protestującym wyszli 
lekko spóźnieni stoczniowcy z Gdańska.      
- Przyjechałem tutaj autobusem 100 km 
specjalnie na tę manifestację – mówi 
pan Zbigniew, który w Stoczni Szcze-
cińskiej pracował przez ostatnie 23 lata. 
– Za bilet nikt nie odda, ale przyjechać 

Solidarni ze stoczniowcami 
wyszli na ulice 

Prawie 10 tysięcy związkowców, sympatyków „Solidarności” oraz zwykłych obywateli z całej Polski, przyjechało 18 wrze-
śnia do Szczecina, aby maszerując ulicami miasta, stanąć w obronie miejsc pracy i zamanifestować swoje niezadowolenie z 
działań rządu. – Wszyscy nas lekceważą, a kolejne zakłady upadają – mówili rozgoryczeni uczestnicy protestu. – Nie może 
tak dłużej być!     

Na czele manifestacji szli: przewodniczący "S" Janusz Śniadek oraz przewodniczący "S" Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek
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musiałem. W końcu to o nas chodzi. 
Naobiecywali nam nie wiadomo co, a 
teraz wszyscy umywają ręce. A ja pra-
cy nie mam cały czas i koledzy też nie.      
Pan Zbyszek pieniądze w ramach Progra-
mu zwolnień monitorowanych będzie do-
stawał jeszcze przez dwa miesiące. Uczest-
niczył w kursach, próbował pracować za 
granicą – wszystko na nic. Podczas mani-
festacji wspominał czasy, kiedy w stoczni 
produkowano nawet 21 statków rocznie. - 
Zamknęli nas, bo byliśmy konkurencją dla 
innych – mówi nie kryjąc złości. – To chy-
ba świadczy o tym, że my tu dobrze praco-
waliśmy. A teraz nikt nas nie szanuje. 

Jego kolega Józef również przez 30 lat 
pracował w stoczni jako spawacz. Ostatnią 
„pensję” w ramach programu zwolnień 
monitorowanych odebrał we wrześniu. 
Pracy szuka od pół roku. Najbardziej 
chciałby jednak wrócić jeszcze na „stare 
śmieci”. 

- To wszystko wina rządu, który za-
wziął się, chyba żeby to wszystko rozwa-
lić – denerwuje się. – Przecież my byśmy 

mogli tu tyle różnych rzeczy produkować, 
nikt się nie upiera przy statkach, tylko żeby 
tu w ogóle coś ruszyć. Ale chyba nie ma już 
dla nas nadziei. 

Kiedy tłum manifestujący swoje nie-
zadowolenie doszedł  do siedziby zachod-
niopomorskiej Platformy Obywatelskiej, 
głos zabrał przewodniczący ZR Pomorza 
Zachodniego Mieczysław Jurek. - Moż-
na zamknąć bramy stoczni, można skre-
ślić z rejestru nasze zakłady pracy, można 
sprzedać   nasze sprawy, można nas zdra-
dzić! Ale nikt nie zamknie nam ust, nikt 
nie wykreśli nas z rejestru żyjących i nikt 
nie zawładnie naszą pamięcią!  – mówił 
do tłumu, który coraz wyraźniej demon-
strował swoje niezadowolenie i pretensje 
do rządzącej partii. W stronę poselskich 
okien poleciały jajka, a stoczniowcy zabili 
drzwi do biura deskami z napisem: „Biu-
ro Platformy przeniesione do Kataru”. W 
najgorętszym momencie posłowie próbo-
wali przebić się przez drewnianą zaporę i 
wyjść na ulicę, jednak wycofali się widząc 
determinację stoczniowców. Wtedy też 
jedna z desek blokująca przejście poleciała 
na posła Sławomira Nitrasa. – Nie wiem, 
po co posłowie chcieli wyjść – komentuje 
Mieczysław Jurek. – My nie kierowaliśmy 
do nich żadnego zaproszenia, nie mieliśmy 
żadnych petycji. A w tamtej sytuacji takie 
zachowanie było co najmniej lekkomyślne. 

Następnie manifestacja skierowała 
się przed Urząd Wojewódzki, gdzie przed-
stawiciele Stoczni Szczecińskiej, Zakładów 
Chemicznych "Police", Polskiej Żeglugi 
Morskiej, Zarządu Portów Szczecin i Świ-
noujście oraz Grupy Energetycznej "Enea" 
przedstawili swoje postulaty skierowane 
do premiera.  - Wszystkie dotychczasowe 
działania prowadzone przez rząd w spra-
wie stoczni zakończyły się totalną klęska 

Raport
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i kompromitacją tego rządu i ministra 
skarbu – czytał fragmenty petycji Krzysz-
tof Fidura, przewodniczący MOZ Stoczni 
Szczecińskiej. – Żądamy natychmiastowe-
go spotkania z Panem Premierem i dialo-
gu w sprawach osłon socjalnych dla stocz-
niowców, powołania zespołu ekspertów 
dla opracowania programu reaktywacji 
stoczni, powołania sejmowej komisji śled-
czej i odwołania Ministra Grada. 

Pracownicy Z.CH. „Police” w swo-
jej petycji domagali się m.in. zaprzesta-
nia ograniczania zatrudnienia w firmie, 
przeprowadzenia rzetelnego konkursu 
na członków Zarządu i zaprzestania dzia-
łań prowadzących do bankructwa spół-
ek Z.CH. „Police”. Przedstawiciele GE 
„Enea” w swoim piśmie kategorycznie 
sprzeciwiają się prywatyzacji spółki a pra-
cownicy Polskiej Żeglugi Morskiej – ko-
mercjalizacji ich miejsca pracy. „Solidar-
ność” Zarządu Portów Morskich Szczecin 
i Świnoujście oczekuje natomiast opraco-
wania wspólnej polityki ochrony miejsc 
pracy w porcie, zabezpieczenia odpraw 
dla zwalnianych pracowników, podjęcia 
rozmów w sprawie wykupienia akcji pra-
cowniczych i większej kontroli procesów 
prywatyzacyjnych.    

Podczas odczytywania przez związ-
kowców petycji, w drzwiach Urzędu 
Wojewódzkiego pojawił  się  wojewoda 
zachodniopomorski. Marcin Zydorowicz 
chciał wyjść do protestujących i przejąć 
postulaty, jednak w jego stronę posypał 
się grad jajek. Wojewoda zdołał się  wyco-
fać do budynku, chroniony przez urzęd-
nicze parasole. Petycje jednak do urzędu 
trafiły: do drzwi przybił je młotkiem prze-
wodniczący Mieczysław Jurek. - Naszym 
celem było przekazanie tych petycji pre-
mierowi –  tłumaczy takie postępowanie. 
– Chcieliśmy żeby premier przyjechał do 
Szczecina, lub ostatecznie wyznaczył inny 
konkretny termin spotkania, na którym 
moglibyśmy przedstawić nasze postula-
ty. Donald Tusk nie zrobił ani jednego, 
ani drugiego. A skoro nasz wojewoda 
nie był  w stanie doprowadzić do takiego 
spotkania ani uzyskać żadnej deklaracji, 
uznaliśmy, że nie mamy po co z nim roz-
mawiać. Protestujący uczcili także minu-
tą ciszy górników, którzy tego dnia zginęli 
w kopalni Wujek Śląsk. Na zakończenie 
wspólnie odśpiewali hymn państwowy. 
Następnie w spokoju rozeszli się do do-
mów i autokarów. 

Paulina Łątka
Fot. Paulina Łątka, Kazimierz Janicki 
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Ponad dwa tysiące związkowców 
z całej Polski przyjechało do Radomia 
stanąć w obronie bezprawnie zwolnio-
nego z pracy przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZTE 
Radom. 

– Sprawa Kazika to zaledwie wierz-
chołek góry lodowej – mówił obecny na 
manifestacji przewodniczący KK NSZZ 
„Solidarność” Janusz Śniadek. - Prawa 
pracownicze w Polsce są łamane coraz 
częściej i coraz bardziej bezwzględnie. 
Najsmutniejsze jest jednak to, że firmują 
to politycy, którzy wywodzą się z „Soli-
darności” i byli jej aktywnymi działacza-
mi w latach 80. 

Kazimierz Staszewski otrzymał wy-
powiedzenie z pracy 2 września, bez żad-
nej konsultacji, co było całkowicie nie-
zgodne z prawem. Jako oficjalny powód 
podano utratę zaufania do pracownika 
m.in. w związku z kontrolą Państwowej 
Inspekcji Pracy, która miała mieć miejsce 
w ZTE, a zdaniem prezesa była sprowo-
kowana przez Staszewskiego. Zdaniem 
przedstawicieli „S” w firmie mogło do-
chodzić do wymuszaniu na pracowni-
kach sprzedaży udziałów i rezygnacji z 
członkostwa w związku. 

– Dziękuję za wsparcie, ale nie o mnie 
tylko tu chodzi, bo nie tylko mnie spotkał 
taki los – przemówił do zebranych przed 
zakładem główny bohater manifestacji. – 
Dlatego musimy być solidarni i wspierać 
się wzajemnie. Tu nie o Staszewskiego 
chodzi, chodzi o bezprawie, jakie dzieje 
się coraz powszechniej w Polsce. 

Podczas manifestacji odczytano pe-
tycję, w której żądano: zaprzestania szy-

kanowania i dyskryminowania pracow-
ników ZTE Radom – członkami NSZZ 
Solidarność, zmuszania ich przez prezesa 
i zarząd ZTE Radom do występowania ze 
związku; przywrócenia do pracy na do-
tychczasowych warunkach bezprawnie 
zwolnionego Kazimierza Staszewskiego, 
przewodniczącego Komisji Zakładowej 
w ZTE Radom, członka Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność, represjonowa-
nego uczestnika Radomskiego Czerwca 
’76; uczciwego rozdziału funduszu so-
cjalnego należnego z mocy prawa pra-
cownikom ZTE Radom oraz  przywróce-
nia bezprawnie rozwiązanej przez preze-
sa ZTE Rady Pracowników ZTE Radom. 

23 października dziesiątki autokarów 
ze związkowcami zjechały natomiast do 
Poznania, aby wesprzeć w walce o swój 
zakład pracowników firmy H. Cegielski-
Poznań S.A., który stanął na skraju zapa-
ści po upadku przemysłu stoczniowego. 
Do tej pory zwolniono tam już prawie 
500 osób. O odprawach nie ma mowy, 
brakuje też pieniędzy na bieżące wypłaty. 
Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, 
że Cegielski to symbol nie tylko dla po-
znaniaków ale dla wszystkich Polaków. 
To stąd ruszyła w 1956 roku pierwsza 
robotnicza manifestacja, która otworzyła 
drogę do późniejszych zrywów niepod-
ległościowych w całym kraju. Do tych 
historycznych wydarzeń odwoływali się 
organizatorzy protestu. 

- Po raz kolejny, tym razem już w 
wolnej Polsce zmuszeni zostaliśmy do 
wyjścia na ulice, żeby walczyć o pracę i 
godność - powiedział Jarosław Lange, 
przewodniczący wielkopolskiej „Soli-
darności”. - Z tego szczególnego miejsca 
właśnie robotnicy wyszli walczyć o wol-
ność. Dzisiaj tą samą drogą wyjdziemy i 
pójdziemy w tym samym kierunku, pod 
Urząd Wojewódzki. To symbol dla Po-
znaniaków i całej „Solidarności”. 

W drodze do urzędu manifestanci 
złożyli kwiaty przy pomniku obok Bra-
my Głównej HCP i wyruszyli na trasę, 
którą w 1956 r. przeszli poznańscy robot-
nicy. Przed urzędem na ręce wojewody 
złożono petycję skierowaną do premiera 
Tuska, w której związkowcy domagają się 
zagwarantowania środków na odprawy 
w takiej wysokości jakie otrzymali zwal-
niani stoczniowcy, zagwarantowania 
środków na bieżące wypłaty, przygoto-
wania programu restrukturyzacji i przy-
gotowaniu nowej strategii ekonomicznej 
dla Cegielskiego. 

W obu manifestacjach udział brała 
liczna grupa związkowców z naszego re-
gionu, z członkami Zarządu Regionu na 
czele. 

Paulina Łątka
Fot. Kazimierz Janicki  

Raport

Związkowcy razem 
w Radomiu i Poznaniu

W kolejnych po Szczecinie miastach organizowane są wielkie, ogólnopolskie manifestacje. 2 października w Radomiu 
związkowcy zebrali się przed siedzibą ZTE Radom w obronie Kazimierza Staszewskiego. Trzy tygodnie później, w obronie 
zakładów im. Cegielskiego przemaszerowali ulicami Poznania. 
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Jak informuje zarząd spółki, realiza-
cja Programu Restrukturyzacji w latach 
2009-2012 przyniesie Spółce oszczędno-
ści na kosztach pracy w wysokości 143 
mln zł – z czego w 2009 roku ponad 50 
mln zł. Zatrudnienie spadnie w 2009 
roku o 8 procent, czyli 255 osób. Umowy 
z pracownikami zatrudnionymi na czas 
określony, będą kontynuowane po ich 
weryfikacji, której dokonają kierownicy 
zakładów wraz z dyrektorami pionów. 
To duży sukces związkowców, bo jeszcze 
niedawno pracownicy bez stałych umów 
zwalniani byli automatycznie, bez wzglę-
du na ich przydatność. W konsekwencji 
oznacza to, że tylko w tym roku nowe 
umowy otrzyma 132 pracowników, a 7 
straci zatrudnienie w zakładach.

Pracodawca zobowiązał się także do 
nierozwiązywania umów o pracę zawar-
tych na czas nieokreślony, za wyjątkiem 
sytuacji stanowiących naruszenie obo-
wiązków pracowniczych i nienależyte 
wykonywanie obowiązków służbowych. 

Kolejnym trudnym punktem była 
kwestia obniżenia pensji wszystkim pra-
cownikom, co chciał przeforsować zarząd 
spółki. Wynagrodzenia miały zmaleć o 
pięć procent. Związkowcy jednak katego-
rycznie sprzeciwili się takiemu rozwiąza-
niu. Na pewne ustępstwa finansowe mu-
sieli się jednak zgodzić. Pracownicy nie 

dostaną bonów okolicznościowych, m.in. 
na Boże Narodzenie, obcięte zostaną pre-
mie a zapowiadane wcześniej podwyżki 
– zawieszone. 

Oszczędności wynikające z wdroże-
nia działań zawartych w porozumieniu 
były konieczne do uzyskania kredytu, o 
który „Police” zabiegają od miesięcy. 190 
milionów złotych ma zostać przeznaczo-
ne na spłatę zaległych zobowiązań, np. w 
PGNiG oraz bieżące zakupy surowców i 
realizację zadań restrukturyzacyjnych. 
Jak przekonują szefowie zakładów, pie-
niądze te pozwolą na ustabilizowanie 

płynności finansowej i przygotowanie 
„Polic” do sezonu wiosennego. W podpi-
sanym porozumieniu zarząd zobowiązał 
się również do dokonania spłaty 90 pro-
cent należności wobec spółek zależnych 
Grupy Kapitałowej „Police".

Związki zawodowe wchodząc w 
spór zbiorowy z zarządem oprócz m. 
in. wstrzymania zwolnień pracowników 
zatrudnionych na czas określony, któ-
rym wygasają czasowe umowy o pra-
cę czy  realizacji zleceń wobec spółek 
córek domagali się również odwołania 
zarządu spółki i rozliczenia winnych 
trudnej sytuacji finansowej zakładów. W 
zakresie pierwszego z tych postulatów 
związki zawodowe ustaliły z radą nad-
zorczą, że podstawą do podjęcia decy-
zji w tej sprawie będzie ocena realizacji 
przez zarząd działań zmierzających do 
poprawy sytuacji ekonomicznej spół-
ki, dokonana w końcu stycznia 2010 r. 
W kwestii wyciągnięcia konsekwencji w 
stosunku do winnych obecnej sytuacji w 
Z. Ch. „Police”, rozmowy z radą nadzor-
czą zostaną wznowione do końca stycz-
nia 2010 r., po uzyskaniu przez radę do-
datkowych opinii i analiz niezbędnych do 
właściwej oceny sytuacji oraz możliwych 
do podjęcia działań.

tekst i fot. Paulina Łątka

Region

„Police”: jest porozumienie, 
będzie kredyt? 

Związkowcy z Zakładów Chemicznych „Police” podpisali z zarządem spółki porozumienie, dzięki któremu firma przybliży-
ła się do otrzymania 190 milionów kredytu. Pracownicy będą musieli co prawda zapomnieć o podwyżkach i premiach, ale 
za to unikną masowych zwolnień i obniżenia pensji zasadniczej.
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Raport

Co dalej  
ze stoczniowym 

majątkiem?

Tak jak w przypadku pierwszego 
przetargu i zgodnie z zapisami ustawy, 
proces sprzedaży będzie prowadzony 
z uwzględnieniem zasady zapewnienia 
przejrzystości, bezwarunkowości, nie-
dyskryminacyjności oraz uczciwej kon-
kurencji. Aby zapobiec sytuacji sprzed 
dwóch miesięcy, kiedy to potencjalny 
inwestor wpłacił wadium i wygrał licy-
tację, a następnie nie przystąpił do pod-
pisania umów ostatecznych, Agencja 
Rozwoju Przemysłu zmieniła szczegóły 
regulaminu sprzedaży. Przewiduje on, 
że na trzy dni przed podpisaniem umów 
przedwstępnych, na koncie zarządcy 
kompensacji musi znaleźć się pełna kwo-
ta za wylicytowany składnik majątku lub 
muszą zostać przedstawione bezwarun-
kowe gwarancje bankowe w tym zakre-
sie. Gwarancje bankowe będą podlegały 
weryfikacji przez zarządcę kompensacji. 
Ponadto nowy regulamin przewiduje, 
że wszyscy uczestnicy przetargów, któ-
rzy złożyli ważne oferty na zakup po-
szczególnych składników majątku, będą 
związani tymi ofertami. Oznacza to, że 
jeśli zwycięzca przetargu uchylałby się 
od przystąpienia do podpisania aktu no-
tarialnego, zarządca kompensacji będzie 
miał prawo wezwać do aktu kolejną fir-
mę, która złożyła drugą co do wielkości 
ofertę na zakup danego składnika mająt-
ku.

ARP potwierdziła również, że moż-
liwe jest objęcie części terenów postocz-
niowych działaniami Specjalnych Stref 
Ekonomicznych. Takie rozwiązanie 
bierze pod uwagę prezydent Szczecina. 
Jak tłumaczy jednak, w obecnej sytuacji 
prawnej gmina nie może sama przystą-

pić do przetargów na zakup składników 
majątkowych stoczni. 

- Zbywane są zorganizowane części 
przedsiębiorstwa, a nie grunty – mó-
wił podczas nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Piotr Krzystek, który wcześniej 
prowadził w tej sprawie rozmowy w 
ministerstwie i Agencji Rozwoju Prze-
mysłu. - Rozmawiając w Warszawie, po-
wtórzyłem złożoną już w ubiegłym roku 
propozycję, aby na części terenów stocz-
niowych lub w innych punktach  miasta 
utworzyć  specjalną strefę ekonomiczną. 

Prezydent zaprezentował radnym te-
reny, na których jego zdaniem mogłaby 
funkcjonować SSE. Są to grunty przy ul. 
Stołczyńskiej, Kniewskiej, a także nieru-
chomości w Trzebuszu i Dunikowie.  

Prezydent Piotr Krzystek stwierdził, 
że oczekuje od rządu wsparcia działań 
służących powstaniu  strefy ekonomicznej 
tak, aby w Szczecinie umożliwić inwesto-
rom rozpoczęcie działalności i  tworzenie 
miejsc pracy dla pracowników stoczni. 

Projekt poparli wszyscy radni i przy-
jęli wspólna uchwałę. „Zwracamy się do 
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o przy-
gotowanie wspólnie z władzami lokalny-
mi specjalnego programu dla Szczecina 
umożliwiającego wykorzystanie środków 
dla przeciwdziałania negatywnym go-
spodarczym i społecznym następstwom 
aktualnej sytuacji gospodarczej miasta i 
regionu, a w szczególności stanem Stocz-
ni Szczecińskiej”  - czytamy w jej treści. 

Pomysł utworzenia specjalnej strefy 
ekonomicznej popierają związkowcy z 
„Solidarności”. 

- Najważniejszą kwestią było od po-
czątku, aby nie dopuścić do ogłoszenia 

upadłości stoczni i takie podzielenie jej 
majątku wystawionego na sprzedaż, aby 
w każdej chwili możliwe było jego od-
tworzenie i uruchomienie do produk-
cji statków – mówi Mieczysław Jurek,  
przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego. – Po nieudanym 
pierwszym przetargu rozeznaliśmy się, 
co można zrobić dalej. Jedną z opcji przez 
nas przyjętych jest usamorządowienie 
tego majątku. Niezbędne jest do tego 
jednak nie tylko zaangażowanie samo-
rządów lokalnych ale także rządu i ARP. 
Zabiega o to z naszego ramienia poseł 
Longin Komołowski. Oczywiście utwo-
rzenie strefy ekonomicznej na obrzeżach 
lub części terenu stoczniowego na pew-
no jest jednym z rozwiązań mogącym 
pomóc w przyciągnięciu inwestorów i 
przetrwaniu okresu, w którym produk-
cja stoczniowa byłaby niemożliwa, aż do 
czasu hossy, którą przewidujemy najpóź-
niej za dwa lata. 

Jednak zdaniem przewodniczącego, 
zagrożeniem dla realizacji tego pomysłu 
mogą być różnice poglądów w Platfor-
mie Obywatelskiej.  

Nadal też bez odpowiedzi pozostają 
apele „Solidarności” dotyczące wydłu-
żenia okresu obowiązywania specustawy 
stoczniowej i wsparcia finansowego dla 
byłych stoczniowców. 

- Będziemy się uważnie przyglądać 
tej licytacji i jeśli nie przyniesie ona ko-
rzystnych dla nas rozwiązań, będzie-
my musieli głośno upomnieć się o tych 
wszystkich ludzi, którzy zostaną bez 
środków do życia - zapowiada Mieczy-
sław Jurek. 

Paulina Łątka, fot. Kazimierz Janicki

27 listopada ma zostać przeprowadzo-
na powtórna licytacja majątku Stoczni 
Szczecińskiej. Tymczasem szczeciń-
scy radni wystosowali do rządu apel o 
przygotowanie specjalnego programu 
pomocy dla Szczecina. 
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Przedstawiciele jednego z najmłodszych 
zawodów w służbie zdrowia postanowili 
uczcić swoje święto wspólnie z mieszkańca-
mi Szczecina. Dlatego obchody rozpoczęła 
radosna parada ratowników ulicami miasta: 
sprzed siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego przy ulicy Mazowieckiej 
do Katedry. Tam biskup Błażej Kruszyłowicz 
odprawił uroczystą mszę świętą w intencji 
wszystkich ratowników medycznych i pra-
cowników pogotowia ratunkowego. Uczest-
niczył w niej również prałat Henryk Błasz-
czyk, kapelan ratownictwa medycznego

- Ratownictwo spieszy na pomoc każde-
mu – mówił podczas kazania ks. biskup Bła-
żej Kruszyłowicz. – Nie pyta o to, czy czło-
wiek ma prawo do życia – po prostu spieszy 
z miłością. Jest to piękna chrystusowa służba. 

Po mszy świętej zebrani przeszli do Ope-
ry na Zamku, gdzie rozpoczęła się oficjalna 
część obchodów. Ich gospodarzem był dy-
rektor WSPR w Szczecinie Roman Pałka. 
Zebranych ratowników przywitała minister 
zdrowia Ewa Kopacz. 

- Jesteście najważniejszym ogniwem w 
systemie ratownictwa medycznego – mówiła. 
– Ratujecie życie i dajecie nadzieję. Chociaż 
zawód ratownika jest bardzo młody i na po-
czątku wielu pacjentów bardzo nieufnie do 
niego podchodziło, wy, waszą wiedzą, umie-
jętnościami i zaangażowaniem zapracowali-
ście na to, że dzisiaj jest to jeden z najbardziej 
prestiżowych i szanowanych zawodów w ca-
łej służbie zdrowia. 

Minister „pochwaliła się”, że udało jej się 
wywalczyć finansowanie dla ratownictwa na 
tym samym poziomie co w roku ubiegłym, co 
jak twierdzi, w dobie kryzysu, nie było łatwe. 

Jednocześnie zapewniła, że zrobi wszystko, 
aby te nakłady w miarę możliwości rosły. 

Ewa Kopacz wręczyła również zebranym 
na sali ratownikom i pracownikom pogoto-
wia odznaczenia i specjalne nagrody. Naj-
ważniejsza to statuetka błogosławionego Ge-
rarda, za wybitne osiągnięcia w ratownictwie 
medycznym. Jest ona przyznawana w trzech 
kategoriach: dla instytucji i osób zarządza-
jących, dla osób niosących pomoc w syste-
mie ratownictwa medycznego oraz dla osób 
i instytucji wspierających ratownictwo. W 
pierwszej kategorii wyróżniony został Robert 
Gałązkowski – dyrektora Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego, w drugiej kategorii nagro-
dzono doktora Andrzeja Nabzdyka, lekarz 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ciężko 
rannego w wypadku śmigłowca lecącego na 
ratunek w lutym tego roku, który pomimo 
nieodwracalnych obrażeń, wrócił do pracy. 
Trzecia nagroda przypadła księdzu prałatowi 
Henrykowi Błaszczykowi, kapelanowi ratow-
nictwa medycznego.

Odznaki i wyróżnienia trafiły również do 
rąk pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Szczecinie. Kilkana-
ście osób otrzymało złote i srebrne medale za 
długoletnią służbę, przyznawane przez pre-
zydenta RP, ministerialne odznaki za zasługi 
dla ochrony zdrowia oraz odznaki „Gryfa za-
chodniopomorskiego”. 

Wszyscy wyróżnieni, choć dumni z od-
znaczeń podkreślali, że podobne uroczysto-
ści mają niewiele wspólnego z ich codzienną 
pracą: niezwykle ciężką, odpowiedzialną i 

wymagającą, a jednocześnie dającą bardzo 
wiele satysfakcji. 

- Ratownicy nie mają komfortu przyjmo-
wania pacjentów w gabinetach, a jednocze-
śnie to na nich spoczywa odpowiedzialność 
za życie pacjenta – mówi Dariusz Mądra-
szewski, szef „Solidarności” w szczecińskim 
pogotowiu. 

Przewodniczący zauważył, że opinia pu-
bliczna bardzo często przywołuje negatywne 
przypadki pracy pogotowia, co zaburza jego 
zdaniem najważniejszą sprawę – zaufanie pa-
cjentów do ratowników. A to, przynajmniej w 
naszym województwie możemy mieć duże.

- W naszej stacji nie mamy sanitariuszy, 
a większość kierowców ma dyplom ratowni-
ka medycznego – tłumaczy Mądraszewski. – 
Wszyscy pracownicy dokształcają się, czasem 
z wielkim trudem i kosztem czasu wolnego. 
Ale dzięki temu mamy bardzo wartościo-
wych pracowników: zarówno tych starszych 
– niezwykle doświadczonych, jak i młodych 
– bardzo dobrze przygotowanych i poważnie 
podchodzących do tej pracy.  

Problemem jak zwykle pozostają pienią-
dze. Związkowcom udało się wynegocjować 
zwiększenie nakładów na ratownictwo w 
ubiegłym roku i sprawiedliwy podział tych 
pieniędzy pomiędzy wszystkie województwa. 
Obecnie celem jest to, aby do końca 2010 
roku pensja ratowników medycznych doszła 
do poziomu dwóch średnich krajowych. 

tekst i fot. Paulina Łątka

Święto ratowników medycznych 
w Szczecinie 

13 października odbyły się w naszym mieście ogólnopolskie uroczystości z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego po-
łączone z obchodami 60-lecia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Z tej okazji z ratownikami spotkała się w 
Szczecinie minister zdrowia Ewa Kopacz. 

Region
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Coroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy 
odbywa się zawsze w trzecią niedzie-
lę września. W tym roku jej uczestnicy 
spotkali się na Jasnej Górze już po raz 
27. Tradycje tę zapoczątkował w maju 
1983 roku Kapelan „Solidarności” – 
ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przyprowadził 
on wtedy do Częstochowy robotników 
Huty „Warszawa”. W następnym roku w 
pielgrzymce udział wzięło już cztery ty-
siące robotników. I wtedy na jej czele stał 
ksiądz Jerzy. Ostatni raz, gdyż zaledwie 
miesiąc później został bestialsko zamor-
dowany. Po jego męczeńskiej śmierci w 
październiku 1984 roku, ruch pielgrzym-
kowy jednak jeszcze bardziej się wzmoc-
nił. Od tego czasu co roku we wrześniu 
przed obraz Matki Boskiej zjeżdża z całej 
Polski kilkadziesiąt tysięcy ludzi pracy. 
Nie inaczej było i w tym roku. 

Tradycyjnie już autokar z pielgrzy-

mami ze Szczecina wyruszył do Często-
chowy sprzed siedziby Zarządu Regionu 
o godz. 5 rano. W tym samym czasie 
wyruszały również autokary ze Stargar-
du i Zespołu Elektrowni "Dolnej Odry". 
Dziesięciogodzinna podróż upłynęła 
pielgrzymom głównie na wspólnych 
śpiewach i modlitwie. Dla większości 
uczestników była to kolejna z wielu piel-
grzymek. Niektórzy uczestniczą w nich 
regularnie od 27 lat. 

Uroczystości pielgrzymkowe rozpo-
częły się już w sobotę wieczorem mszą 
świętą, której przewodniczył ksiądz bi-
skup Kazimierz Górny. O godzinie 21 
w Cudownej Kaplicy rozpoczął się Apel 
Jasnogórski, a po nim Droga Krzyżowa 
na wałach, wokół sanktuarium. O pół-
nocy odprawiono kolejną mszę świętą 
w Bazylice, a następnie wierni zebrali 
się w Cudownej Kaplicy, gdzie czuwali i 

modlili się wspólnie przez całą noc. Tra-
dycyjnie już kulminacyjnym punktem 
pielgrzymki była uroczysta niedzielna 
suma koncelebrowana przez duszpa-
sterzy ludzi pracy. Jak co roku zgroma-
dziła ona na jasnogórskim wzgórzu kil-
kadziesiąt tysięcy pielgrzymów z całej 
Polski. Na placu powiewały sztandary i 
flagi z najróżniejszych zakątków kraju. 
Nie zabrakło górników, stoczniowców, 
kolejarzy czy hutników. Swoje reprezen-
tacje miały wszystkie regiony i wszystkie 
niemal grupy zawodowe. Z klasztornych 
murów powiewały sztandary regionów i 
poszczególnych komisji zakładowych. 

Wśród gości biorących udział we 
mszy była matka ks. Jerzego Popiełuszki, 
szef Kancelarii Prezydenta Władysław 
Stasiak a także doradca Prezydenta ds. 
społecznych Bożena Borys-Szopa oraz 
Tadeusz Zając, Główny Inspektor Pracy.

Ludzie Pracy modlili się  
na Jasnej Górze

Ponad 30 tysięcy członków „Solidarności” z całej Polski wzięło udział w 27. Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uczest-
nicy oprócz wspólnych modlitw, rozważali także na temat wartości pracy, potrzebie sprawiedliwego podziału dóbr czy 
ochronie praw pracowniczych. W Częstochowie nie zabrakło również pielgrzymów z naszego regionu. 
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Pielgrzymów powitał przeor Jasnej 
Góry o. Roman Majewski. – Bracia i 
siostry, w roku „Solidarności” i niepod-
ległości witam was z dumą na Jasnej Gó-
rze, w imieniu stróżów tego sanktuarium 
– powiedział. Szczególnie serdecznie 
przywitał Mariannę Popie-
łuszko, którą obdarował 
synowskim pocałunkiem i 
bukietem biało – czerwo-
nych róż. – Matko, proś 
swojego syna, aby bronił 
nas przed pokusą aby zło 
złem zwyciężać i sprawił, 
abyśmy jedynie dobrem 
je zwyciężali – zwrócił się 
do matki zamordowanego 
Kapelana „Solidarności”. 
Kolejne słowa skierował do 
urzędników państwowych. 
– Przekażcie wiernie to, 
czego jesteście naocznymi 
świadkami. Tu ojczyzna 
nasza wyznaje głośno wiarę 
w Boga, pomimo zniechęcenia i rozgory-
czenia. Spotykamy się u stóp Niepokala-
nej, aby głosić prawdę i wołać o jedność, 
pokój, chleb, pracę i solidarność. 

Następnie Władysław Stasiak odczy-
tał list Lecha Kaczyńskiego skierowany 
do uczestników Pielgrzymki. 

- Częstochowskie sanktuarium nie 
jest dla nas, Polaków, wyłącznie jednym 
z najważniejszych miejsc kultu religij-
nego – pisał w swoim liście Prezydent 
RP. - Jasna Góra to jednocześnie niezwy-
kle wymowny symbol walki o ojczyznę, 
uświadamiający prawdę polskiej historii 
– prawdę o tym, że dzięki zawierzeniu 
swoich losów Opatrzności i narodowej 

mobilizacji nasza ojczyzna podnosiła się 
nawet z najgorszych upadków i po naj-
dotkliwszych porażkach.

Lech Kaczyński zauważył, że między 
przybywającymi tutaj pątnikami pocze-
sne miejsce zajmują właśnie ludzie pra-
cy, a obecna pielgrzymka ma wymiar 
szczególny, gdyż przypada na czas, kiedy 
wszyscy wspominamy powołanie dnia 
12 września rządu Tadeusza Mazowiec-
kiego – pierwszego niekomunistycznego 
premiera.

- Ten jubileusz skłania do refleksji 
nad całym okresem, jaki dzieli nas od 
tamtych wydarzeń – kontynuuje Prezy-
dent. - To ruch „Solidarności”, to ludzie 
pracy doprowadzili przecież do zmiany 
ustroju. Jednak nowo wyłoniona elita 
polityczna nie zdołała w ciągu kolejnych 
lat odpowiedzieć na wszystkie najważ-
niejsze oczekiwania, potrzeby i bolączki 
Polaków. Wiele z tych ważnych spraw 
pozostało niezałatwionych aż do dzisiaj. 
Wciąż aktualne pozostają zwłaszcza dwie 
kwestie: kształtu własności oraz struktu-
ry społecznej. Jestem przekonany, że nie 
zdołamy znaleźć właściwego rozwiąza-

nia tych zagadnień, jeśli nie będziemy 
pamiętać o słowach z encykliki Labo-
rem exercens naszego wielkiego rodaka, 
Jana Pawła II: „Praca ma to do siebie, że 
przede wszystkim łączy ludzi – i na tym 
polega jej siła społeczna: siła budowania 
wspólnoty”

Prezydent skierował również słowa 
podziękowania do zebranych robotni-
ków, za codzienne wysiłki, profesjona-
lizm i poświęcenie, z jakim wykonują 
swoje zawody. 

Przewodniczący KK „Solidarność” 
Janusz Śniadek swoje wystąpienie roz-
począł od uroczystej przysięgi wierności 
ideałom Sierpnia 80. Następnie przywo-
łał największe problemy współczesnej 

Polski: światowy kryzys, rosnące bezro-
bocie, ogromne rozwarstwienie płac czy 
niedożywienie dzieci. 

- Nie potrafimy, solidarnie dzielić się 
chlebem – kontynuował Janusz Śniadek. 
- Zbyt wielu uwierzyło, że nierówności 

mogą być motorem postępu. 
Ideę solidarności zastępuje 
się hasłem egoizmu. W 20. 
rocznicę odzyskanej wolno-
ści i w przededniu 30. rocz-
nicy podpisania Porozumień 
Gdańskich i narodzin „So-
lidarności”, wołam: Polska 
potrzebuje ogromnego zbio-
rowego rachunku sumienia!

 Mszy świętej prze-
wodniczył Krajowy Dusz-
pasterz Ludzi Pracy ksiądz 
biskup Kazimierz Ryczan. 
W swojej homilii zwrócił 
uwagę na to, że Polska pełna 
jest wewnętrznych sporów i 

konfliktów, z których zwycię-
sko wychodzą najczęściej ci, którzy mają 
więcej sprytu i mocniej przepychają się 
łokciami. Ofiarami tego często stają się 
ludzie pracy.

- To pracownicy polskich zakładów 
byli kowalami naszej suwerenności – 
przypominał kapłan. – Wtedy wygrali 
ale szybko stali się ofiarami liberalnych 
rządów. Dlatego wróćcie do mądrości 
zstępującej z góry: jeśli ktoś chce być 
pierwszym, niech będzie ostatnim i słu-
gą innych.

Uczestnicy Pielgrzymki modlili się 
też w specjalnej intencji za górników, 
którzy zginęli w kopalni „Wujek – Śląsk”. 

tekst i fot. Paulina Łątka
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Pięciodniowa głodówka  
w Gliwicach 

Pracownicy gliwickiego Zakładu Linii Kolejo-
wych przez pięć dni prowadzili protest głodowy. 
Zakończył się on 27 października przyjęciem pro-
pozycji zarządu dotyczących funkcjonowania ZLK 
po reorganizacji. Zarząd zaproponował włączenie 
gliwickiego zakładu w struktury tarnogórskiego 
ZLK. Zachowane jednak zostaną dwie siedziby fir-
my: w Tarnowskich Górach i Gliwicach. Powołany 
zostanie też pełnomocnik ds. utworzenia nowych 
jednostek organizacyjnych. Jego zadaniem będzie 
„racjonalne rozdzielenie pracy pomiędzy obie sie-
dziby”. Docelową siedzibę zakładu określi zarząd 
ZLK, po ocenie funkcjonowania ZLK w dwóch lo-
kalizacjach. Zgodnie z zapewnieniami dyrekcji, 
ewentualne zmiany miejsca pracy załogi nie będą 
powodowały pogorszenia się warunków dojazdu 
do pracy. Związkowcy uzyskali też zapewnienie, 
że nikt z uczestniczących w proteście nie będzie z 
tego powodu szykanowany. 

Boją się likwidacji fabryki 
Związkowcy z „Solidarności” z gliwickiego Opla 

apelują do rządu o interwencję w sprawie przy-
szłości ich zakładu. W wysłanym do wicepremiera 
Waldemara Pawlaka liście informują, że trwające 
negocjacje pomiędzy zakładową „Solidarnością” a 
nowym właścicielem - firmą Magna - nie zmierzają 
do porozumienia. Właściciel nie chce zgodzić się 
na zagwarantowanie dla zakładu minimalnych wa-
runków niezbędnych do funkcjonowania w latach 
2010-2014. „Solidarności” zależy przede wszystkim 
na ujęciu w porozumieniu danych dotyczących 
modeli przeznaczonych do produkcji i jej wielko-
ści. To wciąż nie nastąpiło. Związkowcy apelują do 
rządu o pilne skierowanie do Komisji Europejskiej i 
rządu Niemiec stanowiska dotyczącego sytuacji w 
zakładzie Opla w Gliwicach. Apelują też do rządu, 
by poprzez rządowe gwarancje, zachęcił Magnę 
do utrzymania wielkości produkcji i zatrudnienia 
w fabryce w Gliwicach, w której łącznie z firmami 
kooperującymi pracę straciło w ostatnich miesią-
cach już ok. tysiąca osób. 

Przeciwko przemocy w pracy
Polscy partnerzy społeczni rozpoczęli nego-

cjacje nad wdrożeniem w Polsce europejskiego 
porozumienia dotyczącego nękania i przemocy 
w miejscu pracy. 20 października w Warszawie od-
było się pierwsze spotkanie przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodo-
wych oraz Konfederacji Pracodawców Polskich, 
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
„Lewiatan” i Związku Rzemiosła Polskiego. Porozu-
mienie europejskie zawarte 27 kwietnia 2007 r. za-
kłada wspólne działania pracodawców i związków 
zawodowych na rzecz poprawy jakości warunków 
pracy poprzez stworzenie i promowanie mecha-
nizmów eliminujących zjawiska przemocy i nęka-
nia (molestowania) pojawiające się na poziomie 
firmy. Przedstawiciele pracodawców i związków  

Pracownicy oświaty  
w Kamieniu Pomorskim 

poświęcili sztandar 
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego w Katedrze w Kamieniu Pomorskim 
odbyło się poświęcenie sztandaru kamieńskiej „Solidarności” Pracowników 
Oświaty i Wychowania.

Na początku uroczystej 
mszy św. przewodnicząca 
NSZZ „Solidarność” POiW w 
Kamieniu Pomorskim Danuta 
Krogulec serdecznie powitała i 
poprosiła o poświęcenie sztan-
daru „Solidarności” ks. biskupa 
Mariana Błażeja Kruszyłowicza 
i zwróciła się z prośbą do ks. 
proboszcza Dariusza Żarkow-
skiego o odprawienie Mszy św. 
w intencji członków i sympaty-
ków NSZZ „Solidarność”.

Wspaniałym gestem ze 
strony ks. biskupa Kruszyło-
wicza było, mimo wielu obowiąz-
ków tego dnia, zaszczycić nas krótką 
swoją obecnością, gdzie na początku 
Mszy św. dokonał aktu poświęcenia 
sztandaru i skierował do wiernych 
słowo pasterskie. Wszystkim zapisa-
ły się w pamięci Jego słowa i stały się 
one ponownie siłą do podejmowania 
niełatwych w dzisiejszych czasach za-
dań na rzecz drugiego człowieka.

W uroczystej Mszy św. uczestni-
czyli zaproszeni goście, m.in: starosta 
kamieński Paweł Czapkin, burmistrz 
Kamienia Pomorskiego Bronisław 

NSZZ
Solidarność

Karpiński, inspektor Wydziału Polity-
ki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 
Janusz Modrzejewski, przewodniczący 
miejskiego oddziału Civitas Christiana 
Henryk Grzybowski, przewodniczą-
ca biura terenowego Zarządu Regio-
nu  Elżbieta Czajkowska. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w Katolickim 
Centrum im. Jana Pawła II, gdzie zapro-
szeni goście i członkowie „Solidarności” 
w życzliwej atmosferze zasiedli przy 
wspólnym stole.

Mirosław Nowicki
Fot. Zofia Sadłowska
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Finanse

Rada Krajowej Sekcji Osób  
Niepełnosprawnych w Szczecinie

Członkowie Sekcji Osób Niepełnosprawnych spotkali się w październiku w 
Szczecinie, aby omówić aktualne zagadnienia związane z problematyką funk-
cjonowania osób niepełnosprawnych ma rynku pracy. 

Działacze związkowi z całej Polski 
przyjechali na Pomorze Zachodnie 
na dwa dni. Pierwszy upłynął im na 
obradach Rady Sekcji. Jej członkowie 
zajęli się m.in. wypracowaniem opinii 
do wielu projektów aktów prawnych 
dotyczących osób niepełnosprawnych, 
omówieniem zagrożeń wynikających z 
ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu 
ekonomicznego, przygotowaniem do 
obchodów Europejskiego Roku Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecz-
nym. 

- W tej chwili najważniejszą dla 
nas kwestią są zmiany przepisów, któ-
re mają doprowadzić do wyrównania 
uprawnień zamkniętego i otwartego 
rynku pracy – mówi przewodniczą-
ca Krajowej Sekcji Osób Niepełno-
sprawnych Jadwiga Smulko. – Naszym 
zdaniem utrzymanie pewnego zróżni-
cowania jest konieczne, bo są grupy 
niepełnosprawnych, które mogą  nie 
sprawdzić się na rynku otwartym, np. 
upośledzeni umysłowo. 

Drugi dzień zjazdu poświęcono 
na szkolenie. Prowadziła je pełniąca 
w Szczecinie rolę gospodyni Joanna 
Kruk, przewodnicząca MOZ Spół-
dzielni Inwalidów „Selsin” i członek 
Zarządu Regionu Pomorza Zachod-
niego. Uczestnicy poruszali na nim 
m.in. szeroki problem aktywizacji za-

wodowej osób niepełnosprawnych i 
dyskutowali na temat konsekwencji 
otwarcia rynku pracy dla tej grupy 
społecznej.

Po ciężkim dniu pracy członkowie 
Rady Sekcji mieli też okazję zwiedzić 
najpiękniejsze zakątki Szczecina. Zło-
żyli również kwiaty pod pomnikiem 
„Anioł Wolności”. 

zawodowych w trakcie swojego pierwszego spo-
tkania zaakceptowali tłumaczenie porozumienia 
europejskiego oraz zgodzili się, że kwestią prio-
rytetową w polskich warunkach są wspólne dzia-
łania na rzecz wzrostu świadomości istniejących 
zagrożeń. 

Protest w obronie 
przewodniczącej 

28 września w Leżajsku związkowcy pro-
testowali przeciwko zwolnieniu z pracy Moniki 
Zdziech, przewodniczącej Komisji Zakładowej 
miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy. W maju 
2008 r. związkowcy powiadomili dyrektora, że w 
leżajskim Powiatowym Urzędzie Pracy powstała 
struktura „S”, do której wstąpiło 25 z 56 pracow-
ników. Od samego początku stosunki pomiędzy 
związkiem i dyrektorem nie układały się najlepiej. 
Kolejny dyrektor, tuż po objęciu stanowiska, uru-
chomił procedurę zwolnienia dyscyplinarnego 
przewodniczącej KZ NSZZ „S” i pomimo sprzeciwu 
Komisji Zakładowej i Prezydium Zarządu Regionu 
przesłała pocztą przewodniczącej „S” oświadcze-
nie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52. 
Jako powód podano ciężkie naruszenie podstawo-
wych obowiązków pracowniczych, a konkretnie 
zdarzenie, które miało miejsce 11 sierpnia 2009 r. 
oraz jego następstwa, w tym w szczególności nie 
przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia 
społecznego. Wspomnianego dnia doszło do spo-
tkania starosty ze związkowcami, podczas którego 
związkowcy zwrócili uwagę na nierówne trakto-
wanie pracowników, nierównomierne obciążanie 
obowiązkami pracowników, utrudnianie działalno-
ści związkowej oraz przedstawili propozycje zmian 
dotyczących usprawnienia obsługi zarejestrowa-
nych w urzędzie osób. O zaistniałej sytuacji została 
poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy, a do 
Sądu pracy złożony został pozew o przywrócenie 
do pracy przewodniczącej Moniki Zdziech. 

Nie dla prywatyzacji 
Kilka godzin trwał protest związkowców z 

Lubina przeciwko planom prywatyzacji KGHM. 
Kilkudziesięciu związkowców z „Solidarności” zor-
ganizowało pikietę podczas Międzynarodowego 
Kongresu Górnictwa Rud Miedzi. Podczas protestu 
związkowcy apelowali do uczestników, by sprzeci-
wili się prywatyzacji lubińskiej spółki. Związkowcy 
rozdawali apel do uczestników, w którym czytamy: 
„My  pracownicy Polskiej Miedzi - zrzeszeni w NSZZ 
„Solidarność” zwracamy się do wszystkich uczest-
ników pierwszego Międzynarodowego Kongresu 
Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie, który odbywa się 
pod hasłem „Perspektywy i wyzwania”, z apelem 
o odważne zajęcie stanowiska przez Kongres w 
sprawie zaprzestania dalszej prywatyzacji KGHM 
Polska Miedź S.A. Nasz protest podyktowany jest 
obroną polskiego przemysłu miedziowego, dzia-
łaniem na rzecz dobra wspólnego oraz na rzecz 
dobra polskiej gospodarki.” 

NSZZ
Solidarność
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W tym roku organizatorem Zjazdu 
był Region Podlaski. Bez względu jednak 
na to, w jakiej części kraju spotykają się 
delegaci, zawsze rozpoczynają swoje ob-
rady uroczystą mszą świętą. Tym razem 
w białostockiej katedrze homilię wygło-
sił metropolita gdański Sławoj Leszek 
Głódź. 

- Powracamy dziś do tej godziny 
historii ojczystej, wielu z nas tu zgro-
madzonych dobrze ją pamięta,  kiedy 
narodziła się „Solidarność”– ta niezwy-
kła wspólnota polskiej nadziei – mówił 
w kazaniu. - Niezależny Związek Za-
wodowy „Solidarność” to wspólnota 
otwarta na Boży siew. Wspólnota ludzi 
podejmujących trud refleksji nad polską 
pracą, nad wartością ojczyzny, stająca w 
obronie praw pracowniczych. Podejmu-
jąca wielki trud odnowy oblicza polskiej 
ziemi, wołanie tysięcy o chleb i wolność.  
Arcybiskup przypomniał największe 
bolączki współczesnej Polski: ubóstwo 
rodzin robotniczych, wielodzietnych, 
niedożywienie dzieci. Zwrócił również 
uwagę, że idea społecznej solidarności 

zastępowana jest obecnie często ego-
izmem i chęcią zysku za wszelką cenę. 

W ramach uroczystości rozpoczy-
nających Zjazd otwarta została wystawa 
poświęcona życiu i działalności księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Podczas mszy 
świętej i rozpoczęcia Zjazdu, wśród 
delegatów obecna była również matka 

NSZZ 
"Solidarność"

XXIII Krajowy Zjazd Delegatów  
NSZZ „Solidarność” 

344 delegatów z całej Polski uczestniczyło w Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 15 – 16 paź-
dziernika w Białymstoku. Podczas dwudniowych obrad związkowcy m.in. podsumowali ostatni rok prac Komisji Krajowej 
i wyznaczyli najważniejsze cele swojej działalności w najbliższym czasie. Na zjeździe obecnych było oczywiście również 
jedenastu delegatów z Pomorza Zachodniego. 

Kapelana „Solidarności”, przyjęta przez 
zebranych ogromnymi brawami. Na sali 
zabrakło natomiast prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, który rozchorował się. 
Głowę państwa reprezentował szef jego 
kancelarii, Władysław Stasiak i Bożena 
Borys - Szopa, podsekretarz stanu w 
kancelarii prezydenta. 

Obrady rozpoczęło sprawozdanie 
z prac Komisji Krajowej NSZZ „S” w 
ostatnim roku. - Miniony rok oceniam 
jako najtrudniejszy w ten kadencji! – 
podsumował przewodniczący Komisji 
Krajowej Janusz Śniadek. Przypomniał 
on główne priorytety Związku, za które 
uznano: doprowadzenie do wzrostu wy-
nagrodzeń i płacy minimalnej, obronę 
praw pracowniczych i związkowych oraz 
rozwój związku. Przywołał kampanie 
społeczne prowadzone przez „Solidar-
ność”: „Niskie płace barierą rozwoju 
Polski”, „Polska przyjazna pracowni-
kom”, „Godna Praca - Godna Emerytu-
ra”, „Solidarność na kryzys”. Jako jeden 
z najważniejszych tematów, wokół które-
go koncentrowała się działalność „S” w 
ubiegłym roku uznał walkę o emerytury 
pomostowe, której pozytywnym efektem 
jest podwojenie liczby osób uprawnio-
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W tym roku organizatorem Zjazdu 
był Region Podlaski. Bez względu jednak 
na to, w jakiej części kraju spotykają się 
delegaci, zawsze rozpoczynają swoje ob-
rady uroczystą mszą świętą. Tym razem 
w białostockiej katedrze homilię wygło-
sił metropolita gdański Sławoj Leszek 
Głódź. 

- Powracamy dziś do tej godziny 
historii ojczystej, wielu z nas tu zgro-
madzonych dobrze ją pamięta,  kiedy 
narodziła się „Solidarność”– ta niezwy-
kła wspólnota polskiej nadziei – mówił 
w kazaniu. - Niezależny Związek Za-
wodowy „Solidarność” to wspólnota 
otwarta na Boży siew. Wspólnota ludzi 
podejmujących trud refleksji nad polską 
pracą, nad wartością ojczyzny, stająca w 
obronie praw pracowniczych. Podejmu-
jąca wielki trud odnowy oblicza polskiej 
ziemi, wołanie tysięcy o chleb i wolność.  
Arcybiskup przypomniał największe 
bolączki współczesnej Polski: ubóstwo 
rodzin robotniczych, wielodzietnych, 
niedożywienie dzieci. Zwrócił również 
uwagę, że idea społecznej solidarności 

zastępowana jest obecnie często ego-
izmem i chęcią zysku za wszelką cenę. 

