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Wywiad z Alojzym Szablewskim, przewodniczącym Komitetu Strajkowego 

w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku 
 

1. Jakie były przyczyny strajku w maju 1988 r.? 

 

1 maja 1988 roku było spotkanie u ks. Jankowskiego. W czasie stanu wojennego 

spotykaliśmy się zawsze na Mszy św. o 11.00. To była Msza św. za Ojczyznę. Było to 

patriotyczne nabożeństwo, a po tych nabożeństwach spotykaliśmy się na placu przed 

plebanią. To było miejsce, gdzie mogliśmy swobodnie się wypowiadać.  

W ostatniej dekadzie kwietnia w hucie, Nowej Hucie, powstał strajk. Pierwszy strajk po 

właściwym stanie wojennym. Ale strajk był na ogół na tle ekonomicznym. Stocznia Gdańska 

posiadała tajne struktury (ja byłem przewodniczącym w tych tajnych strukturach 

„Solidarności”). Podjęliśmy uchwałę, że musimy wesprzeć hutników Nowej Huty. 



Wydaliśmy takie oświadczenie, żeby władza spełniła życzenia hutników. Jeżeli nie spełnią, to 

my rozpoczniemy strajk. Chcieliśmy po prostu zmusić władzę, żeby ustąpiła i zgodziła się na 

postulaty, które hutnicy wystawili. I na tym spotkaniu u ks. Jankowskiego była mowa, że 

takie złożyliśmy oświadczenie, że chcemy wesprzeć hutników. Jeżeli władza się nie zgodzi, 

albo będzie chciała przeciwdziałać temu wszystkiemu, to Stocznia Gdańska rozpocznie strajk. 

Musieliśmy się do tego przygotować. To nie jest tak, żeby coś zrobić i po prostu wszystko 

pójdzie w niwecz – żeby się nie skompromitować. Wtedy przyszedł Lech Wałęsa i powiedział 

oficjalnie, że również poparł nas, chociaż on nie był w tych tajnych strukturach z nami. On 

reprezentował wtedy „krajówkę”. Ale poparł nas, że również zgadza się z tym 

oświadczeniem, które wydała tajna komisja „Solidarności” Stoczni Gdańskiej. No i… 

wszyscy się rozeszli do domów. Ja, wieczorem tego samego dnia, gdzieś mniej więcej o godz. 

20.00, otrzymałem odbitki tego oświadczenia naszego. Bo to było opracowane tylko przez 

nas, tam odczytane, ale zostało napisane na maszynie i zrobiono z tego odbitki (no jeszcze 

wtedy ksero nie było). Przyszedł  do mnie kolega, o godz. mniej więcej 20.00, 1 maja. A było 

to w czasie PRL-u, to było święto narodowe. I przynosi mi, tak jak mi powiedział, 8000 

odbitek. Ja mówię: „O tej porze? Dobrze, postaram się to rozprowadzić”. Do żony 

powiedziałem tak: „Słuchaj, idź spać, ja wrócę bardzo późno, bo muszę to dostarczyć”. 

Wiadomo, że wnieść do stoczni tego nie można w takiej ilości, wobec tego miałem swoich 

ludzi i żeby na swoich piersiach, pod ubraniami, wnieśli te ulotki na swoje wydziały. 

Poszedłem. Miałem te dwie teczki, ale było bardzo niebezpiecznie. Bo wtedy, w dniu świąt 

narodowych, była wzmożona czujność władz i trójkami chodziła milicja po ulicach, żeby nie 

było jakichkolwiek zaburzeń. No i, idę ulicą, i idzie taka trójka, a ja niosę te ulotki. Wiadomo, 

co by mnie czekało: więzienie od razu. Ale gdybym się w tej chwili cofnął, albo zawahał, to 

oni by powiedzieli: „Obywatelu, co wy tam nosicie?”. Ale ja po prostu miałem doświadczenie 

z AK (bo byłem w AK), że w tym wypadku trzeba zachować zimną krew i poszedłem wprost 

na tych milicjantów (oni wtedy nie podejrzewają: no spokojny jakiś człowiek, może z 

podróży gdzieś). I mówię: „Przepraszam bardzo panów”. Oni odstąpili, ja przeszedłem dalej. 

No i poszedłem do kolegi, który miał syrenkę. To był taki skromny samochód (w tej chwili 

już chyba nie ma tych samochodów w polskiej produkcji), taki ubogi samochodzik, ale bardzo 

nam był pomocny. Chciałem do niego pójść, żeby mi pomógł rozwieść do różnych 

kolporterów, którzy wnosili na tę stocznię. Ale jego nie było, bo to było święto i gdzieś 

widocznie był, nawet nie wiem w tej chwili gdzie on był. Ja mówię: „No to tragedia”. 

Poszedłem do drugiego kolegi, który miał też samochód. On już się rozbierał do snu, a ja 

mówię: „Ubieraj się! Nie ma spania! Musimy to rozwieść!”. I te ulotki porozwoziłem z nim 

do kilku osób. I powiedziałem: „Po tak mniej więcej 500 do 1000 sztuk”. To już nie była taka 

duża ilość. Ci stoczniowcy wnieśli na teren stoczni te ulotki (zaznaczam, że w ulotce było 

ostrzeżenie, że rozpoczniemy strajk, jeżeli władza doprowadzi do tego, żeby zmusić ich do 

ustępstwa, albo wejdzie i siłą będzie chciała tę sprawę rozwiązywać; taka była nasza 

intencja).  

Wróciłem do domu bardzo późno. Położyłem się spać, ale przed snem, najbardziej 

kompromitujące materiały zaniosłem do sąsiadów. Bo liczyłem na to, że jak się pojawią te 

ulotki, to u mnie może być rewizja. A były rewizje. Wszystko wyczyściłem. Żona moja 

powiedziała mi zaniepokojona, czy się coś szykuje. A ja mówię: „No niewiadomo, ale może 

być pogotowie”. Ale zaniepokojona była tym, że ja wszystko chowałem. Poszedłem 

normalnie do pracy i cisza. O godz. gdzieś 11.00 żona moja mówi tak (do mnie telefonuje): 

„No jak, wszystko w porządku?”. Ja mówię: „W porządku, jest cisza”. Okazało się 20 min. 

później, patrzę: grupa stoczniowców stanęła przed budynkiem. A ja pracowałem w biurze 

projektowo-konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej. Nie liczyłem ich, ale oceniłem, otworzyłem 

okno, patrzyłem, około 400 osób. I przyszedł kolega Moćko (bo takie były ustalenia: gdyby 

się coś działo, to przyjdziecie do mnie i ja was poprowadzę). Ale byłem wewnętrznie taki 



jakiś przygnębiony, że się zaczęło bez jakiejkolwiek naszej decyzji. To samoczynnie 

powstało. Dlatego, że ludzie uważali, ci młodzi ludzie, że to jest już sygnał do rozpoczęcia 

strajku. To było niewłaściwie zrozumiane przez pewnych  młodych ludzi, którzy uważali, że 

to jest sygnał do rozpoczęcia strajku. A tam był warunek, że rozpoczniemy strajk, jeżeli 

władza siłowo będzie chciała ten strajk w Nowej Hucie rozwiązać. No i… Ale stało się. 

Kolega zwrócił się do mnie: „Aloś, czekamy na Ciebie”. Ja mówię tak: „To znaczy się, 

chcecie rozpocząć strajk. Ale myśmy nie mieli zamiaru w tej chwili. My jesteśmy 

nieprzygotowani do tego strajku. Kto zainicjował ten strajk?” „No, to ta grupa młodych 

ludzi”. No, ale mówię tak: „No, trzeba będzie do was pójść”. Proszę pana, czy pan wie, co ze 

mną się działo?! Wiedziałem, że 400 osób to jest za mała siła. Młodzi, niedoświadczeni 

ludzie. Przecież władza wokół…, przyjedzie zaraz milicja i wjadą samochodami i ci młodzi, 

niedoświadczeni pouciekają, a mnie aresztują. I teraz: co się stanie? Ja już nie wrócę do tej 

pracy dzisiaj. Wieczorem pójdę do więzienia. Takie myśli miałem, że przecież jak grupa 400 

osób - nic nie zrobi. I powiem szczerze, że wtedy w skupieniu pomodliłem się do Ducha Św., 

żeby mi pomógł z tej sytuacji jakoś wyjść zwycięsko. I powiedziałem tak: „Idźcie pod 

dyrekcję, a ja tam przyjdę. Żebym was nie musiał szukać”. I wtedy spakowałem swoje rzeczy, 

pomodliłem się do Ducha Św. i tak jakoś, wewnętrznie wzmocniłem się, mówię: „Idę 

walczyć!”. Kierownik mój przyszedł do mnie (kierownik zespołu), mówi: „Dokąd idziesz?”. 

Ja mówię: „Idę na strajk”. „Bój się Boga, człowieku! Czy wiesz, co nam grozi?”. Bo przecież 

wszyscy byli uzależnieni. Taka była procedura, że bezpośredni przełożony musi meldować, 

że się coś dzieje. To był stan wojenny. No i ja mówię: „No, ale nie mam wyjścia, oni przyszli 

po mnie, muszę tam iść”. On pobiegł do kierownika wydziału, mówi: „Słuchaj, Szablewski 

wychodzi na strajk”. Ten przychodzi czerwony jak burak, zdenerwowany, mówi: „Bój się 

Boga! Zdajesz sobie sprawę, co Tobie grozi i co nam grozi!”. Ja mówię: „Nie mam wyjścia”. 

I on poszedł do telefonu, zadzwonił do dyrektora biura. To było biuro projektowo-

konstrukcyjne i dyrektor przybiegł, i miałem trzech już nad sobą. Teraz się bałem, że 

obezwładnią mnie i zawiadomią milicję i aresztują. Ale mówię: „Słuchajcie…, panie 

dyrektorze, ja chcę rozmawiać z nimi, przecież ja nie wiem, o co im chodzi! Przecież byłem 

przewodniczącym „Solidarności” w tej stoczni, przyszli do mnie, chcę z nimi porozmawiać”. 

„To niech Pan przyjdzie do mnie do gabinetu. Połączymy się z dyrektorem stoczni, 

naczelnym dyrektorem stoczni”. No i poszedłem z nim. On się połączył. To taki domofon, że 

słyszalność jest w całym pomieszczeniu. „Słucham!”- no mówi pan dyrektor stoczni. „Jest u 

mnie pan Szablewski i chciałby z panem rozmawiać”. „No słucham!”. Ja mówię: „Bardzo mi 

przyjemnie (grzecznościowo), że mam przyjemność po kilku latach z panem rozmawiać…”. 

„Ale o co chodzi?”. „Ma Pan na stoczni strajk.  W tej sprawie chcę z Panem rozmawiać”. „To 

niech Pan przyjdzie do mnie!”. I ten dyrektor biura usłyszał polecenie. Mówi: „To ja Pana 

podwiozę”. Ale on był w Służbie Bezpieczeństwa. 

 

- Ten dyrektor biura? 

Ten dyrektor biura (oni byli wszyscy w SB)!. „To ja Pana podwiozę”. Ja mówię: „Panie 

dyrektorze (też tytułowałem go dyrektorem). „No, ja nie pojadę, Pan musi to zrozumieć”. 

Raz, że bałem się, że może mnie zawieść na Okopową i mnie tam…, zgłosi to, że „Mam 

Szablewskiego!” i tam już milicja obskoczy i mnie zabiorą. A drugie: gdybym wjechał 

samochodem, to ci stoczniowcy mówią: „No tak, już jeździ z dyrektorem, czyli to jest 

wszystko fikcja, układy, itd.”. „Nie mogę, ja sam! Słyszał Pan, ja mam swoje nogi…”. „No to 

niech Pan idzie!”. I podskoczyłem, i wtedy podbiegłem tam na miejsce. Wszyscy czekali na 

mnie. Ale Ci młodzi ludzie mnie nie znali. Bo w ciągu od 81 r., od rozpoczęcia stanu 

wojennego do 88 r. zwolniono większość starych działaczy „Solidarności”. Zwolniono na 

bruk. Wstawiono w to miejsce młodych ludzi. Ci młodzi słyszeli, znali moje nazwisko, ale nie 

wiedzieli…, nie znali mnie osobiście. Były tajne struktury. Ja nie mogłem się ujawniać. Nie, 



nie! Po prostu nazwisko znali, ale nie wiedzieli, kto ja jestem. I kim? Ale było tam kilku 

takich starych, którzy ocaleli jeszcze z tego okresu i mówią: „Przyszedł Pan Szablewski”. No, 

wszyscy powstali (bo oni siedzieli na krawężnikach). No i wtedy powiedziałem tak: „No 

chłopcy (bo to młodzi stoczniowcy), ile chcecie?”. Bo się kupuje robotnika, żeby go 

przyciągnąć, to trzeba mu obiecać, za coś. Coś za coś. A oni powiedzieli: „Muszą nam 

dołożyć 3 dychy”, tak powiedzieli (30 tys. zł.). No to była wtedy inflacja, wydaje się, że to 

olbrzymia suma. Ja mówię: „Słuchajcie, nie będę się kompromitował! To jest za wysoka 

stawka. Oni są w stanie połowę tego dać. Ale, żeby było do przetargu, to ja zaproponuję 

gdzieś 20 tys., a wtedy ewentualnie mogę na to 15. Nie da rady, bo ja znam możliwości 

budżetowe stoczni i to nie da rady. A teraz powiem wam inną rzecz (i tak mówię): mam 

propozycji pięć! Pierwsze postawię: ponownie zalegalizować „Solidarność”. Jeżeli będziemy 

mieli „Solidarność”, to my sobie później wywalczymy te ekonomiczne sprawy. Trzecia: 

musimy jednocześnie walczyć o to, ażeby naszych kolegów (ponad 3 tys. zwolnionych), żeby 

ponownie wrócili do stoczni. Następny punkt: żeby wypuszczono z więzień ludzi, których 

aresztowano. Musimy się o nich upomnieć! Piąta: chcę, ażeby nam zagwarantowano, że jak 

strajk się skończy, żeby nas nie aresztowano. To pięć tych postulatów”. A tam zaczęli potem: 

jeszcze to, jeszcze inne. „Nie! Pięć, żeby jak najszybciej z tym skończyć. Mnie to wystarczy: 

„Solidarność”, przywrócić do pracy, pieniądze, te 15-20 tys., przywrócić do pracy 

stoczniowców, zwolnić z więzień i gwarancja od prokuratora, że nie będziecie 

represjonowani. To (mówię) starczy. Ja nie chcę… Jeżeli będzie zalegalizowana ponownie 

„Solidarność”, to my będziemy później wnosili postulaty. Pięć wystarczy, nie 21 jak było, 5 

mi wystarczy. Dobra! A teraz na ochotnika proszę ze mną!”- Tu już się bali - „Bo pójdziemy 

do dyrektora”- teraz już się bali, że dyrektor… Ja mówię: „A sam mam pójść, przecież jeżeli 

pójdę, to obezwładnią mnie i … i koniec sprawy”. I wziąłem takich starszych: „Bronek, Ty 

pójdziesz?”. Bronek mówi tak: „Słuchaj Aloś! Ja dostałem w lutym mieszkanie (a to był maj), 

mieszkanie nowe. Jak mnie wyrzucą ze stoczni, to mnie wyrzucą z mieszkania. Zdajesz sobie 

sprawę, jaka tragedia mnie spotka, w co ja wpadnę?”. Ja mówię: „Dobrze, przyjdziesz, 

obstawisz mnie, ale nie podawaj swojego nazwiska. To będzie w porządku.” Postawiłem 

następnych: Moćkę i Pawła i tak trzech wziąłem ludzi. „Wy będziecie mnie tylko pilnowali”. 

No i poszedłem do dyrektora. Zwróciłem się do sekretarki: „Niech Pani powie, że ja jestem”. 

Ona wzięła telefon: „Pan Szablewski przyszedł!”. Dyrektor otwiera drzwi: „Proszę bardzo, 

wchodzić”. I mówi: „Nie, ci panowie nie! Pan tylko!”. Ja mówię: „Wchodzić!”. I oni weszli 

za mną. Ja wchodzę, już dwóch esbeków było. I na to, co ja już wyczuwałem (gdyby tak, to 

by mnie obezwładniono, no i zadzwonili, może związaliby…:jest Szablewski i koniec, po 

wszystkim!). No i, i teraz ja mówię: „Panie dyrektorze ma Pan strajk, 5 postulatów”. Tak jak 

przed chwilą powiedziałem. On tam trzęsącą się ręką pisał (ja się nie denerwowałem, ale on 

się denerwował). Ja mówię: „Proszę Pana”, a on mówi: „Proszę Pana, pierwszy postulat to ja 

gwarantuję Panu, że jutro 15300 zł” (jak ja wykalkulowałem dobrze!). Ja mówię 15 tys., a on 

jeszcze 15300 dał podwyżki. „Niech Pan powie, że niech się rozchodzą do pracy, a jutro 

ogłoszę o 9.00 rano przez głośniki, że podwyżka będzie 15300 zł”. Ja mówię: „Tak, ale 

następne 4 postulaty są”. „To są polityczne, ja nie mam władzy nad nimi”. „Proszę Pana, Pan 

jest dyrektorem, ja nie mam kontaktu z władzami naczelnymi. Pan jest moim dyrektorem - 

Pan to zgłosi do wojewody, wojewoda do władz naczelnych, że ja stawiam takie warunki”. 

„Niech Pan tylko odczyta” - nie potrafił odczytać swojego pisma (tak był zdenerwowany). Ja 

mówię: „Panie dyrektorze, wobec tego niech Pan jeszcze raz powolutku pisze, bo musi Pan to 

przekazać”. No, a on wtedy, z uporem maniaka mówi: „Niech Pan, proszę Pana, ja to 

przyjmę, ale niech Pan rozpuści ludzi do roboty”. Oni się tak panicznie bali tego strajku. Ja 

mówię: „Dobrze, jak Pan załatwi mi te postulaty: do roboty! Ja gwarantuję, że będzie praca”. 

I odszedłem na dół. Ja mówię tak: „Teraz idziemy na bramę”. A było 2 maja, bo pierwszego 

maja była niedziela, 2 maja stocznia była oflagowana. Było… Wszyscy zdejmowali 



chorągiewki i na tym białym polu farbą malowali „Solidarność” i zawieszali z powrotem. 

Wszystkie były pomalowane i tyle. No i obstawiliśmy bramy i tak się zaczęło. Może tyle. 

 

2. Jaka była atmosfera wśród strajkujących w maju 1988 roku? 

 

Tak proszę pana. Młodzi ludzie, jak pan wie, zawsze byli bardzo odważni. Starzy zawsze 

mierzą siły na zamiary. Młody człowiek tego nie analizuje. Jakiś cel wyznaczony – trzeba iść. 

Nie analizuje – jak będzie. Młodzi ludzie zawsze byli odważni. I młodzi zaczynali strajk, 

strajki nasze wolnościowe w 1830 r., w 1863, strajki nawet w 1905. Młodzi ludzie poszli do 

Piłsudskiego w 1914 r. walczyć o wolną Ojczyznę. Młodzi ludzie w 1920 r. bronili Ojczyzny 

i to przeważnie ochotnicy, młodzi ludzie. Bo starsi jednak, czy mają powiązania rodzinne: 

patrzą na…, na swoje rodziny, boją się, co się stanie, żona zostanie bez opieki. Młodzi nie 

mają nic do stracenia. Mówi: zginę, ale sam zginę. Dlatego tak było. I w majowym strajku 

było…, byli młodzi ludzie. I atmosfera tych młodych była fantastyczna. Byli bojowi. A więc 

co się stało? Dlaczego było te 400 osób na początku? Dlatego, że kierownicy mówili: 

„Słuchajcie, dokąd wy idziecie: na strajk? Tak, dobrze możecie, nazwisko zapiszę, możesz 

już się ubierać, jesteś zwolniony”. Jak on pracował 20, 30 lat w stoczni, to on zdawał sobie 

sprawę: wyrzucą go na bruk, gdzie znajdzie pracę? I ci starzy ludzie: „Dobrze panie 

kierowniku, idę za własną potrzebą, pan rozumie”. „Dobra, dobra, ja wiedziałem, ale to 

wobec tego mi podpisz, że nie będziesz, nie pójdziesz do Szablewskiego, na strajk”. I dlatego 

też tylko młodzi przyszli. Oni czym ryzykowali - że stracą pracę. A młodzi bardzo arogancko 

nieraz odpowiedzieli: ja mam … (ja nie będę tego języka używał). Odpowiedzieli 

niegrzecznie, mówi: „I możesz mnie w tej chwili skreślić, zwolnić, ja idę na strajk!” Jak on 

pracował pół roku albo rok… No to co… Młody człowiek zawsze robotę znajdzie. A chciał 

walczyć o „Solidarność”, o poprawę bytu. I dlatego atmosfera była fantastyczna. I co się 

dzieje? Jak powiedziałem, nie liczyłem ich, ale oceniając, mniej więcej te 400 osób. Co się 

dzieje? Po południu przyjechał Wałęsa (bo nie był) i mówi: „Tak was mało”. I mam żal do 

niego, bo on to sobie wyrobił zwolnienie lekarskie, na tyle był dyplomatą, że mówił: „To się 

wszystko rozsypie” i będzie miał kłopoty i go może przymkną i, i będzie miał kłopoty”. I 

sobie załatwił zaświadczenie: jestem chory! Ale był taki chory, że przyjechał. I mówi: 

„Słuchaj, ja nie mogę zostać, zobaczę co z tego wyniknie i…”, kilka słów tam powiedział i 

wyjechał ze stoczni. Miałem żal - bo on miał nagrodę Nobla. I był przewodniczącym 

„Solidarności”, w 80 roku wybrany na przewodniczącego. Byłoby moralne wsparcie dla nas, 

a poza tym władza by się troszeczkę bała. Bo był znany w  świecie. I on wziął, pojechał.  

Mówię, no tak! Teraz przyjadą i rozpędzą. Ci młodzi ludzie wchodzili na te dachy. Grozili 

gestem Kozakiewicza do tych milicjantów. Ja mówię: „Zejść! Bo jeżeli będziecie drażnić ich, 

to ja was wszystkich powyrzucam. Ja nie chcę z takimi ludźmi walczyć. Zostawcie mnie to, 

rozumiecie. Mnie to zostawcie i proszę o dyscyplinę”. A ja miałem dobre nagłośnienie i 

przemawiałem do nich, a jednocześnie do milicji, która nas już otoczyła. Ja mówię: „Panowie 

milicjanci, nie wierzcie tej propagandzie, którą uprawia Urban (bo Urban był rzecznikiem 

rządu). Że tu w stoczni rozbój, że rozbijają magazyny, że to rabunek tego…”. Po to podniecał, 

ażeby milicja weszła i rozpędziła tu. Ja mówię: „Podaję swoje nazwisko. Moje nazwisko: 

Alojzy Szablewski. Jestem przewodniczącym komitetu strajkowego. Stanąłem na czele tych 

młodych ludzi i walczymy o prawa… O ekonomiczne prawa dla ludzi pracy! A wiadomo, 

wiecie, jak w Polsce się dzieje. I jednocześnie będziemy się starali o inne sprawy, ale 

jednocześnie wam mówię, że będę upominał się również o wasze prawa. Wy też żyjecie w 

tym samym kraju, w którym się źle dzieje i zapewniam was, że będziemy walczyli również… 

Jak nam będzie lepiej, to i wam będzie lepiej”. I w ten sposób także rozładowałem atmosferę. 

Mówię: „Zapewniam was, jeżeli jedna kłódka będzie rozerwana, jeżeli dojdzie do tego, ja 

materialnie będę odpowiadał. Proszę zapisać moje nazwisko i gotowy jestem stanąć przed 



sądem. Tu się nic nie dzieje, to wam zapewniam”. To zmobilizowało ich, to powstrzymało. 

Mówię: „Nie wierzcie Urbanowi, bo specjalnie podnieca was, ażebyście przyszli i zrobili 

porządek”. No i teraz w ten sposób właśnie do nich przemawiałem, żeby, żeby nie dopuścić 

do pacyfikacji. No i tak się stało.  

I teraz właśnie bałem się o tę pierwszą noc. Wałęsa poszedł, pochowałem ludzi, tylko 

zostawiłem na bramach. Na drugi dzień rano wzięliśmy szturmówki, sztandary i poszliśmy po 

całej stoczni i… i tak, takim marszem nawoływałem do poparcia naszego strajku. 

Wchodziłem na wydziały i wołałem do kierowników: „Panowie, dlaczego zatrzymujecie 

ludzi? Walczymy również o prawa dla was, a wy jesteście hamulcami tego wszystkiego”. 

Wobec tego dosyć energicznie z nimi rozmawiałem. Ja mówię: „Słuchajcie młodzi ludzie! 

Przyłączcie się do nas!”. I w ten sposób wielu ludzi widziało, że bardzo energicznie 

rozmawiam z kierownikami, przyłączyło się i ja nazbierałem 1500 już osób. Obszedłem 

stocznię i uzbierałem te 1500 osób. I tak, w ten sposób cały czas przetrwałem od 2 maja do 10 

maja. Były rozmowy, ale jak się okazało władza czekała na sytuację. W kraju było zaledwie 7 

czy 9, ja dokładnie…, chyba 9 zakładów strajkujących. Była, był port w Szczecinie, 

komunikacja miejska w Szczecinie, była Stalowa Wola, Stocznia Gdańska, Nowa Huta i tak 

chyba 7, to bym…, 7 albo 9 zakładów w Polsce tylko strajkowało. Czekaliśmy, że, żeby ten 

strajk się rozszerzył. Ale ludzie byli przez stan wojenny mocno zastraszeni. Przecież tu w 

Gdańsku (pan jest młodym człowiekiem, pan tego nie przeżył), ale tu w Gdańsku, co 

niedziela to zjeżdżało się setki, dosłownie setki samochodów ZOMO i wszyscy mocno to 

uzbrojeni i taka, taka po mieście było, żeby zastraszyć ludzi. Bo my byliśmy na tym 

nabożeństwie, później tych młodych ludzi pałowali, zabierali do więzienia, że tam na to 

nabożeństwo przychodzili, patriotyczne. Także to była, to był terror, sowiecki terror 

wprowadzony, żeby tych ludzi zastraszyć. Nic dziwnego, że przez te 7 lat takiego terroru to 

ludzie się bali. Zostali pobici… Przecież było może nie tak dużo zabójstw, ale straszne 

pobicia były i aresztowania, wyrzucanie z pracy, itd. Tak, że ja się po prostu nie dziwię tym 

ludziom, że się bali dołączyć do strajku. No i ponieważ było w tych dniach od 2 do…, przez 9 

dni strajku nie udało nam się wywołać tego, rozprzestrzenić tego strajku na kraj, tak jak było 

w 80 roku. Tak, że widzieliśmy, że to dalej się nie rozprzestrzenia i się nie uda nam. A 

władza, wiedząc o tym, że jest za mała siła „Solidarności”, nie ustąpiła. Chociaż były 

pertraktacje, ja doprowadziłem do rozmów. Ale oni nie ustępowali. Ja widząc tego, że…, na 

żaden kompromis nie poszedłem. Ja chciałem te 5 punktów zrealizować. Ponieważ nie 

ustępowali, ja powiedziałem… (później Wałęsa jednak dołączył do nas, już było nas więcej, 

to on jednak zdecydował się przyjść) i wiedziałem, tylko że ja prowadziłem, ja ten strajk w 

ogóle prowadziłem. On był gościem u mnie tylko i widziałem, że nie uzyskaliśmy większego 

poparcia. Czekaliśmy jeszcze na Ursus. W Warszawie dowiedzieliśmy się, że zakłady Ursusa 

zastrajkowały. Ale co? Zastrajkowały, też było ok. 200 tych strajkujących. Zamknęli się w 

stołówce i siedzieli – no to co to za strajk?! Było mniej niż w Stoczni Gdańskiej. I 

wiedzieliśmy, że tego… Bo ogólne było w Polsce zastraszenie. Ludzie się bali konsekwencji. 

Nie tylko pobić, ale wyrzucenia z pracy itd. No i widząc, że nie ma szans, myśmy ten strajk 

zakończyli. Ale powiem panu, zakończenie strajku było bardzo przykre. Ci młodzi ludzie 

płakali. Bo oni nie zdawali sobie sprawy, oni liczyli na to, że będzie to zwycięstwo, że 

uzyskamy zwycięstwo. Ale władza była jeszcze wtedy tak silna, że absolutnie nie ustępowała. 

No i musieliśmy… Ja w swoim końcowym przemówieniu powiedziałem: „Słuchajcie! Proszę  

nie rozpaczać. Wy jesteście potrzebni. Nie udało się nam teraz, to zapewniam was, następnym 

razem się uda! Ale ja nie będę was narażał, bo wy Polsce jesteście potrzebni. Rozejdziemy się 

i ja gwarantuję, że w niedługim czasie ponownie rozpoczniemy strajk. Ale wzmocnimy się. Ja 

przede wszystkim dziękuję wam za to, żeście pokonali strach. To było wielkie osiągnięcie, że 

pokonaliście strach”. Poza tym, następnego dnia po tym strajku, poszedłem do dyrektora, 

licząc na to, że on mnie zwolni z pracy. Ja mówię: „Panie dyrektorze, czy jest dekret 



zwolnienia na mnie?”. „Panie Szablewski, nie ma polecenia!”. Oni się już ze mną liczyli. 

„Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Ale proszę Pana, niech Pan wie, że od dnia dzisiejszego na 

terenie Stoczni Gdańskiej działa, będzie działała „Solidarność” jawnie”. Nie legalnie, bo 

jeszcze to musi być zalegalizowane przez sąd. Jawnie, bo przecież ja odkryłem tych ludzi, już 

wszyscy wiedzieli, już nie było możliwości konspiracji robić, bo wszyscy już byliśmy 

odkryci. I proszę pana, od 10 maja, powtarzam, 88 roku, w Stoczni Gdańskiej, jedyny w 

Polsce zakład, który miał jawną „Solidarność”. Odbywaliśmy normalnie na wydziałach 

zebrania i tylko z tym, że dyrektor dosyłał swojego, jakiegoś obserwatora, partyjniaka, aby 

nas kontrolować, co my robimy (musiał znać sprawozdanie). A my organizacyjnie, jako 

związek, tylko sprawy związkowe prowadziliśmy. Ale co bardzo ważne! W ciągu tych 3 

miesięcy, od maja do sierpnia, ja miałem nowe struktury, bo przecież już trzeba było stworzyć 

nowe zarządy na poszczególnych wydziałach. Nowa organizacja i w tych 3 miesiącach 

przeprowadziłem wszelkie wybory, tak że była już silna organizacja „Solidarności” Stoczni 

Gdańskiej, jawna. Nie oficjalnie uznawana przez władze, ale jawnie działająca i mocna, silna 

organizacja, jedyna w Polsce. 

 

3. Czy udało się zrealizować ten punkt dotyczący podwyżki? 

 

On częściowo dołożył, ale to w zupełności nie był zobowiązany. Ale była, troszeczkę była 

podwyżka, nie w zupełności. Bo to nie było uzyskane pełne zwycięstwo i wtedy on sobie 

mógł, ale była, trochę podwyżki było. 

 

4. Jakich współorganizatorów strajku majowego zapamiętał Pan najbardziej? 

 

Tak, przede wszystkim inicjatorem strajku majowego był Jan Stanecki. Młody człowiek, on 

tak to rozumiał, że te ulotki, które się ukazały, że to były ulotki do strajku. A to były ulotki 

ostrzeżenia dla władzy. Informacja, co się dzieje w Hucie Lenina w Krakowie (bo ona się też 

nazywała Huta Lenina w Krakowie), a jednocześnie poparcie nasze dla tej, dla strajkujących i 

ostrzeżenie, jeżeli władza nie pójdzie na ustępstwa, to my rozpoczniemy strajk. Ten młody 

człowiek, Jan Stanecki, rozpoczął strajk, no i był jak gdyby inicjatorem tego, punktem 

zapalnym. I ta grupa tych młodych ludzi zaczęła ten strajk. Jak przyszli do mnie, wiedząc, że 

ja jestem przewodniczącym tajnych struktur, przyszedłem do nich i dalej poprowadziłem. To 

pana Staneckiego powołałem do komitetu strajkowego, bo jemu się to należało. Poza tym do 

tego komitetu wszedł pan Baranowski Bruno, później wszedł Moćko, no i inni. Tam był jeden 

właśnie z Tczewa, pan Kreft. Młody człowiek, który był później  dziennikarzem „Gazety 

Tczewskiej”. Ponieważ on się znalazł na terenie stoczni, był bardzo pomocny, to on wszedł 

również do tego składu. Mieliśmy chyba 15 osób, ale przy okazji ja ten podam, ten komitet, 

który w całości osobowy panu podam. Ale w tej chwili nie mam i nie pamiętam wszystkich 

osób. Był Chełminiak, itd., był Szwajkiewicz, to pamiętam, ale wszystkich w tej chwili nie 

mogę sobie przypomnieć. To byli wszystko młodzi ludzie, którzy wchodzili w skład, gdzieś 

15 osób, komitet strajkowy. No i ci młodzi ludzie… Aha, był taki jeszcze, oprócz 

Szwajkiewicza, …już teraz nie pamiętam. Dam w każdym razie, dam te nazwiska. 

Zapomniałem, już tyle lat, to już o wszystkim nie pamiętam. No i ci ludzie bardzo byli 

odważni. Jak powiedziałem na początku, że na tych ludziach młodych można było się 

opierać. Oni nie mieli wyobraźni, co ich czeka. Nawet i może zdawali sobie sprawę, ale 

ryzykowali. Chcieli po prostu walczyć. I jestem im ogromnie wdzięczny, że mogłem na nich 

liczyć. Byli bardzo odważni i każde powierzone im zadanie wykonali celująco. 

 

5. Jakie były przyczyny strajku w sierpniu 1988 roku? 

 



Dobrze! Tak jak powiedziałem, my przygotowaliśmy sobie nowe struktury i w sierpniu 

wybuchł strajk w kopalniach. Stocznia Gdańska zawsze, na Stocznię Gdańską wszyscy 

patrzyli, bo tu było ognisko zapalne. Był potężny zakład i ludzi odważnych, jeżeli 

gdziekolwiek się coś…, my nie mogliśmy obojętnie na to patrzeć i oni liczyli na wsparcie 

nasze. I my właśnie w sierpniu, jak dowiedziano się, że w sierpniu kilka, kilka kopalń węgla 

stanęło, to my również przygotowaliśmy ten strajk. I teraz tak: ponownie ci ludzie, młodzi 

ludzie, ja podchodzę, idę do pracy, a przychodzą do mnie (teraz wiedzieli, że trzeba jakoś 

wyrazić zgodę) i mówią tak: „My wydrukowaliśmy takie ulotki i chcemy rozpocząć strajk!” 

„Słuchajcie! To dobrze, po południu zrobimy zebranie, ustalimy jakie przedsięwziąć kroki. Ja 

jestem za tym, żeby rzeczywiście wesprzeć kopalnie strajkujące”. A oni teraz to zgłosili, bo 

wiedzieli, że mogą ponosić konsekwencje za to, że poszli, zorganizowali bez mojej wiedzy 

wiec. I zawiadomili również Wałęsę, że będzie wiec na poparcie. A Wałęsa o tym nie 

wiedział, licząc na to, że to jest już uzgodnione kolektywnie, że takie coś ma być. Pojechał 

Wałęsa (to był piątek, 19-tego chyba) na ten właśnie wiec. Przyjeżdża, a już te ulotki się 

pojawiły i zarządzenie dyrekcji było, żeby zwodzony most (tam taki most był na stoczni, to 

znaczy nie zwodzony, tylko taki pontonowy, otwierany; O! O te części się otwierały i statki 

mogły przejeżdżać i on później się zamykał) i oni dostali polecenie otworzyć most, żeby 

stoczniowcy nie mogli na ten wiec pójść. Wałęsa przyjechał na stocznię i musiał czekać, nie 

mógł tam dojść do nich. Mnie dyrektor wzywa i mówi: „Panie Szablewski, czy Pan te ulotki 

produkował?”. Ja mówię: „Nie!”. Nie skłamałem, bo to było wbrew mojej woli. Ja mówię: 

„Nie, jestem przeciwny, daję Panu słowo honoru, że nie”. I nie poszedłem na wiec. Dlatego, 

że to nie było uzgodnione, jakaś dyscyplina musi być. Ale, wiec niech się tam odbędzie. Nie 

liczyłem na to. Jak się później okazało Wałęsa, nie wiedząc o tym, że to nie jest uzgodnione 

ze mną, ani z komitetem strajkowym, powiedział: „Jeżeli władza nie ustąpi, jeżeli nie 

przystąpi do rozmów w kopalni, to my w poniedziałek rozpoczynamy strajk”. On 

zapowiedział strajk, Wałęsa! Ja byłem strasznie przygnębiony, że on bez naszej wiedzy podjął 

taką decyzję. Po pracy pojechałem do ks. Jankowskiego. Tam Wałęsa przyjechał. Ja mówię: 

„Słuchaj Lechu, coś Ty zrobił? Jak mogłeś ogłosić z góry, że w poniedziałek strajk. Przecież 

oni się starannie przygotują do tego strajku. Oni teraz się rzeczywiście przygotują. Jak można 

zapowiedzieć działalność naprzód!”. Mówi: „Co się Ty denerwujesz, oni się bardziej 

denerwują”. Ja mówię: „Pięknie mówisz, to proszę bardzo: zorganizuj ten strajk. Bo oni się na 

pewno przygotują”. Ja mówię, to co mu powiedziałem, że rzeczywiście nierozważny krok. 

Nie wolno tego uprzedzać – trzeba było zaskoczyć. Przez zaskoczenie jest jakieś zwycięstwo 

– teraz nie wiadomo. Możemy się tylko skompromitować.  

Partia zarządziła zebranie członków partii w sali BHP – to jest ta sala, gdzie w 80 roku był 

Komitet Strajkowy. No i tam, przy zamkniętych drzwiach ustalono: wszyscy, cały komitet 

ten, ten „Solidarności”, ten zarząd „Solidarności” (wszystkie nazwiska zapisali), jeżeli w 

poniedziałek będą wchodzili na stocznię, należy ich wszystkich zatrzymać. Tak mnie i 

innych, tych członków tego zarządu. Bo wiedzieli: jeżeli nas nie będzie, to strajk nie wypali. 

Teraz tak! Dyrektor dostał polecenie od Służby Bezpieczeństwa, wydać, dokładnie nie wiem, 

ale mnie tak powiedziano, ja nie liczyłem, żeby wydać kombinezony dla członków SB. 

Kombinezony stoczniowców. I ci się przebrali i na teren stoczni weszli, niby stoczniowcy. A 

mieli inne zadanie: mieli zadanie ewentualnie tych prowodyrów zaraz obezwładnić. To 

dowiedziałem się. Dostali nawet i sienniki - tam spali. I przyszedł do mnie, tutaj na taras, 

żeby nie było podsłuchu, jeden członek partii. Patriota, człowiek uczciwy. Mówi: „Panie 

Szablewski, jest takie polecenie: jest dokładna lista was, macie być aresztowani, nie 

wpuszczeni na teren stoczni. Wszystkie bramy będą obstawione przez nie-stoczniowców, a 

tylko przez SB. Oni będą w kombinezonach, dyrektor musiał wydać im kombinezony”. No i 

teraz tam były inne jakieś zarządzenia jeszcze, jak się zachować, itd. Ja mówię: „Dziękuję Ci 

serdecznie, żeś mi powiedział”. Tu już obok mnie chodził patrol – 3 milicjantów, krążyli. I 



ponieważ to w piątek było, to w sobotę już chodzili i w niedzielę. Ja powiedziałem do żony 

tak: „Z piątku na sobotę mogę spać spokojnie w domu i z soboty na niedzielę. Z niedzieli na 

poniedziałek - nie! Wiedziałem, że jeżeli nie ma czynu karalnego, to nie mogą mnie 

aresztować, tylko zatrzymać, profilaktycznie na 48 godzin, żeby nie dopuścić do strajku. I 

tutaj patrol chodził i jedna pani tutaj zza żywopłotu słyszała, jak rozmowy prowadzą, na temat 

mój. Mówi: „Panie Szablewski, oni pilnują Pana, żeby Pan nigdzie nie opuszczał”. Sąsiad z 

tej strony mówił: „Wie Pan co, niech Pan tu ucieka przez naszą posesję. Jak oni będą tutaj, to 

Pan tu ucieknie”. No i ja poszedłem do kościoła z rana w niedzielę i mówię teraz do żony: 

„Wiesz, teraz muszę już pożegnać się z Tobą. Dlatego, że już dzisiaj nocować tu nie mogę. 

