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„Solidarność, miłość, godność
- dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie”.
Maria Dąbrowska

Szanowni Państwo,
Cieszę się mogąc oddać w Państwa ręce kolejny, trzeci już tom publikacji
„Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni”, która uzupełnia naszą wiedzę o często anonimowych,
czasem zapomnianych bohaterach strajkowego zrywu, który zmienił Polskę i Polaków.
Z podziwem myślę o tych skromnych, zwykłych ludziach, którzy mieli odwagę podnieść
głowę, dumnie wyprostować plecy i ze świadomością swojej siły wynikającej z jedności,
z poczuciem własnej wartości, przeciwstawić się opresyjnemu systemowi i domagać
się poszanowania swoich praw i godności.
Pamiętajmy o nich spoglądając na dzisiejszą Polskę, wolną, suwerenną,
czerpiącą korzyści z sukcesu gospodarczego i skoku cywilizacyjnego, którego
doświadczamy zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu. Zmiany, które zaszły w naszym
kraju, w naszym mieście, zawdzięczamy w dużej mierze odwadze, determinacji, ale
także rozwadze i odpowiedzialności Ludzi Sierpnia. Pamiętajmy o wartościach, które
im

przyświecały

i

które

doprowadziły

do

sukcesu

strajków

sierpniowych,

a w konsekwencji do upadku i zmiany obcego nam systemu. Szacunek i pamięć,
które jesteśmy im winni, są znakiem i symbolem solidarności, która powinna być
obecna w naszym życiu społecznym w wymiarze zarówno prywatnym, jak
i instytucjonalnym. Zadanie to spoczywa także na samorządzie. Wypełniamy je
z wdzięcznością i z nadzieją na zaszczepianie w młodym pokoleniu poczucia
odpowiedzialności

za

dobro

wspólne,

za,

wspólny

los,

ale

także

troski

o pojedynczego człowieka.
Z wyrazami szacunku
Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek
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Okres strajku w sierpniu 1980 r. był czasem wyjątkowym. Podpisanie Porozumień
w dniu 31 sierpnia otworzyło nowy okres. Był to czas budowy Związku, czas pełen nadziei na
zmiany, na nowe możliwości. Ludzie pozbawieni możliwości wpływu na rzeczywistość przez
35 lat nagle poczuli, że mogą wziąć w swoje ręce sprawy zakładów pracy, że mogą zmieniać
Polskę. Był to okres entuzjazmu i zarazem stałej gotowości do dalszej walki.
Istotą systemu totalitarnego, który zniewalał Polaków przez 35 lat, było ustanowienie
monopolu na wszelkie sfery aktywności społecznej. Wszelkie działania objęte były
prewencyjną cenzurą i jakakolwiek niezależność u zarania była eliminowana, a niepokorni
działacze byli karani. W okresie totalitarnej władzy komunistycznej stosowano różne środki
zabezpieczające ich interes – od kary śmierci w okresie stalinowskim do kary więzienia,
pozbawienia pracy, wyrzucania ze studiów, zastraszania – w okresie późniejszym. Więzi
wspólnotowe i wartości społeczne zostały zniszczone. Wyeliminowano możliwość istnienia
jakichkolwiek niezależnych organizacji społecznych, obywatelskich, samorządowych.
Okres „Solidarności” to eksplozja inicjatyw obywatelskich. Nagle ludzie zaczęli się
z powrotem organizować - na różnych szczeblach, głównie w zakładach pracy, ale również
w wielu środowiskach – kombatanckich, harcerskich, przykościelnych. Był to okres
entuzjastycznego odbudowywania wspólnoty, a przynależność do niej pozwalała odbudować
poczucie godności obywatelskiej. Na wszystkich płaszczyznach rozpoczęto podsumowywanie
zastanego etapu, analizowanie przyczyn i próby sformułowania kierunków naprawy.
Do MKZ w Gdańsku przysyłano wówczas wiele opracowań na temat propozycji koniecznych
zmian, reform, nierzadko odnoszących się do całego systemu gospodarczego w Polsce.
Opracowywano te wnioski grupowo lub indywidualnie. Świadomość konieczności
uzdrowienia Polski była powszechna, co w zasadzie nie dziwiło. Zapaść gospodarcza
w tamtym czasie była odczuwalna, na co dzień przez wszystkich. Braki na rynku powodowały
wielogodzinne, czasem wielodniowe kolejki za podstawowymi produktami. Zaopatrzenie
w żywność było tak fatalne, że odbijało się to na zdrowiu. To z jednej strony wysysało energię,
ale z drugiej strony potęgowało świadomość konieczności szybkich reform. Godne podziwu
było to obudzone poczucie odpowiedzialności za kraj. Pracując społecznie wiele środowisk
wypracowało bardzo dojrzałe i kompletne zasady uzdrowienia poszczególnych sfer życia.
W III tomie przedstawiamy środowisko nauczycieli gdyńskich, którzy bardzo szybko
przystąpili do organizowania struktur związkowych „Solidarności”. Pracownicy oświaty
w błyskawicznym tempie zorganizowali się na poziomie krajowym i podjęli rozmowy
z komisją rządową na temat reformy systemu nauczania i wychowania.
Należy jednak przypomnieć, że zwycięstwo sierpniowe nie wyeliminowało
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konieczności dalszych zmagań. Jednocześnie z pracą nad budową struktur związkowych
toczyła się walka o realizację postulatów sierpniowych. Władze, mimo podpisania
Porozumień, nie były chętne do uszczuplenia swojej władzy. O rejestrację NSZZ
„Solidarność” trzeba było walczyć poprzez strajki, akcje ulotkowe i plakatowe. Negocjacje nad
realizacją pozostałych postulatów również były blokowane przez stronę rządową. Tak też było
z postulatami dotyczącymi reformy oświaty i wychowania. Dopiero przeprowadzony przez
zdeterminowanych nauczycieli strajk okupacyjny w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w
listopadzie 1980 r. wymusił na stronie rządowej podjęcie rozmów. Należy podkreślić, że ci
ludzie walczyli o dobro wspólne, jakim był sposób kształcenia i wychowywania młodzieży,
a nie tylko o poprawę swoich warunków pracy.
W III tomie przedstawiamy również gdyńskich działaczy, którzy zostali delegowani na
I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, który odbywał się
w lipcu 1981 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
To wydarzenie uświadamia nam, jakim problemem było wprowadzanie w życie
szczytnych haseł głoszonych podczas strajku. 10 miesięcy działalności Związku okazało się
zbyt krótkim czasem na wypracowanie i zakorzenienie zasad demokracji. Był to też okres
nieustannej walki i zmagań z władzą, która nie wahała się używać prowokacji, a nawet siły –
jak miało to miejsce w marcu 1981 r. w Bydgoszczy. Propaganda reżimowa atakowała
poszczególnych działaczy, podsycając nieufność co do ich intencji, czasem wręcz kreując
konflikty. Metody bezpieki wypracowane przez 35 lat totalitarnej władzy okazały się bardzo
niebezpieczne dla rodzącego się ruchu związkowego. Działacze starali się być czujni
i ostrożni – tak właśnie było na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Gdańskiego
„Solidarności”. Ich wiedza na temat metod działania Służby Bezpieczeństwa była jednak w
tamtym czasie zbyt mała, aby przeciwstawić się skutecznie manipulacji. Tym bardziej warto
poznać sylwetki związkowców i ich program, z którym przyjechali na Zjazd. Należy docenić
wysiłek, jaki podjęli w tak trudnym czasie i przy tak wrogim nastawieniu władz. Ułomności
demokracji, które łatwo dostrzec podczas obrad Zjazdu, nie umniejszają znaczenia i osiągnięć
„Solidarności”. Raczej pokazują skalę trudności.
Prezentujemy również kilka kolejnych relacji uczestników strajku i działaczy
Solidarności – pozwala to budować obraz tamtych niezwykłych wydarzeń.
Zachęcamy do dzielenia się swoimi wspomnieniami – to jest sposób, aby wydobyć
nowe szczegóły, spojrzeć na tamte dni z innej perspektywy. Im więcej osób opowie o swoich
doświadczeniach – tym barwniejszy i dokładniejszy obraz odtworzymy. Tamten czas był
wyjątkowy w naszej wspólnej historii. Warto wrócić do tamtych doświadczeń, do ideałów
i wartości, które obudziły poczucie wspólnoty i były dla nas źródłem godności.
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna
Danuta Sadowska Roman Zwiercan Andrzej Kołodziej
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Lista uczestników strajku sierpnia 1980 w Gdyni,
którzy otrzymali pamiątkową odznakę
„Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia”
w 2013 i 2014 roku.

Pamiątkowa odznaka, którą otrzymają wszyscy uczestnicy strajków
w sierpniu 1980 roku w Gdyni.
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Adamski Zbigniew
Albin Roman
Anders Ryszard
Andrzejewski Andrzej
Bach Jerzy
Balcer Marian
Baranowski Gerard
Barański Kazimierz
Barszczewski Tadeusz
Bazan Józef
Bejrowski Czesław
Belgrau Jan
Belka Jerzy
Belka Zbigniew
Bemka Jan
Bendyk Andrzej
Benka Zygmunt
Białoskórski Wojciech
Bieliński Marek
Bieszke Edmund
Bieszko Kazimierz
Bińczyk Wojciech
Blecharz Stanisław
Błaszczyk Marian
Bochnacki Andrzej
Bodzińska Julita
Borek Zbigniew
Borowska Zofia
Borowski Władysław
Borusewicz Bogdan
Brańka Mariusz
Brejwo Grzegorz
Brot Marian
Bryl Stanisław
Brylowski Stanisław
Brylowski Zenon
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Brzeziński Jerzy
Brzózko Mieczysław
Budzisz Marian
Bugajewski Zdzisław
Bulczak Stefan
Burda Stanisław
Butkiewicz Andrzej
Butkiewicz Maciej
Cegła Jerzy
Cerklański Alojzy
Chmielewski Stanisław
Chodowiec Witold
Choreń Ryszard
Chrzanowski Antoni
Chrząstek Stanisław
Cirocki Zbigniew
Cmieliński Henryk
Cybulski Jerzy
Cygan Andrzej
Czaja Albin
Czaja Ludwik
Czajkowski Henryk
Czarnojan Jerzy
Czarnowski Bronisław
Czoska Jerzy
Czwiertak Ireneusz
Daleki Andrzej
Damasiewicz Edward
Damrath Andrzej
Delikat Stanisław
Dębski Kazimierz
Dietrich Zenon
Długoszewski Władysław
Dmowski Sylwester
Dobracki Tadeusz
Dobrowolski Romuald
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Dobrzyński Ryszard
Dojas Janusz
Domachowski Ryszard
Dopke Zygmunt
Drapała Kazimierz
Dunia Zdzisław
Dziaduszek Waldemar
Dziembowski Krzysztof
Eichelberger Jan
Emilianow Jan
Filter Stanisław
Formela Edward
Formela Marek
Formella Maria
Frankiewicz Edward
Gadziałowska Anna
Gajewski Tadeusz
Galiński Władysław
Gałuszka Tadeusz
Garstkowiak Krzysztof
Gawin Jan
Gawin Stanisław
Gerłachowski Henryk
Giłka Krzysztof
Glabiszewski Tomasz
Gliński Jan
Gniba Kazimierz
Gocał Jan
Godlewski Mirosław
Gohlike Jerzy
Golec Bogumiła
Gołdyn Franciszek
Gotner Adam
Gozdur Ryszard
Goździewicz Jacek
Goździewicz Józefa
Góra Lech
Górny Ryszard
Grabarski Roman
Grabowicz Zbigniew
Grabowski Jan
Grabowski Marek
Gręda Jadwiga
Grota Wiesław
Gryglewski Wojciech
Grzenia Bruno
Grzenkowicz Bogdan
Gutowski Władysław
Guździoł Aleksandra
Hacia Teresa
Hapke Bernard
Hellak Karol
Hensel Mirosław
Hinc Marian
Hinz Maria
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Hirsz Zbigniew
Iskierski Janusz
Jacek Władysław
Jach Andrzej
Jackowski Waldemar
Jagielski Piotr
Janczurowicz-Czaplic Wanda
Janka Jerzy
Jankowski Krzysztof
Jankowski Marian
Jankowski Roman
Jarosiewicz Ryszard
Jarzębiński Kazimierz
Jasiński Jerzy
Jaworska Barbara
Jaworski Jerzy
Jażdżewska Ewa
Jażdżewski Romuald
Jendrak Maria
Jerzak Kazimierz
Jesionowska Jadwiga
Jeziorny Marian
Jezusek Mirosław
John Jerzy
Julke Bernard
Jurczyński Władysław
Jurkowska Barbara
Just Anatol
Kadela Jerzy
Kalinowska Halina
Kalinowski Antoni
Kalinowski Leon
Kaliszuk Jan
Kalkowski Alfons
Kała Włodzimierz
Kałek Tadeusz
Kamieńska Elżbieta
Kamieński Jan
Kamieński Mirosław
Kamińska Krystyna
Kardas Henryk
Kardas Zbigniew
Karolin Witold
Karsznia Józef
Karwowski Tadeusz
Kasprowska Elżbieta
Kaszuba Grażyna
Kawiński Aleksander
Kazimierczak Jerzy
Kiesz Tadeusz
Kila Henryk
Kisielewski Tadeusz
Kiżewska Blanka
Klahs Witold
Knop Roman
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Kobierowski Stanisław
Kohnke Wojciech
Kołatka Jan
Kołodziej Andrzej
Kołodziejczyk Piotr
Komasiński Edward
Konkel Ireneusz
Konkel Paweł
Konkol Jan
Korczyńska Anna
Kordecki Władysław
Korsak Mirosław
Kosiedowski Janusz
Kosk Józef
Kosz Jan Ludwig
Koszarska Maria
Kotowski Edward
Kowal Jarosław
Kowalczuk Bogdan
Kowalczyk Jerzy
Kowalczyk Juliusz
Kowalczyk Ryszard
Kowalewski Roman
Kowalska Elżbieta
Kowalski Romuald
Kozicki Andrzej
Kozubski Jerzy
Kralewski Stanisław
Krasiński Stanisław
Krawczyk Czesław
Kreft Stanisław
Kriesel Jan
Krol Władysław
Krzewicki Jan
Krzyżanowski Andrzej
Księżopolski Zbigniew
Kubasiewicz Ewa
Kujawiński Józef
Kulaszewicz Piotr
Kulawczuk Henryk
Kulawik Andrzej
Kulwikowski Tadeusz
KummerAndrzej
Kurczewicz Marek
Kurowski Zbigniew
Kuster Jolanta
Kutnik Szczepan
Kuzimski Roman
Kwiatkowski Edmund
Kwiatkowski Stefan
Kwoka Zenon
Lekner Jerzy
Lenartowicz Jan
Lenartowicz Jan
Leoniak Tadeusz
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Lesiak Adam
Leszczyk Krzysztof
Lewandowski Andrzej
Lewandowski Henryk
Lewiński Tadeusz
Leyk Dionizy
Liberski Jarosław
Licau Andrzej
Lidzbarski Leon
Lidzbarski Zygmunt
Lis Jan
Lisiński Ryszard
Liszewski Franciszek
Łosiński Piotr
Łuczak Mirosław
Łydka Kazimierz
Machnicki Stanisław
Maciejewski Józef
Magalski Grzegorz
Majcher Zdzisław
Majewski Grzegorz
Majka Stanisław
Majorkiewicz Jan
Malczewska Alicja
Mańkowski Ryszard
Mański Czesław
Marczak Tadeusz
Marecki Wojciech
Markuszewski Zbigniew
Matela Zenon
Mazurkiewicz Kazimierz
Mechell Władysław
Mechliński Leon
Merchel Jan
Michalak Stanisław
Michalak Tadeusz
Michalski Janusz
Michewicz Stanisław
Michniewicz Stefan
Michulec Józef
Mierzejewski Henryk
Miętki Zdzisław
Mikołajczyk Krzysztof
Miłostek Stanisław
Miłosz Leonard
Mioskowski Jan
Miotke Jerzy
Miotke Lucjan
Miotke Zygmunt
Mirecki Zbigniew
Mironowicz Marian
Mizgalska Alicja
Mordul Jan
Mosek Alicja
Możejewski Eugeniusz
11

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
12

Możuch Tadeusz
Mrozowski Zbigniew
Muller Aleksander
Murdzia Stanisław
Myschker Jurgen
Myszker Wiesław
Mytkowski Piotr
Nadolny Tadeusz
Narloch Stanisław
Natucki Stanisław
Niedzielski Wojciech
Nikiel Janusz
Nikielski Tadeusz
Nowacki Andrzej
Nowacki Julian
Nowakowski Ryszard
Nowosielski Roman
Nowotiuk Tadeusz
Nykiel Zygmunt
Okrój Bronisław
Okrój Marian
Olkowski Janusz
Olszyna Michał
Ołtarzewski Grzegorz
Ordziniak Leszek
Orlikowski Zbigniew
Orłowski Michał
Osiński Teodor
Osowska Wiesława
Ossowski Stanisław
Ostrowska Janina
Owczarski Włodzimierz
Pacholec Marek
Pacholec Stanisław
Palczewski Henryk
Pałasz Jan
Pałasz Zygmunt
Papke Jerzy
Parszyk Henryk
Pasturczak Waldemar
Paszak Władysław
Pawelec Władysław
Pawlicki Szymon
Pawlik Jan
Pawluczyk Romuald
Pawluć Witold
Pawłowska Zofia
Pełka Bogusław
Peta Zenon
Petryk Henryk
Piątek Sylwester
Piątkowski Ryszard
Piekarski Maciej
Pieper Mirosław
Piontke Józef
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Piotrowski Edmund
Piotrowski Lechosław
Piotrowski Tadeusz
Piór Edmund
Pitter Stanisław
Piwko Tadeusz
Pławiński Tadeusz
Płotka Jerzy
Połom Mariusz
Postek Janusz
Pranczk Tadeusz
Pstrąg Kazimierz
Puzdrowski Mieczysław
Radke Grzegorz
Raszkowski Karol
Ratajczak Edwin
Ratkiewicz Wieslaw
Reinhardt Jan
Remiszewski Andrzej
Richter Anna
Rinc Andrzej
Rogowski Zygmunt
Romaniec Stanisław
Rosal Kazimierz
Rożański Henryk Tadeusz
Ruszkowski Remigiusz
Rutkowska Maryla
Rutkowski Maciej
Rybacki Jerzy
Ryga Henryk
Rząsa Mieczysław
Rzepa Stanisław
Rzeszótko Franciszek
Sabatowski Zygmunt
Sabiniarz Stanisław
Sadowski Lech
Sałaciński Sebastian
Sandach Zbigniew
Schmidt Jan
Schulz Andrzej
Schulz Czesław
Schwan Franciszek
Schwann Wojciech
Selin Mieczysław
Sentkowska Sabina
Seruec Genowefa
Sidorowicz Jerzy
Siejka Stanisław
Siemieńczuk Jan
Sienkiewicz Tadeusz
Sierżęga Ryszard
Sikorski Zygfryd
Siwołowski Jerzy
Skowroński Kazimierz
Slezyngier Paweł

403.
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405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.

Słabuszewski Jerzy
Słowik Wojciech
Sobczak Józefa
Sobczak Józefa
Sobczak Stanisław
Socha Henryk
Sondej Stanisław
Sorek Henryk
Stachura Marian
Staniewicz Jolanta
Stańczyk Teresa
Starosta Stanisław
Starszyk Stanisław
Stefan Roman
Stefanowski Marian
Stojański Jan
Strzelecka–Fiutak Mirosława
Strzelecki Stanisław
Stubiński Alfons
Stypuła Ryszard
Sulikowski Józef
Suzga Tadeusz
Syldatk Andrzej
Szaj Kazimierz
Szambelan Piotr
Szarafiński Tadeusz
Szczeciński Zbigniew
Szczepański Marian
Szlaga Gerhard
Szmit Edward
Szmuda Tadeusz
Szostak Marian
Szpinda Czesław
Szponar Andrzej
Szwarc Ryszard
Szweda Czesław
Szymerowski Franciszek
Śliwiński Edward
Śmiechowska Maria
Świnoga Jan
Świst Ryszard
Tabor Jerzy
Tajl Leon
Talaśka Jan
Tarasiewicz Henryk
Tomaszewski Edward
Tomczak Jan Maria
Tomczak Stanisław
Toporski Marian
Trocki Gerard
Trzciński Jerzy
Tulibecka Zofia

455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.

Tworkowski Zygmunt
Tyrka Andrzej
Tyszko Marian
Urbaniak Tadeusz
Waldowski Kazimierz
Wareris Wiesław
Warmowska Agnieszka
Wasilewski Tadeusz
Wesołowski Stanisław
Wiater Walerian
Wierzchowski Jan
Wiktorska Albina
Wilczewski Marian
Wilczyński Zygmunt
Wiśniewski Stanisław
Wiśniowska Krystyna
Witkowska Stanisława
Witkowski Edmund
Witt Bożena
Wodniak Henryk
Wodyk Wiesław
Wojciechowski Józef
Wojewski Jan
Wojtarowicz Aleksandra
Wolszon Roman
Wołowski Piotr
Woś Stanisław
Woźniak Eugenia
Woźniak Henryk
Wróbel Łucja
Wróblewski Andrzej
Wróblewski Lech
Wruk Kazimierz
Wyrzykowski Jerzy
Wysiecki Włodzimierz
Zalasiński Henryk
Zarwalski Józef
Zarzecki Czesław
Zbieć Mariusz
Zbudzki Zenon
Zielazek Andrzej
Zieliński Bogdan
Ziętek Józef
Zinke Ryszard
Zofka Zbigniew
Zwiercan Małgorzata
Zych Stanisław
Żabicki Stefan
Żelewski Edmund
Żelewski Tadeusz
Żuchowska Grażyna
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Ostatni dzień strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
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Koniec strajku - Pamiątkowe fotografie

Foto Zdzisław Mientki - Od lewej: Autor, Andrzej Kozicki, Andrzej Kołodziej, Grzegorz Kozak, Henryk Mierzejewski …
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Ten wózek, bierny świadek strajku, pełnił role trybuny. Po zakończeniu strajku potrzebował pomocy
technicznej. Foto Zdzisław Mientki
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Zmęczeni ale szczęśliwi. Liderzy strajku wychodzą ostatni. Foto Zdzisław Mientki
U góry: A. Kozicki, A. Kołodziej …
U dołu: A. Kołodziej, H. Mierzejewski, G. Kozak, Z. Mientki
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Ostatnie chwile w siedzibie Komitetu Strajkowego SKP 31 sierpień 1980 roku.
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31 sierpnia 1980 roku. Wieczór u ks. Prałata Hilarego Jastaka.
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Lech Wałęsa w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni we wrześniu 1980 roku.
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Oni tworzyli solidarność …
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Strajk ostrzgawczy 3 października 1980 roku.
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W Stoczni Remontowej Nauta
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W Naucie
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SOLIDARNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

Po rozpoczęciu strajku w sierpniu 1980 r., mimo okresu wakacyjnego, pracownicy Oświaty
i Wychowania złożyli swoje postulaty do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku.
Postulowano przede wszystkim poprawę sytuacji w oświacie poprzez zwiększenie nakładów na cele
oświatowe. Bardzo mocno podkreślano również konieczność zmiany roli nauki i wychowania:
„Uczeń ma prawo poznawać historię i kulturę ojczystą w jej pełnym zakresie. W tym celu należy
zweryfikować i uzupełnić podręczniki historii i literatury, zwłaszcza historii współczesnej. Szkoła
powinna szanować przekonania ucznia wyniesione z domu rodzinnego, a nie narzucać poglądów z nimi
sprzecznych”.
Po podpisaniu Porozumień w dniu 31 sierpnia 1980 roku, komitety strajkowe zaczęły
przekształcać się w komitety założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”. Z zachowanej dokumentacji dotyczącej środowiska pracowników Oświaty w Gdyni
wynika, że do „Solidarności” przystąpiło ok. 80 % zatrudnionych w tym resorcie. Większość
pracowników Oświaty w Gdyni zapisała się w pierwszych miesiącach działalności „Solidarności”: we
wrześniu, październiku i listopadzie 1980 r. Na ogólną liczbę 4 500 zatrudnionych nauczycieli
i pracowników obsługi – 3 400 przeszło do „Solidarności”, 900 pozostało w Związku Nauczycielstwa
Polskiego.
Już we wrześniu bardzo energicznie rozpoczęto prace nad dokładniejszą analizą sytuacji
w szkolnictwie oraz nad organizacją pracowników Oświaty w ramach NSZZ „Solidarność”. Powołano
Gdańską Komisję Oświaty, która już pod koniec września 1980 r. podjęła rozmowy z Ministerstwem
Oświaty zakładając, że wypracowywane porozumienie obejmie cały kraj.
Nauczyciele nie ograniczali się do krytykowania, ale bardzo aktywnie uczestniczyli w pracach
nad projektami zmian, które dotyczyły instytucji, ustroju szkolnego jak również programów nauczania
i systemu wychowania. Trzeba przypomnieć, że ówczesna sytuacja – brak papieru, materiałów
biurowych, cenzura, brak możliwości legalnego druku, powielania, trudny dostęp do telefonów a przede
wszystkim obstrukcja ze strony władz, ciągłe zastraszanie interwencją radziecką - nie ułatwiały
wspólnych działań, przygotowań czy konsultacji. Mimo to kompetentnie, w rekordowo krótkim czasie
przygotowano propozycje nowych ustaw oraz założenia programowe. Celem oddolnej inicjatywy
nauczycielskiej było wypracowanie nowej koncepcji wychowawczej i dydaktycznej dla szkolnictwa,
przygotowanie zgodnych z tą koncepcją programów szkolnych i podręczników oraz przeprowadzenie
niezbędnych zmian strukturalnych.
W pierwszej połowie października 1980 r. odbył się ogólnopolski zjazd przedstawicieli oświaty
i wychowania. Na Zjeździe powołano Krajową Komisję Koordynacyjną Oświaty i Wychowania NSZZ
Solidarność, której zadaniem było prowadzenie rozmów z władzami. Jednym z ważniejszych
postulatów było zwiększenie nakładów na oświatę w budżecie państwa.
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Pod koniec października „Solidarność” nauczycielska przedstawiła komisji rządowej 148
opracowanych postulatów dotyczących reformy systemu oświaty i szkolnictwa. 17 punktów
poświęcono problemom strategicznym i uspołecznieniu oświaty oraz decentralizacji decyzji, 15 –
organizacji szkół, 9 – kształceniu nauczycieli, 10 – problemom dzieci. Blisko 100 postulatów dotyczyło
poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli i pracowników oświaty. (Teresa Bochwic, RODZINY
I DZIAŁALNOŚĆ SOLIDARNOŚCI OŚWIATY I WYCHOWANIA 1980 – 1989, s. 55)
Władze odrzuciły wszystkie postulaty. Nauczyciele czterokrotnie podejmowali próbę
wznowienia rozmów. Na początku
listopada z determinacją przez 10 dni prowadzili
w Gdańsku strajk okupacyjny w Urzędzie Wojewódzkim „do czasu podjęcia przez rząd
konstruktywnych działań w celu poprawy katastrofalnej sytuacji w polskiej oświacie
i wychowaniu”. Efektem było podpisanie w dniu 13 marca 1981 r. przez Komisję Komitetu
Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania porozumienia
z ministrem oświaty. Stronę solidarnościową wspierało wielu utytułowanych naukowców
i przedstawicieli kultury, co utrąciło argument ministerstwa o konieczności przeprowadzenia
konsultacji. Porozumienie zawierało 148 postulatów, które były wcześniej przedmiotem negocjacji.
Nauczyciele zakwestionowali sens wprowadzania reformy szkolnej według założeń ministerialnych,
określając to mianem „ministerialnego bezprawia”. Pierwszym efektem było zawieszenie
wprowadzania 10-letniej szkoły ogólnokształcącej, krytykowanej przez środowisko solidarnościowe.
Przyczyną katastrofalnego, w opinii solidarnościowych nauczycieli, stanu oświaty było
centralne zarządzanie tym resortem oraz podporządkowanie celów nauczania doraźnym potrzebom
politycznym jak również ubezwłasnowolnienie nauczycieli wobec władz. W trakcie negocjacji strona
solidarnościowa wnioskowała o powołanie społecznej komisji kontroli nad oświatą, która czuwałaby
nad opracowywaniem programów szkolnych i społecznie pożądanej koncepcji wychowania młodzieży.
Na początku 1981 r. Krajowa Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” opracowała
propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych. Podkreślano, że nowe podejście do nauczania historii w polskiej szkole jest
integralnym składnikiem procesu odnowy rozpoczętej w sierpniu 1980 r. „Dla komunistów, który
dążyli do monopolu informacji i opinii, historia była narzędziem politycznym. Kto kontrolował historię,
kontrolował pamięć i ludzkie odruchy”.
Utworzono również Zespół Języka Polskiego oraz opracowano doraźne zmiany
w programie nauczania. „Solidarność” nauczycielska zainicjowała opracowanie nowych programów
z propedeutyki oraz przygotowanie propozycji zmian w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela.
Nową sytuację, po podpisaniu Porozumień Sierpniowych, po przeprowadzeniu strajku
nauczycieli w listopadzie 1980 r. oraz po podpisaniu Porozumienia z władzami oświatowymi,
odbierano jako zwycięstwo i otwarcie na nowe możliwości. Zarówno zgłaszane postulaty jak
i podejmowane działania miały na względzie dobro ogólne, poprawę warunków bytowych w szkołach,
zmianę programu nauczania uwzględniającą możliwość patriotycznego wychowania młodzieży,
zapewnienie podręczników dla uczniów, oczywiście również poprawę sytuacji materialnej nauczycieli.
Ten ostatni postulat miał także znaczenie ogólne - w dużym procencie do tego zawodu trafiali ludzie,
którzy nie mogli znaleźć innej, lepiej płatnej pracy… Dbałość o godne wynagrodzenie za pracę,
wymagającą poświęcenia i zaangażowania, zakładała, że zawód nauczyciela będzie atrakcyjniejszy
i przyciągnie najlepszych, że nie będzie to praca z przypadku…
Z zachowanych list członkowskich „Solidarności” gdyńskich pracowników Oświaty można
wnioskować, że to środowisko było nieomal jednolite w poglądach na temat sytuacji panującej w tej
branży i na temat koniecznych zmian. Najwięcej osób zapisało się do nowego związku już we wrześniu
1980 r. To również świadczy o determinacji tego środowiska. NSZZ „Solidarność” po wielu
pertraktacjach, sporach, strajkach ostrzegawczych, został zarejestrowany dopiero 10 listopada 1980,
mimo to znakomita większość pracowników Oświaty jednoznacznie zdeklarowała się po stronie
nowego związku wcześniej, mimo możliwych konsekwencji ze strony pracodawcy, którym nadal były
władze komunistyczne w tamtym okresie. Podjęte z wielką determinacją działania pracowników
oświaty zrzeszonych w „Solidarności” świadczą o wielkiej dojrzałości i patriotyzmie tego środowiska.
Jednym z liderów „Solidarności” Nauczycielskiej był Bronisław Sarzyński, mieszkający
w Gdyni - Małym Kacku, były więzień stalinowski z 12-letnim wyrokiem, przewodniczący KZ
„Solidarność” POiW, przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, a następnie
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wiceprzewodniczący na szczeblu krajowym.
Wielkie zaangażowanie, determinacja, energia i kompetencja oraz wielkie nadzieje na lepsze
jutro – to charakterystyczne cechy ówczesnego środowiska nauczycielskiego. Wczytując się w
przygotowywane wówczas analizy podsumowujące stan szkolnictwa, czytając postulaty i założenia
programowe – trudno oprzeć się stwierdzeniu, że to wszystko jest dzisiaj, po 34 latach, jeszcze bardziej
aktualne. Z tą różnicą, że wówczas winą za katastrofalny stan oświaty i systemu wychowania obarczano
władze komunistyczne, które poprzez oświatę realizowały swój polityczny interes. Podczas rozmów
prowadzonych przez solidarnościową Komisję z przedstawicielami rządu padło wręcz określenie:
oświata stała się „integralnym elementem i instrumentem patologii państwa”.
W czyim interesie dzisiaj wyrzuca się ze szkół historię, lektury, które budowały naszą kulturę
i tożsamość? Warto byłoby spytać zaangażowanych wtedy związkowców-nauczycieli, jak oceniają
obecny system wychowawczy z pozycji ówczesnych postulatów. Czy narzucanie „tolerancji”
rozumianej jako bezwzględna akceptacja wszystkiego sprzyja rozwojowi młodego człowieka, czy takie
podejście pozwala młodzieży rozróżnić, co jest dobre, a co złe? A przecież właśnie wspólne
rozpoznanie dobra i zła stanowi podstawę budowania tożsamości wspólnoty. Czy po doświadczeniach
ostatnich 25 lat wolności znalazłoby się tylu zaangażowanych, pracujących społecznie dla dobra
wspólnego ludzi jak miało to miejsce na początku lat osiemdziesiątych?
Danuta Sadowska
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Gdynia, dn. 3. 01.81
Protokół wyborczego zebrania delegatów NSZZ "Solidarność"
Wybory