W ramach uroczystości rozpoczy-
nających Zjazd otwarta została wystawa 
poświęcona życiu i działalności księ-
dza Jerzego Popiełuszki. Podczas mszy 
świętej i rozpoczęcia Zjazdu, wśród 
delegatów obecna była również matka 

NSZZ 
"Solidarność"

XXIII Krajowy Zjazd Delegatów  
NSZZ „Solidarność” 

344 delegatów z całej Polski uczestniczyło w Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniach 15 – 16 paź-
dziernika w Białymstoku. Podczas dwudniowych obrad związkowcy m.in. podsumowali ostatni rok prac Komisji Krajowej 
i wyznaczyli najważniejsze cele swojej działalności w najbliższym czasie. Na zjeździe obecnych było oczywiście również 
jedenastu delegatów z Pomorza Zachodniego. 

Kapelana „Solidarności”, przyjęta przez 
zebranych ogromnymi brawami. Na sali 
zabrakło natomiast prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, który rozchorował się. 
Głowę państwa reprezentował szef jego 
kancelarii, Władysław Stasiak i Bożena 
Borys - Szopa, podsekretarz stanu w 
kancelarii prezydenta. 

Obrady rozpoczęło sprawozdanie 
z prac Komisji Krajowej NSZZ „S” w 
ostatnim roku. - Miniony rok oceniam 
jako najtrudniejszy w ten kadencji! – 
podsumował przewodniczący Komisji 
Krajowej Janusz Śniadek. Przypomniał 
on główne priorytety Związku, za które 
uznano: doprowadzenie do wzrostu wy-
nagrodzeń i płacy minimalnej, obronę 
praw pracowniczych i związkowych oraz 
rozwój związku. Przywołał kampanie 
społeczne prowadzone przez „Solidar-
ność”: „Niskie płace barierą rozwoju 
Polski”, „Polska przyjazna pracowni-
kom”, „Godna Praca - Godna Emerytu-
ra”, „Solidarność na kryzys”. Jako jeden 
z najważniejszych tematów, wokół które-
go koncentrowała się działalność „S” w 
ubiegłym roku uznał walkę o emerytury 
pomostowe, której pozytywnym efektem 
jest podwojenie liczby osób uprawnio-

JEDNOŚĆ  10/2009 15

nych do emerytury, w stosunku do pro-
jektu wyjściowego. Kolejny ważki temat 
to prace nad pakietem antykryzysowym. 

- „Solidarność” negocjowała w myśl 
zasady solidarnego rozkładania ciężarów 
na: budżet, pracodawców i pracowników 
- stwierdził przewodniczący „S”. Jednak 
w przygotowanym przez siebie projekcie 
ustawy antykryzysowej rząd nie uszano-
wał kompromisu osiągniętego pomiędzy 
partnerami społecznymi. Podczas prac 
parlamentarnych nie dopuszczano nawet 
poprawek oczywistych błędów. 

Przewodniczący przypomniał rów-
nież organizowane w sprawozdawczym 
okresie protesty: w obronie przemysłu 
zbrojeniowego, kolei, stoczni a także 
ogłoszone 15 września przez Komisję 
Krajową, Krajowe Dni Protestów oraz 
działania Związku na arenie międzyna-
rodowej. Zauważył też, że silna „Soli-
darność” to „Solidarność” z dużą liczbą 
członków. Dlatego więc, choć udało się 
zahamować spadek liczebności związ-
kowców, bardzo ważne jest teraz, aby 
ciągle ich przybywało i podkreślił, że aby 
organizować pracowników trzeba się z 
nimi spotykać. 

- Nie ma wątpliwości, że ludzie ocze-
kują, aby wpływ związku na sytuację w 
kraju był większy niż obecnie - zauwa-
żył przewodniczący Śniadek. - Od 2002 
roku mozolnie odbudowujemy zaufanie 
społeczne i zmniejszamy odsetek ludzi 
mających złe zdanie o „Solidarności”. 
Wypadamy w tych badaniach lepiej od 
sejmu lub senatu. 

Kończąc sprawozdanie przewodni-
czący zapowiedział, że w przyszłym roku 
należy wzmocnić akcję „Zorganizowani 
mają lepiej”. 

Delegaci spotkali się również z prze-
wodniczącym Parlamentu Europejskie-

go Jerzym Buzkiem, który podkreślał, że 
wciąż czuje się mocno związany z „Soli-
darnością”. 

- Jeżeli kapitalizm i kapitaliści nie 
biorą pod uwagę ludzi pracy, zawsze na 
tym w końcu przegrywają - to jest regu-
ła, która się powtarza - mówił podczas 
spotkania ze związkowcami. - Dosko-
nale wiemy, co znaczy europejski model 
społeczny i takiego modelu chcemy. To 
jest zabieganie o godziwą płacę za godzi-
wą pracę, to jest zabieganie o prawdziwe 
wsparcie dla rodziny. 

Podczas dwudniowych obrad dele-
gaci przyjęli szereg uchwał i stanowisk. 
Zdecydowali między innymi o konty-
nuowaniu akcji „Zorganizowani mają 
lepiej”, uznając jednocześnie, że obo-
wiązkiem członków „Solidarności” jest 
przekonanie pracowników, którzy do 
Związku nie należą, dlaczego warto być 
związkowcem. „Pracownikom potrzebne 
są związki zawodowe, bo to najskutecz-
niejsza forma ochrony, to narzędzie dzię-
ki któremu możemy czuć się bezpiecz-
niej. Poprawa warunków pracy może się 
dokonać tylko wtedy, jeśli pracownicy 
będą licznie zorganizowani i gotowi do 
działania” - czytamy w uchwale KZD. 
W związku z przypadającą na przyszły 
rok 30. rocznicą podpisania Porozumień 
Sierpniowych, delegaci postanowili usta-
nowić rok 2010 rokiem Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. 

Kolejnym z tematów Zjazdu było 
bezpieczeństwo pracy. W jednej z 
uchwał delegaci domagają się od rządu, 
m.in. przyjęcia strategii na rzecz bez-
pieczeństwa pracy, nowelizacji ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, 
zapewniającą dostęp kontroli PIP bez 
żadnych ograniczeń czasowych i bez 

wcześniejszego ostrzegania oraz odpoli-
tycznienia inspekcji pracy. Delegaci zo-
bowiązali struktury Związku do zgłasza-
nia do Komisji Krajowej przypadków na-
ruszania przepisów bhp. W oparciu o te 
informacje Komisja Krajowa przygotuje 
„czarną listę” pracodawców. Delegaci 
wezwali również rząd do realizacji zapi-
sanych w Konstytucji RP zasad społecz-
nej gospodarki rynkowej, które w Polsce 
nie są przestrzegane. Zaprzeczeniem 
konstytucyjnych zasad są szczególnie: 
brak zdefiniowanej polityki społecznej 
i gospodarczej; rosnące rozwarstwienie 
płacowe; niski poziom finansowania za-
bezpieczeń społecznych; niski i niesku-
teczny poziom finansowania aktywnych 
form walki z bezrobociem; prywatyzacja 
usług publicznych; ograniczenie równe-
go dostępu do usług publicznych; sła-
bość trójstronnego dialogu społecznego, 
ograniczenie możliwości zawierania po-
nadzakładowych układów zbiorowych; 
system podatkowy, który obciąża przede 
wszystkim osoby mało zarabiające i wie-
lodzietne; brak w programie edukacji 
podstawowej wiedzy o pracy, gospodarce 
i polityce społecznej. W tej sprawie Ko-
misja Krajowa ma przygotować odpo-
wiednie analizy prawne i przygotować 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. 

Krajowy Zjazd Delegatów wezwał 
również do powołania sejmowej komisji 
śledczej do wyjaśnienia procesów prywa-
tyzacyjnych w sektorze stoczniowych i 
stanął w obronie interesów pracowników 
Zakładów Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu. Delegaci zajęli także stanowiska 
m.in. w sprawie dyskryminacji związ-
kowców. 

Krajowy Zjazd Delegatów jest naj-
wyższą władzą stanowiącą w NSZZ 
„Solidarność”. Tworzą go delegaci 
wybrani przez walne zebrania delega-
tów regionów. Delegaci wybierani są 
według klucza wyborczego uchwala-
nego przez Komisję Krajową. Liczba 
miejsc mandatowych przypadających 
poszczególnym regionom jest propor-
cjonalna do liczby członków Związku 
zrzeszonych w tym regionie. Ponadto 
w skład KZD wchodzą przewodniczą-
cy: zarządów regionów i rad krajo-
wych sekretariatów branżowych oraz 
Przewodniczący Rady Krajowego 
Sekretariatu Emerytów i Rencistów. 
Obecnie KZD liczy 344 delegatów. 

Materiały Komisji Krajowej; 
oprac. Paulina Łątka 

fot. Dariusz Głogowski

NSZZ 
"Solidarność"
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Region

Związkowcy przeciwni   
zmianom w MOPR

Członkowie „Solidarności” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie sprzeciwiają się zmianom organizacyjnym w instytucji. 
Ich zdaniem dyrektor nie prowadzi również dialogu z załogą i dyskryminuje część pracowników w zakresie warunków pracy 
i płacy. 

Kurator  ignoruje  
związki zawodowe

Ignorowanie środowiska i brak dialogu to najważniejsze zarzuty, jakie przedstawiciele oświatowych związków zawodowych 
mają wobec zachodniopomorskiego kuratora oświaty. 

Zakładowa „Solidarność” rozesłała 
skargi na dyrektora m.in. do prezyden-
ta miasta, ministerstwa pracy i polityki 
społecznej i szczecińskich radnych. 

- Dyrekcja MOPR podjęła decyzję o 
częściowej likwidacji Działu Instytucji 
Pomocy Społecznej, który zajmuje się 
przeprowadzaniem wywiadów środowi-
skowych na usługi opiekuńcze, kontak-
tami z ośrodkami wsparcia, dziennymi 
domami pomocy społecznej oraz kiero-
waniem osób do domów pomocy spo-
łecznej – czytamy w piśmie. – Pracą na 
rzecz tego likwidowanego działu, zostali-
by obarczeni pracownicy socjalni. 

Członkowie „Solidarności” prze-
konują, że dotychczasowe rozwiązania 
organizacyjne odciążały bardzo obcią-
żone pracą Rejonowe Ośrodki Pomocy 
Rodzinie a ich klientom, szczególnie 
starszym, bardzo ułatwiało kontakt z 
odpowiednimi pracownikami MOPR i 
uzyskanie pomocy. Zmiana tej struktu-
ry spowoduje chaos i zamieszanie wśród 
mieszkańców Szczecina. Jednocześnie 
odejście od wąskiej specjalizacji pracow-
ników w stronę poszerzenia i uogólnie-
nia ich obowiązków zmniejszy ich efek-
tywność i pogorszy jakość wykonywanej 
pracy. 

Pracownicy skarżą się również na 
brak podwyżek, dialogu z dyrekcja i brak 
odpowiednich warunków pracy. 

- Cały system opieki społecznej w 
Szczecinie opiera się na pracy wykony-
wanej przez pracowników socjalnych 
terenu i realizacji – piszą rozgoryczeni 
członkowie „Solidarności”. – To dzięki 
nam ta instytucja działa szybko i efek-
tywnie. Mimo to jesteśmy najniżej opła-
caną grupą zawodową w MOPR, nie do-
cenia się naszych wysiłków i starań. 

PŁ

Burza wokół Artura Gałęskiego wy-
buchła tuż przed obchodami Dnia Edu-
kacji Narodowej. Wtedy to okazało się, 
że po raz pierwszy od dwudziestu lat 
kurator nie zaprosił do komisji przyzna-
jącej nagrody pieniężne pracownikom 
oświaty przedstawicieli związków zawo-
dowych. 

- Żaden poprzedni kurator po 1989 
roku tak nie postąpił- tłumaczy Mirosła-

wa Mazurczak, przewodnicząca sekcji 
regionalnej NSZZ „Solidarność” pra-
cowników oświaty i wychowania. – To 
tylko przelało czarę goryczy, bo obecny 
kurator przez dwa lata swojego urzędo-
wania, ani razu nie zaprosił nas na żad-
ne spotkanie. Gdy tymczasem jego po-
przednicy podobne spotkania ze związ-
kami organizowali przynajmniej raz na 
kwartał, a niektórzy nawet co miesiąc.

Szefostwo związków podkreśla rów-
nież, że Gałęski nie tylko sam nie zapra-
sza, ale również nie odpowiada na ich 
zaproszenia. 

- Po prostu nie jest zainteresowany 
współpracą z nami, a sytuacja z nagro-
dami tylko to udowodniła – podsumo-
wują. 

W związku z tym, władze "Solidar-
ności" nauczycieli związków postanowi-
ły zbojkotować wojewódzkie obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Skierowały 
też pismo do wojewody z prośbą o in-
terwencję. Sam kurator stwierdził, że 

nie złamał prawa, gdyż nowe rozporzą-
dzenie ministra edukacji narodowej nie 
określa, kto powinien znaleźć się w ko-
misji rozdzielającej nagrody kuratora.

Ostatecznie wojewoda zorganizował 
spotkanie obu stron, na którym kurator 
zadeklarował, że będzie raz na kwartał 
spotykał się ze związkowcami i zaprosi 
ich do kolejnej komisji rozdzielającej 
nagrody. To jednak nie uspokoiło przed-
stawicieli środowisk oświatowych, tym 
bardziej że w tym samym czasie w me-
diach pojawiły się doniesienia o tym, że 
w kuratorium i instytucjach mu podle-
gających zatrudniani są partyjni koledzy, 
a nawet członkowie rodziny kuratora. W 
związku z tym, wojewoda podjął decyzję 
o przyspieszeniu planowanej wcześniej 
kontroli w urzędzie. Jednak zdaniem 
związkowców kontrolę tę powinna prze-
prowadzić zewnętrzna komisja. 

PŁ
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Udział w kursach i możliwość zdoby-
cia przez byłych stoczniowców nowego 
zawodu, jest jednym z punktów programu 
zwolnień monitorowanych, zawartym w 
specustawie. Szkolenia, na zlecenie Agen-
cji Rozwoju Przemysłu, prowadzi firma 
DGA. Do końca września do programu 
zwolnień monitorowanych przystąpiło 
3580 z 3977 byłych pracowników Stoczni 
Szczecińskiej. Przeszkolonych do tej pory 
zostało 1795. 

Byli stoczniowcy najchętniej wybierają 
kurs operatora koparko – ładowarki (282 
osoby), kurs spawania (264 osoby), mon-
tera instalacji sanitarnych i grzewczych 
z uprawnieniami SEP (165) i kurs prawa 
jazdy kategorii C (155). Są też jednak chęt-
ni np. na kurs kucharza czy ogrodnika. 

- Moment przełomowy nastąpił 31 
sierpnia, kiedy okazało się, że wizja po-
nownego uruchomienia produkcji w 
stoczni po raz kolejny się oddaliła – mówi 
Andrzej Głogowski, prezes zarządu DGA. 
– Wtedy wielu uczestników zgłosiło chęć 
zmiany szkolenia: ci, którzy wcześniej 
chcieli jedynie podnieść swoje dotychcza-
sowe kwalifikacje, w tym momencie posta-
nowili zdobyć jednak dodatkowy zawód. 

Nowe umiejętności i kwalifikacje na 
pewno zdobywają uczestnicy kursu gla-
zurnika, prowadzonego przez Izbę Rze-
mieślniczą w Szczecinie. Byłym stocz-
niowcom idzie tak dobrze, że w ramach 
zadań praktycznych wyłożyli płytkami 
taras i holl w siedzibie Izby. 

- Bardzo nam zależy żeby nauczyli się 

prawdziwego solidnego rzemiosła w prak-
tyce – zapewnia prezes Izby Rzemieśl-
niczej Władysław Jefremienko. – Jestem 
przekonany, że dla większości z nich nie 
powinno zabraknąć ofert na rynku pracy. 

Sami uczestnicy kursu, choć z zajęć za-

dowoleni, w przyszłość patrzą mniej opty-
mistycznie. 

- Gdybym wiedział, że to taka przy-
jemna praca to bym nie siedział tyle lat w 
stoczni – śmieje się były spawacz. – Póki 
co, całkiem nieźle nam idzie. Równo kła-
dziemy – to najważniejsze. A jak będzie 
potem, dopiero się okaże. Na pewno bę-
dziemy musieli nabrać najpierw trochę 
praktyki. Ale wiem, że koledzy, którzy już 
pokończyli, kładą teraz po znajomych, tak 
dla wprawy. Ale czy jakaś solidna praca z 
tego będzie? Trudno powiedzieć. 

Na kursie magazyniera z obsługą wóz-
ka widłowego nastroje nieco gorsze. 

- Kto dostanie pracę po takim kursie 

jak są młodsi, po szkołach i też na bezro-
bociu siedzą? – zastanawia się rozgory-
czony, wieloletni pracownik stoczni. – Jak 
dla mnie to strata czasu, ale przyjść trzeba 
było, żeby pieniądze dali. Ale i tak, jeśli 
stocznia nie ruszy, to wszyscy pójdziemy 
pod most. 

Stoczniowców nie napawają optymi-
zmem dotychczasowe statystyki prowa-
dzone przez firmę DGA. Do końca wrze-
śnia bowiem, za jej pośrednictwem pracę 
znalazło zaledwie 151 osób. 

- 1200 osobom w Szczecinie przedsta-
wiliśmy oferty pracy, niektórym po kilka – 
mówi Jarosław Lasecki, kierownik DGA ze 
Szczecina. - Rekordzista miał takich ofert 
trzynaście. Nie wiemy jednak, co się po-
tem dzieje z większością tych osób, czy są 
zatrudniani. 

Problemem jest także trudna sytuacja 
na rynku pracy. 

- Pracodawcy nie chcą zatrudniać na 
umowę o pracę -  tłumaczy Andrzej Gło-
wacki. – Często proponują współpracę na 
zasadzie samozatrudnienia. A stoczniow-
com to nie odpowiada. Firma namawia 
jednak stoczniowców do zakładania wła-
snej działalności gospodarczej. 

Zgodnie z założeniami projektu, w 
ramach programu zwolnień monitorowa-
nych do końca czerwca przyszłego roku 
nową pracę powinno znaleźć 20 proc. jego 
uczestników. 

tekst i fot. Paulina Łątka

Stoczniowcy zmieniają zawód 
Prawie połowa byłych pracowników Stoczni Szczecińskiej bierze lub brała udział w szkoleniach i kursach, na których może 
zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Do połowy listopada kursy mają rozpocząć wszyscy uczestnicy programu zwolnień 
monitorowanych. Jednak do tej pory za jego pośrednictwem pracę znalazło zaledwie 151 osób. 

Praca
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Arcybiskup senior miał 85 
lat. Urodził się w 1924 roku w 
Skokach k. Wągrowca, w ro-
dzinie rzemieślniczej. Uczył 
się najpierw w swojej rodzin-
nej miejscowości, a następnie 
w Poznaniu. Jego edukację 
przerwał wybuch wojny. W 
1940 r. został aresztowany 
przez gestapo i osadzony na 
kilka miesięcy w areszcie, za 
udzielanie pomocy jeńcom 
angielskim. We wrześniu 1945 
roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego i 
podjął studia filozoficzno-te-

ologiczne. 19 lutego 1950 r. przyjął w poznańskiej katedrze święce-
nia kapłańskie z rąk abp. Walentego Dymka. W tym czasie pełnił 
funkcję wikariusza i prefekta szkolnego w parafiach w Chodzieży, 
Wolsztynie i Poznaniu. Cztery lata później objął stanowisko ka-
pelana i sekretarza osobistego metropolity poznańskiego, które 
pełnił przez dwadzieścia lat: najpierw przy arcybiskupie Dymku, a 
potem przy arcybiskupie Antonim Baraniaku. 3 lutego 1974 roku 
przyjął sakrę biskupią. Po śmierci abp. Antoniego Baraniaka przez 
rok, jako wikariusz kapitulny, zarządzał archidiecezją poznańską. 
U boku kolejnego metropolity, abp. Jerzego Stroby, ponownie ob-
jął obowiązki wikariusza generalnego. W 1981 r. został mianowa-
ny biskupem chełmińskim. Piastował to stanowisko do roku 1992, 
kiedy to papież Jan Paweł II przeniósł go na stolicę nowo utworzo-
nej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Ingres do katedry św. 
Jakuba w Szczecinie odbył się 12 kwietnia 1992 r. Paliusz arcybi-
skup otrzymał 29 czerwca 1992 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

Abp Marian Przykucki od początku swej posługi szczególnie 
zabiegał o afiliację szczecińskiego seminarium duchownego do 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Za jego rzą-
dów została ukończona budowa gmachu seminaryjnego wraz z 
kaplicą.  1 września 1992 r. erygował Archidiecezjalne Kolegium 
Teologiczne w Szczecinie, a kilka dni później powołał do istnie-
nia Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana 
Kolbego, a następnie kolejne katolickie szkoły rozsiane po całym 
województwie. Troszcząc się o duszpasterstwo młodzieży, mini-
strantów i powołania kapłańskie, Metropolita włączył w kalendarz 
swoich zadań: „Dni Młodych”, pielgrzymkę młodzieży maturalnej 
na Jasną Górę, rekolekcje grup młodzieżowych. Jak podkreśla w 
swoich wspomnieniach o zmarłym obecny Arcybiskup Szcze-
cińsko – Kamieński Andrzej Dzięga, istotną cechą posługi Abp. 
Mariana Przykuckiego była chęć wyeksponowania roli laikatu, 
jako odpowiedzialnego za misję Kościoła. Dlatego zainaugurował 
działalność Akcji Katolickiej i wspierał rozwój innych ruchów, sto-
warzyszeń i wspólnot wiernych świeckich. Miał tez duży wkład w 
rozwój mediów katolickich. 

W 2006 roku został uhonorowany Wielkimi Krzyżami Zasługi 
RFN za przyczynienie się do zbudowania mostów do Niemiec i„o-
żywienie na nowo” historycznych stosunków archidiecezji szcze-
cińsko-kamieńskiej z arcybiskupstwami w Bambergu i Berlinie, a 
także Statuą „Złotego Hipolita” za szczególne zasługi na polu na-
uki, religii i kultury.

1 maja 1999 r. został zwolniony z obowiązków pasterza archi-
diecezji. Jednak do ostatnich dni pomagał swoją posługą dusz-
pasterską i wielkim doświadczenie swoim następcom: kolejnym 
Arcybiskupom Szczecińsko-Kamieński. Zmarł 16 października w 
wieku 85 lat. 

Uroczystości pogrzebowe Abp. Mariana Przykuckiego w Bazy-
lice katedralnej rozpoczęły się w czwartek 22 października o godz. 
18 Mszą Świętą z nieszporami za zmarłych, której przewodniczył 
Nuncjusz Apostolski Józef Kowalczykw, a homilię wygłosił Arcy-
biskup Edmund Piszcz, emerytowany Metropolita Warmiński. W 
liturgii uczestniczyło ponad 100 księży diecezjalnych.

- Był on człowiekiem ewangelicznego pokoju opartego na 
prawdzie, poszanowaniu godności i miłości – wspominał zmar-
łego Abp Edmund Piszcz. – „Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój” – to było jego zawołanie pasterskie. Jednak chodziło w nim 
nie tylko o to, żeby na świecie nie było wojen. Chodziło o to, żeby 
miłość zawsze przezwyciężała nienawiść, a prawda kłamstwo. To 
są wartości, które rodzą pokój, którego źródłem jest Bóg. Jedno-
cześnie Abp był otwarty zawsze otwarty na ludzkie sprawy, życzli-
wy i towarzyski. I tutaj zostawił wiele dobra. 

Po Mszy Świętej wierni czuwali przy trumnie z ciałem Arcy-
biskupa. Następnego dnia o godz. 11 rozpoczęła się Msza Święta 
pogrzebowa.   Przewodniczył jej Arcybiskup Stanisław Gądecki, 
Metropolita Poznański, a homilię wygłosił Arcybiskup Henryk 
Muszyński, Metropolita Gnieźnieński. W liturgii wzięło udział 28 
biskupów, m. in. kardynał Georg Sterzinsky, Metropolita Diecezji 
Berlińskiej, 330 kapłanów, oraz tysiące wiernych. 

Ciało Arcybiskupa Mariana Przykuckiego złożone zostało w 
kaplicy św. Ottona, gdzie pozostanie do czasu przygotowania kryp-
ty biskupów szczecińsko - kamieńskich w Bazylice Katedralnej.

Paulina Łątka
Fot. Kazimierz Janicki 

 Pożegnanie  
Arcybiskupa Mariana Przykuckiego 

16 października o godz. 11.30 zmarł pierwszy Metropolita Szczecińsko – Kamieński Arcybiskup Marian Przykucki. Swojego 
pasterza pożegnały tysiące wiernych.

Wydarzenia
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Zarząd Regionu
NSZZ                                   Pomorza Zachodniego
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czynne codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 8.00-1 6.00
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Biuro	Pośrednictwa	Pracy		 	e-mail:	biuropracy@solidarnosc.szczecin.pl
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Kier.	Biura	Organizacyjnego	ZR	 Monika	Czech
	 e-mail:	dzialekonomiczny@solidarnosc.szczecin.pl

Księgowość		 Maria	Murawska
	 e-mail:	ksiegowosc@solidarnosc.szczecin.pl

Sekretariat	 Sylwia	Kudelska

Związkowe	Biuro	ds.	Kobiet	al.	Wojska	Polskiego	113,	pn.-pt.	9.00-16.00

Biuro	Sekcji	Emerytów	i	Rencistów	pt.	10.00-12.00

Związek	Solidarności	Polskich	Kombatantów	-	wtorki	11.00-13.00

Opolska	Spółdzielcza	Kasa	Oszczędnościowo-Kredytowa		Tel.:	091	423	77	44

„Jedność”	oraz	Archiwum		 091/423	05	68
	 redakcja@solidarnosc.szczecin.pl

Konto:	Kredyt	Bank	SA	II/O	Szczecin		36	1500	1722	1217	2006	0540	0000

wytnij i powieś w gablocie
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Duda w Szczecinie:  
Polska potrzebuje polityki przemysłowej 

8 marca ze związkowcami z Pomorza Zachodniego spotkał się przewodniczący Komisji Krajowej „So-
lidarność” Piotr Duda. Podczas kilkugodzinnych rozmów poruszono aktualne tematy dotyczące dzia-
łalności Związku, ale także sytuacji w kraju  i w naszym regionie oraz najpilniejszych problemów i bo-
lączek członków „Solidarności”. 

Wizytę w naszym mieście przewod-
niczący rozpoczął od udziału w obradach 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecz-
nego. Jako wiceprzewodniczący Komisji 
Trójstronnej wyraził swoje uznanie dla 
pracy wojewódzkich komisji i wyraził 
nadzieję, że na tym poziomie będzie o 
wiele częściej dochodziło do porozu-
mienia i wspólnych stanowisk pomiędzy 
stroną społeczną, rządową i pracodaw-
cami, niż na szczeblu krajowym, gdzie 
obecnie jakiekolwiek porozumienie 
jest praktycznie niemożliwe, głównie ze 
względu na całkowite ignorowanie stro-
ny społecznej. Zwrócił też uwagę na po-
ważne problemy społeczne i gospodar-
cze, z którymi boryka się województwo 
zachodniopomorskie, podkreślając, że 
jedynie dialog i wspólna praca, mogą być 
antidotum na pogłębiający się kryzys. 

Następnie udał się na spotkanie z 
członkami „Solidarności” z Pomorza Za-
chodniego, którzy zjechali na tę okazję 
z całego regionu. - To dla mnie bardzo 
ważne spotykać się z Wami, szczególnie 
w tym trudnym czasie, kiedy mamy tak 
dużo pracy w Warszawie, może się zda-
rzyć, że czegoś nie zauważamy, popełnia-
my jakieś błędy, a takie spotkania dają 
mi bardzo potrzebne wskazówki i obraz 
tego, co dzieje się w Związku na pozio-
mie regionów, zakładów, tam gdzie są 
nasi członkowie – mówił na powitanie 
Piotr Duda. – Choć mamy bardzo wiele 
spraw ważnych dla wszystkich obywate-
li, to cały czas powinny być i są dla mnie 
najważniejsze problemy naszych człon-
ków w ich zakładach pracy.  

Punktem wyjścia do rozważań prze-
wodniczącego na temat obecnej sytuacji 
w kraju było Pomorze Zachodnie i jego 
problemy. - To co dzieje się w Szczecinie i 
na Pomorzu Zachodnim, a co tak mocno 
sami odczuwacie, czyli zamykanie ko-
lejnych zakładów pracy, to konsekwen-
cja braku polityki przemysłowej rządu 
- mówił. - Mitem jest to, co próbowali 
przeforsować niektórzy ekonomiści, że 
polska gospodarka może się opierać na 
usługach. Polska gospodarka musi być 

oparta na zdrowych miejscach pracy w 
przemyśle i dopiero wtedy, w drugiej ko-
lejności można myśleć o usługach. Tylko 
jeśli mamy dobre miejsca pracy  w prze-
myśle, wtedy można je obudować miej-
scami pracy w usługach. Na Śląsku jedno 
stracone miejsce w przemyśle pociąga za 
sobą kilka zwolnień w usługach. 

Tymczasem premier Donald Tusk i 
rządzący uważają, że sytuacja idzie w do-
brym kierunku, że kryzys nie jest groźny 
dla miejsc pracy, że kolejne programy 
antypracownicze pomogą. - To hipokry-
zja kiedy premier mówi, że nie pozwoli 
żeby skutki kryzysu odczuwali najsłab-
si – komentował Piotr Duda. -  Jak do 
tego ma się fakt, że w tym roku po raz 
pierwszy w kraju spadła realna płaca, w 
stosunku do inflacji. Ale za to o 20-30 
proc. zostały podwyższone płace pol-
skiego menagementu. Popyt wewnętrzny 
spadł, ale wzrósł popyt na towary luksu-
sowe. To pokazuje, jak dochodzi do roz-
warstwienia na biednych i bardzo boga-
tych. Mamy do czynienia z Polską kilku 
prędkości, już nie tylko z Polską A i B, ale 
mamy też Polskę C i to są ludzie, którzy 
nawet nie wiedzą że można żyć tak, jak 
w „Warszawce”. Ale rządzący zupełnie się 
tym nie przejmują starają się forsować 
kolejne antypracownicze projekty ustaw, 
które to rozwarstwienie jeszcze pogłębią.  

Natomiast „Solidarność” domaga 
się konkretnej dyskusji i debaty na te-
mat polityki przemysłowej i społecznej. 
Niestety, Piotr Duda stwierdził jedno-
cześnie, że jako wiceprzewodniczący 
Komisji Trójstronnej nie ma już nadziei 
na to, że uda nam się porozumieć z 
obecnym rządem w jakiejkolwiek kwe-
stii.  Najlepszym przykładem na to jest 
nasza kampania w sprawie wieku eme-
rytalnego, kiedy to ponad dwa miliony 
zebranych przez „Solidarność” podpisów 
pod wnioskiem o referendum w tej spra-
wie trafiło do kosza, po głosowaniu w 
Sejmie.  - Ta sprawa nie jest skończona, 
nasza skarga jest w Trybunale Konstytu-
cyjnym, prokurator generalny po części 
podzielił nasze wątpliwości - wyjaśnia 
przewodniczący KK. -  Liczymy na to, 
że sprawa skończy się tak, jak ze skargą 
dotyczącą święta Trzech Króli. Niestety, 
chociaż okazało się, że wprowadzono 
bubel prawny, politycy nie przyznali się 
do błędu, tylko wytykali, że trzeba to 
zmienić i tak. 

Przewodniczący zarysował też i 
przedstawił zebranym najgłośniejsze i 
jednocześnie bardzo ważne dla wszyst-
kich ludzi pracy sprawy, którymi „So-
lidarność” obecnie się zajmuje. Takim 
ostatnim i bardzo widocznym pro-
blemem, przeciwko któremu Zwią-
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zek właśnie rozpoczyna kampanię, jest 
rządowy projekt o elastycznym czasie 
pracy, który ma pozwolić na rozliczanie 
czasu pracy w okresie rocznym, a nie jak 
teraz - trzymiesięcznym. Zdaniem prze-
wodniczącego, jeżeli ta ustawa wejdzie 
w życie, staniemy się pracownikami na 
rozkaz. Pracodawca będzie mógł zgod-
nie z prawem zmusić nas do pracy po 12 
godzin dziennie, nawet przez 26 tygo-
dni. I dotyczyć to będzie wszystkich. W 
związku z tym w jednym miesiącu mo-
żemy być zmuszani do pracy „non-stop”, 
a w następnym, kiedy pracodawca uzna 
że nie jesteśmy potrzebni będziemy mieli 
przepracowanych na przykład 70 godzin. 
I za tyle oczywiście zapłacone. – Za co 
wtedy żyć? – pytał retorycznie przewod-
niczący. – Na pewno nie możemy po-
zwolić na takie rozwiązanie. 

Ubiegły rok był także bardzo ważny 
pod względem naszych działań w celu 
ograniczenia umów śmieciowych. - Po 
przegłosowaniu wieku emerytalnego 
złożyłem u premiera dwa projekty ustaw 
dotyczących umów śmieciowych – wy-
jaśniał Duda. - Premier jednak konse-
kwentnie twierdzi, że lepsza taka praca 
niż żadna. Tymczasem w Unii Europej-
skiej, którą się tak szczycimy,  są w tym 
względzie odpowiednie standardy i one 
powinny obowiązywać również w Polsce. 
Dla mnie praca na zlecenie lub o dzieło, 
to zalegalizowana praca na czarno. Taki 
pracownik nie tylko nie ma odprowadza-
nych składek emerytalnych czy zdrowot-
nych, nie ma także prawa do urlopy, fun-
duszu socjalnego, do L4. Jest praktycznie 
bez ochrony. Tymczasem praktycznie 
każde nowopowstałe miejsce pracy, to 
miejsce śmieciowe. Mało który praco-
dawca decyduje się na zatrudnianie na 
umowę o pracę. To idzie w bardzo złym 
kierunku i musimy z tym walczyć. Tym 

bardziej że słychać już głosy, że 67 lat 
pracy to za mało, trzeba pracować jesz-
cze dłużej, bo w ZUS-e brakuje pienię-
dzy. Ale jeżeli tylko 52 proc. tych, którzy 
rozliczają się z podatku płaci składki 
emerytalne, to w jaki sposób ten system 
ma być wydolny? Są młodzi ludzie w 
wieku 30 lat, którzy nie mają odprowa-
dzonej ani jednej składki. To kiedy mają 
uzbierać na emeryturę? 

Przewodniczący mówił też o spo-
tkaniu sztabu protestacyjnego, który 
debatował w Kielcach na temat dalszych 
działań i planowanego strajku general-
nego. Zapowiedział również spotkanie 
ze stowarzyszeniami, organizacjami 
pozarządowymi, reprezentującymi oso-
by niezadowolone z obecnej sytuacji w 
kraju i pokrzywdzone przez ten system. 
– Dzisiaj mamy w kraju problemy z de-
mokracją – mówił. - W naszej konsty-
tucji jest napisane, że rządzący sprawują 
władzę w imieniu społeczeństwa, a nie 
przeciwko niemu. A tymczasem w roku 
2012 obywatele zebrali ponad 5mln pod-
pisów pod różnymi projektami. I wszyst-
kie one trafiły do kosza. Dlatego chcemy 
się wspólnie zastanowić jak to zmienić. 
Naszym priorytetem, według mnie, po-
winna być zmiana ustawy o referendach, 
tak żeby zebrane podpisy były stanowią-
ce i zobowiązywały do przeprowadzenia 
referendum. Jesteśmy zgodni, że w Pol-
sce nie ma dialogu społecznego, który 
jest podstawowym standardem w UE. 
A tymczasem my jako strona społeczna 
opiniujemy tysiące projektów, i nigdy 
żadne nasze uwagi nie są brane pod uwa-
gę. 

- Wiem, że kiedyś  musi przyjść prze-
silenie i ten kraj zacznie iść w normalnym 
kierunku ale póki co jest odwrotnie i dla-
tego „Solidarność” musi cały czas stać na 
posterunku – kontynuował Piotr Duda. 

-  Cieszę się, że jesteśmy w UE, ale nie 
może być tak, że nasz rząd czerpie stam-
tąd tylko rozwiązania antypracownicze, 
a nie pro pracownicze, które też tam są 
przyjmowane i stosowane. Rząd nie dba 
także o gospodarkę narodową. Przykła-
dy z Europy są zupełnie inne, teraz mówi 
się o patriotyzmie gospodarczym, stosują 
go premierzy innych krajów: Włoch czy 
Niemiec. Oczywiście na forum mówią 
inaczej, ale potem robią wszystko, żeby 
wspomóc swoją gospodarkę, swoje firmy, 
nawet wbrew zaleceniom. I nie ma kata-
strofy. A u nas się wszystko podpisuje, na 
wszystko się zgada. Taki dobry przykład 
to pakiet klimatyczny. To nie ekologia 
tylko biznes, na którym my stracimy 
kilkaset tysięcy miejsc pracy. Polikwi-
dowane stocznie to efekt braku pomocy 
publicznej, a gdzie indziej ta pomoc jest 
i nikt się tym nie przejmuje, a stocznie 
działają. Tylko u nas nikt o to nie dba, 
bo ważniejszy jest poklask i miejsce przy 
stole na unijnym szczycie. 

Przewodniczący Komisji Krajowej 
podkreślił na koniec, że wielu ludzi widzi 
w „Solidarności” nadzieję. - Wam chcę 
podziękować za trudną pracę „na dole”, 
bo wiem, że nie jest łatwo – kończył swo-
je wystąpienie Piotr Duda. - Działacze 
są zwalniani i prześladowani, choć kon-
stytucja mówi o ochronie związkowców. 
Pracodawcy nic sobie z tego nie robią, a 
sprawy  sądowe ciągną się latami. Wy-
zysk pracownika to dziś norma, powoli 
zaciera się granica pomiędzy pracow-
nikiem a niewolnikiem. Dla niektórych 
korporacji już nawet koszty pracy w 
Chinach są za drogie. A my jesteśmy w 
UE, gdzie koszty pracy są wysokie i jakoś 
się wszystko sprzedaje. Dlatego naszym 
kolejnym celem będą ponadnarodowe 
układy ramowe, które będą gwarantowa-
ły wynagrodzenia w UE na wyrównanym 
poziomie. 

W następnej części spotkania prze-
wodniczący oddał głos zebranym, który 
zadawali mu pytania. Jeden z uczestni-
ków spotkania zaapelował, aby „Solidar-
ność” objęła swoim patronatem i opieką 
także firmy jednoosobowe. - To są mi-
liony aktywnych ludzi, którzy są prześla-
dowani przez państwo, a którzy chętnie 
włączą się w wasze działania – argumen-
tował. Piotr Duda podkreślił, że w tym 
temacie podjęte zostały już działania. 
- Wysłaliśmy skargę do Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy , w której wska-
zaliśmy, że w Polsce ustawa o związkach 
zawodowych nie pozwala na zrzeszanie 
się samozatrudnionych. – wyjaśnił. - 
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Otrzymaliśmy pismo z Departamentu 
Wolności Związkowej, że mamy rację, 
z zaleceniem dla polskiego rządu, żeby 
zmienić ustawę. Ale to leży i nie możemy 
się doprosić żeby zmienić ten paragraf. 
Jednak nie czekając na to, mamy pewien 
pomysł, jak można to obejść. Najogólniej 
mówiąc zakłada on, że osoba na samo 
zatrudnieniu, poda do sądu „Solidar-
ność”, a pośrednio państwo polskie o to, 
że uniemożliwia mu przynależność do 
związku, pomimo, że jest to zapisane w 
konstytucji. 

Kolejne pytanie dotyczyło jedno-
mandatowych okręgów wyborczych i 
opinii przewodniczącego na ich temat. 
Przyznał on, że jest na ten temat dyskusja 
w „Solidarności”. Sam widzi i pozytywy i 
negatywy tego rozwiązania, na przykład 
obawia się, że do parlamentu i tak wej-
dą ci, którzy mają najwięcej pieniędzy na 
kampanię, czyli w obecnej sytuacji PO. 
- Chciałbym żeby na ten temat wypowie-
działo się społeczeństwo w referendum 
- mówił. - Bo sejm na pewno tego nie 
wprowadzi, bo to dla nich samobójstwo. 
Dzisiaj 65 proc. posłów to osoby, które 
otrzymały mniej niż 1 proc. głosów w 
swoich okręgach. Ale taka jest ordyna-
cja. To po co wybierać 460 posłów? Ta-
niej by było głosować na szefów partii, 
a oni niech sobie sami dobiorą ludzi. Ja 
chciałbym przede wszystkim, żeby poseł 
rozliczał się przed swoim elektoratem, a 
nie przed szefem partii. 

Inny z obecnych chciał się dowie-
dzieć, w jaki sposób przewodniczący 
stara się pozyskać media, aby przekazy-
wały zgodnie z prawdą tematy ważne dla 
obywateli i stanowiska „Solidarności”. 
Przewodniczący powiedział, że jeśli cho-
dzi o media, to stara się być obecny tam, 
gdzie jest zapraszany, ale trzeba przyjąć 
do wiadomości, że media też mają swoją 
politykę i ją uprawiają. Pretensje można 
mieć do telewizji publicznej, która po-

winna być niezależna i obiektywna, a nie 
zawsze tak jest. 

Uczestnicy podnieśli też problem 
nieuznawania przez pracodawców spo-
rów zbiorowych i potrzebę powołania 
organu, który będzie orzekał, czy spór 
ma miejsce czy nie. Przewodniczący był 
zdziwiony, że takie sytuacje mają miejsce 
i podkreślił, że pracodawca nie ma pra-
wa sam z siebie powiedzieć, że nie ma 
sporu zbiorowego. W takich sytuacjach 
potrzebna jest pomoc prawna. Stwierdził 
również, że jeśli faktycznie to się zdarza, 
rozwiązania prawne trzeba dopracować  
na szczeblu ogólnokrajowym, żeby do 
takich sytuacji nie dochodziło, żeby pra-
codawcy nie mogli blokować normalne-
go trybu działania związku. Obiecał też, 
że dopilnuje tej sprawy. 

Kolejne poruszone zagadnienie do-
tyczyło reprezentatywności związków, 
a związkowcy podali przykłady z wła-
snych zakładów, w których powstają 
małe związki na usługach pracodawcy, 
tylko po to, żeby blokować działania 
„Solidarności”. – Prowadzę w tej sprawie 
rozmowy z OPZZ i Forum i jest zgod-
ność, że musimy te „związki kanapowe” 
ograniczyć, bo niejednokrotnie jest tak 
jak mówicie, że powstają one na rozkaz 
pracodawcy, po to by nas torpedować 
– mówił Piotr Duda. – To oczywiste, że 
nie mogą mieć takich samych praw te 
związki, które zrzeszają 40 proc. załogi 
i te, które mają 10 członków. Idziemy w 
tym kierunku, że jeśli związek powstaje 
w zakładzie i ma nawet 10 członków, ale 
ma reprezentatywne struktury krajowe, 
to też jest reprezentatywny na poziomie 
zakładu. A te które takich struktur nie 
mają,  będą musiały w jakimś określo-
nym czasie pozyskać określoną  liczbę 
członków., żeby tę reprezentatywność 
uzyskać. Oczywiście szczegóły są jeszcze 
do dopracowania. Jeśli natomiast tego 
nie uzyskają, to związek taki oczywiście 

będzie istniał, ale nie będzie stroną w 
układzie zbiorowym, nie będzie miał od-
delegowań i ochrony. 

Przewodniczącego zapytano również, 
co sądzi o tym, żeby układy zbiorowe 
obowiązywały tylko związkowców. – 
Chciałbym tego, ale z punktu widzenia 
prawnego jest to niemożliwe. „Solidar-
ność” za składki pomaga wszystkim 
pracownikom, emerytom, itd. Oczywi-
ście są tacy, którzy plują na Związek, ale 
jak wynegocjujemy podwyżki, to biorą. 
Chciałbym to zmienić, ale póki co inne 
rozwiązania są niemożliwe.  

 Poruszono również kwestię 
miejsca kobiet w związku i ich obecności 
w jego władzach. - Mówi się oczywiście 
o parytetach, to jest kwestia dotycząca 
nie tylko kobiet, ale też na przykład ludzi 
młodych – mówił Piotr Duda. - Pewnie 
że można na ten temat rozmawiać, ale 
trzeba zadać sobie pytanie, czy trzeba 
robić coś na siłę. Sam jestem pracodaw-
cą od 13 lat i nigdy by mi do głowy nie 
przyszło, żeby patrzeć na płeć, jeśli osoba 
jest merytorycznie przygotowana i speł-
nia moje warunki. Oczywiście, możemy 
ustalić że robimy 15 proc. parytet dla ko-
biet albo dla młodych, ale może się oka-
zać, że wcale nie będzie chętnych, żeby te 
miejsca zapełnić. 

Na zakończenie Piotr Duda podzię-
kował wszystkim przybyłym, wyraża-
jąc nadzieję, że nasze wspólne działania  
przyniosą wymierny efekt w postaci po-
prawy bytu ludzi pracy. Jako symbol tego 
przekazał na ręce Mieczysława Jurka sta-
tuetkę „zwycięskiego robotnika”, replikę 
figury robotnika, która stała w sali BHP 
Stoczni Gdańskiej podczas podpisywa-
nia Porozumień Sierpniowych w 1980 r. 
Po południu przewodniczący KK wystą-
pił również w programie „Sprawa poli-
tyczna” w TVP Szczecin. 
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Nie róbcie z pracowników niewolników!
Kilkaset osób – Związkowców, członków zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń oraz zwykłych 
szczecinian, wzięło udział w pikiecie, która odbyła się 26 marca przed Urzędem Wojewódzkim w Szcze-
cinie. Wszyscy oni nie zgadzają się na antypracowniczą politykę rządu. 

Uczestnicy wyrazili w ten sposób 
swoje poparcie dla Związkowców, którzy 
tego dnia prowadzili strajk generalny na 
Śląsku i postulatów przez nich sformuło-
wanych. Protestujący domagali się przede 
wszystkim wycofania się koalicji rządzą-
cej z planów nowelizacji kodeksu pracy 
dotyczących uelastycznienia czasu pracy, 
zaniechania likwidacji rozwiązań emery-
talnych przysługujących pracownikom 
zatrudnionym w warunkach szczegól-
nych i o szczególnym charakterze, uchwa-
lenia przez Sejm RP ustaw ograniczają-
cych stosowanie tzw. umów śmieciowych 
oraz stworzenia osłonowego systemu 
regulacji finansowych oraz ulg podatko-
wych dla przedsiębiorstw utrzymujących 
zatrudnienie w okresie niezawinionego 
przestoju produkcyjnego. 

Dodatkowo, pikietujący w Szczecinie 
przypomnieli także postulaty złożone na 
ręce wojewody 17 grudnia 2012 roku, z 
których większość nie doczekała się żad-
nej reakcji ze strony rządowej. Chodzi 
o opracowanie i wdrożenie Specjalnego 
Rządowego Programu Gospodarczego 
dla województwa zachodniopomorskie-
go, który przyczyni się do ożywienia 
gospodarczego, przeciwdziałanie bezro-
bociu i tworzenie nowych miejsc pracy, 
rewitalizację przemysłu stoczniowego, 
realizację postulatów złożonych przez 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywi-
dualnych 5 grudnia 2012 r., zachowanie 
podmiotowości Z.Ch. Police i Zespołu 
Elektrowni Dolna Odra. 

- W Polsce z każdym dniem powięk-
sza się obszar biedy, ubóstwa, bezrobocia, 
a tym samym w społeczeństwie wzrasta 

apatia, brak wiary w lepsze jutro i poczu-
cie beznadziei – mówił Mieczysław Jurek, 
przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego. -  Arogancja, za-
rozumiałość i buta elit politycznych wy-
prowadzają dzisiaj świat pracy na ulice. 
Dzisiaj jest początek drogi do tego, żeby 
Polakom przywrócić pełną swobodę ko-
rzystania z demokracji i wolności. Już się 
nie cofniemy! Przyjmiemy takie formy 
działań i walki, które doprowadzą nas do 
pełnej demokracji i realizacji naszych po-
stulatów.

Przez ponad godzinę pikietujący 
bardzo głośno wyrażali swoje niezado-
wolenie z obecnej sytuacji w kraju. Nie 
obyło się bez okrzyków „Złodzieje!”, a 
nawet kilku petard. Uczestnicy mogli 
również wypowiedzieć się przed wszyst-
kimi zebranymi do mikrofonu. Nie za-

brakło gorzkich słów. – Tylko wspólnie 
możemy przeciwstawić się temu rządowi, 
który mówi nam, że mamy jeść szczaw 
-  apelowała Joanna Rutkowska ze sto-
warzyszenia WNR. – Nie możemy dłużej 
pozwalać tak się traktować! Nie możemy 
dać się upokarzać! Głos zabrali również 
przedstawiciele innych organizacji i 
stowarzyszeń, które oficjalnie poparły 
protest, podpisując się pod petycją 
skierowana do premiera. Delegacja pro-
testujących przekazała petycję z postula-
tami wicewojewodzie Ryszardowi Mićko, 
który obiecał niezwłocznie przekazać ja 
premierowi. Nie wyszedł jednak przed 
urząd, tłumacząc się niedawno przebytą 
chorobą.  

PŁ

Region
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Strajk generalny na Śląsku 
- Plan został wykonany w 100 proc. To jest nasz wielki, 

wspólny sukces i sukces społeczeństwa naszego regionu - tak 
członkowie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Straj-
kowego podsumowali solidarnościowy strajk generalny na Ślą-
sku i w Zagłębiu. Jak podał MKPS, w czynnej akcji strajkowej 
trwającej od godziny 3  do 10  wzięło udział ponad 85 tys. pra-
cowników.   Nie wyjechało 105 pociągów, 120 autobusów i 65 
tramwajów. Strajkowało 165 placówek oświatowych. W sumie 
strajk objął około 400 zakładów pracy. To były w większości 
dwugodzinne akcje strajkowe na pierwszych zmianach. 

Strajk rozpoczął się o 3.00 w zajezdniach tramwajowych i 
autobusowych. Od 6.00 do 8.00 strajkowała większość zakładów 
przemysłowych, część od 7.00 do 9.00, a pozostali, w tym kolej 
i oświata od 8.00 do 10.00. W czynnej akcji strajkowej uczest-
niczyli m.in. pracownicy hutnictwa, koksowni, energetyki, cie-
płownictwa, górnictwa, przemysłu zbrojeniowego, metalowego 
i motoryzacyjnego, kolej, komunikacja miejska,  służba zdrowia 
i oświata. W zakładach, których pracownicy nie mają prawa do 
strajku oflagowano budynki i przeprowadzono akcję poparcia 
dla strajkujących. W innych częściach Polski w ramach poparcia 
dla strajku pod urzędami wojewódzkimi zorganizowane zostały 
pikiety. - Tego strajku by nie było, gdyby doszło do wycofania 
projektu ustawy dotyczącej zmiany przepisów o czasie pracy - 
mówił Duda. - Nie ma zgody na to, żeby pracownicy byli trak-
towani jak niewolnicy.