Dzisiaj przyjdą mnie aresztować”. No i teraz przyjechałem na zebranie w kościele św. 

Brygidy i powiedziałem tak: „Wszyscy proszę ustawić zegarki, żebyśmy mieli dokładnie 

jednakowy czas”. I teraz wszyscy ustawili zegarki. Ja mówię tak: „Jutro rano, czyli w 

poniedziałek rano, punktualnie o godzinie 7.00 rano, wszyscy opuszczają stanowiska swoje 

pracy i pójdą w kierunku tego kanału, gdzie jest ten most zwodzony i ustawiacie się z tej 

strony. Wydziały K wszystkie tu, a te wszystkie C wydziały – z tej strony. Po to się 

ustawiamy, żeby nie otworzono nam mostu. Bo jak nam otworzą most, to nie będziemy mogli 

połączyć tych sił, a mnie zależy, żeby było dosyć dużo ludzi. I teraz, jeżeli będą otwierać 

most, to wskoczycie do obsługi i powiecie: albo zamykać most, albo do kanału. Jeżeli nie 

posłuchają, trzeba ich utopić. Nie ma rady! No i punktualnie, żeby nikt się nie spóźnił i nikt 

nie przyspieszył. Dlatego zegarki ustawiłem. No i w nocy musicie przez płot, parkany, wejść 

na teren stoczni, bo na bramach jest, są wasze listy, aresztują was. Przejść przez parkany w 

nocy na teren stoczni”. I tak się stało. Ja też w nocy znalazłem się na terenie stoczni. Idzie 

stoczniowiec, mówię: „Chodź, słuchaj, znasz mnie?”. Odpowiedź: „Tak!” „Chodź ze mną”. 

„No dostałem polecenie od kierownika”, mówi. „Nie ma kierownika! Ja ci daję polecenie, w 

tej chwili ubezpieczysz mnie”. Idę dalej, do drugiego i nazbierałem tak 10 ludzi. „Weźcie 

drążki jakieś… i będziecie mnie bronić, bo będą chcieli mnie aresztować”. No i oni mnie 

obstawili i idziemy – od razu. Idzie kierownik wydziału K-2 i mówi: „Panie Szablewski, co 

Pan tu robi?”. Ja mówię: „Jestem stoczniowcem”. „Ja wiem, co Pan tu robi!”. O cholera! 

Wpadka! Ja mówię: „Uciekajmy z tego miejsca, bo on zawiadomi, że my tu się kręcimy”. I 

myśmy się schowali, żeby nas nie dopadli, bo jeszcze nie był czas. Było po szóstej. Ja mówię: 

„Odczekamy, za pięć siódma punktualnie opuszczamy to miejsce”. I myśmy się schowali w 

takim magazynie. Za pięć siódma pobiegliśmy do umówionego miejsca. Z tego, od którego 

był kawałek i myśmy biegli. Wszyscy gwiaździście, punktualnie stawili się, momentalnie! 

Dosłownie na minutę… Nie! Minuta wcześniej nie było nikogo, za minutę było 500 osób, już 

tam, 500! Z tamtej strony się opóźniali. Bo tam coś nie zaskoczyło, bo oni musieli po prostu 

siłowo z kierownikami walczyć. Ale po pewnym czasie też udało im się tu zgrupować. I jak 

teraz już byli wszyscy razem (most był zamknięty), to oni już się, ci pracownicy tam na tym 

moście się bali, to już nie otwierali tego mostu. I jak było…, część z tych poleciała na most i 

się wszyscy witali, że się udało. I połączone siły - miałem już około 1000 osób. Też nie 

liczyłem, ale mniej więcej około 1000 osób. Z tym tysiącem osób już wziąłem marsz przez 

stocznię, żeby nazbierać więcej. I przemaszerowałem przez teren stoczni. Wszyscy 

okrzykami: „Każdy Polak idzie z nami!”- tak krzyczeli. I przeszliśmy przez wydziały i 

nazbieraliśmy. Idziemy przez wydziały bez słów, to są te przygotowanie do produkcji (tam 

odlewnia, kuźnie, kotłownia, itd., obrabiarki, bo tam różne takie części na statki) i patrzę: hala 

– pracują pracownicy przy maszynach, taki młody człowiek – ja mówię: „Tak ci dobrze w tej 

komunie, że pracujesz? Ty nie wiesz, że strajk jest?”. On mówi: „Panie Szablewski, wie Pan 

co, ja jestem z wami, ale kierownik tu przyszedł i nakrzyczał na nas i musiałem podejść, bo 

chce nas wszystkich powyrzucać z pracy”. Ja krzyknąłem: „Wszystkie maszyny wyłączyć!”. I 

rozbiegli się ci moi ludzie i powyłączali. Cisza! Cisza! A było kilkadziesiąt maszyn, 

obrabiarek. Teraz kierownik od razu słyszy, że cisza jest. Przyszedł czerwony taki jak burak i 



do mnie doskoczył, tak jakby chciał się ze mną bić. „Co Pan właśnie zrobił, ledwo Pan tu 

wlazł, proszę Pana, już Pan produkcję zatrzymuje!”. Ja mówię: „Panie kierowniku, proszę 

Pana spokojnie!”. A taki młodszy, to był stoczniowiec Moćko, dokładnie pamiętam to 

nazwisko, mówi: „Słuchajcie, przywieźcie tu taczkę, tylko jakąś czerwoną szmatą wymościć, 

tak żeby mu dobrze w tych szmatach było, czerwonych. I zaraz do kanału go utopimy!”. 

Panie, momentalnie ten człowiek zbladł! To był inżynier. „Panowie!” „Wie Pan co,  Panie 

kierowniku, ja nie pozwalam! Ja, ze względu na pańskie stanowisko i wykształcenie pańskie, 

nie chcę Pana do kanału wrzucać. Ale Panu obiecuję: jeżeli Pan opuści swoje stanowisko w 

biurze i Pan pozwoli na uruchomienie jednej maszyny chociaż, to ja Panu przysięgam, ja 

osobiście każę Pana utopić! Rozumie Pan? Proszę iść!”. 11 dni był strajk sierpniowy, już 

żadna maszyna nie pracowała. Ja mówię: „Ze mną!”. I proszę Pana, i wszyscy ludzie, Panie, 

starsi, naród wszystko! Panie, za pół godziny miałem 3000 już ludzi. Jak przeszedłem, proszę 

Pana, przez stocznię, ja mówię: „Teraz to już nam wystarczy!” (bo później jeszcze więcej 

było - jakieś 5500 miałem, ale dokładnie wiem, że nie zmyślam tych ludzi, dlatego że myśmy 

wydawali obiady. To ja wiedziałem, ile obiadów się gotuje…).  

Jak Pan wie, koło kolejki elektrycznej „Stocznia”, tam jest brama III. Bo ta przy pomniku jest 

brama II. Przy bramie mówię: „Ustawcie się półkolem!”, a każdy miał drążek czy rurkę i ja 

mówię teraz tak: „Atakować!”. Tę portiernię, nie! Żeby Pan wiedział! Jak w tej portierni ci 

esbecy, bo ja tak specjalnie ustawiłem, żeby oni nam nie uciekli. A jakby oni tu uciekali, to 

by… Wiedzieli, że dostaliby pałami. I uciekali na ulicę. Jeden śmiech, proszę Pana, jak to 

bractwo uciekało. Ja mówię: „Dobra! Uciekli sami! To teraz  chorągiewki, obstawić swoje 

posterunki – idziemy na następną bramę”. Na następną bramę poszedłem, to samo zrobiłem, 

na pierwszą bramę to samo, na ostatnią. Proszę Pana, za 2 godz. już stocznia była opanowana. 

Panie! Dyrektor od razu przysłał swojego zastępcę, mówi: „Panie Szablewski, co Pan zrobił?! 

My mamy zdać statki (to było w sierpniu - 22 sierpnia, poniedziałek). My mamy zdać statki 

do końca sierpnia, nie będzie pieniędzy!”. Ja mówię: „Co się Pan martwi? Proszę Pana, niech 

Pan idzie do naczelnego i powie, że ja gwarantuję, że statki będą zdane, jeżeli ze mną będzie 

rozmawiał”. Poszedł do dyrektora, mówi, że Szablewski powiedział, że załatwi, ale chce, 

żeby Pan dyrektor z nim rozmawiał. Ja mówię, kilku wziąłem ze sobą znowu, dla 

bezpieczeństwa, idziemy do dyrektora. „Proszę siadać!” A oni w tych kombinezonach usiedli 

na tych fotelach. „Panie dyrektorze…” A on mówi tak: „Panie Szablewski, wie Pan co? 

Myśmy się tak przygotowali do tego! Jak Pan to zrobił, proszę Pana? Myśmy tak byli 

przygotowani, byliśmy pewni, że Panu się to nie uda!”. Ja mówię: „Zapomniał Pan, że byłem 

oficerem w wojsku? Proszę Pana, mamy swój wywiad i odpowiednio przygotowałem się, 

żeby to wypadło! Przecież nie będę głupio atakował! Z garstką! Najpierw nazbierałem ludzi, 

jak miałem już swoją armię, to potrafiłem to…”. „No dobrze, Panie Szablewski, już nie 

gadajmy o tym. Pan coś powiedział, że, że pan obiecał, że może być produkcja…”. „Tak! 

Tak, proszę Pana! Pan da nagłośnienie, radiowęzeł do dyspozycji naszej i proszę Pana, a ja 

będę produkcję prowadził. Wydzielę ludzi, fachowców, te 2 statki, ci co będą mi o 

poszczególnych specjalnościach potrzebni…”. No tak i kazałem zrobić takie tablice, 

napisałem: „My pracujemy, strajkiem popieramy, znaczy pracą popieramy strajk”. I tak wie 

Pan, tak napisali tam i zawiesili. Po to zawiesili, żeby inni nie powiedzieli, ze oni bojkotują 

strajk, nie. A, mówię, starczy tyle tysięcy ludzi, że te 100 osób na każdym statku, to niech tu 

robią tę robotę. I zrobili statki, zdali. I proszę Pana, i tak to było. Proszę Pana, bardzo ważna 

sprawa była, przyznał do tego… Jak powiedziałem, Pan mi zadał pytanie, jakie były 

przyczyny tego strajku sierpniowego. Jak powiedziałem główna przyczyna była tych kopalni. 

I myśmy te kopalnie poparli swoim strajkiem. I o tym zawsze, cały czas mówiliśmy. 

 

6. Więc jaki był przebieg strajku w sierpniu 1988 roku? 

 



Mówiłem przed chwilą o rozpoczęciu tego strajku, a teraz powiem przebieg. Wiadomo, że 

nam w dalszym ciągu chodziło o legalizację ponowną „Solidarności”. I w sierpniu 

powiedziałem sobie tak: „Nieważne są wszystkie inne sprawy, ważne jest zalegalizowanie 

„Solidarności”, jako jeden główny postulat”. Ja osobiście, z mojej strony, tylko to żądam. Jak 

się przyłączyły do nas inne stocznie, bo i Stocznia Północna, Stocznia Remontowa, Stocznia 

Wisła, to powstał już Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Ja, ponieważ byłem 

przewodniczącym komitetu strajkowego w stoczni, to ja powiedziałem do Jacka Merkela: „Ty 

weź stań na czele MKS”. I oni już działali inaczej, stawiając inne tam, dodatkowe postulaty. 

Ale moim postulatem zasadniczym było zalegalizowanie właśnie „Solidarności”. I teraz tak… 

Ale władza zdawała sobie sprawę, że nie…, nie warto już więcej doprowadzać do takiej jatki, 

jak było w 70 roku, czy w stanie wojennym (też na ogół łoili i wielu ludzi zginęło - i zginął 

Popiełuszko, itd.). I na pewno Jaruzelski zdawał sobie sprawę, że kiedyś trzeba będzie się z 

tego rozliczyć. Zresztą to się ciągnie, chociaż to nie jest skuteczne jeszcze.  

I dlatego też próbowano nam tak: obstawili nas, naszą stocznię dookoła milicją i cały czas 

pilnowali. Ciężko było tam się dostać. Dla bezpieczeństwa jeszcze poprosili wojsko. Było 

takie, niebieskie berety były, to były oddziały tutaj Wybrzeża. I jeszcze trzeci kordon był, 

komandosów sprowadzili. Takie 3 kordony. I w jakim celu? Oni liczyli na to, że siłowo nie 

będą rozwiązywać tego, dlatego, że dojdzie do bójki i jak dojdzie do bójki, to będzie jatka. 

Wobec tego nie chcieli tego robić, ale uważali tak: jeżeli otoczą, a my nie mamy aprowizacji, 

to my się sami rozwiążemy. Rozejdziemy się. Niech Pan spróbuje powiedzieć: „Słuchaj, nie 

idź”. „No, ale ja jestem, Panie przewodniczący, ja jestem głodny, ja nie mam co jeść, Pan da 

mi jeść, ja zostanę”. Nie było co. I proszę Pana, powiem Panu, tego się najbardziej bałem. 

Owszem, tak szczątkowo było tam. Dochodzili do szpitala, czy coś w siateczce przynosili, ale 

to, to były małe porcje, to nie można było wykarmić tyle osób. I proszę Pana, szczęśliwy 

zbieg okoliczności. Jeden z moich takich działaczy, poszedł do gazowni, a to Stocznia 

Gdańska, proszę Pana, teren Stoczni Gdańskiej (przez teren stoczni przechodziły tory 

kolejowe). Tu była gazownia. I teraz jak tutaj przywożono węgiel, to wprowadzano do 

gazowni wagony z węglem. I wywożono później, stąd, po przerobieniu suchej destylacji 

węgla, wywożono koks. Teraz on poszedł do nich i mówi: „Słuchajcie (w ścisłej tajemnicy)! 

Jeden wagon doczepcie taki, zakryty wagon, do waszych wagonów tych z węglem. I my 

chcemy dostarczyć żywność dla strajkujących. I teraz, proszę Pana, jak ten skład był, to tam 

załadowali, proszę Pana, różne aprowizacje (warzywa, ziemniaki, mięso). Zamknęli to i 

dołączyli do tych wagonów. Teraz pojechał tu, tutaj kawałek dalej, później przełożyli i przez 

tory. Jak wjechał tu, wagon został rozładowany, to w ostatnim tygodniu właśnie dosyć dużo 

tej żywności. Ja mogłem miesiąc jeszcze strajkować.  

Ale to już było w drugim tygodniu, kiedy była sprawa już gardłowa. Ale tego nie 

przewidziałem. W pierwszym tygodniu strajku, czyli poniedziałek się zaczął strajk, w sobotę 

proszę Pana przyszła telewizja z Warszawy. A koledzy mówią: „Słuchaj, chcą z Tobą wywiad 

przeprowadzić. Ale nie daj się, dlatego, że zniekształcą wypowiedzi, tak zmanipulują, że po 

prostu Ciebie ośmieszą”. A to metoda taka jest proszę Pana. Jest komputerowa metoda, 

proszę Pana, przestawienie słów, itd. No, ja mówię, dobrze. Ale ja będę chciał (a to było w 

pierwszym tygodniu, dopiero w drugim tygodniu mnie wprowadzono ten wagon, dopiero w 

poniedziałek - tego nie wiedziałem, że to się uda) i teraz mówię tak do tego…: „Ja jednak z tą 

telewizją będę chciał rozmawiać”. „Panie przewodniczący, chcemy Pana sprawy…” „- Nie 

będzie wywiadu! Chcecie – proszę nagrywajcie – ja będę przemawiał. Bez pytań – ja 

przemawiam”. I przemawiałem do Jaruzelskiego. I ja mówię: „Panie generale, Pan sprawuje 

najwyższą władzę, jaką można sobie wyobrazić. Jest Pan zwierzchnikiem sił zbrojnych, jest 

Pan I sekretarzem partii i premierem. Skupia Pan 3 zasadnicze władze. I proszę Pana, jeżeli 

Pan jest na czele narodu polskiego, czy jest Panu obojętne, co tu się w stoczni dzieje. Proszę 

Pana, w 80 roku to władza przysłała swoich przedstawicieli i zainteresowała się, co tu się 



dzieje i z nami przeprowadzała rozmowy. A Pan nie raczy nikogo przysłać, albo przyjechać 

osobiście, porozmawiać. Przynajmniej. Pan może nie wykonać naszych życzeń, proszę Pana. 

Bo nie mamy tej władzy, żeby Pana do tego zmusić. Ale Pan musi wiedzieć, o co nam chodzi. 

A Pan nie wie. I, proszę Pana, stoi Pan na czele IV władzy. Pierwsza była zbrodnicza, na 

czele której był Bierut, stalinowska władza. Jak ta I władza, to następna ekipa określała ją, że 

to była zbrodnicza, stalinowska władza, mordowano najwybitniejszych Polaków. Jak już oni 

byli, już uśmierceni, to wtedy żałowano, wylewano krokodyle łzy nad tymi ludźmi, że oni 

zginęli niewinnie. Przyszedł Gomułka no i podsumował działalność tych władz. Jak rządził 

Gomułka, było wszystko cacy. Nic, elegancko, nawet naród entuzjastycznie go przyjmował. 

Ale w dalszym ciągu było: rozwiązane było UB, zostało SB i w dalszym ciągu… Może to nie 

na taką skalę mordowano, ale mordowano dalej Polaków i gnębiono. I proszę Pana 

przyszedł…, przyszedł po 70 roku Gierek i wtedy znalazły się błędy i wypaczenia. 

Podsumowano działalność Gomułki. A proszę Pana, teraz po 80 roku Pan objął władzę. Czy 

nie sądzi Pan, że nie znajdą się błędy i wypaczenia? A cały stan wojenny, proszę Pana, był w 

porządku? Czy należało w ten sposób robić? Proszę Pana, ja apeluję do Pana, żebyśmy 

rozmawiali ze sobą. Bo Pana też podsumują. I proszę Pana, Pan musi z nami rozmawiać”. I 

mniej więcej w tym stylu ja mówię: „Dziękuję bardzo, proszę…”. Ja liczyłem, że to pokażą w 

telewizji – nie pokazali. Ale proszę Pana, co się dzieje. To było w sobotę przed południem. W 

poniedziałek rano - przyjeżdża pan profesor Stelmachowski. On był przewodniczącym KIK-u 

(Klub Inteligencji Katolickiej). Władza nie chciała po prostu się tam jeszcze za bardzo do nas 

zbliżyć, bo my jeszcze nie byliśmy tak silni jak w 1980 roku. A ja chciałem z jakimś 

zwycięstwem wyjść, coś uzyskać. Moim zamierzeniem było, żeby doszło do rozmowy. Bo 

wtedy jak przeciwnicy ze sobą rozmawiają, muszą się ze sobą przywitać. Czyli władza 

automatycznie uznaje opozycję i to jest zasadniczy cel. No i proszę Pana, Stelmachowski 

przyjechał. „Jak Pan się tu znalazł! 3 kordony Pan przekroczył! Nie zatrzymali Pana?!”. „O! 

Proszę Pana, ja mam przepustkę od Kiszczaka!”. Patrzyłem, rzeczywiście. „Panie, wczoraj w 

niedzielę (to było w poniedziałek, jak on przyjechał) zawezwał mnie Kiszczak. Mówi: „Panie 

profesorze, Pan pojedzie do Stoczni Gdańskiej. Niech pan rozmawia z tym Szablewskim, o co 

im tam chodzi. I Pan przyjedzie, mi zda relację”. O dobrze! To fantastycznie! Ja mówię: 

„Panie profesorze, nie tu! Bo może być podsłuch!”. Idziemy w teren, ja mówię: „Proszę Pana, 

czy Pan wie, że oni chcą nas zmusić, żebyśmy się sami rozwiązali. Jeżeli ja nie będę (a 

jeszcze ten transport nie przyszedł, wie Pan, bo to było rano, dopiero po południu ten 

transport przyszedł – ja nie wiedziałem o tym jeszcze, że to się uda proszę Pana) i mówię tak: 

„Wie Pan, mnie chodzi o to, żeby doszło do jakichś rozmów. Czy Pan wie, że automatycznie 

jesteśmy uznani jako opozycja, jako „Solidarność” ?”. „Ma Pan rację, proszę Pana! Tak jest, 

prawnie tak”. Ja mówię: „Proszę Pana, niech Pan mnie nie zdradzi, że ja to Panu mówię, bo 

oni, proszę Pana, w dalszym ciągu będą chcieli unikać tego spotkania”. Wyciągnąłem z 

portfela 100 tys. zł. (a myśmy dostawali pieniądze od francuskich, włoskich związków) i: 

„Ma Pan, niech Pan bierze taksówkę”. Pana przeraża może ta suma, ale to wtedy, proszę 

Pana, była duża inflacja. Ja dałem mu te 100 tys. zł. i proszę Pana: „Niech Pan bierze 

taksówkę, bo Pan pociągu nie ma, nam bardzo zależy na czasie! Niech Pan zrelacjonuje, że 

my chcemy rozmawiać”. „Dobrze, ma Pan rację”. I on proszę Pana pojechał. Wieczorem 

przyszedł faks, że Wałęsa ma się zgłosić w Warszawie, u Kiszczaka. On się to upierał, a my: 

„Jedź, Ty rozumiesz co jest? Przecież ja doprowadziłem do tego, żeby były rozmowy – ja nie 

mogę, ja tu prowadzę strajk. Oni mogą mnie tam jakoś, tego, obezwładnić, albo coś i skończy 

się to wszystko. Ja tu pilnuję miejsca, a Ty jesteś przewodniczącym związku, jedź na 

rozmowy”. I on pojechał tam do Warszawy i tam tak się stało, jak mówiłem. Przywitał się z 

nim Kiszczak, mówi: „Wie Pan co, Panie Wałęsa, musimy jakoś ze sobą rozmawiać. 

Doprowadzimy do rozmów przy okrągłym stole. Przygotujemy takie rozmowy i wszystkie 

problemy będziemy wspólnie rozwiązywać”. I proszę Pana, bo mówi, tylko tak powiedział. 



Co zrobił Wałęsa, znowu taki błąd! „Jak Pan teraz wróci, niech Pan rozwiązuje strajki 

wszystkie w Polsce, bo ja pod presją nie będę rozmawiał. I proszę Pana, niech Pan najlepiej, 

tym stoczniowcom każe, żeby rozeszli się rano o piątej, żeby nikt nie widział, ale to tak 

cichaczem”. I ja mówię (Wałęsa przyszedł), mówię: „A kto Cię upoważnił do tego, żeby 

rano! Dlaczego rano, tak jak szczury ze statku uciekać! Jak tyś dał słowo jemu, to teraz 

wypieprzaj ze stoczni! Proszę Cię, możesz wypieprzać! Dawaj słowo, a ja o 14.00 

wyprowadzę!”. Myśleliśmy, że stoczniowcy go zlinczują wtedy, bo on nie miał prawa, bo tu 

był komitet strajkowy. Komitet strajkowy mógłby nad tą propozycją rozważać, jak my to, ten 

problem rozwiążemy. Ja mówię „Ja wyjdę, ja skończę, rzeczywiście, ale o 14.00”. I dałem 

zarządzenie: Stocznia Gdańska o 14.00 przy bramie II, Stocznia Północna, Stocznia 

Remontowa, Stocznia Wisła… I proszę Pana utworzył się ogromny szpaler. Nawet, przez te 

od rannych godzin, proszę Pana, posprzątać kazałem, pozamiatać stocznię, elegancko. I w 

szpaler się ustawić: Stocznia Gdańska, Stocznia Północna, Stocznia Remontowa, Stocznia 

Wisła – 12 tys. ludzi szło. I wszyscy, proszę Pana, bramy otwarte, punktualnie o 14.00 – 

przemarsz przez miasto. Pełno ludzi w mieście, widzieli. To był triumfalny marsz. 

Stoczniowcy tylko śpiewali pieśni: „Oby jest nas trzystu, jest nas trzystu”, a oni ZOMO-

wcy… „Rzućcie te pały, chodźcie z nami!”. ZOMO-wcy potulnie stali, a myśmy szli właśnie 

tak. To była naprawdę parada i wszyscy stoczniowcy czuli się dowartościowani. Tak się to 

skończyło. 

 

7. Jaka była atmosfera wśród strajkujących w sierpniu 1988 roku? 

 

Tak, sierpniowy strajk był już znacznie lepszy. Dlatego, że jak powiedziałem w maju 

pokonano lęk, w innych stoczniach wiedzieli, że nie ma represji, dlatego już w sierpniowym 

strajku miałem 4 stocznie strajkujące i jak powiedziałem przed chwilą, że 12 tys. ludzi 

wyprowadziłem ze stoczni, to była już potężna armia. To była dywizja wojska. I teraz, i 

stoczniowcy, wszyscy czuli, że jest szansa na zwycięstwo. Była atmosfera wspaniała. 

Chociaż, rzeczywiście, chcieli nas po prostu głodem zmorzyć. Ale to się nie udało. Jak 

powiedziałem, po wyjeździe Wałęsy do Warszawy, wstawiono nam ten wagon i gdyby nie 

doszło do tych rozmów w Warszawie, ja mógłbym jeszcze miesiąc strajkować, dlatego, że 

miałem jeszcze dosyć żywności. Bo ten wagon wstawiono mi (zasłużył się w tym wybitnie 

Pan Czesław Trzeciak, który tę sprawę załatwił z gazownią) i wstawiono nam pełen, 

załadowany wagon żywności. Tak, że atmosfera była znacznie pewniejsza. Ludzie się czuli, 

no bardziej pewni i wierzyliśmy wszyscy, że jakaś zmiana nastąpi. Co prawda, każdy liczył 

na to, że Okrągły Stół rozwiąże problemy w Polsce.  

Tylko jedna, nad jedną rzeczą ubolewam: KOR-owcy tej sytuacji nie przegapili, a była (to jest 

Komitet Obrony Robotników). I właśnie oni zostali pominięci w 80 roku, bo stoczniowcy ich 

nie dopuścili, a później oni już tej inicjatywy nie wypuścili i oni weszli do Okrągłego Stołu. 

Szczególnie dobierali sobie ludzi i to co się stało w Magdalence, to było, to było zamachem 

na wolność Polaków i to dlatego przez tyle lat cierpimy. Dopiero obecnie możemy 

powiedzieć, że mamy pierwszy rząd, który naprawdę dąży do pewnej stabilizacji, do poprawy 

naszej sytuacji w kraju. To jest rząd prawdziwie polski, bo tamte były rządy liberalne, rządy 

kierowane przez ludzi nieprzyjaznych dla naszego narodu. 

 

8. Więc co zmieniłby Pan w organizacji strajków z perspektywy obecnej? 

 

Może pytanie jest dobre! I w zasadzie strajk był dobrze zorganizowany. Oczekiwałem tego, 

żeby doprowadzić do rozmów, dlatego, że władza nas nie uznawała przez stan wojenny. 

Każdy, pojawiający się jakiś napis „Solidarność”, przez kogoś napisany, to groziło 

więzieniem. A myśmy chcieli właśnie ponownej legalizacji. To w zasadzie uzyskaliśmy. I 



dążeniem moim było, ażeby władza z działaczami byłej „Solidarności” ponownie 

rozmawiała, żeby uznała opozycję i to się stało. Ten cel został osiągnięty! Tylko co! Gdyby 

człowiek przewidział! Naprawdę organizowałbym ludzi, mocnych ludzi, z naszej strony, 

ażeby nie dopuścić do obsadzenia Okrągłego Stołu przez siły wrogie nam. Ja uważam, że tak 

jak w 80 roku przyjechali w czasie strajku KOR–owcy. Był tam Michnik, był Geremek, był 

Kuroń i inni. I oni chcieli po prostu nami kierować. My, stoczniowcy się na to nie 

zgodziliśmy. Wtedy oni zwrócili się do Wałęsy, że nie będą się do nas wtrącać. Wałęsa 

zwrócił się do komitetu strajkowego, w którym właśnie w 80 roku byłem, w tym komitecie, 

że obiecał Geremek, że nie będą się do nas wtrącać. Tylko chcą obserwować, żeby władza nas 

nie wykiwała. I, i było w porządku. Wszystko było w porządku. My rzeczywiście 

prowadziliśmy prym. I „Solidarność” przez te 16 miesięcy w zasadzie była prowadzona 

prawidłowo, przez nasze siły. Ale już na zjeździe, na siłę chcieli właśnie wtłoczyć, żeby swój 

program liberalny prowadzić. Najgorsze właśnie to, że był ten program, program liberalny. I 

teraz, już doświadczeni tym, jacy jesteśmy, to jeżeli zawiązano ten Okrągły Stół, to oni byli 

inicjatorami i dobierali sobie ludzi do Okrągłego Stołu. Proszę sobie wyobrazić: mnie, który 

bądź co bądź, bardzo dużo zrobiłem, dla tego, żeby powołać ten Okrągły Stół – mnie nie 

powołano do tego. Nawet nie dostałem propozycji. I jak się później dowiedziałem, 

wyeliminowano mnie, że Szablewski jest za bardzo związany z kościołem. To mi potwierdził 

jeden z profesorów uniwersytetu. Oni powiedzieli, że Szablewskiego nie wolno, że jest za 

bardzo związany z kościołem. Gdybym ja był np. tam przy okrągłym stole, to nie 

pozwoliłbym tak ustawić pewnych ludzi, żebyśmy nie dopuścili do takich układów. Przecież 

to co się stało przy okrągłym stole, to jeszcze nie było najgorsze. Wybijano też stamtąd ludzi 

bardzo oddanych, m. in. w Magdalence znaleźli się wszyscy działacze KOR-u, wszyscy. I 

byli pochodzenia żydowskiego. I oni nadali temu ton. Przecież był Geremek, był Michnik, był 

ten, jak powiedzieć, Kuroń, był Modzelewski. Przecież ci wszyscy byli tam! No, Wałęsa też 

był. Ale Wałęsa był w ich ręku narzędziem. I doprowadzili w wąskim gronie do takiego 

układu, że nie będzie lustracji i dekomunizacji. Oni powiedzieli (władza komunistyczna, 

gdzie był Kiszczak, gdzie byli przedstawiciele komunistów i był Kwaśniewski m. in. w 

Magdalence) : „Słuchajcie, my godzimy się, oddamy wam część władzy, ale jeżeli wy się 

zgodzicie, że nie będzie lustracji i dekomunizacji”. I na to oni przystali. To stało się wielkie 

nieszczęście dla Polaków. Przez ten czas myśmy się opóźnili. Niemcy, np. nie mieli takiego 

Okrągłego Stołu. Niemcy nie mieli, tylko oni od razu, po prostu weszli do tego NRD i od razu 

złapali wszystkich i chcieli ich dokumentację i tych wszystkich ze STASI, wszystkich 

wyłapali i ich na bruk powyrzucali. Oni inaczej. Na przykład Havel, tak samo w 

Czechosłowacji inaczej. A u nas tak zrobiono. Tak byli przygotowani, że zablokowano 

dekomunizację i lustrację. Dopiero teraz się zabierają za to. I gdyby człowiek przewidział, to 

ściśle na to pytanie, gdybym miał odpowiedzieć, co zmieniłbym - zmieniłbym tylko to, 

przygotowałbym pewne osoby, ażeby nie dopuścić do tego, żeby tamci ludzie tak masowo 

weszli. Też można było powiedzieć: „Nie! Nie wy! Jeżeli chcecie proszę bardzo, ale wy nie 

macie takich zasług, jak mają tutaj inni działacze. A wyście siedzieli cichutko i teraz 

wchodzicie i dyktujecie nam prawa, których nie ma, do których nie macie pełnych praw”. I 

dlatego, o tyle, żeby trzeba było wtedy przygotować się do tego, ażeby nie dopuścić do 

Magdalenki. Bo Magdalenka była naszą klęską. Opóźniła w ogóle wszystko. I dziwne, że 

Polska była krajem, która zaczęła. Tu się zaczęło i cały świat o tym wie. I Stocznia Gdańska i 

cała Polska, a u nas ta sprawa lustracji, dekomunizacji, do dziś nie jest załatwiona, jak się 

należy. To jest i tu w tym kierunku trzeba było skoptować bardzo mądrych ludzi, żeby nie 

dopuścić do tego, żeby oni zawładnęli. A oni zawładnęli. Przyklasnął Mazowiecki, tak samo 

tam było. I oni zgodzili się na to: „Dobrze, zgadzamy się, nie będzie lustracji, nie będzie 

dekomunizacji. Jeżeli nam oddacie część władzy”. Jaka łaska? Oddali nam 1/3 władzy, 1/3. 

Bo na 460 - 160 posłów pozwolono nam wybrać. Mamy 1/3 – zachowują sobie 2/3 przewagi. 



I tych 160, jeżeli… Ile wybierzecie, to wybierzecie, ale to jest limit. To jest kontrakt. 

Owszem, do senatu… Gdyby wtedy nie było tego uwarunkowania – już by komuny nie było. 

Już 15, czy 16 lat by nie było. I to jest dziwne, że Czechosłowacja nie miała przecież (wtedy 

była jeszcze Czechosłowacja), nie miała takich, takiego przygotowania, nie miała takiej silnej 

konspiracji. Był tam ten biedny Havel, który w pojedynkę, z kilkoma ludźmi walczył. To była 

„Karta 77”, jeżeli się nie mylę, on się tak nazwał. I on tylko walczył. Ale jak dostał się jako 

prezydent (bo był rzeczywiście bojowy, ale to inteligentny człowiek) i on to potrafił – 

wszystkich odsunął na 10-15 lat – „Nie macie prawa”. I, i zupełnie inaczej ta sprawa jest w 

Czechosłowacji postawiona. I to właśnie, jeżeli chodzi o to, gdyby człowiek przewidział to. 

Bo sam strajk, to wszystko było w porządku Tylko po strajku trzeba było rzeczywiście wziąć 

inicjatywę w swoje ręce i nie dopuścić do tego: „Nie wy będziecie ustawiali ludzi, kto będzie 

przy okrągłym stole!”. A właśnie KOR-owcy ustawiali. KOR-owcy ustawiali swoich ludzi. I 

m. in. jeszcze raz powtarzam: dlaczego ja nie znalazłem się, kiedy miałem takie zasługi (3 

strajki prowadziłem), to mnie nie zaproponowano. Ale mojego podrzędnego - Szwajkiewicz 

był, który był w moim komitecie, człowiek młody. Ten poszedł do Okrągłego Stołu. Bo 

wiedzieli, że ten człowiek nic i tak się nie przeciwstawi. Nic mądrego nie powie, a 

potrzebowali tylko statysty. A gdybym ja – nie dopuściłbym do takich rzeczy. 

 

9. Czy nie żałuje Pan tamtego działania? 

 

No, jeżeli człowiek wierzy w to, co chce uczynić, nigdy nie może żałować. Ja w 88 roku, po 

okresie stanu wojennego i po działalności w tajnych strukturach, uważałem, że dalej tak być 

nie może. Dlatego, że stan wojenny doprowadził do dalszego zubożenia kraju. I były to 

ogromne straty dla Polski. Dlatego też uważaliśmy, że jak najszybciej zakończyć ten okres. 

Bo tylko wprowadzenie jakiejś opozycji może doprowadzić do normalnej sytuacji w kraju. 

Czyli normalna działalność tego związku, bo w tych 16 miesiącach działalności legalnej 

związku, od 80 roku, czyli od 1 właściwie września 80 roku do stanu wojennego, czyli mówię 

16 miesięcy legalnej działalności „Solidarności”, myśmy osiągnęli bardzo dużo. Co prawda, 

władza miała, dysponowała wszystkim i utrudniała działania. Ale na przykład Stocznia 

Gdańska, biorę to na przykład Stocznię Gdańską, bo nie będę mówił o rzeczach, w których 

nie mam dokładnego rozeznania. Ale w Stoczni Gdańskiej 1 września dziennikarze pytali: 

„Panie Szablewski, ale czy stocznia nie poniosła olbrzymich strat przez te 18 dni?”. Ja 

mówię: „Owszem były straty spowodowane tym, że nie pracowaliśmy przez 18 dni, ale 

społeczeństwo jest entuzjastycznie nastawione do tego i postaramy się, żeby nadrobić te 

ubytki”. I co się dzieje (nie jest to moje osobiste spostrzeżenie, ale wypowiedział się dyrektor 

Gniech, w ubiegłym roku na 25-lecie „Solidarności”), że o dziwo, pomimo 18 dni, że nie było 

produkcji w Stoczni Gdańskiej, na 31 grudnia stocznia wykonała swój plan z nadwyżką 10%. 

Ale był to wielki entuzjazm ludzi, bo wierzyli, że mamy już jakąś wolność, no może jeszcze 

nie w pełni, bo i była, zdawaliśmy sobie sprawę, że w Polsce jeszcze są bazy sowieckie, że 

rząd jest komunistyczny, ale była ta nadzieja, że mamy już jakąś, jakiś związek, jakąś 

opozycję, która jest namiastką już wolnej ojczyzny. I dlatego też naród bardzo chętnie, 

entuzjastycznie zabrał się do pracy. Czego dowodem było właśnie to co powiedziałem, 

wykonanie planu w 80 roku – 110 %. Nie mówię to z głowy, ale opieram się na tym, co 

wiedziałem dotychczas, a potwierdził to również były dyrektor inż. Gniech (w zeszłym roku 

dał w czasie wywiadu, który przeprowadził z okazji 25-lecia „Solidarności”). I dlatego też ja 

uważam, że człowiek, który podejmuje się jakiejś działalności i ma wytyczony cel, do którego 

zdąża, a ten cel w jakiejś mierze był osiągnięty, bo ja uważam, że strajki w 88 roku dopełniły 

tego, że uzyskaliśmy jednak tę wolność. Było to, nie taka, nie taka to była wolność, jak 

jeszcze marzyliśmy, ale była wolność. Zadecydowało o tym 89 rok w wolnych wyborach. 

Pierwsze wolne wybory, 4 czerwca w 89, zadecydowały, że co prawda było to ustępstwo ze 



strony komunistycznych władz, że pozwolili nam na wprowadzenie swoich ludzi do 

parlamentu, ale to był parlament jeszcze kontraktowy. Dlatego, że komuniści zostawili sobie 

2/3 miejsc, a pozwolili nam zająć 1/3. I mówią: „Jeżeli 160 możecie sobie wybrać, ile 

wybierzecie to jest wasza sprawa, ale my dajemy wam maksymalną ilość 160 miejsc”. I co się 

okazało? Społeczeństwo entuzjastycznie popierało i tych 160 wybrało. Ten limit, który nam 

komuniści dali, ten został wybrany. I gdyby wtedy nie było tego kontraktu, to komuniści 

przepadliby doszczętnie. Nie byłoby ani jednego komunisty w parlamencie w 89 roku. No, ale 

ponieważ oni sobie to zagwarantowali i to, to uzyskali. To był ten sejm kontraktowy w 89 

roku. Pierwszy wolny sejm powstał w październiku w 91 roku, wtedy były wolne wybory. 

Było już szereg partii, ale prawica też wygrała. Co prawda przez ten okres skonsolidowała się 

również lewica, bo przecież oni mieli swoich zwolenników, ale lewica miała zaledwie tam 64 

chyba miejsca. Więcej nie mieli. A resztę miało centrum i prawica. Dlatego też stanowczo 

twierdzę, nie żałuję tego, bo to był krok do wolności. 