Komisji

Wydziałowej

NSZZ

"Solidarność"

POiW

(Pracowników

Oświaty

i Wychowania) w Gdyni
Zebranie otworzyła Eryka Staniszewska, witając gości z Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" POiW
w Gdańsku Bronisława Sarzyńskiego i Jerzego Romana, przedstawicieli Koła Emerytów oraz przybyłych
delegatów.
Następnie głos zabrał przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność" POiW, Bronisław Sarzyński, który omówił
strukturę organizacyjną Związku. Najniższym szczeblem jest Koło w szkole, następny szczebel to Komisja
Wydziałowa, terytorialnie odpowiadająca Inspektoratowi Oświaty, na skalę województwa działać będzie Komisja
Zakładowa terytorialnie odpowiadająca POiW. Dalej - MKZ i Komisja Regionalna. Na Komisji Wydziałowej
spoczywa największa odpowiedzialność, ponieważ ona bezpośrednio współpracuje z Kołami. A pracy będzie
dużo i trzeba się do niej zabrać zaraz, ponieważ przeciwnicy "Solidarności" działają bardzo aktywnie. Musimy
więc wybrać ludzi, którzy będą umieli pomnażać dotychczasowe zdobycze Związku. B. Sarzyński omówił także
dokładnie wzorcową ordynację wyborczą.
Na przewodniczącego zebrania zaproponował Ewę Butowską.
Propozycja została przyjęta większością głosów.
Ewa Butowska zaapelowała do zebranych o dyscyplinę i działania z rozsądkiem i zastanowieniem, aby wybrani
zostali ludzie, którzy naprawdę na to zasługują. 0 protokołowanie poproszono Jadwigę Styczeń, do pomocy
zgłosiła się Jolanta Majczak. Następnie przewodnicząca podała porządek zebrania. / w załączaniu do protokołu /
Porządek został przyjęty większością głosów.
Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowej. Zgłoszono następujące propozycje:
1. Elżbieta Barszczewska
2. Zbigniew Leghowicz
3. Maria Gulczyńska Zalewska
4. Dzięciołowska Genowefa
5. Maria Bieniek
Podani kandydaci de Komisji Mandatowej zostali przyjęci większością głosów.
Eryka Staniszewska podała nazwiska delegatów, którzy nie znaleźli się na listach delegatów i prosiła zebranych
o uzupełnienie list.
Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania: na liścia figuruje 244 delegatów, obecnych jest 218,
tj. więcej niż wymagane 2/3.
De Komisji Matki zgłoszeni zostali:
1. Ewaryst Tawkin
2. Ewelina Reszman
3. Mirosława Kondracka
Kandydatów do Komisji Matki zebrani zatwierdzili większością głosów, przy trzech wstrzymujących się.
Przewodnicząca zebrania przypomniała, że ustalona została wstępna lista kandydatów do Prezydium Komisji
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Wydziałowej, którą można jeszcze uzupełnić.
Do Prezydium należy wybrać 15 osób, na liścia mamy na razie 26 osób. Komisja Matka, w skład której nie mogą
wchodzić kandydaci do władz, sprawdzać będzie zgodność kandydatur z wymogami Statutu. Należy uzyskać
zgodę na kandydowanie, dokonać prezentacji kandydata oraz uzyskać poparcie 20 % głosów w głosowaniu
jawnym. Kandydat będzie także odpowiadać na pytania z sali oraz prezentować swój program działania.
Przewodniczący Komisji Matki prowadził prezentację kandydatów: /Ewaryst Tawkin/
1. Anna de Ziemblice - Bogusz, SP 8, polonistka, UJ-dziennikarstwo, od trzech lat bez etatu, na zastępstwach.
Program: weryfikacja etatów nauczycielskich, zniesienie uprawnień kadrowych dyrektorów szkół.
Kandydatura została przyjęta.
2. Telesfor Czyi - Techn. Przetw. Ryb., naucz. jęz. pol., bezpartyjny. Program: wprowadzenie harmonii między
uczniem a nauczycielem.
Kandydatura została przyjęta.
3. Teresa Dyszlewicz poprosiła, aby wycofać jej kandydaturę ze względów rodzinnych.
4. Anna Dworniak - SP 8, 3 lata pracy w administr. szkolnej. Program: unormować problemy administracyjne,
uniezależnić szkoły od MZEAS.
Kandydatura została przyjęta.
5. Władysława Gasperowicz wycofała się, bez podania powodów.
6. Krystyna Gruniecka - SP 13, naucz, fiz.-chem., 16 lat pracy. Program: likwidacja ogólnych bolączek
nauczycielskich, inwestycje szkolne.
Kandydatura została przyjęta.
7. Krystyna Gruszczyńska - SP 36, 24 lata pracy, żadnych funkcji, pedagog, współpraca z IKNiBO.
B. Sarzyński - delegat szkół podst. Gdyni, czynny działacz "Solidarności".
Kandydatura została przyjęta.
3. Dobrosława Izdebska - Przedszk. 7, 10 lat pracy, bezpartyjna. Program: realizacja postulatów, Kandydatura
została przyjęta.
9. Teresa Kos wycofała się bez podania powodów.
10. Janina Małaszczycka - SP 36, zajmuje się finansami i wolałaby pracować w Komisji Rewizyjnej.
11. Walentyna Molenda - wycofała się bez podania powodów.
12. Teresa Ostrowska nie stawiła się na zabranie.
13. Wanda Pontus - SP 21, naucz, wf., organizator harcerski i turystyczny, rok przed emeryturą.
Kandydatura została przyjęta.
14. Waldemar Ross - Zesp. Szk. Chłodn., 20 lat pracy, 3 lat pracy w szkole, członek PZPR Pytanie:
co Pan zrobi, jeżeli linia partii będzie różna od linii związku, jak postąpi w przypadku polecenia partyjnego
sprzecznego z interesem związku?
Odpowiedź: Partia i "Solidarność" działają na razie po jednej linii. Kiedy zajdzie rozbieżność — dokonam
wyboru.
J. Roman - Kolega popełnił błąd, mówiąc "na razie".
Kandydatura została przyjęta.
15. Andrzej Sadowski - "Zesp. Szk. Mech., naucz, zawodu. Progres: demokracja bez względu na przekonania,
lepsza warunki dla młodzieży wychowawczo zaniedbanej.
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Pytanie: Mowa o zniesieniu różnicy przekonali jest deklaracją polityczną, a związek jest apolityczny.
Kandydatura została przyjęta.
16. Zdzisław Szudrowicz - 5 lat pracy w Zesp. Szk. Mech. Program: obrona interesów członków związku,
tworzenie lepszych warunków pracy.
Kandydatura została przyjęta.
17. Henryk Szulga - 5 lat pracy, ZSDO, naucz. wf, członek PZPR. Program: żeby związki nie były martwymi
duszami w szkole, lecz działały aktywnie, działania na rzecz sportu szkolnego.
Pytanie: Dlaczego nie oddaje Pan swoich sił partii, skoro ona ich teraz bardzo potrzebuje?
Odpowiedź: Do partii zapisałem się ,żeby aktywnie działać, a oprócz partii nie było innej organizacji. Ponieważ
działanie w partii okazało się niemożliwe, chcę działać w związkach.
Kandydatura została przyjęta.
18. Teresa Szczurek zrezygnowała bez

podania powodów.

19. Zofia Szwelnik - 24 lata pracy w szkoła specjalnej, współpraca z KZ NSZZ.
Kandydatura została przyjęta.
20. Urbaniak Roman - Zasp. Szk. Odzież., główny mech., bezpartyjny, 6 lat pracy. Program działania w interesie
pracowników.
E. Staniszewska - R. Urbaniak jest bardzo skromny i nie
MKS-u z załogami w

powiedział, że w czasie strajku był łącznikiem

głębi kraju.

Kandydatura została przyjęta.
21. Ryszard Tecław - II LO, 21 lat pracy w szkole, bezpartyjny. Program* więcej mieszkań dla nauczycieli, mniej
godzin dydaktycznych, mniej uczniów w klasie.
Pytanie: na poprzednim zebraniu mówił Pan, że współpracował z Lechem Wałęsą, czy to prawda?
Odpowiedź: uczestniczyłem w posiedzeniach MKZ, upoważnienie dostałem w centrali NSZZ "Solidarność".
Kandydatura została przyjęta.
22. Janina Wierzchowska - SP 13, naucz, geogr., ZKP bez funkcji, bezpartyjna. Program: jest bardzo dużo do
zrobienia. Trzeba realizować kolejno postulaty.
E. Staniszewska: Koleżanka od początku aktywnie pracuje w "Solidarności".
Kandydatura przyjęta.
23. Ewa Witkowska zrezygnowała bez podania powodów.
24. Anna Zalewska - Gulczyńska - Przedszk. 26, referent gospodarczy.
Kandydatura została przyjęta.
25. Izabela Żmijewska - nieobecna na skutek nieposiadania mandatu / z winy przewodniczącej Koła, która także
nie przyszła aa zebranie /. Oświadczyła, że jest gotowa do społecznej pracy w "Solidarności". / brawa /
26. Barbera Linkiel - jest nieobecna, lecz zostawała pisemną zgodę na kandydowanie. Pracuje
w V LO, matematyk, 10 lat pracy, bezpartyjna.
Kandydatura została przyjęta.
Od tego momentu kandydatury podawano z Sali, na wezwania Komisji Matki.
27. Eryka Staniszewska - 23 lata pracy, ZNP, delegat szkół podst. Gdyni, aktywny działacz "Solidarności”.
"Uważam, że z obowiązków wywiązałam się należycie a ocenić nogą mnie moi przełożeni".
Pytanie: Dlaczego oceniać mają przełożeni, a nie doły?
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Odpowiedź: doły także.
Kandydatura została przyjęta.
23. Jadwiga Styczeń - delegat szkół średnich Gdyni» aktywny działacz "Solidarność!". Absolw. UG. Rusycysta,
członek PZPR. "Uważam» że pytania zadawane członkom partii przypominają polowanie na czarownice,
a przecież nie przynależność określa człowieka.”
Kandydatura została przyjęta.
29. Barbara Bresiak - Lic. Med. Program* uregulowanie problemów szkolnictwa medycznego. Kandydatura
została przyjęta.
30. Ewaryst Tawkin – 3,5 roku pracy, długo, na zastępstwach.
Przewodnicząca zwolniła E. Tawkina z Komisji Matki, na jego miejsce weszła Teresa Bednarska.
Kandydatura E. Tawkina została przyjęta.
31. Gizela Winniecka
Kandydatura została przyjęta.
32. Irena Jaworska - naucz, przedm. Zaw. Zesp. Szk. Odzież., działacz starych związków.
Kandydatura została przyjęta.
33. Ciuraszkiewicz Bożena. Program: działalność statutowa.
Kandydatura została przyjęta.
34. Butewska Ewa - SP, matematyk, w PZPR od 1970, kiedy do władzy doszedł Gierek, na fali odnowy. Program:
walka o godność człowieka, lecznictwo zawodowe. Kandydatura została przyjęta.
35. Domicela Chmielewska - działacz ZNP, 27 lat pracy. Program spełnić postulaty.
Kandydatura została przyjęta.
36. Urszula Przybylak - prac. adm., bezpartyjna. Program» zająć się sprawą odznaczać dla nauczycieli, warunków
pracy i płacy.
Kandydatura została przyjęta.
37. Tadeusz Grubba - 25 lat pracy, główmy mech. w Zasp. Szk. Chłód., pracuje społecznie, bezpartyjny.
Kandydatura została przyjęta.
38. Michalina Kostjan - nieobecna, rekomendację zapisała Komisja Koła - bezpartyjna, uczynny pracowity
człowiek, działacz społeczny.
Kandydatura została przyjęta.
39.

Maria

Drozdowicz

-

zna

się

na

sprawach

rachuby

i

tymi

sprawami

może

się

zająć

w "Solidarności".
Kandydatura została przyjęta.
40. Jadwiga Kierznikiewicz - Przedszk., dwoje dzieci, Stwierdziła, że na sali są przeciwnicy przedszkoli,
ponieważ więcej kandydatur przyjmowane jest ze strony szkół.
Po pierwszym liczeniu głosów okazało się, że jest ich za mało. Po powtórnym przeliczeniu głosów kandydatura
została przyjęta.
41. Anna Smolarczyk - Przedszk., 29 lat pracy, w PZPR bez funkcji, Program: godziwe warunki odpoczynku
dzieci w przedszkolach, zwiększenie nakładów literatury dziecięcej.
Kandydatura została przyjęta.
42. Marian Czyż - Zasp. Szk. Chłodn., 6 lat pracy, członek PZPS. Program: przyśpieszeni) załatwiania spraw
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mieszkaniowych.
Kandydatura została przyjęta.
43. Grażyna Porydzaj - 1 LO, członek PZPR, przew. Komisji Koła, naucz, matematyki, obecnie uczy różnych
przedmiotów.
Kandydatura została przyjęta.
44. Jolanta Bartosińska - studia rolnicze. Program: podniesienie rangi rady pedagogicznej.
Kandydatura została przyjęta.
45. Stanisław Okonek - Zesp. Szk. Chem., naucz, wf., bezpartyjny, poznaje dopiero problematykę związkową.
Związek powinien się skupić na realizacji postulatów.
Kandydatura została przyjęta.
46. Lucjan Popek - Zesp. Szk. Budowl., był pracownikiem Stoczni Gdańskiej, od 1972 r. bezpartyjny.
Kandydatura została przyjęta większością głosów.
Przedstawiciel KZ, 3. Sarzyński przypomniał, że praca związkowa wymaga dużo wolnego czasu, należy więc i o
to pytać kandydatów.
47.

Alicja

Malczewska

-

ZSB0,

bezpartyjna.

Program:

przywrócić

nauczycielom

ich

pozycję

w społeczeństwie, jaką mieli przed wojną, poszanowanie godności, zniesienie oceny nauczyciela.
48. Zdzisława Witkowska - ZSZ i TBO Stoczni Mar. Woj., naucz. jęz. poi. Program: zwiększenie autorytetu
nauczyciela w społeczeństwie.
Kandydatury A. Malczewskiej i Z. Witkowskiej zostały przyjęte.
49. Irena Cirocka — woźna w przedszkolu.
Kandydatura została przyjęta.
50. Maria Robaszkiewiez zrezygnowała baz podania powodów.
Po trzykrotnym wezwaniu przewodniczącej do składania kandydatur, lista została zamknięta.
Następnie przewodnicząca prosiła o podawania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Podano nast. Kandydatury:
1. Z. Lechowicz
2. T. Kos
3. B. Krasowska
4. B. Szymczak
5. R. Karkoszka
6. K. Siewart
7. M. Kasica
Przewodnicząca jaszcze raz przypomniała zasady wyborów zgodnie z ordynacją wyborczą.
B. Sarzyński omówił szczegóły zasad wyborczych.
Komisja Matka odczytała jeszcze raz listę kandydatów do Komisji Wydziałowej. Przystąpiono do wyborów.
Głosy zabrali członkowi

Komisji Skrutacyjnej do specjalnych urn. Podczas liczenia głosów podawano

kandydatury do Komisji Rewizyjnej, po wyjaśnianiu B. Sarzyńskiego co stanowi zadania tej Komisji.
Padły nast. kandydatury:
1. Janina Małaszezycka
2. Maria Brześaiak, 22 lata prasy w MZEAS w rachubie
3. Sauszyn Jadwiga, bezpartyjna, pracuje w rachubie w przedszkolu
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4. Helga Łukaszewska, nauczyciel
Kandydatury zostały przyjęte.
Z. Lechowicz i J. Majczak odmówili kandydowania bez podania powodów.
Przedstawiciel KZ NSZZ, Jerzy Roman powiedział, ż# korzystnie byłoby, gdyby członek Komisji Zakładowej,
którego także będziemy dziś wybierać, wchodził w skład Komisji Wydziałowej.
B. Sarzyński omówił najważniejszą grupę problemów, którą będzie musiała się zająć Komisja Wydziałowa, tj.
sprawy interwencyjne. Stwierdził także, że będziemy szukać przyczyn konfliktów i usuwać właśnie przyczyny a
nie skutki. Nie wszystkie sprawy muszą trafiać do komórki interwencyjnej Komisji Zakładowej. Powinny twa
trafiać tylko te, które dotyczą KOiW.
J. Roman – ponieważ mamy jeszcze wybrać delegatów na zebranie wyborcze Komisji Zakładowej, proponuję,
żeby na ich liście znaleźli się ci spośród kandydatów, którzy nie zostali wybrani do Komisji Wydziałowej. Lista
delegatów na zebranie powinna zawierać nie więcej niż 73 nazwiska.
Komisja Skrutacyjna pedała wyniki I tury wyborów do Prezydium Komisji Wydziałowej:
Uprawnionych do głosowania - 216
Głosów oddano - 211, minimum statutowo - 106
Tak więc pa I turza głosowania w skład Prezydium KW weszli:
1. A. da Ziemblica - Bogusz
2. T. Czyż
3. K. Gruszczyńska
4. W. Pontus
5. Z. Szudrewicz
6. R. Urbaniak
7. K. Staniszewska
8. P. Tawkin
9. L. Popek
W II turza wyborów potrzebną ilość głosów otrzymali:
1. B. Ciuraszkiewicz
2. B. Butawaka
3. J. Wierzchowska
4. A. Malczewska
5. J. Styczeń
6. Z. Szwelnik
Wyżej wymienione osoby stanowią skład Prezydium Komisji Wydziałowej N5ZZ "Solidarność"
w Gdyni.
Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pedał wynik wyborów Komisji Rewizyjnej.
W jej skład weszły:
1. J. Małaszczycka
2. K. Prześniak
3. H. Łukaszewska Następnie przystąpiono do wypełniania list wyborczych delegatów na zebranie Komisji
Zakładowej.
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Przewodniczący Komisji Kół składali swoja propozycje.
B. Sarzyński przypomniał, że propozycje te nie są dla wyborców zobowiązująca, oni sami powinni zdecydować,
kogo wydelegują na zabrania wyborcze Komisji Zakładowej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podał wyniki wyborów przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZ7
"Solidarność" POiW w Gdyni:
przewodniczącą została wybrana Erka Staniszewska.
E. Staniszewska - jestem zaskoczona takim wynikiem wyborów, dziękuję wyborcom za okazane mi zaufanie.
B. Sarzyński - w najbliższym czasie Prezydium ukonstytuuje się i rozdzieli zadania i kompetencje.
J. Roman - Komisja Rewizyjna także wyłoni spośród swoich członków przewodniczącą. Następnie dokonano
wyborów stałego członka Komisji Zakładowej oraz delegatów na wyborcze zebranie Komisji Zakładowej. Po
zebraniu list i obliczeniu wyników głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podał wyniki:
w u turze wyborów stałym członkiem Komisji Zakładowej został wybrany Roman Urbaniak. Lista delegatów na
zebranie Komisji Zakładowej znajduje się w załączeniu do protokołu.
Po wyczerpaniu porządku dzisiejszego zabranie zostało zakończone.

Protokołował:

Przewodniczył:

Jadwiga Styczeń

Ewa Butowska

Jolanta Majcznk
Załączniki do protokołu stanowią:
Porządek zebrania
Protokół Komisji Mandatowej
Protokół Komisji Matki
Protokół Komisji Skrutacyjnej /

wybory Prez. Kom. Wydz./

Protokół Komisji Matki / wybory Kom. Rewiz. /
Protokół Komisji Skrutacyjnej /

wybory Kom. Rewiz. /

Protokół Komisji Skrutacyjnej /

wybory Przew. Kom. Wydz. /

Protokół Komisji Skrutacyjnej /

wybory członka Kom. Zakł. /

- „-

-„-

-„-

/

-„-

-„-

-„-

-„-

II tura /

Protokół Komisji Skrutacyjnej / wybory delegatów na zebr. Kom. Zakł./
Lista wybranych delegatów aa zebranie wyborcze Komisji Zakładowej.
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Imienne listy członków NSZZ Solidarność w gdyńskich placówkach Oświaty i Wychowania
w Gdyni w 1981 roku.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Związkowa codzienność.
Lech Wałęsa z wizytą w Naucie

109

110

Polonijna wizyta w Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Naucie

Eugeniusz Możejewski
- Pierwszy Pzewodniczący NSZZ Solidarność
w Naucie
Marek Formela / w środku/ – Lider Strajku w Naucie
111

Smoleń i Laskowik w siedzibie Komitetu
Budowy Pomników w Gdyni

112

Zdzisław Ślesarow /z lewej/ i Edward Szmit /z prawej/ w pracy związkowej
113

Autor książki o polskiej solidarności wśród gdyńskich
stoczniowców
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Pracownicy KE Biura Konstrukcyjnego SKP Gdynia w 1980 roku, w tym uczestnicy strajku w
Sierpniu 80’ – lista przygotowana przez Edwarda Szmita.

Lp

Nazwisko, imię

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
45
46

Adamski Zbigniew
Boban Antoni
Bogalecki
Brzeziński Jerzy
Darabasz Maria
Dunst Ireneusz
Dygała Józef
Dziaduszek Waldemar
Filipowicz Krzysztof
Giczela Jerzy
Głowacki Eugeniusz
Górski Ryszard
Grabowicz Zbigniew
Grzenia Bruno
Huelse Makary
Idczak Leszek
Kaliszuk Jan
Kamecki Zenon
Kamrowska Mariola
Klonowski Mieczysław
Konarska Elżbieta
Kozłowski Andrzej
Kuchanny Marzena
Lewandowski Gwidon
Malicki Zbigniew
Malinowski Zbigniew
Natucki Stanisław
Nowak Leon
Olkowski Janusz
Plichta Joachim
Różański Bogdan
Seyfried Andrzej
Sidorowicz Jerzy
Sobczyk Aleksandra
Edward Szmit
Szynaka Gerald
Świt Janusz
Tews Anna
Wojciechowska Barbara
Wojtarowicz Aleksandra
Wróbel Jerzy
Żakowski Bogdan

Stanowisko
St. Projektant
K-k zespołu
Projektant
Projektant
Projektant
Z-ca kier. Pracowni KE
Projektant
Z-ca kier. Pracowni KE
Projektant
Kier. zespołu
St. projektant
Projektant
K-k Pracowni
Projektant
St. projektant
St. technik
Kier. zespołu
Gł. projektant
Kreślarka
St. projektant
Kreślarka
Projektant
Kreślarka
Projektant
K-k zespołu
Projektant
Projektant
Projektant
Kier. zespołu
Kier. zespołu
St. technik
Projektant
Projektant
Projektantka
Projektant
St. projektant
Projektant
Kreślarka / Sekretarka
Projektantka
Projektantka
St. projektant
Projektant

Informacje
Nie żyje
Nie żyje
Nie żyje

Nie żyje
Nie żyje
Nie żyje

Nie żyje

Nie żyje

Nie żyje
Nie żyje

Nie żyje
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Wykaz pracowników Wydziału W-5 SKP
występujących ze Związku Zawodowego Metalowców
którzy zadeklarowali przystąpienie do NSZZ Solidarność

lp.

nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
15.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Józef Kisielew
178978
Mieczysław Fomella 73602
Teofil Serkowski
72279
Aleksander Lutowski 44467
Grzegorz Jurczuk
73454
Roman Baszanowski 337078
Henryk Bielicki
70894
Kazimierz Czarnowski 309288
Zbigniew Bielicki
236987
Marian Pogorzelski 173197
Jerzy Ropelewski
228231
Zygmunt Uzdrowski 71162
Czesław Wołdach
338581
Kazimierz Pałasz
72665
Brunon Jaszewski
73636
Zbigniew Fomella
73426
Andrzej Malinowski 70690
Zenon Bladowski
292362
Andrzej Szmidtka
332080
Wacław Zakierski
73578
Andrzej Mutkie
330686
Tadeusz Kołodziejczyk 177748
Andrzej Dybowski 328358
Tadeusz Stolarczyk 325765
Zygmunt Korwel
75556
Henryk Marzejon
32462
Stanisław Czerenko 315247
Zdzisław Wiśniewski 38963
Henryk Lens
315349
Wacław Kozak
209671
Jerzy Kiszewski
340353
Zdzisław Jagła
73239
Ludwik Arendt
71242
Franciszek Bąłdyga 338821
Henryk Grzenkowicz 66185
Józef Grzenkowicz 71211
Jan Grapentyn
71435
Ryszard Maciejewski 33599S
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nr. kontrol.

lp.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51 .
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

nazwisko i imię

nr. kontrol.