Petycja skierowana do premiera rządu RP Donalda Tuska
My, członkowie NSZZ „Solidarność” z regionów Pomorze Za-

chodnie i Koszalin Pobrzeże, przedstawiciele innych związków za-
wodowych, reprezentanci lokalnych organizacji społecznych i sto-
warzyszeń mieszkańcy Szczecina oraz wszyscy obywatele, którzy 
sprzeciwiają się krzywdzącej i niesprawiedliwej polityce polskiego 
rządu, zebraliśmy się 26 marca 2013 roku przed Urzędem Woje-
wódzkim w Szczecinie, aby wyrazić swoją solidarność ze Związ-
kowcami protestującymi na Śląsku oraz pokazać swoje oburzenie 
wobec działań koalicji rządzącej, zmierzających do drastycznego 
pogorszenia sytuacji pracowników w Polsce oraz konsekwentnego 
ubożenia społeczeństwa, przy jednoczesnym braku chęci do dialo-
gu ze strona społeczną.  

NSZZ „Solidarność” żąda od koalicji PO-PSL wycofania się 
z planów nowelizacji kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia 
czasu pracy oraz realizacji następujących postulatów:

•	 zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przy-
sługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach 
szczególnych i o szczególnym charakterze;

•	 uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stoso-
wanie tzw. umów śmieciowych; 

•	 zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania 
szkolnictwa publicznego na samorządy;

•	 stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych 
oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących 
zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produk-
cyjnego;

•	 podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z 
projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”;

•	 stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsię-
biorstw energochłonnych.

Oczekujemy od rządu przedstawienia harmonogramu realiza-
cji swoich postulatów do dnia 17 kwietnia 2013 r. w przeciwnym 
razie zorganizowana zostanie ogólnopolska, narodowa manifesta-
cja protestu. 

Przypominamy również o złożonych przez nas 17 grudnia 
2012 roku na ręce Pana Wojewody, skierowanych do Premiera 
Donalda Tuska postulatach, odnoszących się bezpośrednio do sy-
tuacji na Pomorzu Zachodnim. Wnosiliśmy między innymi o:  

•	 opracowanie i wdrożenie Specjalnego Rządowego Programu 
Gospodarczego dla województwa zachodniopomorskiego, 
który przyczyni się do ożywienia gospodarczego, przeciw-
działania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy; 

•	 rewitalizacji przemysłu stoczniowego;
•	 realizację postulatów złożonych przez NSZZ „Solidar-

ność” Rolników Indywidualnych 5 grudnia 2012 r reali-
zację postulatów złożonych przez NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych 5 grudnia 2012 r.,

•	 zachowania podmiotowości Z.Ch. Police i Zespołu Elek-
trowni Dolna Odra. 

Do tej pory jedynie część z nich została omówiona podczas po-
siedzeń Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Większość 
jednak pozostała bez odpowiedzi.  Nie zapadła się również żadna 
konstruktywna decyzja w tych sprawach. Dlatego po raz kolejny 
domagamy się od Pana Wojewody zdecydowanych działań i reak-
cji na zgłaszane przez nas postulaty. 
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Będzie referendum strajkowe
23 kwietnia w Warszawie obradował sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność”. Dyskusja dotyczyła 
przede wszystkim planowanego protestu przeciwko rządowym zmianom w prawie pracy.

W pierwszej części spotkania prze-
wodniczący KK przedstawił członkom 
sztabu sytuację na dzień przed posiedze-
niem Komisji Trójstronnej, w którym 
swój udział zapowiedział premier Tusk. 
Duda określił list od premiera jako ogól-
nikowy i nie odnoszący się do żadnych 
konkretnych postulatów Związku. Po-
informował też, że rozmowy w Komisji 
Trójstronnej są dla rządu tylko próbą 
odłożenia problemów w czasie. 

Bardzo ożywiona dyskusja dotyczyła 
form i harmonogramu protestów Związ-
ku. Zgodnie z wcześniejszą decyzją Ko-
misji Krajowej, która odbyła się w końcu 
marca w Bielsku-Białej, do premiera Do-
nalda Tuska zostało skierowane żądanie 

wycofania się z planów wprowadzenia w 
kodeksie pracy 12-miesięcznego okre-
su rozliczeniowego oraz elastycznych 
form czasu pracy, a także skierowaniu 6 
postulatów, dając czas na reakcję do 17 
kwietnia. Ponieważ rząd nie spełnił żą-
dań związku, sztab protestacyjny po dłu-
giej i ożywionej dyskusji podjął decyzję o 
przeprowadzeniu na szczeblu zakładów 
sondażowego referendum strajkowego. 
Stanowisko to zostanie teraz przedsta-
wione Komisji Krajowej, która musi je 
formalnie zatwierdzić w postaci uchwa-
ły. Jeśli tak się stanie, wśród członków 
„Solidarności” we wszystkich zakładach 
przeprowadzone zostanie referendum. 

- Na początek chcemy przede wszyst-

kim, aby do każdego członka Związku 
dotarła informacja na temat naszych 
postulatów, na temat odpowiedzi rządu 
i jego poczynań, na temat powodów i 
celów planowanego strajku – mówi Mie-
czysław Jurek, przewodniczący Zarządu 
Regionu i członek sztabu protestacyjne-
go. – Pytania, na które będą odpowiadali 
członkowie związku będą dotyczyły tego, 
w jakiej formie chcą protestować, np. czy 
ma to być strajk okupacyjny czy raczej. 
Mi osobiście najbardziej zależy na tym, 
żeby każdy członek Związku wiedział, o 
co chodzi i  tym samy wziął odpowie-
dzialność za to, co będzie się dalej działo, 
czy i jak będziemy protestować i z jakim 
efektem.

Oświadczenie w sprawie odpowiedzi Ministra pracy i polityki społecznej na postulaty 
NSZZ „Solidarność” zawartych w uchwale 2/13.

Jak wynika z pisma Ministra pracy, który występuje w imieniu premiera Donalda Tuska, rząd nie zamie-
rza wycofać się ze zmian w Kodeksie pracy, wprowadzających 12-to miesięczny okres rozliczeniowy oraz 
elastyczne formy czasu pracy. Wycofanie tych projektów było pierwszym i podstawowym warunkiem po-
wstrzymania się naszego Związku od podjęcia akcji protestacyjnych. Zatem wszystko wskazuje na to, że rząd 
zmierza do konfrontacji. Dlatego na 23 kwietnia zwołujemy w Warszawie sztab protestacyjny NSZZ „Soli-
darność”, na którym podejmiemy decyzje dot. dalszych naszych działań. 

Przyjmujemy do wiadomości informację o obecności Premiera na plenarnym posiedzeniu Trójstronnej 
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, która odbędzie się w Warszawie 24 kwietnia. Dla rządu jest to być 
może ostatnia szansa powrotu do prawdziwego dialogu, który jak do tej pory od lat konsekwentnie pozoruje.

Przypominamy, że rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy, pomimo ponad rocznych konsultacjach 
oraz negatywnej opinii NSZZ „Solidarność” i tak trafił do Sejmu. Obecnie jest po pierwszym czytaniu. Stro-
na rządowa nie uwzględniła praktycznie żadnych wniosków strony społecznej. Tymczasem Minister pracy 
jako rzekome uwzględnienie naszych postulatów w rządowym projekcie przywołuje zapis o konieczności 
uzyskania zgody pracodawcy (w wypadku braku organizacji związkowej) od przedstawicieli pracowników. 
Funkcjonowanie takiego przedstawicielstwa „Solidarność” kwestionuje, wskazując m.in. na brak ochrony 
dla takich przedstawicieli i niezgodności ich wyłaniania z prawem międzynarodowym. Otóż w Polsce blisko 
75 proc. pracowników nie ma w swoim zakładzie związku zawodowego. Dotyczy to głównie małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W takich firmach pracownicy praktycznie pozostają bez jakiejkolwiek obrony. Zatem 
zgoda takiego przedstawicielstwa jest iluzoryczna i świadczy, że rząd dając takie „zabezpieczenie” albo nie 
zna realiów panujących w polskich firmach, albo je ignoruje.

Minister pracy odnosząc się do pozostałych postulatów w swoim 10-cio stronicowym piśmie zawarł głów-
nie ogólniki i deklaracje, które dobrze znamy. To gra pozorów, pod którą rząd konsekwentnie wprowadza 
kolejne rozwiązania skutkujące przerzucaniem kosztów kryzysu na pracowników. Jeszcze raz powtarzamy. 
Żądamy wycofania przez rząd projektów ustaw (rządowego i poselskiego) wprowadzających 12-to miesięcz-
ny okres rozliczeniowy i elastyczne formy czasu pracy. W przeciwnym razie musimy traktować taką postawę 
Premiera jako dążenie do konfrontacji.
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Co ze strefą ekonomiczną na Gryfii? 
Minister finansów nie godzi się na włączenie do specjalnych stref ekonomicznych terenów w Szczecinie, 
na których miały powstać nowe zakłady pracy. „Solidarność” interweniuje w tej sprawie u premiera. 

Chodzi przede wszystkim o wyspę Gry-
fia, która miała zostać włączona do  Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. 
Na wyspie w najbliższym czasie miała po-
wstać fabryka elementów morskich elek-
trowni wiatrowych, dająca zatrudnienie 
nawet 500 osobom. Konsorcjum KSO odpo-
wiedzialne za inwestycję, wybrało tę lokaliza-
cje między innymi ze względu na zapewnie-
nia lokalnych władz, że teren ten będzie ob-
jęty strefą ekonomiczną, co przedsiębiorcom 
gwarantowałoby ulgi finansowe. Tymczasem 
na powiększanie stref ekonomicznych ma nie 
godzić się minister Jacek Rostowski, bo jego 
zdaniem jest to niekorzystne finansowo dla 
kraju, a w Szczecinie nie ma wystarczająco 
wysokiego bezrobocia. To jednak z dużym 
prawdopodobieństwem może zaskutkować 
wycofaniem się inwestora za Szczecina. Dla-
tego NSZZ „Solidarność” zwrócił się do pre-
miera Donalda Tuska z apelem o natychmia-
stową interwencję i dotrzymanie uzgodnień.

List do premiera Donalda Tuska w 
sprawie wyznaczenia strefy ekonomicznej 

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „So-
lidarność” Pomorza Zachodniego w Szczeci-
nie jest zbulwersowane i zaniepokojone do-
niesieniami prasowymi dotyczącymi braku  
decyzji Rządu  na objęcie strefą ekonomiczną 
terenów wyspy Gryfia, na której miało być 
utworzonych 500 miejsc pracy.

Wydzielenie ze Stoczni Gryfia terenów 
pod przyszłą inwestycję Konsorcjum KSO, 
która chce tworzyć fundamenty morskich 
elektrowni wiatrowych i zamierza w tym 
celu  utworzyć na początku 500 miejsc pra-
cy odbywała się w drodze dość dużego kon-
fliktu, bo ograniczała możliwości rozwoju 
i dalszej przyszłości Szczecińskiej Stoczni 
Remontowej Gryfia. NSZZ „Solidarność” 
wnosił  o wyjaśnienie zasadności  i korzyści 
podejmowanych w tamtym okresie decyzji, 
szczególnie w kontekście rynku pracy.

W wyniku długich negocjacji i wyja-

śnień udało się wypracować i podjąć pozy-
tywną decyzję. Dziś ta decyzja, uzgodniona 
pomiędzy władzami miejscowymi a mini-
strami Pana Rządu  stanęła pod znakiem 
zapytania. 

NSZZ „Solidarność” pyta:
- w jakim świetle stawia Pan Premier 

wiarygodność Prezydenta Szczecina, Woje-
wody Zachodniopomorskiego oraz Marszał-
ka Województwa, którzy byli inicjatorami 
tej inwestycji i przekonali do swoich racji 
stronę społeczną? 

- jak traktować uzgodnienia z jednymi 
ministrami Pana Rządu skoro inni ministro-
wie mogą te decyzje unieważnić?

W Regionie, w którym w praktyce jest 
najwyższa stopa bezrobocia, każde miejsce 
pracy jest bezcenne, dlatego NSZZ „Solidar-
ność” żąda cofnięcia tych haniebnych dla 
Rządu, którym Pan kieruje pomysłów i do-
trzymania podjętych uzgodnień.  

„Remontówki” coraz bliżej do połączenia  
i coraz dalej od porozumienia 

Wizję połączenia Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” i Morskiej Stoczni Remontowej Świnouj-
ście zaprezentował podczas posiedzenia WKDS prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Pracowników obu 
stoczni ona nie przekonuje. 

Właścicielem obu stoczni jest fundusz 
Mars należący do Agencji Rozwoju Przemy-
słu. Od sierpnia ubiegłego roku kieruje nimi 
jedna osoba. Głównym zadaniem prezesa Le-
sława Hnata jest konsolidacja przedsiębiorstw, 
która po zatwierdzeniu przez Rady Nadzorcze, 
właśnie zaczyna wkraczać w fazę realizacji. Jak 
będzie ona przebiegać  i przede wszystkim ja-
kie efekty ma przynieść, mówił w Szczecinie 
prezes ARP Wojciech Dąbrowski.  Podkre-
ślał on, że tylko podmioty silne, zwarte są w 
stanie utrzymać się na rynku, stąd decyzje o 
gruntownych zmianach w funkcjonowaniu 
stoczni. Po połączeniu obydwu spółek ma jego 
zdaniem powstać silniejsze przedsiębiorstwo, 
któremu łatwiej będzie zdobywać klientów i 
decydować o miejscu ulokowania kontraktów. 

Tymczasem od początku tego projektu, 
przeciwne mu są związki zawodowe w obu 
zakładach. Podobne stanowisko wyraziła rów-
nież w referendach większość pracowników.  

- Nie godzimy się na połączenie naszej 
stoczni ze szczecińską Gryfią - podkreślał Da-
riusz Sarnowski, przewodniczący „Solidarno-
ści” w Morskiej Stoczni Remontowej Świno-

ujście. - Nie pozwolimy, by zniszczono naszą 
firmę. Jeszcze w 2010 roku, zanim przejęła nas 
Agencja Rozwoju Przemysłu mieliśmy bardzo 
dobre wyniki, pełen portfel zamówień, byli 
chętni by nas kupić. Teraz firma dołuje. Zaczę-
li nią rządzić ludzie, którzy nie mają pojęcia 
o branży stoczniowej. Przejęli firmę w dobrej 
kondycji i doprowadzili do obecnego stanu. 

Dlatego też Związkowcy ze Świnoujścia 
wysłali list do premiera Donalda Tuska, w któ-
rym apelują o przerwanie szkodliwych dla obu 
zakładów działań. Powołują się w nim również 
na sytuację SSR „Gryfia”. Przypominają, że 
przed przejęciem przez ARP stocznia ta miała 
20 mln strat, pod jej rządami, kwota ta sięgała 
nawet 80 mln. Jest to zdaniem Związkowców 
wynik nieudolnego zarządzania, które pla-
nowane połączenie ma zatuszować. Do tego 
dochodzą również powody czysto polityczne. 
Związkowcy z „Gryfii” wskazują natomiast na 
brak jakichkolwiek gwarancji ze strony pra-
codawcy o utrzymaniu obecnych stanowisk 
pracy w dotychczasowym miejscu, a argumen-
tacja dotycząca powodzenia całego przedsię-
wzięcia oparta jest wyłącznie na prognozach. 

Obawiają się również, że działania podejmo-
wane przez zarząd i właściciela, doprowadzą 
do całkowitego upadku sektora remontowego 
w regionie. 

Jednocześnie doradcy „Solidarności” i 
specjaliści z dziedziny przemysłu stoczniowe-
go, między innymi Ryszard Kwidziński pod-
kreślają, że utrzymanie Stoczni Remontowej 
„Gryfia” jest konieczne, jeśli chcemy myśleć o 
odbudowie przemysłu stoczniowego w Szcze-
cinie.  Po pierwsze chodzi o całą niezbędną 
do uruchomienia produkcji stoczniowej in-
frastrukturę, którą „Gryfia” posiada, szczegól-
nie w sytuacji, kiedy ta należąca do Stoczni 
Szczecińskiej ulega systematycznej degradacji 
i  niszczeniu. Druga kwestia to konieczne do 
legalnej działalności dokumenty: pozwolenia, 
certyfikaty, uprawnienia, itp. Stocznia Szcze-
cińska straciła je wraz z likwidacją zakładu, a 
ich ponowne uzyskanie to kwestia nawet dzie-
sięciu lat. Dlatego jedyna możliwość odtwo-
rzenia produkcji stoczniowej to zrobienie tego 
na bazie majątku i uprawnień „Gryfii”. 

PŁ 
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Jak co roku Związkowcy z całej Polski przyjechali do Sanktuarium 
w Licheniu, aby oddać się w opiekę Matce Boskiej Bolesnej Królowej 
Polski i podziękować za dotychczasowe łaski. Nie zabrakło tam rów-
nież pielgrzymów z Pomorza Zachodniego. 

Hasło tegorocznej pielgrzymki to 
„Tylko z Maryją być solą ziemi”. Zgro-
madziła ona w Licheniu około 15 ty-
sięcy członków „Solidarności”, a na 
uroczystej mszy świętej w niedzielę re-
prezentowało ich ponad 160 pocztów 
sztandarowych.  

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, przybyłych na pielgrzym-
kę powitała Ewa Zydorek, sekretarz Ko-
misji. – Dlaczego przyjeżdżamy tutaj co 
roku? – pytała retorycznie w swoim wy-
stąpieniu. – A dlaczego przyjeżdża się do 
matki? Po otuchę, po błogosławieństwo, 
po radę. Jest to miejsce, które daje nam 
siłę, daje nam poczucie wspólnoty wyni-

kającej i z samej opieki Matki Boskiej, i 
z tej liczby osób, które widzimy. Ta licz-
ba osób, które przyjeżdżają, te sztandary 
napawają nas optymizmem i wiarą to, co 
robimy. 

Sekretarz „Solidarności” odczytała 
również list od przewodniczącego Piotra 
Dudy, który z powodu obowiązków i za-
granicznego wyjazdu nie mógł być obec-
ny w Licheniu. -Pielgrzymujemy do na-
szej ukochanej Matki, aby za jej pośred-
nictwem dziękować Bogu za to, co się 
udało i prosić o pomoc w tym, co przed 
nami – pisał w liście. -  Aby zaświadczyć, 
że statut naszego Związku oparty na spo-
łecznej nauce Kościoła, to nie tylko zapi-

„Solidarność” u Matki Boskiej Licheńskiej 
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Dudy, który z powodu obowiązków i za-
granicznego wyjazdu nie mógł być obec-
ny w Licheniu. -Pielgrzymujemy do na-
szej ukochanej Matki, aby za jej pośred-
nictwem dziękować Bogu za to, co się 
udało i prosić o pomoc w tym, co przed 
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sany na papierze system wartości, ale to, 
co na co dzień staramy się realizować w 
swojej związkowej działalności. 

W samo południe, w Bazylice przed 
Cudownym Obrazem Matki Bożej Li-
cheńskiej rozpoczęła się uroczysta msza 
św. w intencji związkowców. Eucharystii 
przewodniczył mariański abp Jan Pa-
weł Lenga. W koncelebrze uczestniczyli 
m.in.: ks. Wojciech Kochański, wika-
riusz biskupi i proboszcz parafii pw. św. 
Wojciecha w Koninie oraz ks. Wojciech 
Sokołowski wiceprzełożony domu za-
konnego księży marianów w Licheniu, 
który wygłosił homilię. Nawiązał on do 
fundamentalnej roli NSZZ „Solidar-
ność” w odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości. Przypomniał, że „gdyby 
nie Sierpień 80. to nie żylibyśmy dzisiaj 
w wolnej Polsce”.  Zaapelował też o to, 
aby w codziennym życiu pielgrzymi szli 

za Jezusem, realizowali jego posłannic-
two, byli wierni Jego ideałom i ideałom 
Związku. Przywołał też słowa Jana Paw-
ła II skierowane właśnie do Związku: 
„Władza przechodzi z rąk do rąk, a lu-
dzie pracy, bez względu na to, w czyich 
rękach ona jest, oczekują pomocy w 
obronie słusznych spraw. Tu nie może 
zabraknąć „Solidarności”. 

Po mszy św. związkowcy wraz z 
pocztami sztandarami udali się pod po-
mniki bł. ks. Jerzego Popiełuszki , ka-
pelana „Solidarności” oraz pod pomnik 
upamiętniający wydarzenia Sierpnia 
80, znające się nieopodal bazyliki. Tam 
przedstawiciele poszczególnych regio-
nów i zakładów pracy złożyli kwiaty. 
Wszyscy natomiast odmówili modlitwę 
w intencji Ojczyzny.

PŁ 
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Skarżą Gowina
Związkowcy z „Solidarności” pracowników 

sądownictwa złożyli w Sądzie Rejonowym w 
Warszawie pozwy o odszkodowanie za nie-
zgodne z prawem dysproporcje płacowe w 
sądach, które powstały w wyniku zaniechań 
ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina.  - 
Dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy 
urzędnikami sądowymi, pracownikami 
obsługi czy asystentami sędziów w różnych 
sądach sięgają nawet kilkuset złotych, co przy 
naszych zarobkach jest ogromną kwotą. Tym-
czasem Kodeks pracy jednoznacznie określa, 
że pracownicy mają prawo do jednakowego 
wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę 
o jednakowej wartości - mówi Waldemar Urba-
nowicz, wiceprzewodniczący Międzyzakłado-
wej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność 
Pracowników Sądownictwa. W uzasadnieniu 
pozwów związkowcy podkreślają, że to wła-
śnie na szefie resortu sprawiedliwości spoczy-
wa obowiązek precyzyjnego  określenia wyso-
kości i kryteriów wynagrodzenia pracowników 
sądów i prokuratury. - Tymczasem minister nie 
przedstawił żadnych precyzyjnych wytycznych 
w tej sprawie. Określił jedynie bardzo szerokie 
widełki płacowe - zaznacza Urbanowicz.

 

Początki dialogu w Lidlu
Podczas spotkania w zeszłym tygodniu w 

Koninie, przedstawiciele „Solidarności” prze-
kazali reprezentantom zarządu spółki „Porozu-
mienie o współpracy”, regulujące zasady pro-
wadzenia dialogu społecznego w firmie. Usta-
lono, że do końca miesiąca Lidl określi swoje 
stanowisko w sprawie tego dokumentu. Firma 
zadeklarowała prowadzenie dialogu z organi-
zacją oraz jego budowę w poszanowaniu obo-
wiązujących przepisów prawnych.   Poza tym 
Lidl przekazał Komisji Zakładowej regulaminy 
pracy oraz wynagradzania. Została określo-
na ilość godzin  na działalność związkową dla 
przewodniczącej, uznano szczególną ochronę 
dla działaczy z Komisji Zakładowej i doprecy-
zowano sposób komunikowania się organiza-
cji związkowej z firmą.  - Początki były trudne. 
Jako organizacja zakładowa w Lidl od dnia reje-
stracji dopominaliśmy się o wyznaczenie daty 
spotkania z zarządem firmy. NSZZ „Solidarność” 
podejmowała akcje przy wsparciu Działu Roz-
woju Związku Komisji Krajowej, sekcji handlu, 
regionów „S” oraz organizacji międzynarodo-
wych, które w konsekwencji doprowadziły do 
ustalenia daty rozpoczęcia negocjacji - mówi 
przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Lidlu Justyna Chrapowicz. 

Młodzi związkowcy chcą 
tworzyć sekcję

Młodzi związkowcy w Regionie Środko-
wowschodnim planują utworzenie sekcji mło-
dych pod nazwą „Młodzi w Solidarności”. Młodzi 
związkowcy spotkali się na szkoleniu nad jezio-
rem w Firleju, gdzie z entuzjazmem omawiali po-
mysł powołania sekcji.   Ponadto młodzi uczest-
nicy szkolenia zapoznawali się z informacjami na 
temat działalności związku, dyskutowali o po-

„Solidarność”  
jednoczy oburzonych

Przedstawiciele około stu organizacji, stowarzyszeń i związków za-
wodowych odpowiedzieli na zaproszenie przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” i spotkali się z nim w sali BHP w Gdańsku. Podobne 
spotkanie odbyło się kilka dni później w Szczecinie. 

Jak wyjaśnił Piotr Duda, było to spo-
tkanie różnych środowisk, stowarzyszeń i 
inicjatyw obywatelskich, których aktyw-
ność została zignorowana przez polityków. 
- Te organizacje powstały dlatego, że mają 
konkretne problemy z obecną władzą – 
mówił. - Spotkaliśmy się, by porozmawiać 
o tych problemach, jak im zaradzić w na-
szej kochanej ojczyźnie. Cieszę się, że hi-
storyczna sala BHP znowu żyje. 

Wśród stowarzyszeń i organizacji, któ-
re zjechały z całej Polski, pojawiły się m.in. 
takie inicjatywy jak   Zmieleni.pl (gdzie 
jednym z liderów jest Paweł Kukiz), OPZZ, 
Forum Związków Zawodowych, Nie dla 
ACTA, Ogólnopolski Związek Zawodo-
wy Lekarzy czy Dzielny tata. Do Gdańska 
przyjechało także kilkanaście osób z Po-
morza Zachodniego, pod przewodnictwem 
Mieczysława Jurka. Znaleźli się tam przed-
stawiciele takich organizacji jak: WNR, 
Porozumienie Środowisk Patriotycznych, 
Ruch Przełomu Narodowego, Zmieleni.
pl, NOP. Przedstawili oni swoje problemy 
związane z funkcjonowaniem w obecnej 
rzeczywistości polityczno – społecznej, 
jednak najgłośniej w sali bhp rozbrzmiał 
głos Edwarda Kosmala, przewodniczącego 
„Solidarności RI”, który mówił o problemie 
wykupu polskiej ziemi przez podstawione 
osoby, na rzecz zachodnich podmiotów, 
przeciwko czemu zachodniopomorscy rol-
nicy walczą od miesięcy.

Pierwszą część spotkania podsumowa-
li Piotr Duda i Paweł Kukiz. - Nasz kraj to 
nie „zielona wyspa”, tu dzieje się krzywda, 
a rządzący tego nie zauważają. Dialog spo-
łeczny leży w gruzach  – mówił przewod-
niczący Komisji Krajowej. – W 2012 roku 

obywatele uzbierali w sumie niemal 5 mln 
mln podpisów i nic, rządzący wiedzą lepiej, 
co dla nas będzie lepsze. – argumentował 
Duda. W charakterystyczny dla siebie spo-
sób sytuację podsumował też Paweł Ku-
kiz.  - Od lat Polacy oglądają w mediach 
jedną i tę samą kreskówkę: jak Kaczor z 
Donaldem łapią się za dzioby – powiedział. 
- Nam wszystkim każą to oglądać i jeszcze 
za to płacić. 

W drugiej części spotkania wystąpi-
li m.in. eksperci od jednomandatowych 
okręgów wyborczych oraz dr hab. Marcin 
Zieleniecki, prawnik „S”, który poruszył te-
mat ustawy o referendum. O inicjatywie w 
tej sprawie mówił też Piotr Duda pod ko-
niec spotkania, apelując do uczestników. – 
Zapraszam was do współpracy, nie rozwią-
żemy dziś czy jutro naszych problemów, 
ale możemy przywrócić część demokracji 
poprzez dążenie do zmiany przepisów o 
referendum – zapewniał.

Kilka dni później do podobnego spo-
tkania, ale w wymiarze lokalnym doszło 
w Szczecinie. Zebrali się na nim przed-
stawiciele kilkunastu organizacji, przede 
wszystkim o charakterze narodowo – pa-
triotycznym. Rozmowa toczyła się wokół 
zagadnień związanych polityką, z sytuacją 
gospodarczą kraju i problemami społecz-
nymi. Zgodnie stwierdzono, że obecna 
sytuacja jest dramatyczna, a postępowa-
nie rządzących karygodne i wyznaczono 
ogólne kierunki działania w celu zmian. 
Uczestnicy spotkania poparli również 
protest „Solidarności” i podpisali się pod 
petycją do premiera przekazaną podczas 
pikiety 26 marca. 

PŁ 
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Grudzień ’70:  
skandaliczny wyrok sądu 

Stanisław Kociołek został uniewinniony, dwaj dowódcy wojskowi 
skazani w zawieszeniu na 2 lata. 

Postępowanie w sprawie Grudnia ‚70 to-
czyło się po raz kolejny przed Sądem Okrę-
gowym w Warszawie od początku lipca 2011 
r. Poprzedni proces przerwano z powodu 
śmierci ławnika. Śledztwo było prowadzo-
ne od początku lat 90. Pierwotnie wśród 12 
osób obciążonych przez prokuraturę odpo-
wiedzialnością za tragedię Grudnia‘70 byli 
m.in.: b. szef MON gen. Wojciech Jaruzelski, 
wiceszef tego resortu gen. Tadeusz Tuczap-
ski i ówczesny szef MSW Kazimierz Świtała. 
Ława oskarżonych stopniowo zmniejszała 
się z powodu śmierci lub problemów zdro-
wotnych odpowiadających w sprawie. - Z 
żalem przyznaję, że ten wyrok mnie nie za-
skoczył - komentował senator Piotr Andrze-
jewski, pełnomocnik „Solidarności” w pro-
cesie. - Sąd od kilku miesięcy sygnalizował, 
że taki wyrok zapadnie. Jest to m.in. wynik 
wyłączenia w trakcie procesu najważniej-
szych sprawców. 

Na ławie oskarżonych pozostały trzy 
osoby: ówczesny wicepremier PRL Stani-
sław Kociołek oraz byli wojskowi Mirosław 
W. i Bolesław F. Oskarżeni o „sprawstwo kie-
rownicze” zabójstwa robotników Wybrzeża, 
nie przyznawali się do winy. Prokurator żą-
dał dla wszystkich oskarżonych kar po 8 lat 
więzienia i po 10 lat pozbawienia praw pu-

blicznych. Wyrok został wydany. Kociołek 
został uniewinniony, pozostali dwaj oskar-
żeni skazani w zawieszeniu. - Kompromita-
cja sądu jest oczywista - mówi Piotr Duda, 
przewodniczący KKNSZZ „Solidarność”. - 
Módlmy się za oprawców, aby jeszcze za ży-
cia sami przyznali się do winy. Inaczej nigdy 
nie dowiemy się prawdy o tej tragedii. Jeśli 
się przyznają, powiedzą jak było naprawdę 
i poproszą, z serca będziemy mogli im wy-
baczyć. Inaczej rana ta pozostanie na zawsze 
otwarta. Na temat oceny sądu będę milczał, 
bo musiałbym użyć najgorszych słów, któ-
rych publicznie nie godzi się mówić. 

W grudniu 1970 r. rząd PRL ogłosił 
drastyczne podwyżki cen na artykuły spo-
żywcze, co wywołało demonstracje na Wy-
brzeżu. Według oficjalnych danych na uli-
cach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga 
od strzałów milicji i wojska zginęło 45 osób, 
a 1165 zostało rannych. - Brak słów - mówi 
Janusz Śniadek, poseł PiS, były szef „Solidar-
ności”. - Sąd miał okazję, aby zmyć z siebie 
PRL-owski brud. Nie wykorzystał tej szansy. 
To bezkarna kasta, zasłaniająca się immuni-
tetem, która robi rzeczy wbrew elementar-
nemu poczuciu sprawiedliwości i logiki.

Dział Informacji KK

dejmowanych akcjach, przedstawiali własne po-
mysły. Dzięki spotkaniu mieli okazję wymienić 
się doświadczeniami z własnych miejsc pracy, 
nawiązać kontakty. Jak pokazuje doświadczenie 
z poprzedniego wyjazdu, znajomości te trwają i 
przyczyniają się do lepszej pracy.

Nie chcemy odpowiadać 
za wasze błędy

Pod takim hasłem 8 kwietnia odbyła się 
pikieta przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia 
zorganizowana przez Sekretariat Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Kilkuset pracowni-
ków służby zdrowia: ratownictwa medycznego, 
inspekcji sanitarnej oraz instytutów i szpitali 
klinicznych przyszło powiedzieć „NIE!” degrada-
cji polskiej medycyny. Manifestujący przynieśli 
syreny i gwizdki. Trzymali plakaty z hasłami: 
„Uczciwa praca, hańbiąca płaca”, „Zapamiętaj 
Bartku, my jeszcze żyjemy. My Cię z tego stołka 
za łeb wyciągniemy!”, „Wołamy dość głodowym 
pensjom pracowników inspekcji sanitarnej”. 
Skandowali: „Mówimy NIE prywatyzacji, mówi-
my NIE przerzucaniu winy i kosztów na pacjen-
tów i pracowników, mówimy NIE degradacji 
polskiej służby zdrowia, mówimy DOŚĆ trage-
dii pacjentów i bezsilności pracowników służby 
zdrowia w odhumanizowanym systemie”.

Powiesiła flagę i dostała 
dyscyplinarkę

Skandal w fabryce firanek ADO w Legnic-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej! Prezes fir-
my zwolnił szwaczkę, która wywiesiła na bramie 
wjazdowej flagę „Solidarności”. W niemieckiej 
fabryce pani Teresa (nie chce ujawniać nazwiska 
i wizerunku, by nie mieć kłopotów ze znalezie-
niem nowej pracy) pracuje od siedmiu lat. Od 
roku jest członkiem zakładowej komisji NSZZ 
„Solidarność”.   - 26 marca zanim rozpoczęłam 
swoją zmianę, wywiesiłam na zakładowej bra-
mie flagę naszego związku zawodowego. O taki 
gest mający pokazać poparcie dla strajkujących 
tego dnia związkowców na Śląsku apelowała 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” – opowia-
da pani Teresa.  - Flaga szybko została ściągnięta 
przez pracowników ochrony, a mnie wezwano 
do gabinetu prezesa. Usłyszałam, że rażąco na-
ruszyłam obowiązki pracownicze. I otrzymałam 
zwolnienie dyscyplinarne. Później ochrona wy-
prowadziła mnie z terenu zakładu jak jakiegoś 
złodzieja! Co czuję? Szlag mnie trafia! – dodaje 
kobieta. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie. 
Prawnicy Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”   już szykują pozew. - Niemiecki 
pracodawca złamał w sposób rażący ustawę o 
związkach zawodowych, a także międzynaro-
dowe konwencje. Związki zawodowe na terenie 
zakładu pracy mają prawo do suwerennej dzia-
łalności. I mają prawo do eksponowania swoich 
symboli, w tym flag. Pracodawca nie może za-
braniać ich wywieszania, o ile nie przeszkadzają 
w działalności zakładu – mówi Jerzy Morawski, 
członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”.  - Planujemy też inne dzia-
łania, mające na celu zmuszenie władz ADO do 
cofnięcia zwolnienia naszej działaczki. 

„Solidarność”  
wspiera głodujące matki 

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania oraz Zarząd Re-
gionu Koszalińskiego „Pobrzeże”” solidaryzują się z uczestniczkami 
strajku głodowego w obronie szkoły w Dąbkach k.Darłowa. W sprawie 
i interweniował również przewodniczący „S” Pomorza Zachodniego. 

Trzy kobiety od 5 kwietnia protestują 
przeciwko likwidacji jedynej publicznej 
placówki oświatowej w całej zachodniej 
części rozległej gminy. Wcześniej rodzice 
wielokrotnie próbowali podejmować dia-
log z wójtem. Bez rezultatu.

Od samego początku wsparcia gło-
dującym udzieliła „Solidarność” Regionu 
Koszalin-Pobrzeże oraz Sekcja Krajowa 
Oświaty i Wychowania. Związkowcy ape-
lują do radnych gminy Darłowo o wyco-
fanie decyzji o likwidacji szkoły, do której 
uczęszcza ok. 240 uczniów. Przewodni-
cząca regionu Danuta Czernielewska jest 
w stałym kontakcie z protestującymi ro-

dzicami, udzielając im wszelkiej możliwej 
pomocy.

W sprawę zaangażował się również 
szef sąsiadującego regionu Pomorze Za-
chodnie – Mieczysław Jurek. Rozmawiał w 
tej sprawie z wojewodą zachodniopomor-
skim, który wyraził opinię, że nie widzi ko-
nieczności interwencji. Choć jednocześnie 
zaznaczył, że to nie jest jego kompeten-
cja. Jurek rozmawiał również z kuratorem 
oświaty, który wydał negatywną opinię do 
decyzji rady gminy. Niestety opinia nie jest 
wiążąca, choć jak zaznacza przewodniczą-
cy – jest ważna m.in. dla wojewody.

PŁ
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Żegnamy Olę Delecką 
Z wielkim smutkiem informujemy, że 29 marca, po długiej chorobie zmarła nasza serdeczna koleżanka, 
wieloletnia zasłużona działaczka NSZZ „Solidarność” Aleksandra Delecka–Bogdali.

Aleksandra Delecka-Bogdali urodzi-
ła się 16 września 1948 r.  w Więcborku 
w województwie kujawsko-pomorskim.  
Swoje dorosłe życie zawodowe i społecz-
ne nierozerwalnie związała ze Szczeci-
nem i Pomorzem Zachodnim.  W latach 
70.  studiowała na Akademii Rolniczej w 
Szczecinie, uzyskując tytuł doktora nauk 
rolniczych. Tam też rozpoczęła pracę za-
wodową oraz społeczną.  Z „Solidarno-
ścią”  związana była od samego początku, 
czyli od września 1980 r. W latach 1995 
– 1998 była przewodniczącą Organiza-
cji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na 
Akademii Rolniczej. Od 1998 do 2006r. 
była wiceprzewodniczącą Zarządu Re-
gionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Za-
chodniego i przewodniczącą Regional-
nej Sekcji Nauki. Przez wiele lat pełniła 
funkcję wiceprzewodniczącej, a później 
przewodniczącej  Krajowej i Regionalnej 
Sekcji Kobiet. 

Mieczysław Jurek: Ola całym sercem 
była oddana działalności związkowej. 
Współpracownikom imponowała wiedzą, 
doświadczeniem, pracowitością, umiejęt-
nością gromadzenia wokół siebie osób z 
różnych środowisk, dążeniem do rozwią-
zywania konfliktów, ale też zdecydowa-
nymi działaniami. Koledzy i przyjaciele 
cenili w niej wrażliwość, ciepło, chęć nie-
sienia pomocy innym, oddanie rodzinie, 
poczucie humoru, ale też własne zdanie, 
którego nigdy nie bała się wypowiadać 
głośno. To są rzadkie, szlachetne cechy, 
z którymi człowiek się rodzi, nie można 
się ich nauczyć, a ona miała je w sobie. 
Byliśmy razem tyle lat. Z oddaniem, ko-
biecą zapobiegliwością i wrażliwością zaj-
mowała się sprawami Związku. W tych 
ostatnich latach szczególnie skupiła się na 

problemach kobiet, poświęciła się całym 
sercem ich organizowaniu i aktywizacji. 
Nigdy nie brakowało jej wytrwałości, wia-
ry w sens tej działalności i przede wszyst-
kim wiary w drugiego człowieka. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu za te wspólne lata, za to 
dobro,  które nam dała. 

Joanna Kruk: Droga Oleńko, zebrało 
się dzisiaj wokół Ciebie, jak zawsze, mnó-
stwo ludzi. Wiele osób nieobecnych tutaj, 
jest także myślami dzisiaj z Tobą. Jesteśmy 
wszyscy razem z Tobą i dzięki Tobie. To 
Ty sprawiasz, że wokół Ciebie, zawsze 
gromadzą się ludzie. Twój szczególny dar 
jednoczenia, wykorzystywałaś zawsze w 
sposób wyjątkowy: zachęcałaś do działa-
nia, zawiązywałaś przyjaźnie, dawałaś 
radość i otuchę w smutku.

Oleńko, byłaś nam przewodniczką, 
mentorką, przyjaciółką, nauczyłaś jak 
łączyć pracę i zabawę, wskazałaś jak iść 

przez życie z godnością, w zgodzie z wła-
snym sumieniem, pokonując trudy dnia 
codziennego. Twoja pracowitość, wytrwa-
łość, wrażliwość i uczciwość stanowi dla 
nas wzór. 

Olu, wiele razem przeszłyśmy dróg, 
lecz w tą najdalszą – do ogrodów Pana – 
wybrałaś się sama… Pamiętam, jak pra-
wie rok temu, zadzwoniłaś do mnie z izby 
przyjęć. Był to jedyny raz, kiedy wydawa-
ło mi się, że w Twoim głosie był niepokój i 
lęk. Nie był to jednak lęk o siebie. Jak zwy-
kle myślałaś o innych, przede wszystkim o  
najbliższych: córkach, wnukach, mężu... 
ale też o niedokończonych zadaniach.. 

Oleńko bądź spokojna, będziemy 
kontynuować Twoje dzieło. Na zawsze 
będziesz gościem w naszych sercach i pa-
mięci... żegnaj. 

Z głębokim żalem żegnamy

Kol. Aleksandrę Delecką,
wieloletniego Koordynatora Ośrodka Krajowej Sekcji 

Nauki, delegata na WZD,
Członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w Akademii Rolniczej w Szczecinie
 Łączymy wyrazy współczucia Rodzinie

 Przewodniczący, Rada KSN NSZZ „S”,
Redakcja Wiadomości KSN oraz 

koleżanki i koledzy z Sekcji

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 
odeszła od nas na zawsze 

Nasza droga koleżanka, przyjaciółka, mentorka

śp. Aleksandra Delecka-Bogdali
Byłaś nam  przewodniczką i nauczycielką, 

dzieliłaś się z nami swoją  mądrości  i dobrą radę 
na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci 

Szczere wyrazy głębokiego  współczucia  
Mężowi córkom, wnukom i najbliższym 

Składają koleżanki z Sekcji Regionalnej  Kobiet 
NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie
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Miasto obcięło pieniądze  
na dokształcanie nauczycieli 

O ponad połowę zmniejszona została pula na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Szczecinie. W 
tej sprawie interweniuje oświatowa „Solidarność”. 

W ubiegłym roku na ten cel miasto 
przeznaczyło prawie 2,5 mln zł. W 2013r, 
jest to już jedynie niewiele ponad 1,2 mln 
zł. - O tym posunięciu w budżecie RM 
nie wiedziała Komisja Edukacji Rady 
Miasta, a my  dowiedzieliśmy się o tym 
z rutynowego, corocznego opiniowania 
sposobu podziału środków na podst. art. 
70 a ust. 2 „a” Karty Nauczyciela – wy-
jaśnia Mirosława Mazurczak, przewod-
nicząca Regionalnej Sekcji Pracowników 
Oświaty i Wychowania. – Zdziwiło nas 
to tym bardziej, że na spotkaniu w marcu 
z panią dyrektor Misiak i wiceprezyden-
tem Soską, nikt nas o tych planach nie 
poinformował. 

Dlatego „Solidarność” zwróciła się 
do urzędników z prośbą o podanie po-
wodów obniżenia puli środków na do-
kształcanie i doskonalenie nauczycieli 
w Szczecinie. - Odpowiedź Wydziału 
Oświaty obnaża jedynie dysfunkcję tego 

funduszu i brak koncepcji na jego wła-
ściwe działanie z pożytkiem dla nauczy-
cieli – komentuje Mirosława Mazurczak. 

Urzędnicy tłumaczą bowiem, że pie-
niądze przeznaczone na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
zgodnie z przepisami, wyodrębnia się w 
budżetach organów prowadzących szko-
ły w wysokości do 1 proc. planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
jednak nie mniej niż 0,5 proc. tych środ-
ków. Dodatkowo, jak przekonuje UM, 
analiza wykonania budżetu w zakresie 
dokształcania i doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli w ostatnich latach wy-
kazuje brak pełnego wykorzystywania 
środków przez jednostki oświatowe, a 
nauczyciele mogą też korzystać w tym 
zakresie z funduszy unijnych lub oferty 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, fi-
nansowany z budżetu miasta. 

W związku z tym oświatowa „Soli-
darność” domaga się uzupełnienia infor-
macji i odpowiedzi na kilka pytań, mię-
dzy innymi dlaczego urzędnicy określili 
pułap środków na najniższym możliwym 
poziomie i to bez konsultacji ze stroną 
społeczną, jakie działania podejmował 
Wydział Oświaty w celu lepszego wyko-
rzystywania środków przeznaczonych 
na dokształcanie i na jaki cel zostaną 
przeznaczone środki zaoszczędzone w 
ten sposób. Jednocześnie, w związku z 
faktem niewłaściwego funkcjonowania 
funduszu na doskonalenie w Szczecinie  i 
zmniejszeniem wielkości środków na ten 
cel przez Radę Miasta Szczecin -  Mię-
dzyzakładowa Organizacja Związkowa 
NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniu-
je podział środków na dokształcanie i 
doskonalenie zawodowe nauczycieli.

PŁ

Sanepid po restrukturyzacji 
Członkowie „Solidarności” ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych z całego województwa spotkali 
się, aby omówić sytuację w ich zakładach pracy po likwidacji laboratoriów i zmianach w strukturze 
zatrudnienia. 

Sprawa likwidacji laboratoriów przy 
Stacjach Sanitarno – Epidemiologicz-
nych w całym województwie ciągnie 
się już od lata ubiegłego roku. Wtedy to 
wojewoda podjął decyzję o pozostawie-
niu jedynie dwóch takich jednostek: w 
Szczecinie i Koszalinie. Działanie takie 
miało oczywiście pociągnąć za sobą 
zwolnienia pracowników likwidowa-
nych laboratoriów. Po natychmiastowej 
reakcji „Solidarności”, wielu pismach 
i spotkaniach roboczych, Związkow-
cy wypracowali strategię dzięki której 
praktycznie udało się uniknąć jakich-
kolwiek zwolnień, choć w pierwotnych 
założeniach, pracę stracić miało ponad 
100 osób. Już bez konsultacji z „Soli-
darnością” wojewoda zadecydował o 
pozostawieniu w województwie jedne-
go laboratorium i trzech oddziałów: w 
Koszalinie, Kamieniu Pomorskim i Star-
gardzie. 

Restrukturyzacja został przeprowa-
dzona, a członkowie „Solidarności” ze 
stacji w całym województwie spotkali się 
aby omówić jej przebieg i skutki. – Teraz 
następuje weryfikacja tego, co było usta-
lone, a co rzeczywiście się dzieje – mówi 
Elżbieta Czajkowska, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Pracowników Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznych. – Teo-
retycznie, nikt z czynnych pracowników 
miał nie stracić pracy, jednak jak już się 
dowiadujemy, niektórzy dyrektorzy po-
dejmują działania niezgodne z naszymi 
ustaleniami z wojewodą: zwalniają oso-
by niekwalifikujące się do zwolnienia, 
a nawet zatrudniają nowych pracowni-
ków. Są to pojedyncze zgłoszenia, jed-
nak na pewno będziemy je sprawdzać i 
interweniować. 

Elżbieta Czajkowska przyznaje jed-
nak z niepokojem, że obecny stan nie-
stety wcale nie musi być ostatecznym i 

mogą czekać nas kolejne redukcje. Jed-
nocześnie podkreśla, że zmiany orga-
nizacyjne wcale nie wpłynęły na spek-
takularną poprawę sytuacji finansowej 
stacji, co miało być głównym motywem 
działania wojewody. – Cały czas brakuje 
pieniędzy na wydatki rzeczowe, a o pod-
wyżkach, o których mówił pan wojewo-
da możemy jedynie pomarzyć – mówi 
przewodnicząca. 

Pozytywny efekt całej sytuacji, to 
powstanie nowej komisji zakładowej 
NSZZ „S” w koszalińskim Sanepidzie 
i umocnienie pozycji „Solidarności” 
wśród pracowników. – Ludzie zobaczy-
li, że nigdy nie mogą czuć się do końca 
bezpieczni, a Związek chce i jest w sta-
nie im realnie pomóc – komentuje Elż-
bieta Czajkowska. 

PŁ
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Szczecińska Enea ma swój sztandar 
Uroczystość poświęcenia sztandaru dobyła się18 kwietnia w Trzęsaczu i połączona była z Walnym Zjaz-
dem Delegatów Komisji Podzakładowej Szczecin, na którym poruszono najbardziej aktualne problemy 
w zakładzie i całej branży energetycznej. 

- Nasza komisja podzakładowa była 
ostatnią w grupie, która nie miała własnego 
sztandaru – tłumaczy Krzysztof Nawrocki, 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” w 
Enea Operator Szczecin. – Tymczasem jest 
to bardzo ważny symbol dla każdej komi-
sji i każdego członka Związku. Na naszym 
sztandarze znajduje się wizerunek patrona 
wszystkich energetyków, którym jest Mak-
symilian Maria Kolbe. Z drugiej strony 
mamy logo „Solidarności”, herb miasta i 
wszystkie rejony dystrybucji, które mamy 
na swoim obszarze działalności: Goleniów, 
Międzyzdroje, Stargard i Gryfice. 

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zo-
stali: pani Ludmiła Stóz, która od początku 
istnienia Komisji prowadziła jej sekreta-
riat, a obecnie jest na emeryturze, ale nadal 
aktywnie uczestniczy w życiu Związku i za-
kładu oraz Marek Szarata, wieloletni prze-
wodniczący „Solidarności” w szczecińskiej 
Enei. Uroczystość poświecenia odbyła się 
w niewielkim kościele w Trzęsaczu. – To 
nasza obecność i nasza miłość ten sztan-
dar uświęca – mówił podczas mszy świętej 
kapelan szczecińskich energetyków, ksiądz 
Waldemar Grzelec. - Sztandar w kulturze 
europejskiej zawsze pozostanie w wielkim 
poważaniu. Sztandar jest nośnikiem idei, 
jest nauczycielem prawdy i wartości, które 
uosabia. Jest jak osoba, której oddaje się 
cześć i którą się kocha, broni jej. Dlatego 
trzeba wznieść ten sztandar i przypomnieć 
sobie o wartościach i ideałach, jakie nadają 
sens naszemu życiu. 

W obradach WZD kluczowe miej-
sce zajmował temat grożącej całej grupie 
redukcji zatrudnienia. – Powstał kolej-
ny projekt strategii naszej firmy, do któ-
rego my co prawda nie mamy dostępu, 

bo został on utajniony, ale z przecieków 
wiemy, że zawarte w nim plany zakładają 
poważną redukcję zatrudnienia, poprzez 
oddanie większości naszych kompetencji 
i zadań, bliżej nieokreślonym zewnętrz-
nym spółkom – mówi Krzysztof Nawroc-
ki.  Zdaniem przewodniczącego Komisji 
Podzakładowej, odbije się to niekorzystnie 
nie tylko na pracownikach, ale także  na 
jakości obsługi klientów i na jakości sieci, 
bo jego zdaniem trudno sobie wyobrazić, 
że firmy wykonujące zlecenie, będą o nią 
dbały tak jak jest to obecnie.  - Prawdopo-
dobnie wszystkie prace mają być zlecane 
na zewnątrz – wyjaśnia przewodniczący. 
-  Nie znamy szczegółów i pomysłów na 
pozbycie się pracowników z firmy.  Mogą 
to być na przykład, tak jak było w Gdań-
sku, „propozycje nie do odrzucenia” skła-
dane pracownikom. Mogą też zaczekać do 
końca naszych gwarancji zatrudnienia, do 
roku 2018 i wtedy to przeprowadzić. 

Obecnie komisja będzie objeżdżać 
wszystkich pracowników i informować, 
jakie mogą być zamierzenia zarządu i prze-
strzegać,  żeby nie dali się zwieść obietni-
com, że przejdą do innych spółek, w któ-
rych będą mieli porównywalne warunki 
zatrudnienia i nic im nie będzie groziło. 
- Bo tylko tam gdzie jest majątek, tam 
jest bezpieczeństwo, a spółki będą miały 
zlecenia lub nie – dodaje Nawrocki. - My 
w tej chwil nie musimy konkurować na 
rynku, więc te ruchy są zupełnie nieuza-
sadnione. Poza tym pracownicy są bar-
dzo niewielkim kosztem w firmie. To jest 
ułamek procenta i nawet jeśli Enea się nas 
pozbędzie, to nie znaczy że tych kosztów 
nie będzie – będą, tylko w innym miejscu. 
Nawet jeśli te działania dadzą 2-3 proc.  
oszczędności, to nie jest to warte pozbywa-
nia się tych ludzi pozbywać i rozpraszania 
majątku firmy. 