 

10. Jakie są inne Pana refleksje związane z sytuacją w Polsce w latach 80-tych i obecnie? 

 

Tak, no ja właściwie będę się troszkę powtarzał, bo może wyprzedziłem to pytanie. W latach 

80-tych, czyli 80 rok do 81, czyli w tych 16 miesiącach, no powiem szczerze, że były to, była 

to euforia. Społeczeństwo bardzo radośnie przyjęło to i najlepszy dowód podam taki: ja 

pracowałem w biurze projektowo-konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej. Brałem udział w 80 

roku, ale nie byłem przewodniczącym, tylko byłem w komitecie strajkowym w 80 roku. I jak 

strajk się zakończył już o godzinie, w godzinach rannych, 1 września napisałem odezwę do 

pracowników naszego biura projektowo-konstrukcyjnego, że proponuję wstępowanie do 

Wolnych Związków Zawodowych. Powtarzam: Wolnych Związków Zawodowych, które nie 

nazywały się jeszcze wtedy „Solidarnością”, bo „Solidarność” – to był strajk solidarnościowy, 

ale myśmy walczyli o wolne, niezależne od partii, związki zawodowe. I w swojej odezwie, 

przez radiowęzeł, podałem, że zapraszam wszystkich, którzy chcą wstąpić do tych związków 

na mocy Porozumienia Sierpniowego, to proszę bardzo, zapisać się na listy. Zrobiłem 

wcześniej całą…, kilkadziesiąt stron takich deklaracji, ale listy były wspólne, gdzie było kilka 

danych: imię, nazwisko, wydział, itd. i rozesłałem to do poszczególnych wydziałów. Nasze 

biuro, biuro konstrukcyjne, miało ponad 700 osób. To było biuro konstrukcyjne Stoczni 

Gdańskiej, gdzie się projektowało statki (cała inteligencja). I powiem szczerze – nie 

oczekiwałem tego, ale jak ogłosiłem to przez radiowęzeł w rannych godzinach (to gdzieś 

pomiędzy 7.00, a 7.30), to o godz. 9.00 - 90% załogi już było na listach. Wszyscy 

entuzjastycznie zapisywali się do związków. Powtarzam 90%, bo jeszcze później się 

dopisywali, a już o 9.00… I obecna wtedy rada oddziałowa, bo to była rada wydziału, 

wydziału, czyli rada biura konstrukcyjnego, była również centralna rada związków 

zawodowych stoczni a na poszczególnych wydziałach były rady. I ta rada oddziałowa 

zdecydowała się ustąpić. To było bez precedensu. Wszyscy zachodzili w głowę, że już o 

godz. 9.00 skład tej rady podał się do dymisji. Powiedział, rozwiązują się i dlatego, że oni 

widzieli straszną, totalną klęskę swoją. Co prawda, to wszyscy byli ludzie tak samo 

zaangażowani i tak samo myślący jak ja i rzeczywiście też się powpisywali na tę listę. 

Widzieli, że nie ma dalej co prowadzić tych reżimowych związków i proszę się zastanowić: w 

ciągu niespełna 2 godzin cała załoga prawie przystąpiła do nowych związków. I tak jak 

wcześniej powiedziałem, taki był entuzjazm w Polsce, całej. Że nie tylko stocznia. Ja się 

oparłem na danych Stoczni Gdańskiej, ale to było w całej Polsce. Produkcja szła normalnie. I 

jeżeli by nawet, nie tak jak w Stoczni Gdańskiej, ale ja jestem pewny, że we wszystkich 

zakładach tak samo produkcja szła i tak samo plany wykonywano. Bo na przykładzie Stoczni 

Gdańskiej, jak powiedziałem 110% i w innych zakładach, załóżmy, że no jeżeli nie było tego 

entuzjazmu może tak jak u nas, ale w tych granicach 100% plany były wykonane. I proszę 



sobie zauważyć, że o dziwo momentalnie były braki w sklepach. Ale to było działanie 

perfidne komunistów. Wstrzymali wszystkie dostawy towarów do sklepów. Pan jest młodym 

człowiekiem, Pan tego nie widział, ale gdyby Pan zapytał rodziców, to przyznają Panu rację. 

Dosłownie do sklepów nie dostarczono niczego. Śmiesznie się wydawało, że w sklepach od 

razu zostały tylko ocet i musztarda. No wiadomo, że tego nikt nie będzie kupował, to nie było 

do konsumpcji, tylko jako przyprawa. I tylko to było na półkach, dosłownie puste półki, nie 

było niczego. Ale po to władza w obrzydliwy sposób chciała pokazać, że no tak macie 

„Solidarność”, ale „Solidarność” do czego doprowadziła, że są puste półki. Ale kto miał 

władzę: przecież rząd był jeszcze komunistyczny. To nie my rządziliśmy, to oni rządzili. To 

niech sobie przypisują tę klęskę. Ale nie, oni zatrzymali w magazynach towary, aby 

społeczeństwu pokazać: no tak, chcieliście mieć „Solidarność”, a nie macie nic do jedzenia. I 

oni liczyli na to, że powstanie ponownie bunt i „Solidarność” upadnie i oni przechwycą 

znowu władzę i rozwiążą te związki, które podpisali 31. Stało się inaczej. Społeczeństwo 

wiedziało, że to jest ich działanie. Bo przecież rząd był komunistyczny w dalszym ciągu. 

Administracja w poszczególnych województwach, miastach, gminach była komunistyczna. I 

oni to zdziałali. Ja dam jeden przykład, że tu w Gdańsku była fabryka cukierków i czekolady, 

która „Bałtyk” się nazywała. No i było posiedzenie komisji regionalnej i jeden przedstawiciel 

przyjechał na to zebranie i mówi do przewodniczącego: „Panie przewodniczący, jak to jest? 

W sklepach nie ma czekolady, a u nas pełne magazyny, produkcja normalnie pracuje. My 

pracujemy, czekoladę się produkuje, cukierki się produkuje. Magazyny są przepełnione, nie 

ma gdzie już składać, a w sklepach nie ma nic”. No, na to komisja regionalna „Solidarności” 

powołała specjalną komisję, kilka osób. Dostali upoważnienie do skontrolowania tego 

zakładu „Bałtyk”. Mówię to konkretnie, na przykładzie tego zakładu. Poszli tam do zakładu. 

Mówią: „Panie dyrektorze, słyszeliśmy, że Pan ma pełne magazyny wyrobów cukierniczych, 

czekolad, itd. W sklepach nie ma nic - dlaczego Pan nie daje?”. „Proszę Panów (on był 

strasznie zdenerwowany), proszę Panów! Ja mam zarządzenie władz naczelnych, że to jest 

wszystko na eksport. Ja nie mogę tego dać”. „Jak to na eksport, a na eksport nie było 

dotychczas? Eksportowaliśmy dotychczas, ale było dla polskiej ludności też”, mówię. „No 

proszę Panów, ja (przedstawił dokumenty), ja nie mogę tego wydać, bo takie dostałem 

polecenie”. I teraz przyszła ta komisja i to nam oświadczyła. Dla pełnej informacji podaję 

jeszcze raz: tej nocy, po tej kontroli solidarnościowej, wojsko w tych niebieskich beretach, ze 

Słowackiego, wywoziło wszystkie te wyroby cukiernicze, czekolady do koszar i ładowało w 

takiej sali sportowej, tam do gimnastycznej sali. Wszystko było tam zmagazynowane, żeby 

pokazać, że jest pusto, że widocznie poszło to na eksport. Ja oświadczam to, dowiedziałem się 

o tym wszystkim, że tak się to stało. Wszystko działo się po to, ażeby pokazać: „Solidarność” 

macie, ale nie macie co jeść. I władza chciała sprowokować polskie społeczeństwo, żeby 

kobiety wzięły wałki, czy jakieś tłuczki i wybiły nam z głów. „Żeście zrobili „Solidarność”, 

ale teraz my nie mamy z czego nagotować obiadu. Ani nie ma mięsa, ani nie ma innej 

żywności”. I liczyli na to. Ale Polacy byli mądrzy, że to nie jest „Solidarność” winna. Tylko 

jest władza, która doprowadziła do tej sytuacji, żeby sprowokować nas do buntów i wtedy 

byłoby, byłby argument: rozwiązać umowy, które podpisała 31 sierpnia. To są moje refleksje 

na 80 rok.  

Jeżeli chodzi o obecne, no to jedyna droga. Polska, Polska była jedynym krajem w tym obozie 

socjalistycznym, która najwięcej zrobiła na drodze do tej wolności. Tu był rok 1950, to były 

jeszcze mniejsze strajki. Ja pamiętam nawet były, był taki strajk we Wrocławiu, kiedy byłem 

w wojsku, w Brzegu, ale to niedaleko od Wrocławia. No i w 1950 nastąpiła gwałtowna 

podwyżka cen, w ten sposób, że nastąpiła wymiana pieniędzy. I teraz tak: jeżeli ktoś miał 100 

zł, dostawał 1 zł, w stosunku 1:100, ale ceny były 3 razy wyższe, czyli każdy został oszukany 

o 3 razy, czyli z tego, siła nabywcza tej waluty, była o 1/3. I to się stało właśnie pod koniec 

też roku. No to chcieli sprowokować. I robotnicy właśnie w PAFAWAG-u we Wrocławiu 



wyszli na dziedziniec i zastanawiali się, co to wszystko ma znaczyć. Przecież gdyby zmiana 

waluty była, dajmy na to za 100 zł złotówka, ale ceny by zostały takie same, no to by było z 

korzyścią. Nie ma tyle pieniędzy, o nie ma tyle pieniędzy – jest to wygoda, dlatego, że nie 

będziemy setkami płacili, a złotówkami i groszami. Ale po to zrobiono, ażeby oszukać naród. 

Czyli daję jeszcze przykład: za 100 zł była złotówka, ale ceny były 3 razy większe. No i 

powstały bunty. Przyjechała Służba Bezpieczeństwa (wtedy UB) i oddało kilka serii strzałów 

i padło kilku robotników i ludzie się rozeszli. Nie było, bez pardonu, tam nie było tak, że jak 

w Stoczni Gdańskiej, jakieś pierwotne jeszcze tolerancje i rozmowy, itd., a dopiero później 

powstały strzały i strzały były, najpierw był rozkaz w powietrze, później pod nogi, ale to były 

rykoszety, a rykoszetem pocisk jest bardzo groźny, dlatego że to jest pocisk, który bardzo 

szarpie. I dlatego tak było, ale tam było strzelanie we Wrocławiu i w innych miejscach na 

wprost i ludzie, ludzie przerażeni rozeszli się i tak skończyło się. Nie wolno było w gazetach 

pisać o tym, że powstał bunt i w ten sposób uśmiercono, bo komunistyczna władza była 

bezwzględna – nie liczono się. Kto przeciwko władzy – tego trzeba likwidować. I powstały 

inne. Przede wszystkim zadecydował o tym Poznań w 56 roku. Ale robotnicy byli na tyle 

dojrzali i mądrzy, że wykorzystano wtedy, kiedy było bardzo dużo gości na Targach 

Poznańskich. Bo przecież na targach zjeżdżają się z innych krajów, mają swoje stoiska, 

przyjeżdżają goście i wtedy, kiedy była największa ilość gości, zrobiono demonstrację w 

Poznaniu. I na oczach wszystkich tych obcokrajowców, tak że nic nie można było ukryć. I 

Poznań zadecydował o tym, że musieli skapitulować. Owszem były, reakcja była podobna, 

jak do tej co mówiłem we Wrocławiu, strzelano, zabijano - też byli, ludzie zginęli, ale władza 

się nad tym poważnie zastanowiła, że tak dalej być nie może. I październik 56 rok sprawił, że 

wszedł, zrobiono roszadę i wszedł Gomułka do władzy. No i tak obiecał, że wszystko będzie 

zaciszone, że będzie inna. Co prawda było. Musimy przyznać, że była, jak to powiedzieli, 

poluzowanie, była pewna odwilż. Owszem jakaś, jak gdyby można było mówić „odkręcenie 

śruby”. Odkręcenie śruby, żeby naoliwić i później stopniowo dociskać. Ale taki był odruch, 

że faktycznie pewne sprawy zostały załatwione pozytywnie dla społeczeństwa. Była pewna 

odwilż, była pewna ulga. Nawet pamiętam, że dzieci w szkołach mogły się uczyć religii, itd. 

już po 56 roku. Co prawda, trwało to krótko, bo znowu, jak powiedziałem, odkręcono śrubę, 

posmarowano, to jest tak, jak w przenośni, tak mówiono, posmarowano, żeby ludzie byli 

zadowoleni, ale po to, żeby docisnąć. I później ten docisk był ponowny. Zlikwidowano znowu 

religię w szkołach, inne: zlikwidowano UB, a, a wprowadzono Służbę Bezpieczeństwa – SB. 

Tamto było UB, później SB. 56 rok był krótko, później powstał Gomułka od 56 do 70 roku i 

zrobiono znowu takie głupstwo. W grudniu powstał ten strajk grudniowy, który bardzo 

boleśnie odczuło Wybrzeże. Tu szczególnie Stocznia Gdańska była inicjatorem tego strajku. 

No to, na ten temat strajku grudniowego wiele już napisano. Wiadomo, że były, były 

śmiertelne wypadki. Kilkadziesiąt osób, to co oficjalnie wiemy. Jeśli ponad 1000, ja nie 

wiem, jakie dokładne tam dane, ale ponad 1000 rannych było, tak, że to też było poważne, 

poważna walka już tutaj na ulicach Gdańska. Ale po 70 roku, wtedy utrącono Gomułkę, 

wszedł Gierek. Gierek już troszeczkę inaczej patrzył. Nawet spojrzał na Zachód. Wziął z 

Zachodu pożyczkę, do pewnego stopnia się poprawiło ekonomicznie, ludzie więcej zaczęli 

zarabiać, nie było już tak może ostro. No pierwsza była za Bieruta, to była bandycka władza, 

totalitarna. Gomułka… Za Gomułki nastąpiła ulga. Ale przyszła ta władza Gierka, który 

rzeczywiście troszeczkę inaczej potraktował. Za jego panowania nie było takich spraw, jak 

było w 70 roku. Chociaż był w 76 roku też strajk w Ursusie i Radomiu. Powstały strajki, 

szczególnie tam. I wtedy dano spokój tu, na Wybrzeżu, bo wszyscy mieli jeszcze w 

świadomości (bo to zaledwie 6 lat później), te krwawe rozprawy. Ale zrobili to w Radomiu i 

w Ursusie, w Warszawie, że nawet rozkręcano szyny i nie przepuszczano transportów ze 

wschodu na zachód. No, ale były też represje. Co prawda te represje: aresztowania i dalej, ale 

nie było już takich krwawych rozpraw, jak było… Wyrzucano ludzi z pracy za udział w 



strajku i od 76 roku wtedy inną metodę przyjął Gierek. Po prostu tych prowodyrów 

wyrzucano z pracy. No i tak się stało na przykład na terenie Stoczni Gdańskiej, że Wałęsę też 

usunięto w 76 roku ze stoczni. Dlatego, że Stocznia Gdańska nie wychodziła na ulicę, ale 

wewnątrz strajk był. Też był strajk jednodniowy, ale na drugi dzień już nie było strajku, bo 

przeraził się Gierek i przeraził się Jaroszewicz, który był premierem i te podwyżki, które 

zadecydował 24 maja, dobę później cofnięto. Tak się szybko zreflektowali. I…, ale powiem 

jeszcze raz, że nie było już takich represji, jak było. Owszem, zamykano ludzi, ale nie było 

już tak ostro, jak to było w 70 roku. Już mieli w pamięci nie dopuścić do takich krwawych 

rozpraw. No i tak trwało.  

4 lata później powstał 80 rok i 80 rok już tu na Wybrzeżu myśmy to zaczęli. Ale było, 

mieliśmy ogromne zaplecze, że powstały WZZ w 78 roku. I byliśmy przygotowani robić 

strajk. Strajk był już przygotowany, już była organizacja, było bardzo dobrze przygotowane. 

Bo tamto było żywiołowe. A tu już organizacyjnie było dopasowane i wszyscy 

powiedzieliśmy, że nie wychodzimy na ulicę. Dlatego, że nie chcemy jakiejś masakry, jatki, 

zostaniemy na terenie zakładu. I 80 rok skończył się bez ofiar. I teraz wracając, że to 

wszystko w sumie, te wszystkie strajki zmierzały do tego, żeby uzyskać coś ekonomicznie. 

Ale wiedzieliśmy, że w każdym strajku na tle ekonomicznym jest jakaś przyczyna. Że będzie 

stale się powtarzać, jeżeli nie powstanie jakaś inna władza, która będzie kontrolowała ich i nie 

dopuści do takich, takich błędów. To będzie w dalszym ciągu, będą te strajki się powtarzać. I 

dlatego 80 rok był strajkiem ekonomicznym i politycznym. Było 21 postulatów i w 21 

postulatach postawiono na czołowych miejscach: I - zalegalizować Wolne Związki 

Zawodowe, II - prawo do strajku. To były polityczne, pierwsze. A inne były na tle 

ekonomicznym. I to wszystko zmierzało do tego, ażeby wreszcie nastąpiła zmiana. Bo ciągle, 

w kółko to samo. O sprawy ekonomiczne. A władza po prostu zmuszona była do tego, bo 

dusił nas Związek Radziecki, a oni nie mogli się wywiązać, w jaki sposób zrobić. Była na 

przykład olimpiada w Moskwie, to Polacy…, na jakim tle proszę Ciebie, w 80 roku powstał 

strajk. Przecież w 80 roku znowu, chociaż był wtedy Gierek we władzach, ale znowu w 

sklepach nie było, nie było wyrobów, mięsa, po prostu wędlin, kiełbasy, mięsa nie było. Po 

prostu nic nie można było dostać. Ale co się stało. Polacy byli zobowiązani dostarczyć mięso 

(bekony, wszystko) do Moskwy na olimpiadę. W 80 roku była olimpiada w Moskwie i 

Rosjanie chcieli się wykazać przed sportowcami całego świata i gośćmi, że jaki dobrobyt jest 

u nich w komunie. I Polaków zobowiązano, że my musieliśmy dostarczać żywność. I co się 

stało. Pojechała żywność, wywozili żywność, ale ktoś zawsze przy tym pakowaniu był i 

wiedziano, że wywożą tę żywność w wagonach. Ale jak teraz się do tego dobrać. Zatrzymano 

wagony pod pretekstem, że zagrzała się oś i trzeba wagon odstawić, bo nastąpi wykolejenie. 

No i w Lublinie zagrzała się oś i przy okazji rozerwano plomby i patrzą, a tam były beczki 

takie, pojemniki z farbą emulsyjną. No, farba emulsyjna - mięsa nie ma. Ale ktoś tam pchnął 

tą jedną beczkę i spadło: i były bekony w tych puszkach. Tak oszukiwano społeczeństwo 

polskie, żeby nie pokazać, że się wywozi. Bo wiedzieli, że Polacy się zbuntują. Że sami nie 

mają, a muszą dostarczać Związkowi Radzieckiemu. I jak to się dowiedzieli – od razu 

przygotowanie do strajku. Dosyć tego wszystkiego! W Lublinie powstał w lipcu już ten strajk, 

na tle właśnie tego, jak się wykryło, że wywożą to mięso. A później myśmy się tutaj 

przygotowali, bo to trzeba było przygotować. I w sierpniu, 14 sierpnia rozpoczął się ten 

strajk, który właśnie, jak powiedziałem, był na tle i ekonomicznym. Ale wiedziano, że w 

dalszym ciągu nie będzie poprawy, dopóki nie będzie jakiejkolwiek opozycji w Polsce, która 

będzie patrzeć władzy na ręce. Żeby (będzie kontrolowała tę władzę), żeby nie dopuszczać do 

takich rzeczy, jakie miały miejsce. I to są moje osobiste refleksje na temat sytuacji w Polsce i 

w 80-tych latach i obecnie.  

Obecnie na przykład, po 88 roku sytuacja się radykalnie też zmieniła. Chociaż nie jest to, nie 

było to jeszcze tak, jak myśmy sobie marzyli. I powiem, że nawet walcząc w 88 roku o 



legalną „Solidarność”, owszem doprowadziło to do wolnych wyborów, tak jak wcześniej 

powiedziałem w 89, ale komuniści wiedzieli, że jeżeli teraz tak się to stanie, że odsuną ich od 

władzy, to się zabezpieczyli, tworząc inne struktury władzy. I najgorsze właśnie było, że to co 

się stało w Magdalence, tam właśnie ci czołowi działacze KOR-u. Przede wszystkim nie było 

tych ludzi takich, takich, którzy myśleli praworządnie, którzy myśleli dla dobra ojczyzny. Z 

tych okrągłostołowych działaczy, bo tam było ponad pięćdziesiąt kilka osób, wybrano tylko 

najbardziej uległych. A to byli wszyscy działacze KOR-u (czyli Komitet Obrony 

Robotników) i trzeba przyznać, pochodzenia żydowskiego: był pan Kuroń – Żyd, Michnik – 

Żyd, Modzelewski – Żyd, Geremek – Żyd. I oni wykształceni, mądrzy ludzie dogadali się. Bo 

oni byli pierwotnie, byli działaczami partii. W 76 roku ich wyrzucono z partii. Ich korzenie 

były partyjne, to byli partyjniacy. Ale była taka akcja w 76 roku, kiedy Żydów po prostu 

wyrzucano z kraju. W 68 roku wyrzucano właśnie Żydów. To jeszcze był Gomułka. I oni 

musieli po prostu uciekać. Większość z nich wyjechała do Izraela, ale Ci co zostali, 

poprzysięgli władzy, że odkują się na władzy. Bo to byli komuniści. Tylko zostali 

pozbawieni, wyrzuceni z partii i odsunięci od wszelkich przywilejów. Ale oni utworzyli 

Komitet Obrony Robotników po 76 roku, czyli 6 lat później. I jak wiedzieli, co się dzieje w 

Radomiu i u nich, tych wyrzucają z pracy, to oni mając znajomości za granicą wśród kół tych 

żydowskich, dostawali pieniądze i utrzymywali tych wyrzucanych robotników. Czyli 

kupowali sobie armię zwolenników do swojej walki. I mieli swoich zwolenników. Jak każdy 

taki robotnik wyrzucony z pracy i jemu wypłacili pensję – on nie pracował, no to czy nie miał 

chwalić ich. Był po ich stronie, był po stronie właśnie KOR-u. A im o to chodziło, żeby mieć 

zaplecze, mieć armię. I oni mając zaplecze wdarli się i już się nie dali wykiwać. W 89 roku 

jak był ten Okrągły Stół, to między sobą uzgodnili i z tymi byłymi towarzyszami, jak 

Kwaśniewski, Jaruzelski, Kiszczak, itd., dogadali się w Magdalence pod Warszawą, żeby 

jednak jakoś dojść do porozumienia. No a komuniści powiedzieli: „Dobrze, oddamy wam 

część władzy”. I dali, to był kontrakt, zawarty kontrakt: „oddamy wam 1/3 parlamentu, senat 

– to sobie ile wybierzecie, to wybierzecie”. Bo oni chcieli tak: władza ustawodawcza, główna 

jest w sejmie, nie. Chcieli mieć tę przewagę: 2/3, a my możemy se tam pogadać i tak by nic 

nie zostało uchwalone, dlatego, że oni mieli przewagę i każda wiążąca ustawa nie przeszłaby 

w żadnym wypadku, bo ich było 2/3. I poszli na to. I zaklepano sobie, podali…, wypito 

bruderszafty, wypili dużo wódki w Magdalence i podpisali kontrakt. To było nasze 

nieszczęście. Dlatego, że na mocy tego układu w Magdalence, Polska nie mogła 

przeprowadzić ani lustracji ani dekomunizacji. Bo oni sobie zastrzegli: „Słuchajcie, oddamy 

wam część władzy, ale żebyście nie rozliczali nas”. Że nie będzie lustracji i oni przystali na 

to. Podpisali, że nie będzie lustracji. A to było nasze nieszczęście. Bo na przykład NRD. Tam 

nie było takiego układu. Jak tylko mur berliński był rozwalony, to oni od razu, z miejsca 

rozliczyli wszystkich STASI (czy Pan zna STASI? To była właśnie ta tajna, tajna policja) i 

oni, kontrole przeprowadzali i lustracje tego. Konfidenci, mieli całą armię konfidentów 

STASI. W Czechosłowacji komunistyczna władza, a był taki bardzo mądry Havel. I on w 

pojedynkę, miał zaledwie kilka osób. Nie było organizacji, ale jak doszedł do władzy, to 

powiedział: „Na 10 lat was odsuwam”. Czyli jemu się udało. A u nas nie odsunięto. Dlatego, 

że było zawarunkowane. Warunek był postawiony w Magdalence: nie będzie lustracji, nie 

będzie dekomunizacji. I dlatego dopiero teraz, kiedy ten rząd, który powstał, chce tę sprawę 

wreszcie rozwiązać. Całe szczęście, że Kurtyka jest obecnie tym szefem od lustracji i zupełnie 

inaczej podchodzi, jak poprzednik jego. Bo tamten absolutnie też nie dopuszczał do pełnej 

lustracji. Tak wyrywkowo, tam kogoś ujawnił, ale nie chciał dopuścić do pełnej lustracji. 

Teraz ma całkowita być lustracja. Byłem dzisiaj, o godzinie 14.00 w Gdańsku na posiedzeniu, 

gdzie został zawiązany komitet lustracyjny, tu na Pomorzu. I wszystkie będą wyciągane akta, 

żeby wykazać, kto faktycznie był konfidentem SB. Żeby wreszcie powiedzieli… Nikogo nie 

chcemy wieszać, tak jak komuniści zabijali, mordowali, torturowali. Nikogo. Tylko wiedzieć 



- jeżeli byłeś współpracownikiem, jeżeli zdradzałeś ojczyznę, zdradzałeś swoich kolegów, to 

nie masz prawa być w żadnych władzach, bo żeś nabroił tyle. I tyle to! Odsunąć po prostu! 

Dlatego, że taki człowiek uzależniony jest i działa na szkodę państwa polskiego. I to są moje 

osobiste refleksje na czas obecny. I uważam, że to co się stało po 89 roku nie, nie 

przewidywaliśmy, że tak to się stanie, że przechwycą właściwie władzę, siły obce nam, siły 

mniejszości żydowskiej. Niestety i przez cały okres komunizmu ta mniejszość żydowska 

bardzo dużo złego nam zrobiła. Przecież wszystkie ministerstwa, szczególnie te spraw 

wewnętrznych (19 departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), na czele każdego 

departamentu był dyrektor departamentu, przeważnie pułkownik pochodzenia żydowskiego. 

Na przykład taki był Różański, był Romkowski, był Fejgin… Te nazwiska pamiętam. Ale to 

są ludzie o zmienionych nazwiskach. Był Światło na przykład i ci ludzie byli, Radkiewicz był. 

I ci ludzie na czele poszczególnych departamentów pochodzenia żydowskiego. On nie miał 

pełnej miłości do tej ojczyzny, on nie był katolikiem. On nienawidził ani wiary katolickiej, 

ani Polski. I on był skłonny wykonywać każde rozkazy Stalina. I przecież były w tych latach 

44-56, w tych 12 latach, to 200 tys. Polaków wymordowano jeszcze w Polsce. Najlepszych 

Polaków, właśnie na rozkaz Stalina. Ci, którzy walczyli – ja też byłem w Armii Krajowej, ale 

całe szczęście, że ja byłem w wojsku wtedy. I jakoś w tym wojsku się ukryłem. Bo mnie też 

szukali. Ale ja byłem w Warszawie, a byłem w wojsku w zupełnie innych miastach. Byłem w 

Toruniu, byłem w Brzegu n. Odrą, byłem w Poznaniu – to im trudno było dojść. A poza tym 

byłem pod, jak to się mówiło,  pod przykrywką tej armii, że mnie obserwowano i jakoś mi się 

udało przeżyć, chociaż byłem bardzo też prześladowany. I dlatego też powiem, że to co 

wszystko się stało po 89 roku, przez ten okres 89 do ubiegłego roku to była, nie można 

powiedzieć – wyprowadzono armię radziecką, nie ma wojska radzieckiego, możemy 

powiedzieć, że była wolna ojczyzna. Ale była to ojczyzna jeszcze zniewolona przez te służby 

wewnętrzne. I teraz właśnie Pan Prezydent, nasz obecny rząd PiS-u chce rozwiązać te służby 

wojskowe, bo to są, to są byli komuniści, zaprzysiężeni w komunie i którym nie bardzo 

zależy na tym, ażeby było dobrze. Bo oni mają wysokie stanowiska i z tych stanowisk mogą 

spaść. I dlatego też trzeba popierać ten rząd PiS-u (Prawo i Sprawiedliwość). No wspaniali 

ludzie! Jak się popatrzy na Marcinkiewicza, ja osobiście jego znam. Jak patrzę na tych braci 

Kaczyńskich – oni oboje byli u mnie w Stoczni Gdańskiej. Oboje przyszli. Ja im serdecznie 

dziękowałem: „Że przyszliście tutaj, bo jesteście prawnikami, pomożecie mi w tych sprawach 

prawniczych”. Oni przyszli, jestem im ogromnie wdzięczny – znam tych ludzi. Głęboko 

wykształceni – przecież tacy ludzie powinni kierować państwem, wykształceni: prawnicy i 

ekonomiści. Ale do władzy przede wszystkim i prawnik i ekonomista. Jeżeli on się 

zabezpiecza później odpowiednimi, wykształconymi kadrami, to będą prowadzili. Wszystko 

zmierza we właściwym kierunku. Przecież cały czas komuniści nawet nie waloryzowali rent i 

emerytur, zabrali to. Ci waloryzować będą. Już od marca dodatek dostaną emeryci i renciści. 

Znaleźli pieniądze. Znaleźli dla młodych małżeństw – dziecko się urodzi, dostanie te 1000 zł. 

To jest też zastrzyk dla młodej matki. Wiadomo, że od razu nie będzie takiego dobrobytu, ale 

w tym kierunku wszystko zmierza. A jak się zabierają za takich, za takich bandytów 

czerwonych. Przecież taka, taki pułkownik, który katował, bił, taki pułkownik Morel, Żyd, 

który jest w Izraelu. Uciekł do Izraela i jeszcze tam dostawał 5 tys. zł. 5 tys. miesięcznie 

naszych pieniędzy. Kto w Polsce dostanie 5 tys. emerytury? On, jemu dali 5 tys. emerytury. Z 

naszych pieniędzy! Koniec! Marcinkiewicz podpisał. Jeden podpis – nie dostaje nic – bo był 

bandytą. Pani Wolańska, która gen. Fieldorfa skazała na karę śmierci, miała tu się stawić – 

boi się. Nie, Pani nie stawia się – podpis – nie dostanie nic. Czyli we właściwym kierunku 

rząd rządzi? – właściwym! To jest rząd, który konsekwentnie do czegoś zmierza, do poprawy. 

Ile, a ile teraz tych już poprawił, tych stanowisk. Przecież zmiana kadr. Tych, którzy mają coś 

tam za uszami, tych usuwają. Złożyli obietnice przedwyborcze i chcą realizować. Ale proszę 

Pana, jeżeli ktoś ogłasza swój program, no to będzie z tego programu rozliczony. A jeżeli się 



weźmie do grona ludzi, którzy będą psuli to wszystko, którzy będą warcholić, którzy będą 

cały czas coś mieszać w tym, no to nie dojdzie do tego. A o to im chodzi. Na przykład 

Platforma Obywatelska. Jest wściekła na to, że nie doszła do władzy. I wszystko robią, 

rzucają kłody pod nogi temu rządowi. Żeby nie wyszło. I wtedy powiedzą: „Żeście 

zobowiązali się zrealizować taki program, a wyście nie zrealizowali”. Ale kto jest winny – 

właśnie ci ludzie. Dlatego też ja uważam, że każdy uczciwy Polak, jeżeli tak wyszło: 

„Wygraliście – proszę prowadźcie”, ale nie psuć. Nie chcesz pomagać – nie pomagaj, ale nie, 

nie przeszkadzaj. To już będzie, bo on może nie był przekonany do tego rządu, ale niech nie 

przeszkadza. Jeżeli jesteś Polakiem – nie przeszkadzaj! Niech oni się wykażą! Jak się nie 

wykażą – w następnych wyborach wy wejdziecie. I wtedy wy poukładacie. A nie wolno tak 

robić, jak się robi. Dlatego to jest właśnie bardzo perfidna walka i uważam, że kto działa w 

ten sposób, jest zdrajcą narodu polskiego. Nie wolno tego robić. Trzeba się z tym pogodzić, 

jeżeli jest demokracja. Jeżeli ta władza doszła, niech się ta władza wykaże, niech realizuje 

swój program. Jeżeli nie zrealizuje – będzie podsumowanie. I oni takie podsumowanie robią – 

już po 100 dniach zrobili podsumowanie i mogę powiedzieć, że z korzyścią dla tego rządu, 

ale nie wolno przeszkadzać. 

 

Rozmawiał: Przemysław Derengowski – stypendysta NSZZ „Solidarność”, LO nr 3 w Gdyni 

 

 

 

 

Wywiad z Lechem Wałęsą – byłym Przewodniczącym „S” i prezydentem 

RP 

 

Beata: Jakie było tło strajków w maju i w sierpniu 1988 roku ( co doprowadziło do ich 

rozpoczęcia)? 

Lech Wałęsa: Książkę można o tym napisać. Skrócę to jak się da najbardziej. Otóż, 

dziadkowie zapewne opowiadali Wam, że wielcy tego świata po II wojnie światowej 

podzielili świat. My- Polska i jeszcze inne sąsiednie kraje znaleźliśmy się pod wpływem 

Sowieckim. Nie mieliśmy siły się bronić, ale nie poddawaliśmy się. Nasi dziadkowie, Wasi 

dziadkowie próbowali walczyć nawet z bronią w ręku. Żołnierze Wolnej Polski nie zgadzali 

się z Sowietami, ale było ich za mało. Siły przeciwnika były za duże i zostali pokonani, 

zlikwidowali. Lata 70. i 76., też 56. to czasami również walki młodzieży, która próbowała 

wybić Polskę na wolność. Nie udało im się to w latach 70.- razem z robotnikami 

próbowaliśmy walczyć, ale wszystko zostało krwawo stłumione. Na zasadzie prób i błędów 

doszliśmy do pomysłu, jak można wygrać. Stwierdziłem, że trzeba zbudować „monopol”              

- wszystkie zawody. Przedstawiciele wszystkich zawodów to nie studenci, robotnicy, 

warchoły itp. No tak, tylko problem, jak to zrobić. Monopol nazwaliśmy później 

Solidarnością, ale nie mogliśmy uruchomić tego, ponieważ bezpieka i władza ludowa 

rozbijała nas, nie pozwalała nam się zjednoczyć. Właśnie wtedy, gdy tego potrzebowaliśmy, 

w latach 80. odbyła się pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny. Ojciec Święty i jego 

spotkanie umocniło nas na duchu i pozwoliło nam się złączyć, zjednoczyć. Od tego czasu 

zaczęła działać Solidarność. Takie właśnie było tło strajków.  

Beata:  Jaki był Pana udział w ich przygotowywaniu i przeprowadzeniu?  

Lech Wałęsa: Urodziłem się jako prosty człowiek w wiosce, gdzie religia była podstawą. 

Wychowany na prostych zasadach, byłem przeciwnikiem komunizmu. Komunizm m.in. nie 

uznawał wiary w Boga, wprowadzał własność państwową. Na hasłach było napisane ładnie, 

że lud pracy rządzi itp. To wszystko była nieprawda. Podważałem te hasła, wpadałem w 

opozycyjność, chociaż nie chciałem być opozycjonistą. Jednak było wiele przeszkód. Po 



dwóch latach, kiedy przyjechałem do Gdańska, wybuchł strajk. Wówczas wybrano mnie na 

przywódcę. Byłem młody, mało wiedziałem o walce. Potraktowałem ten okres, jak wielkie 

szkolenie. Gdy przegrałem ten rok, marzyłem o drugiej szansie, którą dostałem 10 lat temu. 

Wtedy byłem najbardziej doświadczony, wszystkim kierowałem. Swoim wkładem 

przyczyniłem się do zwycięstwa tego strajku. 

Beata: Jaka była atmosfera w 1988 roku wśród strajkujących i gdzie indziej? 

Lech Wałęsa: Wiele tysięcy ludzi wyjeżdżało za granicę. Wielu ludzi zostało zmuszonych do 

wyjazdu. Byliśmy bardzo osłabieni. Już większość z narodów poddała Solidarność. Już 

właśnie wtedy wielcy tego świata mówili tak:” Komuna; nie da się wróć do tamtych czasów. 

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, więc odpuśćmy sobie Solidarność. Spróbujmy 

zawalczyć z komunizmem jeszcze raz, współorganizatorów tamtych zostawmy, jako 

przegraną kartę- następna będzie wygrana". Ja rozumiałem inaczej, dlatego nigdy tego nie 

poddałem, trzymałem przeciwko wszystkim. Okazało się, że miałem rację. Przyszedł taki 

dzień, że jeszcze raz podnieśliśmy sztandary. 

Beata: Jakich współorganizatorów strajków Pan zapamiętał najbardziej? 

Lech Wałęsa: Problem polega na tym, że jak już mówiłem wcześniej, miałem dopracowany 

każdy szczegół. Dlatego właśnie, szukałem czasu, miejsca i siły, aby walczyć z komunizmem. 

Wciąż walczyłem i tylko gromadziłem siły do walki, dlatego konsekwentnie wymieniać tu nie 

będę, gdyż to było wszystko ruchome i różne grupy walczyły- jedni mocniej, a drudzy 

bardziej tchórzliwie. Czasem bezpieka pozwoliła na działanie, a raz utrudniała je, więc 

zbierałem wszystko, co się da w każdym wolnym miejscu i wciąż walczyłem z komuną. 

Dobierałem siły i środki jak potrafiłem najlepiej.  

Beata:  Co zmieniłby Pan w ich organizacji z perspektywy obecnej? 

Lech Wałęsa: Narażę się  wszem i wobec, ale ja zawsze się narażam. Otóż nic bym nie 

zmienił z tych dużych rzeczy, wszystko wykonałbym jak wykonałem, tylko jakieś drobne 

poprawki grzecznościowe, ale dużą walkę poprowadziłbym identycznie, tak jak 

poprowadziłem. Lepiej nie byłem w stanie. Chciałbym jeszcze na marginesie do tego pytania 

dodać: wiele błędów w tych moich myśleniach i w naszej opozycji było takich, że prowadziły 

nas do przegranej, ale los w jakiś niezwykły sposób prowadził mnie i poprawiał elementy, 

które miałem złe od samego początku. Dlatego nazywam siebie człowiekiem wiary, ale nie 

jestem nawiedzony. Człowiek wiary-czyli ja, uważam, że jednak był w tej naszej walce Palec 

Boży, dlatego że kilka  rzeczy było nieprawdopodobnych- nigdy nikt ich nie wymyślił, tylko 

jakoś same się ułożyły, ja tylko to wykorzystałem, ale bym tego nigdy nie zaproponował.   

Może zacznijmy od początku… Strajk zaproponowaliśmy- Ja, Bogdan Borusewicz   i inni na 

14 sierpnia na godzinę 6.00 rano. Miałem dojść do Stoczni i miałem prowadzić strajk. I ja, z 

jakiś powodów, jakich do dzisiaj nie rozumiem, spóźniłem się około 3 godziny na strajk. Nie 

zauważyliśmy, że gdybym się nie spóźnił, gdybym próbował zorganizować to, co 

zaplanowaliśmy, nie mielibyśmy żadnych szans, bo byłem wtedy pilnowany. Na stałe miałem 

bezpiekę, która mnie pilnowała. Bezpieka, widząc mnie, że wstałem za wcześnie, musiałaby 

mnie zamknąć profilaktycznie- do wyjaśnienia. Jednakże, gdy się spóźniłem, to ci, którzy 

mnie pilnowali nie mogli tego wykonać, bo oni już wtedy musieliby pytać swoich 

zwierzchników. Do pracy na 8.00 poszli jacyś dowódcy i oni już nie mogli mnie zamknąć, bo 

jak ich nie było, to oni mieli prawo mnie zamknąć. A jak przyjechali do ich pracy dowódcy to 

nie mieli już prawa mnie zamykać. Spóźniłem się, nie wiem, dlaczego, co spowodowało, że 

oni nie mogli mnie zamknąć, tylko się musieli się spytać Komendy Wojewódzkiej w 

Gdańsku. Oni wykonali telefon: „Pan Wałęsa rusza, co mamy robić?” A oni mówią: 

„pilnować go i czekać na decyzję” Wtedy tam odbywała się dyskusja, bo miałem wszystkie 

papiery ludzkie. W Komendzie Wojewódzkiej była dyskusja:” Słuchajcie jak w 1970 roku 

zamknęliśmy Komitet Strajkowy, to stoczniowcy i inne grupy wzięły rury i przyszli z rurami i 

z łomami rozbić więzienia Kartuskiej. Jak Wałęsa jest z nimi, to gdy my go zamkniemy, to 



będzie 10 razy więcej krwi. Dlatego w Gdańsku tak zrobić nie możemy, trzeba podjąć 

decyzje, bo się boimy”- Komenda Wojewódzka tak uzgodniła, więc następnie dzwonią do 

rządu do Warszawy i mówią:” Jest strajk w Gdańsku, Wałęsa rusza, chce dojść do strajku. Co 

mamy zrobić?” I znów powtórzyli tę bajkę z 1970 roku: „Jeśli zamkną, to komitet strajkowy 

przyjdzie z rurami. Rozbiją wiece, jeśli zamkniemy Wałęsę. Będzie 10 razy więcej krwi i 

rozbiją więzienia. Co mamy zrobić Panie ministrze, czy kto tam podejmował decyzje?” 