Kazimierz Mierzwa 132718
Andrzej Perużyński 217909
Kazimierz Komosiński 131940
Mirosław Szmit
293039
Jan Mach
336643
Stanisław Król
71151
Jan Rozengart
315462
Zygmunt Kamiński 73068
Edward Jarski
70828
Stefan Sikorski
89056
Kazimierz Olszowy 292986
Tadeusz Pactwa
74196
Jan Ruta
177952
Jan Domagalski
74582
Eleonora Zinke
74695
Jadwiga Orłowska 74786
Ryszard Wenta
315575
Bazyli Bartniczuk
335571
Jerzy Zdunek
293061
Cysewski Henryk
71355
Zbigniew Baranowski 336325
Zenon Leśniak
22807
Franciszek Masłowski 158656
Kazimierz Duda
73501
Henryk Swidziński 310318
Józef Wojda
97883
Henryk Wysocki
75032
Dionizy Kukla
1273 99
Wiesław Prokopiak 328052
Władysław Nowak 129319
Zbigniew Gałka
298489
Jerzy Kucharczyk
313079
Zbigniew Kleina
167897
Ryszard Suski
77073
Gerard Okuń
72450
Emil Białk
72621
Ryszard Kołodziejski 73046
Leonard Łaga
315361

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Krzysztof Markowski 290490
Henryk Kochański 72756
Kazimierz Rychert 73330
Roman Pysznik
72982
Władysław Łukasik 315360
Jan Jędrzejek
71912
Jan Wensierski
152281
Manfred Trendel
187144
Dariusz Czech
340080
Witold Matys
276556
Krzysztof Zacharzewski 293050
Mieczysław Meier 133438
Ludwik Popka
148741
Alfons Pienszke
70883
Mieczysław Białczyk 71173
Benedykt Muza
333641
Henryk Kluk
72552
Mieczysław Mucha 70748
Mieczysław Sinda
339610
Eugeniusz Czoska 223945
Mirosław Polkowski 290060
Włodzimierz Pstyga 71730
Zygfryd Elwart
73115
Bogdan Połeć
179369
Zdzisław Brzeziński 70646
Andrzej Tarasiewicz 315542
Jan Zaczek
339519
Jan Bistram
72417
Stefan Moskal
73818
Stanisław Fidut
71311
Franciszek Blok
220911
Zdzisław Wittbrodt 315564
Wiesław Rychert
315451
Krzysztof Frankowski 276283
Roman Rudnicki
101687
Jarosław Łukian
327831
Jan Włodarczyk
72519
Bogdan Złomańczuk 93621
Antoni Żywicki
72257
Mieczysław Rapczyński 72461
Antoni Rzepiński
172579
Stanisław Szulta
73589
Andrzej Kobyliński 93980
Piotr Pettke
72971
Karol Kozłowski
261197
Antoni Radtke
70681
Józef Zwolak
238270
Jerzy Szematowicz 223399
Florian Schirmacher 315495
Stefan Kutek
339601

127.
128.
129.
130.
131.
152.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Stanisław Pepliński 339654
Edward Czapiewski 339665
Stanisław Tatol
92910
Jan Mikuła
107907
Kazimierz Kwiatkowski 73603
Józef Rohde
72213
Adam Pałka
211703
Julian Wnorowski
89395
Eugeniusz Tuskowski 336303
Jan Kącik
185748
Czesław Pecyna
153942
Lech Musiał
73308
Józef Lusio
116671
Zenon Stefanowicz 70770
Jan Szulist
71479
Jan Kanlcowski
70679
Tadeusz Lewicki
70792
Czesław Szweda
115565
Wojciech Kołodziejczak 146684
Jerzy Piotrowski
88970
Mieczysław Kierziejonek 70952
Stanisław Demkowicz 340025
Józef Turkuła
340149
Marian Tyszko
90414
Stanisław Kowalewski 231457
Jan Ramotowski
117021
Marianna Królik
74833
Bernard Jastrzębski 74684
Bobrowski Tadeusz 228706
Franciszek Lehmann 72740
Danuta Słodkowska 201772
Irena Rzepkowska 152268
Zofia Potrykus
74298
Zofia Marciniec
118395
Jadwiga Bastuba
87820
Marta Wangler
187122
Maria Marszala
256802
Helena Piotrzkowska 74355
Helena Pstrongowska 215311
Leon Jarzembiński 70974
Piotr Nowakowski 72814
Zdzisław Bujak
74844
Józef Kass
72836
Kazimierz Pszczoliński 237
Leon Dorsz
32134
Stanisław Thiel
70624
Edmund Malottke
71366
Czesław Bejrowski 70668
Reinhard Goik
292920
Tadeusz Rutkowski 266413
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177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219;
220.
221.
222.
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Wiktor Wróbel
221697
Kazimierz Pstrongowski 74254
Alfons Szreder
74130
Jadwiga Puszczak
74072
Janusz Gruźlewski 53620
Teresa Frymark
74028
Mirosław Szumnarski 252998
Andrzej Lehmann
236819
Marian Koss
74041
Stefan Pstrągowski 74152
Bogdan Lejk
315338
Czesław Gackowski 73534
Stanisław Banasiewicz 72745
Zygfryd Reszka
72268
Zdzisław Pogorzelski 73831
Bernard Pogorzelski 66551
Jerzy Hewelt
38657
Zdzisław Kramarski 72643
Alojzy Jankowski
239219
Edwin Ossowski
72392
Krzysztof Godlewski 315280
Henryk Nowicki
72993
Stanisław Okrój
221813
Antoni Burzan
214941
Stefan Szwaba
337522
Alojzy Cirocki
72778
Tadeusz Piątkowski 72246
Andrzej Hański
199772
Tadeusz Bolda
239842
Bogumił Kobiela
339361
Feliks Piastowski
71481
Ildefons Maślankiewicz 92025
Marek Wenta
315553
Sergiusz Pućko
73161
Krzysztof Michalczyk 251781
Marian Wojas
179723
Anastazy Jank
73081
Stefan Barcz
73241
Adam Potrykus
315393
Zygmunt Kucmann 325018
Bogusław Staszewski 178300
Tadeusz Jesionowski 149630
Piotr Swęd
339927
Zbigniew Nadolny 72847
Zenon Piwnicki
325754
Władysław Kurzawski 73013

223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

Paweł Konkol
72825
Krzysztof Piskorz
292997
Eugeniusz Hildebrandt 207854
Jan Skrzypkowski
315520
Ryszard Olszewski 315382
Józef Waremik
276534
Gerard Gdanietz
226855
Henryk Nosal
213573
Jan Rymon-Lipiński 323666
Eugeniusz Czerwaty 223504
Mirosław Żywicki 332071
Henryk Jagorz
337996
Henryk Śliwiński
99601
Adam Ciepłucha
149481
Ryszard Bambińek 249996
Mieczysław Piankowski 101701
Kazimier Woźnicki 149621
Tadeusz Lipka
180036
Edmund Szczepański 72574
Mirosław Makiła
312563
Tadeusz Nowicki
171848
Józef Wojciechowski 72224
Eugeniusz Linde
73975
Tadeusz Duraj
258639
Longin Goszczycki 310067
Henryk Block
73465
Czesław Kubicz
340105
Bernard Mortek
145432
Stanisław Jurczenia 141278
Eugeniusz Staniszewski 73033
Janusz Dolmierski 292911
Gwidon Rosek
340342
Eugeniusz Bystry
71118
Bernard Ignera
73964
Józef Wesołowski
71005
Zenon Magulski
292942
Bogdan Czaja
234276
Edmund Szczypior 341701
Tadeusz Fudala
73181
Jerzy Lemańczyk
338231
Arkadiusz Woliński 293

Stan na dzień 29 września 1980 roku
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Andrzej Kozicki - Wspomnienia sierpniowych dni 1980 roku.
W sierpniu 1980 rok pracowałem [już od ponad10 lat] w Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni. Pracowałem wówczas na stanowisku kierownika zespołu w Pracowni Kadłubowej stoczniowego
biura projektowego.
Od 12 lat byłem mężem Alicji i szczęśliwym ojcem licznej rodziny – 6-ro dzieci, najmłodszy w
wieku niepełna 2 lat.
Nie było lekko zapewnić chleb dla całej naszej rodziny, ale jakoś sobie radziliśmy. Dzięki pomocy
rodziny na początku lat 70-tych kupiliśmy działkę w Wysokiej [obecnie Osowa] i po rozpoczęciu budowy
we wrześniu 1970 i uzyskaniu kredytu budowlanego [po chyba ponad roku starań o kredyt] postawiliśmy
dom, w którym zamieszkaliśmy w grudniu 1972 r. Można powiedzieć, że wiodło się nam nie najgorzej, –
chociaż było to opłacone ciężką pracą w godzinach i po godzinach pracy – nadgodziny i prace zlecone.
Prawdę mówiąc nie mieliśmy czasu ani sił, aby wiele czasu zajmować się słuchaniem Radia Wolna
Europa, ale mieliśmy pełne przekonanie, że przestrzeń publiczna – wszystkie media są wypełnione
kłamstwem – i to dla mnie stanowiło główny powód przyłączenia się do protestu.
Z kolegami w Stoczni dyskusje miały charakter ogólnikowy nie systemowy, a i o głębszych
dyskusjach nie było mowy głownie z powodu tego, że osobiście nie miałem pewności do wszystkich, a
było powszechnie wiadomo, że pracują wśród nas członkowie i ORMO i pewnie niektórzy dla SB. Tak,
więc nie angażowałem się w głębsze rozważania na tematy polityczne, chociaż wspólne przeżycie mordów
popełnionych przez komunistów w grudniu 70 roku oczywiście w pewnym sensie zjednoczyło nas, ale
pełnego zaufania do najbliższego otoczenia nie miałem – może do niektórych, ponadto brak czasu i duża
ilość pracy nie pozwalały na to.
Bibuła pewno krążyła w Stoczni, ale nie przypominam sobie, aby coś trafiało w moje ręce,
– jeśli to okazjonalnie.
Dnia 15 sierpnia, gdy Andrzej Kołodziej porwał pierwszą grupę stoczniowców do przejścia pod
główną bramę Stoczni – a było to z rana – myślę, że było to przed ósmą rano – przez okna nagle
usłyszeliśmy głośne okrzyki protestu i zobaczyliśmy znaczną grupę stoczniowców maszerujących w stronę
bramy.
Wtedy zacząłem się gwałtownie zastanawiać – jak się zachować, czy mój udział w tym proteście
ma sens, nie trwało to długo – doszedłem do wniosku, że w takim proteście udział winni wziąć wszyscy,
którym leży na serce dobro wspólne. Nie tłumacząc za wiele swoim kolegom, zszedłem wolno schodami
z 7 piętra na dół i dołączyłem do grupy stoczniowców, która już urosła do kilkuset.
Wszystko, co tam się wtedy zaczęło jawiło mi się jako ogromny rozbłysk pełnej wolności, jakiej
wówczas bardzo wszystkim brakowało...
I tak się to zaczęło, a Andrzej Kołodziej bardzo dobrze jak na swój wiek i doświadczenie
przemawiał i opanowywał niewłaściwe zachowania.
Ze sporą ulgą przyjąłem fakt, że do protestu zaczęły dość szybko dołączać liczne grupy
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z wszystkich działów Stoczni, w tym znaczna ilość moich kolegów z biura, którzy później m.in. włączyli
się w prace w stoczniowej drukarni. Wśród zebranych widziałem wielu kolegów ze swojego otoczenia, ale
najwięcej było jednak stoczniowców – pracowników z warsztatów, hal i doków. Wielu z nich znałem
oczywiście – kontakty konstruktorów z produkcją zawsze były bardzo bliskie, wśród znajomych i kolegów
znajdowali się między innymi: Edek Schmidt, Mariusz Różański, Piotr Onuszko, Marian Tyszka i wielu
innych.
Nie pamiętam już, w jaki sposób znalazłem się w Stoczniowym Komitecie Strajkowym, pewnie z
powodu tego, że byłem znany z niewyparzonego języka wśród kolegów, a i moja praca
w biurze polegała na ścisłej współpracy przy budowie statków z produkcją – głównie z wydziałami
kadłubowymi, – które zatrudniały setki spawaczy.
Kontaktu z domem nie miałem, telefonu w domu nie było, mogłem zadzwonić tylko do teściów,
że zostaję w stoczni na strajku okupacyjnym. Chyba w niedzielę po południu, odwiedziła mnie żona z
którymś z dzieci, – ale nie jestem pewien. Tam się tyle działo, cały czas w czymś byłem zajęty, no cóż
spotkania Komitetu Strajkowego trwały dość długo – wszyscy musieli się przecież poznać, wyznaczyć
cele i podzielić zadania, no i przede wszystkim upewnić się, że mogą mieć do siebie zaufanie. Chociaż
muszę stwierdzić, że Andrzej Kołodziej od początku prezentował [może niejawnie] ograniczone zaufanie
– i bardzo słusznie. Przypominam sobie, że spotkania te były długotrwałe i dość nerwowe, – co zrozumiałe,
bo przecież wszyscy byli pod naciskiem własnych doświadczeń z grudnia 70-tego.
Najbardziej nerwowe były wszystkie działania związane z przejęciem drukarni i stoczniowego
radiowęzła, ale udało się – najpewniej o przejęciu radiowęzła najdokładniej będzie pamiętać Zygmunt
Pałasz.
Wiem, że wyjechała w sobotę 16 sierpnia delegacja 2 osób do księdza Hilarego Jastaka
z prośbą odprawienia Mszy świętej w niedzielę. I ta Msza święta została odprawiona – pierwsza w czasie
strajków na Wybrzeżu na terenie Stoczni w Gdyni. Oczywiście uczestniczyłem w tej mszy świętej – było
to wydarzenie niezwykłe, tym bardziej, że byli pewnie wszyscy stoczniowcy [może tylko zatwardziali
ateiści nie przyszli], bo bardzo wiele osób przeżywało tam silne emocje, wielu wręcz płakało, ale ta
uroczystość, a w szczególności piękne, podniosłe kazanie księdza Jastaka wszystkich dodało ducha i
napełniło przekonaniem, że należy coś poświęcić dla ogółu.
Obaw w czasie strajku było wiele – zagrożenia zewnętrzne, na które nasz wpływ był bardzo
ograniczony [najważniejszy warunek to było oczywiście nie opuszczanie stoczni], no i wewnętrzne –
pewna

dyscyplina

i wstrzemięźliwość od alkoholu – i tu głównie Andrzej Kołodziej się sprawdził, – pojedyncze przypadki
były publicznie rozliczane i po 2 – 3 dniach chyba nie było z tym problemu. Druga sprawa – radykalizacja
nastrojów rozliczeniowych w stosunku do przełożonych – były takie publiczne rozliczenia niektórych
dyrektorów i powiem, że byłem zaskoczony świetnym przygotowaniem Andrzeja do takich rozmów. Po
prostu panował nad emocjami tłumu.
W poniedziałek 18 sierpnia zostałem wydelegowany do MKS do Gdańska, decyzję podjął Andrzej
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Kołodziej, byłem tam po południu, – ale tam tylko pierwszego dnia byłem traktowany jak „ważny” delegat
z dużej Stoczni. Później dołączyło tak wielu przedstawicieli, że uczestniczyłem tylko w obradach ogólnych
w Sali BHP.
Z osób, które zapamiętałem z tego czasu i które w różny sposób goszczą w moich myślach to [nie
mówiąc oczywiście o Andrzeju Kołodzieju, – bo to oczywiste] na pewno wybija się pani Anna
Walentynowicz, która z wielkim poświęceniem służyła przez cały czas strajkującym przygotowywaniem
posiłków. Na pewno do tego grona zalicza się również Andrzej Gwiazda, którego głos w rozmowach z
Jagielskim był zawsze jednoznaczny – nie było tam nigdy tego, co już wówczas było słychać w słowach
Wałęsy – ustępowanie pola. Nie bardzo wtedy można było się na tym wszystkim rozeznać – nawet dzisiaj
pewnie trudno to rozsądzić.
Z czasów spania na tzw. „styropianie” [„przytulił” mnie mój kolega ze studiów Andrzej Czerski]
zapamiętałem również panią Ewę Milewicz, która okazała się po latach bardzo oddaną Michnikowi
dziennikarką – i kiedy jeszcze brałem do ręki, „GW” z rozczarowaniem czytywałem jej artykuły w połowie
lat 90-tych.
Ostatnią osobą, która z czasem strajku sierpniowego utkwiła mi w głowie to pan Stanisław
Twardowski, [jeden z szefów Biura Projektowego stoczni], który gdy wróciłem wieczorem z Gdańska do
Gdyni, ofiarował się, że odwiezie mnie do domu. Otóż prawie zaraz, gdy ruszyliśmy zadał mi pytanie o to
czy były poruszane [nieujawnione] postulaty zwrotu przez Związek Sowiecki Wilna i Lwowa. Pytanie to
mnie dosłownie zamurowało. Takie są moje wspomnienia o osobach, które z różnych powodów utkwiły
mi w głowie.
W czasie pobytu w Stoczni raz w nocy odwiedziłem dom – jeden z uczestników strajku
z Gdańskiej Stoczni - mieszkał też w Osowie i miał samochód i to było jeden raz, że mogłem się porządnie
umyć i zmienić bieliznę.
Przed podpisaniem porozumień przyjechał Andrzej Kołodziej i polecił mi abym dołączył do
zespołu podpisujących porozumienia, nie byłem do tego zbyt przekonany – i rzeczywiście zostałem chyba
przez Bogdana Lisa wyproszony ze sceny – wtedy dołączył tam Andrzej Kołodziej. Ale czy Andrzej
podpisywał porozumienia – to nie wiem. W momencie podpisywania porozumień oczywiście uważałem
to za zwycięstwo – jednak po latach jest to bardzo gorzkie zwycięstwo a raczej wielka porażka, w
szczególności ze względu na grubą kreskę Mazowieckiego, która wg mnie była zdradą Polaków – a nie
będę w tym odosobniony. Już nie mówiąc o klęsce gospodarczej – oddanie najlepszych kąsków
„czerwonym pająkom”, likwidacja przemysłu, oddaniem w pacht handlu globalnym rynkom. Jednym
słowem – grabież majątku narodowego, to wszystko bardzo boli.
Pod bramę Stoczni przyjechała chyba cała rodzina w czasie tej ceremonii, jeden z moich synów
[chyba Staszek] został wpuszczony na teren Stoczni i był świadkiem tego, co tam się działo na
zakończenie.
Na to się działo po strajkach próbowałem mieć wpływ, jaki był - nie mnie to osądzić.
W każdym bądź razie wszystko szło jak po grudzie, najdrobniejsze sprawy zajmowały bardzo dużo czasu.
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Ale nie uważam, że był to czas stracony – ludzie odzyskali swoją godność i aczkolwiek wolno, ale
nastawienie się zmieniało.
Natomiast jedno, co się odczuwało cały ten czas to nastawienie komunistów – to był beton. Ale
wtedy Wałęsa i jego „współpracownicy” bardzo pracowali nad tym, aby tacy „ekstremiści” jak ja za bardzo
się nie wychylali.

125

Antoni Chrzanowski
JAK PAMIĘTAM STRAJK SIERPNIOWY 1980
WP.T.S.B.”Transbud” Gdańsk w Oddziale nr 3 Gdynia Redłowo ul. Łużycka 3. Ostał zwołany
wiec załogi, około pół tysiąca osób. Przez Oddziałowy Związek N.S.Z.Z. Solidarność, przez Komisję
Zakłądową tegoż związku. Ja w tym czasie brałem udział w zebraniach tegoż związku jako mąż zaufania
– reprezentant z grupy kierowców, operatorów sprzętu ciężkiego, dźwigi, koparki, spychy, ich
pomocników, ładowaczy, suwnicowych oraz operatorów kierowców samochodowych i ich pomocników (
w sumie ok. 150 osób).
Cała załoga się zebrała – 100 % obecności. Powzięła uchwałę o natychmiastowym strajku
okupacyjnym (natychmiastowa wykonalność). Na terenie Oddziału nr 3. Ten strajk jak znak Solidarności
ze Stoczniami i wszystkimi zakładami w całej Polsce i w całym Transbudzie Gdańsk. To był protest
przymusowy przeciwko P.Z.P.R-owskiemu rządowi, który łamał prawo konstytucyjne. Choć wcześniej
(również rok 1970) te prawo Naród Pracy wywalczył. Tak, jak np. sądownie zarejestrowany i rząd to
zaakceptował o nazwie nowy związek N.S.Z.Z. Solidarność. A nawet zgodzono się i podpisano Statut tego
związku. No i ten sam rząd chciał ten Związek zlikwidować Gdy rząd widział, że do tego związku przeszło
10 milionów należało, a ich komunistyczne związki padają, to rząd zaczął całemu narodowi śrubę
przykręcać (sztuczny głód, zboże wywożono do Rosji wagonami, a że im już zabrakło magazynów
zbożowych, to te zboże z wagonów wysypywano na pole kołchozowe na potężne hałdy), choć i już było i
tak krytycznie. Zaczęło brakować żywności nawet na kartki (ale o dziwo tak jak Smoleniowi tak wszystkim
dygnitarzom komunistycznym dwa razy w tygodniu była dostawa rano wcześnie do ich domów. Oni
czerwona burżuazja nie znała kartek). No i tu również trzeba dodać, że i na kartki w sklepach produktów
brakowało, choć magazyny cukrem i innymi towarami były zawalone, sklepy stały pustkami. Urban wtedy
powiedział, że rząd się wyżywi, staliśmy się biedotą świata. Nędza, głód i ubóstwo szerzyło się w narodzie.
A burżuazja komunistyczna kradła, bawiła się i piła w szczególności nocą.
………………………………………….
Najciekawszą łączność bezpośrednią mieliśmy bez wiedzy milicji i SB.
... Nie wiem, czy to na pewno dotyczy roku 1980…
Byłem w biurowcu w biurze „Solidarności” , wyszedłem z biura i poszedłem przez drugie biuro
wyjrzeć na zaplecze biurowca przez okno. I przez okno obserwuję plac, płot sąsiadów. Tuż za tym płotem
to był teren Kombinatu Budowlanego z Gdyni. Baza Sprzętu, myjnia samochodowa. Widzę, że ktoś na
mnie kiwa. Wybiegłem na dwór, obszedłem wkoło biurowiec i doszedłem do niego. On się obejrzał wkoło
– nikogo nie było. Był to pracownik z sąsiedniego zakładu, czyli z bazy sprzętu Kombinatu. Opowiedział
w ciągu 10 minut o co chodzi. Mówi – masz tu kabel, przewód telefoniczny i ciągnij go. Kabel był na
kołowrotku i ładnie się rozkręcał. Przeskoczył przez płot. Pobiegłem do biurowca i otworzyłem okno, on
podał mi przewód. Gdy przyszedł, mówi – przynieś radio.
Przyniosłem, postawiłem na stole w holu biurowca koło dyspozytorni. Na tym korytarzu siedziało
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kilkadziesiąt ludzi, koleżanki i koledzy. On podłączył do radia, wyregulował i – o dziwo! – usłyszeliśmy
rozmowy bezpośrednio ze Stoczni Gdańskiej, z Komitetu Strajkowego z Wałęsą na czele z
przedstawicielem rządu – Jagielskim.
Okazało się, że kierowca z Kombinatu z tej bazy sprzętu na własne ryzyko pojechał pogotowiem
technicznym z dwoma mechanikami obsługującymi to pogotowie w ramach naprawy ciężkiego sprzętu,
jak nastała awaria. Pojechali do Stoczni Gdańskiej. Wartownicy zatrzymują ich na bramie, pytają się –
dokąd? Kierowca powiedział, że dostali telefoniczne zgłoszenie, że w jakimś sprzęcie nastąpiła awaria i
proszą o obsługę. Przepuścili ich bez przepustki. A oni wjechali w uliczkę ustronną Stoczni. A że był strajk,
to na tej uliczce było wyludnienie. Podjechali pod słup, gdzie był głośnik (głośno nadający na teren stoczni
z radiowęzła). Wyciągnęli słuchawkę radiotelefonu mocując ją do słupa izolacją techniczną blisko
głośnika, a wcześniej wcisnęli i izolacją zabezpieczyli na stały odbiór przycisk w słuchawce. I ten eter
szedł do Centrali Dyspozytora Bazy sprzętu. A od tego dyspozytora telefonicznym przewodem do nas, do
radia. Tak, że na bieżąco wszystko wiedzieliśmy i o zakończeniu strajku też.
Bo tu jednak musze opisać, że Transbud miał radiotelefony w każdym oddziale (a było
5 oddziałów), W każdym oddziale był radiotelefon. Centrala była w Gdańsku, w dyrekcji główny
dyspozytor. Miały w każdej grupie kierowców czy operatorów jeden radiotelefon. O dziwo – gdy
wyłączono telefony w całym kraju, to kraj uzyskiwał najwięcej informacji od kierowców Transbudu. To
szybciej docierało jak ulotki przez kierowców przewożone.
………………………………………………………….
Na ulicy Łużyckiej było 6 zakładów pracy i przez tory WPK. Ze wszystkimi mieliśmy łączność.
……………………………………….
Dużo było momentów kryzysowych. Do nas różne informacje docierały – nawet
o aresztowanych, że będą na stadionie Bałtyku przetrzymywani, bo podwyższyli ogrodzenie i podwoili.
Nie wychodziłem na przepustkę a żona z trójka małych dzieci też nie miała czasu odwiedzić. No niestety
– naszych żon te poświęcenia – milczące – bolesnych ich serc – o wolną Ojczyznę – to większa zasługa
jak nasza. Bo my jakbyśmy byli na wczasach przymusowych, A one dzieci przewijały, karmić musiały w
dzień i w noc. Starać się dla nich o pożywienie, bo sklepy proponowały ocet i denaturat. To one powinny
otrzymać najwyższe ordery i odznaczenia. To one nas mobilizowały.
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Stanisław Michewicz - Strajk
- Port Gdyński od 1974, – cały czas na stanowisku robotnika portowego, jako sztauer.
W lipcu dochodziły do nas informacje o strajkach w Polsce. 15 sierpnia mieliśmy drugą zmianę,
na poobiedzie po pracy i już mnie koledzy zaczepiali już na pomoście. I koledzy mówią: Stasiek, stocznia
stoi. A ja mówię – a port stoi? – Nie. No i tak to się zaczęło. Ode mnie i od kolegi, już nie żyje, tak żeśmy
zaczynali to robić. No i wyglądało to tak, że poszedłem do kolegów na I rejon i mówię do kolegów:
słuchajcie, staniemy czy nie staniemy? – No Stasiek, jak się zorganizujesz, to możemy się do Stoczni
dołączyć. Ja mówię, to tak nie jest, że się zorganizuję, bo ja na razie jestem sam. Ale dogadałem się z kilku
kolegami i żeśmy poszli. Był tam Józek Świerczyński, już nie żyje, był… no i tak z dnia na dzień żeśmy
stanęli. Pojechałem na III rejon i tam żeśmy ludzi ściągli i do nas dołączył jeszcze Marian Kuśnierz. On
był takim szefem. I już tego 15 zebraliśmy całą ekipę i gromadziliśmy się koło stoczni, na placu przy
bramie. Przy stoczni gdyńskiej, tam, gdzie port ma wejście na I rejon. Tam żeśmy postawili krzyż
drewniany, już 15-go, żeśmy bramy zablokowali pociągiem, i to żeśmy tam wszystko zorganizowali już
tego 15-go. I było coraz więcej ludzi;. Część ludzi szli do domu, no bo się trochę bali. Ale cała druga
zmiana zostali. Ja, ten Marian Kuśnierz, Józek Świerczyński, to my żeśmy zostali. I tych ludzi żeśmy
zbierali i zostało dosyć sporo ludzi, jakieś dwa, trzy tysiące ludzi. I żeśmy bramy obstawili, żeśmy razem
trzymali wartę ze strażą portową. Straż portowa nie przystąpiła do strajku, nie mogli, I razem z nimi żeśmy
stali. Następnego dnia raniutko żeśmy się zbierali. Głównie to organizował Marian Kuśnierz. Zawsze rano
się zbieraliśmy i śpiewaliśmy „Boże coś Polskę” albo „Kiedy ranne wstają zorze”, od tego żeśmy
zaczynali. Sporo było ludzi, którzy się poszli do domu, wszyscy z PZPR-u, ci wcale nie strajkowali.
Dyrekcja nie przeciwdziała. Ale jeden sekretarz, drugi sekretarz namawiali ludzi, żeby się rozeszli.
– to tak, ale dyrekcja nic kompletnie nie reagowała.
Komitet strajkowy powstał chyba na trzeci dzień. I w tym komitecie dołączył do nas Tarasiewicz,
Tadek Kisielewski, Andrzej Grochowski z WURZu.
Pierwszego dnia, noc się zbliżała, atmosfera był przyjemna. Część ludzi szło spać na szatnię, ale
spali na takich kręgach z wojów drutu. Od stoczniowców dostaliśmy styropian, i tam ludzi robili sobie
takie Był drewniany krzyż.
Sobota, 16-go sierpnia. Na drugi dzień dochodziły informacje od Tarasiewicza, że Port Gdański…
Bo