PŁ



231
JEDNOŚĆ   3/2013 17

Region

Jest drugi tom „Encyklopedii 
Solidarności” 

17 kwietnia 2013 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się promo-
cja drugiego tomu „Encyklopedii Solidarności”. 

W dyskusji wzięli udział dr Grzegorz Waligóra (redaktor naczelny) oraz Przemysław Miś-
kiewicz (Stowarzyszenie „Pokolenie”). Tom 2 wersji książkowej Encyklopedii zawiera 1223 
biogramy i hasła rzeczowe. Encyklopedia Solidarności, przygotowana wspólnie przez Sto-
warzyszenie Pokolenie, Oficynę Wydawniczą Volumen i Instytut Pamięci Narodowej, publi-
kowana w tzw. systemie holenderskim, stanowi największe kompendium wiedzy na temat 
działalności opozycji w PRL w latach 1976–1989. Aktualny, pełny zasób encyklopedii jest do-
stępny na stronie internetowej: www.encyklopedia-solidarnosci.pl.

Zebranie Regionalnej Sekcji Kobiet  
w Dolnej Odrze 

15 marca odbyło się WZD SRK Pomorze Zachodnie. Członkinie Sekcji gościła u siebie  MOZ NSZZ 
„Solidarność” Dolna Odra. 

Delegatki przywitał przewodniczący 
„Solidarności” w Dolnej Odrze Henryk 
Kowalski i przybliżył koleżankom pracę 
związkowców w przemyśle energetycz-
nym.  W sposób zwięzły omówił pro-
blemy związane z „Pakietem energetycz-
nym” oraz najbardziej palące problemy 
pracowników zakładu. Podzielił się wła-
snymi refleksjami na temat pracy kobiet 
w jego organizacji. Nie skąpił słów po-
chwały koleżankom, członkiniom Komi-
sji Zakładowej. Podkreślił także wielkie 
zaangażowanie i kompetencje swojego 
zastępcy - pani Anny Grudzińskiej.    

Obrady WZD prowadziła prze-
wodnicząca Sekcji Joanna Kruk, która 
przedstawiła sprawozdanie z działal-
ności Rady Sekcji za rok 2012. Omówi-
ła między innymi współpracę z Sekcją 
Krajową Kobiet a także z  Radą Polsko-

-Niemiecką Kobiet. 
W ubiegłym roku 
przypadło piętna-
stolecie RPNK, któ-
re wspólnie z kole-
żankami  z Niemiec 
było obchodzone w 
Neubrandemburgu. 

W toku dys-
kusji członkinie 
sekcji wymieniały 
poglądy i doświad-
czenia związane z 
pracą zawodowa i 
trudnościami życia 
codziennego. Kobiety poparły działania 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
zmierzające do protestu przeciwko dzia-
łaniom rządu, wymierzonym w dobro 
rodziny i obywateli. Pogłębiające się bez-

robocie, brak per-
spektyw dla mło-
dzieży, ubożenie 
społeczeństwa oraz 
działania legislacyj-
ne rządu prowadzą 
do frustracji i utraty 
poczucia bezpie-
czeństwa. Z tymi 
trudnościami na co 
dzień borykają się 
osoby zgłaszające 
się do regionalne-
go biura ds. kobiet. 
Wo l o n t a r i u s z k i 
pracujące w nim, 

przedstawiły problemy, na które napo-
tykają,  udzielając wsparcia członkom 
naszego Związku. Korzystając z okazji, 
przedstawicielki Zespołu Elektrowni 
Dolna Odra przybliżyły nam pracę ko-
biet w zakładzie. Omówiły specyficz-
na sytuację kobiet zatrudnionych w ich 
przemyśle. 

Na zakończenie posiedzenia WZD 
RSK, członkinie sekcji podjęły temat 
wspierania w chorobie Przewodniczącej 
Sekcji Krajowej Aleksandry Deleckiej-
-Bogdali. Wszystkie koleżanki zgodnie 
podkreśliły potrzebę kontynuowania 
pracy, którą zapoczątkowała koleżanka 
Ola. Omówiono zasługi koleżanki na 
rzecz rozwoju ruchu związkowego oraz 
w budowaniu sieci kobiet.  Nie zabrakło 
też osobistych wspomnień i słów otuchy 
dla chorej.   

Joanna Kruk
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Cała prawda o Grudniu ’70 
W Książnicy Pomorskiej odbyła się promocja książki J. Eislera „Grudzień 1970. Przyczyny, przebieg, konse-
kwencje”. Nie zabrakło samego autora, a także uczestników historycznych wydarzeń oraz pasjonatów historii. 

Dlaczego doszło do robotniczej rewolty 
na Wybrzeżu w grudniu 1970 r.? Czy był to 
zwykły wybuch niezadowolenia zmęczo-
nego kryzysem społeczeństwa czy element 
rozgrywki na szczytach władzy? Ile osób 
zginęło wówczas w Polsce? Kto do nich 
strzelał? Milicjanci, żołnierze, a może Ro-
sjanie? Kto skorzystał na masakrze robot-
ników?

Pytania te – pomimo, że od pamięt-
nych wydarzeń minęło już ponad 40 lat – 
są wciąż aktualne. W dalszym ciągu żywe 
są legendy, które narosły w ciągu lat wokół 
Grudnia ’70. W dalszym ciągu wiedza na 
ten temat, zwłaszcza u młodszego poko-
lenia, jest znikoma. Właśnie dlatego na 
rynku wydawniczym pojawiła się ostatnio 

książka autorstwa prof. Jerzego Eislera 
pt. „Grudzień 1970. Przyczyny, przebieg, 
konsekwencje”. Książka, która w komplek-
sowy i syntetyczny sposób opisuje jeden z 
poważniejszych przełomów polityczno-

-społecznych w PRL. Jest to drugie i uzu-
pełnione wydanie pracy, jaka ukazała się 
w 2000 r. Pracy, która Autorowi przyniosła 
nie tylko uznanie naukowców (tytuł pro-
fesorski i Nagroda Klio), ale także zyskała 
sympatię czytelników. Profesor Jerzy Eisler 
uzupełnił pozycję o najnowszą literaturę, 
relacje uczestników i archiwalia, do któ-
rych sięgnąć wcześniej nie mógł i raz jesz-
cze pochylił się nad kryzysem Grudnia ’70. 
Autor stawia odważną tezę, że bez dostępu 
do archiwów postsowieckich nie da się już 
wiele więcej dziś powiedzieć o tym przeło-
mie. Czy jest tak w istocie? Na pewno dys-
kusję na ten temat warto zacząć od lektury 
książki.  

Agnieszka Gorczyca/ IPN o. Szczecin 

Historia

Centrum Dialogu Przełomy:  
wstęgą czasu przez ekspozycję

Szczecińska pracownia Biuro Projektowo – Inżynierskie Redan stworzyła najlepszą koncepcję wizualną 
budowanego właśnie muzeum poświęconego najnowszej historii Szczecina i regionu. Otwarcie wysta-
wy planowane jest na wrzesień przyszłego roku. 

W zwycięskiej pracy najpełniej spośród 
wszystkich złożonych propozycji zapre-
zentowano klarowny podział przestrzenny 
ekspozycji. Walory plastyczne pracy – w 
szczególności punktujące poszczególne 
elementy historii – wyróżniają pozytywnie 
pracę spośród pozostałych złożonych w 
konkursie. Sędziowie za szczególną zaletę 
projektu uznali wstęgę czasu, rozwiązanie 
nie tylko porządkujące chronologicznie 
ekspozycję, ale również stanowiące czy-
telny element wizualny spajający całość 
wystawy i mogący w przyszłości być gra-
ficznym symbolem Centrum.

Projekt wyróżnia się również pod ką-
tem walorów funkcjonalnych – zwłaszcza 
w zakresie szybkiej ścieżki zwiedzania 
oraz intelektualnej interakcji pomiędzy 
zwiedzającym a narracją wystawy. Upo-
rządkowana trasa zwiedzania wprowadza 
ład przestrzenny i umożliwia widzowi naj-
pełniejsze skorzystanie z proponowanych 
rozwiązań ekspozycyjnych. Przyjęte roz-
wiązania przestrzeni wystawy – „elegancka 
prostota” proponowanej powierzchni wy-
stawienniczej – sprzyjają ponadczasowo-
ści i trwałości zastosowanych rozwiązań. 
Na szczególną uwagę zasługuje dramatur-

giczne wyróżnienie przestrzeni kulminacji 
ekspozycji – wydarzeń z Grudnia’70. Uda-
ło się w niej stworzyć kompozycję umoż-
liwiającą widzowi wrażenie współuczest-
niczenia w wydarzeniach i zaangażowanie 
emocjonalne. Jednocześnie wykorzystane 
środki komunikacji zachowują walor po-
nadczasowości umożliwiającej edukacyjne 
i ekspozycyjne dookreślanie przestrzeni.

Twórcy koncepcji zapewniają, że 
wystawa będzie skierowana głównie do 
młodych ludzi, stąd jej interaktywność 
i wykorzystanie nowych technologii i 
mediów. Oprócz tradycyjnych zdjęć czy 
plansz wystawienniczych znajdą się tam 
więc również nagrania video i audio.  Ko-
lejne ekspozycje poświęcone będą klu-
czowym momentom w dziejach miasta, 
kształtującym jego tożsamość, takim jak 
czasy powojenne i wyznaczanie granic 
kraju, migracji, represjom, rozwojowi 
miasta, wielkim zrywom, jak Grudzień 
`70. Jedna z części poświęcona będzie 
specjalnie Stoczni Szczecińskiej. Wśród 
eksponatów znajdą się między innymi: re-
konstrukcja słupa granicznego z Czelina, 
pojazd opancerzony BRT60, oryginalne 
szafki ubraniowe ze stoczni, odtworzone 

mieszkanie opozycjonistów i pokój 
przesłuchań represjonowanych. Zwiedza-
nie całości ma zajmować około półtorej 
godziny. 

Nad ostatecznym kształtem wystawy 
cały czas pracuje specjalny zespół eks-
pertów, któremu przewodzi pomysło-
dawczymi muzeum i kuratorka wystawy 
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Cały czas 
gromadzone są również eksponaty. Osoby 
zainteresowane przekazaniem do Muzeum 
posiadanych zdjęć, dokumentów lub in-
nych pamiątek, proszone są o kontakt z p. 
Agnieszką Kuchcińską-Kurcz, tel. 91 431 
52 00.

PŁ, fot.wzp
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Człowiek dialogu
30 grudnia 2016 r., po ciężkiej chorobie, zmarł Longin Komołowski – opozycjonista i współ-
twórca „Solidarności”, wieloletni przewodniczący Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie, wi-
cepremier i minister pracy w rządzie Jerzego Buzka, człowiek dialogu oddany przez całe życie 
sprawom kraju i „Solidarności”, dla członków Związku mentor, autorytet i przyjaciel.

Longin Komołowski urodził się w 
1948 roku w Czaplinku, ale przez całe 
życie związany był z Pomorzem Zachod-
nim i Szczecinem – tam przeprowadził 
się po ukończeniu szkoły podstawowej, 
uczył się, studiował, a w 1964 roku roz-
począł pracę w Stoczni Szczecińskiej 
im. Adolfa Warskiego. To tam dopadły 
go wichry historii, której ważną częścią 
sam wkrótce się stał. W grudniu 1970 i 
styczniu 1971 r. uczestniczył w strajkach 
okupacyjnych w Stoczni. W swoim za-
kładzie pracy strajkował również dekadę 
później – w sierpniu 1980 i grudniu 1981 
r. W międzyczasie, we wrześniu 1980 r. 
został członkiem NSZZ „Solidarność” 
i rozpoczął działalność związkową. Był 
członkiem grupy roboczej Sieci Organi-
zacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” 
wiodących zakładów pracy, opracowują-
cej projekty ustaw o samorządzie załogi 
i przedsiębiorstwie państwowym. Już 
wtedy dał się poznać jako znakomity ne-
gocjator.

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
rozpoczął aktywną działalność podziem-
ną. -  Gdy wprowadzono stan wojenny 
my byliśmy już innymi ludźmi aniżeli 
wcześniej, przed Sierpniem – wspomi-
nał w wywiadzie udzielonym przy okazji 
36. rocznicy Wydarzeń Sierpniowych. 
- Dlatego gdy pojawił się u mnie jeden 
z kolegów, a potem inni na tzw. kontak-
cie i zaproponowali abym włączył się w 
wydawanie prasy podziemnej, było to 
dla mnie oczywiste, odpowiedź brzmia-
ła - zgoda. Tu nie było nawet rozważa-
nia i dywagowania czy warto nie warto, 
groźne, niegroźne? To było oczywiste, 
a o dzień do namysłu poprosiłem tylko 
dlatego, aby zweryfikować proponują-
cych, co zresztą okazało się realnie nie 
do wykonania, więc zacząłem trochę w 
ciemno. Doświadczenie wolności, tych 
niemal dwóch lat „Solidarności” pokaza-
ło, że jest to wartość, o którą warto zabie-
gać i dla niej zaryzykować.

Od tego momentu, aż do roku 1989 
Longin Komołowski zajmował się or-
ganizacją druku podziemnych wydaw-

nictw, m.in. „Tygodnika Wojennego” i 
„Tygodnika Mazowsze”, a także ulotek, 
kalendarzy i znaczków drugiego obie-
gu. Był także członkiem Międzyzakła-
dowego Komitetu Koordynacyjnego w 
Szczecinie. Angażował się aktywnie w 
pomoc rodzinom internowanych i uwię-
zionych. W latach 1982-89 współtworzył 
podziemne pismo „Grot”, gdzie zarówno 
publikował swoje teksty, jak również zaj-
mował się organizacją druku i kolporta-
żem. Od 1984 r. należał do Rady Koor-
dynacyjnej „S” Pomorza Zachodniego, 
publikował także w podziemnym mie-
sięczniku „Obraz”. W tym czasie współ-
organizował przerzuty podziemnych 
wydawnictw oraz informacji do Berlina 
i Szwecji, a także sprowadzał sprzęt poli-
graficzny z Zachodu do Polski. W latach 
1988-89 uczestniczył w tworzeniu struk-
tury Międzyzakładowego Komitetu Or-

ganizacyjnego „Solidarności” Pomorza 
Zachodniego. W trakcie swojej działal-
ności był wielokrotnie zatrzymywany na 
48 godzin, poddawany rewizjom i prze-
słuchiwany.

W demokratycznej Polsce i legal-
nie działającej „Solidarności” Longin 
Komołowski najpierw stanął na czele 
Komisji Zakładowej Stoczni Szczeciń-
skiej. Ale już w 1990 r. został wybrany 
na przewodniczącego Zarządu Regionu 
Pomorze Zachodnie i członka Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarności” oraz jej 
Prezydium. W tym samym roku prze-
wodniczył delegacji NSZZ „Solidarność” 
negocjującej Pakt o Przedsiębiorstwie w 
wyniku czego, między innymi, powstała 
działająca do dziś Komisja Trójstronna 
ds. Społeczno-Gospodarczych, a Longin 
Komołowski został jej pierwszym 
współprzewodniczącym. – W Pre-
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zydium Komisji Krajowej Longin 
odpowiadał za dialog społeczny i 

można śmiało powiedzieć, że jest jego 
faktycznym ojcem w Polsce – mówi Mie-
czysław Jurek, przewodniczący Zarządu 
Regionu Pomorze Zachodnie, wieloletni 
współpracownik i przyjaciel Premiera. - 
Uczył go nas na poziomie Związku, uczył 
na skalę krajową i zawsze dbał o to, żeby 
„Solidarność” miał w nim głos. Dialog 
i porozumienie były dla niego najwyż-
szymi wartościami. Uważał, że można i 
trzeba rozmawiać z każdym, bo tylko w 
ten sposób może powstać coś konstruk-
tywnego. Przy tym miał umiejętność 
zjednywania sobie ludzi, a jego spokój 
i wyważone sądy były niezwykle cenne 

podczas długich negocjacji czy mediacji, 
w których uczestniczył przez lata. 

W 1997 r. wystartował z listy Akcji 
Wyborczej Solidarność w wyborach par-
lamentarnych. Po wygranej trafił po raz 
pierwszy do ław sejmowych, a nowy pre-
mier Jerzy Buzek powołał go na stanowi-
sko Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
Dwa lata później został podniesiony do 
rangi Wicepremiera Rządu RP. - Niewąt-
pliwie dla mojego pokolenia „Solidar-
ność” to była taka szkoła, w której uczyli-
śmy się rzeczy zupełnie nowych, w której 
obowiązywała zasada solidarności wza-
jemnej, ale pilnowaliśmy interesów nie 
tylko świata pracy, ale bardziej interesu 
Polaków i Polski, jako takiej. I to ostatnie 
to był absolutny priorytet – komentował 
tamten okres w swoim życiu po latach. - 
I takie podejście ludzie „Solidarności” w 
dużej mierze przenieśli do Rządu AWS-
-u. Dla nas państwo, jego dobrobyt, jego 
funkcjonowanie były fundamentami 
myślenia. Ale była w nas także szczegól-
na otwartość na problemy pracownicze, 

wynikająca ze znajomości świata pracy. 
Paradoksalnie taka postawa stała się po-
wodem sporów z „Solidarnością” tam-
tego okresu, funkcjonującą już głównie 
jako typowy związek zawodowy, pilnują-
cy interesu pracowniczego. Ale ostatecz-
nie ta debata prowadzona między nami 
dobrze zaprocentowała na przyszłość. 

Po wygaśnięciu mandatu wrócił na 
Pomorze Zachodnie, jednak po zmianie 
sytuacji politycznej miał duże trudności 
ze znalezieniem pracy, był skutecznie 
blokowany przez nową ekipę rządzącą. 
Dlatego otworzył własną działalność 
gospodarczą, jako właściciel firmy Lon-
gin Komołowski Konsulting, zajmującej 
się doradztwem gospodarczym. Z ofi-
cjalną polityką nie pożegnał się jednak 
na długo. W 2007 r. uzyskał ponownie 
mandat posła na Sejm, jako bezpartyjny 
kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości. 
W roku 2011 ubiegał się natomiast jako 
niezależny kandydat o mandat Senatora. 
- Longin Komołowski nie pasuje do dzi-
siejszego sposobu prezentacji polityki, w 
którym dominują, kamery, telewizyjne 

show i prawdziwe bądź wydumane kon-
flikty, tworzone tylko po to, by istnieć 
medialnie – tak trafnie sposób funk-
cjonowania Longina Komołowskiego w 
życiu publicznym i politycznym okre-
ślił Piotr Mync, obecny wiceprezydent 
Szczecina, z którym wspólnie działali w 
solidarnościowym podziemiu. -     Mimo 

Pożegnania
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to jest obecny w życiu publicznym 
od wielu lat. Robi swoje, choć rzadko 

przeczytamy o tym na pierwszych stro-
nach gazet i zobaczycie go w telewizji. 
(…) Komołowski mimo sprawowanych 
funkcji pozostaje w tle. Więcej robi niż o 
tym opowiada i za to jest ceniony.

Od roku 2000 pełnił społecznie 
funkcję prezesa Polskiego Komitetu Pa-
raolimpijskiego, a od maja 2010 roku 
– prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Obie działalności bardzo go an-
gażowały, choć często wymagały długich 
i dalekich podróży. 

Pozostał człowiekiem z Pomorza Za-
chodniego. Na wszystkich etapach swojej 
kariery związkowej, politycznej, społecz-
nej problemy rodzinnego regionu pozo-
stawały mu bliskie. To dzięki jego kon-

sekwencji droga ekspresowa S3 została 
wpisana przez rząd Jerzego Buzka do 
drogowego programu wieloletniego, jak 
również rozpoczęto prace nad koncep-
cją budowy gazoportu w Świnoujściu. 
Negocjował ustawę kompensacyjną dla 
Stoczni Szczecińskiej i do końca życia 
przywrócenie produkcji stoczniowej w 
Szczecinie było jednym z jego głównych 
celów. Pośredniczył w organizowaniu 
wielu spotkań na szczeblu rządowym 
na temat sytuacji zachodniopomorskiej 
gospodarki i poszczególnych zakładów. 
Prowadził mediacje w wielu krytycznych 
sytuacjach. 

- Znaliśmy się i przyjaźniliśmy przez 
połowę mojego życia, a Longin nigdy 
mnie nie zawiódł i nigdy nie zawiódł 
„Solidarności”, a co najważniejsze – ni-
gdy nikt i nic nie zdołało nas poróżnić, 
chociaż przez tyle lat nie brakowało 
trudnych czy wręcz kryzysowych sytu-

acji – wspomina Mieczysław Jurek. – 
Zawsze znalazł czas na rozmowę, nawet 
w czasach jego największej aktywności 
politycznej, kiedy był premierem, spoty-
kaliśmy się bardzo często. Nigdy nie od-
mawiał pomocy, zarówno jeśli chodziło 
o sprawy regionu, „Solidarności”, czy 
zwykłe ludzkie problemy. 

Przez wszystkie lata swojej działalno-
ści legalnej i podziemnej skupiał się na 
sytuacji zwykłych ludzi, ich warunkach 
pracy i życia. W tym ludzi o ograniczo-
nych możliwościach i szansach, wyma-
gających wsparcia ze strony państwa i 
lokalnych społeczności. Osoby, które 
go nie znały mógł onieśmielać swoim 
częstym zamyśleniem i zatroskanym 
wyrazem twarzy. Faktycznie, często to-
warzyszyła mu zaduma nad sytuacją w 
kraju czy innymi istotnymi sprawami. 
Jednak kiedy tylko te troski odsuwał na 
bok, ukazywał się jako człowiek niezwy-

kle ciepły, pogodny, otwarty, mający dla 
każdego dobre słowo. Na ziemię zazwy-
czaj sprowadzała go żona Zofia, przy-
pominając o koniecznych sprawunkach 
czy zaplanowanej wycieczce z wnukami. 
Przede wszystkim jednak dbała o to, żeby 
Premier znalazł czas na odpoczynek, za-
dbał o zdrowie i zdrową dietę. Niestety, 
przy tak szybkim tempie życia i natłoku 
obowiązków, nie zawsze się to udawało. 

Jego największą pasją pozostały 
książki. Czytał wiele, czasem kilka pozy-
cji na raz, w każdej wolnej chwili. Posia-
dał też ogromną płytotekę, w której znaj-
dował się jazz, folk, rock a także muzyka 
poważna. Uwielbiał również kino, przede 
wszystkim westerny, których miał całą 
kolekcję. Pogody ducha i serdeczności 
nie odebrały mu nawet ostatnie lata cięż-
kiej choroby, z którą wytrwale walczył 
przy wsparciu bliskich. 

Pożegnania
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Pożegnanie Longina Komołowskiego 
Wicepremier i wieloletni przewodniczący naszego Zarządu Regionu spoczął w Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie. Żegnała Go rodzina, przyjaciele, członkowie „Solidarności” oraz przedstawiciele władz państwowych z pre-
zydentem Andrzejem Dudą na czele. Wcześniej uroczystości żałobne odbyły się również w Szczecinie i Kołbaskowie.  

Longin Komołowski zmarł, po dłu-
giej chorobie, 30 grudnia 2016 roku w 
Warszawie. Tam tez został pochowany. 
Spoczął w Panteonie Wielkich Polaków 
Świątyni Opatrzności Bożej. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się 10 stycznia. Wcze-
śniej, podczas mszy żałobnych w kościele 
w Kołbaskowie i w szczecińskiej Katedrze 
premiera pożegnali przyjaciele, koledzy 
z opozycji i późniejsi współpracownicy, 
członkowie „Solidarności”, przedstawiciele 
lokalnych władz, a także sąsiedzi i zwykli 
mieszkańcy Kołbaskowa i Szczecina. 

Mszę w szczecińskiej Katedrze odpra-
wił arcybiskup Andrzej Dzięga. – Kiedy 
poznałem go osobiście potwierdziło się 
to, co było intuicyjnie rozpoznawalne już 
wcześniej, gdy się patrzyło na tę twarz, gdy 
się słuchało pewnego sposobu wypowie-
dzi, pewnego doboru treści – mówił pod-
czas kazania. - Zawsze ogromny szacunek 
do każdego człowieka. Nie było dla niego 
człowieka, który był przegrany, który był 
odrzucony, który był niewarty żeby się 
nim zająć. Dla każdego miał spojrzenie 
życzliwości, szukał zawsze aspektów pozy-
tywnych. To niezwykły dar. Żył sprawami 
Polski, a polityka była dla niego posługą. 
Polsce oddawał swój czas i swoje siły. Była 
też w nim jakaś szczególna mądrość, po-
trafił uczciwie ocenić i umiejętnie dobiera-
jąc słowa, uczciwie mówić, tak jak myślał. 
Miał w sobie odwagę żeby powiedzieć – to 
się wydaje niemożliwe, albo to się wydaje 
trudne. Ale umiał też powiedzieć otwarcie, 
gdy sercem wyczuł, że coś jest warte zaan-
gażowania – będę próbował, będę szukał 
sposobu.

Swojego wieloletniego współpracow-
nika, przyjaciela z „Solidarności” żegnał w 
Szczecinie słowami piosenki Boba Dylana 
– jednego z ulubionych artystów Longina 
Komołowskiego, Marian Krzaklewski, były 
przewodniczący Komisji Krajowej, szef 
Akcji Wyborczej Solidarność. – To dla Cie-
bie przyjacielu napisał wiele lat temu te sło-
wa: Puk, puk, pukam do niebios drzwi… 
- mówił wzruszony. - Żegnamy dobrego 
człowieka, człowieka Solidarności, 
przyjaciela, na którego zawsze można było 
liczyć. Konsekwentnie i z pasją, będąc 
nierzadko z tego powodu atakowanym, 
realizował trudne zadanie, które wyznaczył 
Solidarności Jan Paweł II, mówiąc do nas: 
„Solidarność to zawsze jeden z drugim, a 
więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Nie 
może być walka silniejsza nad Solidarność”. 

Longin tak właśnie działał, niestrudzenie, 
do końca swoich dni godził zwaśnione 
strony, budował mosty dialogu i porozu-
mienia, a przede wszystkim odnosił się z 
szacunkiem do drugiego człowieka i cier-
pliwie starał się zrozumieć jego położenie 
i jego racje. 

Piotr Mync, obecny wiceprezydent 
Szczecina z Longinem Komołowskim po-
znali się i działali w podziemiu, potem bli-
sko się przyjaźnili i współpracowali. - W 
sprawach publicznych i zbiorowych konse-
kwentny wytrwały, cierpliwy, bardzo szcze-
gółowo analizujący każdą sprawę, chcący 
poznać przesłanki i cele innych - stąd jego 
ogromne dokonania w działaniach integra-
cyjnych i mediacyjnych – wspominał przy-
jaciela podczas uroczystości żałobnych. - 
Wiemy o nich niewiele, bo Longin stronił 
od kamer i mikrofonów. Interesował się też 
pojedynczym człowiekiem, lubił ludzi, jak 
mało kto potrafił słuchać, był pełen em-
patii, a w relacjach z ludźmi także bardzo 
uważny i gotów, by zawsze służyć radą i 
pomocą. Był człowiekiem szerokich zainte-
resowań: muzyka, film, literatura – to byli 
stali przyjaciele i asystenci w jego życiu. Te 
pasje plus zainteresowanie tym co dziś, co 
jutro na Pomorzu Zachodnim w Polsce, w 
życiu Polaków powodowały, że do swojej 
kombatanckiej przeszłości wracał rzadko. 
Nie znajdował na to miejsca, kiedy tak 
ważna była teraźniejszość i przyszłość. Na-
turalnie, wraz z odejściem Longina dużo 
myśleliśmy, rozmawialiśmy o nim i stara-
liśmy się znaleźć najkrótsze określenie na 
to, kim był dla nas ten przyjaciel, jaki był… 
i znaleźliśmy – wielki, skromny, kochany. 

Uroczystości pogrzebowe Longina 
Komołowskiego odbyły się w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. Oprócz 
rodziny i przyjaciół uczestniczyli w nich 
przedstawiciele najwyższych władz pań-
stwowych z prezydentem Andrzejem 
Dudą, który osobiście złożył kondolen-
cje pogrążonej w żałobie rodzinie. Mszy 
świętej przewodniczył Kardynał Kazimierz 
Nycz. - Longin Komołowski był wielkim 
człowiekiem, wielkim patriotą, człowie-
kiem dobrym, dobrym chrześcijaninem. 
Człowiekiem Solidarności przez duże „S” 
i przez małe „s”, człowiekiem absolutnie 
ponad podziałami, człowiekiem nieustępli-
wej negocjacji – mówił, dziękując Bogu za 
piękne i dobre życie byłego wicepremiera.

Homilię wygłosił biskup Wiesław Le-
chowicz, delegat Konferencji Episkopatu 
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Polski do spraw Duszpasterstwa Emigra-
cji Polskiej. Duchowny zaznaczył, że do-
strzega podobieństwo między Longinem 
Komołowskim, a wspomnianym w Ewan-
gelii Symeonem, polegające na ogromnym 
darze otrzymanym od Boga. Darem tym 
jest Duch Święty - korzystał on z tego daru 
zwłaszcza w relacji do drugiego człowieka - 
podkreślił kaznodzieja, dodając, że właśnie 
miłość do bliźniego będzie kluczem, który 
pozwoli nam po śmierci otworzyć drzwi do 
domu Ojca. - Odznaczał się tym co papież 
Franciszek nazywa fantazją miłosierdzia. 
Począwszy od 1980 r. cała jego publiczna 
działalność ukierunkowana była na pomoc 
ludziom, którzy w mniejszym lub więk-
szym stopniu byli bezradni i bezbronni. Był 
wrażliwy na biedę tych, którzy sami bronić 
się nie mogli.

Jak zauważył duchowny, zmarły był 
człowiekiem Solidarności instytucjonalnej, 
związkowej, ale i ludzkiej, prostej, codzien-
nej. Doświadczali tego ludzie, których spo-
tykał na swojej drodze. Niepełnosprawni, 
robotnicy, robotnicy i Polacy żyjący poza 
granicami kraju, zwłaszcza na wschodzie, 
borykający się z problemami i tęskniący za 
ojczyzną. 

Na zakończenie Eucharystii głos zabra-
li przedstawiciele władz państwowych oraz 
przyjaciele i współpracownicy zmarłego. 
Poseł Henryk Kowalczyk przeczytał list 
kondolencyjny od premier Beaty Szydło. 
Szefowa rządu podkreśliła w nim, że Polska 
straciła wielkiego człowieka, którego doko-
nania przypominają, że celem każdej dzia-
łalności powinno być dobro powszechne. 
Zdaniem premier Polska i Polacy wiele mu 
zawdzięczają. - Powołany do działalności 
w strukturach administracji rządowej jako 
minister pracy i wiceprezes Rady Mini-
strów, nie zatracił wrażliwości społecznej. 
Z duszą związkowca angażował się w roz-
wiązywanie problemów czasu transforma-
cji ustrojowej, traktując swoje zadania jako 
służbę - napisała Beata Szydło.

Wzruszająca przemowę wygłosił prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda, który nie krył łez po 

stracie przyjaciela i mentora. - Jak trudno 
nam wyrazić w słowach to, co czujemy w 
naszych sercach żegnając pana premiera, 
kolegę przewodniczącego, naszego przy-
jaciela Longina – mówił. - Tak niedawno 
spotykaliśmy się z nim, rozmawialiśmy o 
Polsce, o związku, o sprawach pracowni-
czych i wielu innych problemach naszego 
kraju. Taki był Longin, wielki społecznik, 
polityk wielkiego formatu, związkowiec z 
krwi i kości, ale przede wszystkim skrom-
ny, dobry, ciepły człowiek. Drogi przyjacie-
lu, dzisiaj w tej świątyni wiele razy padało 
słowo solidarność. Dzisiaj jest tutaj ta So-
lidarność, którą tak pokochałeś, która to-
warzyszyła Ci przez całe twoje życie, której 
nigdy nie opuściłeś, nigdy nie zdradziłeś. 
Mimo pełnienia wielu funkcji w życiu za-
wodowym, zawsze w klapie miałeś zna-
czek Solidarności i byłeś z niego dumny. 
Chciałbym Ci w imieniu NSZZ „Solidar-
ność” podziękować za Twoją cierpliwość, 
za twoją troskę, szczególnie w imieniu 
tych organizacji w których byłeś negocja-
torem, w których pomagałeś w trudnych 
chwilach związkowcom, którzy niejedno-
krotnie nie widzieli już wyjścia z sytuacji. 
Ty byłeś zawsze jako pomocna dłoń. Drogi 
przyjacielu dziękuję Ci za Twoją przyjaźń. 
Byłeś dla mnie wielkim mentorem związ-
kowym. Chociaż byłem trudnym uczniem 
i nie zawsze Cię słuchałem, ale pomogłeś 
mi osobiście w tym wielkim kryzysie dialo-
gu społecznego w naszym kraju. Dziękuje 
Bogu, że pomimo ciężkiej choroby mogłeś 
być z nami 24 listopada w Płocku na Wal-
nym Zjeździe Delegatów. Wiem, że było to 
dla Ciebie ważne, bo wtedy żegnałeś się z 

Solidarnością. A dzisiaj Solidarność żegna 
Ciebie. 

Swojego współpracownika żegnał rów-
nież Jerzy Buzek, z którym wspólnie two-
rzyli rząd RP w latach 1997 – 2001. On 
również odwołał się do twórczości Boba 
Dylana. – To był symbol naszego pokole-
nia, które nie zgadzało się z przemocą, ale 
nie zgadzało się także z jakąkolwiek formą 
konfliktu i uważało, że pojednanie ma war-
tość najwyższą – mówił. - To było Longina 
credo życiowe, którym dzielił się z nami 
wszystkimi. W pracy z nim mieliśmy nie-
kwestionowaną satysfakcję, także zwykłą 
ludzką przyjemność. Skromny, dobry, o 
nieco różnym od nas wszystkich wyglą-
dzie i sposobie bycia, potrafił sobie zjednać 
wszystkich, także tych, którzy mieli zupeł-
nie inne niż on poglądy. Miłośnik muzyki, 
literatury, historii, której sam stawał się 
częścią. Nie zgadzał się z opresją systemu 
totalitarnego, więc oczywiste było działanie 
w opozycji. Wyznawał jednak zasadę, że za 
wolność musimy brać odpowiedzialność. 
Wierzył głęboko w demokrację i wierzył w 
wolny rynek, ale obawiał się, że jego regu-
ły mogą naruszyć ten podstawowy kanon 
wartości, które doprowadziły do wolności. 
Dlatego był współautorem Karty powin-
ności opublikowanej w Gdańsku. To wła-
śnie było wielkim motywem jego działa-
nia. Wierzył głęboko, że zbliżenie z innym 
człowiekiem, wysłuchanie go, ma znacznie 
większą wartość, niż jakakolwiek konfron-
tacja. Trudno dzisiaj policzyć te trudne sy-
tuacje, w których udało się uniknąć napięć, 
złego samopoczucia jednych czy drugich. 
Był przekonany, że tylko taki sposób dzia-
łania ma sens i przyniesie na dłuższą metę 
powodzenie krajowi i ludziom, także tym 
najbardziej potrzebującym. Był dla nas mi-
strzem dialogu, porozumienia, kompromi-
su. Żegnamy go jako przyjaciela, członka 
rodziny, którą sami wybieramy. Pozostawił 
po sobie pustkę, ale pozostawił też dla nas 
testament. Musimy się otwierać na innych. 
O kompromis trzeba walczyć z odwagą. 
Wolność, wspomagana przez demokrację i 
odpowiedzialność każdego z nas, ma war-
tość najwyższą. 

Ciało Longina Komołowskiego spoczę-
ło w Panteonie Wielkich Polaków. 

RegionPożegnania
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Wizjoner blisko ludzi 
18 stycznia,  nagle, w swoim domu, zmarł Sławomir Pajor - od piętnastu lat prezydent Stargardu, wcze-
śniej działacz NSZZ „Solidarność”, który przez wszystkie lata swojej pracy pozostawał blisko z naszym 
Związkiem i podtrzymywał jego ideały. Miał 58 lat. 

Sławomir Pajor urodził się 16 lute-
go 1959 roku w Pyrzycach. Po 1989 r. 
współtworzył struktury NSZZ „Soli-
darność” na Pomorzu Zachodnim, był 
między innymi przewodniczącym pod-
regionu w Pyrzycach. Do roku 2002 
pracował najpierw jako dyżurny ruchu i 
zawiadowca stacji w PKP, a następnie w 
administracji samorządowej, m.in. jako 
kierownik urzędów rejonowych w Py-
rzycach i Stargardzie Szczecińskim oraz 
powiatowego urzędu pracy w Łobzie. 

- Poznaliśmy się ze Sławkiem 30 lat 
temu w pracy na kolei, on pracował wte-
dy w służbie ruchu, ja w służbie wagonów 
– wspomina swojego bliskiego współpra-
cownika i przyjaciela Mieczysław Jurek. 
- W przerwach często rozmawialiśmy o 
sytuacji w kraju, o wolnej Polsce, o „So-
lidarności”. A był to mroczny okres stanu 
wojennego. Z tych rozmów zrodziła się 
przyjaźń i współpraca na nowym polu 
– Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarności”, najpierw w 
podziemiu, potem już w demokratycznej 
Polsce. Wspólnie organizowaliśmy Zwią-
zek w Pyrzycach, którego Sławek został 
przewodniczącym. „Solidarność” złączyła 
nasze losy na lata, tak jak  łączyła w dobrej 
sprawie  losy wielu ludzi naszego pokole-
nia. W tamtych czasach dał się on poznać 
jako człowiek przede wszystkim odważny, 
podejmujący bez wahania to wszystko, 
czego od nas wówczas oczekiwano. 

W kolejnych latach swoją energię 
skierował również na pracę w samo-
rządzie lokalnym. W latach 1990–1994 
zasiadał w radzie miasta Pyrzyce. Od 
1998 do 2002 był radnym sejmiku za-
chodniopomorskiego z ramienia Ak-
cji Wyborczej Solidarność. Do czasu 
rozwiązania partii w 2004 związany z 
Ruchem Społecznym. W 2002 wygrał 

wybory na urząd prezydenta Stargardu 
Szczecińskiego. Piastował to stanowisko 
nieprzerwanie przez 15 lat, do chwili 
śmierci.  Uczynienie z niego miasta pręż-
nego, rozwijającego się, przyjaznego dla 
swoich mieszkańców i przede wszystkim 
gwarantującego im godne życie i pracę, 
stało się celem jego życia. Sprowadził 
tam wiele firm i inwestorów, przepro-
wadził rewitalizację dużej części miasta, 
wprowadzał nowatorskie rozwiązania z 
dziedziny polityki społecznej.

– W pewnych kwestiach odczuwam 
niedosyt, jednak pracujemy intensywnie, 
żeby zamierzony dla Stargardu plan wy-
konywać krok po kroku. Do końca tej ka-
dencji zostały jeszcze dwa lata. Nie mam 
wątpliwości, że przed nami dużo cięż-
kiej pracy, która przyniesie zauważalne 
efekty. Na pewno odczują i dostrzegą je 
stargardzianie –  mówił pod koniec roku 
2016 prezydent Sławomir Pajor.

- Przez cały ten czas jego działania 
nadal charakteryzowała ta cecha odwagi 
w podejmowaniu i małych i wielkich wy-
zwań – dodaje Mieczysław Jurek. - Stał 
się wybitnym samorządowcem, który 
zaskarbił sobie szacunek i wdzięczność 
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wielu ludzi, zwłaszcza stargardzian. Ale 
nawet wtedy gdy realizował zadanie 
swojego życia - prezydenturę Stargar-
du – nawet wtedy nigdy nie zapominał 
o  Solidarności. Byliśmy w stałym kon-
takcie, często spotykaliśmy się, roz-
mawialiśmy o sprawach związkowych, 
społecznych, politycznych. Zapraszałeś 
nas do Stargardu, ale również zawsze 
uczestniczył w ważnych wydarzeniach 
z życia Solidarności:  rocznicach, 
uroczystościach, zjazdach. Przyjeżdżał 
co roku w sierpniu przed bramę Stoczni 
Szczecińskiej, a w grudniu przed pomnik 
Anioła Wolności. Zawsze gotowy do 
rozmowy, interweniował i pośredniczył 
w wielu ważnych, przede wszystkim dla 
zwykłych ludzi, sprawach. 

- Otwarty na dyskusję i otwarty na 
odmienne zdanie, szef który potrafił wy-
baczyć, samorządowiec, który z ogrom-
ną troską pochylał się nad ludzkim lo-
sem, osoba charyzmatyczna i skromną 
zarazem – tak podczas pogrzebu Sławo-
mira Pajora żegnał go w imieniu współ-
pracowników jego zastępca, Rafał Zając.  
- Żegnamy dziś prawdziwego męża stanu. 
Panie prezydencie, drogi Sławku, w roku 
2002 zacząłeś realizować swoją wizję 
Stargardu, do której przekonałeś miesz-
kańców, widziałeś w niej nasze miasto 
jako jedno z najdynamiczniej rozwijają-
cych się w regionie. Miasto, które podno-
si się po upadku wielu zakładów pracy, 
które przywraca mieszkańcom perspek-
tywę godnego życia i rozwoju, które do 
siebie zaprasza, oferując prace i godne 
bezpieczne życie. Czy my, stargardzianie 
zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy już u 
progu Twojej wizji. W tym działaniu nie 
chodziło ani o splendor, ani o zaszczyty, 
ale od początku i zawsze o drugiego czło-
wieka, o konkretną osobę bez pracy, dla 
której ważniejsze jest nie to, żeby chodzić 

chodnikiem, tylko żeby zabezpieczyć byt 
swojej rodziny. Byłeś konsekwentny w 
realizacji tej strategii. Dziś pozostawiasz 
nas w smutku, ale zostawiasz nam swoją 
wielką spuściznę - zmieniony Stargard. 
Pozostawiłeś gotowe do realizacji nowe 
przedsięwzięcia i zespół ludzi, którym 
zaufałeś. I mimo to, że nie ma Cię już z 
nami, wierzymy, że z góry będziesz wi-
dział jak Twój Stargard zmienia się na-
dal. Miłością do miasta zaraziłeś wielu 
z nas. Byłeś w mieście dobrym gospo-
darzem. Zawsze powtarzałeś, że w poje-
dynkę można tylko rozbić głową mur, a 
dobry zespół może góry przenosić. Dla 
mnie pozostaniesz nauczycielem i men-
torem. Pozostawiłeś nas osamotnionych 
ale nadal gotowych do pracy, dobrze nas 
do tego przygotowałeś. Mogę Ci obie-
cać że nie zatracimy tych wartości, które 
nam wpajałeś. Jesteśmy gotowi kontynu-
ować Twoją wizję. Stargard o Tobie nie 
zapomni. 

Uroczystości pogrzebowe prezyden-
ta Stargardu odbyły się w Kolegiacie 
NMP Królowej Świata, która wypełni-
ła się mieszkańcami miasta, chcącymi 

oddać ostatni hołd swojemu prezyden-
towi. Mszę świętą odprawił arcybiskup 
Andrzej Dzięga, który również żegnał 
zmarłego w ciepłych słowach. - Teraz 
stajemy wszyscy przy nim, bo jest za co 
Bogu dziękować i panu prezydentowi – 
mówił. - Doświadczyliście wszyscy jako 
rodzina, jako samorządowcy, jako ludzie 
zatroskani o dobro wspólne, jego posłu-
gi pełnionej tutaj przez szereg lat. Warto 
pamiętać te setki spotkań, tysiące spraw, 
wielość troski i wielość serca,  które w to 
wszystko wkładał. Warto, wspominając 
pana prezydenta, zauważyć tę szczegól-
ną wolę służby naszej ziemi i naszemu 
pokoleniu. On nie szukał tych urzędów 
dla siebie, on je podjął, aby służyć. Cho-
ciaż tego nie eksponował, był w tym kon-
sekwentny i to była istotna racja, dla któ-
rej urząd pełnił. Warto pamiętać i uczyć 
się tej szczególnej mądrości, której on 
był wierny, że każdy człowiek jest cenny 
i każdy może być partnerem, niezależnie 
od wykształcenia, od tego co posiada, 
ale także niezależnie od poglądów poli-
tycznych czy politycznych opcji. Był zna-
kiem otwartości i współpracy ze wszyst-
kimi, którzy chcieli coś dobrego czynić. 
I we wspólnej trosce o dobro łączył siły 
z każdym. Ale w tym wszystkim był też 
zwyczajnie normalnym chrześcijaninem, 
katolikiem, normalnie przeżywającym 
każdy swój dzień. 

Podczas mszy świętej odczytany zo-
stał również list od przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudy, w którym przypominał 
solidarnościowe karty z życia zmarłe-
go i dziękował za jego służbę krajowi 
i ludziom. Po mszy ulicami Stargardu 
przeszedł kondukt żałobny, który odpro-
wadził zmarłego prezydenta do miejsca 
ostatniego spoczynku. 

Pożegnania
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Rok 2016 w obiektywie Jedności 
Przez cały ubiegły rok na naszych łamach prezentowaliśmy liczne wydarzenia z życia 
NSZZ „Solidarność” na Pomorzu Zachodnim. Teraz nadszedł czas na małe podsumowanie. 

Kontynuowaliśmy nasze działania dotyczące rewitalizacji stocz-
niowej świetlicy i utworzenia w niej między innymi Centrum So-
lidarności. Sprawą udało nam się zainteresować między innymi 
ministra kultury Jarosława Sellina, któremu na miejscu przedsta-
wione zostały różne koncepcje funkcjonowania tego historyczne-
go obiektu. 

Jak co roku w kwietniu liczna grupa pielgrzymów udała się do 
Sanktuarium Najświętszej Matko Boskiej w Licheniu. 

W ubiegłym roku w naszym regionie powstało kilka nowych orga-
nizacji związkowych, między innymi w świnoujskim Gazoporcie. 

Początek roku to także palący temat zmiany umów dzierżawy 
dla spółek działających na terenie Zarządu Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście. Związkowcy z Portu i szefowie Regionu 
interweniowali w tej sprawie zarówno u władz ZPMSiŚ jak i w Mi-
nisterstwie Gospodarki Morskiej. 

Trzecią niedzielę września tradycyjnie spędzamy w Częstocho-
wie, gdzie u stóp Marki Boskiej modlimy się w intencji Ludzi Pracy. 

W ubiegłym roku prace rozpoczęła Wojewódzka Komisja Dialogu 
Społecznego. Jako pierwszy funkcję jej przewodniczącego (jest 
ona przechodnia) pełnił przewodniczący NSZZ „Solidarność” Po-
morza Zachodniego Mieczysław Jurek. Komisja debatowała na 
najważniejsze tematy dotyczące naszego regionu, m.in. przyszło-
ści gospodarki morskiej czy sytuacji w służbie zdrowia. 
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Pod koniec sierpnia tradycyjnie świętowaliśmy kolejną rocznicę 
powstania NSZZ „Solidarność”. Oprócz uroczystości przed bra-
mą Stoczni Szczecińskiej i pomnikiem Anioła Wolności, zorga-
nizowaliśmy imprezy sportowe i akcję promocyjną w centrum 
Szczecina. 

Marsz Pamięci to jeden z najważniejszych elementów uroczystości 
upamiętniających rocznicę masakry robotników w grudniu 1970 r. 

W listopadzie delegaci z naszego Regionu udali się do Płocka na 
Walny Zjazd Delegatów. Swoją obecnością zaszczycili go między 
innymi prezydent i premier Polski. Obrady poświęcone były przede 
wszystkim sprawom statutu i zmian organizacyjnych w Związku.

Ważnym wydarzeniem w ramach tegorocznych obchodów 
Sierpnia’80 było   odsłonięcie w Policach pomnika „Ludziom So-
lidarności”.  

W czerwcu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu. Zebrani wysłuchali  sprawozdań władz regionu i dyskutowali nad przyszłością Związku. 
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Stocznia: najpierw prom,  
a potem okręty wojenne? 

Fundusz Inwestycyjny Mars należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej przejął tereny po Stoczni Szczeciń-
skiej czyli obecny Szczeciński Park Przemysłowy. Jak zapowiedzieli w Szczecinie trzej ministrowie – jeszcze 
w tym roku ma ruszyć tam budowa dwóch promów, a całe przedsięwzięcie ma już wkrótce postawić na nogi 
nasz przemysł stoczniowy. – Myślę, że to dobry kierunek działania, teraz czekamy na pierwsze efekty tych 
zapowiedzi – komentuje Mieczysław Jurek, przewodniczący „Solidarności” na Pomorzu Zachodnim. 

Do tej pory majątek postoczniowy na-
leżał do Towarzystwa Finansowego Silesia. 
W drugiej połowie stycznia doszło jednak 
do transakcji, na mocy której za kwotę 
100 mln zł całość udziałów przejął Fun-
dusz Inwestycyjny Mars - podmiot, który 
w strukturze Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
konsoliduje spółki stoczniowe oraz nie-
ruchomościowe. O tym przedsięwzięciu 
poinformowali 23 stycznia w Szczecinie 

ministrowie: Rozwoju i Finansów Mateusz 
Morawiecki, Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Obro-
ny Narodowej Antoni Macierewicz. Przed-
stawiciele polskiego rządu zapowiedzieli, 
że ta inwestycja to ważny krok w kierunku 
utworzenia największej w Polsce i jednej z 
największych w Europie grupy stoczniowej. 

– To kolejny krok mający na celu odbu-
dowę polskiego przemysłu stoczniowego 
– powiedział Mateusz Morawiecki, wice-
premier, minister rozwoju i finansów. - Po 
podpisaniu w lipcu ubiegłego roku przez 
Polski Fundusz Rozwoju oraz PKO Bank 
Polski SA umowy dotyczącej finansowania 
budowy pierwszych od 15 lat dwóch pol-
skich promów, przyszedł czas na kolejne 
etapy realizacji przedsięwzięcia, wynika-
jącego wprost z naszej Strategii Odpowie-
dzialnego Rozwoju. 

– Po niemal dekadzie Stocznia Szcze-
cińska wraca do Szczecina – podkreślił 
Marek Gróbarczyk, minister gospodarki 

morskiej i żeglugi śródlądowej. – Zgodnie 
z naszymi zapowiedziami w drugiej poło-
wie bieżącego roku na pochylni Vulkan tej 
stoczni położona zostanie stępka pod bu-
dowę promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej 
– dodał.

Zgodnie z zapowiedziami, stocznia ma 
stać się ważnym partnerem przy realizowa-
nych w Polsce projektach obronnych oraz 
infrastrukturalnych.

– To historyczny dzień dla polskiego 
przemysłu, dla polskiego bezpieczeństwa 
- powiedział Minister Obrony Narodowej 
Antoni Macierewicz. - Nieprzypadkowo 
Szczeciński Park Przemysłowy zostaje włą-
czony do struktury narodowego koncernu 
obronnego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 
Przemysł stoczniowy ma bowiem znacze-
nie strategiczne z punktu widzenia bezpie-
czeństwa państwa i zabezpieczenia dostaw 
dla Sił Zbrojnych RP. Przemysł ten odgry-
wa kluczowe znaczenie w realizacji Planu 
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych 
RP. Chcemy bowiem, żeby programy mor-
skie były realizowane w pierwszej kolejno-
ści przez polskie stocznie, przez polskim 
pracowników. Własny, silny, skonsolido-
wany sektor stoczniowy to dla Polski gwa-
rancja bezpieczeństwa od morza. 

- Niewykluczone, że infrastruktu-
ra Szczecińskiego Parku Przemysłowego 
może stanowić zaplecze techniczne przy 
realizacji projektów, dotyczących produkcji 

oraz modernizacji okrętów dla Sił Zbroj-
nych RP – dodał Arkadiusz Siwko, prezes 
Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Obecnie MARS FIZ, do którego został 
włączony Szczeciński Park Przemysło-
wy, zarządza portfelem akcji i udziałów 
15 spółek niepublicznych. Wśród nich 
znajdują się podmioty z sektora remontu 
i budowy statków oraz budowy konstruk-
cji stalowych offshore, w tym Stocznia 
Remontowa „Nauta” S.A. w Gdyni oraz 
Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. 
działająca w Szczecinie i Świnoujściu oraz 
spółki nieruchomościowe.| Połączenie ma 
zwiększyć synergie pomiędzy tymi pod-
miotami i zwiększyć ich konkurencyjność 
na rynku. 