Warszawa dzwoni do dyrektora i odpowiada: ”Wie Pan już kończymy właśnie. Podjęliśmy tę 

decyzję. Już kończymy, zaraz strajk upadnie.”- ” No to zameldować jak najszybciej, jak 

upadnie. Opanować go.” –„ Dobrze, tak jest Panie Ministrze”. Następnie Warszawa mówiła 

tym, co mnie pilnują:” Pilnować go krótko, ale nie zamykać”- jakieś zawieszenie w telefonie, 

a ja przez płot. Komenda z Warszawy mówi: „zamknąć go!” A mnie już nie ma. 

Beata:  Czy nie żałuje Pan tamtego działania?  

Lech Wałęsa: Oczywiście, że nie żałuję. Moi rodzice przekazali nam kraj komunistyczny. 

Chcieli, aby dzieciom udało się odzyskać wolną Polskę. Odzyskaliśmy Polskę, Polska jest 

wolna, bez komuny. Naród się rządzi i prowadzi, jak prowadzi. Ja wykonałem, co musiałem. 

Wykonałem wszystko finezyjnie. To, co ja zrobiłem, to cud.   

Beata:  Co udało się zrealizować w Stoczni Gdańskiej, Polsce z tamtych planów i postulatów 

strajkowych, a co nie?  

 Lech Wałęsa: Otóż było dwadzieścia jeden postulatów. Była taka filozofia: władzo 

komunistyczna zrealizuj dwadzieścia jeden postulatów, to będziemy grzeczni, jak nie to 

będziemy niegrzeczni… Tak w ogóle, to pytanie nie jest do mnie. Ja walkę wygrałem. Teraz 

od was zależy przyszłość, to wy wybieracie i realizujecie postulaty.   

Beata: Inne Pana refleksje związane z sytuacją w Polsce w latach osiemdziesiątych i obecnie.  

Lech Wałęsa: To ja walczyłem o wolną Polskę, wszystko narzucałem. Do lat 90 byłem 

zdecydowanym przywódcą. Potem przekazałem to Mazowieckiemu-czyli demokracja. Do lat 

90. trwała walka. Po latach 90. jest realizowanie różnych możliwości. 

 

Wywiad z Lechem Wałęsą przeprowadziły:  

Beata Bajorowicz kl. IIIa 

Anna Paszylk kl. IIIa 

Malwina Szmytka kl. IIIa 

Opiekun: mgr Mariola Treder 

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 w Gdańsku 

Gimnazjum Nr 30 

 

 

 

Wywiad z księdzem prałatem Henrykiem Jankowskim przeprowadzona 21 

czerwca 2006 roku 
 

Proponowany tytuł: Obecność kościoła na owe czasy była konieczna.  

Lub: staraliśmy by solidarności nie zabrakło miedzy ludźmi. 

Katarzyna Bogusławska (K): Jak duża była rola religijna kościoła ale też, a może i 

przede wszystkim społeczna i  polityczna? Chciałybyśmy się dowiedzieć, czy to się 

zmieniało? 

Ksiądz Henryk Jankowski (J): Uważam, że był to czas wielkich zmian, które miały na celu 

podchwycenie pomocy dla całego świata pracy. Ja byłem tym pierwszym człowiekiem, który 

tą pomoc podchwycił. Następnie zaangażowałem do współpracy ludzi, którzy pracowali w 

kościołach zakonnych. To była wielka pomoc, osobiście sam nie dałbym rady. Uważałem, ze 



nastąpił czas w roku 88, to było wtedy moje osobiste zdanie, że nastąpi zmiana w ogóle, w 

całym systemie i dlatego uważałem, że nie można puścić tego, co się dopiero zaczynało, 

zakiełkowało i z tego też zrodziły się wydarzenia '88 roku. Oczywiście poprzez struktury, 

które działały w podziemiu jeszcze, ale nie mogłyby działać tak i być takie, bez wsparcia 

Kościoła. Ja w w swoim kościele czasem miałem na mszy świętej ok. 20 tys. ludzi! Poprzez 

taki kontakt z robotnikami, ze światem pracy można było już oddziaływać, formować, dać im 

możliwości, pokazać, że się ich nie lekceważy ale i równocześnie nie wykorzystuje. Bo 

bardzo łatwo można było ich wykorzystać, ale nie taki był cel mojego działania i kościoła, 

żeby kogoś wykorzystać i zostawić później władzom, UB. Jest u nas taki pan Andrzejewski 

generał, ten człowiek jeszcze żyje tu w Sopocie, ma swój dom. Wtedy nie można było 

dopuścić do tego, żeby ci ludzie zostawali sami i UB, milicja miała do nich dojście.  

 Ponadto prowadziłem bardzo szeroką akcję charytatywną, starałem się o wszystko. 

Wtedy tworzyła się także wasza szkoła GLA (na pocz. 89- przyp. autora), młodzież 

gromadziła się i na Przymorzu i tu i w salkach katechetycznych To była szkoła, którą trzeba 

było pilnować, pielęgnować razem z panią Hatarzyną Hall, Panią Bożenką. Dobrze się nam 

współpracowało, staraliśmy się o wszystko, żeby było.  

 Rzecz, której najbardziej pilnowałem, był świat pracy. To ludzie, którzy narażali 

swoje życie, musieli odsiadywać więzienie, prześladowania, niektórzy zginęli, ludzie, o 

których się dzisiaj nie mówi. Ta praca dawała dużo satysfakcji. Do tego stopnia, że nawet 

wchodziłem między milicję, a ja się ich nie bałem, tylko oni się bali. Starałem się dotrzeć do 

ludzi, którzy ukrywali się. Około 1200 rodzin było pod moją opieką. Starałem się, żeby każdy 

z nich miał coś do zjedzenia i pomoc materialną. Wiele pracy wkładałem w łamanie serc 

milicji komunistycznej, ludzi, którzy byli zaangażowani pod względem politycznym. Wojsko 

to ja miałem w ręku, każdy z żołnierzy, byli wielką pomocą. Żołnierze mówili mi, gdzie były 

tzw. granice wokół Gdańska, czyli milicyjne punkty, w miejscach, do których jeździłem, np. 

na Boże Narodzenie.  

 

K: Pierwszego maja 1988 roku ks. Prałat odprawiał mszę. Z jednej strony była 

olbrzymia chęć, żeby wspierać dążenia ludzi do zmiany, a z drugiej strony pewnie była 

taka świadomość, że może jeszcze nie teraz? Jak można było to pogodzić, co trzeba było 

powiedzieć tym ludziom na tej mszy?  

J: W każdym dądź razie, jeśli chodzi o 1 maja, wiemy, że 1 maja był świętem 

komunistycznym, ludzie niechętnie brali w nim udział. Ja uważałem, że pierwszy maja może 

być świętem pracy. Dlatego ja starałem się te msze święte poprowadzić właśnie w duchu św. 

Józefa robotnika i kazania również były w tym duchu, żeby podtrzymać, jak to się mówi, ten 

robotniczy zryw, nie puszczając z rąk i takie były też odgłosy. Bo ci robotnicy nie poszli na 1 

maja skoro robili swoją demonstrację pod krzyżami czy nawet wyszli na ulicę. Ale swoim 

zachowaniem nie narażali nikogo. Radykalizm ówczesnych władz był wielki i dlatego takie 

święto 1 maja było dla nich ostatnim ostrzeżeniem. Uważam, że ten 1 maja był pomocny w 

utrzymaniu struktur podziemia. Mogliśmy wtenczas zadziałać, ludzie się gromadzili, ludzie 

przychodzili, ludzie którzy uczestniczyli, to już czekali, kiedy będzie niedziela, co ksiądz 

Jankowski powie. Musiałem być na bieżąco przygotowany,  

 

Aleksandra Pawłowska (A): Czy księdza zdaniem ten strajk w maju powinien się był 

rozpocząć, czy jednak trzeba było zaczekać?  

J: Powinien się zacząć, bo to już za daleko zaszło. Ja dowiedziałem się o strajku, ale 

wieczorem dowiedziałem się, że strajk padł, że nie pociągną, bo nie ma możliwości. Wtedy 

wszedłem w te sprawy. To było moje pierwsze spotkanie z panią Walentynowicz, z panem 

Wałęsą, z robotnikami ale czułem atmosferę, że to jest ten czas, tylko trzeba dodać animuszu i 

podbudować ich strajkowe chęci, żeby to poszło dalej do przodu. Gdybym tego nie zrobił, nie 



wiem jak by to się skończyło, ale moje wejście i organizacja przygotowanie mszy świętej, 

sprawiło, że  młodzież, nawet małe dzieci, latały po klatkach schodowych i mówiły, że będzie 

jutro rano msza św. I to spowodowało z kolei, że parę tysięcy ludzi przyszło na mszę. Byłem 

za to bardzo odpowiedzialny. Musiałem uważać, bo niechby cokolwiek było, jakaś rozróba, 

prowokacja, na którą byłem też przygotowany, to trzeba było zatrzymać tych ludzi w Stoczni. 

Wiedziałem i czułem, że tylko w takiej atmosferze spokoju można coś zbudować. Dlatego 

żaden z robotników podczas strajku nie wychodził na zewnątrz, co władzom komunistycznym 

było bardzo nie na rękę, bo im chodziło zawsze o opinię, która pójdzie na wschód i na 

zachód.  

 

K: Wszedł ksiądz prałat do tej stoczni i co ksiądz zobaczył? Jak wyglądała ta 

„styropianowa RP”? 

J: No cóż, zawsze byli ci, co grali, ci co chcieli wykorzystać, dla swoich niecnych spraw. 

Natomiast bardzo niechętnie patrzono na mnie, bo wiadomo było, że ja mogę zepsuć całą 

sprawę, że ja mogę tak zamanipulować, że oni nic z tego nie będą mieli i tego się na ogół bali. 

Tego się bali Ci, którzy liczyli, że upieką własną gęś na cudzym ogniu. Wiedzieli, że 

Jankowski nie puści z rąk. Ale ja się nie bałem niczego, dlatego mojej obecności nie 

akceptowano. 

 

A: Lech Wałęsa powiedział w pewnym momencie: „teraz idę do Jankowskiego zobaczyć, 

co w kraju” – czy ksiądz był głównym źródłem informacji,  

J: Tak.  

 

A: Czy tylko w kraju, czy również za granicą? 

J: Za granicą też. Ale jeśli chodzi o zagranicę to głównie chodziło mi o pomoc materialną. To 

znaczy, zapewnienie odzieży, żywności itd. Rozdawaliśmy to ludziom i pomogło im w 

okresie stanu wojennego, później.  Ja wiedziałem, gdzie siedzą ludzie w więzieniach, 

miejscach internowania,  miałem w ręku pomoc i mogłem szachować tymi rzeczami, bo to 

trafiało do ludzi. I pan Wałęsa był tu  bardzo często. Myślę, że ta obecność kościoła na owe 

czasy, to była konieczna . 

 

A: Czy mógłby ksiądz jakoś przybliżyć nastroje, działania jakie Ksiądz podejmował w 

maju ’88 roku? 

J: Rok 1988, maj, to było potwierdzenie tego co wybuchło w sierpniu ’80. Bo w tym czasie 

między ’80 a ’88 były pełne rozdarcia, nie było precyzji, nie było ludzi, którzy by montowali 

a wręcz przeciwnie, czasami burzyli. Dlatego stale wracam do tej ostrożności. Bo musi być 

ktoś, kto to pomyśli i poprowadzi, bo jeśli byśmy to puścili wtedy też w ’88 roku luzem i 

poszłoby to z dymem i pożarem, nie byłoby to dobrze. Dlatego 88 rok miał olbrzymie 

znaczenie w scaleniu tej solidarności robotniczej. To jest bardzo ważne. Te lata pomiędzy 

1980 a '88 , to było właśnie to, co doprowadziło do destabilizacji i tego nie można było 

akceptować. Dlatego rok 88 to był bardzo ważny rok. Są z tego czasu piękne zdjęcia z tego 

czasu 88 roku, gdzie ja ze stoczni poprowadziłem robotników tutaj drogą tu do kościoła, na 

zakończenie strajku. 

 

A: A jak wyglądało zakończenie strajku? 

J: No cóż, wiele jest do powiedzenia. Zauważyłem, że są nieodpowiedni ludzie, którzy szli z 

nami ulicą razem, o to ja już dmuchałem na zimne, jak to się mówi. Byli wśród nich ci, którzy 

dziś zdradzili i Solidarność i tych robotników. Dlatego rok '88 dla sprawy, dla Solidarności 

był bardzo ważny. Bo inaczej nie byłoby Solidarności. Pozostawił takie przekonanie, że 



wystarczy zapałeczka, stan zapalny i wszystko poleci automatycznie. 1988 rok dał 

Solidarności szansę na dźwignięcie się. Mówiono: „Solidarność nie istnieje”, „Solidarności 

już nie ma”, zaczęli likwidować te znaczki, ale to bzdura była, bo Solidarność żyła i żyje 

także dzięki Kościołowi, bo wnikliwie się staraliśmy, by tej solidarności nie zabrakło 

między ludźmi. Dzięki temu trwa dalej.  

 

K: Dosyć destrukcyjnym wydarzeniem mógł być strajk w Nowej Hucie, tzn. zachowanie 

milicji ówczesnej... weszli tam siłą i była obawa, że to samo może powtórzyć się tu na 

Wybrzeżu. Co ksiądz mówił tym ludziom, którzy, walczyli o związek, mieli przecież też 

rodziny... 

J: Była pełna akceptacja rodzin. Żony dały pełne poparcie tym mężom walczącym w strajku. 

Dostarczały żywność. Tu u nas, kochana młodzież w Gdańsku w tornistrach, teczkach nosiła 

chleb, żeby dostarczyć robotnikom w Stoczni. Sytuacja wyglądała tak, że również lekarze, 

różni ludzie starali się pomóc. Działaliśmy też po cichu poprzez Zakład Gazownictwa. 

Później Ubecy wyczuli to, że tamtędy przechodzimy. Ta młodzież, która dostarczała chleb w 

teczkach, nie mogła podejść pod mur, bo wtenczas była kontrola. I tak dawali sobie radę, ale 

wtenczas ja wpadłem na jeden pomysł – poszedłem do kolejarzy. Poprzez kolejarzy na 

Dworcu Południowym przywoziliśmy żywność. Jajka, tysiące jajek, cały wagon. I czekaliśmy 

na transport, który będzie szedł z żelastwem do Stoczni. Wtedy oni podstawili ten wagon i 

pociąg wjechał do środka. I już wtedy nasza sprawa była wygrana. Jedzenia było tyle, że 

dzisiaj jeszcze chyba jedzą. To są takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, które są 

bardzo ważne.  

 

A: A jak wizyta Papieża, jak na Księdza wpłynęła? 

J: Bardzo pozytywnie, chociaż miałem kłopoty. Całą dekoracje, wszystko co miałem tu 

zrobione, w nocy SB zdjęli. I wszystko robili, żebym ja nie dojechał do papieża. Te akta, 

które tu leżą z IPN-u, tak cenne dla mnie, bo przez te akta wiem, kto maczał palce w tej 

sytuacji. Nawet i księża, ja wam to otwarcie powiem. Ja to ujawnię wszystko. Dlatego dzisiaj 

złożyłem wniosek o ujawnienie nazwisk. To jest bardzo ważne. Będzie to dla historii i dla 

was bardzo ważne. Nie trzeba się tym zrażać, że księża...ale tak trzeba zrobić. Niektórzy już 

nawet nie żyją. Niektórzy, jak tak czytałem poprzez te symbole, poprzez te określenia, także 

wiem kto to był, kto to jest itd. Będzie to ciekawe. Bo jedną książkę już wydałem. Stasi. 

Pastor niemiecki, który przyjechał tu z młodzieżą. Udawał, zgrywał się, wysłuchiwał – a 

składał raporty w Berlinie.  

 

K: Jeszcze mamy pytanie dotyczące tego zakończenia strajku w sierpniu. To było takie 

dosyć gwałtowne, prawda? Wałęsa miał rozmawiać z Kiszczakiem i pozostawało miejsce 

do wypełnienia. Bo Wałęsa był taką ikoną, ale to Ksiądz był z tymi ludźmi blisko. Czy 

były takie uczucia, że Wałęsa zostawił robotników? 

J: Pojechaliśmy gasić strajk do górników. Do kopalni 22 lipca. W drodze, bacznie 

obserwowałem, dzwonił Kiszczak i rozmawiał z Lechem. No to ja sobie myślę – będzie 

ciepło. I rzeczywiście, górnicy chcieli Wałęsę wyrzucić. Już taczkę, pałki przygotowali, żeby 

go przepędzić. I ja podjąłem wtedy rozmowy z górnikami. I całe szczęście. Oni mieli nawet z  

butli tlenowych zrobione takie armatki z trotylem. W każdym bądź razie, rozmawiałem ze 

wszystkimi, także z Komitetem Centralnym PZPR, itd. i udało mi się opanować sytuację 

wśród górników. 

 

A: A jeśli chodzi o Stocznię?.  



J: Jeśli chodzi o Stocznię, to ja byłem spokojny. Teraz jestem niespokojny, bo obserwuję, że 

ludzie, którzy nie powinni, robią, montują wystawy, itd. Zwróćcie uwagę, nie ma ani jednego 

zdjęcia ze Mszy Św. robotniczej. To już teraz wiem, gdzie w trawie piszczy. Dlatego stale 

musimy uważać. Ja zdaje sobie sprawę z różnych sytuacji, dzisiaj ona też jest taka kolorowa, 

że ja czuję niedosyt, że czegoś nie dopilnowałem, czegoś nie zrobiłem, co będzie trzeba 

zrobić jeszcze. Moja sytuacja, jak ja miałem tyle lat co wy, to moi koledzy, moje koleżanki, 

najbardziej dzielna była taka Tochówna – taka dziewczyna, ta to był ogień – ona te wszystkie 

ulotki na ulicę potrafiła i zdradził ją adwokat, który powinien pilnować, pomóc tej 

dziewczynie - to była córka piekarza w Starogardzie Gdańskim– on tego nie zrobił. Wręcz 

przeciwnie. I dyrektor, on ma już teraz ponad 90 lat, ci dwaj to donieśli do Służb 

Bezpieczeństwa. I ich zamknęli, wszyscy, cała dziewiątka, dostała po 8 - 9 lat więzienia. Tak 

wiec oni wyszli mając lat 30 mniej więcej. Ale jak na tamte czas, trudne, już młodzież 

próbowała pokazać swoje różki, w pozytywnym znaczeniu.  

 

A: Te strajki w '88 przebiegały pod hasłem „Strajku do zwycięstwa”. Czy w księdza 

mniemaniu, były one zwycięskie, czy nie? 

J: Były zwycięskie. Dlatego mamy dzisiaj to, co mamy. Nie ma w pełni tych postulatów, 

których żądali robotnicy, te postulaty, które są dzisiaj wywieszone, to nie jest to, to jeszcze 

trzeba wnieść pewne poprawki. Ale '88 rok uratował Solidarność i scalił ten ruch. 

 

A: Pod jakim względem? 

J: Wszyscy oczy otworzyli, na to, co my robimy, dokąd idziemy, co my pragniemy osiągnąć. 

O tyle był zbawienny, że ten cały strajk '88 był nie tylko scaleniem, ale obudzeniem tego 

całego ruchu patriotycznego, obrony polskości itd. Gdyby nie tamte wydarzenia nic by nie 

było, z wolności i solidarności, najwyżej partia więcej by zapłaciła ludziom.  

 

Jadwiga Karczewska (JK): Co odróżniało strajk '88 Maj a Sierpień '80? 

J: Sierpień to był wybuch jak wulkan, prysnęło i zostawiło pytanie: „co dalej?”. Odpowiedź 

padła dopiero w roku 88 - to było już coś zupełnie innego, nie można go porównać do 

pierwszego. 

 

K: W tej chwili wielu z tych ludzi nie angażuje się w sprawy polityczne… 

J: Bo są zawiedzeni, oni myśleli, że jak już będzie strajk, to po strajku już im spadną gołąbki, 

że pieniądze będę ale nie, tu trzeba popracować jeszcze.  

 

JK: Sierpień 80’ to był wybuch, natomiast już w '88 w grę wchodziła jakaś polityka. Czy 

to nie budziło jakiegoś niesmaku i niechęci? 

J: Dla ludzi mądrych to nie była polityka, tylko to była walka o ciąg dalszy starań o wolność i 

niepodległość Polski. Natomiast ci, którzy czekali na profity, że oni zarobią na tym jeszcze – 

im można taki zarzut postawić i uważam że przegrali.  

 

JK: Czy skład Komitetu Strajkowego w maju 88 nie budził księdza zaufania ? 

J: Nie, budził bo ja ludzi znałem, pan Szablewski, przewodniczący, inżynier, wspaniały 

człowiek, ludzie z nim związani. Ja do dzisiaj mam z nimi kontakt.  

  

JK: Ten KS był tym centrum podejmowania decyzji, czy to jednak Ksiądz miał duży 

wpływ na podejmowanie? 

J: Nie to oni byli centrum - stoczniowcy. Pamiętaj, ja dlatego jestem i żyję, że się nigdy nie 

mieszałem. Ja mogłem się pomieszać, angażować prywatnie, powiedzieć: „uważaj na to, na 



tamto”, pokierować…ale tak to nigdy się nie mieszałem i po dzień dzisiejszy się nie mieszam 

w sprawy, nawet w solidarnościowe…mogę myśleć nie wiadomo co, ale za kulisami. 

 

 

 

 

Rozmowa z Panem Janem Górczakiem z dnia 27 czerwca 2006 roku 
 

Proponowany tytuł: „nikt sobie faktycznie nie zdawał sprawy, że komuna padnie tak 

szybko”  

Albo: Nie da się czegoś zburzyć od razu, burzy się wszystko szybko. Ale budować jest ciężko. 

 

 

Maciej Kaszubski (M): Jak to się stało, że z Białegostoku przyjechał Pan do Gdańska? 

Co Pana do tego miejsca przyciągnęło? 

Jan Górniak (J): Nie z Białegostoku. Moi rodzice od 80 roku mieszkali w Gdańsku 

Zakoniczyn. To jest w tej chwili dzielnica Gdańska. Właściwie to miejsce nie istnieje, bo 

stoją na tym terenie nowe bloki. Tak się złożyło, że szkołę skończyłem w Białymstoku, rok 

czasu pracowałem tam w Instalu, w Białymstoku. To było w 80 latach, dokładnie 80 rok i rok 

czasu tam popracowałem po szkole zawodowej i przeprowadziłem się do rodziców z 

powrotem. Tutaj jak wcześniej podkreślałem, rodzice już mieszkali. Stocznia Gdańska była 

tutaj flagowym zakładem. Ja jako zawód miałem ukończony ślusarz – spawacz i przyjąłem się 

do pracy jako spawacz w Stoczni Gdańskiej, i trafiłem na wydział K2. Tam rozpocząłem 

swoją pracę w 81 roku. To było chyba dokładnie 1 lipca. Nie pochodzę z Białegostoku. 

 

 M: Kiedy, gdzie i dlaczego zaangażował się Pan w działalność opozycyjną? 

J: Duże słowa. Co znaczy działalność opozycyjna? Działalność opozycyjna to po 

wprowadzeniu Stanu Wojennego, jak Solidarność została zdelegalizowana. Wtedy człowiek 

miał 19,20 lat... 

 

Konrad Knoch (K): Wcześniej był Pan członkiem Solidarności? 

J: Od 80 roku już jak zostały związki utworzone. Tak samo we wszystkich państwowych 

firmach tworzone były związki i większość ludzi, robotników wstępowała do nowych 

związków zawodowych i tak się stało ze mną. Przychodząc do Stoczni Gdańskiej, przyjmując 

się do nowej pracy, automatycznie też zapisał się człowiek do nowych związków 

zawodowych. Wiadomo o co chodziło, przed 80-tym rokiem jak ktoś się przyjmował do pracy 

to był automatycznie członkiem związków i już odgórnie było nakreślone, że ludzie 

podpisywali umowę o pracę, nawet nie wiedzieli, że są członkami związku. Po 80 roku już to 

dawało jednak możliwość wyboru członkostwa w związku zawodowym, czy się będzie w 

tym, czy w tamtym. Ja takim typowym działaczem opozycyjnym nie byłem. To były takie 

czasy, że za bardzo się człowiek z człowiekiem nie znał, jak u nas w brygadzie pracowało 40 

osób i człowiek wiedział co kto reprezentuje przez ileś lat pracy razem i były takie momenty, 

że podziemnymi kanałami, jakieś ulotki trzeba było rozklejać na wydziałach, ktoś to musiał 

robić, a miało się 19,20 lat. Od czasu do czasu taki Marek Szałkiewicz, on był w pierwszym 

komitecie podziemnym, dostarczał nam ulotki, które trzeba było podczas śniadania, czy w 

przerwach w pracy, po cichu gdzieś podkleić. W sumie nikt inny nie mógł się tym zajmować, 

bo trzeba było to robić po cichu, szybko i sprytnie. Ja z Grzegorzem Knitterem, którego też 

nigdzie się nie wymienia, taką robotą od czasu do czasu zajmowaliśmy się. Trudno 

powiedzieć czy była to praca opozycyjna, czy nie była, bo wtedy wydawało nam się to 

normalne. 



 

M: Nie było żadnego większego strachu? 

J: Człowiek nie zdawał sobie sprawy z tego, dzisiaj przychodzi i mówi zupełnie co innego, a 

wtedy nie zdawał sobie z tego sprawy, bo miał jeszcze żółto w głowie, bagażu doświadczeń 

nazbierał i dzisiaj już się wie o co chodzi. 

M: Jakie znaczenie miał dla Pana wybór papieża? Jak Pan to wspomina? 

J: To był 78 rok i ja byłem w 2 klasie szkoły zawodowej. Jeżeli chodzi o szkoły wiadomo w 

jakim kierunku szła nauka, nie ma tego co było przedtem. Wychowanie obywatelskie, ja 

dosłownie powiem to były takie różne pierdoły, że się na tych lekcjach nie mówiło o czymś 

takim, że się wybrało papieża. Wiemy doskonale, że w telewizji nie było słychać nic na ten 

temat, a wszystko docierało prywatnymi kanałami. Mi się wydaje, że Polska jest takim krajem 

patriotycznym, że jak wybrano papieża Jana Pawła II to wszyscy i tak po godzinie czasu 

wiedzieli, że to jest jednak nasz papież, który nam pomoże. Mi się wydaje, że jak Polaka 

wybierają na jakieś stanowisko, a nie jest to jakieś byle jakie stanowisko, to jest to pierwsza 

głowa na świecie. To jednak dawało to coś do myślenia i reprezentowało. Także trudno mi 

powiedzieć, że były to jakieś odbiory negatywne, wręcz wszystko było pozytywne. 

 

Andrzej Ryster (A): W jakim nastroju był Pan w roku 87, wchodził Pan w rok 88? Czy 

był Pan optymistą, czy pesymistą? 

J: Dokładnie rzecz biorąc, od czasy do czasu porozklejało się trochę ulotek przynoszonych 

przez kogoś, bo nie znało się tych ludzi po imieniu. To wszystko było tak bardziej tajne. 

Pracowałem do 1982 roku, potem była służba wojskowa trwająca 2 lata do 84 roku, bo w tych 

czasach były 24 miesiące, nie było litości i wróciłem do Stoczni, do tej samej brygady, na to 

same stanowisko. W tym czasie w naszej brygadzie pracował Bronek Baranowski. To jest 

bardzo w porządku człowiek, ze wszystkimi sprawami jeśli coś jest nie wyjaśnione to do 

niego się kierować. On nie jest taki, że powie, że nie, zawsze spotka się. Tak się złożyło, że 

powstało Bractwo Oblatów św. Brygidy i był taki moment, że on mnie zwerbował do tego 

Bractwa i to się tak zaczęło. Działalności opozycyjnej w tym Bractwie nie było. To było po 

cichu, wszyscy wiedzieli o co chodzi, były organizowane wykłady w kościołach, przychodzili 

profesorowie. 

 

K: Który to był rok? 

J: To był rok 86, 87 itd., do czasów obalenia starego ustroju. 

 

A: Jakie nastroje panowały w tamtych latach? 

J: Nastroje robotnika były takie, że skazany był, że musiał pracować od 6 do 6 i nic więcej. O 

czym mogłeś pomyśleć, o niczym więcej tylko o pracy, o rodzinie, o zabezpieczeniu 

mieszkania, o przeżyciu tego dnia, a tym bardziej, że wszystko było reglamentowane na 

kartki. To przecież każdy musi pamiętać, że nie było towarów podstawowego użytku. 

 

A: Czy spodziewano się wtedy wybuchu strajków? 

J: Ja akurat byłem wtedy w wojsku, to właściwie była delegalizacja Solidarności po stanie 

wojennym. To chyba było w przeciągu półtora roku, że Solidarność została oficjalnie 

zdelegalizowana. Wtedy przez 2 dni były akcje strajkowe, ale ja nie brałem w nich udziału, 

nie było mnie w ogóle w Stoczni, bo odbywałem służbę wojskową. 

 

K: To było w 82, a w 88? Czy spodziewał się tego Pan w 88? 

J: W 88 nikt się nie spodziewał tego. Nie wiem, ja nie byłem wtedy w żadnym tajnym 

komitecie strajkowym, więc byłem normalnym robotnikiem, jak trzeba było pieniądze się 

zbierało, oddawało. Byli ludzie, których się znało, Jasiu Wójcik zbierał również pieniążki na 



internowanych, na aresztowanych i tak wiadomości krążyły od ust do ust, że coś się szykuje. 

Przez te lata co jakiś czas i do dzisiaj wybuchają w Stoczni krótkie strajki. To trudno 

powiedzieć, żeby one wybuchały na tle politycznym, konkretnie to chodziło zawsze o 

problemy płacowe. Wszyscy  mówią, że tak chciano wolności i Solidarności, i to nie jest po 

części prawdą. Każdy strajk rozpoczynało się od pieniądza. Tego pieniążka zawsze 

robotnikowi brakowało i od tego się zaczynało, a czy ktoś się tym więcej w czasie strajku 

zainteresował, jak to się rozprzestrzeniało, to już zależało od struktur podziemnej 

Solidarności. Czy przejmowały dalszą inicjatywę, czy nie? W 88 roku tak się właśnie 

zdarzyło, że Bronek Baranowski, Alojzy Szablewski, ci wszyscy podziemni, twardzi 

działacze, twardo zakonspirowani, przejęli organizację całej akcji strajkowej i tak weszliśmy 

w to i ja się podłączyłem, człowiek brał czynny udział w tej całej akcji strajkowej. Ludzie 

mieli w pewnym momencie wszystkiego dość, a tych strajków mieliśmy wtedy dużo. Polska 

jest takim krajem, że pokolenia muszą rosnąć i nowe pokolenie organizuje coś nowego. Tak 

samo jest teraz dzisiaj z wami, wy się zajmujecie tą historią, tworzycie coś nowego. 

 

A: Czy obawiał się Pan o rodzinę, czy przekładało się to na działalność opozycyjną? 

J: W tym momencie dochodziło do otwarcia tej działalności, bo w 88, po maju zaczęliśmy 

tworzyć bardziej jawne struktury. Kilka spotkań odbyliśmy w kościele św. Bartłomieja, 

wybieraliśmy już struktury oficjalne, zakładowe. Ja oficjalnie nie brałem udziału w tworzeniu 

struktur wydziałowych, z tego względu, że miałem zamiar ubiegać się o mieszkanie 

zakładowe. Dogadałem się z kolegami tak, że nie ma sensu narażać się, bo można było sobie 

jeszcze w tamtym momencie zaszkodzić. W tych czasach, nikt nie zdawał sobie sprawy, że 

komuna jednak faktycznie padnie. Człowiek działał nieoficjalnie, a oficjalnie niby się nie 

działało. 

 

A: Czy był Pan 1 maja w św. Brygidzie? 

J: 1 maja nie byłem w św. Brygidzie. 

 

A: Czym różniła się Stocznia od innych zakładów, w których organizowano strajki? 

J: Różniła się tym, że robotnik nie był taki przestraszony, że zawsze jednak ktoś ruszył, 

wyzwolił w sobie to coś, co nosi w sobie każdy człowiek, jakąś duszę wolności. Jednak cała 

Polska patrzyła na tę Stocznię Gdańską. 

 

A: Czyli była ona jednak wyjątkowa? 

-Była jednak wyjątkowa, czego bym dziś nie powiedział, dlatego, dzisiaj mi się ciężko mówi 

o tym. 

 

A: Pan od ilu lat pracował tam? 

J: Od 81 roku. Był taki moment w 88 roku, na początku 89 roku, że już oficjalnie po tych 

strajkach sierpniowych, w których ja też udziału nie brałem, Stocznia miała być likwidowana, 

konkretnie nasz wydział K2. Po rozmowie z Bronkiem Baranowskim, z naszego wydziału, 

był taki cichy protest, że nie chcieliśmy się przenosić na inne wydziały, bo nasz był 

likwidowany. Złożyliśmy wypowiedzenia, zrezygnowaliśmy w tym momencie z pracy w 

Stoczni Gdańskiej, na taki cichy znak protestu. Nigdzie się tego nie publikowało, nigdzie się o 

tym nie mówiło, a też chodziło o względy finansowe, bo w tych czasach, od 88 roku powstało 

bardzo dużo prywatnych spółek. Komuna już poprzejmowała, pozakładała dużo prywatnych 

firm, gdzie przebicie w zarobkach było bardzo duże. Człowiek musiał po roku 89 szukać tej 

szansy w zdobywaniu jakiegoś lokum. Dzisiaj idzie się do banku, masz zdolność kredytową, 

jesteś pół roku po ślubie, kupujesz mieszkanie, a nie czekasz 20 lat. Wtedy zwalniałem się ze 

Stoczni Gdańskiej, z myślą, że pójdę do jakiejś firmy prywatnej, zarobię konkretne pieniądze 



i kupi się jakieś mieszkanie. To były błędne decyzje, bo skończyło się tak, że człowiek 

mieszka tak jak przedtem. 

 

Igor Belczewski (I): Pan Gałęzewski mówił o początku strajku, że grupa młodych 

stoczniowców ze Staneckim na czele zrobiła go za wcześnie, nie był dobrze 

przygotowany, jak Pan to wspomina? 

J: Na pewno. To była gdzieś 8,9 godzina, coś w okolicach śniadania. W Stoczni strajki 

odbywały się przeważnie bardziej chaotycznie. Ktoś dawał szturmówkę, zaraz zbierała się 

grupa ludzi i już szli pod bramę, zbierało się 50, 100 osób, przechodziło się po wszystkich 

wydziałach i tak się organizowało wszystkie protesty w Stoczni. Nikt nie wiedział o tym, że 

to byli ludzie z K1, bo nikt nikogo nie znał. Nie wiadomo o co chodziło. Ktoś rzucał hasło, 

wszyscy zaczęli się podłączać do tych ludzi. Skończyło się to przemarszem pod bramę nr.2 

przez cały teren Stoczni, po innych wydziałach. Zebrało się kilkaset osób. Ten pierwszy 

dzień, to było wszystko zaskakujące. Kolportowane były ulotki, że będzie pogotowie 

strajkowe, a tu się okazuje, że ktoś ma już dziesięć flag biało czerwonych, biega po stoczni i 

organizuje strajk. Tym bardziej, że to nie byli ludzie zrzeszeni w Solidarności, także trudno 

było powiedzieć kto organizował te strajki, pod jakim szyldem, do dzisiaj się tego nie 

wyjaśni, bo były takie trochę dziwne okoliczności. Ja byłem w tym momencie w tej grupie 

negocjacyjnej w pierwszym dniu strajku, która poszła do dyrektora Tołwińskiego. Bronek 

Baranowski wyszedł wcześniej, bo nie chciał ujawnić swoich danych osobowych. Działał w 

podziemiu, mówił, że nie ma co się narażać. Ja nie wiedziałem, że on działał w podziemiu, 

Ścisłe kierownictwo mniej więcej wiedziało kto jest kto, ale szeregowi członkowie nic nie 

wiedzieli na ten temat. Dostało się ulotkę, gazetkę, rozprowadziło się ją i nic więcej. Wyszło 

na to, że to Stanecki zorganizował strajk w 88 roku. Zgodzę się z tym, że oni właśnie z 

wydziału K1 wzięli flagi, przeszli przez całą Stocznię i zorganizowali cały ten strajk. Wydaje 

mi się, że zrobili to trochę za bardzo chaotycznie. 

 

I: Czyli Pańskim zdaniem to Stanecki zaczął? 

J: To znaczy trudno mi powiedzieć, to była grupa kilkudziesięcioosobowa, ja nie powiem 

konkretnie. 

 

I: Pan tego nie widział? 

J: Ja akurat tego nie widziałem, ale to mnie zdziwiło, że przy podawaniu danych osobowych u 

dyrektora, numeru ewidencji, od ilu lat jest się zatrudnionym, Stanecki podał, że jest akurat w 

okresie wypowiedzenia. Szablewski też był na tym pierwszym spotkaniu z dyrektorem. To 

dziwne, że człowiek w okresie wypowiedzenia, któremu zostało chyba 2 tygodnie do 

rozwiązania umowy o pracę, organizuje strajk w Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj możemy sobie 

tak na ten temat tak porozmawiać, ale wtedy nie było czasu na myślenie na rozpatrywanie 

czegoś, kto to jest, co i jak. Nie wiem, czy chciał być typowym działaczem opozycyjnym. Był 

taki moment, że on faktycznie z okresem wypowiedzenia został zwolniony ze Stoczni 

Gdańskiej, przychodził na zebrania do Brygidy i po tygodniu przyjął się do Stoczni Wisła. W 

pierwszym dniu zdążył pobrać ubranie robocze, przebrać się, to była gdzieś 8 godzina, 

wyciągnąć flagę biało czerwoną i organizować strajk w zakładzie pracy. Możecie sobie to 

wyobrazić? 

 

I: Jak Pan się znalazł w strajku w maju, w 88? 

J: Pracujemy na hali, idzie ten pochód 2 maja, około godziny 9. Nikt wtedy nie patrzył na 

zegarki, to się wszystko bardzo szybko odbywało. Wszyscy wszystko od razu rzucają, idzie 

pochód, a tym bardziej, że sytuacja już od pewnego czasu była napięta, że za dużych 

pieniążków się wtedy nie zarabiało, plus tych towarów nie było. Wtedy się miało 25, 26 lat, 



nie było wyjścia, trzeba było też protestować, jednak trzeba się cały czas upominać o to 

„coś”, rzuciło się te wszystkie narzędzia i się poszło, i tak się człowiek znalazł pod tą 

dyrekcją, że to był taki entuzjazm i chęć przeżycia czegoś, uczestniczenia w tym wszystkim, 

żeby tą sprawiedliwość wywalczyć. 

 

I: Jaka była Pana rola w strajku, pełnione funkcje? 

J: Tak się złożyło, że byłem wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego. Nie wiem, może to 

z tego względu, że człowiek uczestniczył w zebraniach Bractwa Oblatów, że się chodziło do 

Brygidy na różne wykłady profesorów, poznawało się tę historię, może z tego względu. 

 

K: Kojarzyli Pana ludzie i stąd został Pan wybrany? 

J: Kojarzyli i wydaje mi się, że człowiek jako takie zaufanie musiał mieć, skoro ktoś kogoś 

wybrał na to stanowisko. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, możecie sobie na nie 

odpowiedzieć z relacji innych członków Komitetu Strajkowego. Padła propozycja: „czy 

wyrażasz zgodę?” „Nie ma sprawy” jest taka sytuacja to trzeba. Ktoś musi pomóc się zająć. 