oni

straszyli,

u

nas

straszył

kierownik

gospodarczy

Pożar,

on

latał

helikopterem

i rozrzucał ulotki, żebyśmy się rozeszli.
Podczas strajku myśmy chodzili do stoczni i stoczniowcy do nas przychodzili. Radiowęzeł
u nas wyłączyli, mieliśmy też drukarnię, ale z drukarni korzystaliśmy bardzo późno. To wszystko stocznia
nam zapewniała.
Nawet 16-go sierpnia – z dyrekcji nikogo nie było. My żeśmy zostali sami. Oni byli na terenie
portu, ale w ogóle nikt do nas nie przychodził. Żaden kierownik, żaden prezes, my żeśmy zostali sami, bez
nikogo… Jedynie kierownik, który do nas przychodził, to z tzw. PZ-ów, co nam wybudował zadaszenie,
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żeby w razie deszczu moglibyśmy się schować, ale to był taki uczciwy kierownik. Ale
z dyrekcji nikt nie przychodził. Główna dyrekcja mieściła się na Roterdamskiej. Strajk zaczął się na rejonie
I. Były IV rejony. Następne rejony myśmy chodzili z Józkiem Świerczyńskiej. Ludzi z III rejonu to myśmy
musieli zwozić traktorem, bo to było daleko, na Dworcu Morskim. Oni dołączyli do nas. To jeszcze ja
osobiście jeździłem przyczepą i przywoziłem ludzi. IV rejon był blisko. Wszystkie rejony były
zabezpieczone. Później straż portowa zrezygnowała i myśmy sami zabezpieczali port. Ludzi się zgłaszali
i później każdy stawał na wyznaczonym odcinku i pilnował. Co trzy, cztery godziny była wymiana. Tylko
oprócz mnie, bo ja później z tego zrezygnowałem. Oni mnie wybrali, żebym ja był takim koordynatorem
kościelnym.
17-go w niedzielę zwróciłem się do jednego ze stoczniowców i zaprowadził mnie do księdza
Jastaka. I wtedy dogadaliśmy się w sprawie mszy. Bo jeszcze chcieliśmy szybciej mszę u ojca Ryby, ale
ojciec Ryba, nie wiem, czy się bał.... Ale on musiał mieć zgodę od swojego generała zakonu. Ja byłem u
niego osobiście. I on się nie zgodził. W następną niedzielę mszę już odprawiał ojciec Ryba.
W tej pierwszej mszy uczestniczyło bardzo dużo ludzi. Rodziny przychodziły. Na późniejsze msze również
dużo rodzin przychodziło.
Ja poszedłem do ojca Ryby w sobotę z Józkiem Świerczyńskim, około południa. Tylko powiedział
mi, że musi się zastanowić i że musi mieć zgodę od swojego generała. Z księdzem Jastakiem nie
rozmawialiśmy. Ja poszedłem do niego po mszy. I już na następną niedzielę odprawiał o. Ryba.
Ja się z nim kontaktowałem. Co niedzielę był msza. Nie codziennie.
Przygotowania do mszy. Ołtarz budowaliśmy w sobotę, taki prowizoryczny, z platform
stoczniowych, deskami obita, z krzyżem drewnianym. Mieliśmy orkiestrę naszą portową, jak oni grali.
Później dużej otuchy dodawał nam o. Ryba. Tak przyciągał ludzi swoimi kazaniami. To było wspaniałe.
Informacja o podpisaniu porozumienia, 16-go sierpnia, drugi dzień strajku – tego nie pamięta w
ogóle.
– nie mieliśmy wspólnych śniadań, każdy sobie organizował. W pierwszy dzień każdy miał jeszcze swoje
jedzenie. Potem żony przynosiły jedzenie. A później był taki moment… piekarze nam przywozili chleb,
wpuszczaliśmy go na teren portu. Jeden pan przywoził nam kurczaki. I to była taka sytuacja, że on
potrzebował paszy. Pasza była na statku. A myśmy przeładunku nie robili, ale dla tego pana zrobiliśmy
wyjątek. I ten pan przywiózł nam już ugotowane kurczaki, cały kocioł. Na placu każdy podchodził i sobie
brał – za to, że myśmy dali mu tą paszę. On za tą paszę musiał zapłacić, ale rozliczał się w Polcargo. Tylko
z tej wdzięczności dał nam te kurczaki.
Wybory do komitetu strajkowego – to było na placu przy krzyżu. Każdy zgłaszał i się pytali –
chcesz się zgodzić. Akurat ja zrezygnowałem, bo mówię – że nie… bo miałem taki powód, z początku
chciałem wrócić do domu, bo miałem malutkie dzieci – dwa i trzy latka. Ale zostałem. Nie dałem się
załamać, ale prowadziłem potem między kościołami.
Pięciu czy sześciu dostało się do komitetu. I jak ten komitet powstał, to ja mówię – to wy sobie
działajcie, a ja już będę sobie z boku… ale pomagałem, chodziłem do stoczni Marynarki Wojennej, do
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Stoczni Nauta z Józkiem Świerczyńskim, po ulotki i roznosiłem po całym porcie. W czasie strajku
chodziłem do księdza Jastaka, w poniedziałek i on mi powiedział, że będziemy mieli swojego księdza –
ojca Rybę. Ojciec Ryba mówił na mnie „ministrant”. I tylko ze mną rozmawiał. Potem Tadek Kisielewski
z WDW przywoził ojca Rybę, potem jeszcze ksiądz Jan Kwiecień. Byłem takim koordynatorem.
Powszedni dzień, siedzieliśmy, śpiewaliśmy sobie, w karty graliśmy, ja chodziłem od stoczni do
stoczni, roznosiłem ulotki. Moja żona przychodziła codziennie. Nie tylko moja żona, ale dużo rodzin z
dziećmi przychodziło.
Pamiętam jeszcze były wagony, 50-tonowe wagony i ja wziąłem czerwoną farbę i czerwoną farbą
na dachu i na boku napisaliśmy z Józkiem Świerczyńskim „Niech żyje Solidarność i Lech Wałęsa” . Na
każdym jednym wagonie. To było 32 wagony. I na bazie XX, na schodach tak samo żeśmy napisali
czerwoną farbą. I te wagony miały już iść w głąb kraju. Ale wagony zostały cofnięte i wszystko
zamalowywali - na terenie portu. Nie znałem tych ludzi, którzy zamalowywali. Ale na schodach – to się
domyślili, że to ja. Bo widzieli, że chodziłem z puszką czerwoną farbą. Ale na drugi dzień już wszystko
było zamalowane. Ale to mile wspominam. Nic mi wtedy nie zrobili. Tam był Tadziu Urbaniak i on się
domyślił. Ale już tego samego dnia było wszystko zamalowane.
Z okresem strajku to jeszcze pamiętam nawoływanie komunistów do przerwania strajku, jak latał
helikopter, i to latał kierownik sekretarz gospodarczy rozrzucał ulotki, wiem, że to on. On nas nie
dopuszczał do poligrafii portowej. Nie dopuścili nas do tego. Rozmawiał z nimi Tarasiewicz i nie
dostaliśmy na to zgody. Ja odbierałem ulotki ze Stoczni Gdyńskiej i ze stoczni Nauta. Pamiętam, ze
Tarasiewicz nie dostał zgody od głównego Prezesa.
Były próby zastraszania, że tu już jest milicja, że ruski są. Były rzucane ulotki, przez głośniki, że
wkroczą, że wojska rosyjskie są blisko. Trochę było takich, którzy się przestraszyli i szli do domów. W
czasie strajku jak ktoś chciał iść do domu, to dostawał przepustkę. Ci, co dostali przepustki, to wracali z
powrotem. Ja nie miałem potrzeby iść na przepustkę, bo żona codziennie przychodziła, teściowie blisko
mieszkali – to nie miałem potrzeby wychodzić na przepustkę.
Te rozmowy – to było nerwowo – podpiszą, czy nie, ale Tarasiewicz nas przekonał, że jest dobrze.
Do MKS-u jeździł Owczarski. On był chyba nawet na I zjeździe delegatów. On jeździł do Gdańska i
przekazywał informacje Tarasiewiczowi, a Tarasiewicz potem przekazywał nam. Mieliśmy mikrofon
swój, czy ze stoczni Gdyńskiej żeśmy korzystali, ale na pewno nie z portu. Ale tego nie pamiętam, z portu
na pewno nie. Za organizację odpowiadał komitet.
Dużo kobiet było w czasie strajku, Heniek Tarasiewicz ogłosił, że kobiety mogą iść do domu, ale
dużo zostało. Mieliśmy jednego takiego kolegę, dwóch właściwie, którzy przekazywali informacje.
My żeśmy ich rozpracowali przy płocie, jak rozmawiali z tymi komunistami z zewnątrz. I żeśmy ich
rozpracowali. Jeden kolega ich zauważył i żeśmy ich odsunęli. Przyłapaliśmy ich i na drugi dzień już ich
nie było w porcie. Potem oni się sami zwolnili. To były dwa takie przypadki. Heniek zorganizował pocztę
strajkową, a ja chodziłem do stoczni i mu to przynosiłem. Pocztę prowadził Tadeusz Urbaniak. On pracuje
w porcie, jest plastykiem . Tarasiewicz był dysponentem, pracował razem z Urbaniakiem.
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Przede wszystkim – było ciepło, ładnie, ludzie się szanowali, nie było pyskówek, każdy rozmawiał
ze sobą mile. Wcześniej tak nie było, każdy się szanował, częstowali się nawzajem jedzeniem. Jeden
drugiemu pomagał. Ludzie sami z siebie, nikogo nie trzeba było nawoływać. Wszyscy się dzielili.
W porcie były też sytuacje dziwne, było jakieś włamanie na bazie, że podkradali wino, kogoś
przyłapali. Ale ten chłopak się przyznał, a potem to było zabezpieczone. Straż portowa nas straszyła,
że sobie nie poradzimy, ale wszystko poszło sprawnie. Załatwiliśmy to w swoim gronie. A kradzieży nie
było. Mieliśmy dobrych ludzi i wiedzieliśmy, że do tego nie dopuszczą. Mieliśmy taką sytuację, że jak
ludzie dawali pieniądze czy papierosy – to jeden człowiek brał to sobie, ale szybko się zorientowaliśmy,
bo ten, który to przekazał spytał, czy żeśmy to dostali i żeśmy go wyeliminowali. Przyznał się i oddał to.
Później też się pożegnał, poszedł sobie do domu, nie chciał być z nami dłużej. Jak ktoś chciał coś
przekazać, to przychodził do bramy i dawał naszej portowej straży, albo przychodził od strony ulicy Janka
Wiśniewskiego do Stoczni Gdyńskiej i była ta cała nasza siedziba i przekazywał do Heńka Tarasiewicza.
Z aktorów nikt nie przychodził, u nas chyba nie był. Wiem, że w czasie strajku była pani z Poznania i
robiła zdjęcia. Dużo było robionych zdjęć. Ta pani przysłała mi te zdjęcia do domu. Nie wiem, czy ten
kolega, który zakładał to wszystko, Marian Kuśnierz – nie wiem, czy żyje. Pamiętam jeszcze, że gonili
ubeki przewodniczącego WTK, jak zjechał samochodem, bramę rozwalił, a ubeki już za nim nie weszli.
Nie pamiętam jego nazwiska. On jechał do nas, do portu, oni jechali za nim. On pędem wjechał do nas. To
było jakoś w środku strajku.
Zakończenie strajku, jak zostało ogłoszone, już nie pamiętam – chyba po mszy świętej, msza się
skończyła i Heniek nam ogłosił, że wszystko zostało podpisane. Część ludzi została, rozebraliśmy ołtarz.
Pamiętam, ze jeszcze komunikacja nie chodziła, i ja się zastanawiałem, gdzie iść. Poszedłem na
Czołgistów, do teściów. Żona tam na mnie czekała. Ja zaczęłem płakać, żona zaczęła płakać.
Jak oceniam ten okres? No trochę się zawiodłem na Wałęsie. Gdyby teraz był strajk, na pewno
bym się przyłączył, ale nie pod egidą Wałęsy. Bo chyba żeśmy wszystkiego nie wykorzystali. Ci co
strajkowali nie mają z tego nic. A ci co nie strajkowali, mają wszystko, mają wysokie emerytury, śmieją
się z nas. A ci, co nie żyją, gdyby to widzieli , na pewno by tego Wałęsie nie wybaczyli.
Co dla mnie zostało z tamtego okresu – przetrwały przede wszystkim związki niezależne.
Dzieciom opowiadam o strajku, wnuczce. To dla nich ważne. Rozdałem ich te albumy o strajku.
Warto do tego okresu wracać i warto o tym mówić młodym ludziom. Ale oni mnie pytają, co ja z tego
miałem. No to ja im mówię, że oni za granicę możecie wyjeżdżać, nie musicie się tłumaczyć. Ja tego nie
żałuję. Gdyby miało być znowu, poszedłbym znowu do strajku.
W 1981 r. dostałem spółdzielcze mieszkanie, a w 1984 r. mnie zwolnili, jak zabili Popiełuszkę.
Mieliśmy tych komunistów. Ja im mówię, ze wy żeście się przyczynili do tego, żeście zabili Popiełuszkę.
Dalsza część dotyczy już wspomnień z lat późniejszych.
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Jan Wojewski
Czas „ Solidarności“
Po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Gdańskim podjąłem w sierpniu 1979
prace jako nauczyciel historii w Zespole Szkol Medycznych w Wejherowie. Ponieważ liczba godzin
nauczania historii była tam stosunkowo mała , uzupełniałem swój etat dodatkowo w Liceum
Ogólnokształcącym w Wejherowie. Rok 1979 oraz zbliżający się rok 1980 przyniosły wielkie zmiany
w kraju. Dla mnie osobiście był to tez czas, który odcisnął piętno na moim całym życiu.
W czerwcu 1979 uczestniczyłem z moja przyszłą żoną Bożeną w spotkaniu młodzieży
z Papieżem Janem Pawłem II w Gnieźnie. Przeżycia tego pamiętnego wieczoru z papieżem, który śpiewał
z nami rożne piosenki, jego charyzma i poczucie tego ze jest z nami, z młodymi, którzy chłonęli jego słowa
jak świeże powietrze mam ciągle przed oczami.
14.07.1979 poślubiłem moja żonę Bożenę z domu Kreft w kościele św. Trójcy w Wejherowie.
Zamieszkałem w domu rodzinnym mojej zony przy ul. Gniewowskiej 8 w Wejherowie. Nasz miesiąc
miodowy szybko upłynął i w sierpniu podjęliśmy prace. Ja w „Medyku“ + LO a moja zona jako nauczyciel
matematyki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Wejherowie - Szkoła Specjalna Zawodowa.
Kadra pedagogiczna tamtego czasu składała się w przeważającym stopniu z członków PZPR zaś
dyrektorka Zespołu Szkol Medycznych - Krystyna Łyżwa jak i dyrektor OSW Ryszard Jakubek byli
gorliwymi aktywistami partii.
Kiedy sierpień 1980 przyniósł falę strajków w kraju, mocno przezywaliśmy te sprawy. Każdy
dzień to nasłuchiwanie nowych wiadomości z Radio Wolna Europa łub BBC. Wiedzieliśmy z żoną ,
ze budzi się nadzieja na zmiany wolnościowe. Osobiście już w czasie studiów miałem kontakt
z opozycjonistami gdańskimi z kręgu SKS. Na moim seminarium historycznym u prof. Romana
Wapińskiego spotykałem się i dyskutowałem m. innymi z Grzegorzem Hallem, Arkadiuszem Rybickim
zaś na ostatnim roku studiów również z Donaldem Tuskiem.
Wiedzieliśmy dokładnie ze żyjemy w niewoli komunistycznej i totalnym zakłamaniu. Dlatego w
sierpniu 1980 podjąłem razem z zona działalność w ramach „Solidarności“. Pamiętam, ze na początku
września 1980 pojechaliśmy do tymczasowej siedziby Komitetu Założycielskiego Krajowej Sekcji
Nauczycieli NZZ Solidarność gdzie rozmawialiśmy m. innymi z takimi osobami jak Krystyna
Ruchniewicz, Danuta Nowakowska. Po otrzymaniu odpowiednich informacji i materiałów zaczęliśmy
inicjować powstawanie Kół Solidarności w szkołach na terenie Wejherowa. Był to proces trudny
z powodu skomunizowania tego środowiska i wielkiego oporu I przeciwdziałania pro-komunistycznego
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mimo szykan i oporu udało się nam to jednak.
Jesienią na terenie Zespołu Szkol Samochodowych odbyły się pierwsze wybory Komisji
Zakładowej Solidarności Nauczycielskiej w Wejherowie. Zostałem na nich wybranym członkiem Komisji
Zakładowej, przewodniczącym został pan Wolanin - nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych
członkami m. innymi Edward Winogrodzki z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz pan Toklowicz
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- nauczyciel Technikum Elektrycznego. W tychże wyborach zostałem wybrany delegatem na zjazd
wojewódzki, który odbył się późną jesienią w Gdańsku. Na tym zjeździe zostałem wybrany na członka
Komisji Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność w Gdańsku. Przewodniczącym został wybrany
pan Roman, inni działacze z którymi współpracowałem to , Krystyna Ruchniewicz, Danuta Nowakowska
a przede wszystkim pan Bronisław Sarzyński więzień lat stalinowskich. Jesień 1980 i rok 1981 był to czas
intensywnej działalności związkowej. Uczestniczyłem w niezliczonych zebraniach i spotkaniach.
Najważniejsza sprawa była informacja, ponieważ państwowa komunistyczna telewizja i radio cały
czas bombardowało społeczeństwo fałszywymi wiadomościami. Do tego działalność agentury SB, której
pełno było w szeregach Solidarności a szczególnie Solidarności Nauczycielskiej. Mimo wielkiego oporu
udawało się jednak zbudować struktury Solidarności Nauczycielskiej, z którymi musiała się liczyć
nomenklaturowa administracja oświatowa.
Moja działalność została doceniana i zostałem wybrany na sekretarza Komisji Regionalnej Sekcji
Oświaty w Gdańsku a także zostałem wybrany jako delegat na zjazdy krajowe Sekcji Oświaty w
Katowicach i Gdańsku. Blisko współpracowałem tam m. innymi z przewodniczącym Sekcji Krajowej
panem Romanem Lewtakiem. Oprócz struktur oświatowych uczestniczyłem jako delegat w I i II Zjazdach
Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.
W I turze Zjazdu Regionalnego w Teatrze Muzycznym w Gdyni wybrano mnie do komisji
programowej tego Zjazdu. Miałem wtedy okazje poznać z bliska dzisiejsze legendy Solidarności. Oprócz
Lecha Wałęsy, który już wtedy prowadził dziwna politykę (dzisiaj rozumiem bo wyszła sprawa „Bolka”),
poznałem Andrzeja Gwiazdę, Anne Walentynowicz, Lecha Kaczyńskiego, Bogdana Lisa, Bogdana
Borusewicza i wielu innych twórców NSZZ „Solidarność”. Otrzymałem propozycję kandydowania, jako
delegat, na I Zjazd Krajowy Solidarności w Hali Olivia ale zrezygnowałem z kandydowania z powodu
ogromu pracy w Komisji Regionalnej i Komisji Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ Solidarności, której
siedziba był również Gdańsk.
Wprowadzenie stanu wojennego 13.12.1981 spowodowało odsunięcie mnie od nauczania historii,
żonę moja również zwolniono z pracy. Jak poinformował mnie mój były kolega z czasów Liceum, który
pracował w MSW Maciej Tamkun planowano internowanie mojej osoby. Podobno wpłynął na to , ze
skreślono mnie z listy osób planowanych do internowania.
Czas beznadziei, frustracja , problemy gospodarcze , przewlekle choroby mojego małego dziecka
Łukasza , brak lekarstw i inne znane wszystkim kłopoty tego czasu spowodowały decyzje
o emigracji do Berlina Zachodniego w roku 1987. Tam mieszkam z moja rodzina do dzisiaj.
Berlin w czerwcu 2014
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Zenon Nowicki
Moje wspomnienia z sierpnia 1980r.
Od 1976r. pracowałem w Radzie Zakładowej Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni, pełniąc funkcje Społecznego Inspektora Pracy a następnie
powołany zostałem przez Prezydium RZ do pełnienia funkcji V- ce Przew. R. Z .W czasie pełnienia tej
funkcji w 1980 r następować zaczęły przemiany polityczne w naszym kraju.
Przemiany te przeżywaliśmy wspólnie z całą załogą która na statkach daleko od portów krajowych
była niedoinformowana, a często w ogóle bez żadnej informacji .Dyskusje stawały się coraz
intensywniejsze i burzliwe . Strajki rozpowszechniały się po całej Polsce, w PLO w Zakładzie Transportu
Samochodowego już powołano strajk okupacyjny a nam wciąż brakowało sił i odwagi na podjęcie decyzji
(myślę że powodem było to, że w dalszym ciągu nosiliśmy mandaty naszych wyborców i członków
naszego związku). Włączyliśmy się w zbieranie postulatów jak i również w ich tworzenie.
Pamiętam te wieczory kiedy wspólnie z .Jurkiem Z. jeździliśmy do strajkujących w GTS.
pomagając w opracowywaniu postulatów .W drugiej połowie sierpnia(dokładnej daty nie
pamiętam)zdesperowany naszą bezradnością wpada do mojego pokoju Pan inż Adam S. Insp. Działu
Technicznego- zakładu gdańskiego żądając zwołania zebrania załogi PLO i —- podjęcia decyzji.( do
dzisiaj jestem Mu za to wdzięczny) Po konsultacji z Przew. i Prezydium RZ postanowiliśmy w trybie
przyspieszonym zwołać zebranie w stołówce PLO .W zebraniu brali udział przebywająca w rezerwie
i na urlopach część załogi pływającej oraz pracownicy lądowi, głównie zatrudnieni w budynku przy ul. 10lutego 24.Zebraniu przewodniczył Przew. RZ.ZZM i P Cz. U. i V-c Przew. Z Nowicki. W zebraniu
uczestniczył Przewodniczący wybranego już Kom. Strajkowego GTS (Gospodarki Transportu
Samochodowego)Janek K. który poinformował zebranych o sytuacji i decyzjach Kom. Strajkującego tego
działu w Zakładzie Zaopatrzenia jak również Kom Strajkowego Stoczni Gdańskiej z którym już
współpracował.
Po burzliwej dyskusji biorąc pod uwagę charakter pracy na morzu postanowiono jednogłośnie
ogłosić przystąpienie PLO do STRAJKU SOLIDARNOŚCIOWEGO.
Wolę swą zebrani potwierdzili podpisami na listach. Obecny na zebraniu Janek
K. poinformował nas że listy z podpisami wyrażające wole przystąpienia do strajku muszą być przekazane
do „Regionalnego” Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej i w tym celu musimy wybrać
przedstawiciela załogi który zawiezie listy i zgłosi z trybuny hali BHP Stoczni przystąpienie załogi.
Polskich linii Oceanicznych do 'Strajku Solidarnościowego” a następnie przyjęcie tego zgłoszenia przez
obecnych na sali członków strajku okupacyjnego Stoczni. Zgłoszono z sali dwie kandydatury (zgłosił je
R/O Henryk niestety nazwiska nie pamiętam) St. Mech. Józef K. (sekretarz R.Z.ZZM i P) i ja I elektryk
Zenon Nowicki ( V-ce Przew. R.Z. ZZM i P).W głosowaniu jawnym jednogłośnie zostałem wybrany do
wykonania tej misji. Nie przeczę ,że w tym czasie zadanie to przekroczyło moją wyobraźnie a nerwy
napięte do granic połączone ze strachem czy podołam, czy nie zostanę odrzucony w hali BHP, czy dojadę
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(ulice obstawione przez MO),czy wrócę, przecież w domu czeka rodzina i wiele innych kłębiących się
myśli.
Całe szczęście że z pomocą przyszedł mi Janek K. który zaoferował transport, pouczył jak się
zachować w drodze kiedy nas zatrzyma patrol milicji i na sali BHP. Był naszym przewodnikiem
i opiekunem.
Zaraz po zebraniu wyruszyliśmy (J.K., pracownik powielarni w PLO niestety nie pamiętam
nazwiska jako przedstawiciel zgłaszający przystąpienie do strajku solidarnościowego pracowników
Zakładu Socjalnego PLO oraz ja występujący jako przedstawiciel marynarzy i pozostałej załogi
PLO)żółtym fiatem do stoczni po drodze Janek pokazywał nam stojące patrole które trzymając aparaty
UKF przy ustach prawdopodobnie przekazywały nas następnemu patrolowi.
Kilkaset metrów przed bramą (o ile pamiętam nr.3)zatrzymani zostaliśmy przez milicjanta, Janek
nie kazał nam się odzywać ani wysiadać, wyszedł sam i po krótkiej rozmowie powrócił
i ruszyliśmy dalej, my siedzieliśmy dalej cichutko, po pewnym czasie Janek nas się zapytał czy nie
jesteśmy ciekawi o czym rozmawiali, o czym? zapytaliśmy, a On na to – zapytałem: „czy chce dalej
pracować w milicji?” (to tylko zapamiętałem).
Pod hale BHP dojechaliśmy bez przeszkód pełni podziwu dla strajkujących stoczniowców ,ich
dyscyplinie i istniejącym tam porządku. Przy wejściu na salę oddałem listy z podpisami potwierdzające
przystąpienie do strajku a następnie zostałem przedstawiony przez Janka Lechowi Wałęsie ,który
w rozmowie wypytywał kogo reprezentuje jaka jest atmosfera w załodze, wyjaśniłem że podjęliśmy
decyzje o strajku solidarnościowym ze względu na bezpieczeństwo naszych marynarzy będących na
morzach i oceanach świata czy też w obcych portach. Informacja ta została przyjęta z pełnym
zrozumieniem.
Potem Lech Wałęsa wprowadził nas na salę pełną siedzących przemęczonych ale
i debatujących uczestników strajku okupacyjnego, pokazał nam model stojącego statku „Dar Młodzieży”
i zapytał nas czy nie jesteśmy głodni pokazując nam kosz z bułkami i kiełbasą Następnie poinformował
mnie że wśród strajkujących jest nasz przedstawiciel (PLO) potem jak się okazało był to Jacek J. as. masz.
I dlatego jeśli chcę mogę zostać lub wrócić do swojej załogi. Po pożegnaniu się z Lechem Wałęsą
czekaliśmy na sygnał kiedy możemy wejść na scenę i zakomunikować naszą wolę przyłączenia i poparcia
załogi Polskich linii Oceanicznych do strajkujących już zakładów.
Po otrzymaniu sygnału, że teraz jest nasza kolej udałem się na scenę i odczytałem wole i decyzje
obecnych na zebraniu w PLO poparcia dla strajkujących i przystąpienia do STRAJKU
SOLIDARNOŚCIOWEGO. Oklaski jakie otrzymałem świadczyły o akceptacji naszej deklaracji i od tego
momentu zostaliśmy uznani i zapisani jako kolejny zakład który przystąpił do strajku .To samo uczynił
kol. z Zakładu Socjalnego PLO i też został przyjęty. W czasie naszych wystąpień towarzyszył nam błyski
kamer i aparatów fotograficznych oraz podstawianych nam mikrofonów. (Jak się później
dowiedziałem)informacja ta przekazywana była w prasie i różnych radiostacjach w tym „WOLNA
EUROPA”.
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Po rozmowach z obecnymi na sali strajkującymi postanowiliśmy wrócić do PLO by przekazać
informacje o wykonaniu powierzonego nam zadania i tak zaczęła się praca powołanego Komitetu
Strajkowego PLO w którego skład wchodziłem. Niestety poza Jankiem Kosem, Lemańczykiem
z Zakładu Szczecińskiego Bolkiem Hutyrą, Wojtkiem Gasiukiem, Sławkiem z zakładu gdańskiego
Jackiem Jaruchowskim, kpt. Józefem Kubickim innych nazwisk niestety nie pamiętam. Nadmieniam
jednocześnie że cały czas byłem członkiem RZ. ZZM i P w PLO i łączenie tych funkcji było mówiąc
delikatnie dyskomfortem więc wycofałem się z pracy w Komitecie Strajkowym i nie przeszkadzając sobie
a raczej wspierając się w realizacji wspólnych celów -Komitetu ZZ Solidarność który się rozrastał i
malejący ale wciąż istniejący ZZM i P .Wybory w RZ ZZM i P pozwoliły mi na wycofanie się z pracy
związkowej.
Wróciłem więc do pracy zawodowej i zaokrętowałem na m/s POZNAŃ już w fazie jego budowy.
Pracę na morzu pełniłem do czasu przejścia na emeryturę w 1995r.
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Pamięć o Grudniu 70

Tak powstawał w stoczni krzyż, który dopiero w 1993
roku został zamieniony na trwały pomnik
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U góry: praca przy krzyżu.
Obok: Andrzej Kozicki przemawia
podczas uroczystości w 10 rocznicę
Grudnia 70 w Gdyni
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Pamięć o zamordowanych w grudniu 1970 roku.

Eugeniusz Możejewski i Marek Formela w 10 rocznicę Grudnia 70.
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Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 70 w Gdyni z wizytą u Prymasa.
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Ludzie silidarności gdyńskiego Portu w miejscu gdzie stanąć ma pomnik przed UM …

…i pod pomnkiem przy rondzie.
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Działacze Solidarności ZPG – Komisja Zakładowa - grudzień 1980 roku
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I WZD
I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – pierwsza masowa lekcja
demokracji w regionie gdańskim – odbyło się w Gdyni, na miesiąc przed historycznym I Krajowym
Zjazdem Solidarności.
W pierwszej połowie 1981 r. we wszystkich regionach organizowano zjazdy delegatów, wybierano
nowe władze związkowe i przedstawicieli na planowany na jesień I Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”.
W lipcu 1981 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni obradowało I Walne Zebranie Delegatów Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W Regionie Gdańskim w 1981 r. zarejestrowanych było 531 513
członków Solidarności zrzeszonych w 2 123 organizacjach zakładowych, które podzielono na 395 okręgi
wyborcze. Wybrano 598 delegatów, na zjazd przybyło 534.
Podczas I Walnego Zebrania Delegatów
reprezentanci półmilionowej rzeszy członków
„Solidarności” z regionu gdańskiego mieli
podsumować

doświadczenia

funkcjonowania

związku,

10

miesięcy

przygotować

założenia programowe na przyszłość oraz
wybrać nowe władze związkowe Regionu jak
również delegatów na zapowiedziany na jesień
1981 r. I Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”.
Na

obrady

przyjechali

działacze

związkowi, którzy przez ostatnie 10 miesięcy
w

przyśpieszonym

tempie

uczyli

się

związkowej demokracji i odpowiedzialności,
działając w trudnej politycznie i gospodarczo
sytuacji, walcząc bez przerwy o realizację
Porozumień

Sierpniowych

ignorowanych

i torpedowanych przez władze komunistyczne.
Była batalia o rejestrację Związku pod koniec
1980 r., w marcu 1981 r. wybuchła sprawa Solidarności Rolników Indywidualnych, którzy wraz
z czołowymi działaczami Solidarności regionu bydgoskiego zostali zaatakowani przez milicję podczas
obrad w dniu 19 marca. Gotowość strajkowa objęła całą Polskę. Lech Wałęsa podjął się rozmów
z władzami i działając bez uzgodnienia z pozostałymi członkami Komisji Krajowej podpisał porozumienie
z władzami, które praktycznie nic nie dawało Związkowi. Wprowadziło natomiast spory ferment
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i niezadowolenie wśród gotowych do walki związkowców. Zarówno autokratyczny sposób działania
Wałęsy jak i samo porozumienie było ostro krytykowane przez wielu działaczy. To wytworzyło dodatkowo
nerwową atmosferę przed zjazdem regionalnym i wyborem na stanowisko przewodniczącego regionu, do
którego pretendował Wałęsa.
I tura Zjazdu trwała od 2 do 5 lipca, a następnie po kilkudniowej przerwie: od 13 do 17 lipca
– II tura. Warto podkreślić, że obrady zaplanowano na krótszy okres – pierwsza tura miała się zamknąć w
dwóch dniach, a trwała cztery dni i jedną noc, druga tura również zaplanowana na 2 dni – trwała aż pięć
dni i to do późnej nocy.
Na przedłużenie obrad wpłynęły w dużej mierze sprawy proceduralne – bardzo długi
i niezrozumiale sformułowany regulamin zebrania oraz bardzo nieszczęśliwie przygotowana ordynacja
wyborcza. Podczas obrad zastanawiano się nawet nad możliwością zmiany tych przepisów, jednak
w ostateczności nie zdecydowano się na to.
Efektem I tury Zjazdu miało być przyjęcie sprawozdań ustępujących władz regionu, rozliczenia
finansowe dotychczasowych władz regionu, a także wybór kandydatów na przewodniczącego oraz
członków Zarządu Regionu i delegatów na I Krajowy Zjazd „Solidarności”. Pierwsza część zjazdu
zdominowana została jednak przede wszystkim przez sprawę łączenia stanowisk w Związku, co
bezpośrednio łączyło się z osobą Lecha Wałęsy oraz przez sprawę Anny Walentynowicz.
Obrady I Zjazdu Delegatów Regionu Gdańskiego odbywały się w atmosferze zdominowanej przez
konflikty wewnątrz Związku. Specyfiką naszego regionu był fakt, że wielu działaczy pracując
w Zarządzie Regionu pełniło jednocześnie funkcje związkowe w swoich zakładach pracy oraz w Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”. I dlatego też jedną z istotniejszych do ustalenia spraw podczas obrad było
ustalenie zasad łączenia stanowisk w Związku. Propozycja Bogdana Lisa, aby nie dopuszczać możliwości
kumulowania funkcji, zdecydowanie osłabiałaby pozycję Wałęsy. W trakcie I tury Zjazdu podczas
głosowania nad tą sprawą 226 głosów było za zasadą niełączenia funkcji, 211 głosów – przeciw.
Po głosowaniu wystąpił Lech Wałęsa i podsumowując wynik oświadczył, że funkcja samego
przewodniczącego KKP „wodza bez wojska” mu nie odpowiada. Ostatecznie po dyskusji
i stanowczym wystąpieniu Wałęsy postanowiono rozpatrzyć ten problem po zjeździe krajowym. Było to
niewątpliwym zwycięstwem Wałęsy.
„Sprawa” Anny Walentynowicz dotyczyła faktu, iż w przeddzień Zjazdu Komisja Zakładowa
Stoczni Gdańskiej nie udzieliła jej mandatu na I Walne Zebranie Delegatów. Było to efektem
wielomiesięcznego konfliktu Anny Walentynowicz z Lechem Wałęsą, który próbował wyeliminować
w każdy możliwy sposób popularną suwnicową. W końcu wykorzystał do tej intrygi potulnych
związkowców ze Stoczni Gdańskiej z Jerzym Borowczakiem na czele. Powołano nawet specjalną komisję
pod przewodnictwem S. Fudakowskiego do zbadania zarzutów wobec Walentynowicz. Po drobiazgowym
zbadaniu sprawy wszelkie zarzuty wobec niej zostały oddalone, ale wnioski zostały zignorowane przez
Wałęsę i jego zwolenników, również dzięki nim nie przedostały się do publicznej wiadomości. Blokada
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informacji na ten temat była przyczyną dezorientacji delegatów, którzy widzieli konflikt, ale nie znali jego
genezy, uwarunkowań i dotychczasowego przebiegu.
Już pierwszego dnia obrad sprawa tego konfliktu angażowała uwagę delegatów. Wysunięto nawet
propozycję przyznania pani Walentynowicz tytułu honorowego członka Zarządu Regionu, ale po burzliwej
dyskusji większość delegatów uznała, że byłoby to wysłaniem pani Ani na związkową emeryturę, byłby
to dyshonor i związkowa jałmużna, a potrzebna jest jej „czynna” obecność”. Wynik głosowania wskazywał
na sporą rozterkę i brak przemyślanego podejścia: 114 głosów za honorowym członkostwem, 180 przeciw
i 84 głosy wstrzymujące się. Rozpatrywano również wniosek, aby w drodze wyjątku przyznać Annie
Walentynowicz bierne prawo wyborcze. Pani Anna, która przyszła na obrady i mimo protestów
prowadzących zebranie zabrała głos, zaapelowała o zakończenie „jej” sprawy gdyż mimo krzywdy jakiej
doznała, nie zamierza kandydować.
Konflikt obejmował zresztą nie tylko Annę Walentynowicz, ale również zwolenników Andrzeja
Gwiazdy. Delegaci z regionu nie byli szczegółowo zorientowani w istocie tych sporów. Widoczna była
ostra rywalizacja dwóch stronnictw, ale większość delegatów kierowała się

rozpowszechnionym

w mediach wizerunkiem Wałęsy, jego popularnością i stylem wypowiedzi. Część delegatów przyznawała,
że zostali wcześniej zobowiązani przez swoje organizacje związkowe do oddania głosu na Wałęsę.
Pierwszego dnia obrad delegaci podjęli decyzję o opublikowaniu „sylwetek” wszystkich
kandydatów do władz regionu, którzy mieli być wybrani podczas II tury zjazdu.
Trzeciego dnia – 4 lipca rozpoczęto akcję wyboru kandydatów na Przewodniczącego Zarządu oraz
na członków Zarządu. Na stanowisko przewodniczącego nominacje uzyskali:

Lech Wałęsa, Andrzej

Kozicki, Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, Zdzisław Złotkowski.
Do Zarządu zgłoszono 135 kandydatów, nominację otrzymało 115. Wszyscy byli dokładnie
przesłuchiwani - 14 godzin bez przerwy. Demokrację pojmowano bardzo dosłownie, a w tym wypadku
funkcjonowało to jako prawo każdego delegata do zadawania każdemu z kandydatów każdego pytania.
Już podczas Zjazdu zaczęło funkcjonować określenie: „zawzięty demokratyzm” i „tyrania demokratyczna”
.„Wszelkie próby uproszczenia procedury przesłuchań z gniewem odrzucano, a z drugiej strony
przewodniczący zebrania. systematycznie budzili tych, którzy zasnęli. Żadnej taryfy ulgowej – dla nikogo”
(M. Muskat, „Wyjście z kokonu czyli demokracja absolutna”, pismo MKZ „Solidarność”, nr 23/53)
Aby przyśpieszyć wybory i obejść jakoś zawikłaną ordynację w toku wyborów apelowano nawet
o dobrowolną rezygnację z kandydowania. To wprowadziło również sporo zamieszania, gdyż zauważono
problem formalnej możliwości przyjęcia takiego wycofania się z wyborów, kiedy kandydata poparli już
inni delegaci. Część działaczy zaczęła wycofywać swoje wycofania… „Zgłaszanie kandydatów,
odczytywanie listy zgłoszeń dla sprawdzenia, czy kandydaci zgadzają się na kandydowanie, prezentacje,
przesłuchania, odwołania, głosowania nad przyjęciem odwołań, głosowania nad odwołaniami – odwołań
– trwały bez końca.”(K. Wyszkowski, „Na marginesie”, Tygodnik Solidarność nr 17, 24.07.1981)
Dodatkowe zamieszanie wprowadzała oprawa muzyczna – na przemian nadawano „Boże coś Polskę”,
„Kolorowe jarmarki”, „Rotę” i kabaret Pietrzaka…
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Podczas II tury Zjazdu – od 13 do 17 lipca - najistotniejszą sprawą był wybór nowych władz
regionu – przewodniczącego oraz członków zarządu, których liczbę ustalono na 66 osób. Podczas I tury
nominowano115 osób jako kandydatów do zarządu regionu. Wybierano również delegatów na I Zjazd
Krajowy – pierwszego dnia zamknięto listę obejmującą 148 nazwisk.
Jednocześnie dyskutowano nad programem Związku, nad wniesioną na gorąco sprawą strajku
portowców, nad finansami – ale również nad wnioskami o zmianę nazwy ulic…
Wybory na przewodniczącego Zarządu Regionu gdańskiej „Solidarności” w ostrej rywalizacji
wygrał Lech Wałęsa, otrzymując 366 głosów. Za nim uplasował się Andrzej Gwiazda ze 134 głosami
i Andrzej Kozicki – 22 głosy. Do Zarządu Regionu wybrano ostatecznie 60 osób. Na I Zjazd Krajowy
wybrano w sumie 53 osoby. Głosowanie przeprowadzono w 6 turach, trwało to 4 dni.
I wreszcie w po południu piątego dnia wymęczeni delegaci przystąpili do wyboru członków
Prezydium Zarządu Regionu. W tym momencie zdecydowane stanowisko zajął Lech Wałęsa, który zażądał
dla siebie prawa decydowania o składzie Prezydium. Było sprzeczne ze Statutem Związku, co od razu
wypunktowano, jednak wymęczeni wielodniowymi obradami delegaci większością wyrazili na to zgodę.
Było to niewątpliwe zwycięstwo Wałęsy, który w ten sposób zagwarantował sobie praktycznie władzę
niepodzielną. Już podczas obrad Zjazdu bezpardonowo rozprawiał się z delegatami sympatyzującymi
z Anną Walentynowicz i Gwiazdami, przykrywając to jednocześnie gładkimi deklaracjami o przyjaźni, co
dodatkowo dezorientowało delegatów. Przykładem tego było pozbawienie funkcji przewodniczącej
Komisji Proceduralnej WZD - Anny Kurskiej, która uczestniczyła w komisji S. Fudakowskiego badającej
zarzuty wobec Anny Walentynowicz. Było to także wstępem do wyeliminowania z władz regionalnych
działaczy radykalnych powiązanych z KOR, ROPCiO i RMP. Z dokumentów Służby Bezpieczeństwa
wiadomo, że było to również zgodne z oczekiwaniami bezpieki i władz partyjnych. Podczas rozmów
z bezpieką półtora roku później Wałęsa przyznał, że w Gdańsku wyrzucił wszystkich, którzy mogli nie
podobać się władzy… Wiadomo również, że tajne służby na wszelki sposób wspierały pozycję Wałęsy
poprzez tajnych współpracowników.
Trudno

oprzeć

się

wrażeniu,

że

delegaci

drobiazgowo

przestrzegający

regulaminu

obrad

i ordynacji wyborczej, czujnie analizując wszelkie przejawy manipulacji nie zauważyli, jak bardzo zostali
zmanipulowani w sprawie najważniejszej - przejęcia władzy absolutnej przez Wałęsę. Głosując za Wałęsą
spora część delegatów kierowała się jego uznaną już pozycją lidera i popularnością. Duża część delegatów
przyjechała na obrady ze zobowiązaniem ze strony swoich załóg do głosowania na Wałęsę.
Jak podsumowano na gorąco w gdańskim biuletynie MKZ: „Obowiązywała programowa
nieufność i zasada dmuchania na zimne”, wszędzie dopatrywano się znamion manipulacji. W tamtym
czasie kolportowano przechwycone przez działaczy katowickiej „Solidarności” przemówienie
I sekretarza KW PZPR w Katowicach i członka Biura Politycznego KC PZPR - Andrzeja Żabińskiego
„Odnowa widziana oczami Partii”, w którym proponował dosyć szczegółowo sposób manipulowania
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związkowcami w „Solidarności”. Odwoływał się do tego przemówienia podczas obrad WZD Piotr
Ejsmont omawiając założenia programowe.
Podsumowując I Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Gdańskiego można by uznać, że
lipcowe obrady Regionu Gdańskiego były przykładem takiej właśnie wzorcowej manipulacji. Chaos,
nadmiar tematów ważnych przemieszanych z drobiazgowymi wnioskami, niezrozumiały regulamin i
niezwykle czasochłonna procedura wyborów, tryb przesłuchań kandydatów, którzy w efekcie wybierani
byli na podstawie dwuminutowych prezentacji, podsycanie konfliktów personalnych - dało w efekcie
autokratyczną władzę Wałęsie, sprzeczną ze Statutem Związku i marginalizację wpływów jego
oponentów. Takie rozwiązanie było zgodne ze strategią ówczesnej władzy komunistycznej.
Po sierpniowym zwycięstwie w 1980 r. wszyscy oczekiwali od „Solidarności” skutecznego
działania na rzecz szybkiej poprawy na wielu zaniechanych i zaniedbanych przez władze komunistyczne
frontach: reformy gospodarczej, reformy oświaty, służby zdrowia, zaopatrzenia rynku, poprawy warunków
pracy, działalności cenzury, dostępu do mediów… Działacze związkowi próbowali udźwignąć ten ciężar
przygotowując wiele analiz, wniosków i programów. Trudno oprzeć się wrażeniu, że władze nie
podejmując żadnych reform czekały spokojnie, aż energia ludzi zachłyśniętych sierpniowym zwycięstwem
wypali się, a rozgoryczenie znękanego społeczeństwa obróci się przeciw tym, którzy przyjęli na siebie trud
wprowadzania zmian. I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego pokazało, jakie trudności stały
wówczas przed członkami „Solidarności”, uczącymi się dopiero mechanizmów demokracji, dźwigającymi
na sobie ciężar odpowiedzialności za Polskę, a jednocześnie wystawionych na bezwzględną manipulację
Służby Bezpieczeństwa i bezwzględną politykę władz komunistycznych..
Danuta Sadowska
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Od redakcji (przedruk za „SOLIDARNOŚĆ Pismo MKZ NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku,
Nr 23/53, Gdańsk, dnia 10 lipca 1981.)
PREMIERA ROKU W TEATRZE MUZYCZNYM
Przez cztery dni (i jedną noc) toczyły się w gdyńskim teatrze obrady pierwszej tury walnego zebrania
delegatów naszego regionu. Reprezentanci półmilionowej rzeszy członków "Solidarności" mieli dokonać
bilansu minionych dziesięciu miesięcy i w oparciu o to podjąć próbę wytyczenia programu Związku. Co
zaś najistotniejsze - wybrać ludzi, którzy przyjęte zasady funkcjonowania i oddziaływania naszego ruchu
będą w stanie właściwie urzeczywistniać.
Premierowy charakter zebrania sprawił, iż wielu kłopotów przysporzyła zgromadzonym sama technika
obrad. Ha widowni panował niepodzielnie żywioł demokracji (różnie zresztą pojmowanej). Stąd nie był to
spektakl jednorodny. Niekiedy przypominał dramat,, innym razem - wodewil.
Aktywność uczestników wydłużyła znacznie przewidywany czas zebrania.
Obowiązywała programowa nieufność i zasada "dmuchania na zimne". Po trzydziestu sześciu latach
smutnych doświadczeń trudno się tej tendencji dziwić. Z drugiej strony nie zdołano uniknąć wielu
potknięć. Okazało się wyraźnie, jak mocno i jak głęboko za kodowane są w nas zjawiska paraliżujące
społeczeństwo przed Sierpniem. Jeden z takich przejawów "niemożności" łatwo było dostrzec w sferze
języka, którym posługiwała się większość delegatów. Szereg /czasem nawet cennych/ wypowiedzi było
gruntów nie skażonych "nowomową", tym rozpaczliwym dialektem ograniczeń. Próby wydostania się
z tego zaklętego labiryntu niby-słów prowadziły niestety często do stworzenia nowej "nowomowy'} równie
mało czytelnej, jak jej niesławna poprzedniczka.
Stąd apel do delegatów, aby w drugiej turze przywiązywali większą wagę do tego jak mówią, aby starali
się mówić wprost. Można to osiągnąć jedynie poprzez pełną samokontrolę i bezlitosne eliminowanie
balastu zbędnych słów. Przejrzystość i zwięzłość wypowiedzi jest podstawowym warunkiem zrozumienia,
a jakże tu myśleć o udziale naszego Związku w tworzeniu ogólnospołecznego porozumienia, jeśli sami dla
siebie nie będziemy dostatecznie komunikatywni.
Wiele wysiłku kosztowało prezydium skierowanie nurtu dyskusji w łożysko przewidziane porządkiem
i regulaminem obrad, mocno zresztą kontrowersyjnym. Prowadzącym zarzucano niejednokrotnie, iż
pretendują do rangi reżyserów, czy też nawet - organizatorów widowni, podczas gdy winni spełniać
funkcję raczej inspicjentów. Nie sądzimy, aby te zastrzeżenia miały pokrycie w rzeczywistości. Prezydium
spełniało wyjątkowo trudną i niewdzięczną rolę i chwała mu za to, że nie dało się sprowadzić do funkcji
statystów.
Tym niemniej, chociaż czujność wobec jakichkolwiek znamion "manipulacji" okazywano niebywałą,
szacowne gremium delegatów okazywało się nie-kiedy podatne na argumenty nie zawsze odwołujące się
do zdrowego rozsądku. Co gorsza, zdarzały się przypadki iż oklaskiwano równie entuzjastycznie
delegatów głoszących zdecydowanie przeciwstawne tezy.
Kulminacyjnym punktem zebrania stało się głosowanie nad możliwością łączenia funkcji związkowych,
nieznaczną większością głosów zapadła decyzja, żeby wprowadzić pewne ograniczenie w łączeniu funkcji
z wy boru. Następnie tę bardzo konfliktową kwestię postanowiono pozostawić do szczegółowego
rozstrzygnięcia krajowemu zjazdowi delegatów.
Wstrzymujemy się w tym miejscu od jakichkolwiek ocen. Jednocześnie «żujemy się zobowiązani
podkreślić, iż opuszczanie sali nie stanowi najlepszej formy wyrażania sprzeciwu,
w swego rodzaju odwrócenie gestu Rejtana, jakiego byliśmy świadkami, przypomniało nam jedynie
nienajlepsze tradycje sejmikowego zacietrzewienia. Pamiętajmy przy tym jednak, że nie zawsze udaje się
powściągnąć skłonność do natychmiastowej, spontanicznej reakcji.
Obserwowaliśmy dotychczas w Związku dwie skrajne tendencje: jedną, polegającą na pospiesznym
fetyszyzowaniu autorytetów i drugą, skłonną do równie gwałtownego ich kamieniowania Potrzebna jest
natomiast wnikliwa i staranna weryfikacja kandydatów na działaczy. Swoisty egzamin, który
obserwowaliśmy w nocy z soboty na ni' dzielę, zmierzał właśnie w tym pożądanym kierunku. Kryteria
były wprawdzie bardziej przeczuwane niż stosowane świadomie, ale i na to przyjdzie pora, a jak na razie
sprostały oczekiwaniom.
Demokracja objawiła się w tym wypadek jako prawo każdego do zadawania każdemu
z kandydatów każdego pytania. Egzamin zdało 115. spośród 135 pretendentów do Zarządu,
a czy nasz związek uzyskał w ten sposób świadectwo dojrzałości, okaże się po wyborach.
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I - sprawa najbardziej drażliwa. Od kilku miesięcy mówi się nieustannie o niebezpieczeństwie rozłamu, o
frakcjach, stronnictwach, sporach. Nie ma co ukrywać, nosi to znamiona prawdy. Ale tylko o tyle, że
istotnie jest to czas ścierania się poglądów i postawi Program Związku musi stać się wypadkową tych
różnorodnych poszukiwań.
Spór dotyczy zresztą głównie form i sposobów działania a nie celów i potrzeb. Tak - związkowi bardziej
niż kiedykolwiek potrzebna jest jedność, ale nie może ona polegać na tym, aby tworzyli ją ludzie
jednakowi. Dążenie zaś do tego, by postępować tak, jak "wszyscy" okazuje się najczęściej ¡działaniem
bezosobowym. W rezultacie owi "wszyscy" podejmują takie decyzje których naprawdę nie chce - nikt.
Warto zdawać sobie z tego sprawę. Organizacja licząca ponad dziesięć milionów członków nie może
stanowić monolitu i nie powinna mieć takich aspiracji. Jedyne, co można osiągnąć to respektowanie woli
większości przez owych "przegłosowanych". Nie oznacza to konieczności wyrzeczenia się przez nich
własnych zapatrywań, a wyłącznie gotowość współdziałania, mimo różnicy zdań.
A skoro mamy się kierować troską o dalsze losy "Solidarności", to nie zapominajmy i o tym, że "prawdą
jest to, co jest prawdą dzisiaj, a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości". Podnosząc zaś rękę w trakcie
kolejnego głosowania starajmy się czynić te „tak, byśmy nie musieli w przyszłości podnosić ich obu, lub
- by nam one same nie opadły.
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DZIEŃ PO DNIU
Dzień pierwszy – czwartek 2.07.1981
8.45 - Podjeżdżam taksówką pod budynek Teatru Muzycznego. Nic nie wskazuje, że to tu - żadnych
plakatów, napisów ant flag. W przedsionku kolejka - delegaci podpisują listę obecności i pobierają bony
obiadowe, napotkać można znajomych z zebrań plenarnych MKZ, sporo też nowych twarzy. Przy stoliku
z napisem "BIPS - akredytacja" tylko kilka osób. Przy wejściu do foyer ktoś rozdaje materiały: projekt
ordynacji, sprawozdania Prezydium i Komisji Rewizyjnej, regulamin zebrania. Zebranie miało zacząć się
o 900,sala powoli się zapełnia, tylko w sektorach dla prasy pusto. W końcu w jednym z nich zajmują
miejsca członkowie Prezydium MKZ.
9.35 - Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej ogłasza otwarcie obrad, następuje wprowadzenie
sztandaru. Sala śpiewa Hymn - wychodzi to dość niemrawo, wygląda, że delegaci są nieco zdetonowani
nową sytuacją. Rozglądają się po sali, wymieniaj uwagi. Obok mnie ktoś komentuje prostą i piękną
dekorację - na niebieskiej kurtynie napis ’’Solidarność’" – I Walne Zebranie Delegatów Regionu
Gdańskiego, poniżej na scenie stół, cztery krzesła, z prawej strony sztandar, a z lewej mównica
udekorowana Orłem i biało-czerwonymi kwiatami. Delegaci przystępują do wyboru prezydium zebrania.
Pierwszy wniosek formalny: aby członkowie prezydium zebrania nie mogli kandydować dc władz regionu.
"Zaczyna się demokracja" - słyszę komentarz. Rozpętuje się polemika, ktoś mówi
o manipulacjach, ostatecznie wniosek upada większością głosów. Zanotować trzeba jedynie przedziwną
technikę liczeni o głosów, co powoduje małą burze w szklance wody i ostatecznie ustala się sprawny
system obowiązujący przez całe zebranie.
Delegaci przystępują do prezydium zebrania - głosowanie,
liczenie głosów przebiega już sprawnie. Ostatecznie z sześciu
kandydatów najwięcej głosów zdobywają: Lesław Buczkowski,
Konrad Maruszczyk i Karol Krerentowski. Lesław Buczkowski
prosi Konrada Maruszczyka, by zechciał od niego przejąć
przewodniczenie, ze względu na "brak kondycji", ostatecznie
ustalone zostaje, że cała trójka będzie się zmieniać kolejno przy
mikrofonie. Całą procedurę ".skłócają dwu incydenty. Po
pierwsze na sali nie ma mikrofonów - organizatorzy uzupełnili
ten brak podczas pierwszej przerwy. Nieco później ktoś zgłasza,
kandydaturę związkowca, którego nie ma na sali i który nie jest
nawet de legatem. Wywołuje to wszystko kilkuminutowy spór
na sali. Wreszcie o 10.19 Konrad Maruszczyk rozpoczyna
urzędowanie:
" Pamiętajmy co nam w zebraniu pomaga a co przeszkadza"...
Chwilę później wchodzi na salę Lech Wałęsa, który wrócił
z Krakowa, zajmuje miejsce w środku pierwszego rzędu, co
zresztą, nie zakłóca przebiegu obrad. Cala jest rozgorączkowana
problemem osób uczestniczących w zjeździe, a nieobdarzonych
mandatami. Ostatecznie przegłosowano koncentrację gości w jednym sektorze, nikt jednak nie rusza się z
miejsca. Po południu podobne wnioski będą jeszcze zgłaszane dwukrotnie, z niewielkim zresztą efektem.
Sekretarz Prezydium MKZ: "Na sali są także członkowie Prezydium, którzy nie moja, mandatów..." Głos
z sali: "No i dobrze!!!" - kwituje pierwszy gromadny śmiech.
W trakcie debaty nad "problemem gości" odzywa się po raz pierwszy, ale nie ostatni charakterystyczny
głos: "Panowie delegaci' nie gadać bzdur, szkoda czasu. Mamy ważniejsze sprawy przed sobą". Atmosfera
robi się napięta, rozładowuje ją zdenerwowany delegat, który na cały głos woła do technika z TV "Panie,
zgaś pan tę lampę, bo to jest tego..." - ciąg dalszy ginie w huraganie śmiechu, a. potężny reflektor gaśnie
rzeczywiście.
Jest 10.50. Najbliższe dziesięć minut okazało się bardzo . owocne. Kolejno w głosowaniu delegaci
zatwierdzają porządek obrad i wybierają Komisję Mandatową w składzie pięciu osób.
0 jedenastej następuje pierwsza przerwa. Można usłyszeć też pierwszo komentarze; Joanna DudaGwiazda:
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"W ogóle jest fajnie";- Antoni Kopaczewski /przewodniczący
Krajowej Komisji Wyborczej/: "Jak dotąd na tle średniej
krajowej zebranie przebiega w miarę sprawnie i spokojnie. Jeśli
tok dalej pójdzie, to można sądzić, że wybory będą udane.
Ważne jest przestrzeganie statutu. Z mocy moich uprawnień jako
przewodniczący KKW będę ingerował zdecydowanie jeśli
zebrani zechcą rozmijać się ze statutom, Statut może zmienić
tylko Zjazd Krajowy", Alina Czerwińska, pracowniczka
"Polifarbu" w Oliwie, delegat okręgu 337: "Chcę reprezentować
swoje środowisko,
tzn. załogę mojego przedsiębiorstwa i innych zakładów
skupionych w okręgu wyborczym. Efektowne programy łatwo
wygłaszać, ale to niczego nie dowodzi. Najważniejsze jest
zagwarantowanie łączności wszystkich zakładów z władzą
regionalną. Widoczne Jest już tej chwili osłabnięcie entuzjazmu,
jaki zrodził się po Sierpniu, członkowie stają się bierni,
pozostawiają wszystko działaczom. Konieczne jest wytworzenie
mechanizmów przeciwdziałających temu procesowi".
11.16. Po przerwie rozpoczynamy od wyboru. Komisji Uchwał
i Wniosków i Komisji Proceduralnej. Komisja Mandatowa ogłasza swojo sprawozdanie: Region gdański
posiada 531513 członków zrzeszonych w 2123 Organizacjach Zakładowych. Utworzono 395 okręgów
wyborczych, z czego wybory odbyły się w 368 okręgach. Wybrano 598 delegatów, w dniu dzisiejszym
obecnych jest 534 delegatów, więc zebranie jest prawomocne.
Teraz Henryk Łapiński odczytuje sprawozdanie Regionalnej Komisji Wyborczej, której zadaniem było
przygotowanie zebrania, organizacja wyborów i opracowanie projektu ordynacji wyborczej.
Paweł Dowżenko przedstawia ordynację wyborczą.
§ 29 określający zasady zgłaszania kandydatur został zamieszczony w dwóch wersjach, ponieważ plenum
MKZ nie przyjęło propozycji KKW. Ostateczną decyzję mogą podjąć delegaci. W tej samej sprawie
istnieje jeszcze jeden projekt tzw. "wersja portów", który Komisja Wyborcze, ogłasza za sprzeczny ze
statutom.
Jest już godziną trzynasta, przewodniczący ogłasza trzygodzinną przerwę obiadową, podczas której w Sali
Kameralnej wystąpi studio Aktorskie. Po przerwie czterdziestominutowa dyskusja proceduralna dotycząca
regulaminu, obrad. Ostatecznie zatwierdzenie regulaminu dla przyszłych zebrań przesunięto na późniejszy
termin.
Wraca sprawa ordynacji. Na sali większe skupienie, ale i temperatura rośnie. To ważne, wybory -zdecydują
o obliczu związku w najbliższych latach. Na wstępie delegat portu gdańskiego wycofuje oficjalnie projekt
portów, przestrzegając jednak przed łatwością "odrywania się działaczy od mas”. Walka idzie
o zagwarantowanie należytej reprezentacji podregionu - ostatecznie ponieważ wszyscy są zgodni, że ta
reprezentacja jest konieczna, zapadu decyzjo, stworzenia tzw. List cząstkowych kandydatów
z podregionów. Delegaci z Malborka, Lęborka i Słupska apelują o przyłączenie ich do regionu gdańskiego.
Są jednak opozycjoniści, delegat z Gdyni krzyczy:
"Jesteśmy związkiem, czy regionem? Zarząd ma
reprezentować region, a nie zakłady, czy podregiony!". Brawo! Chwilę później brawa otrzymuje
przedstawiciel jednego z podregionów, który proponuje aby przewodniczący podregionów wchodzili do
Zarządu z urzędu, automatycznie.
Ostatecznie zwycięża koncepcja kompromisowa: żadnego automatyzmu, każda kandydatura podlega
głosowaniu wszystkich delegatów, zapewnia się jednak określoną ilość miejsc podregionom przez
stworzenie list cząstkowych. Ta decyzja zapadła jednak znacznie później. Poprzedziła ją m.in, dyskusja na
temat nie łączenia funkcji związkowych, pierwsza z całego cyklu. Temat ten będzie jeszcze powracał,
ostatecznie rozstrzygnie go stwierdzenie, że statut nie zakazuje łączenia stanowisk związkowych, zaś Lech
Wałęsa zapowie: "Nie wyobrażam sobie być w Komisji Krajowe bez oparcia o silny region. Nic tam bym
zaznaczył".
Wreszcie o 17.55 koniec dyskusji o ordynacji, przewodniczący ogłasza 10 minut przerwy, przerwa jednak
trwa ponad pół godziny. W barku kawowym tłok, delegaci są zmęczeni i nie bardzo kwapią się wrócić na
salę, za to po powrocie łatwo uchwalają zakończenie obrad o 21°°. Za kontynuowaniem aż do wyczerpania
porządku dziennego są tylko nieliczni.
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Następuję bardzo oczekiwane sprawozdanie Prezydium MKZ. Odczytanie sprawozdania /czyni to
z wdziękiem Alina Pieńkowska/ zajmuje ponad godzinę.
Można się z niego dowiedzieć o sposobie powstań! - Prezydium MKS, a następnie MKZ,
o zmianach osobowych, które zachodziły w trakcie minionych miesięcy. Dalej sprawozdanie informuje
o sposobie odbywania zebrań plenum i prezydium MKZ, o podstawowych zadaniach realizowanych w
regionie gdańskim, o udziale działaczy gdańskich w pracach KKP, o wyspecjalizowanych komórkach
MKZ. Sprawozdanie tylko częściowo zadawala delegatów, w krótkiej przerwie, która nastąpiła po jego
odczytaniu, można usłyszeć głosy korzystne. Na dzień jutrzejszy zapowiada się sporo, pytań do
Prezydium. Po przerwie dwugodzinna dyskusja nad ordynacją wyborczą. Przedmiotem polemiki jest
wielkość i sposób określenia quorum zebrania. Widać wyraźnie, że nie wszyscy delegaci znają nasz statut..
Ostatecznie zebrani akceptują zgodną ze statutem propozycję RKW. Ponadto delegaci podejmują decyzję
opublikowania "sylwetek" wszystkich kandydatów do władz regionu. Godzina 2200 zebranie kończy się
wyprowadzeniem sztandaru, delegaci rozchodzą się zmęczeni, ale zadowoleni.
W tłumie słychać komentarze: "Jak tak dalej pójdzie to nie skończymy do niedzieli". „Takie zebranie
zdarza się raz - będziemy siedzieć nawet tydzień, pracujemy dla siebie i dla wszystkich następnych zebrań".
Antoni Kopaczewski: "Zebranie w stosunku do poprzednich w jakich uczestniczyłem wyróżnia się
spokojem i kulturą. Delegaci mają rozeznanie, być może wynikające z większego doświadczenia, starają
się mówić o istotnych problemach..."
Jeden z gości: "Zebranie posuwa się sprawnie, szczególnie w kwestiach merytorycznych. A zahamowania
i kontrowersje proceduralne? - to tylko konieczne koszty demokracji. Będzie tego coraz mniej".
Działacz z Wejherowa: "Ogromna większość kolegów jest zdyscyplinowana, wiedzą czego chcą.
Zrobiliśmy postępy, ale zebranie będzie musiało potrwać do niedzieli".
Oprac. Andrzej Remiszewski