Na terenie Szczecińskiego Parku Prze-
mysłowego funkcjonuje w tej chwili ponad 
50 firm, które łącznie zatrudniają ponad 
dwa tys. pracowników. Aktywa spółki to 
przede wszystkim infrastruktura przezna-
czona do produkcji wielkogabarytowych 
konstrukcji stalowych, w tym do produkcji 
okrętów. W związku z ostatnimi doniesie-
niami na początku lutego przewodniczący 
ZR NSZZ „Solidarność” Mieczysław Jurek 
spotkał się na początku lutego z wicepre-
zesem Parku, aby omówić dalsze działania 
i zapoznać się z planami odbudowy prze-
mysłu stoczniowego w Szczecinie. – Roz-
mawialiśmy o aktualnej sytuacji w branży i 
samym Parku i planach na najbliższa przy-
szłość, ja przedstawiłem jak to wygląda z 
naszej perspektywy, jakie są oczekiwania 
i opinie. Oczywiście zapewniłem preze-
sa o chęci współpracy i pomocy, między 
innymi w kontakcie ze stoczniowcami, 
czy innymi specjalistami potrzebnymi do 
uruchomienia tego przedsięwzięcia. Co do 
samych planów, to uważam ze to właściwy 
kierunek działania. Jako „Solidarność” za-
wsze uważaliśmy, że „Silesia” tylko szkodzi 
stoczni. Przejęcie przez Mars i włączenie 
do Polskiej Grupy Zbrojeniowej to dobry 
krok, chociaż jestem przekonany, że proces 
dalszego usamodzielniania będzie musiał 
nastąpić.  

PŁ, mat. MGMiŻŚ
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ZEDo: jest porozumienie,  
ma być nowy blok 

Pod koniec stycznia, dzięki interwencjom „Solidarności”, przedstawiciele PGE podpisali ze stroną spo-
łeczną porozumienia w sprawie rozwoju Elektrowni Dolna Odra. Zapisy w niej zawarte mają gwaranto-
wać dalsze funkcjonowanie zakładu. 

NSZZ „Solidarność” od kilku lat do-
maga się rozpoczęcia inwestycji w celu 
odtworzenia mocy wytwórczych w Elek-
trowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie 
na poziomie minimum 500 MW, poprzez 
budowę nowych jednostek lub nowej jed-
nostki konwencjonalnej. Bez tego działa-
nie elektrowni w perspektywie kilkunastu 
kolejnych lat będzie zagrożone. Brak zde-
cydowanych działań może doprowadzić 
nawet do jej wygaszenia. Co to oznacza? 
Oprócz likwidacji wielu miejsc pracy 
również zaburzenie bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju i konieczność sprowa-
dzania energii elektrycznej z Niemiec lub 
odległych rejonów Polski. Stąd determi-
nacja Związkowców i wieloletnie zabiegi 
zmierzające do rozpoczęcia inwestycji. 
Ma ją zagwarantować podpisane kilka ty-
godni temu porozumienie. 

Dokument w Elektrowni Dolna Odra 
podpisali m.in.: prezes zarządu PGE Pol-
ska Grupa Energetyczna SA Henryk Ba-
ranowski i wiceprezes Ryszard Wasiłek,  
prezes PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna SA Sławomir Zawada  oraz 
wszystkie związki zawodowe działające w 
O/ZEDO, w obecności przewodniczące-
go Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego Mieczysława Jur-
ka, dyrekcji Zespołu Elektrowni Dolna 
Odra oraz przedstawicieli Komitetu – 
„Porozumienie na rzecz obrony ZEDO”:    

Starosty Powiatu Gryfińskiego - Wojcie-
cha Konarskiego i Burmistrza Miasta i 
Gminy Gryfino - Mieczysława Sawaryna. 
W uroczystości podpisania dokumentu 
udział wzięli także

Wicemarszałek Sejmu RP - Joachim 
Brudziński, Minister Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP - Paweł Mucha oraz par-
lamentarzyści: Czesław Hoc, Artur Szała-
bawka i Krzysztof Zaremba.

Porozumienie w swej treści zakłada, 
że odtworzenie mocy na poziomie 450-
550 MW nastąpi poprzez budowę nowej 
jednostki wytwórczej lub nowych jedno-
stek wytwórczych. W każdym przypadku 
bierze się pod uwagę węgiel kamienny 
jako paliwo podstawowe. Decyzja o wy-
borze technologii oraz wielkości mocy 
zostanie podjęta i przedstawiona najpóź-
niej do końca II kwartału 2017 roku. W 
ramach pogłębiania dialogu społecznego 
i wspólnych uzgodnień do Zespołu Pro-
jektowego „Koncepcja Rozwoju Elek-
trowni Dolna Odra” włączeni zostali w 
roli obserwatorów z głosem doradczym 
przedstawiciele każdej organizacji związ-
kowej działającej w naszym Oddziale. 
Strony zdeklarowały, że w uzgodnionych 
terminach będą dokonywały wspólnej 
oceny stanu realizacji podpisanego „Po-
rozumienia”.

- Bez tej deklaracji istniało realne za-
grożenie, że elektrownia przestanie dzia-

łać – potwierdza Anna Grudzińska, prze-
wodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” w 
ZEDO. – To porozumienie to duży krok 
naprzód, ale nie możemy też poddać się 
nastrojowi chwili. Teraz najważniejsze 
jest przypilnowanie, żeby to co zostało 
obiecane i podpisane, zostało też zrealizo-
wane. Szczególnie, że podobnymi obiet-
nicami byliśmy już karmieni przez wiele 
lat. Dzisiaj widzimy jednak zdecydowaną 
zmianę trendu i nastawienia do nas. Pod-
pisane porozumienie jest jednak dopiero 
pewną deklaracją, natomiast konkrety 
i szczegóły będziemy mogli omawiać 
po zakończeniu drugiego kwartału tego 
roku. 

- Dla nas liczą się trzy elementy i je-
śli zostaną one dotrzymane, to wtedy bę-
dziemy mogli powiedzieć o prawdziwym 
porozumieniu – dodaje Mieczysław Ju-
rek, przewodniczący ZR. -  Pierwszy to 
dopuszczenie strony społecznej do współ-
tworzenia koncepcji dalszej działalności 
zakładu i zapowiadanych inwestycji, dru-
ga – faktyczna realizacja tego, co zostało 
teraz podpisane, a trzecia, o której mówi 
się wciąż nieśmiało, a mianowicie odstą-
pienie od pomysłu wydzielenia z ZEDO 
Energetyki Cieplnej, co mogłoby zaskut-
kować dramatycznym wzrostem cen cie-
pła w Szczecinie. Mamy takie zapewnie-
nia, ale również chcielibyśmy dostać to na 
papierze. 

Zapraszamy na szkolenia 
Wszystkich członków Związku zapraszamy  na szkolenia, które Zarząd Regionu organizuje w najbliższych miesiącach. Pro-
ponowane tematy to m.in. rozwój związku, regulaminy pracy, trening asertywności czy warsztaty medialne. Poniżej prezen-
tujemy harmonogram szkoleń. Zapisy na szkolenia przyjmujemy pod numerem tel. 91 422 74 22 lub osobiście w sekretariacie 
Zarządu Regionu przy al. Wojska Polskiego 113. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
1-2 marca – „Rozwój związku – szkolenie podstawowe”, ZR 

Szczecin, al. Wojska Polskiego 113, godz. 9 – 18 (środa), 
9 – 14 (czwartek). Szkolenie poprowadzi Janusz Zabiega, 
szef Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej

4 kwietnia - „Komunikacja w Związku, wystąpienia publicz-
ne - szkolenie z warsztatem redaktorskim i medialnym”, 
prowadzący: Paulina Łątka

7 kwietnia -  „Zarządzanie  czasem”, ZR Szczecin, al. Wojska 
Polskiego 113,  prowadzący: Izabela Fras

21 kwietnia – „Regulamin pracy i wynagradzania”, al. Wojska 
Polskiego 113, prowadzący: Przemysław Zgórzak

10–12 maja - Społeczny Inspektor Pracy, prowadzący: Anna 
Malinowska, szkolenie wyjazdowe, odpłatne (koszt szko-
lenia ponosi pracodawca) 

19 maja – „Spory zbiorowe”, al. Wojska Polskiego 113, pro-
wadzący: Przemysław Zgórzak

2-3 czerwca – „Trening asertywności”, ZR Szczecin, al. Wojska 
Polskiego 113,  prowadzący: Izabela Fras

9-10 czerwca – „Podstawowe zasady działania związku w 
zakładzie pracy”, al. Wojska Polskiego 113, prowadzący: 
Przemysław Zgórzak
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Solidarność podtrzymuje stanowisko  
w sprawie szpitali 

W odpowiedzi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego, który nie zdecydował się podważyć decy-
zji Sejmiku w sprawie połączenia szpitali w Zdunowie i przy Arkońskiej, NSZZ „Solidarność” zwróciła 
się o ponowne rozpatrzenie sprawy, przytaczając najważniejsze argumenty, podważające prawomoc-
ność decyzji.  

Wskazujemy, ze nie została przepro-
wadzona wymagana przepisami prawa 
konsultacja związkowa, gdyż Zarząd 
Województwa nie dokonał konsultacji 
uchwały z Zarządem Regionu NSZZ „So-
lidarność”. Marszałek winien kierować 
do Zarządu projekty wszelkich uchwał, 
planów, itd., które mogą mieć wpływ na 
stan zatrudnienia, bezrobocie, co wyni-
ka z ustawy o związkach zawodowych. 
Zgodnie ze statutem NSZZ „Solidar-
ność” sprawy o charakterze regionalnym 
wchodzą w zakres działań zarządów re-

gionów, a do tej kategorii spraw niewąt-
pliwie zalicza się przedmiotowa uchwała. 

W piśmie, które otrzymaliśmy w od-
powiedzi, przedmiotowa kwestia została 
pominięta, a ma ona istotne znaczenie, 
gdyż wobec powyższego należy stwier-
dzić, że tryb konsultacji nie został do-
chowany, a przedmiotowa uchwała jest 
wadliwa. 

Podkreślamy, że decyzje Sejmiku Wo-
jewództwa i inne decyzje o charakterze 
regionalnym powinny być konsultowane 
także ze związkiem zawodowym na jego 

szczeblu regionalnym, tj. z Zarządem 
Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego. Wymienione wynika nie 
tylko z rangi samej uchwały, ale i z jej 
regionalnego charakteru i oddziaływania 
jej na sytuację w dwóch zakładach pracy. 

Wobec powyższego podtrzymujemy 
nasze stanowisko i wnosimy o ustosun-
kowanie się do przedmiotowej kwestii. 
W przypadku podtrzymania Pana de-
cyzji rozważymy skierowanie sprawy do 
Sądu Administracyjnego. 

Zakłady Chemiczne „Police”  
przyjaznym pracodawcą 

Wśród laureatów dziewiątej edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” znalazła się jedna 
firma z naszego regionu. Do konkursu zgłosiła ją zakładowa „Solidarność”. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” znalazły się w gronie 22 firm 
wyróżnionych prestiżowym tytułem 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny 
wniosków nadesłanych na konkurs m.in. 
biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa 
pracy, zawieranie układów zbiorowych 
pracy, zatrudnianie pracowników na 
czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz 
funkcjonowanie rady pracowników.

We wniosku, który do komisji zło-
żyła MOZ NSZZ „Solidarność” Z.Ch. 
Police wskazano między innymi, że 100 
proc. załogi ma tam umowy o pracę na 

czas nieokreślony. – Zarząd regularnie, 
co miesiąc spotyka się z organizacjami 
związkowymi, przedstawiciele załogi są 
też w składzie Zarządu i Rady Nadzor-
czej – mówi Krzysztof Zieliński, prze-
wodniczący polickiej „Solidarności”. – 
W spółce obowiązuje Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy i jest on przestrzegany. 
Każdego roku negocjowane są podwyżki 
płac, utworzony też został  fundusz po-
prawienia warunków socjalnych. 

Wszystkie nagrodzone firmy otrzy-
mają certyfikat i statuetkę „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom” w konkursie 
organizowanym przez NSZZ „Solidar-

ność” pod patronatem Andrzeja Dudy, 
Prezydenta RP. Celem konkursu jest pro-
mowanie pracodawców, którzy wyróż-
niają się w stosowaniu dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania przepisów pra-
wa pracy, w szczególności poprzez stabil-
ność zatrudnienia, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pra-
wa do zrzeszania się w związki zawodo-
we. Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarności”. 
Wyróżnione firmy szanują prawa pra-
cowników oraz prowadzą u siebie dialog 
społeczny. Certyfikatem można się po-
sługiwać przez okres trzech lat.

Pielgrzymka do Lichenia 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zaprasza wszystkich Członków Związku 
na coroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. 

Osiemnasta już Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidar-
ność” odbędzie się w tym roku w dniach 22 – 23 kwietnia. Koszt 
udziału członka Związku w dwudniowym wyjeździe (przejazd 
autokarem, nocleg, trzy posiłki) to 110 zł. 

Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są w sekretariacie 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego 
przy al. Wojska Polskiego 113 Lub telefonicznie pod numerem 

tel. 91 422 74 22. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolej-
ność zgłoszeń. Zapisy na wyjazd przyjmujemy do końca marca. 

Opłaty za wyjazd można uregulować przelewem na rachu-
nek bankowy ZR NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego: 
Bank Zachodni WBK SA, numer konta: 36 1500 1722 1217 2006 
0540 0000 z dopiskiem „Pielgrzymka do Lichenia” lub osobiście 
w biurze ZR  od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16. 
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Protest czy dalsze negocjacje? 
Pracownicy instytucji podległych Prezydentowi Miasta oczekują dalszych negocjacji w sprawie podwy-
żek i są gotowi do podjęcia akcji protestacyjnej. Tymczasem Piotr Krzystek chce rozpoczęcia rokowań 
w celu rozwiązania sporu zbiorowego. 

Spór, o którym mowa, sięga korzeniami 
jesieni ubiegłego roku i dotyczy pracowni-
ków jednostek samorządowych oraz z in-
stytucji i spółek podległych prezydentowi 
miasta, czyli między innymi: Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domów Po-
mocy Społecznej, Żłobków Miejskich, 
niepedagogicznych pracowników szkół i 
przedszkoli, komunikacji miejskiej, Powia-
towego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Za-
rządu Budynków i Lokali Komunalnych, 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Straży Miejskiej, Filharmonii Szczeciń-
skiej, Szczecińskiego Centrum Świadczeń 
czy Teatru Lalek Pleciuga. We wrześniu 
2016 r. NSZZ „Solidarność” przystąpiła 
do negocjacji z przedstawicielami Urzędu 
Miasta i wysunęła dwa postulaty: zwięk-
szenie wynagrodzeń dla tej grupy pracow-
ników o 700 zł brutto średnio dla jedne-
go pracownika oraz podjecie rokowań w 
celu zawarcia Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego pracy. Pomimo powtórnych 
spotkań strony nie doszły jednak do po-
rozumienia, a urzędnicy reprezentujący 
Prezydenta przedstawili propozycję pod-
wyżek, której strona społeczna nie mogła 
zaakceptować. Oczekiwała jednak dalszych 
negocjacji. 

Tymczasem pod koniec ubiegłego roku 
Urząd Miasta ogłosił, że Prezydent podjął 
decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń w 
jednostkach budżetowych  gminy w 2017 

roku. Zgodnie z przekazaną informacją 
pracownicy społeczni m.in. z MOPR-
-u, SCŚ-u, domów pomocy społecznej, 
niepedagogiczni oświaty oraz osoby za-
trudnione w Powiatowym Urzędzie Pracy 
mieliby dostać średnio 200 zł brutto na 
etat miesięcznie. Pracownicy pozostałych 
miejskich jednostek otrzymają podwyżki 
w wysokości 110 zł brutto na statystyczny 
etat. Związkowcy uznali ten gest za zerwa-
nie negocjacji, a wysokość przyznanych 
podwyżek za uwłaczające. Poinformowali 
również swojego pracodawcę o wejściu z 
nim w spór zbiorowy, jeśli ten nie wróci do 
stołu negocjacyjnego. 

W związku z tym, że informacja ta 
pozostała bez reakcji, jeszcze pod koniec 
grudnia szefowie „Solidarności” z poszcze-
gólnych zakładów spotkali się i wspólnie z 
przewodniczącym Regionu podjęli decyzję 
o przeprowadzeniu wśród pracowników 
referendum w sprawie oczekiwanych dal-
szych działań. Pracownicy mieli zadecydo-
wać, czy są za kontynuowaniem negocjacji 
płacowych i postulatem 700 zł podwyżki i 
czy są gotowi do podjęcia akcji protesta-
cyjnej w przypadku kiedy Prezydent nie 
podejmie dalszych negocjacji. Wyniki nie 
pozostawiły wątpliwości. W zakładach, 
w których przeprowadzono referendum 
większość biorących w nich udział wypo-
wiedziała się pozytywnie w obu punktach. 
– Również w rozmowach dało się wyczuć, 

że oczekują od nas zdecydowanych działań 
– komentowała Grażyna Kierszka, prze-
wodnicząca „Solidarności” w Żłobkach 
Miejskich. 

W trakcie dyskusji Związkowcy podjęli 
jednak decyzję, że wstrzymają się jeszcze z 
podjęciem najbardziej drastycznych kro-
ków. Postanowiono, że delegacja „Solidar-
ności” spotka się z szefami klubów radnych, 
wchodzących w skład Rady Miasta. Odby-
to takie spotkania z przedstawicielami PiS, 
PO i Bezpartyjnych. – Przedstawiliśmy im 
dotychczasowy przebieg zdarzeń, a oni zo-
bowiązali się do przedstawienia sprawy po-
zostałym radnym – mówi Mieczysław Ju-
rek. – Wykazali duże zrozumienie dla całej 
sprawy i zachęcali nas do dalszych rozmów 
i negocjacji. My oczywiście jesteśmy na to 
otwarci, jednak pod warunkiem, że druga 
strona będzie nas traktowała poważnie. 

W międzyczasie prezydent Krzystek, 
najwyraźniej zaniepokojony takim obro-
tem sprawy i nieustępliwą postawą Związ-
kowców, przesłał do Zarządu Regionu 
pismo, w którym poinformował o gotowo-
ści do podjęcia dalszych rokowań w celu 
rozwiązania sporu zbiorowego. Spotkanie 
w tej sprawie wyznaczono na 22 lutego. 
Tymczasem 17 lutego, zniecierpliwieni 
kolejnym fiaskiem rozmów na poziomie 
zakładowym z szefami, w spór zbiorowy z 
pracodawcą weszli pracownicy miejskich 
spółek transportowych. 

Zmarła Danuta Sykuła
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci pani Danuty Sykuły, działaczki „Solidarności” i 
podziemia antykomunistycznego, wielkiej patriotki, do końca życia oddanej sprawom Związku.

Danuta Sykuła urodziła się 2 lipca 
1929 r. w Nowogródku. Ukończyła Po-
morską Akademię Medyczną na wydziale 
stomatologii. Przez całe życie zawodowe 
związana ze służbą zdrowia. W NSZZ „So-
lidarność” od 1980 roku. Założycielka koła 
NSZZ „Solidarność” w Przychodni Nr 4 
w Szczecinie. Członek pierwszej Komisji 
Zakładowej w służbie zdrowia założonej 
w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. 
W stanie wojennym aktywnie działała w 
podziemiu. Brała w udział w drukowaniu 
nielegalnego czasopisma stoczniowego 
„Grot” oraz jego kolportażu.

Uczestniczyła we wszystkich strajkach 
i protestach organizowanych przez władze 
związkowe, zwłaszcza w stanie wojennym. 
Zatrzymywana i przesłuchiwana przez or-
gany bezpieczeństwa PRL pięciokrotnie, 
a także skazana na karę grzywny w 1987 
roku.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 30 sierpnia 
2006 r. za wybitne zasługi w działalności 
na rzecz przemian demokratycznych w 
Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej 
i społecznej przez Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego.

Pani Danusia, bo tak ją w Regionie na-
zywaliśmy, dopóki tylko zdrowie jej na to 
pozwalało, przychodziła często do naszego 
biura, śledziła wszystkie wydarzenia życia 
związku, czytała prasę związkową, była 
najwierniejszą uczestniczką uroczystości 
sierpniowych i grudniowych oraz innych 
spotkań i wydarzeń. Często dzieliła się z 
nami swoimi uwagami na temat działal-
ności związku i sytuacji w kraju, również 
tymi krytycznymi. To były zawsze cenne i 
wartościowe spotkania. 
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KK o sytuacji w kraju  
– czekamy na porozumienie

Komisja Krajowa przyjęła specjalne stanowisko na temat sytuacji w kraju. – Możliwość porozumienia 
się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych 
działań.  Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała  „Solidarność”. 

Stanowisko KK nr 1/17 ws. sytuacji w kraju
Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-

ność” z niepokojem obserwuje wyda-
rzenia ostatnich tygodni rozgrywające 
się w Sejmie RP oraz w stolicy i innych 
miastach kraju. Narracja opozycji, która 
sama nazywa siebie opozycją totalną, ma 
na celu stworzenie wrażenia totalnego 
chaosu w kraju. Metoda ta obliczona jest 
na wywołanie konfrontacji społecznej, 
paraliżu państwa, a w konsekwencji na 
przejęcie władzy. Ten sposób działania 
niemający nic wspólnego z demokracją 
i niszczący kulturę polityczną, niezbęd-
ną do funkcjonowania demokratycznych 
instytucji, nie może być akceptowany.

Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność”, zbudowany na 
zasadach demokratycznych w oparciu o 
szeroko rozumiane wartości zawarte w 
katolickiej nauce społecznej, wśród sta-
tutowych celów wskazuje między innymi 
„szerzenie zasad demokracji i występo-
wanie w obronie uniwersalnych warto-

ści” oraz „kształtowanie aktywnej posta-
wy działania dla dobra Ojczyzny”.

Kierując się powyższymi zasadami 
Związek nie może być bierny w tej sytu-
acji. Nie chodzi nam o obronę tej czy in-
nej partii politycznej, ale o obronę pod-
stawowych zasad społeczeństwa i pań-
stwa demokratycznego. Ponadto każdy 
obywatel powinien mieć w pamięci anty-
pracownicze i antyspołeczne decyzje po-
przedniej władzy a dzisiejszej opozycji. 
Wydłużenie wieku emerytalnego, zlekce-
ważenie dwóch milionów podpisów pod 
wnioskiem o referendum w tej sprawie, 
zamrożenie podstawy dochodu wolne-
go od podatku, zamrożenie wskaźnika 
naliczenia odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, wielokrotną libe-
ralizację Kodeksu pracy itp. nie mogą być 
przez nas zapomniane.

Zrealizowanie przez obecną ekipę 
rządzącą wielu z postulatów związko-
wych i społecznych, stanowi nadzieję na 

dalsze kontynuowanie prospołecznej po-
lityki państwa. Dążenie do władzy przez 
twórców polityki antyspołecznej stanowi 
zagrożenie powrotem do tamtych, anty-
pracowniczych rozwiązań. NSZZ „Soli-
darność”, biorąc pod uwagę informację 
o możliwym porozumieniu sił parlamen-
tarnych zmierzającym do zakończenia 
kryzysu sejmowego uważa, że należy po-
wstrzymać się od czynnych działań i dać 
szansę na powrót do normalności.

NSZZ „Solidarność” apeluje o usza-
nowanie zasad demokracji konstytucyj-
nej, zaprzestanie totalnej opozycji wobec 
decyzji polskiego społeczeństwa wyrażo-
nej przy urnach wyborczych. Niezależnie 
od powyższego każde naruszenie tych 
zasad, zmierzające do paraliżu funkcjo-
nowania państwa, spotka się ze zdecydo-
waną reakcją Związku.

 Gdańsk, 9 stycznia 2017 r.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Nielegalne praktyki w auchan 
Pracownicy Auchan dostają do wypełnienia ankiety, w których muszą się przyznać, czy pobierają 500 
zł na dziecko. Sieć chce wliczać świadczenie do dochodu rodziny przy podziale pieniędzy z funduszu 
socjalnego. W ocenie handlowej „Solidarności” takie postępowanie jest niezgodne z prawem. 

  Ankieta w teorii jest dobrowolna. 
Jednak jak podkreśla Alfred Bujara, szef 
Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, do 
związku zgłaszają się pracownicy sieci, 
którzy twierdzą, że za odmowę jej wypeł-
nienia przełożeni grozili im negatywnymi 
konsekwencjami, a nawet zwolnieniem 
z pracy. Sieć Auchan wydała komunikat, 
w którym twierdzi z kolei, że nieprawdą 
jest, iż ankiety o pobieraniu świadczeń 
z programu „Rodzina 500+” są zbierane 
od wszystkich pracowników i pod przy-
musem. – Pracownicy , którzy się do nas 
zgłaszają, mówią jednak zupełnie co inne-
go – wskazuje Alfred Bujara. 

Zdaniem handlowej Solidarności, 
branie pod uwagę świadczeń na dzieci z 
programu „Rodzina 500+” przy podziale 
środków przysługujących pracownikom 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych jest sprzeczne z przepisami 
prawa. – Świadczenie wychowawcze uzy-
skiwane z programu „Rodzina 500+” jest 
nieopodatkowane i nie stanowi dochodu 
w myśl przepisów podatkowych. Nie jest 
ono również wliczane do dochodu przy 
ustalaniu prawa do świadczeń z pomo-
cy społecznej. Za absolutnie niedopusz-
czalne uważamy więc próby odbierania 
świadczeń z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych pracownikom ko-

rzystającym z programu „Rodzina 500+”. 
Takie postępowanie w naszej ocenie jest 
nie tylko niezgodne z prawem, ale rów-
nież z podstawowymi normami moral-
nymi. Trudno bowiem inaczej określić 
pozbawianie pracowników należnych im 
świadczeń dlatego, że posiadają dzieci 
– czytamy w stanowisku handlowej „S” 
przyjętym 26 stycznia. 

Związkowcy tej sieci handlowej w na-
szym Regionie o praktykach słyszeli, ale 
jak zapewniają, w ich sklepach nie mają 
one miejsca. Są jednak na tę kwestię wy-
czuleni i cały czas trzymają rękę na pulsie 
aby reagować, jeśli tylko podobne zagro-
żenie się pojawi.  
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NSZZ 
„Solidarność”

Zgłoś nieuczciwego pracodawcę.  
akcja „13 zł... I nie kombinuj!”

Od stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla pracujących w ramach umowy zlece-
nia. Jeśli Twój szef zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto (ok. 9,7 zł netto) poinformuj nas o tym!

Ruszyła wspólna akcja Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”, Państwowej 
Inspekcji Pracy i Tygodnika Solidarność, 
której celem jest wyegzekwowanie sto-
sowania minimalnej stawki godzinowej 
przy umowach zleceniach.

Jeśli Twoje wynagrodzenie jest niż-
sze niż 13 zł (brutto) za godzinę, wypeł-
nij formularz zgłoszeniowy  na stronie: 
www.tysol.pl/formularz

Na podstawie zgłoszenia Państwowa 
Inspekcja Pracy dokona kontroli w fir-
mie. Jeśli zarzuty się potwierdzą, praco-
dawcy grozi mandat, w skrajnych przy-
padkach grzywna może wynieść nawet 
do 30 tys. zł.

Administratorem danych jest Komi-
sja Krajowa, która zapewnia zgłaszają-
cym anonimowość. Wszystkie informa-
cję zawarte w formularzu będą wykorzy-
stywane zgodnie z ustawą o ochronie da-
nych osobowych i wyłącznie na potrzeby 
akcji „13 zł... i nie kombinuj!”.

– Znamy kilka przypadków, gdzie 
firmy w nowych ogłoszeniach oferują 
stawki poniżej obowiązującej kwoty 13 
zł. Dochodzą do nas również sygnały, 
że niektóre podmioty idą jeszcze dalej 
i zamieniają umowy zlecenia na umo-
wy o dzieło, choć gro z tych umów i tak 
powinno być umowami etatowymi. To 
pokazuje jak głęboko patologiczny jest 
to segment rynku pracy – mówi Piotra 
Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”.

Również główny inspektor pracy 
Roman Giedrojć zapowiada skuteczne 
zwalczanie patologii rynku pracy. Na 
celowniku 59 inspektorów pracy, jako 
ich zadanie priorytetowe, znajdzie się 
sprawdzenie czy minimalna 13-złotowa 
(brutto) stawka godzinowa jest wypłacana 
zleceniobiorcom i samozatrudnionym. 
Akcja PIP ma uświadomić, że za pracę 
lub świadczenie usług należy wypłacać 
co najmniej minimalne wynagrodzenie.

– Zmasowane kontrole ruszą po 
pierwszych wypłatach, czyli w lutym. 
Musimy wytypować firmy do sprawdze-
nia. Nieoceniona jest pomoc związków 
zawodowych, bo mają one większą moż-
liwość pozyskiwania informacji o niepra-

widłowościach oraz kontaktu z poszko-
dowanymi osobami. Dlatego cieszy mnie 
porozumienie o współpracy zawarte z 
NSZZ „Solidarność”. Dzięki temu kon-
trole przestrzegania minimalnej stawki 
godzinowej będą efektywniejsze – za-
powiada Giedrojć na łamach Dziennika 
Gazety Prawnej.

Ta pomoc jest konieczna, gdyż nie-
którzy zatrudnieni sądzą, że jeśli zgło-
szą się do PIP, to firma zrezygnuje z ich 
pracy. Giedrojć deklaruje, że celem PIP 
jest zapewnienie 13-złotowej stawki 
uprawnionym osobom zatrudnionym na 
zleceniu lub na umowie o świadczenie 
usług. W każdym okręgowym inspekto-
racie i terenowym oddziale PIP będzie 
działał inspektor pracy za to odpowie-
dzialny. Oczywiście też każdy inspektor 
pracy przeprowadzający kontrolę, będzie 
sprawdzał też, czy pracodawca wypłaca 
minimalną stawkę.

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 
13 zł (brutto) za godzinę, bo np. firma 
potrąca kary tylko po to, żeby obchodzić 
przepisy, inspektor pracy nałoży man-
dat lub skieruje wniosek do sądu. A ten 
może nałożyć grzywnę do 30 tys. zł.

Inicjatorem akcji jest NSZZ „Solidar-
ność”, który już w styczniu zwrócił się 

do Głównego Inspektora Pracy Romana 
Giedrojcia o podjęcie działań w tym za-
kresie. Była to reakcja na coraz liczniejsze 
sygnały, że wielu pracodawców nie prze-
strzega obowiązującej od stycznia tego 
roku 13-złotowej stawki minimalnej.

- Mamy dużo zgłoszeń od osób za-
trudnionych na zleceniach, które nadal 
nie mają aneksowanych umów, choć 
zniesiony został tzw. syndrom pierw-
szej dniówki. Znamy kilka przypadków, 
gdzie firmy w nowych ogłoszeniach ofe-
rują stawki poniżej obowiązującej kwoty 
13 zł. Dochodzą do nas również sygnały, 
że niektóre podmioty idą jeszcze dalej 
i zamieniają umowy zlecenia na umo-
wy o dzieło, choć gro z tych umów i tak 
powinno być umowami etatowymi. To 
pokazuje jak głęboko patologiczny jest 
to segment rynku pracy – pisał w liście 
do ministra Gierdojcia przewodniczący 
Piotr Duda.

Związkowcy zwrócili też uwagę, że 
wiele osób pracujących na umowach zle-
ceniach, bojąc się utraty pracy nie zgła-
szają się samodzielnie do PIP, a takie sy-
gnały kierują bezpośrednio np. do NSZZ 
„Solidarność”. 
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Prawo

Prawnik radzi 
Na pytania naszych Czytelników odpowiada prawnik Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie Przemy-
sław Zgórzak. 

Jak rozliczać nadgodziny? 
Zgodnie z art.   151 KP, praca wyko-

nywana ponad obowiązujące pracownika 
normy czasu pracy, a także praca wykony-
wana ponad przedłużony dobowy wymiar 
czasu pracy, wynikający z obowiązującego 
pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, 
stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 
Zwrócić przy tym należy uwagę, że praca w 
godzinach nadliczbowych jest dopuszczal-
na wyłącznie w razie konieczności prowa-
dzenia akcji ratowniczej w celu ochrony ży-
cia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia 
lub środowiska albo usunięcia awarii lub 
szczególnych potrzeb pracodawcy. Jedno-
cześnie obliczając ilość nadgodzin należy 
pamiętać, że nie stanowi pracy w godzi-
nach nadliczbowych czas odpracowania 
zwolnienia od pracy, udzielonego pracow-
nikowi, na jego pisemny wniosek, w celu 
załatwienia spraw osobistych. Zgodnie z 
przepisami Kodeksu pracy liczba godzin 
nadliczbowych nie może przekroczyć dla 
poszczególnego pracownika 150 godzin w 
roku kalendarzowym, przy czym liczbę tę 
można zwiększyć w ramach Układu Zbio-
rowego Pracy lub regulaminu pracy.

Pracownik w związku z poleceniem 
wykonywania zadań związanych z pracą 
może liczyć dodatek do wynagrodzenia lub 
uzyskanie czasu wolnego w innym termi-
nie. Wedle treści art. 1511 KP, za pracę w 
godzinach nadliczbowych, oprócz normal-
nego wynagrodzenia, przysługuje dodatek 
w wysokości 100 proc. wynagrodzenia - za 
pracę w godzinach nadliczbowych przypa-
dających w nocy lub w niedziele i święta 
niebędące dla pracownika dniami pracy, 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy lub w dniu wolnym od pracy 
udzielonym pracownikowi w zamian za 
pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z 
obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 
Dodatek w tej wysokości przysługuje tak-
że za każdą godzinę pracy nadliczbowej 
z tytułu przekroczenia przeciętnej tygo-
dniowej normy czasu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym. W pozostałe dni 
zaś pracownikom przysługuje dodatek w 
wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Przy 
obliczaniu kwoty do wypłaty dla danego 
pracownika, należy pamiętać, że wyna-
grodzenie stanowiące podstawę obliczania 
dodatku obejmuje wynagrodzenie pracow-
nika wynikające z jego osobistego zasze-
regowania określonego stawką godzinową 
lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wy-

nagrodzenia nie został wyodrębniony przy 
określaniu warunków wynagradzania – 60 
proc. wynagrodzenia.

W zamian za czas przepracowany w 
godzinach nadliczbowych pracodawca, 
na pisemny wniosek pracownika, może 
udzielić mu w tym samym wymiarze czasu 
wolnego od pracy. Co za tym idzie, by pra-
codawca mógł stosować jedynie udzielenie 
czasu wolnego w innym dniu wymagane 
jest złożenie pisma przez pracownika, nie 
wystarczy zaś wniosek ustny. Udzielenie 
czasu wolnego w zamian za czas przepra-
cowany w godzinach nadliczbowych może 
nastąpić także bez wniosku pracownika. W 
takim przypadku pracodawca udziela cza-
su wolnego od pracy, najpóźniej do końca 
okresu rozliczeniowego, w wymiarze o po-
łowę wyższym niż liczba przepracowanych 
godzin nadliczbowych. Mimo, iż w takim 
przypadku pracownik faktycznie nie wy-
pracuje liczby godzin zgodnych z wymia-
rem zatrudnienia, nie może to spowodo-
wać obniżenia wynagrodzenia należnego 
pracownikowi za pełny miesięczny wymiar 
czasu pracy. Ponadto w omawianym za-
gadnieniu zastosowanie ma zasada przewi-
dziana w art. 1513 Kodeksu Pracy, zgodnie 
z którą pracownikowi, który wykonywał 
pracę w dniu wolnym od pracy wynikają-
cym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy, przysłu-
guje w zamian inny dzień wolny od pracy 
udzielony pracownikowi do końca okresu 
rozliczeniowego, w terminie z nim uzgod-
nionym.

Rodzi się przy tym pytanie czy pracow-
nik ma prawo jednocześnie do uzyskania 
dodatkowego wynagrodzenia i czasu wol-
nego. Odpowiadając na to pytanie trzeba 
zwrócić uwagę na celowość przywoływa-
nych w niniejszym stanowisku przepisów 
prawa. Celem bowiem jest rekompensata 
pracownikowi poświęcenia dodatkowe-
go czasu przeznaczonego na pracę zarob-
kową kosztem wypoczynku, w związku z 
nadzwyczajnymi potrzebami pracodawcy. 
Przepisy mają za zadanie zapewnić możli-
wość zregenerowania sił lub dodatkowego 
wynagrodzenia dla zatrudnionych podej-
mujących się pracy w godzinach nadlicz-
bowych. Ich praca jest jednak związana z 
nagłymi nieprzewidzianymi potrzebami, 
które też z punktu widzenia gospodarki 
nie mogą powodować nadmiernych strat 
po stronie pracodawcy. Jak więc stosować 
przywołane przepisy kodeksu pracy? Od-

powiedź między innymi przynosi Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2010 
roku I PK 153/09. Zgodnie z tym orzecze-
niem pracownik ma prawo albo do dodat-
kowego wynagrodzenia albo do czasu wol-
nego. Co za tym idzie jeśli pracownik uzy-
ska dodatek w wysokości 100% lub 50% nie 
może domaga się od pracodawcy udziele-
nia mu dodatkowych dni wolnych lub go-
dzin wolnych w innych dniach pracy. Ko-
rzystanie ze wszystkich uprawnień kumu-
latywnie nie miałoby bowiem uzasadnienia 
w społeczno-gospodarczym przeznaczeniu 
przepisów Rozdziału V Działu Szóstego. W 
przypadku wykonywania pracy w godzi-
nach nadliczbowych w niedziele lub święto 
oraz braku złożenia wniosku o czas wolny, 
pracownik mógłby bowiem dostać 100% 
dodatku (pracodawca więc za czas pracy 
w nadgodzinach płaciłby podwójnie) oraz 
dodatkowo nie mógłby skorzystać z danego 
pracownika nawet do 1,5 dnia dodatkowo.

Co za tym idzie pracownik może sko-
rzystać albo z dodatku do wynagrodzenia 
i wówczas czas wolny w innym dniu mu 
nie przysługuje ani w stosunku 1:1 ani w 
stosunku 1,5:1. Gdy zaś pracownik sko-
rzysta z możliwości uzyskania czasu wol-
nego w innym dniu, wówczas jeśli praca 
w nadgodzinach wykonywana była w dniu 
wolnym, wówczas pracownik może otrzy-
mać inny dzień wolny lub półtora dnia jeśli 
praca przypadała na niedzielę lub święto. 
Jeśli zaś praca w godzinach nadliczbowych 
przypadał na dzień pracy w zależności od 
tego czy pracownik złożył pisemny wnio-
sek czy nie udziela mu się czasu wolnego 
w innym terminie w wymiarze odpowied-
nio takim samym jak czas poświęcony na 
pracę dodatkową lub o połowę większym. 
Pamiętać przy tym jednocześnie należy, że 
za czas pracy w godzinach nadliczbowych 
niezależnie od uzyskania czasu wolnego 
pracownikowi przysługuje wynagrodze-
nie standardowe (bez dodatku 50% lub 
100%) za czas pracy w godzinach nad-
liczbowych. Udzielenie zaś dnia wolnego 
lub godzin wolnych nie może wpływać na 
obniżenie wynagrodzenia miesięcznego 
otrzymywanego przez pracownika. Przy 
tym pracodawca udzielający czasu wolne-
go w stosunku 1:1 bez pisemnego wniosku 
pracownika rodzi po stronie pracownika 
uprawnienie do wystąpienie z roszczeniem 
odszkodowawczym, lub roszczeniem o wy-
płatę dodatku za pracę w godzinach nad-
liczbowych.
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Region

Kolejna kadencja Mieczysława Jurka
Mieczysław Jurek został po raz kolejny wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” Pomorza Zachodniego. Wyboru najbliższe cztery lata dokonano w poniedziałek, 
11 czerwca, podczas XIII Walnego Zebrania Delegatów, odbywającego się w Szczecinie.

Delegaci obradowali w salach 
hotelu Radisson Blu w Szczecinie. 
Zebranie tradycyjnie rozpoczęło 
wniesienie sztandaru i powitanie 
gości specjalnych: posła Artura Sza-
łabawki, wicewojewody zachodnio-
pomorskiego Marka Subocza, wice-
prezydenta Stargardu Piotra Mynca, 
arcybiskupa Błażeja Kruszyłowicza, 
Marcina Stefaniaka z Najwyższej Izby 
Kontroli i Władysława Diakuna, bur-
mistrza Polic. 

To szósta kadencja Mieczysława 
Jurka na stanowisku szefa „S” w re-
gionie – związkowcy  obdarzają go 
zaufaniem nieprzerwanie od 1998 
roku.

W swoim przemówieniu, przewod-
niczący ZR uznał za najważniejszy 
swój cel dbałość o dobro pracowni-
ków, szczególnie członków „Solidar-
ności”, o stabilność i rozwój rynku 
pracy oraz o zwiększenie atrakcyjno-
ści wśród młodych.

Do udziału w poniedziałkowych 
wyborach uprawnionych było 156 
delegatów, reprezentujących orga-
nizacje związkowe z całego regionu. 
Do uczestników zebrania list wysto-
sował Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

„Serdecznie dziękuję za pamięć 
i zaproszenie na XIII Walne Zebra-
nie Delegatów Waszego Regionu. 
To ważna okazja do podsumowań, 
ocen i dyskusji na najważniejsze dla 
naszego Związku tematy. Korzysta-
jąc z okazji chcę Wam podziękować 
za to wszystko, co do tej pory udało 
się osiągnąć. Jest w tym duża zasługa 
Waszego Regionu.

Z okazji sprawozdawczo-wyborcze-
go WZD życzę Wam przede wszyst-
kim dobrych wyborów. Od tego 
jakich ludzi wybieramy na swoich li-

derów, zależy nasza skuteczność. Ży-
czę Wam też pogłębionych dyskusji i  
mądrych decyzji. Wynik tej dyskusji 
będzie miał istotny wpływ na przy-
szły kształt uchwały programowej, 
która zostanie przyjęta na jesiennym 
Krajowym Zjeździe Delegatów” – na-
pisał Piotr Duda. 

Swój list do delegatów wysłał rów-
nież Tomasz Hinc, wojewoda zachod-
niopomorski. Czytamy w nim m.in.: 
„Reprezentujecie Państwo związek 
zawodowy, który odegrał w naj-
nowszej historii Polski bardzo istot-
ną rolę. Zrodził się z buntu Narodu 
Polskiego przeciwko narzuconemu 
naszemu kraju systemowi komuni-
stycznemu. Bunt ten szczególne ob-
licze przybrał na Ziemi Zachodniopo-
morskiej. Krwawo stłumiony przez 
komunistyczne  władze w Grud-
niu 1970 roku protest robotników 
Szczecina stał się fundamentem, na 
którym 10 lat później narodziła się 
„Solidarność”- związek zawodowy, 
a zarazem wolnościowy i niepod-
ległościowy ruch społeczny, który 
zmienił oblicze Polski i Europy. Wiel-
ką rolę w tej drodze Polski do Wol-
ności i Niepodległości odegrała 
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zachodniopomorska  „Solidarność”. 
Nie można o tym zapominać, zwłasz-
cza w kontekście obchodów Stulecia 
odzyskania przez nasz kraj Niepodle-
głości. Pomorze Zachodnie to ziemia 
Wolności i Solidarności, bez której 
przemiany, jakie zaszły w Polsce nie 
byłyby możliwe. […] 

Wierzę głęboko, że uda się nam 
wspólnie zbudować silne państwo, 
dbające w pierwszej kolejności o in-
teresy ciężko pracujących obywateli, 
którego fundamentalną wartością 
jest poszanowanie godności człowie-
ka pracy. Wiem, że w realizacji tego 
zadania można być pewnym życzli-
wej współpracy z Solidarnością. Bez 
związków zawodowych, dialog spo-

łeczny, który jest fundamentem po-
lityki demokratycznego państwa nie 
przynosi optymalnych, korzystnych 
dla pracowników rozwiązań”.

Po części oficjalnej, rozpoczęły 
się obrady. Na przewodniczącego 
zebrania wybrany został Krzysztof 
Zieliński, skład prezydium uzupełnili 
jeszcze Anna Grudzińska i Krzysztof 
Nawrocki. Kolejnym punktem było 
sprawozdanie przewodniczącego 
Zarządu Regionu z działalności w ka-
dencji 2014-2018.

Mieczysław Jurek przedstawił ze-
branym najważniejsze problemy, 
z którymi związek mierzył się w 
ostatnich czterech latach. Wymie-
nił udział w akcjach ogólnopolskich: 

przeciwko zmianom w PKP (wycofa-
nie planów likwidacji, łączenia spół-
ek, wstrzymania planów zwolnień 
pracowników), przeciwko łamaniu 
praw pracowniczych w sieciach han-
dlowych, popierających obniżenie 
wieku emerytalnego, wprowadzają-
cych zakaz handlu w niedziele, wpro-
wadzających stawki minimalnego 
wynagrodzenia i minimalnej stawki 
godzinowej, uporządkowania sytu-
acji w służbie zdrowia i ratownictwie 
medyczny oraz likwidacji śmieció-
wek. Przewodniczący przypomniał 
również działania w regionie: pod-
pisanie porozumienia o przyszłości 
Elektrowni Dolna Odra, utrzymanie 
tam mocy produkcyjnej i budowę 
nowego bloku, przeniesienie z 
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powrotem do Szczecina siedziby 
spółki ENEA Oświetlenie, zabez-

pieczenie miejsc pracy w oświacie, 
powołanie trójstronnego zespołu 
ds. ratownictwa medycznego, ne-
gocjującego m.in. podwyżki płac, 
przyjęcie Strategii Rozwoju Polski 
Zachodniej 2020, popisanie porozu-
mienia ws. regulacji plac w miejskich 
jednostkach budżetowych w Szcze-
cinie, zaangażowanie w ratowanie 
PŻM-u, działania na rzecz zabezpie-
czenia miejsc pracy w ZCH Police i 
monitowanie inwestycji w fabrykę 
polimerów, zaangażowanie w spra-
wy PKP Cargo, Agryfu, CUW w Myśli-
borzu, Stoczni Gryfia czy Bulk Cargo. 
Zapowiedział, że w nowej kadencji 
chciałby się skupić na zwiększeniu 
liczby członków związku i odmłodze-
niu struktur, poprawie dostępności 
informacji o działaniach Zarządu Re-
gionu, optymalizacji jakości obsługi 
organizacji związkowych oraz działa-
niu na rzecz rozwoju zakładów pracy.

Swoje sprawozdania przedstawili 
także Dariusz Mądraszewski, prze-
wodniczący Regionalnej Komisji 
Wyborczej oraz Katarzyna Gryciuk, 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 
Poinformowali, że liczba członków 
związku utrzymuje się na zbliżonym 
poziomie, nieznacznie natomiast 
spadły dochody ze składek.  Doku-
mentacja jest prowadzona w sposób 

prawidłowy, należy natomiast zin-
tensyfikować szkolenia związkowe, 
pozwalające podnosić zawodowe 
umiejętności.

Po ich wystąpieniach przystąpio-
no do wyborów przewodniczącego 
Zarządu Regionu. Jedynym zgłoszo-
nym kandydatem na tę funkcję był 
Mieczysław Jurek. W głosowaniu taj-
nym, zebrani zdecydowali, że chcą, 
by dotychczasowy przewodniczący 
nadal kierował związkiem. Dziękując 
za wybór, M. Jurek poinformował, 
że będzie to jego ostatnia kadencja, 
podczas której przygotuje swojego 
następcę do przejęcia steru w za-
chodniopomorskiej „Solidarności”.

Walne Zebranie Delegatów doko-
nało też innych ważnych wyborów. 
Do Zarządu Regionu wybrani zo-
stali: Grażyna Balicka, Janina Czy-
żyk, Katarzyna Gryciuk, Anna Gru-
dzińska, Elżbieta Kubiaczyk-Hrabi, 
Monika Kwaśniak vel Kwaśniew-
ska, Beata Malec, Mirosława Ma-
zurczak, Aleksandra Olejnik, Alicja 
Pawluczuk, Anna Żarkowska, Sta-
nisław Anasiński, Wiesław Asztel, 
Paweł Cieszyński, Paweł Dzięcielski, 
Dariusz Głogowski, Marek Gutkow-
ski, Jacek Kramarczyk, Tymoteusz 
Listewnik, Janusz Maciejewicz, An-
drzej Malicki, Dariusz Mądraszewski, 
Krzysztof Nawrocki, Zygmunt Oga-

niacz, Jakub Pęksiński, Bogdan Pogo-
rzelski, Remigiusz Rymaszewski, Sła-
womir Sardyko, Łukasz Stefański,  
Władysław Szczygielski, Czesław Wi-
znerowicz i Krzysztof Zieliński.

Członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej zostali: Piotr Dąbkowski, 
Beata Gogłoza, Grzegorz Harner, Sta-
nisław Płoński, Krzysztof Sęk, Dariusz 
Świergul i Wojciech Zygoń.

Delegatami na Krajowy Zjazd De-
legatów wybrano: Grażynę Balicką, 
Annę Grudzińską, Elżbietę Kubia-
czyk-Hrabi, Stanisława Anasińskiego, 
Jacka Kramarczyka, Dariusza Mądra-
szewskiego, Krzysztofa Nawrockiego, 
Łukasza Stefańskiego i Krzysztofa 
Zielińskiego.

Podczas WZD przyjęto także kilka 
uchwał. Pierwsza z nich ustalała licz-
bę członków Zarządu Regionu na 33 
łącznie z przewodniczącym. Druga- 
siedmioosobowy skład Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej. Kolejna dotyczy-
ła upoważnienia Zarządu regionu do 
ustalenia liczby członków Prezydium 
ZR. Delegaci podjęli także uchwały o 
ustanowieniu odznaczenia Zachod-
niopomorskiego Krzyża Wolności i 
nieustalania stałej liczby Delegatów 
na WZDR w czasie kadencji 2018-
2022. Przyjęto też stanowisko o po-
parciu działań ws. podwyżek w gru-
pie PŻM.
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Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
odsłonięty

W sobotę, 16 czerwca, przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, odsło-
nięty został pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek Sejmu 
Marek Kuchciński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński, minister pracy Elżbieta Ra-
falska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska czy prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia 
Przyłębska. Obecny był także Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Pomnik ma ponad dwa metry, w 
klapie płaszcza znaczek „Solidarności”. 
Jego twórcą jest   Stanisław Milewski, 
absolwent Wydziału Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych z Gdańsku. Jak mówi 
artysta:   „postać prezydenta jest na-
turalistyczna, w dynamicznej pozie, 
zamyślona nad Polską”. Zagospodaro-
wanie terenu wkoło pomnika to z kolei 
dzieło architekta Macieja Płotkowiaka 
ze Szczecina. Tu opis koncepcji jest 
dużo szerszy: „Zagospodarowaniu te-
renu nadano formę łączącą wymogi 
ekspozycji posągu Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego w ujęciu tradycyj-
nym oraz motywy narracji stanowiącej 
symboliczną ilustrację historii jego 
życia i tragicznej śmierci splecionych z 
losami Narodu i Państwa. 

Trzon kompozycji stanowi zbiór 
monumentalnych, prostopadłościen-
nych bloków granitowych rozmiesz-
czonych w trzech grupach. 