 

I: Czy w trakcie strajku przebywał Pan cały czas w Stoczni, czy też poza nią? 

J: Był jeden taki moment, że trzeba było zrobić trochę propagandy. Na uczelniach były 

zbierane podpisy, że nas wspierają wszyscy duchowo i finansowo, i trzeba było przejechać się 

po Uniwersytecie, po Politechnice, parę przemówień, były wiece organizowane, wziąć 

czynny udział w tym. Alojzy pytał, czy pojadę żeby powiedzieć na uczelni parę słów do 

profesorów, do studentów. Ja zostałem przez Komitet, a szczególnie przez Alojzego 

Szablewskiego wytypowany do odbycia tych rozmów ze studentami. Wszystko było 

obstawione, chociaż przejść można było, bo to były pierwsze dni tego protestu. Maluchem 

podjechał student, nie pamiętam jego nazwiska, gdzieś 200 metrów od 2 bramy. 

 

K: Którego to było? 

J: To było gdzieś mniej więcej w połowie strajku, a strajk trwał do dziesiątego. Nie powiem 

to musicie ustalić, to było wtedy, kiedy się odbyły wiece na Politechnice i Uniwerku. To się 

odbyło tak, że ja wsiadłem do tego malucha i bez problemu, po cichu razem z nim 

pojechaliśmy na uniwersytet, tam się odbył wiec. W tym momencie krążyły już destrukcyjne 

informacje, że Stocznia już nie strajkuje, że strajk już został zakończony, a ja mówiłem, że 

jestem „żywym dowodem”, przedstawicielem Komitetu Strajkowego, że jednak strajkujemy. 

Gdy trzeba było po cichu wracać do Stoczni, tak się tak nieszczęśliwie złożyło, że pierścień 

milicji był już tak zaciśnięty, że już nie było jak wrócić. Pojechaliśmy do Brygidy i tajnymi 

kanałami zostaliśmy przerzuceni. Trzeba było wziąć po plecaku konserw na plecy. Przez bazę 

PKS-u, między murami człowiek przecisnął się i z powrotem wrócił na teren zakładu pracy. 

To był mój jeden jedyny raz, kiedy opuszczałem Stocznię Gdańską, ale to było tylko na 

polecenie Komitetu Strajkowego. Trzeba było to zrobić, bo człowiek był młody i w miarę 

zwinny. 

 

I: Co to było Prezydium Komitetu Strajkowego, które powstało 6 maja? 

J: Prezydium Komitetu Strajkowego to jest coś w tym rodzaju jak teraz jest Prezydium Sejmu, 

prezydium ścisłe jakiejś partii. Tak samo do dzisiaj jest w komitecie zakładowym, jest ścisłe 

prezydium, które na dzisiaj szybko podejmuje jakieś decyzje. Na przykład dzisiaj jest stu iluś 

działaczy w całej Stoczni i jeśli wszyscy musieliby się zebrać, żeby podjąć jakąś decyzję, to 

by trwało parę godzin. To było takie przedstawicielstwo, ścisłe grono, które musiało szybko 

na dany moment podejmować jakieś decyzje, bo były takie momenty, że trzeba było te 

decyzje szybko podejmować. Człowiek musiał się liczyć z tym, że ZOMO może w każdym 

momencie podjąć jakąś akcję, rozwalenia tego wszystkiego, a szybko trzeba było decydować, 



gdzie, kto ma się schować, kto się ma ujawnić, a kto nie. To były takie sprawy, że szybko 

trzeba było podejmować decyzję. To Prezydium było właśnie od tego. 

 

I: Przez kogo było ono wybierane? 

J: Przez Komitet Strajkowy, który był wybierany przez stoczniowców. Był wybierany przez 

stoczniowców, którzy się znali z poszczególnych wydziałów. Mniej więcej jeden drugiego 

znał, mógł coś niecoś o drugim wiedzieć, zazwyczaj było tak, że się wybierało znajomego. 

Akurat o Staneckim, Świerczyńskim trudno było coś powiedzieć, bo nie byli z naszego 

wydziału i myśmy ich nie znali. 

 

I: Czy strajk w maju był wyrazem poparcia dla Nowej Huty, czy chodziło o coś innego? 

J: Był też wyrazem poparcia dla Nowej Huty. Był też wyrazem poparcia dla ponownego 

zalegalizowania Solidarności, ale strajki w Stoczni odbywały się po pierwsze dlatego, bo były 

jakieś problemy finansowe. 

 

K: Jak się czyta książkę T.Tabako o strajkach w 88, to przez 2/3 protestu dominują 

postulaty finansowe, socjalne, rozmawianie o tym, a dopiero potem pojawiają się 

postulaty Solidarności? Czy można powiedzieć, że dojrzewaliście podczas strajku? 

J: Jest coś takiego, że realnie rzecz biorąc, mówiło się, że to była komuna, ale jak strajki były 

takiego rodzaju, że one się potem rozprzestrzeniały na całą Polskę, to o co chodziło? Jednak 

one faktycznie miały podtekst polityczny. To, że propaganda mówiła swoje, a tu się mówiło, 

że pierwsze były postulaty chleba, pieniążków, bo trzeba godnie żyć i to od tego się 

zaczynało. Kiedy człowiek się buntuje? Jak nie ma co jeść, jak nie ma pieniążków. Nam 

chodziło o to, żeby mieć ten związek, który by zrzeszał przedstawicieli. Warunki pracy, jeżeli 

chodzi o Stocznię, czy to była komuna, czy to jest teraz, wiadomo, są ciężkie. To jest ciężki 

przemysł stoczniowy, brakuje ubrań, brakuje sprzętu spawalniczego, a to były czasy, w 

których wszystkiego brakowało. Nie mógł człowiek spawać bez rękawic, bez maski, musiał 

się buntować, nie miał innego wyjścia. 

 

M: Niektórzy twierdzą, że panowała wówczas atmosfera strachu. Jak zmieniała się 

atmosfera na przestrzeni tych miesięcy w roku 88, później podczas samego strajku? Czy 

były jakieś przełomy, czy próbowano się mobilizować? 

J: Jeśli chodzi o tę atmosferę to, wewnątrz brygady i na wydziale takiej typowej atmosfery 

strachu nie było. Groziło zwolnienie z pracy, przesłuchanie, aresztowanie. Ja nie miałem 

takich problemów, bo na tamte czasy, na początku byłem zwykłym człowiekiem. Nie miałem 

wpływu na nic, nie zajmowałem się typową działalnością podziemną, nie byłem przez milicję 

przesłuchiwany. Faktycznie potem były jakieś dopytywania, ale ja się nigdy tym nie 

interesowałem, nigdy nikt mnie nigdzie nie przesłuchiwał. Może tajni współpracownicy 

działali tak dobrze, że nie musieli tego robić, trudno mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o robotnika, 

to polski robotnik tak jak stoczniowy robotnik za bardzo się nie bał. Czy kierownik, czy jakiś 

działacz partyjny jak przechodził przez halę to nie było problemów, jeden drugiemu wiązkę 

puścił. Nikt się tym tak bardzo nie przejmował, to że będzie aresztowany za powiedzenie 

kilku tych konkretnych słów. Nie wiem jak to się odbywało przed 81 rokiem, ale przez ten 

okres czasu jak ja pracowałem w Stoczni Gdańskiej, na pewno wszyscy ludzie bali się tego, 

że masz dzisiaj pracę, zostajesz zwolniony, dostajesz wilczy bilet. Firmy są tylko państwowe, 

do których ciebie już potem nie przyjmą i co będziesz robił, mając rodzinę, dzieci. Nie ma się 

co dziwić, że w strajkach brało udział tylko tyle ludzi. Nie wiem ilu ludzi wtedy pracowało, 

kilkanaście, czy około 13 tysięcy, a w strajkach brało udział tylko około tysiąca osób. Jeżeli 

to by się przedłużyło jeszcze o dwa dni, to by tam zostało 200 osób i nie ma co ukrywać, że 

ze względu na strach. Komuna jednak była w stanie zrobić to, że dzisiaj nie pracujecie, a to 



były jednak setki ludzi, to jest jednak odpowiedzialność za wszystkich razem, myśmy byli w 

tym wieku, że człowiek nie zdawał sobie sprawy z tego. To jest tak samo, jak ja wam dzisiaj 

tłumaczę i opowiadam, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że butów nie było, nie można było 

chodzić w takich butach jakich się chciało. Wtedy był taki entuzjazm, taka euforia, że 

człowiek nie był w stanie tych szczegółów spamiętać, bo były momenty śmieszne i 

dramatyczne. Np.: Czwartego, czy piątego dnia strajku siedzimy na stołówce, ktoś opowiada 

jakieś kawały, bo czymś ludzi trzeba było zająć, a tu w pewnym momencie, słychać brzęk 

tłuczonego szkła, ktoś rzucił kubek, w okno, które zostało wybite i jakiś człowiek chciał przez 

nie wyskoczyć. Facet chciał wyskoczyć, niby normalny człowiek, nigdy nie chorował na nic, 

nie wiadomo co mu się stało. Jednak to był stres, spowodowany tym wszystkim co się wtedy 

działo, nie każdy wytrzymywał to. Dokładnie na ten temat powiedziałby coś lekarz, który brał 

udział w tym strajku. Danych osobowych nie znało się, ale jakbyście dotarli do tego Pana, 

który zabezpieczał nam pomoc medyczną w czasie strajku, to on dokładnie powie o tych 

przypadkach skrajnych, a było kilka takich. Nie można powiedzieć, czy się ludzie bali, czy 

nie bali. To zależało od człowieka, jak podszedł do tego. 

 

M: Czy pamięta Pan może jakieś rozmowy, słowa, przemówienia, czy wydarzenia 

artystyczne, które miały decydujący wpływ na przebieg strajku? 

J: Decydujący wpływ miało hasło „Nie ma wolności bez Solidarności”, to było podstawowe 

hasło tych młodych ludzi, nas wszystkich po kolei. Jednak „Nie ma wolności bez S”. 

Pomijając te pieniążki, tę pracę. Warunkiem podstawowym w tym czasie było to, że trzeba 

ponownie zarejestrować związek. To jest to jedno jedyne hasło. Wydaje się, że od pierwszego 

dani „Solidarność podziemna”. Organizowanie strajku, to zabezpieczenie żywności, 

zabezpieczenie wszystkiego po kolei. To nie jest tak jak się wydaje, że ktoś zorganizuje sobie 

strajk i co dalej? I co z tymi tysiącami ludzi zrobić, nie masz pieniędzy, nie masz jedzenia nie 

masz nic. Jeszcze Ciebie wykopią? Stanecki nie byłby w stanie udźwignąć strajku finansowo. 

Wiadomo, że jak milicja nie obstawiała Stoczni, to ludzie przychodzili tłumami i przynosili 

papierosy, chleb, jedzenie, wszystko co potrzeba. W momencie zrobienia szczelnej blokady, a 

przez kilka dni to trwało, to już nikt nie był w stanie tej żywności dostarczyć i trzeba było to 

inaczej pokątnie załatwiać. Po jakimś czasie okazało się, że byli tacy specjaliści, którzy 

wagonami po cichu półtusze wieprzowe dostarczali. Musiały się tym zajmować 

zorganizowane struktury, gdyż zwykły człowiek nie był w stanie tego zrobić, nie miał takiego 

zaplecza i poparcia. 

 

I: Pan Gałęzewski mówił o wypełnianiu sobie czasu wolnego poezją i innymi 

wydarzeniami artystycznymi. Czy coś Pan z tego pamięta? 

J: Ja nic z tego nie pamiętam, bo człowiek czasu nie miał na to. Dla tych, którzy na tej 

stołówce centralnej przebywali gdzieś tam na zewnątrz jakieś mini wiece były organizowane. 

Miało to wpływ na tych ludzi, którzy mieli za dużo czasu. Dla zwykłych ludzi strajk jest 

czymś w rodzaju np. grania w kart. No bo trzeba czymś ludzi zająć: granie w karty, 

śpiewanie, poezja jak poezja, kawały. Trzeba rozbawić całe towarzystwo, bo to jest 

najważniejsze, żeby czymś ludzi zająć. Akurat Komitet Strajkowy nie miał za bardzo czasu na 

słuchanie wierszy i tego wszystkiego po kolei. Jednak teren stoczni był bardzo duży w tym 

okresie. Żeby dodawać ludziom ducha, trzeba było biegać po bramach i po wydziałach z 

megafonami. Człowiek codziennie musiał organizować demonstracje. Właściwie w tym 

momencie nie miał czasu żeby myśleć, o czym innym, bo cały czas tylko jedno miał przed 

sobą: że trzeba akumulatory podładować i lecieć na tą bramę na tą bramę. Krótko mówiąc, w 

tym akurat czasie strajku było za dużo problemów z kierownikami, majstrami, z siłami 

specjalnymi, z Obroną Cywilną, ze strony komuny. 

 



M: Ilu było strajkujących na początku i jak zmieniała się ich liczba na przestrzeni dni? 

J: Dokładną liczbę uczestników, pod koniec strajku, powinien znać Roman Gałęzewski. Był 

taki moment, że związek zadeklarował, że za te 10 dni strajku, da jakieś pieniądze. Tym, 

którzy nie brali udziału w strajku stocznia rozdała urlopy i mieli te pieniążki zapłacone ze 

strony komuny. Myśmy urlopów nie dostali. Jak się potem okazało to były chyba urlopy 

bezpłatne. Ale struktury podziemne pokryły to wszystko. Istnieją listy nazwisk z osobami, 

które pieniądze brały. Każdy się podpisywał i każdy swoje nazwisko musiał tam wpisać, 

pobrać te pieniążki osobiście. Cała lista jest utworzona. To było tak bardziej, nie do 

oficjalnego wglądu, to były jeszcze takie czasy, że nie można było z tymi listami się obnosić. 

Trudno mi powiedzieć ile było dokładnie osób, czy to było 1000, czy to było 800, czy to było 

1500. Wydaję mi się, że na podstawie danych z list osób, które brały pieniążki, można by 

dojść do tego ilu strajkujących rzeczywiście było.  

 

K: Jest mowa o 150 osobach, które strajkowały w pierwszych dniach, jest nawet ich 

lista. 

Ja już mówię o końcu, jeśli chodzi o Komitet Strajkowy to myśmy pieniążki pobierali dopiero 

w Brygidzie, po jakimś czasie po zakończeniu strajku. Końcowa, zamknięta lista byłaby 

wiarygodna, ale nie wiem jak do tego dotrzeć. 

 

M: To jednak jest dosyć mało. Czy czuliście się za słabi? 

W ‘80 roku, chociaż ja nie brałem udziału w strajku w Stoczni Gdańskiej, ale z relacji tych 

ludzi, którzy brali wynika, że strajk w ‘80 roku odbywał się identycznie jak strajk w roku 

’88.W pierwszych dniach było 600 czy 700 osób. Właściwie pierwszego dnia strajku, w roku 

’80, na 16000, brakowało kilkaset osób. Przecież po wydarzeniach grudniowych nie było tak 

łatwo skrzyknąć dużo ludzi. W stanie wojennym wszystko było tak samo. 13 grudnia czołgi 

podjechały, rozwaliły bramy i wjechały. W tym momencie gdy ludzie stali bliżej, bo nie 

odeszli, Nas by rozjechały, też polałaby się krew, zresztą i tak się polała i tak się polała, tylko, 

że w innych regionach. 

 

M: Czyli według Pana te strajki są w pewnym sensie porównywalne? 

J: Są w pewnym sensie porównywalne. ‘88 rok dał nadzieję, że zaczyna się jednak coś 

nowego. Było zaangażowanie strajkowe w tworzeniu nowych struktur "Solidarności", 

wchodziło nowe pokolenie ludzi młodych, nie typowi opozycjoniści, ale ludzie, którzy 

jeszcze nie mieli do czynienia z opozycją i działalnością związkową. Te struktury zaczęły się 

rozrastać, młodzi ludzie zaczęli w nie wchodzić. Skoro młodzi ludzie zaczęli wchodzić to 

wiadomo, że to będzie dalej automatycznie przechodziło z pokolenia na pokolenie, bo w tym 

czasie nikt sobie faktycznie nie zdawał sprawy, że komuna padnie tak szybko, co po roku już 

było wiadomo oficjalnie Musiał mieć na to wpływ również strajk majowy, jednak to jest coś 

w rodzaju takiej tabletki z opóźnieniem, co po mału rozpuszcza się i działa - no i to tak 

zadziałało  

 

M: Wiadomo nam, że w stoczni nie było jedzenia, że były problemy w związku z tym, że 

było was mało, nie mieliście specjalnie czasu żeby spać. Jak to wyglądało w Pana 

przypadku? 
J: Ileś dni człowiek pospał 2-3 godziny dziennie. To było może wszystko. Powtarzam jeszcze 

raz, nie było czasu o tym myśleć. Człowiek przespał się godzinkę gdzieś tam, raz dwa, w 

biegu i nie myślał w ogóle o tym. Zaczęło to odchodzić dopiero po zakończeniu strajku. Na 

drugi dzień, jak się wróciło do domu, człowiek był taki wykończony, że jakby 48 godzin 

przez 24 godziny wyrobił. Tak, nie miało się czasu myśleć o tym, że coś boli, że człowiek jest 

niewyspany. Nie było czasu na to i właściwie to się dobrze skończyło. 



 

A: Czy byliście podzieleni na jakieś grupy, wyznaczono odpowiedzialnych za jakieś 

zadania? Jak to wyglądało? 

J: Był Komitet Strajkowy, struktury podziemne, stamtąd ktoś tam kierował. My byliśmy tylko 

podstawowymi żołnierzami do wykonywania tej konkretnej roboty. Jak już mówiłem o tym 

zapleczu z zewnątrz, no to ktoś musiał tym kierować. Byłym przewodniczącym 

„Solidarności” był Lech Wałęsa i na te czasy, co myśmy wtedy to wszystko  przechodzili, to 

chyba on jednak miał najwyższy wpływ. Obiektywnie rzecz biorąc, wiadomo podziemny 

przywódca, w dalszym ciągu wszyscy go uznawali. Dzisiaj, po części się dziwię, że wszyscy 

go szkalują. Nie wiem, kim on tam był, ale jedno mogę powiedzieć, jak się człowiek z 

zewnątrz przyglądał wszystkim doradcom, którzy teraz go szkalują, a wtedy „panie Lesiu, 

panie Lesiu”, mu się podlizywali. W tamtym okresie, bez niego nie było można podjąć żadnej 

decyzji. Głównodowodzący musiał być, a wojsko już wykonywało to, co do każdego 

należało. 

 

A: Czyli w pewnym sensie była hierarchia, byli przywódcy? 

J: Hierarchia tak. W każdej działalności, w każdej organizacji, wszędzie, czy to jest związek 

czy to jest partia, nie wszyscy mogą być przywódcami. Ktoś musi rozkazy wykonywać a, że 

my byliśmy na trochę niższym szczeblu, musieliśmy robić to, co trzeba. Ludzi trzeba było 

przekonywać, sprawdzać, kontrolować, co się dzieję, na jakie bramie. Jak podjechał pluton 

ZOMO, to z tych 50 ludzi przy bramie też by nic nie zostało - wszyscy by pouciekali przez 

płot do domu. Były takie momenty depresji, jednak trzeba było cały czas pilnować tego 

wszystkiego. 

 

A: Były jakieś dyżury? 

Tak, tak, na okrągło, całą dobę cały komitet był tak rozlokowany, że nie miał czasu na jakieś 

konkretne narady. Właściwie Aloś Szablewski, jako przewodniczący podziemnej 

„Solidarności” Stoczni Gdańskiej, w większości zajmował się wywiadami. Czarną robotą 

myśmy się zajmowali. Aloś Szablewski był od udzielania wywiadów. W tym czasie Wojtek 

Kreft był rzecznikiem prasowym. 

 

A: Jaka była skala pomocy i ofiarności społeczeństwa? 

J: Oj Bardzo duża. 

 

A: Czy rozmawiał Pan z ludźmi przez bramę? Czy mogli podchodzić do tej bramy? 

J: W pewnych okresach mogli podchodzić do bram. Wspierali duchowo, finansowo, jak się 

dało, ale jaki konkretnie miało to wpływ to trudno mi na ten temat coś powiedzieć. Nie było 

czasu na rozmowy, rozmawianie pod bramą, stanie z ludźmi. Więcej czasu trzeba było 

spędzić na murze, gdzieś tam, z kimś porozmawiać z naszej załogi. Dzisiaj się może tak 

wydaje, że my jako Komitet Strajkowy mieliśmy czas na porozmawianie sobie z tym, czy z 

tamtym. To był ogromny stres, człowiek nie miał czasu myśleć o niczym. Toczyły się 

rozmowy z dyrekcją, potem rozmowy w kurii biskupiej. Człowiek zdążył przyjść z jednych 

rozmów, co nieco zjeść, wsiadał w samochód i jechał do kurii biskupiej, wrócił zdążył zjeść, 

zapalić papierosa, chwilę posiedzieć i musiał znowu lecieć, bo coś tam, jakiś wózek znowu 

gdzieś się rozkraczył, bo atakuje nas OC czy ZOMO, czy coś w tym rodzaju. Szperające 

oddziały komuny w tym akurat strajku dały się dość mocno we znaki. Alarmy były na 

porządku dziennym. 

 

A: Jaki był kontakt z tymi, którzy przynosili żywność? Czy były jakieś przypadki pobić? 



J: W większości przypadków przenoszeniem żywności zajmowały się dzieci. One najsprytniej 

to robiły. To były rejony gazowni, PKS-u. Im to najsprytniej przychodziło, one się tym 

właśnie zajmowały. Mi się wydaje, że nawet z tego względu, że jednak milicja inaczej 

podchodziła do takich dzieci. Co takiemu dziesięcio czy dwunastolatkowi mogli zrobić? 

 

A: Czy były jakieś prowokacje ze strony władzy? 

J: Prowokacji było bardzo dużo. Można by tu siedzieć i co najmniej dzisiaj cały dzień i całą 

noc opowiadać. Mi się wydaje, że ja już tutaj nie będę o tych prowokacjach za dużo mówił, 

bo ile książek ukazało się z maja to wszystko już jest ja mogę tylko na dzisiaj przytaknąć, że 

wszystko to, co było jest prawdą. Szczególnie dał się nam we znaki jeden dyrektor chyba od 

spraw produkcji, Deptała. Człowiek, kawał skurczybyka, z dwumetrową rurą biegał. Był taki 

moment, że któremuś z operatorów straż zabrała kamerę. Ona była nie wyłączona. Słychać 

tam parę nagranych momentów. Słychać tylko głos, nie wiedzą, co z tą kamerą zrobić. Można 

się śmiać, ale w tamtym okresie nikt się z nikim nie patyczkował. 

 

I: Wspominał Pan o doradcach. Jakie miał Pan z nimi relacje? 

J: Zależy, o których doradców chodzi. Z Wielowieyskim chyba raz, czy dwa razy brałem 

udział, w spotkaniach u dyrektora. Nie pamiętam dokładnie, który to był dzień, kiedy 

Wielowieyski pojechał do Warszawy. Został u nas Mazowiecki, z którym jeździliśmy na 

negocjacje do dyrekcji i do kurii biskupiej. W tych czasach Mazowiecki wywarł na mnie 

pozytywne wrażenie i nic więcej nie powiem na ten temat, bo ludzie się niestety zmieniają. 

 

I: Jak Pan ocenia ich działania w maju i w sierpniu? Czy przyczynili się do kształtu 

strajku? 
J: Robotnik, jak robotnik, nawet tworząc struktury zakładowe, czy w ogóle związkowe, nie 

jest w stanie znać różnych przepisów prawnych i wszystkiego po kolei, jak tą kartkę papieru 

napisać, złożyć do sądu pozew o to czy tamto, czy ktoś był pobity, czy ktoś był zwolniony. 

Musieli być tacy ludzie, którzy pomagali teoretycznie i praktycznie, bo osobiście brali w tym 

udział. 

 

I: Jakie pańskim zdaniem znaczenie, dla przebiegu strajków w ‘88 roku, miał Lech 

Wałęsa? 

J: Jakie znaczenie miał? Co ja mogę powiedzieć? Na pewno pozytywne, że ludzie teraz 

psioczą. Pech jest tylko taki a nie inny, że nie brał udziału od pierwszego dnia i to jest 

podstawowy mankament. Chyba wszyscy mu to zarzucają. 

 

K: „Jak będzie więcej ludzi to przyjdę”... 

J: Ale ja bym się mu nie dziwił. Dzisiaj wszyscy mogą sobie tak powiedzieć, że wszystko to 

jest wina „Solidarności”, wina Wałęsy. Cała opozycja mu to dziś zarzuca, ale „zapomniał wół 

jak cielęciem był”. Co to jest za wojsko bez generała? Był taki moment, kiedy ZOMO po iluś 

dniach strajku w Nowej Hucie, doszło tam przecież do pacyfikacji, to samo groziło nam. Były 

przecież, co pół godziny, co godzinę, przyjazdy pod bramę, przez megafony różne okrzyki 

takie straszenie, propagandowe. Był taki alarm w nocy. Wałęsa obudził się, to był chyba 

czwarty dzień strajku, jak już na stałe został. Idziemy wszyscy, bo ZOMO atakuje i tam spod 

drugiej bramy ktoś przyleciał i powiedział, że milicja atakuje bramę. Wałęsa wstał i idzie. Nie 

wiem, chyba było z 20 doradców i nikt się nie ruszył, wszyscy spali. Pierwszym, który ruszył 

był Lech Wałęsa. To był taki epizod śmieszny.  

 

K: Jak ze śpiącymi uczniami w ogrodzie? 



J: Tak, ale to się tak wydaję nie, że można komuś coś zarzucać jak się dużo mówi mało się 

robi i to jest podstawowy chyba problem nasz Polaków, że my dużo mówimy a mało robimy 

 

I: Jaka była rola religii i Kościoła w strajkach w ‘88 roku? 

J: Wsparcie duchowe i wsparcie, mi się wydaję, finansowe też. W tym sensie, że nie w 

pieniążkach, ale wynajmowanie sal katechetycznych. Przecież gdzieś te zebrania wstępne 

musiały być organizowane. Te pierwsze jak wspomniałem w kościele św. Bartłomieja. 

Myśmy salki mieli tam wynajmowane, ktoś to musiał udostępnić, zezwolić na to. Przecież, co 

to by było, bez zezwolenia, nikt nie mógł sobie na teren kościoła wejść i organizować coś 

tam. Zebrania podziemnych struktur właściwie, w roku ’88, były już legalne, dlatego 

zaangażowanie było bardzo duże. 

 

I: A rola poszczególnych duchownych? 

J: Największą, wiadomo, ksiądz Jankowski. No i co tu można dodać? Człowieka zgnoili i 

tyle. 

 

I: A biskup Gocłowski też w jakiś sposób wspierał? 

Np na pewno. Jak jeździliśmy do kurii, biskup stanowił łącze pomiędzy Gdańskiem a 

Warszawą. Osobiście rozmawiał z generałem Andrzejewskim i przekazywał potem swoje 

informacje na ten temat. To były bezpośrednie negocjacje, jego z generałem. 

 

I: 6 maja był Pan u biskupa. Na jakie tematy wtedy rozmawialiście? Jak to wyglądało? 

J: Ciężko mi już coś przytoczyć konkretnie. O sprawach organizacyjnych, o stanie ludzi, o 

morale, co można jeszcze zrobić, żeby dało się wygrać to wszystko. Takie podstawowe 

sprawy, czy jesteśmy zabezpieczeni w żywność itp. Chodziło o to żeby nikomu włos z głowy 

nie spadł, bo wiem doskonale, co po Nowej Hucie nam tutaj groziło. Biskup się zaangażował 

w to, żeby jednak to wszystko się bezpiecznie skończyło. Potem już tylko chodziło o to, żeby 

bezpiecznie wyjść i przeżyć to wszystko - różnie mogło być. 

 

I: Czy mieliście, Pan już wspominał, kontakt z UG, uczelniami innymi? 

J: Uniwersytet cały czas wspierał NSZZ prowiantem, finansowo i duchowo, tworzono listy 

protestacyjne, wszystko to było spisane. 

 

I: Uniwersytet też strajkował. Czy odbyło się to w stoczni jakimś szerszym echem? 

J: Stocznia była już wtedy terenem zamkniętym, wszystko było otoczone przez milicję. 

Jedyny teren dostępu z informacjami z zewnątrz to była brama numer 3, przy wydziale k-3. 

Jeszcze do dzisiaj są wymalowane przecież hasła strajkowe, które były już zamalowane 

lepikiem czarnym, ale od czasu do czasu jeszcze przebłysk jest i widać te napisy. Tam, 

szczególnie przy przejazdach pociągów dalekobieżnych, młodzi chłopcy nieźle sobie gardła 

pozdzierali, przez tyle dni wykrzykując wiadomości, które były niesione w Polskę. 

 

M: Czy miał Pan jakiś kontakt z zagranicą, polską emigracją, opozycją? Co one wtedy 

dawały? 

J: Nie miałem żadnego kontaktu, jak powtarzam, nie byłem działaczem typowo opozycyjnym, 

zakonspirowanym. 

 

M: A czy były jakieś korzyści, które Pan mógł dostrzec jako taki skromniejszy działacz? 

J: O jakich korzyściach mówicie? Dla mnie korzyści są tylko takie, że jednak Polska 

uzyskała, po pewnym okresie czasu, wolność. Tylko wolność jest dzisiaj słowem po części 

pustym, bo ludzie różnie do tego podchodzą. Wydaje mi się, że za komuny wolność i 



patriotyzm były inaczej postrzegane. Dzisiaj jak się okazuje, nie wszyscy hymn znają. Trudno 

powiedzieć, że niektórzy działacze opozycyjni robili to dla pieniędzy, niektórzy w ogóle 

żadnej pracy nie podejmowali, bo nie musieli tego robić, to był ich zawód. Dzisiaj nie mogę 

powiedzieć po nazwisku, czy to był ich sposób na życie, możliwe, że tak. Podstawą była 

jednak wolność, człowiek w tamtym czasie zdawał sobie sprawę z tego, że może coś jednak 

osiągnąć. Jak można było żyć w kraju, w którym nic nie było, nic nie można było robić. 

Mówię, że właśnie dzisiaj mogę sobie to inaczej rozegrać, mogę sobie z wami porozmawiać, 

mogę być wkurzony na to, na tamto. To nie jest dzisiaj taka czysta relacja, jak chodzicie po 

wszystkich, rozmawiacie ze wszystkimi. Dzisiaj już jestem wkurzony na tych, na tych, na 

tych, zresztą wszyscy po kolei i dzisiaj, jak mówię, z wami inaczej tutaj rozmawiam no, bo 

wiem, co było wtedy, o co człowiek walczył. 

 

M: Wszyscy się zmieniają. 

J: Rozumiem, że się wszyscy zmieniają, ale robić coś dla korzyści i to w większości dla 

korzyści finansowej? Człowiek nie miał takiej styczności, nie miał dostępu do takich spraw, 

które by pozwalały osiągać z tego jakieś korzyści finansowe, bo nikt nie zdawał sobie sprawy 

z tego, że by mógł coś osiągnąć, z czegoś takiego. Co to by było, jakby wszyscy w Polsce 

wystąpili teraz o odszkodowania, bo brali w jakimś strajku udział? Za ‘80 rok trzeba byłoby 

wszystkim Polakom wypłacić odszkodowania. Jak się dzisiaj okazuje, że 99% ważnych 

działaczy opozycyjnych odebrało jakieś odszkodowania i to pierwszymi decyzjami, jakimi 

podjęli po upadku komunizmu, było składanie wniosków o odszkodowania po kasiorę to, co 

to za działacze byli?  

 

M: Tak apropos pieniędzy, czy wiedział Pan coś na temat pomocy finansowej, która 

płynęła z zagranicy i z Polski? 

J: Od mieszkańców, na prostym przykładzie, myśmy zbierali, co dziesiątego pieniążki. One 

przechodziły od kolegi do kolegi i gdzieś one były. Właśnie, jak mówię, to były tajne 

struktury. Pomoc była, bo musiała być. Pieniążki na bibułę, na farbę, na wszystko, z niczego 

czegoś nie było, ale że nikt do tego nie mógł mieć dojścia, bo jak powtarzam to były struktury 

ściśle tajne, a nie do ogłaszania oficjalnego, także trudno mi powiedzieć, kto, gdzie, ile 

wpłacał, kto mógł dawał pieniążki. Jak nie w kościele to przecież były nieoficjalne wpłaty u 

nas w stoczni. To było tak zorganizowane: jak ktoś chciał wpłacić czy wypłacić jakieś 

pieniążki, a to było, co miesiąc przez parę lat właśnie robione, zawsze się szło do 

odpowiednich ludzi, u nas był Jasio Wójcik i on te pieniążki potem przekazywał dalej. Pomoc 

finansowa była na pewno przez cały czas, kto ile trudno mi powiedzieć, w jakich 

wysokościach były te wpłaty i zbiórki wszelkiego rodzaju. 

 

I: Co Pan sądzi o procesie toczącym się obecnie przeciwko Lechowi Wałęsie, dotyczącym 

rzekomego przyjmowania przez niego pieniędzy przeznaczonych dla „Solidarności”? 

J: Nie jestem z tego poziomu działaczem. Jeszcze raz powtarzam, że ja byłem zwykłym 

członkiem „Solidarności” i niczym więcej. To, że byłem raz wiceprzewodniczącym i potem 

zrezygnowałem ze wszystkich funkcji to był epizod. Mi się wydaję, że powtórzę „zapomniał 

wół jak cielęciem był”, że szkalować kogoś dzisiaj jest bardzo prosto. Wydaje mi się, że w 

tamtych czasach, nawet powiem na naszym prostym przykładzie, to było tylko zaufanie do 

ludzi. Jeżeli myśmy zbierali pieniążki do dziesiątego, każdego miesiąca, po wpłacie nie 

można było zrobić listy wpłacających, kto ile pieniążków dał. Przecież jak UB by dorwało tą 

listę, pomyślmy logicznie, co by się stało. Nie można było czegoś takiego tworzyć, czy ktoś 

dał 50 zł czy 1000 zł, to nigdzie nie było zapisane, zanotowane. Wiadomo było, że kasa jest w 

związku. Zajmowali się tym księgowi, jak u nas na wydziale Jasio Wójcik. On zbierał, on 

wiedział ile tych pieniążków, nas to już nie interesowało. Wiedzieliśmy, że to był bardzo 



uczciwy człowiek. Wiadomym było, że on ani złotówki nie weźmie i jemu się ufało. Na temat 

maja ‘88 roku, ktoś powie, że Górczak dostawał 10000 zł przy bramie. No, co może tak 

zrobić ktoś? No, może tak zrobić. Ludzie kochani, nie dajmy się zwariować. Czy on będzie 

pamiętał, co on tam robił, czy on tam osiem tysięcy dostał? Trudno mi powiedzieć, ja nie 

brałem udziału w tym, nie byłem tam, ale mi się wydaję, że tego człowieka, za te zasługi za 

dużo się dzisiaj szkaluje.  

 

M: Jak wyglądały wewnętrzne konsultacje między wami, w maju, podczas których 

ustalono 5 postulatów strajkowych? 

J: Te konsultacje to nie musiały trwać długo, bo już pierwszego dnia było mniej więcej 

wiadomo, jakie są postulaty. W pierwszej delegacji, na rozmowy do dyrektora, w pierwszy 

dzień strajku, brał udział Aloś Szablewski, automatycznie było wiadomo, że ten straj będzie 

firmował związek zawodowy, że będzie to strajk o „Solidarność”. Ci ludzie, co zorganizowali 

ten strajk na K-1, przyszli do nas i w trakcie tych pierwszych rozmów na hali, szli i 

tłumaczyli, o co jest ten strajk. W pierwszym momencie było o pieniążki, o podwyżkę płac. 

To był ten pierwszy postulat, a że potem wyszło to, że oni żadnego zaplecza, ani nic nie mieli 

no to tak jak mówię, trudno by było żeby te 100 czy ileś osób, które przyszło z K-1, 

zorganizowało strajk i kierowało nim przez dziesięć, osiem dni, czy nawet przez miesiąc. 

Jakby się nie powiodło, żyć trzeba z czegoś, trzeba coś jeść. 

 

A: Jak ocenia Pan postawę dyrekcji stoczni, władz lokalnych? 

J: Nie muszę za dużo dodawać do tego, co wszyscy już przede mną powiedzieli. Negatywnie 

oceniam tą działalność. 

 

K: Brał Pan udział w negocjacjach z dyrekcją? 

J: Tak. 

 

K: Jak to wyglądało? 

J: No jak to wyglądało? Tragicznie. Jechało się, 2-3 godziny się tam siedziało, nie wiem, o 

czym się rozmawiało, bo to były takie rozmowy. 

 

A: W jakiej formie to było prowadzone? 

J: To było w takiej formie: „kurwa rozpierdolimy was zaraz i sobie podskoczycie”. To nie 

było tak, że siadł inteligent z inteligentem i sobie porozmawiali. „Wpierdolimy wam, że się 

nie pozbieracie”. Tylko, że ja mogę sobie to dzisiaj powiedzieć, wtedy to się przecież tak nie 

mówiło, nie można było za dużo mówić - przecież oficjalnie trzeba było umieć język trzymać 

na wodzy, bo jednak SB czuwało. 

 

A: Czy nastąpił moment, że poczuliście, że jesteście silniejsi od władzy? 

J: To był taki moment, w którym w trzecim dniu strajku, chyba Lech Wałęsa, postanowił już 

czynnie brać udział. Tak mi się wydaje. To chyba był 3 dzień. Ewentualnie można by jeszcze 

rzucić drugi dzień strajku, kiedy zdobyliśmy stołówkę, bo trzeba też powiedzieć, że tą 

pierwszą noc trochę śmiesznie żeśmy przekoczowali, ale stołówka była zamknięta tam były 

urzędowo siły specjalne, wspierające majstrów, kierowników. 

 

K: A co sprawiało, że czuliście się silni? 

J: No samo to, że już lokum mieliśmy. 

 

K: Jest Wałęsa, jest lokum... 



J: Jest Wałęsa, jest lokum i to trzeba jednak przyznać, bo chodzi o wiece. W pierwszych 

dniach strajku, czynnie brało udział jakieś kilkaset osób. Reszta na wydziałach grała w karty. 

Każdy zajmował się nie pracą, bo ktoś dzisiaj powie, że jakieś wydziały pracowały - nie 

pracowały. Wszyscy siedzieli, kawały opowiadali. Ale jak trzeba było np.: był taki moment, 

jak należało wagony rozładować, które przyszły gdzieś z zagranicy, gdzieś z Danii czy z 

skądś, z watą. Trzeba je było rozładować i musiała być jakaś liczba ludzi oddelegowana. To 

faktycznie groziło już jakimiś karami dewizowymi. Nie było problemu. Trzeba było iść, 

poszli ludzie rozładowali i było zrobione. Jeśli chodzi o pracę, nikt nigdzie nie pracował, 

strajk to był strajk, nie było litości. Lech Wałęsa miał to do siebie, że potrafił mobilizować 

wokół siebie dużą liczbę ludzi. Jak już mówiłem na wiece przychodziło ok. 80% załogi, parę 

ładnych tysięcy ludzi, tylko, że potem to już po tylu dniach walki, mniej. Jak mówiłem, w 

strajku nigdy nie brało udziału 100% ludzi, poza wyjątkiem ‘80 roku, w którym dopiero 

chyba po 3 dniach i to, po jakiej dyktaturze, brali wszyscy. Demokracja, która jest dzisiaj, to 

jest w pewnym sensie dyktatura. Mi się wydaje, że jak masz pieniądz to rządzisz. Tak samo 

było wtedy, chociaż ja nie brałem udziału, ale ci ludzie, co opowiadali na temat organizacji 

strajku, na temat udziału w strajkach, mówili, że jednak ten reżym strajkowy musi być. 