Dzień drugi – piątek 3.071981
Przewidywany porządek dnia: dyskusja nad
sprawozdaniami Prezydium MKZ i Komisji
Rewizyjnej, zatwierdzenie Ordynacji Wyborczej,
dyskusja programowa.
Godz. 9.18 - Początek obrad. Przegłosowano, że
Walne Zebranie Delegatów będzie organizowane
raz na kwartał. Umożliwi to wpływ delegatów na
decyzje władz Związku. Postanowiono, że głos w
dyskusji mają również uczestnicy W.Z.D. nie
będący delegatami.
Godz. 9.30 - Odczytano notatkę "Trybuny Ludu",
dotyczącą W.Z.D. w Gdańsku. Podczas gdy
wszyscy delegaci męczyli się nad regulaminem, "Trybuna Ludu” donosiła, że wybory kandydatów mamy
już za sobą i należy pogratulować nam operatywności. Śmiech na sali. Rozpoczęto poszukiwania
dziennikarza "Trybuny Ludu", aby znów napisał coś miłego. Na próżno. Pewnie pisał w równie
optymistycznym tonie o innym ważnym zebraniu odbywającym się w Gdańsku...
Godz. 11.10 - 11.30 - Przerwa - dyskusja w kuluarach: dokumenty wstępne są źle przygotowane, przedłuża
to dyskusję.
Jak będzie funkcjonował Związek bez cotygodniowego plenum? Jest tu pewna grupa nieuleczalnych
dyskutantów drobiazgowych kwestii !. Terroryzują 90% sali! Głównym celem Delegata na W.Z.D. jest:
dobrze zagłosować. Wiem jakie tendencje programowe mam popierać - muszę wiedzieć którym osobom
mogę je powierzyć.
/Delegat "Technirolu"/
Godz. 11.45 – 12.15 - Pytania do Prezydium MKZ i Komisji Rewizyjnej. Odpowiadają - członkowie
Prezydium i M. Celejwska z Komisji Rewizyjnej.
Pytania dotyczyły:
- opracowania przez Prezydium MKZ opinii do USTAWY 0 ZWI4 ZKACH ZAWODOWYCH,
- rozbieżności ilości Komisji Zakładowych /Odpowiedź: przerejestrowanie KZ-tów z innych województw/
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- kiepskiej informacji wewnątrzzwiązkowej /odpowiedź Z. Złotkowskiego i A, Pieńkowskiej: było mało
sprzętu, mało ludzi, były nadużycia, teraz jest lepiej/.
- refundacji małych zakładów; jakie określono kryteria, dlaczego nie ma ostatecznego rozwiązania.
/Odpowiada A. Gwiazda: bogate zakłady SOLIDARNIE nie chcą odprowadzać pieniędzy na rzecz
biedniejszych, tu żaden MKZ nie poradzi/,
- jakie usługi drukarskie świadczy MKZ? /Odpowiedź: rejestr jest w biurze drukarni/.
Przed przerwą obiadową salę opuścili - L. Wałęsa i J. Kłys. Powodem była decyzja portowców Gdańska ,
Gdyni, i Szczecina i Kołobrzegu o strajku przeciwko łamaniu porozumień.
Godz. 13.00 – 15.07 - Przerwa obiadowa. Dyskusja przy hamburgerach: „Notuję wszystkich wariatów,
którzy uporczywie mącą na zebraniu, na pewno nie będę na nich głosował! Uważam, że listy kandydatów
trzeba tak układać, żeby wybierać, a nie skreślać. Skreślając kierujemy się nienawiścią!” /Delegat
D.O.K.P./
Godz. 15.08 - Delegaci z nową energią odpytują Prezydium Komisję Rewizyjną:
- dlaczego co 5-ty pracownik MKZ ma dodatki funkcyjne?
- dlaczego nie wszyscy zwrócili pobrane na sprzęt i materiały - zaliczki?
- dlaczego udział Szymona Pawlickiego w Prezydium MKZ nie był załatwiony formalnie na plenum MKZ?
/L. Wałęsa przyznaje się do błędu!?/
- czy osoby odpowiedzialne za złą pracę i nadużycia w drukarni zostały zwolnione; jak rozliczano papier?
/Odpowiada Z. Złotkowski: zmieniono kierownika/
- Podano tragiczną wiadomość. Dwóch robotników ze Stoczni Północnej zginęło w wypadku przy pracy.
Minuta ciszy...
Dalsze Informacje Prezydium MKZ:
- dlaczego Prezydium nie dokonało ścisłego podziału funkcji /Odpowiadają - A. Pieńkowska:
próbowaliśmy ale było to niemożliwe bo działaliśmy na całą Polskę; A. Gwiazda: jest przeciwny ścisłemu
podziałowi prezydium na niekompetentnych urzędników i ekspertów, Jest niedopuszczalne by członek
prezydium był "od"/,
- kto był odpowiedzialny za powoływanie pracowników, Co znaczy termin "ustna umowa"
z kasjerką i główną księgową?
- co robi L. Wałęsa z przekazywanymi mu darami /L. Wałęsa wyjaśnia, że nie odbiera nic osobiście, nawet
prywatne listy i przesyłki są odbierane przez specjalnie powołany zespół/,
- co jest z dewizami? Dlaczego konto nie rośnie? Ile mamy pieniędzy w zagranicznych bankach?
/Odpowiadają - B. Lis: sumy od zagranicznych związków zawodowych nie mogą wpłynąć do kraju. Nie
moglibyśmy z nich korzystać, bo bank dał nam pozwolenie na 2 tys. dolarów miesięcznie.
A. Gwiazda: Jeżeli związki zagraniczne deklarują nam pomoc. to pieniądze są na koniach tych związków.
Możemy e nich korzystać gdy chcemy coś kupić/,
- jakie były kryteria przy zatrudnianiu pracowników biurowych. /Odpowiada A. Gwiazda: brali głównie
ludzi pewnych, aby uniknąć inwigilacji. Nie jest to typ urzędników, to typ działaczy - indywidualistów,
którzy nie poddają się autorytetom, nauczeni chodzić własnymi ścieżkami.
Z ludzi takich trudno zrobić urzędników. W razie potrzeby siedzą po nocach. Są Związkowi bardziej
potrzebni niż dobrzy "biuraliści"/,
- czemu służą wyjazdy zagraniczne, kto za to płaci /odpowiada L. Wałęsa: nam za to płacą, nie chcemy
jeździć, a nie mamy tylu ludzi pewnych, żeby na wyjazdach nie wyprowadzono nas w różne "przyjaźnie”,
- dlaczego Komisja Rewizyjna nie wykazała, które zakłady nie płacą składek? /Trudności
z podziałem regionalnym/,
- dlaczego nie dokonano podziału na podregiony?
/Odpowiada A. Pieńkowska: podregiony nie zawsze sprawdzały się, jest to spór
o kompetencje i koncepcje/. Atmosfera nerwowa. Delegaci podregionów nie mogą ustalić wspólnego
stanowiska. Sala podniesionymi mandatami sygnalizuje /brak zainteresowania tematem,
- czy sprawy drukami są już wyjaśnione? Czy to prawda, że z MKZ-u ukradziono maszynę drukarską?
/Odpowiada L. Wałęsa: potwierdza fakt kradzieży, trwa śledztwo prowadzone przez prokuratora
z "Solidarności"/,
- w jaki sposób L. Wałęsa pobrał i zwrócił pożyczkę? /Odpowiada L. Wałęsa: faktycznie pożyczka była
nieformalna, ale oddana bardzo szybko, są świadkowie/,
- WNIOSEK FORMALNY - zarząd nie jest przygotowany do pytań szczegółowych, ale należy udzielić
mu absolutorium. Wniosek nie przeszedł. Zarządzono przerwę.
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17.00-17.35 - Przerwa, Alina Pieńkowska o "przesłuchaniu": Uważam, że niezależnie od tego ozy
członkowie Związku mają do nas zaufanie czy nie, naszym obowiązkiem jest rozliczyć się! Wyszły
wszystkie uchybienia Jakie były w MKZ-cie tego typu jak kradzież maszyny. Jest doskonała orientacja w
Związku. Dobrze, że te pytania były, bo po Trójmieście krąży fama co się w tym MKZ-cle naprawdę
dzieje. Mamy czyste sumienie, wszystko zostało powiedziane na i forum publicznym".
Godz. 17.35 - Ksiądz Jankowski informuje, że austriackie związki zawodowe przesyłają dla polskich
dzieci, na kolonie letnie, znaczną ilość żywności. Potrzebne są magazyny i transport. Sprawę załatwiono
od ręki,
- delegatka z Oświaty apeluje o zbiórkę na
kwiaty dla robotników, którzy zginęli w Stoczni
Północnej.
Godz. 17.41 - Dyskusja na temat Ordynacji
Wyborczej - główny problem, czy można łączyć
funkcje w Związku? Delegat Komuny Paryskiej
proponuje, żeby nie dublować funkcji
w prezydium, okazuje się jednak, że 90%
delegatów na sali sprawuje funkcje w
prezydiach KZ-ów. Dyskusja staje się
agresywna i napastliwa. Komisja proceduralna
protestuje. Postawiono formalny wniosek: za nie
łączeniem stanowisk w Związku wypowiedziało
się 225 delegatów, przeciwko 211. Wnioskowi
sprzeciwia się L. Wałęsa, który twierdzi, że "przewodniczący KKP bez władzy w regionie jest jak generał
bez armii". Następuje kolejna, ostra wymiana poglądów, jeden z delegatów krzyczy: "Zostaliśmy
wmanewrowani w gierki i gry. Część delegatów może opuścić salę". Ostatecznie ustalono, że decyzję
o niełączeniu stanowisk ma podjąć Zjazd Krajowy.
- drugą kwestią popołudniowej sesji było przyznanie lub nieprzyznanie Annie Walentynowicz biernego
prawa wyborczego, ponieważ Stocznia Gdańska pozbawiła ją mandatu delegata. Anna Walentynowicz
sama zrezygnowała z możliwości kandydowania do władz regionu. Po raz pierwszy postawiono wniosek
o nadanie p. Ani tytułu honorowego członka Prezydium Gdańskiego Zarządu.
Godz. 20.15 Początek dyskusji programowej.
Delegat okręgu 338 odczytał rezolucję potępiającą "frakcje sprzeniewierzające interesy Związku".
- Delegat Stoczni im. Komuny Paryskiej krytykuje działalność finansową MKZ Gdańsk,
- Delegat Stoczni im. Lenina wnosi o opracowanie preliminarza i obniżenie procentu składek
odprowadzanych do MKZ-tu. Stwierdza, że Stocznia była bojkotowana w MKZ-cie
a zebrania plenarne zbyt długie i męczące.
Godz. 20.10 – 20.28 - Przerwa. Rozmowy w kuluarach coraz głośniejsze -temat: "ta cholerna demokracja".
Wiadomo: Ja muszę powiedzieć swoje, ale czy stu innych facetów też musi'’
Godz. 20.28 - Delegat "Technimoru" apeluje o pomoc dla kola kombatantów.
- Bogdan Lis o pracy MKZ-tu; MKZ pracował kiepsko, bo zajmował się walką z systemem, działalnością
KKP, a nie regionu. Plenum nie pomagało, wielu członków chodziło po to, aby szukać taniej sensacji.
RAKOWSKI chce nas wmontować w system, nie możemy do tego dopuścić bo to wiąże się z przejęciem
dogmatów myślenia. Są różnice poglądów w Związku, nie ma rozłamu, ale może do niego dojść.
- Szymon Pawlicki odczytał posłanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia w Gdyni,
o szybkie zakończenie budowy pomnika.
- Elżbieta Dudziuk, ze Stoczni Komuny Paryskiej, w imieniu 25 delegatów przedstawiła projekt
WNIOSKU NADZWYCZAJNEGO o nieakceptowaniu przez Walne Zebranie Delegatów Regionu
Gdańskiego rządowych ustaw o SAMORZĄDZIE, o ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH,
o PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM i o uznaniu materiałów opracowanych przez "Sieć
Wiodących Zakładów" za podstawę do dyskusji o tych ustawach,
- polemika na ten temat trwała do godziny 21^5 kiedy to wniosek uchwalono i zakończono obrady.
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Dzień trzeci - sobota 4.07.1981
Delegatów, którzy ok. 9.00 przychodzili do Teatru
Muzycznego w Gdyni witano słowami: "nie
wyjdziecie stąd tak długo, dopóki nie pokaże się
biały dym”.
Godz. 9.20 - Rozpoczęto dyskusję nad
3 wnioskami komisji proceduralnej
1 - o uznanie Anny Walentynowicz honorowym
członkiem Zarządu Regionu /"Niech to będzie
nasza droga odchodzenia ludzi”/,
2 - o rozpowszechnienie filmu "Człowiek
z Żelaza" w wersji festiwalowej /posłanie do
Sejmu PRL./,
3 - o zakończenie nurtu rozliczeniowego
i udzieleniu absolutorium Prezydium MKZ.
- Najmniej kontrowersji wzbudził oczywiście
wniosek 2, który przegłosowano "z marszu".
- w sprawie absolutorium dla Prezydium MKZ-tu
ustalono, że należy uzupełnić sprawozdania
i decyzję podjąć na przyszłej sesji W.Z.D. /43
głosy przeciwne/.
- Najdłużej trwała dyskusja nad wnioskiem
pierwszym. Gdy wszystkim delegatom decyzja
wydawała się już jednoznaczna, delegat Urzędu
Morskiego zaapelował, by nie posyłać p.
Anny Walentynowicz na związkową emeryturę,
ponieważ potrzebna jest jej "czynna" obecność.
Zygmunt Pałasz
Wynik głosowania - 144 głosy za honorowym
członkostwem, 180 przeciw i 84 wstrzymujące się świadczy o zupełnej rozterce głosujących.
- Z ulgą powrócono do dyskusji programowej. Delegat Stoczni Gdańskiej mówił
o problemach stoczniowego Prezydium KZ.
- Delegatka WSS Społem przestrzegła przed nadużywaniem haseł "frakcja", "rozbicie". Powiedziała
"Ja się boję każdego wystąpienia Lecha Wałęsy w telewizji". Wałęsa oświadczył, że wszystkie jego
wypowiedzi telewizyjne są montowane i że nigdy nie mówił tego, co podają środki masowego przekazu.
Jest to celowa robota, która ma osłabić “Solidarność!' MKK ma nagrania wszystkich przemówień. Można
je po równać!
Godz. 10.45 – 11.00 - Przerwa. W kuluarach głównym tematem rozmów jest wciąż sprawa
p. Ani Walentynowicz. Delegat Urzędu Morskiego uważa propozycję nadania Honorowego Członkostwa
Prezydium za dyshonor.
Protestuje, aby p. Walentynowicz, która jest tak potrzebna w pracy Związku, była tylko symbolem. Nikt,
a szczególnie Ona, nie potrzebuje związkowej jałmużny!
Godz. 11.12 - Ostatni głos w dyskusji rozliczeniowej - wypowiedź Lecha Wałęsy. "... Pokłóciłem się
z najlepszymi przyjaciółmi... Zaniechajmy waśni, bo stracimy wszystko”.
Godz. 11.25 Koniec rozliczeń! Powołano Komisję Problemową.
Godz. 13.00 - Przerwa obiadowa. Rozmawia się o samorządach pracowniczych i projekcie ustawy
o "Przedsiębiorstwie Społecznym", przedstawionym przez "Sieć wiodących Zakładów Pracy? Czy jest to
nasza szansa na "wymuszenie" reformy gospodarczej?
Godz. 15.00 - Prezydium Zjazdu zaproponowało sposób dalszej dyskusji programowej: wnioski w tej
sprawie należy składać do Komisji Programowej, która Je opracuje jako tezy do dyskusji. Ustalono "zestaw
pytań" dla kandydatów.
Godz. 15.00 – 15.10 - Przerwa. Rośnie napięcie. Kto zdecyduje się kandydować na szefa. Jest ich podobno
19-tu.
Godz. 15.10 - Wydawało się, że Już bez. przeszkód można zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego
Zarządu Regionu. Niestety, wybuchła nowa "afera". 16 delegatów uznało, że plakat informujący
o spotkaniu z organizatorami Wolnych Związków Zawodowych jest niedopuszczalną akcją przedwyborczą
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i złożyło protest w tej sprawie.
Wymiana zdań zajęła 25 minut w czasie obrad i wiele przerw. Rozległ się "głos Rejtana" "pamiętajcie
o Sierpniu!".
Godz. 15.35 - Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego: Delegaci Okrętowców zgłosili Lecha Wałęsę,
delegaci Komuny Paryskiej - Andrzeja Kozickiego, Bogdan Lis - Andrzeja Gwiazdę, delegat WSS Społem
- Alinę Pieńkowską Delegat Okręg. Przeds. Dróg i Mostów - Bogdana Lisa,
Lech Sobieszek - Zdzisława Złotkowskiego, Delegat Przeds. "Turus" - Konrada Maruszczyka, delegat
Hydrosteru - Bogdana Gołąba; Alina Pieńkowska i Konrad Maruszczyk zrezygnowali z kandydowania.
Godz. 15.55 - Początek przesłuchań kandydatów.
W wyniku głosowania nominacje na kandydatów/ponad 96 głosów/ uzyskali:
Lech Wałęsa, Andrzej Kozicki, Bogdan Lis, Andrzej Gwiazda, Zdzisław Złotkowski.
- Delegaci pytali o: taktykę działania w Związku, ocenę sytuacji w Polsce, stosunek "Solidarności" do
innych
struktur
i
organizacji
/PZPR,
FJN,
Sejm/
wewnętrzne
konflikty
w MKZ Gdańsk, sposób realizacji reformy gospodarczej.
Godz. 19.07 - Zakończono przesłuchania kandydatów na SZEFA.
Godz. 19.10-19.30 - Przerwa. Zgłoszono 135 kandydatów na członków Zarządu. Trwały spekulacje na
temat: Kto zostanie Przewodniczącym?

Tadeusz Pławiński Edward Szmit Marian Tyszko
Godz. 19.55 - Grupa delegatów, najwidoczniej przerażona perspektywą spędzenia nocy
w teatrze zgłasza wniosek, aby głosować na całą listę, lub na każdą jej dziesiątkę. Wywołało to oburzenie
wśród pozostałych delegatów, zagrożonych w swoich podstawowych prawach. Rozległy się głosy:
"Co, czwórkami do nieba? Nigdy!" Rozpoczęto więc kolejny maraton przesłuchań.
Kto nie uzyskał poparcia delegatów?
- działacz związkowy, który "załatwił" sobie samochód, u wojewody,
- członek Partii, który twierdził, że do PZPR zapisał się z pobudek ideowych, a nie znał statutu własnej
Partii,
- członek Partii, który twierdził, że do PZPR zapisał się dla układów /jeżeli tak, to jakich układów szuka
w "Solidarności"?,
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- kandydat, który "zapomniał" powiedzieć, że "służył w milicji, ale wszyscy i tak o tym wiedzą",
- kandydat, który dobrze po trzydziestce zakładał SZMP, "aby pomóc młodzieży", a nie wiedział, nawet
w przybliżeniu, ilu młodych pracuje w jego zakładzie,
- przedstawiciel Komisji Zakładowej, której głównym osiągnięciem jest interes własny załogi
/wcześniejsze załatwienie mieszkań/ z wyraźną krzywdą dla innych.
- reprezentant firmy, w której kradną, a Komisja Zakładowa milczy.
0 każdej porze dnia, a głównie nocy znalazł się wśród de legatów paskudnik, który potrafił zadać to jedno
pytanie, które u "niepewnego" kandydata powodowało znaczne wyciszenie tonu wypowiedzi. .
Dzień czwarty - 5.071981
Godz. 3.22 - Wschód słońca. Jesteśmy przy 60-tym "przesłuchaniu" .
Godz. 3.40 - Delegat śpiący na schodach obudzony hałasem krzyczy do dowolnie wybranego kandydata
"czy jesteś za rewolucją, czy za ewolucją" i ponownie opada na schody.
Godz. 4.30 - Zgłoszono wniosek formalny: "Gdzie jest Generał?" czyli przewodniczący
L. Wałęsa. Dyskusja na ten temat trwała piętnaście minut.
Godz. 4.45 - Większość delegatów ponownie pogrążyła się w miłej drzemce.
Godz. 5.20 - Pierwszy delegat zaczyna chrapać.
Godz. 7.20 - Przewodniczący znów jest z nami! Zarządz0no przerwę na wyprostowanie kości i ostatniego
papierosa.
Godz. 9.30 - Do prezydium zebrania wpłynął wniosek informujący że Okupacja Gmachu Teatru
Muzycznego w Gdyni trwa już 24 godziny, a Niezamierzony Strajk głodowy wszystkich delegatów 15 godzin. Prosi się o podjęcie negocjacji.
Godz. 9.50 - Zakończono przesłuchanie kandydatów. 115 z nich uzyskało nominację.
Godz. 10.10 - L. Wałęsa postawił wniosek o nadanie Bogdanowi Borusewiczowi honorowego członkostwa
Prezydium Zarządu. Wywołało to kolejną, jak we wszystkich personalnych sprawach ostrą, polemikę,
Przeważył pogląd Joanny Dudy-Gwiazdy, że nie można rozmawiać o sprawach dotyczących członka
Związku bez jego obecności. Dyskusja ta na tyle rozbudziła delegatów, że w szybkim tempie zgłoszono
i przegłosowano kandydatów do Komisji Rewizyjnej i na Zjazd Krajowy. Lista kandydatów na Zjazd
Krajowy nie została jednak zamknięta. Uzupełnią ją listy cząstkowe z podregionów.
Godz. 12.05 - Zamknięcie obrad 1 Sesji 1 Walnego Zebrania NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego.
Delegaci kazali mi napisać:
"Takie długie, nocne zebrania mają dobre strony, poznaliśmy się dobrze a może kiedyś będziemy się lubić".
Oprac. Zofia Orłowska