Grupa pierwsza złożona z czterech 
bloków o wzrastającej wysokości z po-
sągiem Prezydenta RP posadowionym 
na bloku o największej wysokości - 
stanowi symbol jego drogi życiowej, 

aż po najwyższą godność w Państwie. 
Jest to także symbol historii Państwa 
Polskiego w powojennej jego historii, 
począwszy od zupełnego  zniewolenia 
przez reżim komunistyczny, aż do w 
pełni wolnej i suwerennej Rzeczypo-
spolitej. Położona przed nim grupa 
druga złożona z dwóch bloków po-

wstałych w skutek strzaskania poje-
dynczego monolitu stanowi symbol 
tragicznej śmierci Prezydenta RP, ale 
także wyjątkowo trudnego czasu w ży-
ciu Narodu i Państwa. Wreszcie grupa 
trzecia złożona z kolejnych trzech blo-
ków o wzrastającej wysokości stanowi 
ilustrację losów Państwa Polskiego po 
śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego i obrazuje trwanie Rzeczypo-
spolitej. Zieleń trawy, na której posa-
dowiona jest ta grupa wzrastających 
granitowych bloków, obrazuje nadzie-
ję, że Państwo Polskie będzie nieustan-
nie wzrastać. Całość rozmieszczono na 
planie litery V, którą w formie wymow-
nego gestu zwycięstwa posługiwali się 
uczestnicy strajków z sierpnia 1980 r. i 
który stał się jednym z najbardziej roz-
poznawanych znaków wielkiego ruchu 
Solidarności. Układ granitowych blo-
ków w kształcie litery V wskazuje tak-
że na zwycięstwo idei i myśli śp. Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego.
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Istotne dla symbolicznego przekazu 
kompozycji jest także zróżnicowanie 
podłoża na którym posadowione są 
poszczególne grupy granitowych blo-
ków. Pierwsza i druga grupa znajduje 
się na podłożu twardym, wykonanym 
z czerwonej cegły klinkierowej, co na-
wiązuje do trudu wielu tysięcy osób, 
który złożył się na odbudowanie nie-
podległej Rzeczypospolitej. Natomiast 
zieleń trawy, na której posadowiona 
jest trzecia grupa wzrastających grani-
towych bloków, symbolizuje nadzieję 
oraz wiarę, że Państwo Polskie będzie 
trwać i wzrastać.   

W tle założenia przewidziano kolej-
ny akcent zielony, a jednocześnie uro-
czy symbol Szczecina w postaci drzew-
ka magnolii.”

Statuę zbudowano ze składek, ze-
branych przez Komitet Społeczny Bu-
dowy Pomnika Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego.

Uroczystości w Szczecinie rozpo-
częły się w południe, od mszy świętej 
w kościele pod wezwaniem Świętej Ro-
dziny.   Przewodniczył jej metropolita 
szczecińsko-kamieński arcybiskup An-
drzej Dzięga.

- Chwała Panu Bogu, że doczekali-
śmy w Szczecinie tego momentu, że ten 
pomnik stanie się ważnym miejscem 
dla miasta, dla kolejnego pokolenia, 
dla tych, którzy przyjdą po nas. Wpi-
sze się jako znak nadziei, obok Anioła 
Wolności, obok miejsca w które wsią-
kała krew tych z 1970 i 1980 roku, obok 
stoczni i portu - mówił arcybiskup.

Na odsłonięcie pomnika Lecha Ka-
czyńskiego, ze względu na stan zdrowia 
nie dojechał jego brat Jarosław, prezes 
Prawa i Sprawiedliwości. Przesłał ze-
branym list, który odczytał minister 
Mariusz Błaszczak.

– Mój śp. brat całe swoje dorosłe 
życie poświęcił Polsce, dla niej działał 
w opozycji i w Solidarności, dla niej 
konspirował, dla niej pracował jako 
senator, poseł, minister i prezydent. Jej 
też ofiarował to, co miał najcenniejsze: 
swoje życie- napisał prezes Kaczyński.

List od prezydenta Andrzeja Dudy 
odczytała szefowa jego kancelarii, Ha-
lina Szymańska. Prezydent wyraził 
uznanie dla szczecińskiej społeczno-
ści, która doprowadziła do postawienia 
rzeźby Lecha Kaczyńskiego w Szczeci-
nie.

Premier Mateusz Morawiecki mó-

wił z kolei, że nieżyjący prezydent był 
człowiekiem solidarności: -Był czło-
wiekiem solidarności przez małe „s” i 
przez wielkie „S”. Jego droga była drogą 
ku wielkiej i silnej Rzeczpospolitej.

- Lech Kaczyński nie pogodził się z 
tym, że mając tak wspaniałych przod-
ków i naszą historię możemy być wci-
skani gdzieś w kąt. Wierzył w Europę. 
Wierzył w silną Polskę. Jego silna wiara 
przybliża nas dziś - i będzie przybliżać 
jutro - do tej jednej, wymarzonej, wy-
śnionej, wielkiej i wspaniałej Polski. 
Patrząc na pomnik prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego widzimy również pewną 
ideę, ideę Polski sprawiedliwej, zako-
rzenionej w cywilizacji zachodniej – 
powiedział Morawiecki.

Piotr Duda wspominał walkę Le-
cha Kaczyńskiego o układy zbiorowe 
pracy: – To dla mnie jego testament. 
Jestem przekonany, że wspólnie wypeł-
nimy ten testament.

Szef Komisji Krajowej zwrócił też 
uwagę na symbolikę pomnika, przed-
stawiającego prezydenta, wychodzące-
go z siedziby Zarządu Regionu, w któ-
rym znajduje się tablica, poświęcona 
innej znaczącej postaci „Solidarności”- 
Longinowi Komołowskiemu.

Sobotnie uroczystości zakończył 
koncert w szczecińskiej katedrze. Wy-
stąpili: Orkiestra Academia pod dy-
rekcją prof. Bohdana Boguszewskiego, 
Chór Akademicki im. prof. Jana Szy-
rockiego Zachodniopomorskiego Uni-
wersytetu Technologicznego oraz Chór 
Akademii Morskiej.
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Pierwsze decyzje  
Zarządu Regionu

Wybory prezydium były najważniejszym punktem pierwszego posiedzenia Zarządu Regionu po 
czerwcowych wyborach. Członkowie ZR wysłuchali też relacji z posiedzenia Komisji Krajowej oraz 
poznali nowe kierunki działania w rozpoczynającej się kadencji.

Posiedzenie rozpoczęło się 
od sprawozdania z posiedzenia 
Komisji Krajowej w Zakopanem. 
Przewodniczący ZR Mieczysław 
Jurek poinformował członków 

zarządu o zauważonych przez KK 
zagrożeniach płynących z forsowa-
nej przez PiS ustawy, stwarzającej 
nową kategorię zawodową: pomoc-
nika rolnika, którego można byłoby 
zatrudniać za kwoty poniżej pensji 
minimalnej.

-Przyjęcie takiej ustawy stanowiło-
by niebezpieczny precedens – ocenił 
M. Jurek. – Nikt nie gwarantuje, że 
później przyjęto by kolejne, podobne 
ustawy, o innych pomocnikach- deka-
rzy, blacharzy, murarzy, itp. Pozwala-
łaby one na niekorzystne traktowanie 
pracowników i na zatrudnianie za 
najniższe stawki obcokrajowców. 
Jesteśmy zażenowani faktem, że „So-
lidarność” Rolników Indywidualnych 
popiera takie rozwiązanie. 

Komisja Krajowa upoważniła 
również prezydium KK do prze-
prowadzenia akcji promocyjnej 
wśród członków związku. Jej celem 
będzie uświadomienie faktu braku 
od lat regulacji płac w budżetówce. 
Jeśli takowa regulacja nie nastąpi, 
w połowie września odbędzie się 
ogólnopolski protest, zainicjowany 
przez „S”. 

W Zakopanem, poinfor-
mowano także o rozwiąza-
niu Sekcji Krajowej Pracow-

ników Pożarnictwa ze względu na 
wewnętrzny konflikt, przez który nie 
zostały w wyznaczonym terminie 
przeprowadzone wybory. KK liczy 
na to, iż po rozwiązaniu sekcji, uda 
się uzdrowić sytuację oraz doprowa-
dzić do nowych wyborów.

Po wysłuchaniu sprawozdania, 
członkowie Zarządu Regionu przy-
stąpili do wyboru prezydium. Naj-
pierw, większością głosów przyjęto 
uchwałę, by prezydium liczyło 10 
osób wraz z przewodniczącym. Na-
stępnie, przewodniczący Mieczysław 
Jurek  zgłosił swoje kandydatury: 
Dariusza Mądraszewskiego na sta-
nowisko zastępcy przewodniczącego 
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ZR, Grażynę Balicką na sekretarza 
ZR, Łukasza Stefańskiego na skarbni-
ka ZR oraz Stanisława Anasińskiego, 
Annę Grudzińską, Jacka Kramarczy-
ka, Elżbietę Kubiaczyk-Hrabi, Czesła-
wa Wiznerowicza i Krzysztofa Zieliń-
skiego na członków prezydium ZR.

- Po dwóch latach naszej pracy 
poddamy się weryfikacji, i jako pre-
zydium, i każdy z członków osobno 
- zapowiedział M. Jurek. – Dla mnie 
ta kadencja będzie ostatnią, ale na-
stąpią pewne korekty. Musimy pa-
miętać, że praca w NSZZ jest służbą, 
tu nic się nikomu nie należy.

Członkowie Zarządu Regionu, 
w głosowaniu tajnym przyjęli skład 
prezydium zaproponowany przez 
przewodniczącego. Następnie zapo-
znali się z celami na nową kadencję. 
Są to: intensyfikacja szkoleń, dzia-
łanie na rzecz zawierania układów 
zbiorowych pracy i budowana bazy 
informacyjnej, pozwalającej na szyb-
sze docieranie informacji do człon-
ków związku.

Następnym punktem posiedzenia 
Zarządu Regionu było wstępne omó-
wienie obchodów 30. rocznicy straj-
ków w porcie, WPKM i Zakładzie 
Budownictwa Kolejowego.

-Wszystko się już powoli krysta-
lizuje- poinformował Mieczysław 
Jurek.- Organizujemy obchody 
wspólnie z wojewodą i prezydentem 
Szczecina, obliczamy je na dwa dni: 
30 sierpnia i 1 września. Pierwszy 
dzień przewidziany jest na uroczy-
stości oficjalne, w drugi chcieliby-
śmy zaprosić uczestników tamtych 
wydarzeń i członków związku na 
piknik, by porozmawiać, powspo-
minać i wspólnie spędzić czas. Pla-
nujemy odsłonięcie dwóch tablic, 
poświęconych bohaterom tamtych 
strajków: Mieczysławowi Lisowskie-
mu w ZDiTM-ie oraz Józefowi Ko-
walczykowi w porcie. 

Tuż po rocznicowych obcho-
dach, do Szczecina przyjadą wszy-
scy duszpasterze ludzi pracy. Ma 
to związek z obecnością w naszym 
regionie obrazu Matki Boskiej Ro-

botników Solidarności oraz z Piel-
grzymką Ludzi Pracy do Częstocho-
wy, organizowana w tym roku przez 
nasz region. 

- W żadnym regionie obraz nie 
odwiedził tylu parafii, co w naszym 
– mówił przewodniczący ZR.- Na 
początku września odbędzie się uro-
czystość jego pożegnania. Sama piel-
grzymka tradycyjnie odbędzie się 
w trzecią niedzielę września. Wciąż 
potrzebujemy 40-50 osób do pomo-
cy. Za poczty sztandarowe i służby 
porządkowe, ich przejazd, noclegi i 

wyżywienie, koszty poniesie Zarząd 
Regionu.

Podczas zebrania, odczytany 
także został list od związkowców z 
Barlinka. Wyrazili oni zdziwienie 
i rozczarowanie brakiem poparcia 
podczas Walnego Zebrania Dele-
gatów dla barlineckiego kandydata 
do Zarządu Regionu, co skutkuje 
brakiem wpływu na bieżące sprawy 
związku. Decyzją ZR, przedstawi-
ciel barlineckich struktur ma być 
zapraszany na wszystkie posiedzenia 
zarządu.

Region
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Walne Zebranie Delegatów 
Po raz trzynasty odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodnie-
go. 11 czerwca, w Szczecinie, delegaci wybrali nowe władze regionu na kadencję 2018-2022 r.  
O WZD szerzej piszemy na stronach 3-5, tutaj prezentujemy galerię zdjęć z tego wydarzenia.
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Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
przed siedzibą „Solidarności”

Z udziałem premiera i konstytucyjnych ministrów oraz przewodniczącego  Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” - Piotra Dudy, odsłonięto pomnik prezydenta Lecha K a c z y ń s k i e g o  
w Szczecinie. Pomnik powstał ze społecznych składek, a terenu pod jego budowę udzieliła zachodniopo-
morska „Solidarność”. Szerzej o uroczystościach – str. 6-7.
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Nowa siedziba biura  
w Stargardzie

Stargardzkie biuro terenowe Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” działa od 5 czerwca w nowym 
miejscu, przy ulicy I Brygady 35. W uroczystym otwarciu udział wzięli prezydent i wiceprezydent 
miasta, starosta powiatu, przewodniczący rady miejskiej oraz członkowie związku z przewodni-
czącym ZR Mieczysławem Jurkiem.

- Teraz mamy warunki, by 
przyjmować tu potrzebują-
cych i robić to, co dla nas naj-
ważniejsze: pomagać ludziom 
– mówił Stanisław Anasiński, 
szef oddziału regionu  NSZZ 
„S” w Stargardzie. Pracę star-
gardzkiego oddziału chwalili 
także kolejni przemawiający: 
prezydent Rafał Zając, staro-
sta Iwona Wiśniewska, prze-
wodniczący RM Marcin Prze-
pióra i szef Zarządu Regionu 
Mieczysław Jurek. Ten ostatni 
dziękował   stargardzkiemu 
oddziałowi za pracę: – Bardzo 

dobrze wywiązujecie się z za-
dań, jakie stoją przed związ-
kiem. Rozwiązujecie proble-
my, pomagacie ludziom i za 
to bardzo wam dziękuję.

Biuro mieści się w byłej 
siedzibie ZNTK, przy ulicy 
I Brygady 35, na 7 piętrze, w 
pokoju 507.   Jest czynne od 
poniedziałku do piątku, w 
godz. 8-14, Dwa razy w ty-
godniu, we wtorki i czwartki 
odbywają się dyżury w godz. 
15-18.
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Ludzie pracy na Jasnej Górze
Tradycyjnie, w trzecią niedzielę września członkowie NSZZ „Solidarność” udają się do Częstocho-
wy z Pielgrzymką Ludzi Pracy. Tegoroczne spotkanie ma charakter wyjątkowy: w roku stulecia 
niepodległości Polski, pielgrzymkę organizuje Zarząd Regionu NSZZ „S” Pomorza Zachodniego.

Początki Pielgrzymki Ludzi Pracy 
sięgają roku 1982, gdy na Jasną Górę 
udali się pracownicy Huty Warszawa 
wraz ze swoim duszpasterzem, księ-
dzem Jerzym Popiełuszką, dzisiejszym 
błogosławionym. Później już każdego 
roku, w połowie września, świat ludzi 
pracy spotykał się w Częstochowie, 
by tam wspólnie zawierzać swoje 
najtrudniejsze sprawy Matce Bożej. 
Naturalnym organizatorem tego wy-
jątkowego wydarzenia stał się i jest do 
dzisiaj  NSZZ Solidarność. Dwudniowa 
pielgrzymka gromadzi kilkadziesiąt 
tysięcy osób z całej Polski (w ostatnich 
latach ok. 80 tys.), które przyjeżdżają 
do Częstochowy autokarami, koleją 
i prywatnymi samochodami. Głów-
nym punktem spotkania jest msza św. 
na jasnogórskim szczycie. Oprócz tego 
w programie jest droga krzyżowa, noc-
ne czuwanie i okolicznościowe wystawy 
i prelekcje.

W tym 2018 roku to nasze dwu-
dniowe pielgrzymowanie zyskuje inten-
cję szczególną: podziękowanie za sto 
lat niepodległości Polski. Rok 2018, aż 
do 11 listopada  to Rok Jubileuszowy. 
Ludzka praca i niepodległość nawzajem 
się warunkują i szczególnie w Polsce są 
ze sobą integralnie związane. To prze-
cież w naszym kraju, o niepodległość, 
wyraźnie i skutecznie upomnieli się 
w sierpniu 1980 roku właśnie ludzie 

świata pracy. „Mamy obowiązek pielę-
gnować nadzieję Sierpnia‘80” - mówił 

w 1984 roku kilka miesięcy przed swoja 
męczeńska śmiercią błogosławiony ks. 
Jerzy Popiełuszko.  Udajemy  się w tym 
roku,  w dniach 15-16 września na Jasną 
Górę, po to właśnie by tę nadzieję pielę-
gnować i prosić o pomyślność dla naszej 
Ojczyzny. 

Z organizacją pielgrzymki wiąże 
się tradycja peregrynacji obrazu Mat-
ki Boskiej Robotników Solidarności. 
Każdego roku, podczas mszy w Często-
chowie, przejmuje go ten region, który 
będzie organizował Pielgrzymkę Ludzi 
Pracy w roku kolejnym. W roku 2018, 
obraz przebywał zatem w parafiach 
naszej diecezji, duchowo przygotowując 
członków „Solidarności” do wrześnio-
wego wydarzenia.

Region

Gryfice

Gryfice

Obraz MB Solidarności - Konarzewo
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Na Pomorzu Zachodnim, obraz odwiedził następujące parafie:
Kościół pw. św. Józefa, Stargard
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, Stargard
Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego, Witkowo
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Stargard
Kościół pw. Krzyża Świętego, Kluczewo
Kościół pw. św. Antoniego, Kobylanka
Kościół pw. Chrystusa Króla Wszechświata, Stargard
Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, Stargard
Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Suchań
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Marianowo
Kościół pw. św. Michała Archanioła, Dobrzany
Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, Chociwel
Kościół pw. Świętego Ducha, Stargard
Kościół pw. NMP Królowej Świata, Stargard
Kościół pw. św. Stanisława Kostki, Szczecin
Parafia pw. św. Krzysztofa, Szczecin
Parafia pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, Szczecin
Parafia pw. Opatrzności Bożej, Szczecin
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Szczecin
Parafia pw. Stanisława Biskupa i Męczennika, Szczecin
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej, Szczecin
Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, Szczecin
Parafia pw. Świętego Ducha, Szczecin
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Szczecin
Parafia pw. św. Kazimierza, Police
Parafia pw. św. św. Piotra i Pawła, Jasienica
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Nowe Warpno
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Trzebież
Parafia  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Tanowo
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pilichowo
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Niekłończyca
Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Świata, Dobra Szczecińska
Parafia pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, Wołczkowo
Parafia pw. Świętej Trójcy, Kołbaskowo
Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej, Mierzyn
Parafia pw. św. Kazimierza, Police
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kołbacz
Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa, Szczecin
Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny, Gryfino
Parafia pw. Narodzenia NMP, Gryfino
Parafia pw. św. Ojca Pio, Pniewo
Parafia pw. św. Ottona, Choszczno
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP, Barlinek
Parafia pw. św. Wojciecha, Barlinek
Parafia pw. św. Bonifacego, Barlinek
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Konarzewo
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gryfice
Konkatedra św. Jana Chrzciciela, Kamień Pomorski

Kamień Pomorski

Kołbacz

Szczecin



265
JEDNOŚĆ     6/2018 15

Region

Młodzież z Połuknia z wizytą w Szczecinie
Trzydzieścioro młodych ludzi z Połuknia na Wileńszczyźnie gościło na przełomie czerwca i lipca w 
Szczecinie. Ich wizyta była częścią projektu „Polonijna Akademia Liderów  Solidarności”, realizowanego 
przez Instytut Kształcenia Ustawicznego, Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego i 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Młodzież z Litwy to uczniowie polskiego 
Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w 
Połukniu. Nieżyjący już patron szkoły, wielo-
krotnie odwiedzał tę szkołę, wspierał działa-
jący w Połukniu zespół „Strumyk”, przyczynił 
się także do odnowienia zbiorów szkolnej 
biblioteki. Dzięki staraniom Komołowskiego 
jako prezesa „Wspólnoty polskiej” zostały 
zmodernizowane szkoły polskie w Trokach, 
Połukniu, Lantwarowie, Starych Trokach, 
organizowane były także również wyjazdy 
letnie dla dzieci polskich szkół, polskie im-
prezy i festiwale muzyczne, zawody sporto-
we, wystawy i koncerty. W ubiegłym roku, w 
Szczecinie gościła 15 dzieci z Połuknia, w tym roku grupa jest 
dwa razy liczniejsza (wraz z młodzieżą przyjechały także trzy 
opiekunki).

W piątek, 29 czerwca, goście z Wileńszczyzny spotkali się 
w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Za-
chodniego z Zofią Komołowską, wdową po Longinie Komołow-
skim oraz z Mieczysławem Jurkiem, przewodniczącym ZR.

- Jako „Solidarność,” staramy się kontynuować po Longi-
nie kwestie wschodnie dlatego dokładamy starań, byście mo-
gli poznawać swój rodzinny kraj. Cieszę się, że gościmy was w 
Szczecinie, bo to najpiękniejsze w Polsce miasto, pełne zieleni, 
parków i wody. Mam nadzieję, że zarazicie się Szczecinem, bo 
my tu potrzebujemy młodych, aktywnych i ambitnych ludzi – 
mówił Mieczysław Jurek.

Zofia Komołowska wspominała podróże sprzed lat po li-
tewskich wioskach: -Patrzyliśmy całą liczną delegacją jak mo-

żemy pomóc polskim placówkom, gdzie trze-
ba wstawić okna, gdzie kupić biurka. Witali 
nas wtedy tam zamieszkujący Polacy, śpie-
wając piękną polszczyzną. Mojemu mężowi 
zależało, byście mieli świadomość, że nie 
jesteście znikąd, żebyście wiedzieli gdzie są 
wasze korzenie.

O związkach Szczecina z Litwą opowiadał 
Artur Gałęski, dyrektor Instytutu Kształcenia 
Ustawicznego: – To tu po wojnie osiedliły się 
duże grupy kresowiaków. Nie bez przyczyny 
największy sportowy klub w mieście nazywa 
się „Pogoń”, a nazwy wielu ulic nawiązują do 
Wileńszczyzny. Działają tu zresztą Towarzy-

stwo Przyjaciół Wilna i Towarzystwo Przyjaciół Litwy.
Podziękowania organizatorom przyjazdu gości z Litwy, w 

ich imieniu złożyła Renata Krasowska, nauczycielka i opiekun-
ka.

Młodzież z Połuknia przebywała  w Szczecinie ponad ty-
dzień. W programie ich pobytu, poza nauką, były także wy-
cieczki, zwiedzanie miasta, wyjazd nad morze, plener malar-
ski, wizyta w Stargardzie czy wyjście do kina.
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Pożegnaliśmy profesora Seweryna Wiechowskiego
Seweryn Wiechowski, wybitny szczeciński opozycjonista i kardiochirurg zmarł 22 czerwca. Jeszcze kilka dni wcześniej, mimo bar-
dzo złego stanu zdrowia, wziął udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego przed siedzibą „Solidarności”.

Prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechow-
ski urodził się w 1935 roku w Białymstoku. Stu-
dia ukończył na Wydziale Lekarskim PAM w 
1958 r. W latach 1977-1985 wprowadził kiero-
wany przez siebie zespół chirurgów naczynio-
wych do czołówki kraju. Utworzył szczecińską 
szkołę kardiochirurgii. W latach 1990-1996 
pełnił funkcję rektora Pomorskiej Akademii 
Medycznej, w 2008 r. otrzymał tytuł doktora 
honoris causa tej uczelni. Członek krajowych 
i zagranicznych towarzystw naukowych. Opu-
blikował ponad 200 opracowań naukowych.

Członkiem Solidarności  został  we wrze-
śniu 1980 r. Był założycielem niezależnego cza-
sopisma „Solidarność Pomorskiej Akademii 
Medycznej”.  15 września 1981 r. zainicjował 
nadzwyczajne posiedzenie senatu PAM, na 
którym jednogłośnie przyjęto projekt rezolu-

cji wyrażającej protest wobec wprowadzenia 
stanu wojennego. W latach 1989-1991 był 
członkiem Konwentu Obywatelskiego Komi-
tetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej, 
ustalającego listy wyborcze Solidarności.

W ostatnich latach był przewodniczącym 
Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie. 

- To nie był człowiek jedynie emocji, ale 
serca i wiary racjonalnej, rozumnej, logicz-
nej, świadomego wyboru – mówił o profeso-
rze Sewerynie Wiechowskim podczas mszy 
w szczecińskiej katedrze arcybiskup Andrzej 
Dzięga. Zmarłego wybitnego kardiochirurga i 
przewodniczącego Komitetu Budowy Pomni-
ka Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pożegnano 
w piątek, 29 czerwca. We mszy świętej w ka-
tedrze, celebrowanej przez metropolitę szcze-

cińsko-kamieńskiego, arcybiskupa Andrzeja 
Dzięgę, uczestniczyli rodzina, przyjaciele, po-
litycy i samorządowcy. Zarząd Regionu NSZZ 
„Solidarność” Pomorza Zachodniego repre-
zentowali przewodniczący Mieczysław Jurek, 
wiceprzewodniczący Dariusz Mądraszewski i 
sekretarz Grażyna Balicka.

W trakcie mszy, minister Joachim Bru-
dziński odczytał   list od Jarosława Kaczyń-
skiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał 
m.in. „Profesor Wiechowski poświęcił życie 
Bogu, ojczyźnie i bliźniemu. Przeżył je pięk-
nie, mądrze, odważnie i ofiarnie, w prawdzie 
oraz wierności elementarnym wartościom. Na 
przestrzeni tylu dziesięcioleci cechowała go 
jedność myśli, słowa i czynu”.

Profesor Seweryn Wiechowski spoczął na 
Cmentarzu Centralnym.

Pełne spektrum problemów
Już czwarty rok Stowarzyszenie „Solidarne Kobiety Zawsze” pomaga mieszkańcom Szczecina, realizując program darmowych 
porad obywatelskich. W 2018 roku, tylko do czerwca skorzystało z nich ponad 700 osób.

- Nasze biura skierowane są do wszyst-
kich mieszkańców miasta. Nie pobieramy 
opłat, ale ponieważ liczba zainteresowanych 
jest duża, prowadzimy zapisy. Stykamy się z 
pełnym spektrum problemów. Doradzamy 
przy problemach z zadłużeniem, spadkami 
i upadłością konsumencką, pomagamy pi-
sać wnioski a nawet uzyskać pełnomocnika 
z urzędu – opowiadała podczas konferencji 
prasowej Hanna Mrugalska, prezes stowa-
rzyszenia.  

Biuro Porad Obywatelskich (współfi-
nansowane przez miasto) działa w czterech 
punktach: w siedzibie Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego 

przy alei Wojska Polskiego 113 (poniedzia-
łek-piątek, godz. 9-15, p. 04), w Fundacji 
Sektor 3 (budynek PCK) przy alei Wojska 
Polskiego 63 (każdy czwartek, godz. 16-
18.50, IV p., p. 32), w Fundacji Kultury i 
Sportu Prawobrzeże – Klubie Osiedlowym 
„Dąb” przy ulicy Rydla 93 (pierwsza i trzecia 
sobota miesiąca, godz. 9-12) oraz w siedzi-
bie Rady Osiedla Skolwin przy ulicy Stoł-
czyńskiej 171 (ostatnia sobota w miesiącu, 
godz. 9-12). Uruchomione zostało również 
e-biuro, na stronie www.bpo-szczecin.pl.

Głównym założeniem projektu jest po-
wszechny dostęp do bezpłatnej pomocy 
obywatelskiej i prawnej, świadczonej przez 
specjalistów (prawników, radców prawnych, 
doradców zawodowych, doradców socjal-
nych, doradców mieszkaniowych. Doradcy 
wskazują potrzebującym ścieżkę, sfinalizo-
wanie sprawy należy do już do samego za-
interesowanego.

- Ludziom czasem brakuje świadomości 
prawnej- ocenia Aleksandra Bór-Apostolu, 
radca prawny z Biura Porad Obywatelskich. 

– Zdarzają się osoby, które nie pilnują ter-
minów. Tymczasem, jeśli mamy napisane, że 
musimy na pismo odpowiedzieć w ciągu 7 
dni, to jest to termin sztywny. Jeśli odpisze-
my po 8 dniach, to naszego pisma nikt już 
nie będzie rozpatrywał.

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Za-
wsze działa od 2009 roku. Jego siedziba mie-
ści się w budynku Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”, ale należą do niego nie tylko 
członkinie związku. 
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Pomysły na rynek pracy
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan Działań na 
rzecz zatrudnienia na 2018 rok. Wystąpienie Andrzeja Przewody, dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy było głównym punktem czerwcowego posiedzenia plenarnego gremium.
Przedstawiony przez dyrektora Przewodę plan, określa 
priorytetowe grupy bezrobotnych:

- osoby do 30. roku życia

-długotrwale bezrobotni

-osoby powyżej 50. roku życia 

-osoby korzystające ze wsparcia instytucji pomocy spo-
łecznej.

Jak mówił szef WUP-u, najbardziej pożądanym stanem 
rynku pracy jest dopasowanie stron popytowej i po-
dażowej jakościowo i ilościowo. Jest to możliwe, gdy 
stworzy się warunki do rozwoju kapitału ludzkiego w 
regionie, zbuduje gospodarkę, zapewniającą wysoki 
poziom popytu na pracę oraz stworzy system pozyski-
wania i rozpowszechniania informacji o rynku pracy, 
zapewniającego trafne prognozowanie i reagowanie na 
zachodzące zmiany w gospodarce.

Urzędy pracy mają także wspierać prywatne pośrednic-
two pracy oraz dbać o bezpieczeństwo osób korzysta-
jących z usług agencji zatrudnienia. Powinny również 
działać na rzecz rozwoju transnarodowej i transgranicz-
nej mobilności pracowników.

Wśród planowanych działań na rzecz zatrudniania na 
bieżący rok, dyrektor Przewoda wskazał dążenie do 
wzrostu zatrudnienia, ograniczenie skutków bezrobo-
cia oraz rozwój jakości kapitału ludzkiego. W tym celu 
urzędy pracy maja aktywizować osoby niezatrudnione 
do podjęcia pracy lub rozpoczęcia prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej przez ułatwienie im dostępu 
do kursów i szkoleń. Plan Działań na rzecz zatrudnienia 
zakłada też wsparcie systemu oświaty, w tym kształce-
nia ustawicznego, edukacji przedszkolnej i szkolnictwa 
zawodowego. W praktyce ma to oznaczać zwiększenie 
liczby miejsc w przedszkolach, rozszerzenie oferty pla-
cówek o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, 
doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie języków 
obcych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
matematyki i nauk przyrodniczych, kreatywności, pracy 
zespołowej i dostosowanie kształcenia zawodowego do 
rynku pracy. Urzędy Pracy mają również wspierać ini-
cjatywy zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy 
oraz aktywizować zawodowo ludzi zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym.

Członkowie WRDS-u w głosowaniu przyjęli Regionalny 
Plan Działań na rzecz zatrudnienia. Na następnym po-
siedzeniu, rada ma zapoznać się z informacja na temat 
stanu budowy nowej stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Szczecinie. 



                     MIESIĘCZNIK

Ukazuje się od 1980 r.     www.solidarnosc.szczecin.pl 
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W obronie  
pracowników

Kilkaset osób przyszło demonstrować 4 kwietnia pod szczecińskim Urzędem Wojewódzkim. Pro-
test, będący częścią ogólnopolskiej akcji, zorganizował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Po-
morza Zachodniego.

Pikieta rozpoczęła się jednak w 
innym miejscu miasta: w porcie, 
przed budynkiem zarządu. Bli-
sko 200 pracowników firmy Bulk 
Cargo przyszło, by zaprotestować 
przeciwko polityce Zarządu Por-
tów Szczecin i Świnoujście, skut-
kującą widmem likwidacji ich fir-
my oraz utratą 400 miejsc pracy. 
Bulk Cargo to pracownicza spółka 
prowadząca przeładunki. W grud-
niu ubiegłego roku, Zarząd Por-
tów wypowiedział jej dzierżawę 
wszystkich nabrzeży.

- Jako „Solidarność” nie możemy 
sobie pozwolić na taką niepewność 
wobec pracowników- mówił Mie-
czysław Jurek, przewodniczący 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Pomorza Zachodniego.  
- W naszej ocenie działania po-
dejmowane przez Zarząd Portów 
Szczecin i Świnoujście mogą dopro-
wadzić do utrudnienia działalności 
i w konsekwencji niszczenia spółek 

istniejących na terenie portu  
w Szczecinie.

Przewodniczący ZR i związ-
kowcy z Bulk Cargo wręczyli 
prezesowi ZPSZiŚ, Dariuszowi 
Słaboszewskiemu, petycję, w któ-

rej domagają się odstąpienia od 
wypowiedzenia umów dzierżawy, 
odwołania członków Zarządu 
Portów i zawarcia porozumienia 
pomiędzy zarządem a spółką, 
gwarantującego miejsca pracy 
dla dotychczasowych pracowni-
ków Bulk Cargo. Po konfrontacyj-
nej rozmowie z prezesem, część 
związkowców postanowiła po-
zostać w sali konferencyjnej tak 
długo, aż nie zostaną spełnione 
ich postulaty.

Pozostali protestujący prze-
jechali (m.in. ciężkimi porto-
wymi pojazdami) pod Urząd 
Wojewódzki. Tu zgromadziło się 
kilkaset osób - m.in. z Kamienia 
Pomorskiego, Polic, Trzebiatowa, 
Stargardu, Koszalina a nawet... ze 
Śląska.

- Od półtora roku, może dwóch 
lat staramy się o reali-

s. 4, 5, 6
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Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego 
70-483 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 113
tel. (91) 422 74 22 fax. (91) 423 05 69  
Konto: Internet: www.solidarnosc.szczecin.pl
Bank Santander S.A.  36 1500 1722 1217 2006 0540 0000                                                               
e-mail:solidarnosc@solidarnosc.szczecin.pl

Szczecin dnia 04.04.2019 r.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

PETYCJA
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachod-

niego niniejszym przedkłada petycję w związku z prowadzoną 
działalnością związkową, z żądaniami spełnienia następujących 
postulatów, które w naszej ocenie leżą w interesie publicznym 
oraz dotyczą życia zbiorowego i wartości wymagających szcze-
gólnej ochrony w imię dobra wspólnego w których:

ŻĄDAMY
Wprowadzenia podwyżek w sferze finansów publicznych 

proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy 
policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji 
skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy re-
zydentów, przewidzianych na 2019 rok;

Wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do 
przejścia na emeryturę bez względu na wiek;

Pełnego odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych;

Systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz 
wsparcia dla przemysłu energochłonnego, w tym wprowadze-
nia mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego 
wzrostu cen towarów i usług;

Niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za 
wysługę lat

Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona 
osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagroże-
niem ubóstwem oraz waloryzacji progów podatkowych i wy-
sokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób 
fizycznych;

Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych;
Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.

W przypadku braku realizacji postulatów, Strona Społeczna 
będzie zmuszona rozważyć możliwość zastosowania dalszych 
akcji protestacyjnych zgodnych z obowiązującym prawem.

Do wiadomości:
- Poseł Jarosław Kaczyński;
- Posłowie ziemi zachodniopomorskiej;
- Tomasz Hinc - Wojewoda Zachodniopomorski;
- Organizacje zakładowe i międzyzakładowe zarejestrowane w Regionie 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego;
- Media.
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Szczecin,  4 kwietnia 2019 r.
Sz.P. Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

PETYCJA
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodnie-

go w związku z przedłużającym się impasem w negocjacjach 
pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 
S.A. a Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o., co może skutkować 
utratą miejsc pracy przez blisko 400 osób, niniejszym przedkła-
da petycję w związku z prowadzoną działalnością związkową, z 
żądaniami spełnienia następujących postulatów, które w naszej 
ocenie leżą w interesie publicznym oraz dotyczą życia zbioro-
wego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię do-
bra wspólnego w których:

Żądamy
Odstąpienia od wypowiedzenia umów dzierżawy nabrze-

ży, na których terenie aktualnie działa spółka Bulk Cargo-Port 
Szczecin Sp. z o.o., z dnia 19.12.2018 r.;

Odwołania członków Zarządu Morskich Portów Szczecin i 
Świnoujście z zajmowanych przez nich stanowisk, w związku z 
obstrukcyjnymi działaniami w ramach prowadzonych negocja-
cji, które mogą skutkować utratą miejsc pracy przez setki osób 
zatrudnionych w Spółce Bulk Cargo-Port Sp. z o.o.;

Kontynuacji dialogu pomiędzy Zarządem Morskich Por-
tów Szczecin i Świnoujście S.A. z Bulk Cargo-Port Sp. z o.o. 
oraz zawarcia porozumienia gwarantującego miejsca pracy dla 
dotychczasowych pracowników Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. 
z o.o.;

Podjęcia działań mających na celu cofnięcie zapowiedzi 
rozwiązania umów o pracę pracowników Bulk Cargo-Port 
Szczecin Sp. z o.o. z przyczyn ekonomicznych.

Powyższe żądania winny być spełnione poprzez zawarcie 
pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Morskich Por-
tów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie Spółką oraz Bulk 
Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o. w obecności przedstawicieli stro-
ny społecznej.

W ocenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego działania podejmowane przez Zarząd Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście S.A. mogą doprowadzić do 
utrudniania działalności, a w dalszej konsekwencji niszczenia 
spółek działających na terenie portu w Szczecinie.

W przypadku braku realizacji postulatów, Strona Społeczna 
będzie zmuszona rozważyć możliwość zastosowania dalszych 
akcji protestacyjnych zgodnych z obowiązującym prawem.

Do wiadomości:
Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej
Tomasz Hinc – Wojewoda Zachodniopomorski
Dariusz Słaboszewski – Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i 
Świnoujście
Bogusław Trzciński – Prezes Zarządu Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.
Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Media
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zowanie postulatów, szczegól-
nie tych dotyczących wyna-

grodzeń. Chcemy, aby podwyżki 
wynagrodzeń dotyczyły wszystkich 
zatrudnionych, szczególnie w sfe-
rze publicznej, ponieważ tam we-
dług naszych ocen jest najgorzej. 
Ale nie chcemy nikogo ani wyróż-
niać ani deprecjonować. Dlatego 
wystąpiliśmy o podwyżkę w wyso-
kości circa 650 złotych dla wszyst-
kich zatrudnionych. Błąd polegał 
na tym, że jednym pracownikom 
się dało, a o innych się zapomniało. 
Domagaliśmy się, aby te regulacje 
prac, które w pierwszym etapie 
dotyczyły pracowników służb 
mundurowych, dotyczyły także 
pozostałych pracowników - służby 
zdrowia, nauczycieli i inne grupy, 
bo czymże się różni jeden pracow-
nik od drugiego. Skoro jest tak 
dobrze, skoro miód i mleko płyną 
przez Polskę, to dlaczego nie może 
tego spróbować pracownik? - pytał 
Mieczysław Jurek.

Przewodniczący ZR odczytał 
petycję do premiera Morawiec-
kiego, z innymi żądaniami: wpro-
wadzenia kryterium stażowego, 
uprawniającego do przejścia na 
emeryturę bez względu na wiek, 
odmrożenia wskaźnika naliczania 

Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych, niewliczania do 
minimalnego wynagrodzenia 
dodatku za wysługę lat, urealnie-
nia kwoty wolnej od podatku tak, 
by służyła ona najbiedniejszym, 
uchylenia wygaszania emerytur 
pomostowych, przyjęcia ustawy o 
Służbie Ochrony Kolei oraz wpro-
wadzenia systemowych rozwią-
zań stabilizujących ceny energii.

- Nie może być tak, że wywalczy-
my podwyżki, które zostaną „zje-
dzone” przez rosnące ceny prądu 
– mówił M. Jurek.

Głos zabierali również przed-
stawiciele poszczególnych branż. 
Jacek Kramarczyk, przewodni-
czący MOZ przy PŻM odczytał 
petycję z żądaniami przywrócenia 
zabezpieczenia emerytalnego 
dla marynarzy, skrócenia czasu 
zaokrętowania na statku, przy-
wrócenia odpraw emerytalnych 
i rentowych, sprawiedliwego 
rozliczania czasu pracy maryna-
rzy, przywrócenia obsady zało-
gowej na statkach według zasad 
sprzed wprowadzenia programu 
naprawczego oraz zatrudniania 
na podstawie umów o pracę. 
Mirosława Mazurczak, szefowa 
Sekcji Regionalnej Pracowników 
Oświaty i Wychowania wezwała 
zaś do podjęcia konstruktywnego 
dialogu społecznego.

Delegacja związkowców, na 
czele z przewodniczącym Mieczy-
sławem Jurkiem i jego zastępcą 
Dariuszem Mądraszewskim, zło-
żyła następnie swoje petycje wo-
jewodzie Tomaszowi Hincowi.

- Przekażę je do odpowiednich 
ministrów. Część tematów na pew-
no będziemy wspólnie analizować 
na Radzie Dialogu Społecznego – 
stwierdził wojewoda. 
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OBAWY  O  PORT
Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego 
oraz Ryszard Hatylak, przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Spółek 
Portowych, wzięli udział w konferencji prasowej, zorganizowanej w biurze Zarządu Regionu.

Tematem spotkania z mediami 
była sytuacja w spółce Bulk Cargo. 
Przypomnijmy: „Solidarność” nie 
kryje obaw, że pracownicy Bulk Car-
go stracą pracę, w związku z wymó-
wieniem spółce przez Zarząd Portów 
Szczecin i Świnoujście umów dzier-
żawy terenów znajdujących się na 
nabrzeżach: Górnośląskim, Notec-
kim i Parnica. Okres wypowiedzenia 
kończy się ostatniego dnia lipca tego 
roku. Dla Bulk Cargo oznacza to po 
prostu koniec działalności i likwida-
cję 400 miejsc pracy.

Zarząd Regionu zapowiedział zło-
żenie do prokuratury zawiadomienia, 
o działaniu na szkodę portu przez 
Zarząd Portów Morskich Szczecin i 
Świnoujście. 

- Nikt nie da przy tym gwarancji, 
że nowi dzierżawcy nabrzeży zatrud-
nią taką liczbę osób. Przykład sytu-
acji z nabrzeża Huk, pokazuje brak 
wiarygodności Zarządu Portów. W 
ubiegłym roku Bulk Cargo opuściło 
to nabrzeże, dziś hula tam jedynie 
wiatr. Wszystkich pracowników też 
wchłonęła Bulk Cargo, a przecież 
prezes Słaboszewski zapewniał, że 
przejmie zatrudnionych na Huku. 

Czwartego kwietnia delegacja 

związkowców spotkała się z zarzą-
dem i wręczyła mu petycję. Po spo-
tkaniu pięciu pracowników Bulk 
Cargo postanowiło prowadzić oku-
pację budynku aż do rozstrzygnięcia 
rozmów.

Mieczysław Jurek przypomniał 
także, że pomoc obiecał Marek Gró-
barczyk, minister gospodarki mor-
skiej i żeglugi śródlądowej: - Za-
pewniał nas, iż zajmie się sprawą ale 
od czerwca zeszłego roku nie zrobił 
nic. W telewizji widzę pasmo nie-
kończących się sukcesów w porcie, 
rosną słupki przeładunków. A prze-

cież świetne wyniki to także zasługa 
przeładunków na terminalu LNG w 
Świnoujściu. Problemy można przy-
krywać propagandą tylko do pewne-
go momentu.

Po konferencji, oświadczenie 
wydała również spółka Bulk Cargo. 
Domaga się  w nim cofnięcia wypo-
wiedzenia umowy i ustalenia takiej 
stawki dzierżawy, która uwzględ-
niałaby poziom podobnych terenów 
portowych oraz tego, ile już spół-
ka zainwestowała w nabrzeża przez 
ostatnie 30 lat. 
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Spór zbiorowy w PŻM-ie
Od 1 lutego, w Polskiej Żegludze Morskiej trwa spór zbiorowy. Przedstawiciele związków 
zawodowych działających w przedsiębiorstwie skarżą się na brak wymiernych efektów 
rozmów, prowadzonych z Pawłem Brzezickim, zarządcą komisarycznym spółki. 

-Problemy zaczęły się wraz z po-
wołaniem zarządu komisarycznego. 
Ta decyzja była efektem długotrwa-
łego światowego kryzysu i nieumie-
jętnego zarządzania firmą – ocenia 
Jacek Kramarczyk, przewodniczący 
Międzyzakładowej Komisji NSZZ „So-
lidarność” przy PŻM. – Powołany na 
stanowisko zarządca Paweł Brzezicki 
wprowadził program naprawczy, 
który finansowo bardzo odbił się na 
pracownikach.

W ramach programu naprawczego 
m.in. zlikwidowano refundację na 
zabezpieczenie emerytalno-rentowe 
pracowników morskich, wynoszące 
130 dolarów, zlikwidowani stano-
wiska IV mechanika i bosmana w 
obsadzie załogowej, obniżono wy-
nagrodzenie o 13 procent, na 2 lata 
zawieszono wypłaty jubileuszówek 
i odpraw emerytalnych a kontrakty 
marynarskie wydłużono z czterech 
do sześciu miesięcy. 

- Marynarze nie mają płaconych 
składek na NFZ, co sprawia, że nie 
przysługują nam zwolnienia le-
karskie ani prawo do leczenia się 
w publicznych placówkach służby 
zdrowia. Mamy wykupione prywat-
ne pakiety medyczne, ale jeśli ktoś 
trafi do szpitala, to sam zapłaci za 
pobyt – alarmuje J. Kramarczyk. – W 
2019 roku kończy się zawieszenie 
wypłacania nagród jubileuszowych 
i odpraw emerytalnych, ale zarząd-
ca komisaryczny nie chce słyszeć o 
powrocie do poprzedniego systemu. 
Mamy zagwarantowane jedynie  mi-
nimalne wynagrodzenie, akceptowa-
ne przez Międzynarodową Federację 
Transportowców. To wszystko powo-
duje, że z firmy odchodzą pracowni-
cy, a nowych, na ich miejsce brakuje. 

Członkowie PŻM-owskiej „Solidar-
ności” złożyli petycję do Marka Gró-
barczyka, ministra gospodarki mor-
skiej. Zażądali w niej przywrócenia 
zabezpieczenia emerytalnego mary-

narzy, skrócenia czasu zaokrętowa-
nia na statku, przywrócenia obsady 
załogowej wedle zasad sprzed wpro-
wadzenia programu naprawczego, 
przywrócenia odpraw emerytalnych 
i nagród jubileuszowych, rozliczania 
czasu pracy marynarzy zgodnie ze 
stanem faktycznym, przyznawania 
odpowiednich dodatków do wyna-
grodzenia zgodnie z obowiązującym 
prawem i układami zbiorowymi 
w PŻM oraz zatrudniania w PŻM 
wyłącznie na podstawie umowę o 
pracę. Petycja została przekazana 
podczas kwietniowej manifestacji 
pod Urzędem Wojewódzkim.

W związku z niepodjęciem roz-
mów przez zarządcę komisaryczne-

go, strona społeczna skierowała na 
piśmie także swoje żądania wobec 
niego. Objęły one: przywrócenia 
odpraw emerytalnych, wprowadze-
nia trzyprocentowej podwyżki infla-
cyjnej dla pracowników lądowych, 
przywrócenia zabezpieczenia so-
cjalnego marynarzy i natychmiasto-
wego zaprzestania dzielenia przed-
siębiorstwa na CUW, ze względu na 
negatywne wpływ tej decyzji na wa-
runki zatrudnienia dotychczasowych 
pracowników.

-Od tego czasu spotykamy się z 
Pawłem Brzezickim i dyskutujemy, 
ale bez żadnych konkretnych decy-
zji. Zwróciliśmy się zatem z prośbą o 
mediacje do Jarosława Kaczyńskie-
go, prezesa Prawa i Sprawiedliwości 
– informuje Jacek Kramarczyk.

W piśmie do szefa partii rządzącej, 
proszą o pomoc dla pracowników 
PŻM, przypominając, iż jest to przed-
siębiorstwo państwowe. Wyliczają 
wszystkie swoje postulaty i bolączki, 
prosząc o pomoc. Wskazują również 
na realne zagrożenie jakim jest za-
trudnienie obcokrajowców. Zwracają 
też uwagę, że jednym z punktów 
programu wyborczego Prawa i Spra-
wiedliwości była odbudowa gospo-
darki morskiej i powrót statków pod 
biało-czerwoną banderę. 
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Czy zabraknie pielęgniarek
Brakowi odpowiedniej opieki medycznej ze strony pielęgniarek i położnych poświęcone było kwiet-
niowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie. Podczas obrad w Sali 
sesyjnej Sejmiku Województwa, przedstawicielki obu zawodów nie kryły obaw przed przyszłością.

- Średni wiek pielęgniarki w regionie to 52 lata. Najmniej 
liczną grupą stanowią te w wieku poniżej 35 roku życia. Wszel-
kie działania, jakie w tej chwili zostaną podjęte, w najbliższych 
latach, nie spowodują wypełnienia luki pokoleniowej. Jeżeli nie 
będą podjęte szybkie i radykalne kroki, to niestety nie będzie-
my mieć opieki pielęgniarskiej i położniczej - alarmowała Maria 
Matusiak ze Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. 

Obecne na sali przedstawicielki Ogólnopolskiego Związ-
ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podkreślały, że 
problem jest znany od niemal 20 lat. Mimo to wciąż brakuje 
kadr, co skutkuje niebezpiecznym dla pacjenta rzucaniem pie-
lęgniarek po różnych oddziałach.

- Lekarzowi chirurgowi nikt nie będzie kazał wykonywać 
czynności za anestezjologa. Tymczasem wyspecjalizowane pie-
lęgniarki są ściągane np. z kardiologii na SOR, albo na OIOM. 
To jest groźne dla pacjentów, szczególnie biorąc pod uwagę, że 
nasz region jest w jednej z najtrudniejszych sytuacji w kraju 
jeśli chodzi o obsadę w placówkach służby zdrowia: na tysiąc 
pacjentów przypadają trzy pielęgniarki. Według szacunków, by 
zapewnić bezpieczeństwo, na tysiąc pacjentów powinno przypa-
dać minimum dziewięć pielęgniarek -  tłumaczyła M. Matusiak.

Obecny podczas posiedzenia Jakub Bydłoń z Ministerstwa 
Zdrowia, wyjaśniał, że wprowadzane są zmiany, mające po-
lepszyć sytuację.

- W ubiegłym roku minister zdrowia zawarł z OZZPiP po-
rozumienie w sprawie podwyżek, gwarantujący regulację 4x400 
złotych. To rozwiązanie, które bez wątpienia przyczyniło się do 
tego, że uatrakcyjniliśmy zawód pielęgniarek i położnych. Środki 
na jego realizację są zabezpieczone. Widzimy pewne optymi-
styczne trendy, w ostatnich czterech latach nastąpił 13-tysięczny 
przyrost zatrudnienia. Staramy się tego nie zaprzepaścić - po-
wiedział Bydłoń.

Pielęgniarki zwracały uwagę, że pracują w warunkach cięż-
kich, ponad wymiary czasu, a czasem zarabiają tyle samo, co 
salowe. Podkreślały, że młode osoby, wolą zaraz po studiach 
zatrudnić się w prywatnych klinikach, specjalizujących się w 
poprawianiu urody, bo uposażenia są tam kilka razy wyższe, 
pacjenci łatwiejsi a i sama praca dużo lżejsza. W regionie za-

chodniopomorskim, pielęgniarki odpływają również do nie-
mieckich placówek, położonych tuż przy granicy. Powody są 
oczywiste: pensja w euro, lepsze warunki pracy.

- Co państwo zrobili? Decydenci, samorządowcy, organy za-
łożycielskie? My się domagamy działań, bo stoimy nad przepa-
ścią. Dlaczego powszechnie akceptuje się fakt, że 60-letnia pielę-
gniarka pracuje za dwie czy trzy osoby? Albo że robi się obsadę 
na oddziale z łapanki? Nikt nam nie zmieni peselu, nikt nam 
nie zapewni promocji zawodu. Nikt nas nie traktuje poważnie! 
– wykrzyczała z mównicy Małgorzata Szymankiewicz z Za-
rządu Regionu zachodniopomorskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych.