Zależy jak ty jesteś przygotowany, jak organizujesz ten strajk, czy potrafisz tych ludzi 

zmobilizować i zatrzymać. Są tysiące ludzi, trzeba im dać zajęcie, bo pracy nie wykonują, 

trzeba ich czymś zająć. A głupoty w tym momencie przychodzą od razu do głowy. Jeden 

wypije pół litra, drugi gdzieś wino wypije. Trzeba tego wszystkiego pilnować. Tak się czasem 

może wam wydawać, że myśmy nie mieli czasu podejść, porozmawiać. Przecież nie pilnując 

tego wszystkiego, z alkoholem dajmy na to, by nie było problemów tylko, że w tym układzie 

zawsze na strajkach było tak, że jak się kogoś pijanego dorwało, od razu oficjalnie za bramę i 

kopniak w tyłek Nie było litości i czasem były takie moment, że myśmy woleli mieć mniej 

ludzi, ale za to trochę więcej spokoju. Od środka rozsadzały nas służby specjalne, cały czas 

czuwały. To nie jest tak, jak my w piątkę zbierzemy się, ja ciebie znam, ciebie znam, ciebie 

znam, wiem, że nic nie wypije, bo się powie to i tamto, ale jak jest ileś tysięcy ludzi, to on mi 

dzisiaj powie ja zrobię Józek to i tamto, ale za pół godziny on pójdzie za drzewo i zrobi, co 

będzie chciał. Także nie jest to wszystko takie proste jak się wydaje. 

 

A: Podobno był nie podpisany protokół projekt porozumienia między KS a dyrekcją… 

J: Od początku rozmowy były takie, jakie były. Wiecie z na pewno z innych relacji… 

 

K: Z relacji wiemy, że próbowano przekupić Pana mieszkaniem. 

Nie. Może kiedyś, jakbym wcześniej się ożenił… Jakbym poszedł i powiedział, że mam 

zamiar się zająć działalnością opozycyjną w ’88 roku. To zamiast dostać mieszkanie, prędzej 

by nie zamknęli. Ale przekupienie… Był wtedy dyrektor Dołężka, który zaproponował: 

„Czemu Pan nie przyszedł? Mieszkanie byśmy załatwili.” Ale to nie tym rzecz ta polega! 

Żeby kogoś czymś przekupić.  

 

I: Czy miał Pan jakiś bezpośredni kontakt z mediami? 

J: Aż za dużo.  

 

I: A jak to wyglądało? 

J; Bardzo dużo spotkań, za dużo. Potem, to mi się już tego wszystkiego odechciało. 

Wywiadów można było udzielać cały czas, non stop, non stop. Cały świat się tu zjeżdżał,  

interesował się nami. Wszyscy chcieli z nami rozmawiać. Były takie momenty, że już 

człowiek miał dość tego wszystkiego. Ile razy można o tym samym opowiadać? Tym 

bardziej, że wszyscy wiedzą, o co chodzi.  

 



A: Dotarliśmy do wyników badań OBOP-u z 88 roku, były to badanie przeprowadzone 

piątego maja w Warszawie. Pytanie brzmiało: „Czy telewizja i radio wyczerpująco 

informują o strajkach?” Z wyników dochodzimy do wniosku, że słabo było wiadomo o 

tym w Polsce.  

J: Jak już mówiłem, mieliśmy ludzi od propagandy przy bramie numer trzy, wydziału K1. 

Pociągi dalekobieżne, które tam jeżdżą, tam jest brama blisko peronu, stacja kolejowa 

„Gdańsk Stocznia”. Tam chłopcy zajmowali się propagandową akcją; przez nagłośnienie, 

megafony, malowanie plakatów, haseł różnych 

 

A: A jak państwowe media reagowały na strajki? 

J: Co myśmy mogli usłyszeć? W radiu jedynie. Wszystko było odcięte od świata. Ja akurat 

tych informacji posiadałem więcej, bo jeździłem, jak już powiedziałem, na rozmowy do 

biskupa. To były informacje, które trzeba było zachować po części dla siebie. Trochę tak jak 

na wojnie: „Józka ktoś zastrzelił. Nie idziemy do ataku, bo ktoś zginął.” Mam tu na myśli 

pacyfikację Nowej Huty. Cel uświęca środki. Nie można było o tym wszystkim od razu 

powiedzieć, trzeba ich do tego przygotować. Po mału, bo skutki mogłyby być piorunujące. 

Nie każdy wytrzymywał psychicznie. Jeżeli chodzi o propagandę, a wiemy jaka ona była, to 

mamy postać słynnego rzecznika prasowego Jerzego Urbana. Potrafił on doskonale 

manipulować opinią publiczną, kształtować propagandę.  

 

I: A propos mundialu. Wiemy, że był Pan bardzo zapracowany, ale czy słyszał Pan o 

meczu Lechii z Górnikiem? W meczu tym, Lechia wygrała a sam mecz przemienił się w 

ogromną manifestację poparcia dla „Solidarności”. 

J: Oczywiście, że tak. Trudno nie usłyszeć o czymś takim.  

 

I: Jak to było odbierane? Pan Gałęzewski mówił, że klub Lechia Gdańsk zawsze był 

silnie związany z „S”. Czy zgodzi się Pan z tym? 

J: Na tamte czasy, stadion przy ul. Traugutta przepełniony był „opozycyjną” atmosferą. To 

było centrum zbierania ludzi o poglądach opozycyjnych.  

 

I: Czym wg. Pana spowodowany był brak pacyfikacji strajku majowego? 

J: To tylko generał Andrzejewski wiedział. Należy o to pytać najwyższe władze państwowe, 

może biskup Gocłowski wiedział. My możemy sobie tylko gdybać. Na maj czy sierpień, to za 

szybko by było, żeby stwierdzić, że ustrój został obalony. Służby specjalne cały czas działały, 

działają i teraz. Być może, za dwadzieścia lat okaże się, że to wszystko przeprowadziły służby 

specjalne. Dwadzieścia lat temu mówiłbym zupełnie inaczej; teraz człowiek jest już dojrzały, 

wie to i tamto. Gdyby Wałęsa chciał dzisiaj skoczyć przez płot, to nie wiem czy dziesięciu 

ludzi stanęłoby za nim. Nie mówię tu o samym człowieku tylko o całej działalności. To są 

odczucia zwykłego robotnika. Jeżeli dzisiaj pójdziecie do Stoczni Gdańskiej i zwykłego 

robotnika zapytacie się jak on podchodzi do tych wydarzeń, to za przeproszeniem rzuciłby 

obfitą wiązankę pod adresem wszystkich solidarnościowców. Niestety, takie jest podejście 

ludzi to tego co się wydarzyło. 

 

I: Jak doszło do zakończenia strajku majowego? 

J: Po tych iluś dniach męczarni, jeżeli się jeździ 8 czy 9 razy na rozmowy do gmachu 

dyrekcji, gdzie wejście zabezpieczone było stalową rurą i wszystko jest pozamykane, drzwi 

obłożone blachami żeby ktoś tam nie wtargnął. W czasie, kiedy Nowa Huta i inne 

poszczególne ośrodki zostały już spacyfikowane, zostaliśmy sami. Trzeba było już myśleć o 

zakończeniu. Płoty wystarczającej szczelności nie mają; ludzi zaczynało z czasem ubywać. 

Pod koniec zostało około tysiąca, może trochę więcej. Na tle kilku tysięcy to jest suma bardzo 



poważna. Jak się widzi, że wszystko dookoła pustoszeje, to trzeba podejmować jakieś 

decyzje. One nie były ciekawe, bo raczej nikt nie chciał tego robić. Trzeba było przejrzeć na 

oczy i powiedzieć „koniec”. Nie było nikogo chętnego do ogłoszenia zakończenia strajku. 

Żaden działacz, ani Lech Wałęsa, ani Alojzy Szablewski nie chciał się tego podejmować  

żeby stanąć na stołówce centralnej i to powiedzieć. Brakowało odwagi.. Jakby nie patrzeć, 

zacięcie wśród ludzi, który zostali było, i to bardzo duże, determinacja była „do końca”.  

 

I: Jak Pan wspomina wyjście ze Stoczni 10-ego maja? Niósł Pan krzyż. Kościelski mówi, 

że była to przegrana „S”, Wałęsy, że wychodziło tylko 395 osób, podobno przy bramie 

ktoś był pijany.  
J: Jak już mówiłem o tej „tabletce rozpuszczalnej”, coś jednak się zaczęło. A to że nie 

wszystko się narodziło od razu, nie szkodzi. Wszystko rozwijało się stopniowo. Jakiś 

kierunkowskaz po maju ’88 pozostał.  

 

K: Jak to się stało, że to Pan niósł krzyż? 

J: To był krzyż Komitetu Strajkowego z sali, w której żeśmy obradowali. Tak się stało, że 

ktoś go nieść musiał. Lech Wałęsa był zajęty, obok mnie Andrzej Celiński też zajęty był. Ja 

akurat byłem wiceprzewodniczącym komitetu i w moim miejscu mógłby być Alojzy 

Szablewski, ale drugiego dnia strajku powiedział: „Wiesz co Lechu? Ja będę wychodził 

ostatni”. Ale to powiedział na drugi, czy trzeci dzień strajku. Wałęsa, usiadł mu trochę na 

ambicji, bo gdy ustawialiśmy się do wyjścia, Alojzy stanął na początku. Na to Lech: „Wiesz 

co Aloś? Mówiłeś, że wychodzisz jako ostatni.”. To był jeden z śmieszniejszych epizodów 

podczas strajku. Alojzy, gdy wyszedł, w końcu dotarł do pierwszego szeregu.  

 

M: Jak wspomina Pan przemarsz do św. Brygidy? 

J: Początek był trochę przygnębiający. Część młodych ludzi płakała. Policja pousuwała 

wszystkie szpalery na pierwszych stu metrach. Nikt nie wiedział o tym końcu strajku, kiedy 

będzie wyjście ze Stoczni, o jakiej godzinie. Gdy pokonaliśmy te pierwsze sto metrów, 

widzimy tłum, mieszkańcy, ze św. Brygidy idący w naszą stronę. To było piętnaście, góra 

dwadzieścia minut, jak wszyscy się zorganizowali. To były dosłownie tłumy mieszkańców 

przy naszym przejściu do Brygidy. Tak się to właśnie zakończyło.  

 

M: Co działo się między majem a sierpniem ’88? Co Pan wtedy robił? 

J: Najnormalniej w świecie pracowałem w Stoczni. Zaczęły być tworzone zrębki oficjalnych 

struktur zakładowych. Zbieraliśmy się, co jakiś czas w jakiejś salce katechetycznej omówić 

jakieś sprawy. Nie było możliwości żeby wszystkich zebrać, to trwało miesiące. Trzeba był 

powiedzieć to i tamto, zorganizować wybory. Nie dało się wynająć hali sportowej zebrać 

ludzi i po sprawie. Wtedy to było niemożliwe. Można było zebrać po 30-40 osób, top secret, 

żeby się to wszystko nie wydało, żeby jakiejś nagonki nie było.  

 

M: Czy miał Pan w tym jakiś udział? 

J: Po części tak. Dokument, który został złożony w sprawie rejestracji „S”, to część kolegów, 

za naszym poparciem, znajdowała się w komitecie założycielskim NSZZ „Solidarności” 

Stoczni Gdańskiej.   

 

M: Jak Pan ocenia inicjatywę i działania Jacka Merkla? 

J: Pamiętam, że pierwszy dzień strajku, nie ma żadnych działaczy opozycyjnych, doradców. 

Nawet kilku działaczy jak się pojawiło, dostało ochrzan od Wałęsy, że nie pojechali w Polskę 

robić to, a tamto. A w maju to wszyscy się zlecieli od razu do stoczni z całego kraju. Wszyscy 

czekali i leżeli. I dostali od niego ochrzan. A jeśli chodzi o Jacka Merkla, pamiętam, że 



studiował w tym czasie. Od czasu do czasu widziałem go w „Brygidzie”. Czasem chodziliśmy 

razem na zebrania w wieży kościoła. 

 

K: Brał Pan udział w tworzeniu MKS-u i reszty struktur? 

J: Nie. Z widzenia znałem tych ludzi, ale konkretnie udziału nie brałem. 

 

M: Jak ocenia Pan spotkanie Wałęsy z Kiszczakiem i „nagłe” zakończenie strajku w 

sierpniu? 

J: W sierpniu to mnie w ogóle nie było w Stoczni. Byłem wtedy na urlopie w Gołubiu. Ale 

dla mnie, zwykłego robotnika, było to coś bardzo dużego, symbolicznego. Coś w końcu 

drgnęło, coś, o co walczyliśmy tyle lat. Inaczej by się rozmawiało w maju czy sierpniu ’88 

roku. Dzisiaj, gdy o tym myślę to mnie to, delikatnie mówiąc, denerwuje.  

 

M: Wielu czuło się oszukanych i zdradzonych? Jak Pan uważa? 

J: Wtedy  to był blask entuzjazmu i euforii. Coś zaczynało się dziać, wiemy to doskonale po 

wyborach w 1989 roku. Teraz jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do tematu rzekomego 

przywłaszczenia pieniędzy przez Lecha Wałęsę. Zacznijmy od tego, że gdyby każdy działacz 

opozycyjny nie zrobił sobie zdjęcia z Wałęsą, to nie byłby w ogóle wybrany do Sejmu. Polska 

to było po pierwsze papież, po drugie Wałęsa. Ktoś dzisiaj mówi, że jest z opozycji i coś 

komuś zarzuca. I co z tego, jeżeli nawet Wałęsa coś podpisywał, oczywiście jeżeli. Ja go nie 

bronię i nie popieram, ale realia były takie, że jak kogoś aresztowali, logicznie rzecz biorąc, 

tak jak jest dzisiaj - zamkną cię na 24h czy na 48h, czy nawet do izby wytrzeźwień, musisz 

jakiś papier podpisać. Mało mamy papierów z lat osiemdziesiątych? Co za problem coś dziś 

przygotować i wydrukować? Jeżeli chodzi o zaufanie, to dziewięćdziesiąt dziewięć procent 

czuje się dziś oszukanych. Stracili zaufanie do związku. Nawet dzisiaj, po wyborach, Stocznia 

Gdańska ma jedno czy dwa miejsca w regionie na „walnym”. Dennie to wszystko teraz 

wygląda. Mówiąc brutalnie, dzisiaj związkiem rządzi „budżetówka”. Ma siłę przebicia. 

Robotnik jako robotnik to jeszcze gdzie walczy, w górnictwie. Nigdzie więcej. Realnie rzecz 

biorąc, po przejęciu władzy, opozycja się nie spisała. Zresztą, jak się okazało, część 

współpracowała z SB. Trudno dziś powiedzieć, kto był tak na prawdę z opozycji. Słuchamy o 

„wielkich” reformach pana Balcerowicza, a co on tak naprawdę zrobił? Otworzył granice, 

pozwolił złodziejom wwozić towary w tą i z powrotem. Bez cła, bez niczego. To, jak mi się 

wydaje, jest odczucie zwykłego, normalnego człowieka. Wprowadzenie systemu 

kapitalistycznego musiało doprowadzić do tego, że ktoś przez złodziejstwo musiał się kiedyś 

dorobić. Wiemy, jaki jest stan Stoczni Gdańskiej. Za komuny był to zakład, gdzie 

produkowano do trzydziestu statków rocznie. Pomimo tego, że mówi się, że dla Rosjan robiło 

się za darmo, to jednak człowiek miał pracę, robotę te statki się produkowało. Ponadto, po 

tylu latach Stocznia wciąż jest w niepewnej sytuacji. Ciężko mi teraz rozmawiać z wami na te 

tematy w sposób „hippiczny”. Bez entuzjazmu, bez emocji. To wszystko denerwuje. Tyle się 

mówi o tych wydarzeniach, prowadzi wywiady, spisuje relacje… A co mamy teraz? W sumie 

narzekać nie można; jesteśmy parobkami Europy, to chyba jedyne stwierdzenie określenie dla 

obecnej sytuacji. Tyle się mówi o otwieraniu granic… Kiedyś należeliśmy do unii 

wschodniej, teraz należymy do unii zachodniej. Dopiero wy ludzie młodzi, którzy nie znają 

komunizmu, bez konotacji, bez powiązań, w końcu odbije się to któreś pokolenie, skończy z 

tym wszystkim 

 

M: Jak odnosi się Pan do określenia „Zdrada Okrągłego Stołu”? 

J: Nie brałem w tym udziału. Na te czasy i te możliwości trudno sobie jednoznacznie 

odpowiedzieć, żeby nie brać w czymś udziału. Przypomnijmy sobie w tych czasach! Co 

innego rok ’80 jak stała cała Polska, a co innego ‘88 rok, gdy strajkowały poszczególne 



zakładziki. Komuna jak to komuna… Mnie się wydaje, że w większości służby specjalne, to 

byli ludzie najbardziej inteligentni z całego narodu wybrani. Wiedzieli oni jak podejść do 

narodu, jak oddać władzę i zabezpieczyć się na przyszłość. Jak się słyszy, że były esbek ma 

emeryturę czy rentę w wysokości trzech do pięciu tysięcy złotych... To jak to inaczej nazwać? 

Według mnie trzeba, w końcu postawić tę krótką, czarną kreskę. Żółwie tempo, jakie mamy 

na dzisiaj, nam nie pomoże. Parę lat temu, wcześniej, częściej Mazowiecki dzwonił, gdy nasi 

na prawicy rządzili, to od czasu do czasu zadzwonił. Był taki moment, ze któregoś dnia 

zadzwonił: „Panie Janie jak tam?”, „Wie pan? Już Stoczni Gdańskiej nie ma.”, „A co pan 

mówi! Przecież istnieje jeszcze.” jak to swoim głosem: „A to nie było wyjścia. Trzeba 

zlikwidować…” ja na to: „Panie, działalnością jak działalnością rozumiemy o co chodzi”. 

Gdy lewicy pod koniec rządów nie zależało już na podtrzymywaniu dużych 

nomenklaturowych zakładów, tak samo prawicy nie zależało później na utrzymaniu takiej 

siły, która może się kiedyś zagotować. Na czym to polegało? Teraz dopiero po tylu latach 

zwykły człowiek może dojść do wniosku, że chodziło o to, żeby nie mieć problemów z 

większymi zakładami. To jednak jest wulkan. Po co utrzymywać naszą Stocznię? Co innego, 

gdyby pracowało tam dziesięć tysięcy ludzi… A teraz nie ma możliwości zorganizowania 

strajku, walczenia o ludzi, którzy pracują tam za pięćset złotych u prywaciarzy. Związek ma 

dzisiaj dużo też do zrobienia. Prawo jest tak skomplikowane, ze ja się gubię w tym wszystkim 

jak i większość Polaków.  

 

A: Jak porównałby Pan strajki z maja i sierpnia ’88? 

J: W sierpniu szlaki były już przetarte. Inaczej się to już odbywało. Mniej stresu było. Ja, 

będąc wówczas na urlopie byłem zaskoczony tym, że strajk zaczął się akurat w tym 

momencie. To był jednak za krótki okres czasu. Trudno było to przewidzieć.  

 

A: A w porównaniu do sierpnia ’80? 

J: Co prawda w tych nie brałem udziału. Z tych relacji co znam to nie można porównywać 

strajków majowych do Sierpnia. 80 rok to był entuzjazm całej Polski. Nie, żeby tego 

entuzjazmu w ’88 roku brakowało. On był, tylko, że objawiał się poprzez listy protestacyjne z 

podpisami. Były to słowne formy wsparcia, jak również finansowe, żywnościowe. Ale nie 

było tego poparcia fizycznego, żeby poszczególne zakłady razem strajkowały.  

 

A: Jakie wydarzenia z 88’ roku utkwiły Panu najbardziej w pamięci? 

J:  „Nie ma wolności bez Solidarności”. Te wydarzenia. I te wiece na politechnice i 

uniwersytecie. 

 

A: Co zmieniłby Pan z perspektywy chwili obecnej? 

J: Z perspektywy obecnej wszystko. Wszystko bym zmienił. 

 

A: Czy czegoś może Pan żałuje? 

J: Ja niczego nie żałuję. W końcu jest wszystko do kupienia. Są możliwości zarobków. 

Chociaż… Gdyby wszyscy posłuchali się papieża, to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej, 

zupełnie inaczej by było na tym świecie. Gdy przyjeżdżał do Polski to wszyscy w tym 

momencie go słuchali. Tydzień po wyjeździe do Watykanu, wszyscy robili swoje; to, co 

wcześniej robili, w cudzysłowie „kradli”. Co to znaczy, że ktoś pójdzie do kościoła, złoży 

ręce, ślub weźmie… Powie, że się nawrócił. Mówię tu dajmy na to o naszym byłym 

prezydencie. Ja tego nie rozumiem. Dla mnie nie jest oczywiste, jeżeli ktoś, kiedyś 

zadeklarował, że będzie robił to i to, a potem zmienia zdanie i schodzi na tor boczny: na lewy 

albo prawy żeby się czymś innym zajmować. Wszystko kręci się wokół pieniędzy.  Wartości 



niektórym działaczom opozycyjnym pękły i się rozleciały. Nie wszyscy byli działaczami z 

ideologii. Niektórzy traktowali to jako zawód i chyba dobrze na tym wychodzili.  

 

I: Jakie znaczenie dla upadku komunizmu miały strajki w ’88 roku? 

J: Wydaje mi się, z perspektywy czasu na dzisiaj, że wydarzenia, które miały już jakiś wpływ 

na zmianę ustroju to zaczęły się od roku ’78. Od wyboru papieża Jana Pawła II. W tym 

momencie zaaplikowana została ta „tabletka”, o której już mówiłem. Maj i sierpień ’88 roku 

były zwieńczeniem długotrwałego procesu. Strajków w Stoczni Gdańskiej było około 

pięćdziesięciu. One były zawsze, są i teraz. To były, są strajki godzinne, dwugodzinne, bo 

gdzieś tam ubrań nie ma, sprzętu. Tak samo wtedy, jak i dzisiaj propagandowo nazywane są 

„chwilowymi przestojami pracy”. I o tym się nie mówiło i nie mówi. Dziś wiele się zmieniło; 

jest możliwość wyjazdu, zarobku, kształcenia się. Wtedy nie można było nigdzie wyjeżdżać, 

nic robić. Ale ludzie jako ludzie, inaczej też byli do siebie ustosunkowani; inaczej człowiek 

człowiekowi patrzył w oczy. Jednak ta spójność była inna. Dzisiaj jeden drugiemu patrzy czy 

nie ma za dużo, za mało. Wtedy ta jedność był inna. Nie było towarów. Wszystko było 

załatwiane rodzinnie, pokątnie. Ten komuś świniaka przywiózł, ten linkę do samochodu, 

dętkę załatwił. Ta więź był inna. A dziś każdy tak patrzy: „o samochody sobie pokupowali, 

oho ten ma za dużo na pewno nakradł”. To nie znaczy, że w Polsce wszyscy kradną. Zmiana 

systemu ustroju pozwoliła, żeby się ludzie odkryli z możliwościami; nie każdy jest w stanie 

być biznesmenem, który zarobi nie wiadomo ile pieniędzy. Byli tacy biznesmeni, którzy, w 

przeciągu paru dni, mogą na giełdzie zarobić miliony. Ale tacy biznesmeni mają w bankach 

znajomych dyrektorów, którzy udzielą im pożyczek na dwa dni. Z czego robiły się te 

wszystkie afery? Wystarczy trochę posłuchać i można i wyciągnąć wnioski z tego jak się 

ludzie dorabiali takich pieniędzy. Jakkolwiek dobra jest dzisiejsza sytuacja, to 

dziewięćdziesiąt dziewięć procent opozycjonistów jest niesamowicie zawiedziona. Zwłaszcza 

po ubiegłorocznych  obchodach rocznicowych wydarzeń sierpniowych. Nasi ludzie 

strajkowali, leżeli pod płotem na znak protestu. I jaki był oddźwięk? Żaden. To jest najgorsze, 

przykre, że cała opozycja pod krawatami siedziała z jednej strony, grała orkiestra, „leciały” 

przemówienia, a z drugiej strony „robole leżeli” - protestowali. Na tym polega dramat Stoczni 

Gdańskiej. Prawa pracownicze, jak były gnębione za komuny, tak są gnębione i dzisiaj. 

Związki zawodowe są potrzebne i dzisiaj. Chociaż ten związek nie ma już takiej siły przebicia 

jak kiedyś. Przez to wszystko, że Ci działacze, zajęli się tym, czy nie powinni się byli zająć. 

Ale to juz jest wasza rola, to pokolenie co rośnie nowe, zajmie się tym. To jest właśnie „pic” 

tego wszystkiego, że wy już macie to, czego nie musicie szukać, czego myśmy w tym okresie 

musieli szukać. Tego „czegoś”. A to cos, to jest co nas wszystko wokół otacza. Można jechać 

gdzie się chce, można kupić co się chce. Jest dziwnie ale nie można narzekać na wszystko, że 

jest źle. Ja mieszkam 16 czy 17 lat tu w tym pokoiku w czwórkę i nie narzekam. Mam 

obstalowane tak tu wszystko co się zmieściło, gdzie. Ale możliwości są, mamy duże.  

 

K: Czy pracuje Pan dalej w Stoczni? 

I: Cały czas.  

 

I: Jak wygląda Stocznia po tych prawie dwudziestu latach? 

J: Tak jak i stocznia jest dziś mniejsza tak i moja perspektywa wydaje się mniejsza. Po 

namowach wszystkich starych związkowców, ja nigdzie nie startuje, bo to jest bez sensu. 

Startowanie, branie udziału w czymś. Po ’88 roku przez półtora roku pracowałem w 

prywatnych spółkach. Później wróciłem do Stoczni i byłem w paru negocjacjach z dyrekcją, 

ale to już było po zmianie ustroju. Jak ja mam chodzić na narady, na różne zebrania 

negocjacyjne i mam tam siedzieć po osiem godzin i wyjść nie mając nic, a nawet gorzej, bo 

głowa puchnie po ośmiogodzinnym, bezsensownym gadaniu, o czymś co można powiedzieć 



w prostych słowach jak: „Panie dyrektorze, to dostajemy, jeżeli nie możemy tyle dostać, to 

dostajemy tyle i tyle, ubrania takie, to i tamto, płacy tyle, bo Stocznie tak stoi.”. Niestety 

przyjęte jest, że te negocjacje trwają kilka godzin a ja nie jestem człowiekiem na tyle 

cierpliwym, żebym siedział i słuchał nie wiadomo czego. Ja wolę konkretnie powiedzieć, 

czego chcę. Żeby być związkowcem trzeba mieć dużo cierpliwości i podstawy potrzebne przy 

negocjacji. Pracodawca będzie mu mówił „białe”, a związkowiec będzie siedział przez osiem 

godzin i mówił „czarne” i odwrotnie Ja tego nie cierpię. Jestem takim człowiekiem, który 

mówi prosto w oczy. Dość mam już dziennikarzy, tego wszystkiego. Bezowocne są takie 

rozmowy. Historia jest, jaka jak jest. Wszystko zostało już spisane i na siłę czegoś dołożyć się 

nie da. I tak każdy z tych wszystkich ludzi i tak zachował dla siebie coś, czego nie wyjawi. 

Były np.: momenty w maju 88, między opozycjonistami czołowymi kłótnie i to takie wręcz 

śmieszne kłótnie, że my jako robotnicy na to z pożałowaniem patrzyli i słuchali tego, jak oni 

się do siebie odnoszą.  

 

M: Jak Pan ocenia dzisiejszą młodzież? Czy sądzi Pan, że byłaby zdolna do podobnych 

zachowań jak pokolenie lat 80? 

J: Na pewno. Dobitnie świadczy o tym zachowanie polskiej młodzieży w czasie umierania 

Jana Pawła II. Sam byłem na pogrzebie w Rzymie i jestem o tym w stu procentach 

przekonany. Dało się to uwidocznić, jakie jest podejście młodzieży do państwa i do tego 

wszystkiego, co się u nas dzieje. Każdy z nas był kiedyś młody. Jak ja w ’88-ym, biegałem 

cały dzień, mało spałem, coś zjadłem i znowu do pracy. Nic mi się nie stało. Potem sobie 

człowiek odpoczął. Tak samo jest z wami, sobie poszalejecie, to zrobicie, tamto zrobicie, 

tylko w miarach możliwości i dostępności. Nie da się czegoś zburzyć od razu, burzy się 

szybko wszystko. Ale budować jest ciężko. To nie jest też takie proste.   

 

K: Dziękujemy za relację i za poświęcony czas. 

J: Ja również dziękuję za rozmowę.  

 

Wywiad przeprowadzili: Maciej Kaszubski, Igor Belczewski, Andrzej Ryster 

Opiekun: Konrad Knoch 

 

 

 

 

 

Wywiad z Panem Romanem Gałęzewskim z dnia 23 czerwca 2006 roku 
 

Proponowany tytuł: Gdybyście byli w tym czasie, robilibyście dokładnie to samo. 

 

Igor Belczewski (I): Co robił Pan pod koniec roku ’87 i na początku ‘88? 

Roman Gałęzewski (R): Byłem mechanikiem na statkach. Byłem kimś w rodzaju brygadzisty, 

który miał pod sobą dwadzieścia sześć osób, nadzorowałem pracę nad ustawianiem i budową 

silników okrętowych oczywiście w Stoczni Gdańskiej, 

 

I: Jakie znaczenie miała dla Pana pielgrzymka Ojca Świętego i msza na Zaspie? 

R: Największe znaczenie miał sam wybór Karola Wojtyły na papieża. Wybór ten był 

przeżywany na dwa sposoby. Pierwszy to płaszczyzna duchowa, religijna, to fakt, iż był to 

Polak, bliskie nam wartości chrześcijańskie. Druga, to że byliśmy ciekawi, co papież mógł 

nam powiedzieć. Msza na Zaspie i przygotowania do niej były podzielone między podziemne 

ośrodki. Jeden ośrodek był skupiony wokół kościoła św. Brygidy, drugi wokół Kościoła 



Mariackiego, trzeci to był kościół studencki przy Szkole Muzycznej; św. Józefa, o ile 

pamiętam. W tych wszystkich ośrodkach uczestniczyłem, udzielałem się. W roku ’87 nie było 

jeszcze przygotowań do samego strajku tylko do zwiększenia ilości ludzi, którym nie 

„złamano kręgosłup”. Po okresie stanu wojennego nikt nie wierzył, że jesteśmy w stanie się 

dźwignąć. Od roku ’86 była wzmożone akcje wydawnicze. W tym warszawskie, dobre 

„Wydawnictwo Mazowsze”. W Gdańsku działał szereg wydawnictw, do najbardziej 

aktywnych należały nauczycielskie „Kontakty” oraz stoczniowa „Rozwaga i Solidarność”. W 

okresie oczekiwania przyjazdu papieża, wydawnictwa skupiały się na informowaniu 

społeczeństwa o życiu i dokonaniach Karola Wojtyły. Reszta przygotowań skupiała się 

wyłącznie na sprawach organizacyjnych. Nikt od nikogo nie wymagał, żeby był na mszy na 

Zaspie. Szukano ludzi, którzy będą w obstawach itd. Nastawienie było dobre; nikt nie 

wymagał żeby być blisko, było powiedziane „pójdę tam, gdzie trzeba”.  

 

Konrad Knoch (K): Czy pielgrzymka dawała wam jakąś nadzieję? 

R: Proszę zwrócić uwagę, ze to był rok ’87. Wtedy wszyscy wiązali nadzieję z przyjazdem 

papieża do Polski. Pielgrzymka była dla nas szczególnym wydarzeniem, gdyż wiedzieliśmy, 

że papież musi coś powiedzieć. Stocznia Gdańska na tą okazję miała przygotowane mnóstwo 

transparentów. Po wcześniejszych wystąpieniach ojca Świętego wiedzieliśmy, że papież 

upomni się o nas. Nie dopuszczałem do siebie możliwości, żeby papież nie powiedział 

niczego. Władze kościelne bardzo głośno mówiły o tym, żeby nie było żadnych 

transparentów, flag itd. Oczywiście to było nieuniknione, że one będą. Być może to był 

oficjalny wymóg, żeby tak mówić. Nie jestem pewien czy była to inicjatywa samego kościoła. 

Nie trzeba było słów. Atmosfera była niezwykła pomimo tego, ze bardzo zależało nam na 

pozostaniu w konspiracji to bardzo wielu członków nie udało się utrzymać w wyciszeniu, w 

pewnym momencie dekonspirowali się. To było od nich silniejsze. Manifestowaliśmy 

wówczas, z jednej strony, swoje uczucia do Ojca Świętego. Z drugiej zaś, hasła wolnościowe, 

pro-solidarnościowe. Mieliśmy flagi i transparenty, których na Zaspie było bardzo dużo. 

Papież jak mówił, zobaczył je i uśmiechnął się do nas. 

 

I: Jaka była atmosfera na przełomie ’87 i ’88 roku? O czym się mówiło? Jakie było 

ogólne samopoczucie? 

R: Ludzie byli przestraszeni. Pojawiały się grupy niezadowolenia, ale były tłumione. Huta 

Stalowa Wola w marcu ’88 roku, później warszawska Huta im. Lenina, dziś Sędzimira. 

Pojedyncze kopalnie. To wszystko było szybko dławione. W Gdańsku były zespoły ludzi 

kultury i nauki, którzy spotykali się z pracownikami z różnych zakładów, z reguły u góry w 

sali w „św. Brygidzie”. To były spotkania z profesorami. 

 

K: Szkolenia? 

R: Nie. Raczej trudno profesora czegoś nauczyć. To była raczej wymiana doświadczeń, uwag 

dotyczących bieżącej sytuacji. Jak wiadomo, żaden profesor nie przywykł słuchać tylko 

wykładać, stąd ilu profesorów tyle zdań. Ale spory, które się tworzyły były o tyle 

wartościowe, że powstało wiele teorii na temat bieżącej sytuacji. Jedni mówili, ze trzeba 

budować kraj od podstaw, że trzeba przyjąć jakiś inny kierunek walki o niepodległość. Byli 

też tacy, którzy uważali, że nie ma sensu walczyć poprzez związek, że epoka „S” się 

skończyła. Podejrzewam, że tyle ile osób brało udział w tych spotkaniach tyle różnych 

wniosków zostało wyciągniętych. W zakładach pracy dostarczaliśmy dużo bibuły i gadżetów, 

które akurat były modne. Ogromnym popytem cieszyły się znaczki pocztowe. Na każdą 

zbliżającą się uroczystość bądź wydarzenie jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, wydawane 

były specjalne pozdrowienia. „Pozdrowienia od Podziemia”. Wyglądały jak kartki pocztowe; 

wysyłano je do swojej bliskiej rodziny. Co ciekawe, każdy w swojej rodzinie miał kogoś 



przeciwnego. Szło tego mnóstwo. Potrafiłem do stoczni przynosić nawet po dziesięć tysięcy 

tego typu kartek. Wiedzieliśmy, że popyt jest ogromny, ale poza tym, nie mieliśmy 

rozeznania, jaka jest sytuacja społeczna na zewnątrz poza Stocznią. Byliśmy odizolowani.  

 

K: Rodziła się nowa nadzieja, czy może zniechęcenie? 

R: O tym się nie mówiło. Stocznia Gdańska była specyficznym zakładem; tam każdy 

wiedział, kto jest działaczem a kto nie. W całej stoczni działała struktura podziemna, zbierane 

były składki, wypłacane świadczenia. Działał normalny związek, były normalne dyskusje, 

głosowania. Po tym okresie miałem „przyjemność” bycia aresztowanym i ujawnionym. 

Wpadłem w roku ’86; wydano mnie i przyłapano na działalności opozycyjnej i na kilka dni 

zamknięto. Miałem o tyle łatwiej, że mogłem oficjalnie występować, nie bałem się już 

dekonspiracji. Mogłem głośniej mówić. Rola działaczy, w tym moja, sprowadzała się do 

informowania, przypominania o swoich prawach. Na przykład pochody pierwszomajowe; 

zakłady pracy próbowały zmusić pracowników do uczestnictwa w pochodzie, a my 

mówiliśmy, że prawem każdego jest dowolność, że nie musi iść i nie wolno z tego tytułu mu 

niczego zrobić.  

 

Maciej Kaszubski (M): Pojawia się opór?  

R: Tak. Polegał on na mówieniu, zachęcaniu…,  że nie trzeba tego robić. Dlatego nas na 

pierwszego maja zamykali. Władzom trudno było z tym walczyć, gdyż unikano wówczas 

poruszania tematu przymusu. Jeśli chodzi o Stocznię to u nas było łatwiej, dlatego, że ci 

ludzie byli dużo bardziej zorganizowani. Były próby Rakowskiego. Przyszedł raz do nas 

przekonany, że rozmawia ze swoim aktywem partyjnym. I na sali BHP rozległy się słynne 

później słowa: „Ty, nie zdejmuj krawata, bo cię zaraz powiesimy”. W Stoczni ludzie przestali 

się bać.  

 

I: Czy w odniesieniu do roku ’88 można określić okres ten, jak chciał premier 

Mazowiecki jako „Nowa Wiosna Solidarności”? 

R: Nie. To nie była nowa wiosna Solidarności. Trzeba rozróżnić strajk majowy i sierpniowy. 

Była zasadnicza różnica. „Falę” strajków rozpoczęła huta „Stalowa Wola”, potem Nowa huta, 

wjechały tam czołgi. Wkrótce strajki wybuchały w kopalniach, gdzie były szybko dławione. 

To było jeszcze w kwietniu. Działacze Solidarności w Stoczni przygotowywali strajk na 5 lub 

6 maja. Wałęsa natomiast, w niedzielnym wystąpieniu w kościele św. Brygidy, to było 1 

maja, powiedział: „a to spotkamy się w poniedziałek...”. Wśród ludzi niezorientowanych 

wzbudziło to podejrzenie, że coś ma się odbyć. Następnego dnia na wydziale K1, kilka 

niezorientowanych, niezorganizowanych osób, które wcześniej nawet chciały się zwolnić, jak 

na przykład Stanecki, wpadło na pomysł żeby coś zrobić. Ludzie przypomnieli sobie słowa 

Wałęsy, że „nawoływał” do strajku. Zorganizowali „wiecówkę”, mówili o pójściu pod bramę, 

a następnie poszli do dyrekcji. Powstał dylemat co robić? Skontaktowaliśmy się bezpośrednio 

z Wałęsą, nie był on zdecydowany na wcześniejszy strajk. Tą spontaniczność strajk 

zawdzięczał młodemu pokoleniu stoczniowców, mieli po około dziewiętnaście, dwadzieścia 

lat. Oni znali ideały Sierpnia, ale nie wiedzieli jak się do tego zabrać. Mieliśmy dwa warianty 

do wyboru: albo poczekać i przeprowadzić bardziej „profesjonalny” strajk za kilka dni, ale 

wtedy stracimy ich lub przyłączyć się do strajkujących i zdekonspirować się wcześniej. 

Wybraliśmy to drugie. Przyszliśmy, przedstawiliśmy się jako działacze, przy czym 

wszystkich młodych włączyliśmy; chcieliśmy żeby byli współorganizatorami, a nawet żeby 

byli w ciele zarządzającym. Byli do końca. Okazali się być bardzo wytrwali. Moim zdaniem 

byli to bardzo dobrzy ludzie. Wyczuwali atmosferę społeczną. Później niektórym z nich, 

zarzucano im , że robili to wyłącznie dla zabawy, ale ja uważam, że nie do końca. Uważam, 

ze był to impuls, chęć przeciwstawienia się systemowi.  



 

Andrzej Ryster (A) Jaka była Pana rola w organizacji tego strajku? 

R: Byłem wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego. Na początku strajku, po 

zdekonspirowaniu się utworzony został KS z Alojzym Szablewskim jako przewodniczącym. 

Wiceprzewodniczących było właściwie trzech: Stanecki, Szwajkiewicz i ja. Do moich zadań 

należało zabezpieczenie całego zakładu i byłem odpowiedzialny za kontakt z mediami oraz 

ludźmi z zewnątrz. Zwłaszcza na początku strajku, kiedy nie było jeszcze Wałęsy. Było nas 

wtedy ledwie stu pięćdziesięciu, przy czym Stocznia liczyła osiem i pół tysiąca pracowników. 