Marian Tyszko , Henryk Mierzejewski
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II TURA WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Dzień pierwszy-poniedziałek - 13.07.1987
8.45 - Do Teatru Muzycznego dochodzi się ulicami: 10 lutego i Skwerem Kościuszki. Na ich skrzyżowaniu
ze Świętojańską pierwszy wizualny sygnał: białe flagi z napisem "Solidarność”. Dalej, w oknie
wystawowym Biblioteki, ogromny plakat: Komisja Zakładowa Politechniki Gdańskiej nawołuje do
głosowania na Lecha Wałęsę. Pod teatrem plakaty, napisy; w wejściu kolejka - delegaci podpisują listę
obecności i pobierają bony na obiad. Nikt nie wie, gdzie dziennikarze mogą załatwić akredytację, Oką żuje
się, że wydawanie kart akredytacyjnych nastąpi dopiero po dziewiątej.
9.10 - Sala napełnia się powoli, zebranie miało się zacząć półgodziny temu, prezydium nawołuje do
zajmowania miejsc, ale dywersję robi grupa rozdająca na hallu materiały informacyjnej,
9.55 - ZACZYNAMY! Następuje wprowadzenie sztandaru i moment konsternacji, gdy prowadzący
ceremonię H. Łapiński nie może się zdecydować na zaintonowanie hymnu. Ostatecznie czyni to i sala
śpiewa - znacz nie odważniej niż jedenaście dni temu.
L0,00 - Przewodnictwo obrad obejmuje dotychczasowe prezydium /Maruszczyk, Buczkowski,
Krementowski/; członek Komisji Wyborczej Paweł Dowżenko przedstawia tzw. listy cząstkowe
kandydatów do Zarządu.
W dziesięciu miastach będących dawniej siedzibami powiatów działają komisje koordynacyjne. Stały się
one zalążkiem podregionów, których istnienie i status prawny ma zatwierdzić1 WZD. Dla zapewnienia
podregionom udziału we władzach regionalnych postanowiono stworzyć listy cząstkowe kandydatów,
z których WZD wybierze od jednego do trzech członków Zarządu reprezentujących każdy podregion.
Prawie dwie godziny trwa prezentacja kandydatów z list cząstkowych, tradycyjne odpytywanie. Co praw
da musieli oni już uprzednio uzyskać poparcie ponad 50 % delegatów swojego podregionu, jednak do
ostatecznej akceptacji listy cząstkowej konieczne było jeszcze poparcie 20 % wszystkich delegatów
uczestniczących w WZD.
12.20 - Sprawozdanie Komisji Mandatowej. Wybrano w regionie 600 delegatów /2 w ciągu, ostatniego
tygodnia/ obecnych w pierwszym dniu drugiej rundy jest 513 osób, a więc zebranie jest prawomocne.
Teraz następuje krotkę, polemika na temat dalszego funkcjonowania Komisji Proceduralnej, ostatecznie
zebrani postanawiają utrzymać jej działalność.
13.00 do 15.10 Przerwa obiadowa; podczas obiadu trwają ożywione dyskusje. Zebranie
zaczyna
chodzić w decydującą fazę - w najbliższych dniach trzeba wybrać władze i stworzyć program. Typowanie
kiedy zakończymy obrady: w środę rano, w czwartek, będzie trzeba jeszcze jednej rundy - wszyscy już
wiedzą, że w planowanym terminie nie zdążymy.
15.10 - Zaraz po przerwie, po odczytaniu listu od biskupa Kaczmarka udaje się zatwierdzić porządek obrad
na całą drugą część WZD,
15.22 - Rozpoczyna się pierwsze starcie, między delegatami chodzi o tzw. "sprawę Trzcińskiego".
W czasie pierwszej rundy otrzymał on od sali poparcie 91 osób, co stanowiło ponad 1/5 obecnych na sali.
Z zasady obliczania quorum na początku zebrania wynikało, że l/5 okazała się większa od 1/3 - po raz
pierwszy zemścił się dziwny sposób określania quorum. Po polemice zebrani - okazując zresztą
niekonsekwencję w większością głosów 223 do 163 zgodzili się jeszcze raz rozpatrzyć kandydaturę. Kilka
głosów popierających kandydata, komunikat, że tym razem wymagane jest poparcie 103 delegatów,
głosowanie: po pierwszym policzeniu 130 rąk, nie warto dalej liczyć, kandydatura zaakceptowana. /Dla,
uzupełnienia: W. Trzciński nie wszedł ostatecznie do Zarządu, zdobywał jednak we wszystkich sześciulosowaniach ustabilizowaną, wysoką liczbę głosów/. i
15.55 - WZD wybiera i zatwierdza ponad trzydziestoosobową! Komisję Skrutacyjną.
A. Gwiazda proponuje, by miejscem pracy komisji była tylna część sceny. Tak się też stało, błękitną
kurtynę uniesiono do połowy, rozstawiono dziewięć stolików w półksiężyc i całość wykończono kremową
podświetlaną kurtyną okalającą scenę.
16.00 - Rozpoczyna się zgłaszanie dalszych kandydatur delegatów na Zjazd Krajowy. Między innymi
zgłoszono ponownie Lecha Wałęsę, a także W. Trzcińskiego. Ostatecznie listę zamknięto na 148 nazwisku.
16.25 - Prowadzący obrady K. Krementowski ogłasza "przysłowiowe piętnaście minut przerwy, bo
musimy się zastanowić jak zamanipulować, żeby było szybko" Fakt: trzeba przedstawić sto czterdzieści
osiem osób, w tym co najmniej l/3 poddać "odpytywaniu".
16.54 - Wracamy do rozliczeń: Komisja Rewizyjna stwierdzaj że nie ma nic do dodania do swojego
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sprawozdania. Delegatom doręczono aneks dotyczący stanu zadłużenia poszczególnych osób w kasie
Związku - nierozliczone zaliczki. Część delegatów uznaje to za niewystarczające.
17.00 - Alina Pieńkowska czyta nową redakcję sprawozdania Prezydium MKZ. Trwa to blisko godzinę,
strata czasu, bo wszyscy otrzymali rano ten dokument.
W trakcie czytania" sprawozdania wychodzę do foyer: Wałęsa i B. Lis udzielają wywiadu dla Dziennika
Telewizyjnego. Lis mówi, że za chwilę ogłosi swoją rezygnację z kandydowania na przewodniczącego
regionu. Zamierza poświęcić się w dalszym ciągu sprawom zagranicznym i problematyce reformy
gospodarczej. Lech Wałęsa stwierdza, że ma dwa programy działania: jeden - jeśli zostanie
przewodniczącym i drugi - w wypadku przegrania wyborów.
Po sprawozdaniu Prezydium trwa dyskusja nad niektórymi - budzącymi wątpliwości delegatów
fragmentami. Najwięcej kontrowersji wzbudził sposób finansowania produkcji filmu "Grudzień 70",
rozliczenia działalności poligrafii, kwestia sposobu odprowadzania składek przez Komisje Zakładowe.
18.20 - Ogromną większością głosów uchwalono absolutorium dla ustępującego Prezydium.
/14 przeciwnych, ok. 30 wstrzymujących się/. Sala bije brawo, słychać okrzyki: "Hip, hip, hura!..."
18.25 - Następuje półgodzinna dyskusja nad wysokością zarobków etatowych członków Prezydium
Zarządu. Zgłoszono kilka różnych propozycji, ostatecznie ustalono, że przewodniczący będzie zarabiał
15 000,- a pozostali członkowie Prezydium 13.000 plus dodatek rodzinny, jednak bez żadnych innych
dodatków.
19.00 - Ustalono liczebność Zarządu na 66 osób, w tym przewodniczący.
19.41 - Ostateczne zatwierdzenie ordynacji wyborczej oraz roty przyrzeczenia, które składać będą
członkowie nowych władz. Tu konflikt powoduje zakończenie słowami "Tak mi dopomóż Bóg, w Trójcy
Jedynej Przenajświętszy", co część delegatów uznaje za niedopuszczalne w świetle statutu. Rozbawienie
powoduje delegat, który zgłosił propozycję przysięgania na 21 punktów, które wisiały w Stoczni
Gdańskiej. Sprawa przysięgi ma jeszcze powrócić w następnych dniach.
19.48 - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marian Janczarski ogłasza zasady głosowania na
przewodniczącego.
Ostatnia prezentacja kandydatów:
A. Gwiazda: "Musimy iść w jednym szeregu..."
A. Kozicki: "Mamy niepowtarzalną okazję załatwienia tego, co przez 36 lat gnębiło Polaków..."
B. Lis: "Pragnę zgłosić rezygnację..."
L. Wałęsa: "Każdy dostanie swoje poletko i co trzy miesiące będzie się rozliczał..."
Z. Złotkowski: "Najważniejsza jest niezależność"
20.30 - GŁOSOWANIE! Przez scenę przesuwa się kolejka delegatów, ci co zakończyli głosowanie
rozchodzą się po różnych zakamarkach. Trwają ożywione dyskusje teraz najważniejsze są sprawy
programu.
20.55 - Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia kilkanaście projektów uchwał i oświadczeń oraz
propozycje zmian w statucie,.. z którymi gdańska delegacja, pojedzie na Zjazd Krajowy. Delegaci
otrzymają wszystkie te dokumenty następnego dnia, po czym odbędzie się dyskusja.
W międzyczasie okazuje się, że MO zatrzymała czterech pracowników MKZ, którzy malowali na ulicy
Jana n Kolna hasła: "Precz z cenzurą" i "Uwolnić po litycznych". Zebrani wybierają grupę interwencyjną,
która ewentualnie ma pojechać na komendę, a tymczasem postanawiają, że nie rozejdziemy się, do póki
zatrzymani nie pojawią się cali i zdrowi na scenie.
T. Jaroszyński z PGM Gdynia zapytuje zebranych czy przekroczył uprawnienia przewodniczącego
Komisji Zakładowej biorąc udział w spotkaniach z przedstawicielami innych organizacji. Delegaci nie
całkiem na temat podejmują uchwałę, że "nasza dotychczasowa linia jest słuszna..." - Cóż, chwal my się
sami!
21.50 - Ogłoszenie wyników wyborów, Marian Janczarski na, mównicy:
"Komisja Skrutacyjna pracująca w składzie /,,,/ stwierdza, że uprawnionych do głosowania 600 delegatów,
oddano 530 głosów, z czego padło 528 głosów ważnych, dwa głosy oddano nieważne. Następujący
kandydaci otrzymali głosów:
Andrzej Gwiazda - 134 głosy,
Andrzej Kozicki
- 22 głosy,
Lech Wałęsa – 366 głosów...
Ryk na sali! Huragan braw, delegaci wstają, na dwóch końcach ktoś intonuje "Sto lat". Wreszcie można
kontynuować:
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... Zdzisław Złotkowski 6 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Zarządu regionu
gdańskiego został Lech Wałęsa jar okręgu wyborczego 133"•
I znowu brawa, Lech wychodzi na scenę. Krótkie, piękne przemówienie: "... Obyśmy się zawsze rozumieli
!"
22.15 - Zebrani czekają jeszcze tylko na aresztowanych "malarzy". Tymczasem w sali Kameralnej
konferencja prasowa Wałęsy. Siedzi zmęczony w fotelu, J ;ok rzecznik prasowy M. Wilk prowadzący
konferencję. Wałęsa podpiera głowę, jest spocony i wyraźnie bez formy: "Tak się fatalnie czuję...
wybaczcie, że mówię nieskładnie... Nie denerwowałem się...
tak bardzo ml nie zależało, bo jestem bardzo zmęczony. Jeśli los tak chciał to będę pracował..."
22.26 - Nie mogę dalej słuchać .przewodniczącego, przybyli aresztowani - skończy się "jak zwykle"
kolegium.
23.30 - Koniec obrad na dzisiaj, jutro zaczynamy o 9.00 rano.
Andrzej Remiszewski
Dzień drugi - wtorek 14. 7. 1981
9.23 - Początek obrad. Opóźnienie spowodowane wydawaniem projektów, uchwał i innych materiałów
informacyjnych. Powody spóźnienia delegatów - różne. Np. Joanna i Andrzej Gwiazda zostali zatrzymani
po drodze, .gdyż "doły związkowe chciały spotkać się z prominentami".
Zadanie dnia: wybór 65 członków Zarządu Regionu spośród 115 uprzednio zatwierdzonych kandydatów,
- kandydaci do Zarządu ponownie przedstawiają się dziesiątkami: imię, nazwisko, numer okręgu, czyli
ponowne kto-jest-kto.
- Komisja Mandatowa stwierdza kworum: na 600 delegatów obecnych jest 475, tzn. 78,7 % ogółu.
10.01 - Informacje komisji skrutacyjnej: na zasadniczej
liście kandydatów należy głosować na 49 osób, reszta zostanie wybrana z list cząstkowych podregionów.
Materiały przygotowane przez Komisję Wyborczą /listy kandydatów i ich życiorysy/ zawierają ogromną
ilość błędów.
10.15 - Delegaci schodzą na scenę do stolików Komisji Skrutacyjnej i biorą karty.
Z najwyższych rzędów wygląda to jak pochód mrówek, które ze spokojem i determinacją wykonują swoją
część pracy przy budo wie mrowiska! Nasze mrowisko, czyli Zarząd Regionu budowaliśmy przez 5 tur
głosowania, a wybrano tylko 60 osób. W czasie głosowania z radiowęzła "lecą" fragmenty "Kolędy-Nocki"
- "... pójdźmy za naszą gwiazdą...” Przewodniczący zebrania K. Maruszczyk komentuje "to nie jest
namawianie do głosowania na..."
- W przerwie dyskusja o "technice głosowania".
- Delegat PKP "Głosuję tylko na tych, których znam. Komisją 7,składowe, nie zobowiązała mnie
do głosowania na "własnego" kandydata".
- Delegat "Gryfa" Władysławowo; "Ma spotkaniu elektorów zobowiązano mnie do głosowania na Lecha
Wałęsę".
- Delegaci z Pucka: "Jest pełne zaufanie do delegatów, ale sugerowano by wybierać kandydatów
rozważnych. Część znamy z plenum MKZ. Materiały były za późno, dlatego wobec tych, których nie
znamy, jest to gra "w ciemno". W podregionie puckim działa Komisja Koordynacyjna. Dzięki niej
powstały Rady Pracownicze /już 20 listopada/. Tu, w "terenie" - "Solidarność" oznacza wspólne działanie
z "Solidarnością" Rolników Indywidualnych /pomagali ją zakładać/ i "Solidarnością" Rzemieślników.
- Po oddaniu głosów delegaci udają się do ... bufetu.
11.10 - Koniec głosowania. Zwycięzca wczorajszego "totalizatora na przewodniczącego" kol. Piekarski
proszony jest o odbiór nagrody.
11.15 - Przewodniczący Komisji Programowej J. Milewski proponuje tryb dyskusji nad projektem
Uchwały Programowej. Komisja Programowa będzie zmieniała, zgodnie z sugestiami delegatów, tekst
uchwały i opracowywała kolejne jej wersje.
11.25 - Prezydium Zjazdu poinformowało, że wpłynął wniosek protestujący przeciwko religijnej treści
zakończenia tekstu przysięgi. Tekst przysięgi musi być jeden zarówno dla wierzących jak i dla
niewierzących. Tolerancja światopoglądowa jest zagwarantowana w statucie "Solidarności". Ostatecznie
tekst przysięgi zakończono słowami "Tak mi dopomóż Bóg". Jako fragment historycznej ROTY - nie
dyskryminuje on niewierzących!
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11.50 - Początek dyskusji programowej.
- Henryk Lenarciak przewodniczący SKBFPiJG-70 w Gdańsku odczytał list z życzeniami trafnego wyboru
władz regionu.
- Jerzy Skibiński /PROREM/: "Związek musi mieć zdecydowane stanowisko w sprawie ustaw o związkach
zawodowych i o cenzurze. Teraz, gdy rząd usiłuje przeforsować te ustawy, "Solidarność" powinna mocniej
nacisnąć!"
- Jerzy Gawęda przedstawił sytuację ludzi niepełnosprawnych w Polsce. Związek musi zająć się
warunkami życia i pracy inwalidów i Zanieczyszczenie środowiska i fatalny stan BHP sprawiają że procent
ludzi niepełnosprawnych /dziś jest ich 14 i»/ będzie rósł.
- Józef Wyszyński /okręg 43/: "Dlaczego sugeruje się podział w Związku na dobrych i złych, na tych
z KOR-u i "resztę". W chwilach zagrożenia nie byliśmy podzieleni. Należy podjąć uchwałę, że jesteśmy
związkiem niepodzielnym, wbrew temu co mówi oficjalna propaganda!".
- "Solidarność" jako Związek Walczący musi być bogata! Przegapiliśmy to, że mogliśmy mieć
1,5% składek. Nie wyobrażaliśmy sobie, że te pieniądze mogą być nam potrzebne. Moglibyśmy stworzyć
fundusze strajkowe!
- "Uchwała Programowa" nie jest napisana językiem "Solidarności", trzeba ją przeredagować.
- Współpraca z innymi związkami i organizacjami jest uwarunkowana tym, jak oni nas traktują - na razie
trwa bezceremonialny atak na "Solidarność".
- W ''tezach programowych" za bardzo podkreślano ograniczenie działalności do zakładów pracy! Jest to
zjazd historyczny i o takich sprawach musimy mówić.
- Krzysztof Wilski "Będziemy pracować w innych warunkach; spadek aktywności społecznej, stan
ekscytacji nie może trwać latami. Należy przyjąć, że będą temu towarzyszyły podziały i frakcje wśród
działaczy. Właśnie to może doprowadzić dc rozbicia!"
- Do Zarządu powinni wejść ludzie o osobistych predyspozycjach. Szukajmy ludzi, którzy potrafią odejść,
jeżeli będą powodem konfliktu,
- "Związek powinien w sposób naukowy badać poglądy członków. Musimy zdawać sobie sprawę, że trwa
"wojna gospodarcza" i że możemy ją przegrać! Administracja i dyrektorzy są przeciwni, zmianom
- Alina Pieńkowska: "Projekt Uchwały Programowej ma złe sformułowania, nie ma zdania o niezależności
Związku, na dialog z innymi organizacjami jest za wcześnie".
- Podkreślono "kształtowanie atmosfery pracy" a nie ma nic o warunkach pracy! Rozdziały uchwały są źle
zatytułowane!
- Joanna Duda-Gwiazda: stawia delegatom pytania dotyczące programu i taktyki działania:
1/ czy z ok, 600 porozumień branżowych należy zrobić jedno porozumienie"’ Jeżeli tak, to WZD musi
wskazać jak to zrobić i kto ma to zrobić. To zasadnicza sprawa dla Zarządu na najbliższy okres.
2/ Co należy zrobić z ustawami o "związkach zawodowych" i o "cenzurze", jak o nie walczyć teraz, gdy
są wniesione do Sejmu i wtedy gdy Sejm je uchwali?
3/ BHP - czy wolno zakazać pracy na stanowiskach niebezpiecznych?
4/ Jak walczyć o samorząd, czy w sprawie samorządów należy strajkować /LOT/?
5/ jak walczyć o poprawę zaopatrzenia w sklepach w Regionie Gdańskim?
6/ 0 demokracji związkowej: Co zrobić w sytuacji, gdy Zarząd przegłosuje uchwałę, a przewodniczący ją
zmieni i wyjdzie?
Pytanie to zostało odczytane jako "atak na L. Wałęsę", choć uczestnicy plenum MKZ wiedzieli, że takie
sytuacje zdarzały się, choć by w sprawie rzecznika prasowego. Hasło "demokracja związkowa" stało się
tematem wielu wystąpień, przeważnie bardzo poważnych ale i nieodpowiedzialnych. Stanowisko Lecha
Wałęsy, który konsekwentnie przedstawiał siebie jako "generała" budzi obawy, czy słowa "demokracja
związkowa." wszyscy rozumiemy jednakowo.
- Konrad Maruszczyk: przedstawił projekt uchwały w sprawie rekompensat ewentualnych podwyżek
żywności. Uchwała traktuje blokadę informacji o stanie gospodarki jako jeden z najważniejszych
argumentów przeciwko cenzurze! Tak zamyka się koło: społeczeństwo - cenzura - chleb!
- Tadeusz Jaroszyński: jedność Związku - to jedność w działaniu; stolarz w budownictwie musi zarabiać
tyle, ile stolarz w komunalnym!
- Autorytet będziemy mieli wtedy, gdy Związek potrafi sam rozwiązać każdy problem. Negowanie złego
nic nie da! Należy powołać Komisję Dyscyplinarną podległą tylko Walnemu Zebraniu! Należy powołać
Klub Sejmowy "Solidarność" /a najpierw zmienić ordynację/.
- Nie można dopuścić do renegocjacji porozumień, . a tylko ustalić kolejność, ważność ich realizacji
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i zagwarantować terminy.
- Demokracja związkowa - liczy się idea, czyli waga sprawy, a nie osoby.
- Wiesław Idźkowski: najważniejsze są sprawy wspólne, ogólnospołeczne. Nie można ciągnąć każdy
w swoją stronę! W deklaracji ideowej naszej uchwały programowej nie ma tego, co jest celem
"Solidarności" - nie ma WIZJI SAMORZĄDNEGO SPOŁECZEŃSTWA ! Branże mogą negocjować
tylko warunki ki pracy!
13.00- Przerwa obiadowa; Delegatki są coraz ładniejsze: dekolty, powiewne sukienki, opalona! skóra.
Lato...
14.30 - Występ 60-tki .z Jackiem Fedorowiczem. Jego felieton był głosem w dyskusji!
15.45 - Wznowienie obrad,
- Jerzy Milewski /przewodniczący Komisji Programowej/ prosi o konkretne tezy do Uchwały Programowej
.
- Elżbieta Dudziuk podsumowuje dotychczasową dyskusję /Komisja Programowa pracowała podczas
przerwy obiadowej/
- Zdzisław Arkuszyński /obw. 145/: w sierpniu sukces był bliski, teraz droga wydłuża się. Przeciwnicy
umacniają się naszym kosztem. Należy pójść na skróty. 90 sukcesu to środki masowego przekazu.
Nie można ruszyć z miejsca bez odnowy moralnej /program antyalkoholowy - może prohibicja?/. Należy
zgłosić votum nieufności do milicji i powołać prawdziwie obywatelską milicję!
- Paweł Słuch: potrzebny jest jeden układ dotyczący zagadnień socjalno-bytowych. Apeluje, aby wynikiem
obrad WZD była jedna uchwała lub oświadczenie.
- Andrzej Kozicki /Komuna Paryska/: Związek musi być
bogaty. Związek musi mieć własne, masowe środki
przekazu - to czynna walka z cenzurą! Reforma
gospodarcza: nie wierzmy, byśmy. |coś od rządu dostali,
należy propagować założenia "Przedsiębiorstwa
Społecznego" - ;"Sieci"- Czekają nas akcje związkowe o
wprowadzenie samorządu.
- Marian Miąskowski /Stacje Radiowe i Telewizyjne/
"Solidarność" to ruch społeczny walczący ¡z władzą
totalitarną. Aby zwyciężyć, musimy mieć środki
masowego przekazu. Prezes gdańskiego Radiokomi tetu
przydzielił na sprawozdanie z I WZD - trzy
minuty czasu. Komisja zakładowa wywalczyła 10 mi
nut, a i to jest bardzo mało. Musimy być radykalni! Nie
można poprzestać na części porozumień. Należy walczyć
o wszystko.
- dr Eugeniusz Myczka /Szef Wszechnicy Związkowej/
Musimy doprowadzić do tego, aby ideały, których
wymagamy od władz, były wymagane od nas samych.
Dr
Myczka
stawia
problem
cenzury
wewnątrzzwiązkowej.
- Jacek Kłys nie usłyszał od inicjatorów
"Przedsiębiorstwa Społecznego” co niesie ze sobą ten
projekt. Zdaniem J. Kłysa jest to zmiana formy własności środków produkcji - czyli podważanie ustroju.
Czy jest to hasło na dzisiaj czy na jutro?
Całym Związkiem musimy udowodnić, że społeczeństwo chce innych od-proponowanych przez rząd
ustaw o samorządzie.
- Jerzy Gojżewski /hotel "Orbis"/; Trudno dogadać się z różnymi komisjami zakładowymi, aby nazwa
"Solidarność" nie była' frazesem. Należy stworzyć ośrodek informacji, potrzebne są prelekcje dla działaczy
i członków "Solidarności". Jest za ideałami chrześcijaństwa. W sierpniu wszystko robiliśmy pod znakiem
krzyża. Czy chcemy to pomniejszyć? Jesteśmy w 95 % ludźmi wierzącymi, nie możemy się tego wstydzić.
- Ryszard Salmonowicz: "Dziwię się temu, że Związek usypia. Walka z prominentami jest bardzo łatwa,
musimy pokazać, że chowają żywność, papierosy - wtedy zyskamy zaufanie! Musimy poprzeć LOT! Jest
to walka z nieprawidłową nomenklaturą.
17.45 - Wyniki pierwszej tury wyborów do .Zarządu Regionu. Głosowało 511 delegatów, oddano i 504
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ważne głosy. Aby "przejść" należało uzyskać min. 255 głosy. Wybrano tylko 21 osób.
Rekordzista: Marek Balicki z Lęborka - 411 głosów Największy szczęściarz - Andrzej Opielą 253 głosy
Pechowiec Jan Samsonowicz - 252 głosy. Musimy wybrać jeszcze 28 członków Zarządu Regionu.
18.5 - Dyskusja Programowa.
- D. Nowakowska /Oświata/ poinformowała o projektach nowych programów nauczania historii i jęz.
polskiego. Zaapelowała o pomoc i o ;uchwałę w . sprawie reformy systemu zarządzania oświatą. Zwróciła
uwagę na odradzające się harcerstwo /kręgi im. A. Małkowskiego/.
- Jerzy Całuń - przypomniał zasadę przedsiębiorstw społecznych i ich historię. Zaapelował
o nieeksponowanie idei chrześcijańskich, w imię tolerancji.
19.50 - II tura głosowania. Może ostatnia?
19.40 - Jacek Merkel /Stocznia im. Lenina/ Kontynuuje wypowiedź J. Kłysa /"argumenty
J. Kłysa są takie jakie miała "Trybuna Ludu" przed rejestracją "Solidarności"/. Możemy realizować swoje
cele tylko przez popieranie niezależnych inicjatyw społecznych - a głównie, idei samorządu. Tylko reforma
gospodarcza, a w niej samorządy, mogą odwrócić to, co działo się po roku 1956, 1970! Ustępstwa ze strony
władz są pozorne!
- Żądania od władz czegokolwiek ma w sobie wewnętrzną sprzeczność: władza ma być na tyle słaba, by
nas słuchać, a na tyle mocna, aby coś zmienić. Związek musi wypracować akty prawne niezbędne do tego,
aby samorządy mogły istnieć. Jesteśmy wyborcami i możemy to wyegzekwować od swoich posłów!
Konieczna jest zmiana cen, aby pieniądz był powszechnym ekwiwalentem towarów i usług. Muszą być
jednak zagwarantowane te świadczenia, które są niezbędne.
19.55 - Przerwa w dyskusji programowej. (Przedstawiają się ci kandydaci na Zjazd Krajowy, którzy
jeszcze nie przedstawiali się delegatom. Przegłosowano, że każdy otrzyma jedną minutę plus czas na
odpowiedzi. Najczęściej pytano kandydatów, jaki program będą reprezentowali na Zjeździe Krajowym, co
ich szczególnie interesuje. Jakie propozycje kandydat zgłosi do dyskusji i jakich tendencji nie będzie
popierał? Za najważniejsze kandydaci uznali: dostęp| do środków masowego przekazu, zdrowie
społeczeństwa /jeden z kandydatów dr M. Marek poinformował, że na 4200 porodów jest 4000 przerwań
ciąży/, konsekwentne wykorzystanie wszystkich możliwości Związku dla realizacji porozumień.
22.00 - Przewodniczący chce przerwać obrady, ale delegaci są w formie i krzyczą: "jechać, jechać".
22.10 -Koniec drugiej tury głosowania. Wybrano tylko 12 osób. Mamy 33 członków Zarządu. Jeszcze
tylko 16 Przygotowujemy się do trzeciej tury głosowania.
22.25 - A. Pieńkowska składa wniosek, aby pozostali kandydaci dla przypomnienia
i uzupełnienia przedstawili się powtórnie. Inaczej nie "ruszymy" w trzeciej turze wyborów.
A. Gwiazda popiera wniosek.
22.40 - Po krótkiej przerwie zgłoszono wniosek, aby przerwać obrady. Przegłosowany!
A. Gwiazda zdenerwowany /na pozostałe dni Zjazdu i został prawie cały program i kilka tur głosowania/
krzyczy do mikrofonu: "jeżeli ktoś ..nie może wytrzymać 24 godzin, niech się nie pcha do władz Związku"
. .Piętnaście minut trwała dyskusja na temat "kto się pcha do władz".
22.50 - Koniec obrad. Delegaci poczuli się urażeni sformułowaniem A. Gwiazdy. Pieniądze lecą, czas leci
a delegaci nie chcą siedzieć po nocy...
Zofia Orłowska
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Zygmunt Pałasz
Dzień trzeci-środa 15.07.1981
9.10 - Początek obrad. Od rana podniesione głosy: usiłowano wyłączyć „zawodowych pytaczy". Ustalono,
że sala ma możliwość ingerencji przez machanie mandatem.
9.20 - Mało ludzi na sali. Policzono, ile osób wybranych do władz jest obecnych /było 27/. Głosy
o wyciąganiu konsekwencji wobec nieobecnych. Krótki dylemat: co robić? Przedstawić kandydatów na
Zjazd Krajowy, czy głosować na członków Zarządu?
- Dylemat przerwał jeden z delegatów P. Wiśniewski który kandydując na Walny Zjazd dostarczył trzy
oświadczenia w swojej sprawie - jedno podpisane przez L. Wałęsę. Sprawa ta zajęła przeszło godzinę
i dyskutanci prezentowali zupełnie odmienne opinie.
9.50 - P. Wiśniewski - zostaje wpisany na listę kandydatów na Walny Zjazd.
Nie przegłosowano kandydata, który nie potrafił wytłumaczyć nie przystąpienia (własnego zakładu do
strajku ostrzegawczego. Trwa "przepytywanie" dalszych kandydatów. Wśród nich jest wielu byłych lub
obecnych członków partii. Pytania wobec nich są ostre, szczególnie gdy swój akces do PZPR motywują
"dobrowolnym przymusem".
11.10 - Wpłynęły rezygnacje z kandydowania do władz regionu. Ma to pomóc w wyborze
i przyspieszyć głosowanie. Pada wniosek, by skrócić przerwę obiadową do 14.15.
11.35 - Trwają przesłuchania kandydatów na Zjazd Krajowy Pytania do uczestnika II wojny światowej
"Jak Pan przetrwał konwoje?" - "To wybór kapitana, jak schodziłem ze statku, to go topili. Nawet już po
wojnie".
12.0 - Komisja Programowa przedstawia wniosek, aby nie kończyć Zjazdu bez uchwalenia PROGRAMU
ZWIĄZKU.
12,5 - Przerwano przepytywanie delegatów na Zjazd Krajowy. Na scenę wchodzą pozostali kandydaci do
Zarządu Regionalnego. Prezentują się dziesiątkami Padają następne pytania. Jeden z kandydatów nie
wytrzymuje: "bądźcie ludźmi..."
Do Prezydium złożono apel, aby głosować na klasę robotniczą. j
- Delegat Stanisław Fudakowski Podpowiada: "nie dziel my się na chłopów, robotników
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i inteligencję..."
..Na sali. gwar i rozgłos.. Padają słowa: "Żeby Polska była Polską". Ta swoista "poprawka" do
demokratycznej ordynacji wyborczej /głosujemy na klasę robotniczą! / została powtórnie wniesiona przez
Lecha Wałęsę w czwartymi dniu obrad. Wywołała komentarze żartobliwe: "kto gżegżółka napisze
poprawnie - to won!" /delegat Stoczni Północnej/, ale i oburzenie: „Tego podziału nie ma dawniej nikt nie
mógł” mówić tego co chciał, w tej chwili "Solidarność" zrównała-wszystkich ludzi jako ludzi - ludzie
uczeni idą w tym samym kierunku co robotnicy,. trzeba im na to pozwolić!. "Solidarność" to ruch
społeczny oparty na podłożu związkowym. Wszyscy są potrzebni. Nie jest dobrze, że tylko tyłu robotników
weszło do Zarządu, ale nikt nie może mówić o manipulacji, wybraliśmy ich sami!”. /delegat okręgu 24 robotnik/.
- "Jest to bardzo dobry manewr dla naszych przeciwników tak długo, jak robotnicy nie zrozumieją, że jest
to podział s z t u c z n y , tak długo nie będziemy razem. Wystarczy wspomnieć rok 1968 i pamiętne słowa
robotników w grudniowy poniedziałek 1970 roku pod Politechniką Gdańską - /"studenci, przepraszamy
Was za MAKZEC 1968"/ -kto mówi o takim podziale w Związku - jest WROGIEM "SOLIDAENOŚCI"
! " /Delegat okręgu 321 I. Mrozowski/.
13.05 - Delegaci biegiem pobierają karty wyborcze, aby po nerwowym posiedzeniu zrealizować... karty
obiadowe… .
15.05 - Dalsze "przepytywania" kandydatów na Zjazd Krajowy. Przewodniczący podaje komunikat, że
A. Gwiazda jest w szpitalu /na krótko; po paru godzinach znów. uczestniczy w obradach/.
- Janusz Swadzyniak, delegat z WARS-u, kucharz: "nie mamy co gotować, więc wziąłem urlop bezpłatny
i zająłem się związkami". P. Swadzyniak tłumaczy, dlaczego jego wyborcy są "ugodowi"
i dlaczego popierają L. Wałęsę: "kryzys w kraju spowodował,, że ludzie szukają
w "Solidarności" orędownika, "Solidarność" musi załatwić jedzenie, proszki do prania, pieluszki - resztę
może później.,. Blokada środków masowego przekazu sprawią, że fakt, iż "Solidarność" nie ma dostępu
do informacji gospodarczych i w konsekwencji nie może wiele załatwić - do ludzi nie dociera. Ludzie boją
się, że ci z wyższym wykształceniem zapomną o "dołach". Dla nich "Solidarność" to jedyna nadzieja!
Ale naprawdę komu na etacie związkowym jest łatwiej zapomnieć skąd wyszedł? To jest sprawa...?"
Wałęsa dla wyborców p. Swadzyniaka "chce iść na ugodę, mając na celu dobro pracowników - Gwiazda
jest bardziej stanowczy, czego ludzie czasem się boją".
- Inni kandydaci jako najważniejszą uważają sprawę' dostępu do środków masowego przekazu.
15.55 - "Zaocznie" przegłosowano kandydaturę na Zjazd Krajowy W. Gruszeckiego, którego w bardzo
ładny sposób przedstawia przewodniczący KZ Politechniki. Komisja Programowa przedstawia kolejny
projekt UCHWAŁY’ PROGRAMOWEJ.
16.33 - Ogłoszenie wyników III tury wyborów do władz Zarządu. Wymaganą większość głosów /226/
uzyskał tylko Józef Tatar.
Impas w obradach. Padają propozycje mające skrócić czas głosowania. Wszyscy zdają sobie sprawę, że
wybrana przez Zjazd ordynacja wyborcza jest bardzo demokratyczna i bardzo czasochłonna...
- Alina Pieńkowska: - "może wybrać drygą komisję skrutacyjną, która liczyłaby głosy na krajówkę?"
- Alojzy Szablewski: "zmienić ordynację wyborczą tak, aby zostali tylko kandydaci, którzy uzyskali,
powyżej 20 % głosów".
- Bogdan Lis - "nie możemy zmienić ordynacji - może my zaapelować do kandydatów, aby sami
zrezygnowali, a do delegatów - aby głosowali na pełną listę
- dyskusja jest chaotyczna: może resztę członków Zarządu wybierzemy później, ci co rezygnują niech
przekażą swoje głosy tak, jak to jest we Francji. Dyskusja trwa 20 minut.
17.10 - Kompletny impas przy każdym głosie. "Siadać!", "Skończyć!" - krzyczy liczne grono zwolenników
zmiany ordynacji i liczne grono jej przeciwników.
17.13 - Przegłosowano, że jednak będzie następne głosowanie
17.50 - Czwarte głosowanie, dramatyczny okrzyk z tylnych rzędów: "Panie przewodniczący, mówimy
o tajnym głosowaniu, a tu jeden drugiemu zagląda!"
18.30 - W przerwie po głosowaniu postawiono wniosek o zmianę ordynacji wyborczej w wyborach do
Komisji Rewizyjnej i na Zjazd Krajowy.. Przegłosowano, że w każdej turze głosowania na listach
kandydatów będzie podwójna ilość osób w stosunku do ilości "wolnych miejsc". Przewodniczący zebrania
zasugerował, że tą metodą przyspieszymy wybory. Komisja wyborcza przypomina, że właśnie taki wariant
proponowała w swoim projekcie.
18.40 - Przegłosowano, że obrady zakończą się o godzinie 21,00. Wobec licznych, dokuczliwych pytań
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delegatów przewodniczący zebrania stwierdza: "Nie posądzam ludzi, że „są złośliwi, jedynie, że są uparci."
Zaprezentowano "en block" tych kandydatów na Zjazd Krajowy, którzy uprzednio kandydowali
do Zarządu Regionu.
18.50 - Rozpoczyna się.: kolejna "jałowa" dyskusja. Okazało się, że inną listę kandydatów na Zjazd
Krajowy ma Przewodniczący, a inną delegaci. A w dodatku wczoraj, przy zgłaszaniu kandydatów na
"krajówkę" nie powtórzono trzykrotnie "czy są jeszcze jakieś kandydatury?" - czyli lista nie została
zamknięta-!. Odnosi się. wrażenie, że Prezydium przestało panować nad tym, co dzieje .się na sali.
20,0 - Ogłoszenie wyników czwartej tury głosowania - wybrano 6 członków Zarządu Regionu. Wolnych
jest jeszcze 9 "miejsc".
20.10 - Przegłosowano kandydatury na ZJAZD KRAJOWY.
20.20 - Delegaci portów informują o przebiegu obrad portowców z komisją rządową. Powstaje projekt
uchwały popierającej portowców.
- Głos z. sali: "może potem kto inny też zechce?
- K. Krementowski - "Należy uchwalę przegłosować, jeżeli nie pomożemy, to kto pomoże?"
- A. Opielą w imieniu portowców prosi o poparcie.
- J. Hałas z Zarządu Portu Gdańsk informuje, że w telewizji celowo przedstawia się żądania portowców
jako bardziej wygórowane niż górników; to kłamstwo celowe, dla skłócenia społeczeństwa.
- J. Gawęda - "zastanówmy się - może należy przeczytać kartę -portowca i uchwałę przegłosować jutro?'’
- Alina Pieńkowska dziwi się, że w sytuacji, gdy portowcy właśnie negocjują WALNE ZEBRANI!
DELEGATÓW WAHA SIĘ CZY UDZIELIĆ IM POPARCIA!
- Andrzej Gwiazda informuje o przebiegu dotychczasowych negocjacji w portach: walka portowców to
walka z ministerstwem, które przesyłając własną, gorszą od związkowej Kartę -Portowców /"Solidarność",
ze względu na ograniczone możliwości kraju podpisała ją/, obecnie wycofuje się z najważniejszych
punktów i chce negocjować od nowa.
- Lech Wałęsa oświadcza, że sytuacja w portach, to wina A. Gwiazdy. Portowcy zaprzeczają temu. KKP
upoważniła do negocjacji innego przedstawiciela, Gwiazda im pomagał.
- J. Jędrzejewski - przedstawia sytuację w budownictwie. Budowlani też podpisali porozumienie
/w listopadzie/ i nie mogą go wyegzekwować. Po uchwale , KKP zawiesili negocjacje, a porty walczą!
Co ma powiedzieć ludziom w swoim zakładzie?
20.45 - Przegłosowano uchwałę o poparciu dla portów!
Może nadal jesteśmy "SOLIDARNI"?
Zofia Orłowska
Dzień czwarty-czwartek16.071981
9.25 - Rozpoczynamy. Zaraz na wstępie Jan Jędrzejewski atakuje bardzo ostro nieobecną Alinę
Pieńkowską za to, że od trzech dni nie podpisuje listy obecności i jak zwykle stawia wniosek
o wyciągnięcie konsekwencji wobec nieobecnych. Po krótkiej chaotycznej dyskusji," z której wynika, że
każdy sposób dobry dla zaatakowania "przeciwnika", Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do piątej tury
głosowania.
9.45 – Lech Wałęsa tłumaczy się ;Z wydania oświadczenia, w którym zgodnie z notatką PAP miał
nawoływać do powstrzymania się od strajków. Ostatecznie sprawę ma wyjaśnić obradujące równolegle
Prezydium KKP.
10.25 - Rozpoczyna się "odpytywanie" kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Atmosfera na sali od rana jest
nie najlepsza. I oto stało się: przy kandydacie Kazimierzu Bienieckim Komisja Proceduralna zgłasza
zastrzeżenia. Przeprowadzili "małe śledztwo" i sugerują zebranym, że kandydat jest osobą
niezrównoważoną i zawodowym pieniaczem. W trakcie zgłaszania dalszych zarzutów na scenę wyskakuje
Lech Wałęsa. W bardzo impulsywny sposób broni kandydata, twierdząc jednocześnie, że to Andrzej
Gwiazda i jego grupa chcą zablokować dostęp prawdziwych robotników do władz. Pół sali bije brawo,
słychać gwizdy, krzyki, część delegatów- zaszokowana sytuacją milczy. W tej sytuacji prezydium ogłasza
przerwę. W foyer huczy jak w ulu. Próbuję notować wypowiedzi, ale nie da się. Wszyscy są zbyt
rozgorączkowani.
11.15 - Po krótkiej przerwie wracamy na salę. Przy mównicy stoi siwy kapitan Kubicki
z PLO. Prosi o pozwolenie odczytania wiersza, a potem opowiada anegdotę wojenną. Przy końcu głos mu
się. łamie, ostatnich słów "Koledzy, tam Polsk..." można się już tylko domyślić. Delegaci żegnają go
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rzęsistymi brawami.
11.19 - Komunikat Komisji Skrutacyjnej. Piąta tura wyborów daje mizerny efekt - wybrano tylko cztery
osoby. Wywołuje to godzinną, jałową dyskusję, ostatecznie 187 głosami przeciw 146 delegaci
postanawiają odbyć szóstą turę wyborów na dotychczasowych zasadach.
12.44 - Po półgodzinnej, pełne j wycieczek osobistych polemice zebrani udzielają Komisji Proceduralnej
wotum nieufności /125 głosów za wotum zaufania, 163 przeciw/. Komisja Proceduralna zostaje
rozwiązana.
12.48 - Lech Wałęsa przeprasza osoby, które mógł urazić swym poprzednim wystąpieniem. Proponuje
dogadanie się z Gwiazdą. Joanna Duda-Gwiazda: "Leszku, proś Andrzeja jak jest na sali, a nie na
krajówce". Przerwa, wydawanie kart do szóstego głosowania. Lech Wałęsa i Andrzej Gwiazda rozmawiają
na korytarzu, dokoła nich rośnie krąg delegatów. Tymczasem po sali krąży list - apel do nich obu.
15.17 - Po przerwie obiadowej obrady zostają wznowione.
Na wstępie mądra decyzja - rozpatrywane będą wnioski podpisane przez co najmniej dziesięciu delegatów
.
15.30 - Rozpoczynają się dalsze przesłuchania kandydatów . do Komisji Rewizyjnej.
16.27 - Ogłoszenie wyników szóstej tury głosowania: nie wy brano nikogo! Przy osiemnastu głosach
przeciwnych przechodzi wniosek o zmniejszenie składu Zarządu do 60 osób. A więc mamy Zarząd
skompletowany. Teraz następuje półgodzinna przerwa w obradach, poprzedzona uzupełnieniem składu
Komisji Skrutacyjnej o dalsze 10 osób dla przyspieszenia liczenia głosów.
17.09 – Po przerwie i po odczytaniu pełnej listy członków Zarządu okazuje się, że wpłynęły trzy wnioski
o - votum nieufności wobec dopiero co wybranych jego członków, Wnioski zostają oddalone bez
rozpatrzenia. Kolejnym punktem programu jest pierwsze głosowanie wyborach delegatów na Zjazd
Krajowy.
18.50 - Po głosowaniu ożywiona dyskusja na temat sytuacji w portach, działania sekcji branżowych.
Zdecydowane poparcie udzielone portom może wywołać . lawinę żądań w całym kraju, jednocześnie
delegaci stwierdzają, że Związek nie ma wypracowanej taktyki działania, skłania to sekcje branżowe do
podejmowania akcji protestacyjnych, co jest sprzeczne ze statutem.
Efektem ponad godzinnej dyskusji jest przegłosowanie projektu oświadczenia zaproponowanego przez
A. Kozickiego.
20.03 - Konrad Marusczyk odczytuje czternaście projektów uchwał i oświadczeń. Część
z nich zostaje przyjęta przez głosowanie,' pozostałe wracają do Komisji Uchwał i Wniosków, gdzie zostaną
poddane dalszej obróbce. Ha środę 29 lipca zostaje ustalona data spotkania nowego prezydium
z przedstawicielami Komisji Zakładowych /godz. 16.00 w sali NOT
20.40 - Teraz kolej na Komisję Programową. Elżbieta Dudziuk odczytuje trzecią wersję projektu uchwały
programowej zebrania. Ha sali wreszcie atmosfera twórczej pracy, skupienia. W dyskusji zabiera głos kilka
osób, m. in. Marek Sarzyński żąda gazety związkowej dla każdego, Joanna Duda-Gwiazda zwraca uwagę
na niebezpiecznie brzmiące sformułowania projektu mówiące o pasożytnictwie społecznym, a kol.
Fijałkowski proponuje powoływanie sekcji zawodowych jako alternatywy wobec branż. Delegat z PL0
bije mistrza Pawlickiego deklamacją Kasprowicza, widać taki "aktorski dzień" obrad, szkoda, że był także
dniem konfliktów i awantur.
22.30 - Obrady kończy ogłoszenie wyników pierwszego głosowania w wyborach delegatów.
Wybrano 37 osób, pozostałe 16 będzie wybierane w dalszych turach jutro.
Andrzej Remiszewski
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Andrzej Kozicki /w środku/
Dzień piąty-piątek 17.07.1981
Piątek, 17 lipca, godzina 9.00. Ha sali prawie pusto;. A więc mimo wczorajszych apeli, obrady opóźnią
się. Atmosfera senności i znużenia przedłużającą się sesją. W końcu, po pół godzinie, jest kworum.
Wniesiono sztandar. I nagle! zamiast obrad, dramatyczny głos z końca sali, że infiltracja z zewnątrz,
że sfałszowane ulotki, z których Duda-Gwiazda woła, by skreślać "wałęsowców". Wśród delegatów
poruszenie: ci zbierają papiery, tamci szukają obcych. Skrupiło się na dziennikarzach, przerzuconych teraz
do małego sektora dla gości, ale obrady ruszają - dalszy ciąg dyskusji programowej.
U głosu Salmonowicz. Bezbarwny, ot-wypowiedź bez echa. Po nim Wilski. Mówi dziwnie: Atakuje tu,
tam, w końcu uderza: są w programie propozycje rodem z PZPR, a poprawka odnośnie zatwierdzania przez
zarząd składu prezydium zaproponowanego przez przewodniczącego - wprowadzona przez osoby
nieżyczliwe Wałęsie. To nie koniec. Zarzuca, że sugestia, by Zjazd delegatów rozstrzygał wszelkie spory
obezwładni przewodniczącego i Prezydium , i Zarząd... Zmienia temat. Przypomina, że tworząc podziały
klasowe wprowadzamy linię PZPR. I niemal apel: likwidujmy sztuczne różnice, nie szukajmy
"właściwych" pochodzeń...
Pierwszy reaguje Sukowski z Komisji Programowej. On nie widzi upodobnień do partii politycznej,
antydemokratyczności, dzielenia społeczeństwa na grupy - skąd więc sugestie Wilskiego? Skąd mówienie
o regulowaniu sporów przez zjazd, gdy rzecz tyczy tylko kwestii wagi szczególnej?
A poprawka odnośnie zatwierdzania prezydium jest słuszna. Mierzejewski. Mówi mocno, wszak był
Wilski przy trzeciej redakcji. I nikt nie manipuluje, a sala jak chce, może zmienić komisję! 'Wałęsa nie
wytrzymuje: nie możemy się żreć, jak się żarliśmy, nie może być podziałów /w prezydium/ i intryg, trzeba
ludzi, którzy będą pracować, a nie kłócić się... Sprawa przycicha. Jeden głos, drugi...
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Wchodzi Ejsmont. Odrzuca projekt programu. Cały! Przedstawia się, przypomina, że należy do PZPR
i kreśli swą wizję. Zjazd słucha, pytany - każe kontynuować. Więc płyną zdania rozsądne, spójne,
atrakcyjne, coraz dziwniejsze. To czy Związek - mówi - ma się zajmować wyborami do Rad Narodowych
i Sejmu? Już nie jesteśmy związkiem, a drugim rządem, a ten, kto dziś rządzi Polską kopie pod sobą dół!
Aby rządzić trzeba mieć program, mieć przywódców, a człowieka formatu prezydenta mamy tylko
jednego! I gdyby dziś "Solidarność" wzięła władzę, społeczeństwo odeszłoby od niej. Porzuca politykę.
Znów uwagi przyziemne, godne dyskusji. Potem walka o sekcje branżowe, o podległość prasy radzie
programowej, o odstąpienie od robienia czystki w związku, o strajk japoński. Wszak
o płace należy strajkować w ustalonym .miesiącu raz w roku - nie częściej. W pozostałe dni lepiej gnębić
dyrekcję: wziąć telefon, Inie podawać herbaty, zapchać muszlę... Poważnieje. Trzeba przecież infiltrować
inne organizacje i wychodzić za Karpaty i Odrę, trzeba walczyć o najuboższych, o jedność związku!
Informuje, jak działałby nasłany przez władze PZPR a chcący torpedować Zjazd delegat. Kończy, lecz coś
wisi nad salą. Jeszcze tylko depesza do Ojca Świętego i głosowanie. Na wokandzie komisja rewizyjna.
10.40: wszyscy wstają, biorą listy, wychodzą.., otrząsnąć się, zrzucić to, czego było za wiele, a po kilku
godzinach - wybrać Ejsmonta na delegata. Uff, choć przyznać trzeba, że komisja rewizyjna przechodzi
w pierwszej turze.' Cała! - lecz ciągłe jeszcze nie ma 11- tej,
W kuluarach wre. Tu i tam grupy, dyskusje. Ktoś pyta, czy Wałęsa to "Solidarność"? Ten potwierdza,
o ile polemika nie jest merytoryczną. Gdzieś pada, że demokracja też jest formą dyktatury...
12.08. I znów dyskusja programowa. Kolej na Olszewskiego. Ważny .moment, bo wkrótce druga tura
wyborów delegatów na Zjazd Krajowy, a kandyduje. Mówi dobrze: o piętnie wtłaczanych schematów,
o zaniedbaniach na polu taktyki,' informacji, niedopracowanych metodach działania, o potrzebie
pluralizmu i służenia szeregowym związkowcom. Porusza kwestię podniesioną przez Dudę-Gwiazdę:
a jeśli przewodniczący wyjdzie? Odpowiada, że pytanie winno być retoryczne, że potrzeba kontaktu
zarządu z przedsiębiorstwami, że... w końcu z lekka gubi się, dywaguje, a meritum sprawy ucieka. Szkoda,
bo jeśli rzeczywiście wstanie?.,, /przewodniczący/.
Następni. Jest Żochowski, Walczy o dyscyplinę organizacyjną i finansową, o politykę małych kroków,
o spółdzielczość - tej przecież nie dotyczą ogólne umowy! Po nim Lis /Bogdan/: chciałby cofnąć podziały
personalne.
Na rasie przerwa, choć tym razem krótsza niż zwykle - ot, byle zdążyć na obiad, bo czas nagli...
14.50 - znów pół godziny spóźnienia, lecz pora ruszać, tyle, że końca nie widać. Choć jest nadzieja:
propozycja Prezydium Zjazdu przyjęta! - koniec dyskusji nad programem. Pozostaje trzecie czytanie,
głosowanie na delegatów, wnioski formalne. Jak bumerang wraca kwestia wyborów Prezydium.
Temperatura rośnie, Wystąpienie Wałęsy jeszcze tylko dolewa oliwy do ognia. Mocne słowa, aż słuchać
niemiło, bo aby przewodniczyć musi mieć ludzi, którzy chcą pracować, a nie kombinować lub iść w drugą
stronę! A z niektórymi nie będzie mógł pracować! Padają nazwiska kilku proponowanych członków
nowego. Prezydium, Zjazd zatwierdza poprawkę, ferment rośnie. Kubasiewicz dowodzi, że kłamano
Statut, inni - że gwałcona jest demokracja. W ferworze przesadzają: to już wycieranie gęby pojęciem...
Pieńkowska żąda głosu nie otrzymuje. To prezydium zjazdu usiłuje wyhamować dyskusję. Obrady toczą
się jak po grudzie. Ktoś przy mikrofonie tłumaczy, że poprawka wzorowana jest na systemach demokracji
zachodnich. Ma racje - to szef rządu formuje gabinet i przedstawia parlamentowi do zatwierdzenia.. Nie
dodaje, że wraz z nim upada. A zarząd nie jest parlamentem, więc broni się przed praktyczną utratą
kompetencji...
17.25. Nowy wniosek - zmienić nazwę obecnej ulicy J Hibnera na Piłsudskiego. Lecz grunt jest już chyba
zbyt | podatny - znowu burza. Nie żeby przeciw wnioskowi, ale że| Hibnera - to Morska, więc może lepiej
niegdysiejszą Roossvelta lub któryś z placów? Część jest w kuluarach - brak quorum, nie można głosować
na delegatów na Zjazd Krajowy./ 'Nadgorliwy proponuje, że siłą sprowadzi. Na szczęście ' i , nikt tego nie
bierze poważnie. Obecni głosują, a komisja-! ; skrutacyjna znajduje wyjście: jest uchwała, że quorum,
liczy się wg stanu przy rozpoczynaniu obrad, więc jest, a \\ uchylający się od pobrania list wyborczych po
prostu wstrzymują się... Proces przeciąga się - trzeba aż 5 głosowań, a tego dnia 4, by wybrać delegatów.
Brak wśród nich; 1/4 Zarządu, w tym Dudy-Gwiazdy, Pieńkowskiej i Olszewskiego, choć jak jeszcze
i kilka osób, do./władz/ regionu pewnie weszli już w pierwszej turze.
Nowy wniosek - i znów żenujący. A czas płynie.
— 18.20: zaprzysiężenie Zarządu, Najpierw przewodniczący
— PRZYSIĘGA —
Przysięgam na honor, na tradycje Narodu Polskiego | być godnym kontynuatorem sierpniowej idei
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SOLIDARNOŚCI. Będę bronił praw i godności człowieka bez względu na konsekwencje, jakie będę
ponosił. Będę przestrzegał postanowień zawartych w Statucie Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego "SOLIDARNOŚĆ"! działał w interesie ludzi pracy.
Będę służył Ojczyźnie i Związkowi poprzez - umacnianie demokracji i koleżeńskiej idei
SOLIDARNOŚCI, będę strzegł ich niezawisłości i suwerenności.
Przysięgam.
Tak mi dopomóż Bóg.
Wzruszony powtarza słowa roty, zdenerwowany każe dać sobie krótsze fragmenty, więc wszystko zaczyna
się ) od nowa. Kończy, zbliża się do sztandaru. Teraz członkowie - wymawiają formułę, podchodzą. Przed
sztandarem Gwiazda , dodaje, że będzie zwalczał dyktaturę. Dwa niepotrzebne momenty! Na sali cisza,
oczekiwanie. Przydało by się "Solidarni..." Z głośników spływa Mazurek Dąbrowskiego. Zjazd śpiewa,
intonuje „Boże, coś Polskę…” Dziwnie to brzmi w tym momencie…
Zaprzysięgają komisję-rewizyjną - są już władze regionu! Jeszcze czyjaś interpelacja i kolejne czytanie
projektu programu. Czas nagli, a temat - rzeka. Więc prezydium' jak może hamuje, zaczyna popierać je
sala. Dla odmiany do głosu dochodzi prywata: to BIPS z nikim nie zamierza dzielić się przywilejem
szczególnego poparcia. Odpowiedzialny z ramienia KKP za sprawy reformy gospodarczej usiłuje nie
dopuścić do imiennego wymienienia projektu przedsiębiorstwa społecznego "Sieci" jako jedynego
z punktów wyjścia dyskusji - słuchać hadko, choć np. ten ostatni trudno nazwać dojrzałym i do przyjęcia.
A przynajmniej w tej formie.
Prezydium forsuje czytanie. Idzie gładko do rozdziału V: tu nowy zarzut - sprzeczność ze Statutem!
To już drugi - na stole wciąż oświadczenie zaskarżające przyjęty tryb powoływania Prezydium. Powód –
sprzeczności z §9- i § 21 Statutu. Protesty nie najlepiej przygotowane, lecz istnienia ich negować sięgnie
da...
Minęła 21. Prezydium forsuje obrady, proponuje poniechać rozpatrywanie wszelkich uwag, protestów
i wniosków. Tyle tylko, że są wśród nich zarzuty łamania Statutu! Manewr prezydium zyskuje aprobatę jeszcze kilka wypowiedzi i zebrani przyjmują propozycję. Jest więc pro gram, są władze - cel osiągnięty.
Jakiś głos, po nim - najstarszy uczestnik. Mówi dobrze, ze swadą mimo swych 79 lat. Wspomnienie
powstania wielkopolskiego, Września i służby u Maczka wyraźnie oczyszcza atmosferę. Po nich obraz dni
zwykłych w szkołach trójmiasta i owej słynnej placówce z Krzemieńca... Odprężenie. To dobrze, a gdyby
tak jeszcze pamiętać, czym skończył...
DOBRO RZECZPOSPOLITEJ NAJWYŻSZYM PRAWEM
Tylko tyle i aż tyle zarazem...
22.15 r koniec obrad, [koniec zjazdu! "Jeszcze Polska ", potem "Solidarni..." Następny za trzy miesiące,
a dziś - godzina z Zembatym i tylko żal, że program aż tak prymitywny, wulgarny, nie, nie dosadny,
a zwyczajnie pospolity, ale to już zgoła odmienny temat.
Post scriptum:
Demokracji trzeba się uczyć, nie inaczej
- prowadzenia dyskusji i politycznego rozwiązywania konfliktów. Więc dobrze się stało, że cięgi, które
niezasłużenie wziąć przyszło - bo któż nas tego uczył? - spadły dzisiaj. Wszak cieszy mnie ten rym:
"Polak mądry po szkodzie";
Lecz jeśli prawda i z tego nas bodzie, Nową przypowieść Polak sobie kupi.
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi".
/Jan Kochanowski, Pieśni, Księgi wtóre, Pieśń V /Pieśń na spustoszenie Podola/ Miłosz Michał
Moszyński
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I rocznica sierpnia 80. - Msza Św. w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Foto Barbara Jurkowska