Wojewoda Tomasz Hinc zwrócił uwagę na fakt, że  Woje-
wódzka Rada Dialogu Społecznego zajmuje się problem  ko-
lejny raz, zostały nawet sformułowane zalecenia jak poprawić 
sytuację. Również marszałek Olgierd Geblewicz wskazywał, iż 
sytuacja stanowi wyzwanie dla wszystkich politycznych szcze-
bli.

- Musimy się skupić na wspieraniu kształcenia, promocji, 
budowaniu atrakcyjności pozostawania w zawodzie osób z 
uprawnieniami emerytalnymi – mówi marszałek Geblewicz.

Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego zamknął dysku-
sję: - Musimy się wszyscy zastanowić, co zrobić, by było lepiej. 
Powinniśmy wypracować wspólne stanowisko, przyjąć je i pil-
nować jego realizacji. 
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Ryszard Proksa  
o strajku nauczycieli

 - Przykro mi, że przez działania ZNP nauczyciele  
z tego strajku wyszli poobijani i czują się teraz przegra-
ni. Mam nadzieje, że rekompensatą będzie to, że wszy-
scy maturzyści zostaną sklasyfikowani i największy 
egzamin w swoim życiu będą zdawać bez emocji  
i w atmosferze powagi – tak Ryszard Proksa, przewod-
niczący Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidar-
ność, skomentował sytuację w oświacie dla portalu 
Tysol.pl. 
 
Ryszard Proksa przypomniał, że przed rozpoczęciem 
strajku organizowanego przez ZNP i FZZ, Solidarność 
podpisała z rządem porozumienie, które zakładało 
podwyżki dla nauczycieli o 9,6 proc. od września  
2019 r. Rządowe propozycje dla nauczycieli to w su-
mie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. - 9,6 proc. we 
wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka 
od stycznia. Oprócz tego w porozumieniu z „S” zawarto 
skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wycho-
wawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmia-
nę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie 
biurokracji.

  - Teraz się okazuje, że podpisaliśmy porozumienie, 

które dało nauczycielom konkretne korzyści. Warto 
podkreślić, że nigdy do tej pory żadnej branży nie 
udało się wynegocjować tak dużej jednorazowej pod-
wyżki jak w oświacie. Mimo tego próbowano pokazać 
nasze działania jako klęskę i mamić nauczycieli,  
że można dostać dwa razy więcej. W realiach państwa  
i budżetu jest to jednak mało prawdopodobne. Szko-
da, że nauczyciele dali się zwieść obietnicom ZNP. Całe 
szczęście, że Solidarność podpisała porozumienie, bo 
nauczyciele zostaliby z niczym - stwierdził Ryszard 
Proksa.

Solidarność pod koniec ubiegłego roku była w sporze 
z Ministerstwem Edukacji, domagając się powiązania 
wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodze-
niem w gospodarce narodowej i odejścia od uznanio-
wości.  
Związkowcy w petycji do Anny Zalewskiej domagali 
się: wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycie-
li w wysokości 15 proc. od 1 stycznia 2019 roku; zmia-
ny systemu wynagradzania i systemu finansowania 
zadań oświatowych; usunięcia niekorzystnych prze-
pisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i awansu 
zawodowego oraz likwidacji godzin karcianych.  
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Z bibliotekarzami o oświacie
O skomplikowanej sytuacji w szkolnictwie, podczas spotkania w Książnicy Pomorskiej, 
rozmawiali członkowie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
przy Książnicy Pomorskiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej z przewodniczącym Zarzą-
du Regionu – Mieczysławem Jurkiem.

- Musimy wiedzieć, co mó-
wić naszym członkom. Oskarża 
się nas o bycie łamistrajkami, 
o działanie nieetyczne. Źle się z 
tym czujemy – stwierdziła Mał-
gorzata Bartosik, przewodniczą-
ca MOZ.

Mieczysław Jurek opowiedział 
bibliotekarzom o kulisach nego-
cjacji z rządem i o tym dlaczego 
nauczycielska „Solidarność” jako 
jedyna zdecydowała się podpisać 
porozumienie i nie przystępować 
do strajku.

- Podczas Krajowego Zjazdu De-
legatów w październiku ubiegłego 
roku, podjęto decyzję o tym, że 
związek wchodzi w spór z rządem, 
domagając się podwyżki o 15 pro-
cent. W międzyczasie, związkow-
cy oświatowi uznali, iż bardziej 
korzystne będą dla nich podwyż-
ki kwotowe, dlatego też zmienili 
postulat z 15 procent na 650 zło-
tych. Taką kwotę przyznano pra-
cownikom mundurówki, a naszym 
zdaniem nie można stawiać jednej 
branży ponad inną. „Solidarność” 
negocjowała zatem podwyżki o 650 
złotych, a w międzyczasie Związek 
Nauczycielstwa Polskiego zażą-

dał 1000 złotych. W ramach spo-
ru zbiorowego nie wolno zmieniać 
postulatów, uznać więc trzeba, że 
ZNP przelicytowało przedstawi-
cieli „Solidarności”. Tysiąc złotych 
to nie jest kwota realna tylko gra 
polityczna, jednak było błędem 
podpisywanie porozumienia z rzą-
dem w sytuacji sporu innych cen-
tral związkowych. Trzeba jednak 
pamięć, że Ryszarda Proksę sami 
przedstawiciele nauczycielskich 
związków wybrali na szefa Kra-
jowej Sekcji. Nie można z jednej 
strony powierzać komuś odpowie-
dzialnych funkcji, a z drugiej wie-
szać na nim psów- mówił M. Jurek.

Marcin Wilczyński, wiceprze-
wodniczący MOZ, przypomniał, 
że nauczyciele i bibliotekarze to 
blisko współpracujące grupy: - 
Przychodzą do nas szkoły, organi-
zujemy im lekcje biblioteczne. Nie 
patrzę na nauczycieli przez pry-
zmat ich przynależności związko-
wej, nie interesuje mnie polityka. 
Chciałbym po prostu pomagać 
pracownikom biblioteki walczyć o 
ich prawa.

Wtórowała mu Cecylia Judek, 
sekretarz MOZ: -Każde upoli-
tycznienie związku podważa jego 
pozycję negocjacyjną, mówiłam 
to już wiele lat temu. Nawet je-
śli na jednym terenie działa kil-
ka związków, to ich skuteczność 
jest wyższa kiedy ze sobą potrafią 
współpracować.

Mieczysław Jurek przyznał, że 
zdaje sobie sprawę z tego, iż róż-
nie odbiera się „Solidarność”:  – 
Ja się nie czuję ani łamistrajkiem, 
ani polityczną przystawką. Mogę 
stanąć przed każdym, kto będzie 
tego potrzebował, i tłumaczyć 
sens podejmowanych przez zwią-
zek decyzji. Jesteśmy od tego, by 
dbać o ludzi ale odpowiedzialnie.
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Związkowcy w Licheniu
Członkowie zachodniopomorskiej „Solidarności” wzięli udział w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
NSZZ Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Odbyła się ona w ostatni 
weekend kwietnia. 

Do Lichenia wyjechały dwa autobusy ze związkowca-
mi ze Szczecina, Stargardu i Polic. W sobotę wieczorem, 
po przyjeździe pielgrzymi wzięli udział w Drodze Krzy-
żowej. Rozważania w jej trakcie poprowadził ks. Grzegorz 
Molewski, duszpasterz konińskiej „Solidarności”.

 W niedzielę, w południe odbyła się msza święta, ce-
lebrowana przez księdza Janusza Kumalę, kustosz licheń-
skiego sanktuarium. Homilia odnosiła się do historii i 
„Solidarności”:  W 1980 roku Ojczyzna otworzyła się na 
dar odnowy i miłosierdzia od Bożego Ducha. Bóg po-
chylił się nad naszą Ojczyzną, wsłuchiwał się w krzyk na-
szych przodków wołający o wolność, pokój, solidarność, 
bezpieczeństwo. Narodzenie Solidarności, będące darem 
miłosiernego, zmartwychwstałego Pana trzeba przyjąć 
i rozwijać, ucząc się solidarności z Bogiem i z ludźmi. 
Obyśmy potrafili żyć solidarnie, wszyscy razem, budując 
piękną Ojczyznę i obyśmy szli drogą solidarności każde-
go dnia.

Msza miała uroczystą oprawę, uczestniczyło w niej 
ponad 100 pocztów sztandarowych organizacji związko-
wych z całej Polski. Po niej, delegacje przeszły pod po-
mnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie 
złożono kwiaty. Wiązankę od Zarządu Regionu Pomorza 
Zachodniego złożył przewodniczący Mieczysław Jurek, 
w towarzystwie Grażyny Balickiej - sekretarz Zarządu 
Regionu i księdza Zbigniewa Rzeszótki - Duszpasterza 
Ludzi Pracy.
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Hołd 
ofiarom 
Katynia

Na Cmentarzu Centralnym w Szcze-
cinie, w piątek, 12 kwietnia, odbyły 
się uroczystości z okazji Dnia Pamię-
ci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Udział 
w nich wzięli przedstawiciele władz 
miejskich, wojewódzkich i samorzą-
dowych, przedstawiciele rodzin ka-
tyńskich i środowisk kombatanckich. 
Kwiaty pod Krzyżem Katyńskim złoży-
li m.in. członkowie Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachod-
niego.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej usta-
nowiony został przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upa-
miętnia ponad 20 tysięcy polskich oficerów i jeńców wo-
jennych, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w 
Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni.

Szczecińskie uroczystości rozpoczęły się w samo połu-
dnie od hymnu państwowego. Później, przemówienia 
wygłosili Jolanta Turlińska- Kępys, przewodnicząca Sto-
warzyszenia „Katyń”, wicewojewoda Marek Subocz oraz 
Paweł Skubisz, szef szczecińskiego oddziału Instytutu 
Pamkięci Narodowej. Po modlitwie, prowadzonej przez 
księdza prałata Aleksandra Ziejewskiego, odczytano Apel 
Pamięci. Na zakończenie uroczystości, delegacje złożyły 
kwiaty pod  Krzyżem Katyńskim. W imieniu Zarządu Re-
gionu, wiązankę biało-czerwonych kwiatów złożyli Gra-
żyna Balicka – sekretarz ZR i Jakub Zieliński – prawnik ZR.
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Kwiaty pod pomnikiem papieża
W rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, delegacja Zarządu Regionu NSZZ „Pomorza Zachodniego złożyła kwiaty pod jego 

pomnikiem na Jasnych Błoniach w Szczecinie.
Wiązankę złożyli: przewodniczący ZR Mieczysław Jurek, wiceprzewodniczący Dariusz Mądraszewski, sekretarz ZR Grażyna 

Balicka oraz członek ZR Bogusław Pogorzelski.

Zmarł  
Ryszard Śnieg

1 kwietnia odbył się pogrzeb Ryszarda Śniega 
- działacz podziemia antykomunistycznego, 
członek NSZZ „Solidarność”. Miał 68 lat.

Był uczestnikiem wydarzeń w grudniu 1970 roku. 
Swoim samochodem woził rannych do szpitali. Następnie 
tworzył „Solidarność” w szczecińskiej Stoczni Remonto-
wej Gryfia i organizował strajk w 1980 roku. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego był internowany, później działał 
w podziemnej „Solidarności”, kolportował pisma wyda-
wane poza cenzurą.

Ryszard Śnieg został pochowany w Policach, na cmen-
tarzu przy ulicy Tanowskiej. 
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Pamięć o katastrofie
W dziewiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej, pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego złożono kwiaty.

Wiązanki złożyli m.in. członkowie Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego: sekretarz Gra-
żyna Balicka oraz Łukasz Stefański i Bogusław Pogorzel-
ski, wojewoda Tomasz Hinc, członkowie Prawa i Sprawie-
dliwości, przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ 
„Solidarność”.

Modlitwę za ofiary katastrofy odmówił ksiądz Zbigniew 
Rzeszótko, duszpasterz ludzi pracy.

Katastrofa smoleńska wydarzyła się 10 kwietnia 2010 
roku. Zginęło w niej 96 osób, m.in. prezydent Lech Kaczyń-
ski z małżonką, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parla-
mentarzyści, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, duchowni, 
przedstawiciele instytucji państwowych. Wszyscy lecieli  na 
obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
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Film o Janie Karskim
Opowiadający o życiu Jana Karskiego film „Kurier” można będzie obejrzeć na licznych seansach 
w kinie „Zamek” w Szczecinie. 

Jan Karski, właściwie Jan Ro-
muald Kozielewski, urodził się w 
1914 w Łodzi. Był prawnikiem, 
dyplomatą, historykiem i wykła-
dowcą akademickim w USA, ale 
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przywódców AK o tym, że alianci 
nie wesprą zbrojnego wystąpie-
nia przeciw Niemcom. 
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15 do 26 maja w kinie Zamek. 
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           Prawo

Czas pracy a czynności nagłe 
W ostatnim czasie wiele wątpliwości budzą zasady naliczania czasu pracy w przypadku koniecz-
ności podjęcia czynności nagłej (takiej jak uruchomienie się alarmu w miejscu pracy, kasie fiskal-
nej lub podjęcia niezbędnej naprawy) poza godzinami pracy. Oczywistym jest, że czas ten zakwa-
lifikowany jest jako praca w godzinach nadliczbowych, jednak od którego momentu?

Pojęcie czasu pracy
W pierwszej kolejności należy zdefiniować pojęcie 

czasu pracy. Najpowszechniejsza definicja wynika z art. 
128 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy. We-
dług wspomnianego przepisu czasem pracy jest czas, w 
którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy 
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym 
do wykonywania pracy. Definicja czasu pracy również 
znajduje się w Dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej 
niektórych aspektów organizacji czasu pracy w art. 2 pkt 
1) czytamy, że „czas pracy” oznacza każdy okres, podczas 
którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodaw-
cy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki. 

Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy
Wykonanie czynności nagłej poza godzinami pracy 

świadczy o gotowości pracownika do podjęcia pracy i 
pozostawaniu do dyspozycji pracodawcy oraz spełnianiu 
swoich obowiązków wynikających z zakresu obowiązków 
na danym stanowisku pracy. Czynnościami takimi są naj-
częściej uruchamiające się alarmy np. kas fiskalnych. Jak 
wskazuje się w doktrynie, aby można było mówić o pozo-
stawaniu w dyspozycji pracodawcy, pracownik powinien 
mieć zamiar świadczenia pracy. Zamiar ten powinien być 
wyrażony wyraźnie, w sposób czytelny dla pracodawcy. 
W judykaturze wskazuje się na cztery warunki, których 
łączne wystąpienie wskazuje na pozostawanie pracowni-
ka w dyspozycji pracodawcy. Zgodnie z nimi pracownik 
powinien mieć wolę wykonywania pracy i dać tej woli 
zewnętrzny wyraz, powinien być dyspozycyjny wobec 
pracodawcy, a ponadto powinna istnieć faktyczna moż-
liwość wykonywania pracy.

Dyżur pracowniczy
Podjęcie czynności nagłej poza godzinami pracy pra-

cownik wykonuje w ramach dyżuru pracowniczego ure-
gulowanego w art. 1515  Kodeksu pracy. Czas pełnienia 
dyżuru zalicza się jedynie w sytuacji, kiedy pracownik 
rzeczywiście pełnił pracę. W przypadku konieczności 
podjęcia czynności nagłej poza godzinami pracy, pra-
cownik będzie pełnił dyżur aktywny. Czas dyżuru aktyw-
nego zalicza się do czasu pracy. Co do zasady, będzie on 
jednocześnie stanowił pracę w godzinach nadliczbowych, 
należy bowiem wziąć pod uwagę, że dyżur pełni się poza 
normalnymi godzinami pracy. W takim przypadku pra-
cownikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie wraz z 

dodatkiem za pracę nadliczbową. Takie stanowisko zaj-
muje także Sąd Najwyższy, uznając, że praca wykonywa-
na w ramach dyżuru, jeśli przekracza normy czasu pracy 
wynikające z rozkładu pracownika, powinna być trakto-
wana jako praca w godzinach nadliczbowych ze wszyst-
kimi konsekwencjami.

Jak wyliczać czas pracy w przypadku czynności na-
głej?

Wiele nieprawidłowości wiąże się z tym, jak liczyć 
czas pracy w ramach dyżuru aktywnego. Za czas pracy 
w takim przypadku należy liczyć czas od momentu 
powzięcia informacji o konieczności podjęcia czyn-
ności nagłej, do momentu zakończenia wykonywania 
tej czynności. Niewłaściwe jest zaliczanie czasu pracy w 
godzinach nadliczbowych jedynie od momentu wejścia 
pracownika na teren zakładu. Należy tutaj analogicznie 
przyjąć sytuację jaka występuje w przypadku profesjonal-
nych firm zajmujących się ochroną obiektów i mienia. Za 
czas pracy uznaje się moment od podjęcia informacji o 
włączeniu się alarmu (wiadomość telefoniczna, informa-
cja systemowa) do ustalenia przyczyny uruchomienia się 
alarmu i jego odwołania bądź podjęcia dalszych czynno-
ści.

Niewłaściwe naliczanie czasu pracy
Jedynie z ostrożności należy zaznaczyć, że w przypad-

ku kiedy czas pracy w godzinach nadliczbowych zostanie 
niewłaściwie naliczony, właściwym wydaje się zgłoszenie 
nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy lub 
skierowanie sprawy na drogę sądową do sądu pracy w 
celu ustalenia wynagrodzenia za czas pracy w godzinach 
nadliczbowych. 

Jakub Zieliński
prawnik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
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 Historia “Solidarności” w regionie Pomorza Zachodniego sięga lat ‘80 XX 
wieku, gdy w całym kraju wybuchły strajki. Od początku istnienia związku, na jego 
czele stawali ludzie, których kadencje trwały od roku do nawet dziesięciu lat 
i w różnym stopniu przyczyniali się do jego ówczesnego funkcjonowania. Jednak 
wszystkim przyświecał jeden, taki sam cel – walka o prawa robotników w Polsce.

 Pierwszym przewodniczącym został Marian Jurczyk 
(ur.  16   października  1935 w Karczewicach k. Częstochowy, zm. 30 grudnia 
2014 w Szczecinie). Prowadził on negocjacje z delegacją rządową, a następnie 
był sygnatariuszem porozumień sierpniowych, które dały początek Niezależnemu 
Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”. W 1981 objął stanowisko 
przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. Został, także członkiem 
Komisji Krajowej, a w wyborach na przewodniczącego „Solidarności” startował 
jako kontrkandydat Lecha Wałęsy i zajął 2. miejsce uzyskując 201 głosów (24,1%). 
Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 został internowany w ośrodku 
Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie, a działalność związku przeniesiono 
do podziemia. Zwolniony z aresztu został dopiero na mocy amnestii z sierpnia 
1984.

 22 października 1986 wraz z Aleksandrem Krystosiakiem, Stanisławem 
Wądołowskim i Marią Zarzycką utworzył Tymczasową Radę Regionalną Pomorza 
Zachodniego. W kwietniu 1987 był jednym z założycieli Grupy Roboczej 
Komisji Krajowej. Zdaniem jej członków, pierwszym etapem odbudowy jawnej 
„Solidarności” powinno być odtworzenie statutowych władz Związku w składzie   
z 1981 (z wyłączeniem tych, którzy sprzeniewierzyli się etosowi „S”), dopiero na 
kolejnym etapie skład miałby zostać poszerzony o czołowych działaczy podziemia.

 Obrady Okrągłego Stołu doprowadziły do podziału członków związku 
zawodowego. Marian Jurczyk był przeciwnikiem ich prowadzenia, w związku 
z czym znalazł się także w opozycji do Lecha Wałęsy. Efektem tego było zwołanie 
25  marca 1990 Tymczasowej Krajowej Komisji, której został przewodniczącym. 
W 1991 powstał odrębny NSZZ “Solidarność - 80”. Na jego czele do 1994 stał 
Marian Jurczyk.

 Z drugiej strony znalazł się Edward Radziewicz (ur. 22 stycznia 1948 
w Ligocie Wielkiej), który wyrażał aprobatę do działań Lecha Wałęsy, a także był 
uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, w podzespole ds. związków zawodowych. 
20 marca 1989 został członkiem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego 
„Solidarność” Pomorza Zachodniego, a od listopada piastował urząd 
przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. Z tej funkcji zrezygnował 
po roku.

 Zastąpił go Longin Komołowski (ur. 5 stycznia 1948 w Czaplinku. Absolwent 
Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn i Okrętów), później  nazwany 
“Człowiekiem Solidarności i niestrudzonego dialogu”. Jednak zanim zasłużył sobie 
na ten tytuł musiał przejść długą i trudną drogę.
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 Członkiem “Solidarności” został we wrześniu 1980, chociaż wcześniej, 
także brał udział w strajkach. Od lipca 1981 był członkiem grupy roboczej 
(m.in.  z Jackiem Merkelem) opracowującej projekty ustaw o samorządzie załogi 
i przedsiębiorstwie państwowym, powołanej przez pozastatutową strukturę: 
Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy. 

 W dniach 13 -15 grudnia 1981 uczestniczył w strajku okupacyjnym 
w  Stoczni (z Władysławem Dziczkiem). Od 1982 współorganizował podziemne 
struktury „Solidarności” w Szczecinie. W kolejnych latach uczestniczył 
w  podziemnej działalności związku i odpowiadał za druk czasopisma “Grot”. 
Od tamtego czasu wielokrotnie zatrzymywały go organy bezpieczeństwa w celach 
przesłuchań lub rewizji. Od 1984 był członkiem Rady Koordynacyjnej Pomorza 
Zachodniego, a w latach 1988–1989 współtwórcą Międzyzakładowego Komitetu 
Organizacyjnego „Solidarności”.

 Od 1989 był aktywnym działaczem ponownie zalegalizowanej 
„Solidarności”. Został przewodniczącym Komisji Zakładowej w Stoczni Szczecińskiej 
oraz wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Związku. W  latach 1990–1997 
pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego, zasiadał w Komisji Krajowej oraz jej prezydium. W 1996 zainicjował 
powołanie Szczecińskiego Porozumienia Prawicy. 

 W wyborach parlamentarnych w 1997 zdobył mandat posła na  Sejm 
III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność w okręgu szczecińskim. 
Od  31  października 1997 sprawował urząd ministra pracy i polityki socjalnej 
a od 1999 roku sprawował urząd wicepremiera RP. Wtedy też zrezygnował 
z  funkcji przewodniczącego Zarządu Regionu, ale nie zakończył współpracy 
z “Solidarnością”. Po kolejnych wyborach w 2001 roku i nieudanej reelekcji, zajął 
się doradztwem gospodarczym. 

 Zmarł po ciężkiej chorobie 30 grudnia 2016. 10 stycznia pochowano 
go w  Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
Za życia zyskał wielu przyjaciół, a także potrafił zdobyć szacunek u opozycji. Mimo, 
że działając w podziemiu, mało bywał w domu, jego rodzina to akceptowała. 
Dzięki niemu stocznia szczecińska stała się miejscem szczególnie istotnym dla 
zachodniopomorskiej “Solidarności”.

 Obecnym przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie jest 
Mieczysław Jurek piastujący swoją funkcję od 1998. Członkiem “Solidarności” 
jest od września 1980 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się 
dystrybucją ulotek i prasy podziemnej, przez co był wielokrotnie zatrzymywany 
i przesłuchiwany przez Służby Bezpieczeństwa.
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 Lata osiemdziesiąte dla „Solidarności” są kluczowym okresem w historii 
związku. Dotyczy to również Pomorza Zachodniego. Pomimo że początek 1984 
uważa się tu za okres słabnięcia wpływów podziemnej „Solidarności”, to już kilka 
miesięcy później nastąpiło znaczące ożywienie działalności opozycyjnej. Można to 
wiązać m.in. z zwolnieniami z aresztów, na mocy kolejnych amnestii, znaczących 
dla opozycji osób. 

 W Szczecinie dotyczyło to przede wszystkim Andrzeja Milczanowskiego 
i  Mariana Jurczyka – postaci, których ścieżki działalności w „Solidarności” były 
całkowicie inne. Ważnym wydarzeniem w tym okresie na Pomorzu Zachodnim 
było utworzenie regionalnej struktury podziemnej „Solidarności” pod nazwą Rada 
Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie. Jak się później 
okaże, przyczyni się ona do trudnej i burzliwej dyskusji na temat koncepcji i metod 
działania „S” w tym regionie – a osią sporu stanie się rywalizacja o przywództwo 
w grupie między działaczami związanymi właśnie z Andrzejem Milczanowskim 
a środowiskiem Mariana Jurczyka.1

 Inicjatorem powołania Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” stał się 
wspomniany Andrzej Milczanowski, który już po zakończeniu strajku sierpniowego 
stawiał pytanie dotyczące przyczyn złamania solidarności ze strajkującym 
jeszcze Gdańskiem, stwierdzając jednocześnie konieczność jednolitego działania 
w związku. 2

 W czasie strajku w grudniu 1981 r. był członkiem Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego Regionu Pomorze Zachodnie i faktycznym przywódcą strajku 
w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 15 grudnia 1981 r. po pacyfikacji 
został aresztowany, a następnie skazany w tzw. procesie jedenastu na 5 lat więzienia 
i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich. Na mocy amnestii z lipca 1983 r. wyrok 
złagodzono do 2 lat i 4 miesięcy. Już 15 kwietnia 1984 r. Milczanowski opuścił 
zakład karny w Braniewie. Na wolności, oprócz małżonki i  córki, powitali go 
także przewodniczący NSZZ  „Solidarność” Lech Wałęsa w towarzystwie członka 
Prezydium Komisji Krajowej Jacka Merkela. 17 kwietnia kilkudziesięciu przyjaciół 
Andrzeja, w tym m.in. Stanisław Wądołowski, czekało na niego na szczecińskim 
dworcu. Tymczasem podróż Milczanowskiego przerwali funkcjonariusz Służb 
Bezpieczeństwa. ,,Groźnego przestępcę” – jak przekazano konduktorowi – 
wyprowadzono z pociągu w Stargardzie Szczecińskim i  przewieziono wraz 
z  małżonką do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w  Szczecinie 
na  „rozmowę rozpoznawczą”. Natomiast oczekujących na stacji w Szczecinie 
Służba Bezpieczeństwa zatrzymała i próbowała przesłuchać. 3

1 Biuletyn IPN 2008/4, s.51 – „Sierpień 1988 w Szczecinie”, A.Kubaj
2 „Regionalny wymiar „Solidarności” 1980-1981 NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego na tle kraju”, 
     s. 17, A. Kubaj, M. Siedziako
3 „Obraz” 1984, nr 4, s. 26
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 Andrzej Milczanowski kolejne tygodnie przeznaczył na zapoznanie się 
z sytuacją polityczną w kraju oraz na nawiązanie osobistego kontaktu z Tymczasową 
Komisją Koordynacyjną w Gdańsku. W efekcie tego, podjął działania zmierzające 
do integracji związku w regionie. Spotkał się wówczas w Trójmieście z Eugeniuszem 
Szumiejką, aby ustalić zasady współpracy regionu z kierownictwem ,,Solidarności”. 
Już pod koniec lipca 1984 r. z inicjatywy Milczanowskiego doszło do powołania 
Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie.

 Rada Koordynacyjna powstała w wyniku porozumienia czołowych grup 
opozycyjnych regionu, a jej głównym zadaniem było koordynowanie działań 
poszczególnych komórek ,,Solidarności” oraz wyznaczanie nowych form działania 
opozycji w regionie. Jako najważniejsze cele Rady, wymagające jak największego 
wsparcia społecznego, ustalono starania o pluralizm związkowy, samorząd 
pracowniczy oraz przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Uznano także, 
że należy wspierać osoby represjonowane przez władze Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej.

 W Radzie Koordynacyjnej znaleźli się głównie przedstawiciele grup 
należących wcześniej do Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego 
NSZZ  „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie, która działała do połowy 
1983  r. W skład nowej Rady Koordynacyjnej weszli działacze Tajnej Komisji 
Zakładowej ,,Solidarność”: z ,,Warskiego” Władysław Dziczek i Longin Komołowski 
(reprezentujący również redakcję ,,Grota”), Jacek Sauk – jako reprezentant 
środowiska szkół wyższych, Tadeusz Olczak – przedstawiciel TKZ ze szczecińskiego 
portu oraz sam Andrzej Milczanowski. 

 W świetle opisanych wydarzeń, Regionalny Komitet Strajkowy ogłosił 
8  września 1984 r. zaprzestanie swojej działalności i zaapelował o zespolenie 
sił pod przywództwem nowopowstałej Rady Koordynacyjnej. Po rozwiązaniu 
RKS  wydawało się, że możliwe będzie połączenie kierownictwa „Solidarności” 
w jednej instytucji – nowej Radzie Koordynacyjnej. Andrzej Milczanowski podjął 
rozmowy z  Marianem Jurczykiem i Stanisławem Wądołowskim. Następstwem 
tych konsultacji było spotkanie M. Jurczyka, S. Wądołowskiego, A. Krystosiaka i 
A. Milczanowskiego z Lechem Wałęsą w Gdańsku 24 września 1984 r. Przedmiotem 
rozmów miało być przede wszystkim utrzymanie jedności działania szczecińskiej 
„Solidarności”. Lech Wałęsa szczególnie zaznaczył: ,,Nie daliśmy się podzielić – 
i nadal musimy strzec tej wartości”.4

 Pomimo deklaracji o potrzebie zachowania jedności związku, współpraca 
między Radą Koordynacyjną a grupą skupioną wokół Mariana Jurczyka nie 
układała się najlepiej.  W grudniu 1984 r. Milczanowski zaproponował Jurczykowi 

4 „Grot” 1984, nr 15, s. 1
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reprezentowanie regionu w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, a gdy ten odmówił, 
podobną propozycję złożył Wądołowskiemu. Obydwaj działacze ,,Solidarności” 
nie przyjęli tej funkcji, uzasadniając to  m.in.  ciągłą inwigilacją, zagrażającą 
strukturom, które miałyby im podlegać. Pomimo tych propozycji, krytyka poczynań 
Milczanowskiego w Radzie Koordynacyjnej ze strony grupy Jurczyka nadal rosła.  
Dlatego na  początku stycznia 1985 r., aby załagodzić nastroje, zorganizowano 
spotkanie między Marianem Jurczykiem, Grzegorzem Durskim i Stanisławem 
Wądołowskim a Andrzejem Milczewskim, Władysławem Dziczkiem i Jerzym 
Zimowskim. W czasie rozmów Milczewski ponownie zaproponował Jurczykowi 
kierowanie podziemnymi strukturami ,,Solidarności” na Pomorzu Zachodnim, 
ale ten znów odmówił. Tak samo postąpił Wądołowski. Stosunki obu środowisk 
zdecydowanie się wtedy pogorszyły. 

 Niezależnie od opisanej wyżej sytuacji, Rada Koordynacyjna 
kontynuowała swoją działalność. W pierwszej połowie 1985 r. za pośrednictwem 
Jerzego Milewskiego, prowadzącego Biuro Zagraniczne ,,Solidarności” w Brukseli, 
Rada nawiązała kontakty ze związkami zawodowymi we Francji i   łoch. Rada 
Koordynacyjna przygotowywała również spotkania rocznicowe z okazji 3 maja, 
Sierpnia ’80 i Grudnia ’70, a także zachęcała do udziału w comiesięcznej mszy za 
ojczyznę. RK propagowała i realizowała również przedsięwzięcia ogólnopolskiego 
kierownictwa ,,Solidarności”. Wezwała m.in. do bojkotu wyborów do Sejmu 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odbywających się w październiku 1985 r., a także 
uczestniczyła w akcji monitorowania frekwencji wyborczej w tych wyborach. 
Akcję kontroli frekwencji wyborczej w tych wyborach z upoważnienia RK koordynował 
Marek Tałasiewicz. Rada Koordynacyjne przyłączyła się także na początku 1985 r. 
do akcji zbierania podpisów pod Apelem 77 intelektualistów, w sprawie uwolnienia 
więźniów politycznych, wspieranym przez TKK i Lecha Wałęsę. Wydano specjalne 
oświadczenie do wszystkich środowisk opozycyjnych w regionie o przyłączenie się 
do inicjatywy, jednak do końca grudnia  1985 r. w Szczecinie udało się zebrać 
jedynie 1,6 tys. podpisów. Natomiast jeszcze na początku października 1985  r. 
Rada Koordynacyjna i redakcja ,,Grota” wydały oświadczenie, iż wspólnie 
postanowiły, że czasopismo stanie się formalnie pismem Rady Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie, zamieszczając m.in. wszystkie 
komunikaty, oświadczenia i komentarze RK oraz nadrzędnej TKK5. Przy tej okazji 
opublikowano również opinię o bieżącej sytuacji w regionie. Stwierdzono w niej 
m.in., że prawo do działania w podziemiu miały wszystkie osoby – niezależnie od 
mandatu udzielonego przez społeczeństwo w 1981 r. Oświadczenie to wywołało 
oburzenie w środowiskach szczecińskiej „Solidarności” – szczególnie wśród osób 
związanych z Marianem Jurczykiem.

5 „Grot” 1985, nr 47, s. 1
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 W drugiej połowie 1986 r. Lech Wałęsa w odpowiedzi na  wrześniową 
deklarację gen. Czesława Kiszczaka, dotyczącą amnestii dla więźniów politycznych, 
podjął decyzję o utworzeniu jawnej Tymczasowej Rady „Solidarności”, choć 
w  podziemiu nadal funkcjonowała tajna TKK. Pomimo działań szczecińskiego 
WUSW, mających na celu niedopuszczenie do  powstania odpowiednika Rady 
w  regionie Pomorze Zachodnie, na początku października 1986 r. z inicjatywy 
Mariana Jurczyka i jego najbliższych współpracowników doszło do próby  powołania 
jawnej Tymczasowej Rady Regionalnej „Solidarność” w Szczecinie. 14 października 
1986 r. w mieszkaniu Ewarysta Waligórskiego miało miejsce spotkanie większości 
członków Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ  „Solidarność” Pomorze 
Zachodnie, którego celem było powołanie Rady Regionalnej. Zebranie przerwało 
jednak wkroczenie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa jeszcze przed podjęciem 
jakichkolwiek decyzji. Z osobami obecnymi na spotkaniu przeprowadzono 
następnego dnia rozmowy ostrzegawcze w ich miejscach pracy z udziałem 
przedstawicieli kierownictwa poszczególnych zakładów pracy6. Pomimo rezygnacji 
kilku osób, 22 października 1986 r. Jurczyk wydał oświadczenie zaadresowane 
m.in. do przewodniczącego NSZZ „Solidarność” i do wojewody szczecińskiego, 
w którym to dokumencie poinformował o powołaniu Tymczasowej Rady Regionalnej 
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego  w składzie: Marian Jurczyk, Aleksander 
Krystosiak, Stanisław Kocjan oraz Maria Zarzycka. Głównym celem tej Rady miało 
być wyzwolenie jawnej aktywności społecznej obywateli w dążeniu do wolności7. 
Po podjęciu jawnej działalności w ramach TRR działacze skupieni wokół Jurczyka 
w październiku 1986 r. wznowili m.in. wydawanie „Jedności”. Czasopismo to było 
kontynuacją podziemnego pisma o tej samej nazwie.

 Tymczasowa Rada Regionalna od początku swojego istnienia była strukturą 
konkurencyjną wobec Rady Koordynacyjnej Andrzeja Milczanowskiego, który nadal 
reprezentował region Pomorze Zachodnie w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. 
Jego zdecydowany sprzeciw wobec ujawniania się władz ,,Solidarności” 
powodował, że region nie posiadał swojego reprezentanta w Tymczasowej Radzie 
„Solidarność”.

 Tymczasem w listopadzie 1986 r. Stanisław Możejko, działacz 
podziemnej „Solidarności” ze Świnoujścia, rozpoczął działania zmierzające do 
zarejestrowania komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność” w kilku zakładach 
pracy w Świnoujściu. Próba ta była pierwszą w kraju inicjatywą tego typu. Pomimo 
negatywnej decyzji sądu działania członków komitetów założycielskich spotkały się 
z poparciem pracowników. Możejko zwrócił się z prośbą do liderów szczecińskiej 
„Solidarności” – zarówno do Andrzeja Milczanowskiego, jak i Mariana Jurczyka 
– o wsparcie swoich działań i podjęcie podobnej inicjatywy w Szczecinie – 

6 „Obraz” 1986, nr 10, s. 47
7 „Jedność” 1986, nr 2, s.2-3
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największym ośrodku zakładów pracy  w  regionie. Propozycja  nie  spotkała się 
uznaniem Jurczyka, ale zainteresował się nią Milczanowski. Pod koniec stycznia 
1987 r. w Świnoujściu doszło do spotkania Stanisława Możejko z Andrzejem 
Milczanowskim, który po powrocie przedstawił pomysł na posiedzeniu Rady 
Koordynacyjnej i zyskał jej poparcie. Dzięki temu w czerwcu 1987  r. stoczniowy 
Komitet Założycielski w „Warskim” złożył w Sądzie Wojewódzkim wniosek 
o  rejestrację związku. Co oczywiste sąd odmówił wpisu organizacji do rejestru 
związków zawodowych. Milczanowski opowiadał się za zakładaniem komitetów 
także na forum Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, jednak spotkało się to 
z  zróżnicowanymi reakcjami. Na początku lipca 1987 r. Rada Koordynacyjna 
zwróciła się z apelem do członków i sympatyków Związku o wyrażenie poparcia 
dla członków komitetu założycielskiego „Solidarność” w  „Warskim” poprzez 
tworzenie podobnych komitetów w innych zakładach pracy. RK zwróciła się także 
do zagranicznych ośrodków związkowych o  podjęcie solidarnościowych akcji 
poparcia i protestu przeciwko bezprawnym działaniom władz wobec komitetów8.

 Wspomniany wcześniej konflikt między Radą Koordynacyjną 
a Tymczasową Radą Regionalną nasilił się w październiku 1987 r., gdy Lech Wałęsa 
ogłosił powstanie Krajowej Komisji Wykonawczej, a jako reprezentanta regionu 
Pomorze Zachodnie powołał Andrzeja Milczanowskiego. W  odpowiedzi osoby 
ze środowiska skupionego wokół Mariana Jurczyka napisały do Lecha Wałęsy 
list podważający prawomocność powołania Milczanowskiego w  skład  KKW. 
Konflikt między obozami szczecińskiej „Solidarności”, rywalizującymi o poparcie 
centralnych organów „Solidarności” jako lidera struktur regionalnych, narastał przez 
kolejne miesiące. Dodatkowo konflikt między liderami szczecińskiej „Solidarności” 
był umiejętnie podsycany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Dopiero 
13 marca 1988 r. Lech Wałęsa wydał komunikat, w którym podawał aktualny stan 
KKW z Andrzejem Milczanowskim jako reprezentantem Pomorza Zachodniego. 
Sprawa ta, pomimo wielu sprzeciwów, wydawała się być rozstrzygnięta, a spory 
o przywództwo nad regionalną „Solidarnością” przesłaniały inne wydarzenia, które 
miały miejsce w tamtym czasie w Szczecinie – między innymi trzecia pielgrzymka 
Ojca Świętego do ojczyzny. 

Podstawę tego artykułu stanowią  fragmenty publikacji „Nie wyrośli z marzeń. 
Szczecińska podziemna Solidarność” oraz innych publikacji wydanych przez 
Instytut Pamięci Narodowej, a także pisane źródła historyczne (dostępne na stronie:  
www.zbc.ksiaznica.szczecin.pl)

8 „Grot” 1987, nr 74
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 Proces powstawania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” był skomplikowany i wymagał wiele poświęcenia w imię wyższej idei. 
Współtworzył go także Szczeciński Klub Katolików. Tworząca się struktura, musiała 
stawić czoła wielu przeciwnościom. Niezastąpioną rolę odegrał Kościół, który 
początkowo angażował się z pewnymi obawami, jednak z czasem z coraz większą 
odwagą przedstawiał swoje stanowisko i niósł pomoc potrzebującym. Przede 
wszystkim dopominał się on o dialog i pokojowe rozwiązywanie konfliktów, zatem 
pełnił funkcję doradcy i mediatora. Proponowane w postulatach „Solidarności” 
propozycje zmian spotkały się z poparciem ze strony Kościoła, z którego sposobem 
patrzenia na świat sprzeczny był system komunistyczny. Miało to duże znaczenie, 
ponieważ Kościół był jedyną instytucją niezależną od władz państwowych 
i  partyjnych. Chociaż początkowo przepełniały go obawy, by nie doprowadzić 
do jeszcze większej destabilizacji państwa, to publicznie poparł zalegalizowanie 
NSZZ „Solidarność”. 

 W sierpniu 1980 roku Pomorze Zachodnie zostało ogarnięte strajkami, 
w których kluczową rolę odegrali biskupi ordynariusze Lech Kaczmarek w Gdańsku 
i Kazimierz Majdański w Szczecinie. Biskup Kaczmarek dążył do pokojowych 
przedsięwzięć, próbując nie dopuścić do brutalnych działań. Podjął starania, aby 
podlegli mu duchowni w trakcie swych homilii nie podburzali strajkujących. Ponadto 
był w stałym kontakcie z władzami, popierał działania zmierzające do podejmowania 
dialogu z protestującymi. Obawiano się powtórzenia krwawych stłumień strajków 
z 1970 roku, lecz dostrzegano potrzebę zmiany dramatycznej rzeczywistości. 
Wprowadzenie stanu wojennego zostało odebrane przez biskupów w różny 
sposób. Ówczesny biskup pomocniczy diecezji szczecińsko-kamieńskiej Stanisław 
Stefanek odmówił przedstawicielom „Solidarności” odprawienia Mszy Świętej 
na terenie „Warskiego” ze względu na to, że spowodowałoby to niebezpieczną 
sytuację zgromadzenia większej ilości osób. Podczas swoich kazań namawiał 
do zachowania spokoju i roztropności szczególnie tych, od których zależały losy 
Ojczyzny. Biskup Kazimierz Majdański nie krył swojego pojednawczego nastawienia 
względem władz państwowych. Dążył on do uspokojenia sytuacji w Kościele 
szczecińskim i w tym celu wydał specjalną instrukcję przestrzegającą prezbiterów 
przed wykorzystywaniem obiektów sakralnych do celów politycznych oraz przed 
osobistym zaangażowaniem w tego typu działania. Mimo to starał się w jakiś sposób 
wspierać represjonowanych opozycjonistów. Wcielał w  życie zalecenia przyjęte 
15 grudnia 1981 roku przez Radę Główną Episkopatu Polski. Los obywateli nie był mu 
obojętny, dlatego wielokrotnie apelował do władz o humanitarne postępowanie z 
aresztowanymi i internowanymi oraz o łagodne wyroki. Postarał się on o zapewnienie 
więzionym możliwości przyjmowania sakramentów, inicjując spotkanie w tym 
celu z ministrem-kierownikiem ds. wyznań, Jerzym Kuberskim. Podejmował próby 
zachowania umiaru w karach pozbawiania pracy opozycjonistów, wzywając do 
tego wojewodę szczecińskiego Tadeusza Waluszkiewicza. Odwiedził on także 
ośrodek odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, co mocno na niego wpłynęło, 
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powodując, że zaczął nawoływać do godnego traktowania osadzonych tam 
osób. Po zamieszkach z maja 1982 roku protestował u wojewódzkiego komisarza 
wojskowego, aby nie stosowano kar cielesnych wobec młodych biorących udział   
w demonstracjach. Jego postawa wobec władz państwowych pozwalała mu 
zachowywać rolę ewentualnego pośrednika i negocjatora. Mimo to całym sercem 
doceniał fenomen „Solidarności”, organizacji, która angażowała niemalże całe 
środowisko jednocząc je w większym celu. Z tego powodu starał się wspierać jej 
działania na różne możliwe pokojowe sposoby. 

 Niezależnie od tego, jakie stanowiska wobec „Solidarności” zajmowali 
hierarchowie Kościoła, księża diecezjalni osobiście angażowali się i oferowali 
pomoc. Ukrywali oni krótkotrwale członków „Solidarności”, udostępniali 
pomieszczenia kościelne w celach spotkań grup opozycyjnych, przechowywali 
maszyny drukarskie, nieraz umożliwiając im drukowanie na terenie pomieszczeń 
kościelnych. Niestrudzenie podtrzymywali działaczy      na duchu głoszonym przez nich 
słowem. Dostrzegając ich różne potrzeby, decydowali się     na organizację różnych 
zbiórek charytatywnych. Chociaż niektórzy biskupi podchodzili do „Solidarności” 
z  dystansem, obawiając się jej wpływów i krwawych konsekwencji, z  czasem 
coraz więcej biskupów publicznie wygłaszało swoje poparcie. Wspomniany 
wcześniej biskup Stanisław Stefanek nawiązując do tradycji dzielenia się darami 
Bożymi, stwierdził, że „Solidarność” wprowadziła ich sprawiedliwy podział. 
Biskup Jan Gałecki w swym kazaniu zaś ubolewał nad ograniczeniem działalności 
„Solidarności”, przyznając, że mogła ona zdziałać wiele dobrego. W uczczenie 
rocznicy porozumienia szczecińskiego, wbrew naciskom służby bezpieczeństwa, 
biskup Majdański odprawił uroczystą Mszę Świętą w katedrze szczecińskiej, a ksiądz 
Strączyński w parafii pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu. Bardzo wspierał on swoich 
parafian. Swoją modlitwą otaczał robotników oraz aresztowanych, szczególnie 
po  internowaniu Stanisława Możejki i Jerzego Janca. Uważał, że  warstwa 
robotnicza powinna mieć możliwość swobodnego zrzeszania się. Nie mógł i nie 
chciał pogodzić się z tym, że  „Solidarność” została zdelegalizowana. Nie krył 
się ze swoimi poglądami, dążył przede wszystkim do sprawiedliwości społecznej.  
Nawoływał więc do oporu wobec władz państwa, a także do bojkotu tworzonych 
związków zawodowych. Jego bezpośredniość oburzyła Henryka Kołodziejka, 
kierownika Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 
Wszczęte nawet zostało postępowanie administracyjne wobec proboszcza parafii 
pw. Chrystusa Króla w Szczecinie, ks. Jana Szczepańczyka, któremu błędnie 
przypisano niektóre wypowiedzi ks. Strączyńskiego.  Wybrnął on z tej sytuacji 
tłumacząc humorystycznie, że nie posiada daru bilokacji, zatem nie  mógł być 
autorem słów, o które go oskarżano, będąc w tym czasie w innym miejscu. Jednak 
ks. Strączyński decyzją kurii biskupiej został przeniesiony do Myśliborza. 

 Po wprowadzeniu stanu wojennego Kościół wspierał podtrzymywanie 
społecznego ruchu oporu. Znaczącą rolę w tym odegrało utworzenie Biskupiego 
Komitetu Społeczno-Charytatywnego. Jego zasadniczy cel stanowiła pomoc 
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osobom poszkodowanym w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i ich 
rodzinom. Początkowo Komitet ten działał jako Sekcja Charytatywna przy kościele 
ojców jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli. Realizowała ona swoje zadanie poprzez 
zbieranie danych o osobach aresztowanych, internowanych i zwolnionych z pracy 
oraz pomoc materialną, prawną, medyczną, a także wsparcie moralne właśnie 
tych potrzebujących. Formalny patronat nad sekcją objął wspomniany już wcześniej 
bp Majdański. Gdy stała się częścią Komisji Charytatywnej Kurii Biskupiej, 
zwierzchnictwo nad nią przejął biskup Stanisław Stefanek. Ważną rolę w jej 
władzach odegrały: Teresa Dziembowska, Anna Tarnowska-Tierling i Maria Glińska. 
Struktura sekcji składała się z trzech pionów: medycznego, prawnego i informacyjno-
charytatywnego. Jej główną istotą było działanie, więc organizowała różne akcje. 
Najważniejszą była pomoc młodym działaczom opozycji wcielonym do wojska 
i skoszarowanym w ciężkich warunkach w obozie w Czerwonym Borze w listopadzie 
1982 roku. W 1983 roku sekcja zmieniła nazwę na Biskupi Komitet Społeczno-
Charytatywny, rozszerzając formułę na „niesienie pomocy ludziom szczególnie 
potrzebującym: pozbawionym wolności, zdrowia, pracy i środków do  życia”. 
Od tamtej pory pomocą zostali objęci nie tylko ludzie represjonowani, ale także 
znajdujący się po prostu w trudnej sytuacji materialnej. Choć realizowanie pewnych 
zadań wiązało się z trudnościami i poświęceniem, to nie wahano się podejmować 
wyzwań. Dobro człowieka było priorytetem. Dlatego wytrwale niesiono pomoc 
chociażby osobom poszkodowanym w szczecińskich protestach ulicznych z maja 
1982 roku, co nie należało do najprostszych czynności ze względu na ogromną 
liczbę skrzywdzonych. Istotną rolę w tym Komitecie Biskupim odegrała współpraca 
z lekarzami i szpitalami. Seweryn Wiechowski i Zbigniew Kowalewski okazali się 
niezastąpieni dokładając wielu starań, by zdiagnozować licznych internowanych, 
a także by zapewnić im odpowiednią opiekę, ochronę i  bezpieczeństwo. 
Nie można pominąć również współpracy Komitetu z prawnikami, którzy z troską 
dbali o należytą ochronę uprawnień sądzonych opozycjonistów. Największym 
zaangażowaniem cechowali się: Roman Łyczywek, i Jerzy Chmura. Główny ciężar 
finansowy Komitetu spoczywał na kurii biskupiej. Większość środków zaś pochodziła 
z darów zagranicznych od związków wyznaniowych i instytucji społecznych 
ze Szwecji. Często wraz  z  tymi darami przekazywano materiały do drukowania 
ulotek. Część wydatków Komitetu pokrywano też z Międzyzakładowego Komitetu 
Koordynacyjnego „Solidarności”. 

 Na Mazowszu szczególnie zaangażowanym duchownym był ksiądz 
Jerzy Popiełuszko. Od 1980 roku był on rezydentem w parafii p.w. św. Stanisława 
Kostki. Prowadził   duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a także 
wspierał i  uczestniczył  w  powstającym Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Przełomem 
okazała się dla niego prośba hutników skierowana do kard. Stefana Wyszyńskiego 
o przybycie księdza do huty. Ksiądz Popiełuszko z obawami szykował się do 
odprawienia Mszy Świętej w hucie, jednak prędko zostały one rozwiane. Przyjęli 
go ludzie jednocześnie uśmiechnięci i zapłakani, bo był on pierwszym kapłanem 
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w historii tego zakładu przekraczającym jego bramy. To spotkanie przy ołtarzu 
zapoczątkowało przyjaźń hutników z księdzem Popiełuszko. Prowadził dla nich 
katechezę, a także zapraszał specjalistów do prowadzenia cykli wykładów, które 
pomagały robotnikom zdobywać wiedzę z różnych dziedzin: historii Polski i literatury, 
społecznej nauki Kościoła, prawa, ekonomii, a nawet technik negocjacyjnych. 
W zajęciach tych uczestniczyli robotnicy największych warszawskich fabryk, mieli 
nawet specjalne indeksy i  dawali kolokwia. Ksiądz Popiełuszko został kapelanem 
NSZZ „Solidarność” w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego podejmował 
liczne działania charytatywne. Wspomagał prześladowanych i skrzywdzonych, 
a nawet uczestniczył w procesach aresztowanych za sprzeciwianie się prawu stanu 
wojennego. Był on także inicjatorem corocznej ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi 
Pracy na Jasną Górę odbywającej się w trzecią niedzielę września. Przez swoje 
zaangażowanie stał się celem ataków władz, lecz nie powstrzymywało go to od 
wyciągania pomocnej dłoni do najbardziej potrzebujących. 