Reszta nas popierała, ale bała się brać czynny udział w strajku. I tu macie odpowiedź na to 

pytanie czy była to nowa wiosna. Ja miałem to szczęście, że byłem zdekonspirowany; byłem 

osobiście, publicznie wyprowadzany w kajdankach z wydziału i miałem duży autorytet jako 

pracownik. Byłem dość wyróżniającym się zawodowo pracownikiem. Trzeba wiedzieć, że w 

Stoczni szanowano ludzi, którzy są nie tylko sławnymi działaczami, ale i tymi, którzy umieją 

coś zrobić, są dobrymi fachowcami. Młodego działacza można było wyśmiać, bo jest właśnie 

młody a więc niedoświadczony; nic nie umie zrobić. Ja takiego problemu nie miałem, bo ja 

byłem fachowcem. Jak ja występowałem to starsi ode mnie, mimo, że nie byłem stary, 

słuchali mnie. Na sto pięćdziesiąt osób prawie siedemdziesiąt było z mojego wydziału. To 

powodowało, że byliśmy nieźle zorganizowani. Po kilku dniach strajku załoga się z nami 

utożsamiała, ale dopiero pod koniec ci ludzie się przyłączali. Mieliśmy poczucie, ze jest nas 

kilka tysięcy. Na przykład kierownicy po cichu przynosili jedzenie. A były dni, kiedy 

jedzenia nie było w ogóle, nawet przez kilka dni z rzędu. Gdyby nie przynoszono nam 

jedzenia z zewnątrz to byśmy chyba z głodu poumierali. 

 

M: Mimo wszystko, czuliście się silni? 

Tak, czuliśmy się silni. Choć były też straszne momenty. Była osoba, która bała się do tego 

stopnia, że chciała skoczyć z okna. Gdyby jej nie przytrzymano, to by się zabiła. To był 

ogromny stres. Ludzie nie byli wyspani. Stocznia miała cztery bramy, a nas było tylko stu 

pięćdziesięciu. Tych bram trzeba było pilnować całą noc. Ludzie spali po godzinę, dwie w 

ciągu doby. Tak więc byli zmęczeni, niewyspani i głodni, a przez całą noc podjeżdżało 

ZOMO sugerując, że za chwilę wejdzie. A ponieważ weszło do Stalowej Woli, sądziliśmy, że 

do nas też wejdą. Byliśmy przygotowani na pacyfikacje. Piątego bądź szóstego dnia strajku 

dowiedzieliśmy się, że tego dnia nas „rozwalą”- ZOMO wjedzie. Tego dnia Wałęsa 

przyjechał i zanocował w Stoczni. Powiedział, że chce by w razie pacyfikacji i żeby w razie 

czego go też wyprowadzono. Nie wiem, jaka to była gra. Być może chodziło mu o to, że 

władze nie ośmielą się aresztować laureata Nagrody Nobla. W każdym razie zmieniono 

decyzję, ZOMO nie weszło.  

 

A: Czy słyszał pan o dwuwładzy pana Szablewskiego i pana Wałęsy? 

Nieprawda. Nie było żadnej dwuwładzy. Władza Alojzego Szablewskiego i nas obejmowała 

organizację strajku Stoczni, władza Lecha Wałęsy to była władza polityka. Wałęsa rozmawiał 

z Mazowieckim, Siłą-Nowickim, Konradem Maruszczykiem, z Kaczyńskimi, z Bogdanem 

Lisem. Rozmawiał o polityce na przyszłość, co należy zrobić. Między innymi dyskutowali, 

przede wszystkim, w jaki sposób należy wyjść z tego strajku. Ten strajk był za wcześnie, ale 

wychodziliśmy z założenia, że Stoczni nie może zabraknąć, gdy coś dzieje się na Śląsku. 

Zaproponowano nam „honorowy” wariant wyjścia, miał powstać jakiś komitet. My tą 

propozycję odrzuciliśmy. Nie znalazła ona żadnych zwolenników. Z zarządem rozmawiali 

Kaczyński i Siła-Nowicki, ale rozmowy te dotyczyły minimalizowania strat ekonomicznych. 

Starano się prowadzić ten strajk tak, by szkody ekonomiczne były jak najmniejsze przy jak 

największym wydźwięku politycznym. Dwuwładzy nie było. 

 



K: Uzupełnialiście się. 

R: Tak, w obydwu strajkach i w maju i w sierpniu ośrodek skupiony wokół Wałęsy skupiony 

był na sprawach zakładu, natomiast ośrodek Szablewskiego zajmował się ściśle strajkiem. 

Były wyjątki, gdy Wałęsa wtrącał się w rozmowy z dyrekcją, ingerował w decyzje 

Szablewskiego. Ale wszystkie decyzje zapadały w Komitecie Strajkowym, w którym Lech 

Wałęsa nie zasiadał. Zapadały tam wszystkie strategiczne decyzje. To było jedenaście osób, 

choć na początku było dziewięć, Dziewięć osób, które decydowały o wszystkim. Wszystkie 

decyzję podejmowaliśmy drogą głosowania w tym i tą, o opuszczeniu Stoczni. Wyszliśmy w 

momencie, gdy dalsze prowadzenie strajku nie miało sensu, ale bunt narastał. 

 

A: Gdzie przebywał pan w trakcie strajku? Czy opuszczał pan Stocznię? 

R: W Stoczni byłem cały czas. Schudłem siedemnaście kilogramów, ważąc, przy moim 

wzroście (około 1,80m), czterdzieści parę kilogramów. Przez cały strajk majowy spałem 

łącznie kilkanaście godzin. Przez dziesięć dni spałem bodajże jedenaście godzin. Dopiero jak 

wyszliśmy to z wyczerpania w kościele zasnąłem.  

 

K: Jak pan pamięta wyjście ze Stoczni Gdańskiej? 

R: To było wzruszające. Dla każdego chyba. Nie wychodziło nas stu pięćdziesięciu, a trzy 

tysiące. Ludzie z okien rzucali kwiaty, machali chorągiewkami itd. Trochę tak jak w filmach 

o Hubalu. W tym momencie wiedzieliśmy, że odnieśliśmy zwycięstwo, bo całe miasto się 

przyłączyło. Biły kościelne dzwony. Poszliśmy do św. Brygidy, gdzie przyjechał biskup. 

Urządzono nam powitanie w kościele. Siedziałem, słuchałem i starałem się nie zasnąć. 

Nastąpiło rozprężenie i połowę mszy przespałem.  

 

A: Czy pamięta Pan, jakie były nastroje i relacje między robotnikami? Pamięta Pan 

może jakieś rozmowy, słowa? 

R: Relacje były dobre, poza incydentami stworzonymi przez grupę, zorganizowaną przez 

takiego dyrektora technicznego, który nazywał się Deptała. On miał polecenie od władz 

partyjnych, by w bunkrach stoczni, bo w stoczni jest kilka bunkrów atomowych, była tzw. 

obrona cywilna. Tam zaczął tworzyć bojówki. Chciano doprowadzić do tego, że stoczniowcy 

będą się między sobą bić i stworzono grupę, która w nocy chodziła po stoczni. Była 

zorganizowana, dobrze odżywiona, chodziła po stoczni z kijami. Na niektórych filmach to jest 

widoczne – jest pokazane ujęcie, kiedy oni szli. Tak naprawdę, to byli ludzie ze stoczni. Nie 

było tak, że to byli ludzie nam wrodzy. To była grupa stworzona ze stoczniowców, tylko 

wcielona do wojska i miała się z nami bić. Ci ludzie jednak nie chcieli tego robić, ale szli, bo 

bali się rozkazów. Były to rozkazy stanu wojennego. Było to bardzo niebezpieczne i mogli 

nawet siedzieć za to po kilka lat w więzieniu. Nie każdy był do tego przygotowany. Nie było 

z nami żadnych incydentów. Ci ludzie, pomimo, że niektórzy byli na pewno wrogo 

nastawieni, ale ogólnie czuło się z ich strony poparcie. 

 

M: Czy miały miejsce jakieś wydarzenia artystyczne na terenie stoczni? 

Tak, oczywiście. W ogóle, charakterystyczne jest to, że wszystkie strajki w stoczni były 

strajkami, w których uczestniczyli i różni aktorzy, od Szczepanika, który przyjeżdżał do 

stoczni, Winiarską i artystów z Teatru Wybrzeże, po księży. Tutaj nie da się ukryć, że było 

również wsparcie różnych księży. Charakterystyczne było to, że zawsze w stoczni się 

modlono. W każdym strajku był przy drugiej bramie ołtarz. Były poranne pieśni kościelne, 

które również kończyły się modlitwą. Dzień rozpoczynało się i kończyło modlitwą, a w 

niedzielę przyjeżdżali księża. 

 

K: Czyli religia miała duże znaczenie? 



Miała ogromne znaczenie. Na te msze, zresztą nie tylko na msze, ale i na poranne modlitwy 

przychodzili ci, którzy nie uczestniczyli w strajkach. Ponieważ przy bramie był szpital i w 

tym szpitalu byli również chorzy. Miał tam miejsce jeden incydent. Jedna lekarka, zresztą jak 

się potem okazało - czerwona, miała obserwować, powiedziała, że pacjenci sobie nie życzą 

śpiewów. Wtedy, bardzo znana profesor, pani Janina Penson, zresztą wspaniały człowiek, 

powiedziała do tej lekarki: „Wie pani, co? Jak to są stoczniowcy, w tym szpitalu, to oni są 

trochę głusi to albo nie słyszą albo są zadowoleni”. To było bardzo charakterystyczne i ta 

lekarka się zamknęła i już nic więcej nie mówiła. 

 

M: Co było po mszy? Jak wyglądał dzień strajku? 

To było normalne. Obowiązki były takie, jak zwykle. Nie wolno było tam pić żadnego 

alkoholu. Prace polegały głównie na staniu przy bramach. My zapełnialiśmy czas 

artystycznie. Było bardzo dużo artystycznych działań. Było czytanie poezji, występowali 

artyści, ale to było różnie w różnym czasie. Jak padał deszcz, to było to na stołówce. 

 

M: Mówi Pan, że jedzenia w stoczni było mało. 
R: Nie było w ogóle. 

 

M:W stoczni nie było w ogóle. Czyli było donoszone z zewnątrz. Czy miał Pan kontakt z 

jakimiś osobami z zewnątrz? Jak się odbywało takie donoszenie? 

R: Bardzo często przychodziły dzieci i młodzież, nie wiem, ośmio, czy dzięsięcioletnia. W 

ogóle i do stoczni i ze stoczni ogromna ilość młodzieży przychodziła i wychodziła. Nie wiem 

skąd, strasznie chciałbym ja poznać. Młodzież szkół podstawowych i średnich. Było to do 

tego stopnia, że pamiętam, kiedy taka mała dwunastoletnia dziewczynka przyszła i miała 

pełno bibuły różnego rodzaju, bo drukarnie mieliśmy na zewnątrz. Miała również jedzenie. 

Pytaliśmy się: „Nie złapało cię ZOMO?” A ona śmiała się i mówiła: „Te cieniasy?” Było to 

dla niej ogromne wydarzenie. Cała stocznia była obstawiona, a właśnie dzieci przechodziły. 

Była taka gruba rura od strony gazowni i właśnie tą rurą przeszła do stoczni i także tą rurą 

dzieci przenosiły jedzenie. Tylko trzeba zrozumieć, ile takie dziecko mogło przenieść nie 

tylko jedzenia, ale i innych rzeczy. 

 

I: Czy zdarzały się pobicia tych kurierów? 

R: Tzn., my o tym nie wiedzieliśmy, bo to było trudno powiedzieć. Nie znam takich sygnałów 

osobiście, można się jednak domyślać, że coś takiego było, dlatego że osoby, które 

dochodziły były poobijane, były bite. Nie było kontaktu między nami a resztą miasta, 

natomiast te dzieci roznosiły wszystko. Miały góra kilkanaście lat. Studentów było mało. 

Ogólnie to było tak do poziomu 8 klasy podstawówki, bo wtedy były jeszcze szkoły 

ośmioklasowe. Najstarsze były do ósmej klasy. 

 

M: Czyli stocznia była odizolowana? 

R: Wydawało się, że jest odizolowana, ale naprawdę nie była. Te dzieci więcej robiły niż 

media Im się wydawało, że jest izolowana. Trzeba zrozumieć, że w tamtym czasie, władzy 

wydawało się, że ona coś nakaże i tak się dzieje. My graliśmy w piłkę przez płot np. z 

zomowcami. W nocy, czy wieczorem odbywały się mecze: stocznia kontra ZOMO. Raz 

wygrywaliśmy my, raz oni. Graliśmy przez kilka bram. Oczywiście ZOMO przychodziło i 

mówiło: „Słuchajcie, za chwilę nas wycofają i inna grupa przyjedzie.” Grupa gdańska nigdy 

nas nie atakowała, oni wręcz uprzedzali nas a nawet częstowali papierosami, przynosili bułki. 

Oni zachowywali się, jakby ten instrument władzy, był przeciwko nim. Specjalne grupy, które 

przyjeżdżały, to przyjeżdżały spoza Trójmiasta. Były jakieś groźne i straszyły. Natomiast w 



miejscowych np. zawsze był czyjś brat. Stocznia miała osiem i pół tysiąca osób, czyli zawsze 

ktoś był skoligacony z tymi ludźmi. 

 

M: Jakby Pan ocenił skalę pomocy i ofiarności społeczeństwa? 

R: Moim zdaniem była bardzo duża. Mówiłem o głodzie w pierwszych dniach strajku, 

natomiast w końcówce strajku wszystko w stoczni już było. Nawet my nie chcieliśmy 

jedzenia, bo już było. Tylko trzeba było czasu żeby to przynieść. U nas było wszystko. W 

pewnym momencie się śmiano, że u nas był pewex, bo mieliśmy wszystko, co było można. 

Ludzie, którzy się bali, przynosili jedzenie, papierosy, bo w ten sposób uczestniczyli w 

strajku. Ta cała trudna część dotyczyła tylko i wyłącznie maja, strajk w sierpniu to był 

zupełnie inny strajk 

 

I: Ludzie podawali to przez bramę, czy w inny sposób? 

R: Nie, oni głównie przeskakiwali, przechodzili przez bramę, bo np. ludzie miejscowi 

przechodzili przez bramę. Czasami widać na zdjęciach takie „winogrona” wiszących 

stoczniowców i z drugiej strony różnego rodzaju pracowników, itd., bo czasami to byli 

pracownicy stoczni, koledzy, którzy bali się, ale wyszli na urlop i przynosili jedzenie. 

 

I: Władza tego nie utrudniała? 

R: Nie bardzo mogła, bo chciała mieć po swojej stronie tych stoczniowców, którzy nie 

uczestniczą. To było nie do wygrania z ich strony 

 

A: Czy był taki swobodny przepływ tych stoczniowców? Czy mogli wchodzić i 

wychodzić? 

R: Nie, nie było. 

 

I; Jakie miał Pan relacje z tzw. doradcami, czyli z panem Mazowieckim, braćmi 

Kaczyńskimi, z Panem Hallem? 

R: Hall w zasadzie w stoczni pojawił się tylko raz trzeciego czy czwartego dnia. Mazowiecki 

odgrywał dość dobrą rolę. Kilkakrotnie nawet wyjeżdżał ze stoczniowcami, z nami do 

biskupa, przy czym nasze relacje były, powiedzmy, przyzwoite. Najważniejszą rolę w strajku, 

jeśli chodzi o tzw. doradców miał nie tyle Mazowiecki, co właśnie Siła-Nowicki i Jacek 

Merkel. Jacek Merkel odgrywał dużą rolę. Natomiast, jeśli chodzi o braci Kaczyńskich, oni 

uczestniczyli w bardzo istotnych prawnych działaniach. Udzielali pomocy prawnej 

ograniczonej nie tylko do samej stoczni, również ludzie do nich przychodzili, z problemami 

na jutro i na zaś, tak bym to określił. Lech był uznany za jednego z najlepszych prawników 

prawa pracy, to był najlepszy w Polsce prawnik prawa pracy i w zasadzie wszystkie sądy, 

kiedy on się podpisał pod opinią prawną, nie kwestionowały jego toku myślenia. Tak jak teraz 

region korzysta z porad doktora Uziaka, który też jest ogromnym autorytetem prawa pracy, 

tak  poprzednikiem Uziaka dla ”Solidarności” był Lech Kaczyński. Wielokrotnie 

uczestniczyłem z nim w różnego rodzaju rozmowach, które dotyczyły bardzo przyziemnych 

rzeczy. To ktoś coś potrzebował w jakichś sprawach rodzinnych itp. Z Jarkiem kontakt 

mieliśmy mniejszy. Oni zawsze bywali tam razem, ale mówię większy kontakt mieliśmy z 

Lechem. Mazowiecki w maju był na terenie stoczni, natomiast w sierpniu w ogóle go nie 

było. Dopiero ostatniego dnia przyjechał i był w Brygidzie. Właśnie w Brygidzie był sztab 

doradców, bo w sierpniu my w ogóle nie wpuściliśmy ich już do stoczni, dlatego że oni się 

wymądrzali i nic nie robili. Natomiast w maju oni się pojawiali, przyjeżdżali na godzinę dwie 

i wyjeżdżali. Spotykali się z Wałęsą i wyjeżdżali, natomiast w sierpniu my ich wyprosiliśmy. 

Pojawił się nawet taki Celiński, który mówi, że on był doradcą - on nigdy doradcą nie był. 

Przyszedł tylko i jeden z kolegów kazał mu wyjść, bo on nawet, prawie się pobili z Siłą-



Nowickim. On był takim demagogiem. W sierpniu, zanim doszło do okrągłego stołu, 

przychodziły różnego rodzaju listy i różnego rodzaju pomysły m. in. od Kiszczaka, w 

pewnym momencie, przyszedł pomysł przyniesiony właśnie przez Siłę-Nowickiego, który 

mówił o okrągłym stole. Natomiast Mazowiecki, Michnik i Geremek, którzy byli w Brygidzie 

preferowali zakończenie strajku poprzez podpisanie porozumienia. My powiedzieliśmy, że 

porozumienia, w którym nie będzie związku zawodowego nie podpiszemy. Kiedy 

Mazowiecki napisał z Geremkiem pismo do Wałęsy, a akurat godzinę wcześniej Siła Nowicki 

prezentował tą, jakby nić porozumienia okrągło-stołowego, Wałęsa ten list mi pokazał i 

mówi: „Co ty o tym sądzisz?” Ja to przeczytałem i zacząłem się śmiać, bo bardzo swego 

czasu lubiłem pozytywizm i bardzo lubiłem odpowiadanie przez pewne porównania i 

analogie. Zacząłem się sam z siebie śmiać i mówię: „Siła daje więcej.” A on: „Co?”. Ja 

mówię: „Siła daje więcej”, on się jeszcze raz na mnie spojrzał, Pensonowa jeszcze kiwnęła, że 

tak, a on napisał na tym liście wszystko takimi samymi dużymi literami SIŁA DAJE 

WIĘCEJ. Oni nie wiedzieli, czy to chodzi o Siłę-Nowickiego, czy o siłę fizyczną i po 

piętnastu minutach, kiedy list dotarł do Brygidy, wszyscy pojawili się w stoczni, 

przestraszeni, że ktoś inny będzie tym, który będzie miał większe znaczenie. Było to takie 

bardzo charakterystyczne wydarzenie, które się odbyło w stołówce, w jej małej części. 

 

I: Czy można wyróżnić jakąś osobę, która wniosła największy wkład w strajk? 

R: Nie, ja uważam, że w ogóle żadnej osoby nie można wyróżnić, dlatego że bardzo wiele 

osób robiło bardzo ważne rzeczy. Zawsze tak jest, że przywódcy spijają piwo, natomiast 

osoby, które się napracują, są w różnych bardzo stresujących momentach – w ogóle o nich nie 

słychać. Czasem o nich przypominają, że „on gdzieś tam był”, ja nie wiem, bo zbyt dużo 

ludzi brało udział w strajku. Tak jak mówię, w maju było nas 150, natomiast w sierpniu było 

prawie 3000. 

 

I: Jakie pańskim zdaniem znaczenie dla przebiegu strajku miał Lech Wałęsa? 

Miał duże znaczenie, dlatego że on był gwarantem bezpieczeństwa dla działań strategicznych. 

Było wiadomo, że strajk w SG jest odbierany medialnie przez cały świat i Wałęsa zdał sobie z 

tego sprawę dopiero któregoś dnia strajku. Dlatego, że Wałęsa pierwszy dzień strajku 

przyjechał i powiedział, że „jak będzie was tu parę tysięcy to ja przyjdę”. W pierwszych 

dniach maja pojawiał się i zostawał parę godzin, po czym wychodził. Później, jak już 

usłyszał, że mają nas tam rozbić, to był przez cały czas. Natomiast w sierpniu to na jego 

prośbę był strajk. Także to jest zupełnie, co innego 

 

A: Jaka była rola poszczególnych duchownych księdza Jankowskiego? Biskupa 

Gocłowskiego? 

R: Powiem, jak to było faktycznie. Wiedzieliśmy jedno, że jesteśmy liczeni. W maju poza 

Jankowskim każdy inny bał się wejść do stoczni. Strajk sierpniowy, jak mówiłem, był 

zupełnie innym strajkiem. Sierpień to był strajk, który Wałęsa ogłosił wraz z Krajowym 

Komitetem Wykonawczym. Byłem już wtedy jego delegatem. W Brygidzie był sztab, w 

którym podjęto decyzję, że, kiedy stanęły kopalnie to do tego przyłączy się „Solidarność”. Na 

tym zebraniu różne regiony przedstawiały, że to jest niemożliwe, itd. Wtedy ja wstałem i 

powiedziałem, że SG stanie o tej godzinie, o której dostanie polecenie, tego dnia i o tej 

godzinie, kiedy będzie trzeba i cała stocznia będzie stała. Dlaczego mogłem tak powiedzieć? 

Dlatego że po maju zrobiliśmy wybory i po maju zrobiliśmy struktury związku. Od maja do 

sierpnia mieliśmy normalne wybory w Brygidzie. Całe wydziały po kilkaset osób 

przychodziły do Brygidy, były kartki, prezentacje. To wszystko, co tutaj się dzieje (przyp. 

red. wywiad przeprowadzany na zjeździe „Solidarności” Regionu Gdańskiego w czerwcu 

2006 roku), było w Brygidzie. Byliśmy po wyborach i było coś takiego, że nie było możliwe, 



żeby ktoś się wyłamał. Byłem wtedy już wiceprzewodniczącym z tym, że Krajowym 

Komitecie Wykonawczym byłem ja i prezentowałem, stwierdziłem, że dla nas nie ma 

problemu, o której godzinie, ani kiedy. Stocznia stanie, natomiast problem, mówiłem, będzie 

wtedy, kiedy i jak długo trzeba będzie stać. Bo ktoś musi się dołączyć. Wtedy zostałem 

poproszony, bym pojechał do Gdyni i tam zachęcał Stocznię Gdynia. Byłem tam z Szymonem 

Pawlickim. Rozmowy były trudne na tyle trudne, że przedstawiciele Gdyni nie zgodzili się na 

przyłączenie. Niektóre osoby mówiły, że to jest za wcześnie, że się bawimy Polską itd. Strajk 

się rozpoczynał w poniedziałek, dlatego od soboty nie wolno nam było spać w domach, 

dlatego, że wiedzieliśmy, że dojdzie to do władzy. Dlatego w niedzielę, już po mszy, jak było 

zebranie, jak była decyzja o strajku, kto jakie pełni funkcje, to obowiązkiem każdego było 

nocować w innym miejscu - u kolegów lub na terenie stoczni, pójść na stocznie gdzieś tam na 

wydziale się przespać żeby być na stoczni. Powiem tylko, że nie wszyscy dotarli. Były osoby, 

które władza przejęła i dopiero po kilku dniach dotarły do stoczni. To był zupełnie inny strajk, 

gdzie naszym postulatem, bo tam w maju pojawiały się postulaty jeszcze płacowe. Natomiast 

w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu, był wyraźnie tylko jeden postulat, bo Wałęsa się mnie 

zapytał czy ja potrafię, czy potrafimy jako stocznia stanąć, zrobić strajk pod przywróceniem 

NSZZ „Solidarność”. Powiedzieliśmy, że tak, w co on nie wierzył, bo żaden zakład do tej 

pory nie stanął pod hasłem reaktywowania związku zawodowego „Solidarność”. Wszystkie 

kopalnie, które stanęły, nie stanęły pod szyldem „Solidarności”. Stanęły pod szyldem 

ekonomicznym, z żądaniami płatnych lub wolnych sobót itd. My stanęliśmy tylko pod dwoma 

punktami. Solidaryzujemy się ze strajkującymi hutami, jako strajk solidarnościowy, i chcemy 

reaktywowanie NSZZ „Solidarność”. To było dla władzy najbardziej kłopotliwe, stąd ta 

decyzja była zupełnie dla nas jasna. Natomiast wiedzieliśmy jedno - wszystko zależy od tego, 

jaka będzie reakcja duchownych. Tutaj nikt o tym nie przypomina, ale jedynym zakładem, 

który wymienił Jan Paweł II w encyklice, była Stocznia Gdańska, choć to było już trochę 

później. Wymienił nas tam z imienia i nazwiska Natomiast w tamtym czasie my wiedzieliśmy 

że, jeżeli będzie nas za mało, to nie będzie oficjalnego poparcia duchowieństwa, biskupów. 

Zdaliśmy sobie sprawę, że biskupi poprą nas oficjalnie na kazaniu wtedy, kiedy będzie nas 

dużo. Stąd zrobiliśmy taki wybieg: w sierpniu najpierw stanęła Stocznia Gdańska, ale później 

przyłączyła się Stocznia Remontowa i kawałek Stoczni Północnej, bo to było z drugiej strony, 

więc to było normalne. Wiedząc, że biskup Gocłowski będzie nas liczył. Umówiliśmy się z 

kolegami z pozostałych stoczni, że oni przyjadą na mszę do nas, poprzebierani za nas. Byli u 

nas na mszy, więc biskup patrzy, widzi, że dużo nas jest, a potem my się przebieraliśmy i 

szybko do nich, więc, to było charakterystyczne, że my się przemieszczaliśmy po to żeby 

pokazać, że jest nas więcej. Być może błędnie, ale uważaliśmy, że musimy pokazać, że jest 

nas więcej niż było. Była nas 1/3 stoczni, natomiast to było za mało żeby nas poprzeć, ale 

biskup dał się nabrać, bo później oznajmił, że to jest strajk powszechny, że cała stocznia stoi 

itd. Tam były różne inne zabawy, było przemieszczanie wózkami akumulatorowymi. W ogóle 

w strajku jest taka zasada, że, kiedy się rozmawia z ludźmi, trzeba się tym ludziom pokazać z 

każdej strony, tzn. ci ludzie muszą się bawić, bo jeżeli ktoś, kto organizuje strajk, będzie 

chciał robić tylko mądre prelekcje, to przegra. Ci ludzie musieli rozładować napięcie, ci 

ludzie musieli bawić się, grać w piłkę, musieli robić różne rzeczy, bo to było zbyt duże 

napięcie. Oni wiedzieli, że grozi im więzienie, grozi nawet życie, dlatego musiałem pokazać 

im tą „inność”. Taka było właśnie rolą organizatorów, żeby im to zapewnić 

 

M: Czy było dużo wolnego czasu? 

R: Tak, dużo czasu nocą i w dzień. Telewizji nie było tak, że nie można było oglądać, ale w 

ogóle to był tylko jeden program wtedy, albo dwa. 

 

A: Jak ocenia Pan postawę dyrekcji stoczni? 



Dyrekcja w maju próbowała jeszcze się przeciwstawiać, a w sierpniu my powiedzieliśmy 

jedno: „panowie my nie mamy nic do was, my strajkujemy tylko o „Solidarność”. Układ był 

taki: dyrekcja nas prosiła np.: żebyśmy umożliwili pracę na dwóch statkach, więc ludzie 

pracowali na statkach nie biorąc za to pieniędzy, żeby nie było strat ekonomicznych. Po pracy 

szli strajkować i całą dobę byli w stoczni. Układ między dyrekcją a nami był taki, jakby ktoś 

powiedział, pakt o nieagresji - my im się nie wtrącaliśmy, oni nam, tylko kwestia była 

uzgodnień 

 

I: Czyli tym można tłumaczyć taką bierność dyrektora Tołwińskiego w kontaktach z 

Wami? 

R: Tak. On się bał, bo były dyrektywy, być może polecenia. Ja bym powiedział tak, żaden z 

dyrektorów nie zachował się niegodnie. My im nie przeszkadzaliśmy, oni nam. 

 

M: Mówił Pan, że strajk był bardzo medialny i nagłośniony na świecie. Jak wyglądał 

kontakt, organizacja tych mediów w samej stoczni? Może miał Pan jakieś z nimi 

kontakty? 

R: Tak, w stoczni było na okrągło kilka największych agencji zagranicznych i oni cały czas 

relacjonowali. Dzieci przemycały kasety z nagraniami, z filmami itd. Ja np. byłem 

zaskoczony, kiedy wiele lat później pojawiłem się w Bahrajnie i zobaczyłem w TV wiele lat 

póxniej, swoje wystąpienia, w Bahrajnie w kraju arabskim  

 

M: Teraz tak a propos MŚ, czy był Pan może na meczu Lechii i Górnika, 7 maja 1988 

roku, kiedy Lechia wygrała 1:0? 

R: Ja nie byłem na żadnym meczu z tego powodu, że kiedyś, na jednym z meczów ktoś mnie 

butelką uderzył. To było chyba właśnie na Lechii i od tego momentu nie chodziłem na mecze. 

 

M: Ale słyszał Pan, że tam 15 tys. osób, po wygranym przez Lechię meczu, 

manifestowało poparcie dla „Solidarności”? 

R: Lechia kilkakrotnie to robiła. W ogóle na stoczni jest mnóstwo lechistów i Lechia zresztą 

utożsamiała się ze stocznią. Lechia była ze stocznią także tutaj, jeśli chodzi o ten strajk. 

Zresztą każde takie zgromadzenie, np.: szkoła, no słynna trójka gdzie np. honorem 

stoczniowca było żeby dziecko mieć w trójce, bo trójka - topolówka, była szkołą z tradycją. 

My zwracaliśmy właśnie uwagę na, jak wcześniej powiedziałem, kontakt z zewnętrznym 

środowiskiem. 

 

I: Czy miał Pan jakieś kontakty z zagranicą, polską emigracją, opozycją? 

R: Nie. Ja mam bardzo dziwne, może niepopularne spojrzenie. Uważam, że każdy, kto w 

tamtym czasie wyjechał, poszedł na łatwiznę. Co by nie powiedzieć poszedł na łatwiznę. Tu 

było trudniej. Ja mówiąc szczerze, nie miałem zbyt dużego poważania dla tych ludzi, którzy 

uważali się może za bohaterów, ale wyjechali i stamtąd próbowali nam robić różne uwagi. 

Uważałem, że to było w pewnym sensie tchórzostwo, że tutaj trzeba było zostać, trzeba tutaj 

było walczyć. Teraz spotykam kolegów, oni mi też uwagi robią. Ja mówię, to trzeba było tutaj 

być, trzeba było być w tym kraju, za takie zarobki, w takiej sytuacji. 

 

I: Jaki postulat strajkowy był dla Pana najważniejszy i jakie były cele? 

R: Był tylko jeden, Solidarność. Nie było innego. W maju i w sierpniu był tylko jeden. 

 

I: Początkowo chyba było więcej, tylko ten najważniejszy... 

R: W sierpniu był jeden. W sierpniu był tylko jeden, Solidarność. 

 



I: A w maju? 

R: W maju było kilka, ale one powstały jak już powiedziałem na tej stołówce, które ta 

młodzież odchodząca w zasadzie, bo ona była na wypowiedzeniu, zgłosiła, ale na dobrą 

sprawę został jeden na końcu. W zasadzie to była Solidarność, ale te 150 osób, które 

strajkowało, ono widziało, ze tamto to jest przykrywka. To była w ogóle przykrywka do 

uzasadnienia niepokoju. Nawet te 150 osób, które uczestniczyło, to u Szablewskiego 

podejrzewam, a chyba też u nas w Komisji Zakładowej jest lista z imienia i nazwiska, 

każdego, kto uczestniczył w strajku. To było nas bardzo mało. Stąd później dopiero mówię 

dołączyło się prawie 3 tysiące, ponad 3 tysiące, ale to w momencie ostatniego dnia strajku. 

 

I: A propos ostatniego dnia strajku, jak została podjęta decyzja o jego zakończeniu? 

R: Przyszła decyzja, stwierdzająca, że... Znaczy się, decyzję podjął chyba Wałęsa. Wałęsa nas 

prosił. Wałęsa, Mazowiecki, oni powiedzieli: „Dalsze istnienie strajku nie ma sensu” i tu 

muszę powiedzieć, że mieli rację. Ja byłem akurat po drugiej stronie, ja uważałem, że trzeba 

prowadzić strajk, dlatego ja uważałem, bo był taki przełomowy moment. Ja uważałem, że 

trzeba jeszcze 2 dni strajk prowadzić. To chodziło o pewną ustawę, którą sejm 

przegłosowywał. Ja chciałem pokazać, że Stocznia będzie stała, kiedy będą dla niej groźni. To 

chodziło o ustawy stanu wojennego i ja chciałem o 2 dni dłużej. Natomiast przyszła decyzja: 

zrobiliśmy swoje i teraz trzeba się przygotować na lepszy strajk, trzeba przygotować struktury 

w kraju i to była słuszna decyzja, trzeba było jakoś zakończyć strajk. My, gdy go 

zakończyliśmy stwierdziliśmy, że kończymy strajk jako pokonani i nie przyjmujemy żadnych 

warunków. Były warunki, chciano nam dać bezpieczeństwo i tak dalej, nie przyjęliśmy 

żadnych warunków. My przyjęliśmy takie warunki, że można było nas zwolnić. My 

powiedzieliśmy, że żadnych takich podłych warunków nie przyjmiemy i wyszliśmy z tym 

Krzyżem przez bramę. Jednego dnia powiadomiliśmy, że wychodzimy i tyle, i tak to było. 

 

A: Co się działo pomiędzy majem i sierpniem 88 roku? Co Pan robił? 

R: Ja przygotowywałem struktury związku. Było mi bardzo przyjemnie, bo wtedy prawie w 

100% zostałem wybrany jako wiceprzewodniczący Ja pracowałem, ja nigdy nie chciałem być 

na etacie, dopiero od niedawna zgłupiałem i było tak, że nie byłem na etacie, byłem 

normalnym pracownikiem, miałem swoją brygadę, a jednocześnie tworzyłem związek. Od 

maja do sierpnia na moim wydziale było ponad 90% członków związku i na wielu wydziałach 

to samo było. Tworzyliśmy związek, a jeżeli chodzi o politykę, to takie działania jak 

wszędzie. Miałem rodzinę musiałem zapewnić chleb, ciężko pracowałem, dla mnie praca po 

12 godzin była normalną rzeczą. Ja zawsze pracowałem po 12,16 godzin po to, żeby zarobić 

na rodzinę, miałem dziecko, które miało chyba rok, także miałem obowiązki. 

 

I: Jaka była atmosfera? 

R: Dobra, każdy z działaczy Solidarności musicie wiedzieć jedno, działacz będzie wtedy 

ceniony, gdy jest dobrym pracownikiem i w Stoczni bardzo często wybierano człowieka, 

który nie bardzo umiał mówić, jest mało medialny, ale jest dobrym fachowcem. W tego typu 

zakładach tak się wybiera i mieliśmy autorytet, na tyle autorytet mieliśmy, że jak mówiliśmy, 

że dzisiaj jest przerwa, idziemy na strajk, to majster mówił: no dobra to po co kazaliście mi 

odprawę robić. W ten sposób, to była dobra atmosfera. Ja powiem, że ja współczuję tym 

zakładom gdzie było inaczej. U nas było coś takiego, że cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu. 

Jak był strajk, to kadra się do nas nie wtrącała. Jak była praca związek się nie wtrącał w 

kadre. Tam gdzie trzeba było budować statek tam było działanie, kadry kierowniczej, tam 

gdzie trzeba było walczyć tam my przejmowaliśmy rolę i nie było wzajemnych takich ani 

uwag, ani niczego. W naszym zakładzie nie było tego i być może, dlatego tak łatwo nam było 

to przejść. 



 

A: Czyli właśnie pomiędzy majem i sierpniem był tworzony MKS i struktury regionalne. 

R: Tak, te struktury regionalne. To wszystko wtedy powstawało. 

 

A: Jakie utrzymywał Pan kontakty z Panem Merklem, mówił Pan o nich? 

R: Bardzo dobre, ja uważam, że szkoda, że on zniknął z politycznej powierzchni. Ja go 

zawsze ceniłem i cenię, mimo różnych uwag ja go zawsze ceniłem i będę cenił. Jacka Merkla 

będę cenił zawsze. On zresztą odegrał bardzo pozytywną rolę, później mu chyba zarzucono 

handel bronią, ale w tym okresie, nie mogę powiedzieć, bardzo pozytywnie oceniałem. Jego 

chyba nawet bardziej niż Bogdana Borusewicza. Zresztą to były dwie postacie, z którymi 

współpracowałem. 

 

I: Jak by Pan opisał w porównaniu z majem atmosferę sierpnia? Jak to wtedy 

wyglądało? 

R: Maj to była niepewność, bojaźń, a sierpień to było coś takiego, moim obowiązkiem jest 

pójść walczyć, a co będzie zobaczymy. 

 

K: Można powiedzieć, że mieliście podniesione głowy? 

R: Tak, i wychodząc wiedzieliśmy, że wygraliśmy. Sierpień tak samo wychodziliśmy, ale 

wiedzieliśmy, że wygramy. My zrobiliśmy swoje, my zrobiliśmy jedno, my idziemy. To już 

była komisja zakładowa, która odbyła się w Brygidzie, w komisji zakładowej byli 

przewodniczący wszystkich wydziałów. Na tej komisji powiedziałem jedno, tego strajku nie 

wygramy, my idziemy kolejny raz przegrać, ale po to żeby się obudziła nasza Polska. Szliśmy 

przegrać, żeby inni się obudzili. My chcieliśmy wykonać konkretne zadanie i te zadanie 

wykonaliśmy. Wiedzieliśmy jedno, że nie wolno nam spóźnić się, żeby jeszcze te kopalnie 

stały i że musi do czegoś dojść. Prawda jest taka, że ja myślałem, że jeszcze jeden strajk taki 

będzie przegrany, że jeszcze trzeba powalczyć. Okazało się, że byliśmy na tyle silni, że ten 

strajk wystarczył. 

 

M: Czy zgodziłby się Pan ze stwierdzeniem, że strajki w sierpniu były naturalną 

kontynuacją strajków majowych? 

R: Tak, tak. To była przerwa, to była dokładnie przerwa na organizację i przerwa na posiłek, 

dokładne to była tylko przerwa. 

 

I: Wracając do maja, po zakończeniu strajku był pochód do kościoła św. Brygidy, tam 

biskup Gocłowski wygłosił pro-solidarnościowe kazanie. Czy pamięta Pan to? 

-Tak z tymże ja akurat w maju spałem. W sierpniu ja akurat byłem w komfortowej sytuacji, ja 

spałem po 3 godziny dziennie, to był luksus. Ja już byłem jakby uznanym działaczem, więc w 

sierpniu ja już spałem po kilka godzin dziennie, więc ja normalnie tam poszedłem, więc 

nawet nie przysypiałem, ale ja uważam, że też biskup to takie kazanie powiedział. To nie jest 

tak, że w maju tego nie było, no i może większą rolę odegrał ksiądz Jankowski. Biskup 

zawsze był wrażliwy. To co się teraz dzieje między Jankowskim, a biskupem jest to 

niesmaczne i jest to niedobre dla nas wszystkich, ale wtedy ci dwaj ludzie bardzo mocno 

współpracowali i jeden, i drugi nam ogromne wsparcie dawał. To co ja mówiłem, że 

liczyliśmy. To my po prostu, chcieliśmy, żeby on bardziej nam ufał. Natomiast nieprawdą 

jest, że jakby ktoś powiedział, że nie mieliśmy do niego szacunku, to jest nieprawda, 

mieliśmy ogromny szacunek do biskupa jak i do każdego innego z tych ludzi, przecież oni nie 

musieli nam pomóc. Pomagali ogromnie, bo ich wypowiedzi, on nie tylko wtedy mówił, on 

mówił również na kazaniach w niedzielę miał odwagę mówić. To nie jest tak, że on był 

bierny, biskup angażował się. 



 

A: Jak ocenia Pan spotkanie Wałęsy z Kiszczakiem i nagłe zakończenie strajku w 

sierpniu? 