Lier strajku i dyrektor stoczni przed rocznicową mszą
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Prawdziwy symbol gdyńskiej solidarności
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Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna
Przedsięwzięcia zrealizowane od sierpnia 2010 roku:
1.

Wystawa plenerowa poświęcona XXX rocznicy wybuchu strajków sierpniowych w Gdyni (między
15 - 31 sierpnia 2010 roku);

2.

Wystawa dokumentująca działalność podziemną z lat osiemdziesiątych na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (15 sierpnia -14 września 2010 roku);

3.

Wystawy rotacyjne w szkołach ponadpodstawowych, przedstawiające etapy walki o wolność
na Wybrzeżu od Grudnia 1970 roku, poprzez opozycję demokratyczną lat siedemdziesiątych,
Sierpień 1980 i Solidarność aż do odzyskania niepodległości (kilkadziesiąt ekspozycji
od września 2010 do grudnia 2012 roku);

4.

Opracowanie i ekspozycja wystawy fotograficznej autorstwa Zygmunta Pałasza, uczestnika
strajków sierpniowych, dokumentująca przebieg strajków i historię ruchu solidarnościowego;

5.

Spotkania z żyjącymi świadkami historii i prelekcje w szkołach powiązane z pokazami
multimedialnymi (kilkadziesiąt spotkań między wrześniem 2010 a grudniem 2012 roku);

6.

Pozyskiwanie i opracowywanie materiałów historycznych dokumentujących poszczególne etapy
walki o odzyskanie niepodległości w celu utworzenia stałej ekspozycji i systematycznych
publikacji archiwaliów;

7.

Tematyczne pokazy filmów dokumentalnych z komentarzem uczestników wydarzeń z lat
1970,1980 i stanu wojennego (wrzesień 2010 - grudzień 2012 roku);

8.

Opracowanie i wydanie książki przedstawiającej działania niepodległościowe na wybrzeżu
w latach 80 XX wieku. A. Kołodziej i R. Zwiercan "... o godność i wolność. Po prostu..."
- II wydanie;

9.

Opracowanie i prowadzenie strony internetowej Fundacji – www.fundacja-pih.pl;

10. Sporządzanie dokładnej uporządkowanej dokumentacji w/w wydarzeń w formie filmowej oraz
w formie nagranych i spisanych relacji. Notacje posłużą do opracowania publikacji książkowych
oraz stworzenia filmów dokumentalnych. Duża część uczestników spotkań i konferencji to
depozytariusze unikatowych świadectw przeszłości, nigdy dotąd nieutrwalonych a bezcennych
dla narodowej świadomości historycznej i ogromnie ważnych dla badań historycznych;
11. Ufundowanie Sztandaru Solidarności Walczącej Oddziału Trójmiasto;
12. Przygotowanie i realizacja Inscenizacji wydarzeń z Grudnia 1970 roku w Gdyni z udziałem
kilkuset aktorów i statystów;
13. Pomoc znajdującym się w niedostatku działaczom opozycyjnym z czasów zmagań o wolną
Polskę. Ludziom zasłużonym w walce o wolność, którzy w wyniku swego zaangażowania tracili
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zdrowie, środki utrzymania i do dziś nie doczekali się rzeczywistej rekompensaty. Pozyskanie
środków na wsparcie materialne kilkudziesięciu uczestników tamtych wydarzeń;
14. Prezentacja wystawy „Polegli w służbie Ojczyzny. Smoleńsk 2010" – kwiecień 2011
15. Stała wystawa "Gdyńskie drogi do Niepodległości" przy przystanku SKM Gdynia Stocznia
– sierpień 2011 roku;
16. I Ogólnopolska Konferencja Wydawnictw Niezależnych „Wydawnictwa Solidarności Walczącej
na tle innych wydawnictw podziemnych w latach 80-tych”. Muzeum Miasta Gdynia 15 października 2011 roku;
17. Realizacja wystawy „Grudzień 70 w Gdańsku i w Gdyni". 10 listopad 2011-15 styczeń 2012 roku
- Gdańsk, ul. Doki 1, Sala BHP Stoczni Gdańskiej;
18. Wystawa plenerowa „Dwa Grudnie". 10-19 grudnia 2011 roku, Gdynia, Skwer Żeromskiego;
19. Sympozjum „Polskie Grudnie” „Grudzień 70 Uniwersytet Robotniczy" oraz „Grudzień 81 - Wojna
z narodem - lekcja patriotyzmu” w Muzeum Miasta Gdyni, a także „Polskie Grudnie” - Spotkanie
z młodzieżą 16 grudnia 2011 roku w Teatrze Miejskim w Gdyni;
20. Wydanie pierwszej monografii p.t. „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża” autorstwa Andrzeja
Kołodzieja. Promocja - maj 2012 roku;
21. Otwarcie miasteczka wystawowego w Gdyni – cykl wystaw ustawionych w kompleks obrazujący
„Drogę do Wolności” - („Kontynuacja walki zbrojnej po 1945 roku – „V Brygada Wileńska”,
„II konspiracja na Pomorzu – procesy stalinowskie”, „Grudzień 70”, „Solidarna Gdynia”, „Solidarny
Gdańsk”, „Solidarność Walcząca”, „Organizacje opozycyjne lat 80’- ROPCiO, KOR, WZZ, Krąg
Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, RMP, KPN, SW, OKOR, PPN, FMW,
LDPN Niepodległość, NZS”;
22. Promocja albumu „Ludzie Sierpnia 80’ w Gdyni” autorstwa Andrzeja Kołodzieja, Danuty
Sadowskiej i Romana Zwiercana. Muzeum Miasta Gdyni – sierpień 2012 roku;
23. Uroczysty Koncert w 32 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 rocznicę utworzenia
- „Solidarności Walczącej” - 31 sierpnia 2012 roku przy historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej;
24. Publikacja książki „Solidarność Walcząca oddział Trójmiasto” autorstwa Andrzeja Kołodzieja
i Romana Zwiercana;
25. Obchody 32 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i 30 rocznicy powstania „Solidarności
Walczącej” - Sala Konferencyjna Zarządu Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9, w Gdyni.
Konferencja Organizacji Opozycyjnych i Podziemnych „Drogi do Niepodległości” - 1 i 2 września
2012 roku;
26. Wystawa : „Pamięć Grudnia '70 na ulicach Gdyni” – Urząd Miasta w Gdyni - grudzień 2012 roku;
27. Projekcja filmu „Czarny Czwartek” dla uczniów Gdyńskich Liceów oraz spotkanie z reżyserem
filmu panem Antonim Krauze i uczestnikami wydarzeń – Henrykiem Mierzejewskim i Jerzym
Miotke – Multikino Gdynia, 17 grudzień 2012 roku;
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28. Zainicjowanie i zorganizowanie uroczystości uhonorowania Odznaczeniami Państwowymi za
wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce blisko 150 działaczy
organizacji niepodległościowych na Pomorzu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
29. Uruchomienie portalu internetowego pod adresem: www.gdynia-1980.pl - elektronicznego
katalogu posiadanych zbiorów, dokumentujących dokonania mieszkańców Gdyni w latach
przełomu lat 1980 – 1981;
30. Gromadzenie dokumentacji związanej z walką o wolność i niepodległość Polski, prowadzonej
na terenie Gdyni i Pomorza w latach 1939 – 1989. Zbiory są bezpłatnie udostępniane w lokalu
Fundacji;
31. Rozpoczęcie przygotowań do zorganizowania w Gdyni uroczystości 100-tnej rocznicy urodzin
księdza prałata Hilarego Jastaka. Przyjęcie głównych założeń – budowa pomnika, renowacja
grobu, zorganizowanie konferencji, przygotowanie wystawy plenerowej, przygotowanie
publikacji. Pozyskanie patronatu Prezydenta Gdyni, Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni,
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
Solidarność;
32. Uroczyste otwarcie lokalu Fundacji „Gdynia – przystanek historia” przy ul. Morskiej 9 w Gdyni,
przy wyjściu z Dworca Głównego – 13.02.2013 roku;
33. Prezentacja wystaw

poświęconych Żołnierzom Wyklętym „V Wileńska Brygada AK” oraz

„II Konspiracja” w Sopocie przed Urzędem Miasta – jako wkład Fundacji w obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 04.03.2013 roku;
34. Inauguracja projektu „Warsztaty Historyczne” – 12.04.2013 roku pierwsze warsztaty
poprowadziła Izabela Brzezińska – pracownik Oddziału IPN w Gdańsku;
35. Prezentacja wystaw poświęconych Żołnierzom Wyklętym:

„V Wileńska Brygada AK” oraz

„II Konspiracja” w Wejherowie – 21.04.2013 oraz w Bytowie – 8.06.2013 roku;
36. Wznowienie publikacji wydanych w 2012 r. przez Fundację: „Wolne Związki Zawodowe
Wybrzeża” oraz I tomu albumu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni”- lipiec 2013; Spotkania Prezesa
Fundacji – Andrzeja Kołodzieja, z Polonią USA z cyklem wykładów „Porozumienie czy zdrada
elit” – m.in. w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie;– lipiec 2013 roku;
37. Przygotowanie uroczystości rocznicowych strajku sierpniowego 1980 roku we współpracy i pod
patronatem Prezydenta Gdyni – zebranie pierwszej listy uczestników strajków 1980 roku
w gdyńskich zakładach pracy – dla przyznania honorowej odznaki „Bohaterom Sierpnia ’80
Gdynia” – początek sierpnia 2013 roku;
38. Zorganizowanie i prowadzenie uroczystości 37 rocznicy strajków 1980 r. w Sali konferencyjnej
Zarządu Portu Gdynia, na której odznaczono uczestników strajków i zaprezentowano II tom
albumu „Ludzie Sierpnia ’80 w Gdyni” – 29.08.2013 roku;
39. Prezentacja wystawy „Polegli w służbie ojczyzny. Smoleńsk 2010” w Gołubiu Dobrzyniu
- 22.09.2013 roku;
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40. Spotkanie Prezesa Fundacji Andrzeja Kołodzieja z młodzieżą z Zespołu Szkół EkonomicznoRolniczych w Bytowie – 02.10.2013 roku;
41. Przygotowanie konkursu dla młodzieży szkolnej z regionu pomorskiego Pt: „Czym jest dla mnie
Dzień Niepodległości” – 27.09.2013 roku;
42. Przygotowanie i udział w uroczystościach 30 rocznicy powstania Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego – w ramach którego odbył się koncert zespołów rockowych w Klubie Parlament
w Gdańsku – 17.10.2013, prezentacja spektaklu „SOR” w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku
– 18.10.2013 roku;
43. Prezentacja wystaw poświęconych RSA – w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego oraz wersja
plenerowa w Gdyni – Leszczynkach;
44. Zorganizowanie w dniu 11 listopada w Klubie Muzycznym „Ucho” w Gdyni finału Konkursu „Mój
dzień Niepodległości”. Zaprezentowano ponad 70 prac plastycznych a na scenie wystąpiło
prawie
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wokalistów,

uczniów

pomorskich

szkół.

Finałowym

wydarzeniem

Święta

Niepodległości był koncert zespołu Big Cyc;
45. Organizacja i prowadzenie Marsz Pamięci „GDYNIANIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM” w dniu
1 Marca 2014 roku – w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
46. Zorganizowanie uroczystości obchodów 100 rocznicy urodzin ks. Prałat Hilarego Jastaka;
47. Wmurowania Aktu Erekcyjnego pod pomnik ks. prałata Hilarego Jastaka w dniu 5 kwietnia 2014
roku w Gdyni;
48. Przygotowanie i realizacja projektu edukacyjnego: „WARSZTATY HISTORYCZNE DLA
MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ W GDYNI”.

184