 „Solidarność” wspierali także prymasi Polski, do roku 1981 kardynał Stefan 
Wyszyński, a później jego następca – kardynał Józef Glemp. Podczas strajków 
na Wybrzeżu  w 1980 roku Prymas Tysiąclecia podejmował próby nawiązania 
kontaktów ze strajkującymi za  pośrednictwem zaufanego współpracownika, 
doktora Romualda Kukołowicza. Jego rola nie ograniczała się do zamanifestowania 
poparcia okazanego przez kard. Wyszyńskiego, ale  wspierała też obecność 
Kościoła i jego wizji w rodzącym się ruchu „Solidarność”. Działania te były 
staraniami, by nie dopuścić do powtórzenia krwawych zdarzeń z grudnia 1970 roku. 
Prymas podczas spotkania z I sekretarzem Kanią dał mu jasno do zrozumienia, 
że „cały Kościół z Episkopatem na czele popiera żądania robotników”.  W swoich 
przemówieniach wielokrotnie wzywał do odpowiedzialności, nawet nie tylko 
za państwo, ale za życie każdego obywatela, każdej rodziny tworzącej naród. 
Jednocześnie nawoływał do zachowania spokoju oraz  dojrzałości narodowej 
i obywatelskiej. Podkreślał konieczność odnowy narodu, łącznie z odnową sumień 
i poczucia odpowiedzialności moralnej. Zauważał, że  „naród –   społeczeństwo 
zyskuje, gdy obywatele uświadamiają sobie swoją odpowiedzialność za  naród, 
gdy odnajdują się i  dochodzą do  głosu”. Szóstego września 1980 roku spotkał 
się z  delegatami związkowców z Lechem Wałęsą na czele. Szczególnie 
zapamiętane zostało zaprezentowane wówczas stanowisko kard. Wyszyńskiego. 
Chciał  uniknąć gwałtownych przemian społecznych, ponieważ w nich kryje się 
pokusa nadmiernego skupienia się na  rozgrywkach personalnych. Wskazał, że 
sensem nie jest wymienienie ludzi, ale to, by oni się odmienili. Istotą było odnowienie 
człowieka. Każdy musi zacząć od siebie, a gdy całe społeczeństwo będzie się 
odradzać, również politycy będą musieli się odmienić. Chciał, by nastało „nowych 
ludzi plemię”.  Funkcjonariusze SB starali się kontrolować relacje duchownych 
z  przedstawicielami opozycji, chociaż Kościół starannie dążył do rozwiązania 
konfliktu poprzez porozumienie. To właśnie dzięki postawie prymasa był on 
czynnikiem łagodzącym napięcia na linii „Solidarność” – władze PRL. Zasadność 
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protestów dostrzegała sama władza, ale w jej kręgach znaleźli się także zwolennicy 
siłowego rozwiązania konfliktu. W  takiej sytuacji prymas jako depozytariusz 
narodowej tożsamości odegrał trudną rolę mediatora. Demokratyzacja systemu była 
szansą na stworzenie korzystniejszych warunków funkcjonowania Kościoła. Prymas 
pełnił rolę pierwszego doradcy wolnych związków i wyrażał liczne zastrzeżenia co 
do wysuwanych przez nie postulatów. Różnice zdań koncentrowały się na metodzie 
i tempie działania. Niezaprzeczalnym jednak jest fakt, że dzięki prymasowi części 
konfliktów uniknięto, a niektóre zminimalizowano. Jasno wskazywał drogę, jaką 
powinni pójść działacze związkowi. Apelował, by przezwyciężali pokusy natury 
politycznej, realizując w  pierwszej kolejności zadania zawodowo-społeczne 
i pamiętając o najważniejszym celu: obronie człowieka pracującego, dbając 
przy tym o ochronę środowiska pracy, warunki higieny i bezpieczeństwa pracy, 
przestrzeganie kodeksu pracy i ustawodawstwa społecznego. Przestrzegał przed 
zbyt pochopnym uciekaniem się do strajków, określając je jako ostateczny kosztowny 
argument. Akcentował znaczenie życia rodzinnego dla stabilnego rozwoju 
polskiego społeczeństwa i nawoływał do kierowania się sumieniem.  W ostatnich 
miesiącach życia przygotowywał naród na możliwość powstania ogromnego 
kryzysu politycznego oraz będącą jej skutkiem możliwość zbrojnej interwencji 
wojsk Układu Warszawskiego. W chwili wprowadzenia stanu wojennego na czele 
polskiego Kościoła stał już prymas Józef Glemp. Jego współpraca z „Solidarnością” 
początkowo ograniczała się tylko do regionu warmińskiego, jednak z czasem 
uległa ona rozszerzeniu. Wspierał „Solidarność”, mimo to dostrzegał w niej również 
niedoskonałości. Uważał, że „Solidarność” nie  skończyła swojego zadania, 
nie spełniła wszystkich oczekiwań, ale stała się nie tylko instytucją dla zmiany ustroju, 
instytucją społeczną i związkową, przedkładała program zmiany mentalności 
na czasy zagrożenia, jak również i  pokoju.  Ideał „Solidarności” uznawał za 
przyszłościowy, ale pod warunkiem pracy nad nim jako nad cnotą społeczną.  
Podkreślał, że zrealizowanie ideałów jest możliwe tylko w oparciu o trwałe zasady.

 Polakom duchowego wsparcia udzielał również papież Jan Paweł II. 
Utrzymywał on kontakt z prymasem, przez co był obeznany z bieżącą sytuacją kraju. 
Dzięki zabiegom biskupa diecezji szczecińsko-kamieńskiej Kazimierza Majdańskiego 
Ojciec Święty podczas swojej trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku przybył 
do Szczecina. Wizyta miała wymiar religijny, społeczny i polityczny. Była wsparciem 
oraz potwierdzeniem polskości ziem Pomorza Zachodniego. Miała być również 
kolejną oznaką liberalizacji systemu, która została zapoczątkowana amnestią 
lipcową z 1986 roku. Podkreślała też stabilizację Polski. Ponadto zaktywizowała 
szczecińskie środowisko katolików. W  tym województwie aktywnie funkcjonował 
Szczeciński Klub Katolików z siedzibą przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli u ojców 
jezuitów. W kościele pw. św. Stanisława Kostki po śmierci ks.  Jerzego Popiełuszki 
powstało i prężnie działało Duszpasterstwo Ludzi Pracy jego imienia. W kościele 
pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa zaczęto odprawiać comiesięczne Msze 
Święte w intencji ojczyzny. Odbywały się tam również spotkania z młodzieżą 
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i wykłady na tematy związane z  historią Polski XX wieku. Duszpasterstwo 
środowiskowe rolnicze zorganizowano przy kościele na Gumieńcach. Kościół przy 
ul. Korony Polskiej zaś zaopiekował się Duszpasterstwem Harcerzy i Harcerek. 
Ksiądz Jan Szczepańczyk zajmował się w Świnoujściu miejscową „Solidarnością” 
i Duszpasterstwem Ludzi Pracy Poza Szczecinem. W mniejszych gminach opozycja 
była wspierana przez ks. Baraniewicza z Międzyzdrojów oraz ks. Roman 
Schreibera ze Stargardu Szczecińskiego. Bezpośrednio przed wizytą papieża 
w lokalnej prasie ukazywano komunikaty ze spotkań wojewody Stanisława Maka 
z biskupem Kazimierzem Majdańskim. W kazaniach podkreślano naglącą potrzebę 
odnowy życia religijnego i  społecznego poprzez zaprzestanie wewnętrznych 
sporów. W  marcu 1987 roku odbyła się 219  Konferencja Plenarna Episkopatu 
Polski. Komunikat z  niej głosił: „wizyta Ojca Świętego w  naszym kraju winna 
utrwalić przekonanie, że Polacy mogą zjednoczyć się dla budowania wspólnego 
Ojczystego Domu w sprawiedliwości, miłości i pokoju”. W społeczeństwie panowało 
przekonanie, że pielgrzymka papieża może stać się impulsem dla rozwiązywania 
najtrudniejszych problemów Polski właśnie dzięki postawie budowania dialogu. 
Członkowie „Solidarności” zdecydowali zrzec się przemocy w celu uzdrowienia 
sytuacji. Jan Paweł II na szczecińskich Jasnych Błoniach został przyjęty z ogromnym 
entuzjazmem. Witając go, biskup Majdański z dumą wspomniał o porozumieniu 
szczecińskim z 30 sierpnia 1980 roku jako pierwszej po 1945 rok ugodzie władz ze 
społeczeństwem. Papież w wygłaszanych słowach podkreślał znaczenie godności 
ludzkiej pracy oraz rolę rodziny w społeczeństwie.

Hierarchom Kościoła bliskie były sprawy robotników, dlatego podejmowali różne 
możliwe działania, by im pomóc. Nie chcieli jednak dopuszczać do krwawych 
rewolucji, przeciwstawiając inną wizję – wizję odrodzenia człowieka i całego 
narodu. Przemiana ta mogła się dokonać tylko przy poszanowaniu godności 
ludzkiej, którą pomijał system komunistyczny.

Bibliografia:
 - Kubaj Artur: Nie wyrośli z marzeń. LTW, 2011. ISBN: 9788375651980
 - http://www.parafiakarwiny.pl/bl-ks-jerzy-popieluszko/217-skrocona-biografia-ks-jerzego-
popieuszki

 - Gryz Ryszard: Prymas Wyszyński i narodziny „Solidarności”. Mediator czy sojusznik? W: Teologia 
polityczna [online], [dostęp: 23.05.2016]. Dostępny w internecie: https://teologiapolityczna.pl/
ryszard-gryz-prymas-wyszynski-i-narodziny-solidarnosci-mediator-czy-sojusznik

 - Kościelniak Marcin: Prymas Wyszyński wobec widma stanu wojennego. W: Do rzeczy [online], 
[dostęp: 13.12.2017]. Dostępny w internecie: https://dorzeczy.pl/kraj/50026/Prymas-Wyszynski-
wobec-widma-stanu-wojennego.html

 - Kard. Glemp Józef: Prymas: Kościół wspierał pokojowe zmiany w Polsce. Rozm. przepr. Stanisław 
Karnacewicz. w:  wiadomości wp [online], [dostęp: 17.08.2005]. Dostępny w internecie: https://
wiadomosci.wp.pl/prymas-kosciol-wspieral-pokojowe-zmiany-w-polsce-6036374333813377a



304

OCZAMI MŁODEGO POKOLENIA 

„SOLIDARNOŚĆ ” W SZCZECINIE

LATA '90 XX WIEKU

I Z A  B I R Y Ł K O



OCZAMI MŁODEGO POKOLENIA 

„SOLIDARNOŚĆ ” W SZCZECINIE

LATA '90 XX WIEKU

I Z A  B I R Y Ł K O



306

Wstęp

 Na jednej z głównych ulic przy Starym Mieście wśród stojących na światłach 
Fiatów 126P i Polonezów, w długiej kolejce o 6 rano po świeże pieczywo, przed 
wejściem do Bazyliki św. Jana Chrzciciela, która obchodzi swoje 100-lecie, zajmując 
miejsce przy stoliku w Hamburger House z pierwszymi w mieście „amerykańskimi 
milkshake- ami”, podczas wymiany dolara za 11300 złotówek czy tańca do 
„Dziewczyna się bała pogrzebów” obecna była jedna z  najbardziej znacznych 
zmian politycznych w dziejach naszego narodu. Wraz z  nadejściem drugiego 
milenium społeczeństwo przeszło w nową erę z nieustannie obecnymi postulatami, 
o które zamanifestowała „Solidarność”.

Rok 1990

 W 1990 roku, 3 marca w stoczniowym Domu Kultury „Korab” miało 
miejsce II Forum „Solidarności”, w którym wzięło udział 220 delegatów związku 
z Pomorza Zachodniego. Pod koniec tego samego miesiąca doszło do spotkania 
członków Komitetu Rejestracyjnego Ogólnokrajowego NSZZ „Solidarność 
80”, podczas którego Marian Jurczyk, prezydent miasta Szczecin, wybrany 
został Przewodniczącym Tymczasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej. 
Cztery dni później w tym samym domu odbył się  II Walny Zjazd Wyborczy 
NSZZ  Solidarność 80”, w trakcie którego powołano 31- osobowy Zarząd Regionu 
Pomorza Zachodniego, a jego przewodniczącym również został Marian Jurczyk. 

 Kiedy 10 maja grupa kolejarzy ze Słupska rozpoczęła protest głodowy 
pod postulatami zmian płacowych i emerytalnych oraz reform PKP, Marian Jurczyk 
obiecał udzielenie wsparcia strajkującym w rozmowach z premierem, jednakże 
dopiero po zawieszeniu akcji. „Solidarność” nakazała swym członkom rezygnację 
z protestu. Pomimo tego, pracownicy kolei w Szczecinie dołączyli się do sprzeciwu 
i tym samym zamarł Dworzec Główny w Szczecinie. Protesty ustąpiły dopiero 
28 czerwca.

 27 maja dokonały się pierwsze demokratyczne wybory samorządowe, 
które wytypowały 60 -osobową Radę Miejską pod przewodnictwem działacza 
podziemia „Solidarności” Jana Otto. Na II sesji Rady prezydentem miasta 
ogłoszono Jana Czesława Bieleckiego, a dwa dni później zebrano pierwszy Sejmik 
Samorządowy. Podczas obchodów Dnia Morza, 24 czerwca, wizytujący w mieście 
premier Tadeusz Mazowiecki wręczył dr. Markowi Tałasiewiczowi, członkowi Rady 
Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego i wiceprezesowi Stoczni nominację 
na wojewodę szczecińskiego.

 Delegacje NSZZ „Solidarność” z całego kraju zgromadziły się 30 sierpnia 
pod Bramą Główną Stoczni im. A. Warskiego w celu złożenia wieńców szacunku 
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wobec poległych w trakcie rewolty grudniowej. 40 - stu zabitym protestującym 
w Grudniu 1970 zostały oddane honory. 

 W II turze wyborów prezydenckich dnia 9 grudnia wzięło udział 153 680 
mieszkańców Szczecina, niemal 50 procent, z których 116 432 oddało głos na Lecha 
Wałęsę. Na przestrzeni 14 i 15 grudnia miało miejsce II Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Delegowano wówczas 
nowego przewodniczącego Zarządu „Człowieka Solidarności i  niestrudzonego 
dialogu”, pierwszego przewodniczącego stoczni, późniejszego wicepremiera RP 
i Ministra Pracy - Longina Komołowskiego.

Dwa dni później, podczas 20 rocznicy wydarzeń Grudnia 1970 Szczecin objął 
liczne uroczystości polityczno - religijne ku oddaniu czci poległym.

Rok 1991

 Następcą Jana Czesława Bieleckiego, prezydenta miasta, za wyborem 
Rady Miasta dnia 22 kwietnia zostaje Władysław Lisewski, były przewodniczący 
Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, by potem 
w grudniu 1997 objąć stanowisko wojewody szczecińskiego. 13 lipca z wizytą do 
Szczecina przybył premier RP, ekspert ekonomiczny „Solidarności” Jan Krzysztof 
Bielecki. W trakcie podróży spotkał się on z pracownikami Stoczni Szczecińskiej 
i Stoczni Remontowej. 

 12 września, po zarejestrowaniu w Warszawie NSZZ „Solidarność”, 
Marian Jurczyk w pełni przejął obowiązki przewodniczącego Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej. Z dniem 25 października oraz przybyciem do miasta 
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Mariana Krzaklewskiego 
zostaje zorganizowany Sejmik Związkowy poświęcony zbliżającym się wyborom 
do sejmu i senatu. Dwa dni później odbywają się pierwsze demokratyczne wybory 
do sejmu i senatu. W województwie szczecińskim głos oddało 295006 osób 
(42,16 procent zamieszkałych).

Rok 1992

 Ulicami Szczecina, 16 stycznia, przemaszerowali związkowcy w celu 
wyrażenia sprzeciwu wobec rządowych decyzji o podwyżkach cen nośników 
energii. Wojewoda szczeciński, dr Marek Tałasiewicz odebrał petycję skierowaną 
do premiera Jana Olszewskiego. 20 marca w Domu Marynarza odbył się 
III Walny Zjazd delegatów Regionu Pomorza Zachodniego „Solidarności”, 
a Przewodniczącym Zarządu Regionu ponownie został wybrany Longin Komołowski 
i pełnił tę funkcję aż do roku 1997, zasiadał w Komisji Krajowej oraz jej prezydium. 



308

Na wyspie Łasztowni 30 sierpnia władze miasta odsłoniły pomnik upamiętniający 
strajki 1970, 1980 i 1988 roku. 

Rok 1993

 W kwietniu 1993 miały miejsce obchody 750 rocznicy nadania 
Szczecinowi praw miejskich, którym patronował prezydent RP Lech Wałęsa. Dzień 
po uroczystości prezydent spotkał się ze stoczniowcami w celu omówienia rozwoju 
przedsiębiorstwa. Z mieszkańcami Szczecina mówił również przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Marian Krzaklewski. 17 maja pod Urzędem Wojewódzkim 
na czele z Regionalnym Komitetem Strajkowym „Solidarność” rozpoczął się protest 
nauczycieli wobec zbyt niskich zarobków, co skutkowało wątpliwościami odnośnie 
przeprowadzenia matur. Za zgodą Rady Ministrów 10 sierpnia Stocznia Szczecin 
została poddana prywatyzacji. 

 Dnia 6 września gmach Filharmonii Szczecińskiej został objęty strajkiem 
okupacyjnym przez muzyków, którzy usiłowali zmienić dyrektora placówki. 
39 na 67 pracowników wzięło udział w proteście, co miało doprowadzić niemal do 
zamknięcia instytucji. Nie doszło do rozmów z wojewodą szczecińskim. Dopiero pół 
roku później wojewoda Marek Tałasiewicz podpisał akt przekazujący filharmonię 
miastu i powołujący nowego dyrektora. 

Rok 1994

 12 maja NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego 
zorganizowała marsz protestacyjny, podczas którego wicewojewodzie wręczone 
zostały ogólnozwiązkowe postulaty. 27 maja I kadencja Rady Miasta Szczecin 
dobiegła końca, a z pełnionego stanowiska Przewodniczącego odszedł Jan Otto. 
Jego następcą, aż do roku 1998, został były przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Zbigniew Zalewski, natomiast prezydentem miasta obwołano 
doradcę „Solidarności” Bartłomieja Sochańskiego. 

Rok 1996

 20 stycznia miał miejsce 3 Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy delegatów 
Porozumienia Centrum, podczas którego Prezesem Zarządu Wojewódzkiego 
delegowano Piotra Janię - byłego wiceprzewodniczącego komisji wydziałowej NSZZ 
„Solidarność” i współtwórcę prezydium OKP „S” Regionu Pomorza Zachodniego. 
Wraz z pierwszym kwietnia do strajku nauczycielskiego o   odwyższenie płac 
i  modernizację placówek przyłączyła się służba zdrowia. Na  dzień  29  sierpnia 
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przypadły obchody 16 rocznicy polskiego Sierpnia. Zostały one rozpoczęte 
zbiorową modlitwą pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970, a następnie uczestnicy 
mogli wziąć udział w konferencji „Solidarność. Źródła — teraźniejszość — 
przyszłość.” W trakcie obchodów obecni byli m.in. prezydent RP Lech Wałęsa, 
Marian Krzaklewski, Bartłomiej Sochański, Czesław Bielecki jak i członek Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność” Artur Balazs, działacz podziemnej „Solidarności” 
Andrzej Milczanowski, doradca NSZZ „Solidarność” i współautor statutu związku 
Wiesław Chrzanowski. 

 Na czele szczecińskiej Regionalnej Rady Koordynacyjnej Akcji Wyborczej 
„Solidarność” 4 grudnia stanął Longin Komołowski. 

Rok 1997

 Od 1991 roku „Solidarność” nie dostała wystarczającej liczby głosów, aby 
wygrać wybory parlamentarne. Dopiero w roku 1997 po utworzeniu pod nową 
nazwą partii „Akcja Wyborcza Solidarność” wraz z przewodnictwem Mariana 
Krzaklewskiego zdobyła dzięki wyborcom jedną kadencję. 

Zakończenie

 Współcześnie jednym z przywołujących wspomnienia pomników pamięci 
lat.80 i 90 jest znajdujący się  na szczecińskich Pomorzanach, przy ul. Kolumba, 
25 - metrowy patriotyczny mural, który oddaje ruch „Solidarności”, początki wolnej 
Polski. Został on odsłonięty w 35. rocznicę powstania Związku i na jego powierzchni 
widnieje m.in. scena strajku spod stoczni, symbol I wolnych wyborów, czy także 
popularny plakat „Solidarności” z 1989 roku z postacią Gary’ego Coopera. 
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 Lata 80. były dla Pomorza Zachodniego bardzo burzliwym okresem 
- stan wojenny, ciągłe strajki i organizacje działąjące w podziemiu. Jednak 
były to też lata powstania najważniejszego związku w historii Polski – NSZZ 
“Solidarność”. Wszyscy działacze zjednoczyli się w jednym celu – aby walczyć 
o wolny kraj. Ich  działalność skupiała się wokół dużych zakładów pracy oraz 
wydawnictw drugiego obiegu. Jednym z takich osób był Piotr Mync – zajmował 
się redagowaniem i  dystrybucją pism. Warto również wspomnieć o innych 
działaczach takich jak Zbigniew Zalewski i Władysław Diakun którzy działali na 
rzecz Solidarności. Niestety pod koniec lat  80. zaczęły pojawiać się problemy. 
Wsród władz szczecińskiej “Solidarności” dochodziło do rozbieżności w koncepcji 
dalszego działania Związku (m.in.  różnice między Stanisławem Wądołowskim, 
a Aleksandrem Krystosiakiem). Spory  dotyczyły funkcjonowania “Solidarności” 
zarejestrowanej 17 kwietnia 1989r. Do reprezentantów Pomorza Zachodniego 
obradujących przy okrągłym stole zaliczali się: Edward Radziewicz, Artur Bałazs, 
Andrzej Milczanowski, Piotr Baumgart, Przemysław Fenrych. Tymczasowy Zarząd 
Regionu nie chciał brać udziału w rozmowach.

 23-25 listopada 1989r. wybrano nowy Zarząd Regionu z Edwardem 
Radziewiczem na czele. Rok póżniej zastąpił go Longin Komołowski. 
Do “Solidarności” należało w tym czasie 65 tys. osób.

 25 marca 1990r. w Szczecinie powstała Tymczasowa Krajowa Komisja 
Porozumiewawcza NSZZ “Solidarność” – 80, której przewodniczącym został 
Marian Jurczyk. We wrześniu 1991r. (daty powstania Związku wciąż budzą 
spory, 1989, 1990,1991, ale oficjalnie za właściwą przyjęto 12 września 1991r., 
jako datę rejestracji Związku w Sądzie Najwyższym w Warszawie) powstał 
NSZZ “Solidarność” – 80. Do rozłamu w “pierwotnej” “Solidarności” przyczyniły 
się wydarzenia z roku 89.

 Sytuacja wewnątrz Związku uległa kolejnej zmianie po podpisaniu 
5  kwietnia 1989r. porozumień okrągłego stołu i w ich wyniku zarejestrowania 
17 kwietnia 1989r. NZSS “Solidarność”. W maju dwudziestu pięciu działaczy 
“Solidarności” m.in. Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Jerzy Kropiwnicki, 
Grzegorz Palka oraz działacze z Pomorza Zachodniego (Marian Jurczyk, Stanisław 
Wądołowski, Stanisław Kocjan, Grzegorz Durski oraz Marian Korkus ze Szczecinka) 
wystosowało apel do członków Związku. W apelu krytycznie odniesiono się do 
porozumienia zawartego przy okrągłym stole, wyrażając także niepokój  z powodu 
braku publikacji załączników tego porozumienia. Lech Wałęsa i jego zwolennicy 
starali się odsunąć swoich przeciwników od wpływu na decyzję “Solidarności”, 
a w ostateczności wypchnąć poza związkowy nawias. Spór wewnętrzny dotyczył 
fundamentów niepodległego państwa polskiego po 1989r., istoty demokratycznych 
przemian jakie nastąpiły po tym roku. Pytano o sens i koszty kompromisu jakim było 
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porozumienie części opozycji z komunistyczną władzą podczas obrad okrągłego 
stołu oraz skutki społeczne, polityczne i gospodarcze podpisanego wtedy układu. 
Podkreślono, że rolą związku zawodowego jest obrona praw pracowniczych, 
a nie współrządzenie państwem. Wzywano do przeprowadzenia demokratycznych 
wyborów w  NSZZ „Solidarność” oraz do współdziałania w ramach Porozumienia 
na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”.

 W czerwcu, w Szczecinie 99 działaczy “Solidarności” z całej Polski 
podpisało się pod uchwałą Porozumienia, w której padło dramatyczne pytanie: 
„Czy NSZZ „Solidarność” zarejestrowany 17 kwietnia 1989 r. – jest tym samym 
Związkiem, który powstał w wyniku protestu robotniczego i umów społecznych 
Sierpnia 1980 r. oraz przetrwał represje, czy mamy już dwa związki, czy nadal 
jeden?”. Sygnatariusze, odpowiadający na to pytanie, wyrazili chęć przynależności 
do jednego Związku, ale zgodnie stwierdzili, że droga do tego prowadzi poprzez 
demokratyczne wybory, w których działacze różnych struktur „Solidarność” będą 
uczestniczyć na równych prawach.  W lipcu uczestnicy Porozumienia wystosowali 
apel do posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP), 
w którym wskazali, że związek zarejestrowany 17 kwietnia 1989r. „nie ma nic 
wspólnego poza nazwą i nazwiskiem przewodniczącego” z ruchem powstałym 
na fali robotniczego protestu i umów sierpniowych, jego władze stanowią 
samozwańczą grupę, a jego odgórne budowanie sprawiło, że liczy on tylko 
25% liczby członków sprzed stanu wojennego. Wzywali także do jedności Związku, 
wystosowując we wrześniu apel do Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Wykonawczej 
o przeprowadzenie demokratycznych wyborów w “Solidarności”. Największy 
konflikt dotyczył trzech regionów i historycznych liderów „Solidarności” w Łodzi, 
Szczecinie i Bydgoszczy.

 10 marca 1990 r. w Szczecinie uczestnicy Porozumienia na Rzecz 
Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” podjęli 
kilka kluczowych uchwał, które uzasadniały sens tworzenia NSZZ „Solidarność”- 
80. W  Uchwale nr 3 uczestnicy Porozumienia stwierdzili m.in., że „ich wysiłki 
podejmowane w okresie od 10 czerwca 1989 r. do 10 marca 1990 r.   w sprawie 
doprowadzenia do zgody i wspólnych wyborów, zostały zignorowane, odrzucone 
przez Lecha Wałęsę i kierownictwo jego związku”. Uczestnicy Porozumienia 
z zadowoleniem zaakceptowali inicjatywę Tymczasowego Zarządu Regionu 
Pomorza Zachodniego w zakresie odtworzenia Związku „Solidarność - 80”, 
jako bezpośredniej kontynuacji NSZZ „Solidarność” Sierpnia 1980 roku opartego 
na statucie z 1980 roku, zatwierdzonego przez I Zjazd, dającego faktyczne 
gwarancje obrony interesów świata pracy.

 W dniu 27 kwietnia 1990 r. obradowała Krajowa Komisja Porozumiewawcza 
NSZZ Solidarność - 80. W jednym z jej komunikatów czytamy: „w zajętym przez 
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KKP stanowisku w sprawie porozumienia pomiędzy KKP „S”-80 i KKW  „S” 
stwierdzono, że możliwość porozumienia została w sposób nieodwracalny 
zaprzepaszczona przez Lecha Wałęsę i KKW. KKP uznała bezcelowość dalszych 
inicjatyw zjednoczeniowych na poziomie ponadzakładowym”. Pomimo swojego 
stanowiska i wystosowanego komunikatu, „Solidarność”- 80 była jeszcze gotowa do 
porozumienia z Lechem Wałęsą. Świadczy o tym list z 20 czerwca 1990 r. Mariana 
Jurczyka do Lecha Wałęsy, w którym  Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorze 
Zachodnie „Solidarności”- 80 napisał m.in.: „Stosownie  do propozycji przekazanej 
nam 19 czerwca br. za  pośrednictwem Piotra Baumgarta Prezydium Zarządu 
Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ wyraża zadowolenie z  podjętej inicjatywy 
pojednania i  zjednoczenia naszych sił w działaniu na rzecz Polski i  Narodu”. 
NSZZ “Solidarność”, zamiast oczekiwanego pojednania, w dniu 27 lipca 1990r. 
przystąpił formalnie jako strona sporu w sprawie rejestracji “Solidarności”- 80. 
Lech Kaczyński (ówczesny wiceprzewodniczący NSZZ  “Solidarność”) w piśmie 
z dnia 23  lipca 1990r. do  Sądu Wojewódzkiego w  Warszawie wnioskował 
o  nieuwzględnienie i o odmowę dokonania wpisu NSZZ „Solidarność” - 80 
do rejestru związków zawodowych. Postanowieniem z  dnia  9 sierpnia  1990 r. 
Sąd Wojewódzki w Warszawie odmówił rejestracji NSZZ  „Solidarność”- 80. 
To postanowienie Sądu Wojewódzkiego zostało zaskarżone, a 30 listopada 1990 
r. Komitet Rejestracyjny NSZZ „Solidarność”- 80 wystąpił o zawieszenie 
postępowania w tej sprawie.

 Skutkiem odmowy rejestracji było pojawienie się wielu problemów, z którymi 
“Osiemdziesiątka” musiała sobie radzić. Część z nich związana była z działaniami 
prowadzonymi na poziomie zakładu pracy, inne dotyczyły szczebla centralnego. 
13 sierpnia 1991 r. postępowanie w sprawie rejestracji NSZZ „Solidarność”- 
80 zostało ponownie podjęte. NSZZ „Solidarność” odstąpił od swojego 
wcześniejszego stanowiska i sprzeciwu wobec rejestracji NSZZ „Solidarność”- 80, 
a Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 12 września 1991 roku zmienił decyzję 
Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o odmowie rejestracji NSZZ „Solidarność”- 80. 
W ten sposób zakończył się długi spór o rejestrację Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”- 80.

 Przeniesiemy się teraz w czasie, do początku XXI wieku. NSZZ “Solidarność” 
to nie tylko Związek, który walczył o prawa robotników. Szczecińska “Solidarność” 
nadal aktywnie działa, podejmuje liczne inicjatywy, czy bierze udział w różnych 
przedsięwzięciach.

 W 2015 roku odbyła się kampania informacyjno - promocyjna pod 
hasłem „Spotkanie z Solidarnością”. Została przygotowana przez Zarząd Regionu 
Pomorza Zachodniego w ramach obchodów 35. rocznicy podpisania Porozumień 
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Sierpniowych w Szczecinie. Na placu Grunwaldzkim, w jednym z  centralnych 
punktów Szczecina, stanął pawilon wielkości prawie 100 m2. Celem akcji 
było przypomnienie mieszkańcom miasta, gdzie powstała “Solidarność” oraz 
uświadomienie im, że Związek nadal działa. Odwiedzający mogli zaznajomić 
się z  historią NSZZ “Solidarność” od roku 1980 i podpisaniem w Szczecinie 
Porozumień Sierpniowych. Mieli także szansę dowiedzieć się, czym zajmuje się 
Związek obecnie. Wszystkie materiały cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Na  miejscu organizatorzy związkowi i działacze NSZZ “Solidarność” mówili 
o tym, dlaczego warto organizować się w związki zawodowe i doradzali, 
jak to robić. Nie mogło oczywiście zabraknąć twórców Związku. Przedsięwzięcie 
odwiedzili m.in. Stanisław Wądołowski i Ewaryst Waligórski oraz wiele innych osób 
związanych z szczecińską “Solidarnością”. Panowie opowiadali o sierpniu 1980 r., 
a  publiczność dopytywała o szczegóły i refleksje na temat tamtych wydarzeń. Cała 
akcja została dobrze przyjęta przez mieszkańców miasta. Osoby starsze chętnie 
wspominały wydarzenia sprzed 35 lat, ale także wyrażały opinię na temat obecnej 
rzeczywistości. Młodzi uczestniczyli w akcji z pewną nieśmiałością, ale z  chęcią 
sięgali po materiały historyczne, chcąc poszerzyć swoją wiedzę. Wszyscy jednak 
zgodzili się, że o  historii szczecińskiej “Solidarności” powinno się mówić dużo 
i głośno.

 W roku 2016, w historycznej świetlicy dawnej Stoczni Szczecińskiej 
odbyło się spotkanie delegatów I Walnego Zebrania NSZZ “Solidarność” Pomorza 
Zachodniego z czerwca 1981 r. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Odział 
Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Jego inicjatorem byli sami delegaci, 
a także NSZZ “Solidarność” Region Pomorze Zachodnie, Stowarzyszenie Wolnego 
Słowa oraz Związek Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Szczecinie. 
Na obchody rocznicowe, odbywające się pod hasłem „Narodziny szczecińskiej 
demokracji”, przyjechało z Polski i świata blisko 150 działaczy zachodniopomorskiej 
“Solidarności”.

 Spotkanie, a także miejsce, w którym się odbyło, przywołało w działaczach 
i opozycjonistach związkowych wiele wspomnień. Ryszard Dąbrowski, działacz 
opozycji i pracownik biura konstrukcyjnego dawnej Stoczni Szczecińskiej, przyjechał 
na uroczystość z Berlina, gdzie wyemigrował w grudniu 1982 r. O  wizycie 
w  stoczniowej świetlicy mówił: „Zobaczyłem dziś swoich dawnych kolegów. 
Czujemy się trochę jak dawni partyzanci, którzy spotykają się i mówią, że był taki 
śnieg, a my w zboże i kukurydzę, uciekaliśmy Niemcom, którzy nas z pepeszami 
gonili”. Ryszard Drewniak, który na początku lat 80. zakładał komitet zakładowych 
w PGR w Baniach i był jego delegatem na I Walnym Zebraniu NSZZ “Solidarność” 
w Szczecinie, mówił natomiast: „Nie  żałuję ani jednego dnia z Solidarnością. 
Wtedy nie było tak różowo, jak teraz wszyscy myślą. Też się kłóciliśmy, były tarcia, 
były interesy regionów. Była to walka z systemem, ale też walka wewnętrzna. 
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Dziś jestem zadowolony, cieszę się z życia”. W trakcie spotkania została 
przyjęta uchwała zgromadzenia w  sprawie świetlicy byłej Stoczni Szczecińskiej 
im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. W  dokumencie zgromadzeni apelowali, 
by w budynku powstało Szczecińskie Centrum Solidarności, a także postulowali, 
by Instytut Pamięci Narodowej objął merytoryczną opieką i udzielił pomocy w jego 
utworzeniu. Po strajkach robotniczych w grudniu 1970 i styczniu 1971 r., świetlica 
była miejscem, gdzie doszło do spotkania     z władzami komunistycznej Polski. 
W tym samym miejscu podpisano Porozumienia Szczecińskie. Były one pierwszymi 
porozumieniami zawartymi pomiędzy strajkującymi robotnikami, a rządem.

I Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Pomorza Zachodniego 
odbyło się w dniach 5 - 7 czerwca 1981 r. Wzięło w nim udział 465 delegatów 
z całego regionu. Na przewodniczącego zarządu Regionu Pomorze Zachodnie 
wybrano Mariana Jurczyka. Podczas zebrania wybrano także zarząd 
oraz prezydium.

 Kolejnym wydarzeniem, tym razem w 2017 r., w którym uczestniczyli 
działacze “Solidarności”, były obchody wydarzeń szczecińskiego Grudnia 1970. 
W uroczystościach pod bramą stoczni wzięli udział premier Mateusz Morawiecki, 
Halina Szymańska – szefowa Kancelarii Prezydenta RP, wicemarszałek Sejmu 
Joachim Brudziński, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, 
prezydent miasta Piotr Krzystek oraz parlamentarzyści, radni, związkowcy i zwykli 
szczecinianie, chcący upamiętnić osoby, które poległy czterdzieści siedem 
lat  temu. Obchody rozpoczęła poranna msza święta w parafii św. Stanisława 
Kostki, którą odprawił arcybiskup Andrzej Dzięga. Przybyli na nabożeństwo mogli 
modlić się przy ustawionym  przy ołtarzu obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej 
Robotników Solidarności. Związkowcy wystawili poczty sztandarowe, w ławach 
kościoła zasiedli przedstawiciele władz miasta i województwa. W trakcie mszy, 
arcybiskup przekazał parafii relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, 
duszpasterza „Solidarności”. Wspomniane uroczystości pod bramą stoczni, skąd 
w grudniu1970 r. wyruszył pochód strajkujących robotników, były kolejnym punktem 
obchodów. Przemówienie wygłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego 
zwracało uwagę na brak rozliczenia osób odpowiedzialnych za robotniczą 
masakrę: - W 2013 roku sąd pierwszej instancji uniewinnił Stanisława Kociołka – 
kata Wybrzeża. Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok.

 Minister Halina Szymańska odczytała list od prezydenta RP, w którym 
Andrzej  Duda zapewnił, że polegli w Grudniu’70 mają stałe miejsce w panteonie 
Polaków zasłużonych dla niepodległości naszego kraju. Prezydent Szczecina, 
Piotr Krzystek, także wygłosił przemówienie. Wspomniane były w nim trudy z jakimi 
musieli zmagać się protestujący, abyśmy dzisiaj mogli patrzeć na szczecińską drogę 
do wolności. Po przemówieniach odbyła się modlitwa Anioł Pański. Następnie 
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w hołdzie ofiarom szczecińskiego Grudnia 70’ odczytano apel poległych i złożono 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą. Spod bramy stoczni uczestnicy skierowali 
się w  Marszu Pamięci przed pomnik  Anioła Wolności na placu Solidarności. 
Nieśli  16  krzyży z nazwiskami wszystkich zabitych 47 lat temu, a na lawecie 
przewożony był obraz Matki Boskiej. Na zakończenie obchodów złożono kwiaty 
pod pomnikiem Anioła Wolności.

 Szczecińska społeczność, to ludzie, którzy umieli przekuć w czyn, 
wydawać by się mogło, słowa rzucane na wiatr, a do tego potrafili budować piękne 
statki. Dlatego w roku 1980 postanowili, wraz ze stoczniowcami Gdańska i resztą 
polskiego społeczeństwa, że zbudują jeszcze jeden statek i naładują go nadzieją. 
Nadali mu imię NSZZ “Solidarność”. W hołdzie dla wszystkich walczących Port 
Lotniczy Szczecin - Goleniów otrzymał nazwę im. NSZZ “Solidarność”. Na jego 
ścianie napisane jest: „PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY NIEREALNE ODWAŻYLI SIĘ 
UCZYNIĆ RZECZYWISTOŚCIĄ”.

Źródła:

 - https://13grudnia81.pl/sw/historia/mapa-regionow-nszz-sol/8402,Region-Pomorza-

Zachodniego-NSZZ-Solidarnosc-w-latach-1981-1990.html

 - http://www.solidarnosc80.com.pl/wp-content/uploads/2012/05/Historia-S-80.doc

 - http://www.moz-solidarnosc80.wwek.pl/historia

 - http://solidarnosc.szczecin.pl/o-solidarnosci-dawniej-i-dzis/

 - https://dzieje.pl/aktualnosci/po-35-latach-tworcy-nszz-solidarnosc-spotkali-sie-w-szczecinie

 - http://solidarnosc.szczecin.pl/obchody-wydarzen-szczecinskiego-grudnia-1970/

 - http://www.airport.com.pl/lotnisko/historia-nszz-solidarnosc/
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 Historia szczecińskiej „Solidarności” sięga początku lat ’80 XX wieku. 
Podobnie jak w całym kraju, Polacy powstali, by bronić swych praw, swej godności 
oraz wolności, które były łamane i ograniczane przez komunistyczne władze. 

 Podczas sierpnia ’80 zawiązał się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
w Szczecinie, na którego czele stanął Marian Jurczyk, od 1981 przewodniczący 
zarządu Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność”. Wyczuwalny w Polsce   
od kilku lat zew wolności dawał ludziom nadzieję na normalność, jednoczył ich 
i dawał siłę do wyrażenia swojego sprzeciwu i oporu. Jednak grudzień ’81 zdawał 
się grzebać wszelkie wizje i nadzieje wolnej Polski. Wprowadzenie stanu wojennego 
było dotkliwym atakiem wymierzonym we wszystkich ludzi, którzy sprzeciwiali 
się komunistycznym władzom. Pod Stargardem Szczecińskim zatrzymano, 
wracającego z  posiedzenia KK Mariana Jurczyka i dwóch członków Prezydium 
ZR Stanisława Kocjana oraz Ryszarda Bogacza. Aresztowano też Stanisława 
Wądołowskiego oraz Aleksandra Krystosiaka. W sumie, w tym czasie, zatrzymano 
ponad 50 aktywistów związkowych.1 Skutkiem zatrzymań byłą seria strajków. 
Stocznie, huty, zakłady chemiczne i inne zakłady pracy wyraziły swój sprzeciw. 
W części miejsc nie udało się wywołać strajków, inne zostały szybko złamane przez 
komunistów. Przeprowadzona pacyfikacja, użycie wojska przeciw robotnikom 
zmusiło „Solidarność”, aby zeszła do podziemia. 2

 Od tego czasu związek koncentrował się na tworzeniu wydawnictw 
drugiego obiegu i potajemnie funkcjonował przy zakładach pracy. Gdy nadeszła 
amnestia i czołowi związkowcy oraz organizatorzy strajków zostali wypuszczeni na 
wolność, podjęte zostały próby rejestrowania NSZZ „Solidarność” przy zakładach 
pracy, co  spotykało się z odmową ze strony władzy. Szczecińska „Solidarność” 
podczas ostatnich lat komunizmu broniła praw robotników i walczyła o wolność.

 Zmianę w kształtowaniu się Zachodniopomorskich struktur „Solidarności” 
przyniósł rok 1989 i obrady Okrągłego Stołu. Obrady doprowadziły do rozłamu 
wśród strajkujących, albowiem część z nich wyraziła swą aprobatę dla próby 
rozwiązania  trwającego  lat konfliktu przy Okrągłym Stole i dla osoby Lecha Wałęsy, 
druga strona nie akceptowała obrad, ich rezultatów oraz działań Lecha Wałęsy. Rok 
1989 przyniósł zmiany personalne w „Solidarności”. W listopadzie ’89 wybrano 
Zarząd Regionu „Solidarności” Pomorza Zachodniego, na którego czele stanął 
Edward Radziewicz. Rok później, w listopadzie ’90 zastąpił go Longin Komołowski. 
Efektem wewnętrznego konfliktu w „Solidarności” było powołanie 25 marca 1990 
Tymczasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność – 80”, 
na której czele stanął Marian Jurczyk. W 1991 powstał NSZZ „Solidarność – 80”. 

1 R. Kościelny, Region Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” w latach 1981-1990 [na:] http://13grud-
nia81.pl/sw/historia/mapa-regionow-nszz-sol/8402,Region-Pomorza-Zachodniego-NSZZ-Solidarnosc-w-la-
tach-1981-1990.html, udostępniono 30 sierpnia 2018 r.
2 Ibid.
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 Longin Komołowski, działając w „Solidarności”, aktywnie działał na rzecz 
Polaków w kraju i za granicą. Marian Krzaklewski wspominał, że

Longin [Komołowski] od początku swojego zaangażowania 
w  Prezydium „S” włączał się, często z pasją, w działalność 
zagraniczną związku. Już pod koniec 1991 z  ramienia Prezydium 
„S” wziął udział w dość niebezpiecznej misji do Kijowa.3

Aktywne działania Komołowskiego na rzecz Polonii sprawiły, że „Solidarność” 
Pomorza Zachodniego do dziś aktywnie współpracuje z rodakami zza granicy.

 Gdy Longin Komołowski został wybrany posłem i wkrótce ministrem 
pracy, musiał zrezygnować z funkcji przewodniczącego Zarządu Regionalnego. 
Jednak „Solidarność” Pomorza Zachodniego kontynuowała jego wizję działania 
Związku, czego orędownikiem był Mieczysław Jurek, który zajmując stanowisko 
przewodniczącego Zarządu Regionalnego, nie ograniczał współpracy 
z Komołowskim, który był dla niego nie tylko mentorem, ale i przyjacielem.4

 Zdawać się może, że po upadku komunizmu istnienie „Solidarności” straciło 
rację bytu, albowiem cel jej funkcjonowania został osiągnięty. Jednak zmiana ustroju 
postawiła przed Związkiem nowe zadania i cele, które są realizowane do dziś. 
Przewodniczący „Solidarności” Pomorza Zachodniego w wolnej Polsce – Longin 
Komołowski oraz Mieczysław Jurek – widzieli i wciąż widzą potrzebę niesienia 
pomocy ludziom pracy. Dlatego Związek jest dziś strażnikiem praw pracowników 
i mediatorem w konfliktach pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Jednak 
działanie „Solidarności” nie ogranicza się jedynie do spraw pracowniczych. 
Wyróżnić należy  również działania propagujące historię najnowszą naszego kraju 
czy zaangażowanie w pomoc naszym rodakom, którzy żyją poza granicami Polski.   

 Tak więc działalność „Solidarności” Pomorza Zachodniego stała się 
integralnym elementem funkcjonującego i rozwijającego się wolnego państwa 
polskiego. Nie sposób sobie wyobrazić Polski bez „Solidarności” i jej spuścizny. 
Bo przecież, jak w Sopocie wołał Jan Paweł II: Nie ma wolności bez solidarności! 
A celem NSZZ „Solidarność” jest ludzi łączyć. 

 Z perspektywy lat łatwo zauważyć, że tym co stanowi podstawę 
funkcjonowania „Solidarności” Pomorza Zachodniego jest szacunek dla ludzi pracy, 
poszanowanie ich praw i wolności oraz utrzymanie więzi pomiędzy wszystkimi 
Polakami. Na tym gruncie wyrosła „Solidarność”, która potrafiła przetrwać 
najciemniejsze karty historii najnowszej naszego kraju, dać ludziom nadzieję na 
wolność i do tej wolności ich doprowadzić.

3 M. Krzaklewski, „II CZĘŚĆ WSPOMNIEŃ O LONGINIE bez polityki, rokowań i akcji protestacyjnych” [w:] A. 
Gałęski, S. Zielonka (red.), Solidarny Longin Komołowski, s. 62.
4 M. Jurek, „Moje wspomnienie o Longinie” [w:] Ibid., s. 34–35.
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 Archiwum Solidarności Pomorza Zachodniego to projekt badawczy 
zrealizowany przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem” w 2019 r. pod opieką 
merytoryczną Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie a współfinasowany 
przez Fundację PZU i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. 
Jest on odpowiedzią na potrzebę dogłębnej analizy zachowanych materiałów 
archiwalnych, pamiątek i źródeł historycznych. Uczestnicy projektu mieli na celu 
utrwalenie i ocalenie powoli zacierających się śladów historii Solidarności na terenie 
Pomorza Zachodniego oraz zgłębienie tej części historii, która w tak wielkim stopniu 
wpłynęła na to, jak wygląda nasze życie dzisiaj. 

 Uczestnicy projektu to uczniowie z polskich szkół o wybitnych uzdolnieniach 
humanistycznych, historycznych i w dziedzinie nowoczesnych technologii, którzy 
podczas działań projektowych pod opieką ekspertów opracowali publikację 
dokumentującą historię Solidarności Pomorza Zachodniego. 

 Poprzez udział w projekcie, młodzi ambasadorzy historii Solidarności 
mieli jedyną w swoim rodzaju okazję i możliwość poznania i zgłębienia wiedzy, 
która jest, chociaż odległa w czasie dla nich, jest ona nieodłącznym elementem ich 
własnej tożsamości. 

 W trakcie trwania projektu, odbyły się liczne warsztaty stacjonarne 
i  webinaryjne przygotowujące uczestników do pracy na materiale archiwalnym, 
warsztaty pisania prac naukowych z zastosowaniem aparatu naukowego 
oraz krytyki wewnętrznej oraz zewnętrznej źródeł historycznych. 

 Proces badawczy prowadzony przez młodych historyków był niezwykle 
ciekawym doświadczeniem. Młodzi naukowcy mieli do dyspozycji „białe kruki” 
w postaci oryginalnych dokumentów, przechowywanych pieczołowicie przez 
działaczy i sympatyków Solidarności, stare zdjęcia prezentujące postacie ważne 
dla historii regionu, gazety i biuletyny z tamtego okresu, bogaty zbiór prasy i książek 
oraz pomoc działaczy Solidarności, którzy udzielali rad i wskazówek. 

 Z perspektywy czasu młodzi badacze historii stwierdzili, że jest to niezwykle 
ciekawy okres w historii Polski a w publikacji ujęli tylko nieznaczną cześć wiedzy, 
którą pozyskali w toku prowadzenia swoich badań. Zasób dokumentów był bardzo 
duży a liczba stron w publikacji jest ograniczona, dlatego jest to w ich odczuciu 
pierwsza z licznych publikacji, które powstaną w przyszłości o historii Solidarności 
Pomorza Zachodniego. 

 Poszczególne teksty zaprezentowane w niniejszej publikacji to ciężka praca 
młodych ludzi – uczniów szkół w Polsce - zafascynowanych historią, poruszająca 
w sposób nowatorski trudną, ale piękną historię Solidarności przy zachowaniu 
standardów procesu badawczego.
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CZEGO W TEJ KSIĄŻCE NIE MA?

 Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, jest próbą nakreślenia źródeł 
wiedzy o ,,Solidarności”  na Pomorzu Zachodnim. Jest przyczynkiem do czegoś, 
czego nie jesteśmy jeszcze w stanie dogłębnie ogarnąć z racji nieodległej historii, 
skąpych opracowań, czy braku zebranych relacji, wspomnień świadków historii 
najnowszej. Warsztat pracy historyka opiera się na najnowszych osiągnięciach 
cyfrowych.

 Można zdigitalizować materiał źródłowy, nadać mu odpowiedni kształt 
i uatrakcyjnić formę przekazu. Najtrudniejszym jednak zadaniem, z wielu względów, 
jest zebranie relacji świadków. Bardzo często bagaż emocji nagromadzony 
w pamięci świadków wydarzeń stanowi swoistą pajęczynę porwanych myśli, 
wspomnień, które zacierają jaskrawość zdarzeń, czyniąc je trudnymi do zrozumienia. 
Jest to jednak najciekawsza część  wiedzy, która jest nie do przecenienia z punktu 
widzenia historyka.

 Historia poznawcza z perspektywy samych faktów czy statystycznych 
zestawień gubi losy jednostki, poszczególnych ludzi i pomija aspekt ich codzienności. 
Przekazywanie wiedzy historycznej opartej na tzw. historii mówionej, pozwala 
uchwycić indywidualną perspektywę osób, które uczestniczyły lub obserwowały 
wydarzenia. Personalizacja przekazu sprawia, że wydarzenia historyczne stają 
się zrozumiałe, ciekawe i bliskie. Świadkowie poprzez swoje relacje stają się 
przewodnikami. Jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha, która pozwala u odbiorcy 
wykształcić wrażliwość na doświadczenia innych ludzi.

 Świadomi zalet historii mówionej musimy jednak zdawać sobie sprawę, 
że nie mamy do czynienia z wykładem historycznym, ale z subiektywnym, 
odtwórczym relacjonowaniem nacechowanych  emocjami i ocenami wspomnień. 
Jeśli uświadomimy sobie również, że pamięć świadków bywa często zawodna, 
bo  nakładają się na nią późniejsze przeżycia, uświadomimy sobie, że głównym 
źródłem do poznania historii najnowszej pozostają nadal źródła pisane, dokumenty, 
zdjęcia i opracowania.

 Opracowane materiały w założeniach redaktorów mają przyczynić się 
do poznania historii poprzez materiał źródłowy.
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