R: W sierpniu było to dla nas zaskoczeniem, że już, ale jak powiedziałem był przyjęty wariant 

Siły - Nowickiego i Kiszczaka, Okrągły Stół musiał być. Nie było możliwości inaczej, 

bezkrwawego przejęcia niż Okrągły Stół. Problem polegał na tym, to co podnosi Gwiazda, 

Walentynowicz, zresztą nasi przyjaciele. To jest problem, czy granica kompromisu była 

właściwa, tego ja nie wiem. 

 

K: Był Pan wtedy zwolennikiem Okrągłego Stołu? 

R: Tak ja byłem wtedy zwolennikiem porozumienia i nadal jestem. Ja uważam, że nie wolno 

szafować ludzką krwią. Ja pamiętam zdarzenia takie, kiedy mój kolega, kiedy ja mu mówię, 

słuchaj, widzę, że się trzęsie ze strachu. Mówię: uspokój się, przecież tobie nic nie grozi, to 

mi grozi, a on mówi ciebie to i tak zabiją, a ja będę siedział. To tego typu relacje były. 

Musimy sobie zdać sprawę, że my nie wiedzieliśmy, czy stamtąd wyjdziemy żywi i w tym 

momencie ja wiedziałem jedno, ja mam rodzinę, ja myślałem, żeby moje dziecko przeżyło, ja 

chciałem, żeby było jakieś porozumienie i nie było innej drogi niż porozumienie, nawet 

zgniłe. Musiał być Okrągły Stół, bo tylko teraz, czy w tym Okrągłym Stole zbyt daleko 

ustaleń nie było, to nie powiem wam. To trzeba zostawić politykom. Na domiar jakby ktoś się 

zachował, ale w tamtym momencie, nie było możliwości, co można było zrobić? Tym 

bardziej, że nas stanęło ile? Zwróćcie uwagę, stanęła tylko Stocznia, właściwie trzy 

stocznie w Gdańsku i stanął Śląsk, cała reszta Polski nie stanęła, nikt nie stanął, więc te 

dwa małe ośrodki, bo tak trzeba to powiedzieć obaliły komunizm, czyli ten komunizm 

musiał się jeszcze długo trzymać, bo gdyby tam poszedł, czy Wałęsa, czy ktokolwiek 

inny, gdyby wiedział, że tam ma 10 milionów ludzi po swojej stronie, to on by był 

silniejszy, ale on miał tylko 2 małe ośrodki, z czego tylko jeden za Solidarność walczył. 
To nie było coś takiego. 

 

A: Jakie były nastroje wśród stoczniowców? 

R: Był duży entuzjazm, ale również bardzo duży entuzjazm był w Stoczni Remontowej, nie 

tylko w naszej Stoczni, w Stoczni Remontowej był taki sam, nawet nie pamiętam, był taki 

Wojtek w Stoczni Remontowej, który odniósł tam ogromny sukces, w pewnym momencie 

prawie połowa załogi stanęła. Także ten duch wolnościowy on szedł, szedł coraz dalej. 

 

A: Czy po zakończeniu nie było takiego uczucia rozczarowania? 

R: To znaczy zawsze coś takiego jest. Może można było więcej wywalczyć. To jest coś 

takiego jak po remisowym meczu, można było strzelić tą jedną bramkę, czy nie można było. 

To jest coś takiego. Ten mecz był zakończony i nie wiadomo co było dalej, a może nie 

wiedzieliśmy, czy może trzeba było walczyć, czy walczyć i przegrać. Proszę zwrócić uwagę, 

że to była jedna z niewielu wygranych, jedna z niewielu wygranych bitew pomimo 

przegrania. W tamtym okresie nikt nie wierzył w jakiś inny scenariusz, bo wtedy mówiono, 

można było więcej, ale kilka tygodni wcześniej nikt nie miał odwagi powiedzieć co by chciał. 

To było coś takiego, to nie było do przewidzenia. Ja w każdym razie nie wierzyłem, ja mogę 

powiedzieć o sobie, ja nie wierzyłem że strajk sierpniowy otworzy okno do okrągłego stołu. 

Uważałem, że co najmniej jeszcze dwa takie strajki będę musiał prowadzić, co najmniej dwa, 

a okazało się, że nie. Podejrzewam, że władza komunistyczna też to wiedziała, że jak będzie 

pół roku później, czy rok później to przegra z kretesem i dlatego przystąpiła do rozmów. A to 

jest wybór czy trzeba było jeszcze czekać dwa lata, czy rok, czy lepiej przystąpić wcześniej i 

negocjować. 

 



I: Co zmieniłby Pan w organizacji strajków z maja i sierpnia z perspektywy obecnej? 

Czy jest coś czego Pan żałuje? 

R: Ja niczego nie żałuję, nie, niczego nie żałuję. Natomiast co bym zmienił? Może styropian 

na materace, przynajmniej nie nazywaliby, że jesteśmy styropianowi. Nie, nic bym nie 

zmienił. 

 

I: Czy zmieniły się pańskie oceny tamtych wydarzeń? 

R: Nie, ja tylko ubolewam, że bardzo wielu ludzi traktuje jakby tamten okres jako okres 

wielkiego wysiłku. Ja traktuję to jako okres swojego obowiązku, ja zrobiłem dokładnie tylko 

to, co uważam, że do mnie należało. Ja nie uważam się ani za osobę ważną, ani za osobę, 

która cokolwiek zrobiła, ja zrobiłem dokładnie tylko tyle, co mogłem zrobić. Natomiast nie 

uważam się, że zrobiłem coś wielkiego. Cieszę się z tego, że mogłem w tym uczestniczyć i 

tyle powiem. 

 

I: Czym maj i sierpień 88 różniły się od sierpnia 80? 

R: To było coś takiego, że sierpień 80 roku to był przypadek, zwycięstwo, euforia, a maj i 

sierpień 88 to była walka, świadoma walka z przeciwnikiem nie do pokonania. My 

wiedzieliśmy, my znaliśmy tego przeciwnika, co zrobił po wygranej, jak się rozprawił ze 

związkiem 10-cio milionowym i wiedzieliśmy, że z tyłu, tą siłą walczymy dalej z komuną 

garstką ludzi. Ja w obydwu imprezach uczestniczyłem, natomiast powiem jedno, ktoś kto się 

powołuje, że walczył w 80 roku, on nic nie wie o tym, co to znaczy walka. Walka była w 88. 

Tamto to nie była walka, to było tylko epitafium albo preludium. 

 

I: Jakie Pana zdaniem znaczenie dla upadku komunizmu w Polsce miały strajki z 88 

roku? 

R: To były definitywne, strajki w 88 roku obaliły komunizm. Powiem inaczej papież i strajki, 

bo strajku by nie było bez papieża, bo my czuliśmy w Rzymie poparcie i bez 80 roku nie 

byłoby obalenia komunizmu. Komunizm się obalił z tego powodu między innymi, że strajki 

w 88 roku wybuchły, on by się obalił również gdyby te strajki, tak jak powiedziałem, gdyby 

nie doszło do porozumienia one by 2 lata później najwyżej, ale jakby ta organizacja, która w 

88 roku ona stworzyła nowe podwaliny i między innymi tutaj my stworzyliśmy. Nie wiem, 

czy wiecie w pewnym okresie od 86 roku, tworzyliśmy prawnie walkę i właśnie w tym 

Kaczyński pomagał, który tworzył specjalne komitety organizacyjne. Było to tworzone, 

prawnie idealnie zrobione, pod prawo komunistyczne polskie, że my organizujemy związek, 

my go rejestrujemy, oni nam odmawiają, ale w momencie kiedy my organizowaliśmy, 

jesteśmy poza cenzurą, poza możliwościami oddziaływania przez władzę i byliśmy wtedy 

bezpieczni pokazywaliśmy się, ujawnialiśmy, ale kto to tworzył, tworzyły osoby, które były 

dekonspirowane i pokazywaliśmy swoja siłę, zarażając innych. To było coś takiego, 

Solidarność w pewnym momencie dla władzy stała się taką zarazą, bo ona tworzyła fakty 

dokonane, korzystając z ich prawa i sukcesem właśnie prawników było to, żeby w tym prawie 

znaleźć takie dziury w których my mogliśmy legalnie działać. Powstawały tak zwane 

komitety organizacyjne Solidarności. Nie wolno było Solidarność, to my nazywaliśmy się 

NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, NSZZ Solidarność wydziału numer 3, bo nie wolno 

było samej Solidarności, musiał być jeszcze jakiś przymiotnik. 

 

I: Rafał Ziemkiewicz w jednej ze swoich książek napisał, że komunizm upadł, bo był 

systemem nie wydolnym ekonomicznie. Czy zgadza się Pan z tym stwierdzeniem? 

-Gdyby tak było, to Chiny nie osiągnęłyby takiego sukcesu. Komunizm upadł, bo był 

nieludzki. Natomiast jako organizacja, mnie jest trudno, ja uważam, że są inne podstawy do 

upadku komunizmu, niż to stwierdzenie. Pamiętajmy jednak, że komunizm w Chinach jest, 



gdy wszyscy upadną, wtedy możemy mówić, gdy wszędzie komunizm upadnie. Natomiast ja 

byłbym ostrożny z taką oceną, ja uważam, że w Europie komunizm upadł, bo Europejczycy 

nie są niewolnikami i jest tu dużo osobowości, tak samo jak wy sobie nie pozwolicie 

prawdopodobnie, by wami pracodawca pomiatał, bo macie swoją osobowość, swój honor, tak 

samo komunizm musiał upaść, bo było zbyt dużo ludzi tego typu. On zniewalał myśli.  

 

M: Jak wygląda Stocznia teraz po tych prawie 20-stu latach? 

R: Może was zaskoczę, ale dzisiaj akurat wygląda nienajgorzej, a to powiem tylko dlatego, że 

właśnie jest grupa ludzi jeszcze, która przywiązuje dużą wagę do tego miejsca, które dla nas 

jest miejscem świętym. To dziwne, bo w tej chwili, dzisiaj jak bym powiedział degraduje 

pewne wartości. Ja powiem coś jeszcze dziwniejszego, że ktoś kto przychodzi do Stoczni 

Gdańskiej, po jakimś czasie zaczyna głupieć tak samo jak my, zaczyna nabierać takich 

samych wartości i dla niego praca w Stoczni jest czymś więcej niż zwykła pracą. Ja byłem w 

całym świecie w różnych zakładach, byłem i pracowałem w bardzo wielu stoczniach na 

świecie jako normalny pracownik, który pracuje przy silnikach. Jechałem tam na 2 - 3 

tygodnie, żeby dorobić. Natomiast ta atmosfera, te działania, które są w Stoczni, że w tym 

trudnym zawodzie jest coś takiego, że trzeba pokazać trochę drugą twarz, taką trochę lepszą i 

stąd ta Stocznia przetrwała dzięki tym ludziom, bo przecież ona była likwidowana, była 

upadła, a mimo to jest dobrze funkcjonującym zakładem. 

 

I: Czyli morale zostały. 

R: Te morale zostały. Ja powiem jedno, że wśród bardzo wielu młodych ludzi one są często 

wyższe niż nawet wśród starszych, po prostu takie same są. To znaczy, nie wiem, może ludzie 

o takich morale przychodzą do Stoczni, to też całkiem możliwe, Wierzą, że tutaj nie tylko 

przychodzi się zarabiać. Ci ludzie są bardziej emocjonalnie związani. 

 

K: Czy jest dużo młodych ludzi? 

R: U nas bardzo dużo jest młodych. W tej chwili takich co pracują po pół roku to jest połowa 

Stoczni i Stocznia jest jakby tą szansą, bo w tej chwili przemysł okrętowy jest bardzo dobrym 

zajęciem. 

 

M: Jak Pan ocenia tamten wysiłek? Czy poszedł na marne? 

R: Ja powiem tak, to nie był wysiłek. Naprawdę uwierzcie mi, gdybyście wy byli w tamtym 

czasie, byście robili dokładnie to samo, bo to było coś takiego, że czułeś, że robisz coś 

dobrego. Niektórzy mówią, prawie jak martyrologia, to nie było coś takiego. Moja żona 

miała do mnie pretensje, ona nie wiedziała, że działam w strukturach podziemnych, że jej 

ulotek nie przynoszę. Potem ona mi mówiła, że ona też działa, bo ona była nauczycielką w 

strukturach nauczycielskich. Ona miała pretensje do mnie, że ja mało działam w Stoczni. Ta 

atmosfera naprawdę, ja się czułem... Dopiero w momencie kiedy mnie tam aresztowano na 

krótko przed, ona się dowiedziała, że ja w ogóle coś tam robiłem i to była tego typu 

atmosfera, że człowiek, dlatego ja mówię, tam było wiele trudności. Tam było dużo łatwiej 

niż teraz jest, bo był jeden wróg i jeden cel, a dzisiaj nie wiadomo co my chcemy, bo ja nie 

wiem, w każdym ugrupowaniu z jednej strony widzę dobrego człowieka i widzę złego i na 

przykład są dylematy, wtedy nie było dylematów. Czarne, białe i to wszystko było dużo 

prościej. 

A; Jakie są Pana refleksje związane z sytuacją w latach 80 i dzisiaj, może jakieś 

analogie, porównania? 

R: Wiecie co, ja powiem tak, ja uważam, że jeszcze nam potrzeba, żebyśmy my wszyscy 

powymierali, żeby było normalnie. Natomiast wy będziecie mieli taki kłopot, że musicie się 

zderzyć z całą filozofią ekonomii w bieżącym świecie, ale mam nadzieję, że każdy zapomni o 



tym, że jest coś takiego jak wymuszanie zachowań, pewnych poprawności. Ja uważam, że 

najważniejsze w człowieku jest to by mógł się rozwijać, by mógł rozwijać swoje myśli i nie 

być ograniczanym przez jakieś ideologie. I to my jesteśmy skażeni, bo my jesteśmy z jednej 

strony nadmiernie pobudliwi, patrząc na to, natomiast ja sądzę, że mój syn i następne 

pokolenie już tego nie będą miały. Po prostu komunizm to jest pewna odmiana faszyzmu, 

trzeba walczyć by coś takiego nigdy więcej nie powstało, a to może powstać zawsze. Jakieś 

takie bardzo dziwne ideologie powstają moim zdaniem wtedy, kiedy jest zbyt duża 

dysproporcja między ludźmi bogatymi, a biednymi. Nie powinno być tak dużych różnic i 

wtedy nie będzie tych działań. 

 

A: Jak ocenia Pan dzisiejsze społeczeństwo, dzisiejszą młodzież? Czy sądzi Pan, że 

byłaby zdolna do podobnych zachowań jak w latach 80? 

R: Pewnie, że tak. Ja się cieszę, że byłem w takim czasie, że mogłem pokazać, że nie jestem 

tym padalcem, który tam chodził i tak dalej. Obecna młodzież jest dokładnie taka sama. To 

jest tylko domena ludzi, którzy mają kompleksy, że mówią, że ktoś nowy by tego nie zrobił. 

Nie, ja uważam, że każdy by w tym momencie to samo zrobił. To jest kwestia tylko pewnych 

okoliczności. 

 

Wywiad przeprowadzili: Maciej Kaszubski, Igor Belczewski, Andrzej Ryster 

Opiekun: Konrad Knoch 

 

 

 

 

 

Wywiad z Panem Edwardem Szwajkiewiczem, współorganizatorem strajku 

w maju 1988 r. i wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego w sierpniu 

1988 r. w Stoczni Gdańskiej. 
 

„ Chłopaki na tratwie z flaga „Solidarności na kiju 

Czyli , co się działo w Stoczni Gdańskiej 1988 r.  

 

Oktawia Dmowska kl.I e 

Gimnazjum nr 28 w Gdańsku 

Nauczyciel Hanna Minkiewicz 

 

1. Jakie były początki pańskiej działalności w Solidarności? 

      

    Na początku w 1980 r. kiedy wybuchły strajki ( nie tylko na Wybrzeżu) byłem zwykłym 

człowiekiem związku, jak zdecydowana większość pracowników Stoczni Gdańskiej. Był to w 

zasadzie pierwszy kontakt ze Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Niezależnym 

Związkiem Zawodowym. Później gdy został ogłoszony Stan Wojenny wszystkich działaczy, 

którzy wtedy działali – internowano, aresztowano w zasadzie organizacja została bez swoich 

liderów, przywódców i władz. 

Wówczas z kilkoma kolegami przejęliśmy pałeczkę i zaczęliśmy  się organizować – w inny 

sposób, inaczej, nieoficjalnie. W zasadzie był to pierwszy rzeczywisty kontakt z działalnością 

związkową, już z pewnym ryzykiem tego co się robi.  

 

2. Co spowodowało, zdaniem Pana , wybuch strajków w Stoczni Gdańskiej w maju i 

sierpniu 1988 r.  



 

    Jak już wcześniej powiedziałem, przejęliśmy pałeczkę działalności związkowej i w 

momencie kiedy był ogłoszony „Stan Wojenny” i później ten okres kilku lat po min, 

ówczesne władze podjęły decyzję o delegalizacji Związku „Solidarność”; czyli zabronili 

normalnego funkcjonowania działalności związkowej . 

I myśmy ten trud działalności cały czas kontynuowali z przeświadczeniem, że prędzej czy 

późnej swój Związek odzyskamy. Wszystkie nasze działania przez kilka lat Stanu Wojennego 

i później końca lat 80-tych a nawet do 1988 r. szły w tym kierunku. Organizowaliśmy się , 

organizowaliśmy ludzi i struktury, wszystko sposób nieoficjalny. W podziemiu braliśmy 

udział w szeregu imprez czy to w Gdańsku, czy to na Śląsku, żeby podtrzymywać kontakty z 

innymi organizacjami „Solidarności „ w kraju . I to nasze dążenie do odzyskania 

„Solidarności” było jednym z głównych powodów wybuchu strajku w 1988 r. 

Trzeba było stworzyć takie postulaty wokół, których skupi się jak najwięcej ludzi chcących 

poprzeć taki strajk. Dla wielu z nas najważniejsze było przywrócenie „Solidarności” do 

działania. Dla innych było istotne, żeby mieć podwyżkę płac. Jak można zauważyć w maju 

1988 r. były różne postulaty np. żądające legalizacji Związku „Solidarność” jak również były 

żądania podwyżki płac. 

Ale dla nas nadrzędną sprawą, nadrzędnym celem było przywrócenie światu „Solidarności”, 

to był jeden z głównych powodów wybuchu strajku w maju 1988 r.  

Po krótkiej przerwie w sierpniu 1988 r. kontynuowaliśmy strajk, postulaty były podobne. 

 

 

 

 

 

3. Dlaczego chciał Pan brać udział w strajkach? 

 

   W 1980 roku kiedy podjęliśmy strajk, uświadomiłem sobie, że walczymy nie o samą 

organizację, ale o coś więcej; walczymy o to, żeby nas robotników traktowano godnie, a 

nasza praca ma czemuś  służyć, że jesteśmy podmiotem gry rynkowej, a nie przedmiotem. 

Nie jesteśmy narzędziem, tylko o istotnym czynnikiem produkcji. Domagaliśmy się 

traktowania nas z szacunkiem godnego wynagrodzenie. Uważałem, ze strajk czy utworzenie 

związku „Solidarność” da nam możliwość wyegzekwowania  prawa do godnego traktowania i 

godnej zapłaty, dobrych warunków pracy i później utrzymania tych praw. Związek zawodowy 

miał być takim naszym narzędziem, którym będziemy  bronili zdobytych praw i również 

poszerzymy nasze uprawnienia. 

 

4. Był Pan wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Co 

należało do pańskich zadań? 

 

   Generalnie jak się ogłasza się strajk, to z reguły jest grupa osób, które mają jakiś plan,  jak 

organizować strajk. Czym zachęcić ludzi do strajku. Jak go później prowadzić? Czy wewnątrz 

zakładu i ilu ludzi strajkuje? Czy na zewnątrz – jak otoczenie nas przyjmie? Tak – trzeba się 

do tego przygotować. I naszym zadaniem było zorganizowanie tych ludzi, którzy zdecydowali 

się pozostać na terenie Stoczni Gdańskiej podczas strajku. 

Trzeba było im zapewnić przede wszystkim wyżywienie i nocleg bo zakładaliśmy, że strajk 

będzie trwał kilka dni. Musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo, każdy musiał czuć się 

bezpiecznie. 

Trzeba było unikać  prowokacji, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś spowodował pożar. Bo 

później powiedzą, że to zrobili strajkujący i obciążą nas stratami. Musieliśmy przewidzieć 



różne warianty i różne sytuacje, które mogą się wydarzyć w czasie strajku. Za to ponosiliśmy 

odpowiedzialność.  Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to, co robimy, jest nielegalne według 

oceny ówczesnych władz. 

Natomiast my byliśmy przekonani, że to co robimy jest słuszne i dlatego prowadziliśmy 

strajk. Dzieliliśmy się funkcjami, ktoś pilnował zaopatrzenia w żywność, ktoś inny pilnował 

przepływu informacji od nas i do nas. 

Przekazywane były listy do rodzin. Było szereg zadań, działań, które wykonywały różne 

osoby. Panował podział funkcji, żeby było wiadomo, kto za co odpowiada. Np. kiedy kolega 

poszedł się przespać to ja przejmowałem jego funkcję. 

 

5. Jakie były największe problemy, z którymi spotykał się Pan podczas organizacji  

strajków? 

Było ich wiele. Pierwszy problem: przekonać ludzi, że warto zastrajkować. 

Drugi problem: podjąć decyzje o strajku. 

Najpierw trzeba było zebrać ludzi i zorganizować wiec, dotrzeć do nich i przekonać, że to co 

mówię, jest prawdą i warto o to walczyć. I to jest najtrudniejszy element strajku. 

Na początku trzeba było zorganizować grupę ludzi, która gotowa była pójść za swoim 

przywódcą „ jak w ogień” i uwierzyć w swoje racje. 

 

6. Jakie zdarzenia z okresu strajków w roku 1988 wspomina Pan najmilej ? 

 

Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że to było wszystko najmilsze, bo to się 

wszystko udało. 

Były momenty dramatyczne ponieważ nie wszyscy wytrzymywali psychicznie wielkiej  

presji. Byliśmy oddzieleni od całego Gdańska. Przed bramą stało ZOMO, które nie 

dopuszczało do nas nikogo z zewnątrz. W nocy nas zastraszano. Była taka sytuacja, że jedna z 

osób chciała wyskoczyć z pierwszego piętra. Jakoś udało się ją powstrzymać. 

Drastycznych momentów było wiele. W nocy pod bramą Stoczni pojawiło się ZOMO – w 

pełnym rynsztunku, mieliśmy wrażenie, że  zaraz nas zaatakują i rozwala bramę. 

My z jednej strony bramy wybiegaliśmy naprzeciw., łapiąc w ręce co popadło, stwarzając 

pozory, że się nie boimy. Tak naprawdę każdy się bał, bo z drugiej strony szła kolumna 

uzbrojonych milicjantów. To były trudne momenty. 

Przypominam sobie również wesołe. Jak byłem w Komitecie Strajkowym ( odpowiadałem za 

porządek) przychodzi gość i melduje, że po kanale pływają chłopaki na tratwie z flagą 

„Solidarności ” na kiju. 

Była wówczas ciepła i ładna pogoda więc chcieli sobie popływać. 

Działo się to w momencie, kiedy Stocznia była odizolowana od miasta, a po kanale pływały 

milicyjne motorówki. Kazałem szybko im wracać do brzegu. To była fajna zabawa – ludzie 

ze statków turystycznych robili zdjęcia bo to sensacja. Tratwa z flagą „ Solidarności” i z 

kilkoma stoczniowcami pływa po kanale. To było śmieszne i niebezpieczne, kazałem im 

wrócić i wyciągnąć tratwę z wody, żeby już nikt nie urządzał takiej zabawy. Bo jeśli by się 

ktoś utopił to my za to odpowiadaliśmy . Organizatorzy strajku odpowiadali za wszystko co 

się mogło wydarzyć. 

Dzisiaj z perspektywy czasu to się mile wspomina, a wszystkie trudne chwile zacierają się . 

Jest więcej miłych wspomnień niż tragicznych. 

Było dużo strachu, bali się wszyscy, którzy byli na terenie Stoczni. Wałęsa też się bał . 

 

7. Co Pana rodzina sądziła na temat Pańskiego udziału w strajkach? 

 



    Moja rodzina od początku nawet w 80 roku akceptowała moja postawę, moje 

zaangażowanie się . Zresztą miała podobne poglądy. Mieszkaliśmy w jednym domu z 

rodzicami żony i rozumieliśmy się bardzo dobrze. Ułatwiło mi to później działalność w 

podziemiu i dalsze funkcjonowanie, ponieważ miałem zrozumienie w rodzinie i akceptację 

tego co robię. Mogłem się więc całkowicie poświęcić działalności w „Solidarności”. 

Wiedziałem, że jak wrócę do domu, żeby odpocząć, nikt nie będzie miał do mnie pretensji. 

Była pełna akceptacja. Więc także od rodzin bardzo dużo zależało jak, prowadziliśmy strajk. 

 

8. Co groziło Panu za udział w strajkach w tamtych czasach ? 

 

Wtedy groziło postępowanie karne. Było to złamanie Ustawy o Związkach Zawodowych. 

Były też informacje w gazetach, że organizatorzy strajku są ścigani z takiego to i takiego 

artykułu i będą wzywani do prokuratury na przesłuchanie. Groziła sankcja karna za złamanie 

prawa, które wtedy obowiązywało. 

 

9. Co czuł Pan, kiedy zakończył się strajk w sierpniu 1988 r.  

 

Ja osobiście odczułem ulgę, że zakończyliśmy strajk i udało się go przetrwać bez strat i 

drastycznych momentów. Mam tez uczucie niedosytu jakby nie do końca wygranej. 

Musieliśmy przerwać strajk ufając Wałęsie, który obiecał, ze porozmawia z Kiszczakiem 

ówczesnym Ministrem spraw wewnętrznych, że przerwany strajk będzie dobrym punktem do 

podjęcia rozmów przy okrągłym stole a władza siądzie do rozmów z opozycją. 

Trzeba było przekonać strajkujących do zakończenia strajku. To było bardzo trudne. 

Pojawiła się szansa, że przy okrągłym stole będziemy rozmawiać o legalizacji Solidarności 

.Było to spełnienie naszych postulatów. 

 

10. W jaki sposób udział w strajkach wpłynął na pańskie życie po roku 1988 ? 

 

    Skończyliśmy strajk w sierpniu 1988 , wielu ludzi chciało odbudować związek w swoich 

zakładach pracy. Zaczęliśmy jeździć i pomagać w organizowaniu spotkań. 

Tymczasowe biuro urządziliśmy u księdza Jankowskiego na plebani, ponieważ nie mieliśmy 

wtedy żadnych innych pomieszczeń. 

Trudność polegała na tym, że wielu ludzi bało się wrócić do Solidarności. Rok czasu 

przekonywaliśmy, że warto odbudować związek. 

W 1990 r. w kwietniu zorganizowaliśmy struktury tymczasowe, ich zadaniem było 

przeprowadzenie zgodnie ze statutem wyborów do nowych związków. I wtedy zostałem 

zawodowym działaczem związkowym. 

Zostałem oddelegowany ze Stoczni Gdańskiej na mocy ustawy i zgodnie z prawem do 

działalności związkowej. 

Od tamtego czasu do 2000 r. byłem zawodowym działaczem związkowym. 

Co jakiś czas odbywały się wybory w związku, musiałem przekonać do siebie wyborców, 

żeby mnie wybrali na następne lata. 

13 lat byłem zawodowym związkowcem, działającym w świetle prawa, nie licząc lat 80-tych 

była to działalność nielegalna. 

 

Dziękuję za poświęcenie mi dwukrotnie czasu ( pierwszy wywiad z powodu złośliwości 

rzeczy martwej się nie nagrał) za przybliżenie wydarzeń z przed moich narodzin. Moje 

pokolenie urodziło się już w wolnej Polsce i tylko taką zna. Teraz jednak uświadomiłam sobie 

jak bardzo różniłoby się moje życie od tego, które mam gdyby tacy ludzie jak Pan 

Szwajkiewicz  nie przeciwstawili się komunizmowi, gdyby nie powstała „Solidarność”.  



Aż strach pomyśleć…… 

 

 

 

Wywiad z Bronisławem Baranowskim – uczestnikiem strajków w Stoczni 

Gdańskiej w 1980 i organizatorem, przewodniczącym Komitetu 

Strajkowego na K-2 w 1988 roku. 

 
„Potrzebowaliśmy wolności jak powietrza” 
 

Wywiad Anny Zwierzyńskiej,  

uczennicy kl Ie Gimnazjum Nr 28 w Gdańsku 

 

Początkowo miałam zrobić wywiad z Romanem Gałęzewskim,  jednym z czołowych 

działaczy „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej, ale sprawy służbowe nie pozwoliły mu na 

znalezienie wolnego czasu. Poradził, abym przyszła do stoczni, a na pewno ktoś z Komisji 

Zakładowej do mnie wyjdzie. Wraz z nauczycielką udałam się do kolebki „Solidarności.” Jak 

się okazało, wcale nie tak łatwo dostać się na teren zakładu .Biuro przepustek, telefon do 

sekretariatu i  uprzedzone o czyhającym na nas niebezpieczeństwie ( mam się trzymać 

nauczycielki i nie wpaść do kanału!) wreszcie wchodzimy za bramę. Pytam, czy to ta słynna 

brama nr2.Strażnik potakuje, ale zaznacza, że teraz ma nr 1. Idziemy dłuższą chwilę terenami 

stoczniowymi, które sprawiają wrażenie opustoszałych, mijamy pierwszy most , za nim 

strażnica, Mężczyźni przyglądają się nam z zaciekawieniem, pokazują drogę do biura Komisji 

Zakładowej. Jeszcze spory kawał drogi , mijamy hale produkcyjne, a jednak nadal buduje się 

tu statki, nawet przejeżdża obok nas dziwny pojazd z fragmentem (chyba) kadłuba. Suwnice, 

dźwigi i inne dziwne nazwy, niektóre słyszę pierwszy raz. Docieramy wreszcie do białego 

budynku obwieszonego flagami „Solidarności”. Wita nas miła sekretarka ,mówi, że za chwilę 

przyjdzie jeden z dawnych działaczy , osoba niezwykle zasłużona w walce  o wolność 

.Proponuje herbatę. Zanim zdążyła ją podać do sali wchodzi starszy mężczyzna w kasku i 

kombinezonie .To mój rozmówca, Pan Bronisław . Wita się z nami, jest nieco zażenowany, że 

prosimy o wywiad. Z wielką skromnością zaczyna: 

 

„Jaki tam ze mnie wielki działacz, byłem w  1980 zwykłym „żołnierzem strajkowym”, 

obstawiałem bramę, żeby się nikt nie dostał na teren stoczni, pilnowałem też instalacji 

gazowych. Dla mnie decyzja o włączeniu się do strajku była oczywista , wyrosłem w tradycji 

Akowskiej, w moim domu mówiło się o konieczności walki z komuną.   W stanie wojennym 

przejąłem obowiązki przewodniczącego komitetu strajkowego, musiałem się ukrywać, byłem 

wielokrotnie aresztowany i internowany. Chodziłem na negocjacje z Szablewskim i 

Kaczyńskimi – naszymi doradcami. Długo naiwnie myślałem, że jestem mało znany władzy, 

szybko okazało się, że wiedzą o mnie wszystko... 

 

1. Jak  walka o wolność Polski zmieniła Pańskie  życie ? 

  

Nie żałuję uczestnictwa w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Zrobiłbym to jeszcze raz 

mimo bólu, bicia pałkami, więzienia .Początkowo siedziałem w Iławie, był to  ciężki obóz. 

Wiem o jednej ofierze śmiertelnej . Gdy przeniesiono mnie do innego  ,mojej rodzinie 

powiedziano że mnie wypuszczono na wolność, a żonie sugerowano ,że mam kochankę, aby 

ją złamać i rozbić naszą rodzinę. Dzięki księdzu Jankowskiemu  moja rodzina dowiedziała 

się, gdzie jestem. 



 

2. Czy zaplanowane działania strajkujących  przebiegały zgodnie z planem? Co się nie  

    powiodło? 

 

Wszystkie strajki przebiegały w atmosferze spokoju i powagi. Robotnicy wykazywali 

odpowiedzialność za losy kraju. Przedstawiciele 17 strajkujących zakładów Trójmiasta  

podjęli na własną rękę rozmowy. Nie wszystkie działania strajkujących przebiegały zgodnie z 

planami, ale większość się powiodła. 

 

3. Co zadecydowało, że Polska w 1988 r. stoczyła walkę o odzyskanie niepodległości? 

 

12 Grudnia 1970  Zakładowy Komitet PZPR otrzymał list z Biura Politycznego z informacją 

o podwyżce cen żywności. W sklepach nic nie było, wszystko było na kartki, ubrania 

słodycze. Było coraz mnie żywności, ceny rosły. Robotnicy wyszli na ulice, polała się krew, 

władza zaczęła strzelać.  W 1980 byliśmy już ostrożniejsi ,zostaliśmy w stoczni , strajki 

zakończyły się wielkim sukcesem – utworzeniem niezależnego od władzy związku 

zawodowego. Ale potem był stan wojenny, znów padły strzały, zginęli ludzie i wiezienia 

zapełniły się związkowcami. W  tajnych strukturach przetrwaliśmy jednak  kilka lat i w 1988 

znów upomnieliśmy się o nasz związek . To było najważniejsze, aby „Solidarność” znów 

zaistniała. Utożsamialiśmy to z wolnością Polski, potrzebowaliśmy tej wolności jak 

powietrza. 

 Nie czuliśmy jednak takiego poparcia społecznego jak w 1980.Ludzie po prostu się bali. 

Majowy strajk się nie udał, przyłączyło się niewiele osób. Po kilku dniach podjęliśmy trudną 

decyzję: kończymy. Na szczęście nie było represji. W sierpniu było już lepiej, ale strajk 

wywołali nie działacze, tylko mało znani stoczniowcy. Baliśmy się ,że coś może pójść nie tak, 

weszliśmy więc do komitetu strajkowego, żeby kontrolować zakład .Zajęliśmy na siedzibę 

tymczasową stołówkę , część obsługi została i gotowała nam posiłki. Mieliśmy swoją 

stoczniową telewizję, drukowaliśmy ulotki, nadawaliśmy komunikaty strajkowe. Kiedy 

przyjechał do nas Wałęsa i powiedział, że rząd zgodził się na rozmowy o relegalizacji 

„Solidarności „ , podeszliśmy do tego nieufnie, ale trzeba było kończyć ten strajk, był to 

warunek rządu. Potem był Okrągły Stół i .....wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. 

 

4. Czy dziś zmieniłby Pan coś w strategii  osiągnięcia wolności? 

 

Tak, niektóre rzeczy bym zmienił : nie nadstawiałbym głowy za niektóre osoby, okazały się 

niegodne, dziś odwrócili się od „Solidarności”, atakują związek. Tak być nie powinno. a poza 

tym niczego nie żałuję, ani chwili w więzieniu. Gdyby trzeba było, zrobiłbym to wszystko 

jeszcze raz. Dziś potrzeba Polsce mądrych rządzących , trzeba nauczyć ludzi korzystania z 

demokracji ,pokazać siłę kartki do głosowania. Wybierać musimy najlepszych. Wolność nie 

jest nam dana raz na zawsze, musimy ją pielęgnować ,musimy o nią dbać! 

 

Z żalem żegnam mojego rozmówcę , który wezwany telefonem musi wrócić na swe 

stanowisko pracy , nadal buduje statki w stoczni , nadal jest robotnikiem i związkowcem. 

Cieszę się ,że poznałam tak wspaniałego człowieka, o niezłomnej postawie patriotycznej, z 

wielkim poczuciem godności. 

Dziękuję Panu za  wywiad i za wolną Polskę! 

 

Ania Zwierzyńska 

 

 



 

 

WYWIAD z księdzem Stanisławem Płatkiem, duszpasterzem w parafii Św. 

Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie, uczestnikiem strajku z 1988 

roku 

 
Dobrze znane jest powiedzenie, że każdy sukces ma wielu ojców. Niektórych z tych 

„ojców” historia dobrze zna. Inni natomiast, choć bardzo zasłużeni, być może nigdy nie będą 

mieli szansy zapisać losów swojego życia na jakichkolwiek kartach, które później mogłaby 

odczytać potomność. Jednym z ojców sukcesu „Solidarności” jest ks. Stanisław Płatek.  

  

Ksiądz Stanisław Płatek odegrał znacząca role w strajkach Solidarności w roku 1980, 

jak również w sierpniu roku 1988. W roku 1959 zaczął uczęszczać do seminarium 

duchownego w Warszawie, trzy lata później przeniósł się do seminarium w Gdańsku, które 

ukończył w 1968 r. Skończył także Katolicki Uniwersytet Lubelski na wydziale teologii i  

katedrę socjologii religii w roku 1976. Zaczął pracę duszpasterską jako wikariusz w kościele 

św. Ignacego Lojoli w Gdańsku Orunii, był również wikariuszem w kościele Przemienienia 

Pańskiego w Sobowidzach i w kościele św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku. Obecnie jest 

duszpasterzem w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie, jak również 

duszpasterzem diecezjalnym esperantystów.  

 

Ksiądz Stanisław Płatek w czasie strajków w sierpniu 1988 roku wykazywał 

niezłomność, hart ducha i niezwykłe oddanie robotnikom – troszczył się o ich potrzeby 

duchowe. Swoją wiarę przekazywał strajkującym tymi słowami: 

 

„Powiedziałem im na początku, bo rozpocząłem modlitwą wieczorną ten strajk, że zaczynamy 

strajk w Dzień Matki Bożej Królowej Świata. To będzie na pewno udany strajk, bo z Matką 

Bożą go zaczynamy, więc będzie zwycięstwo.” 

  

Z początku dobra i pełna nadziei atmosfera przerodziła się w pesymistyczną. Ksiądz 

Płatek tak opowiada o tamtych wydarzeniach:  

 

„Dwudziestego szóstego, w sam dzień święta Matki Bożej Częstochowskiej było bardzo 

smutno, chociaż było święto. Wyłączony został prąd, stołówka nie mogła sobie poradzić z 

gotowaniem. Było ciemno, stoczniowcy nie mieli co jeść, do tego jeszcze deszcz padał. Pan 

Wałęsa wezwał mnie na strajk, żebym ja prowadził duszpasterstwo. Zgodziłem się i 

przeważnie prowadziłem modlitwę wieczorną. Chcieli Mszę Święta w święto Matki Bożej 

Częstochowskiej. Ja powiedziałem, że będzie trudno o zezwolenie, bo nie wolno mi samemu 

decydować. Biskup musi wydać zezwolenie na ważniejsze wydarzenia. Wszystko jest 

uzależniane od ordynariusza. Poszedłem do księdza Jankowskiego, on powiedział „nie”. 

Pan Wałęsa mówi – „ ksiądz jest księdzem i nie może nam Mszy odprawić?” – „No nie mogę, 

bo nie mam zezwolenia, muszę mieć zezwolenie. No, a gdzie ja pójdę po zezwolenie w 

samym dniu święta ?” 

 

 Strajkujący podczas swojej walki napotykali wiele nieprzewidzianych okoliczności, 

które utrudniały im dotarcie do celu na wszelkie możliwe sposoby. Niejednokrotnie jednak, 

nawet w najtrudniejszych przypadkach sprawdzała się dewiza mówiąca o tym, że wiara czyni 

cuda i sprawia, iż niemożliwe staje się możliwym. Ksiądz Stanisław Płatek, znowu udowodnił 

swoje oddanie sprawie. Mimo wszelkich przeciwności Msza Święta odbyła się. Tamten dzień 

opisuje tak: 



 

„To był piątek pamiętam. Biskupa nie ma, bo jest w Częstochowie na uroczystości święta 

Matki Bożej i konferencji Episkopatu Polski. Mówię wiec panu Wałęsie i wszystkim, że 

przyjadę o godzinie dwudziestej i będę miał dla nich modlitwę wieczorną. Nie powiedziałem, 

że będę miał Mszę. Może i dobrze, bo by się rozeszło i mógłbym mieć trudności. 

Niewiadomo, co by było, gdyby się rozeszło, że przygotowuje Mszę. Musiałem przyjechać do 

parafii ze stoczni, bo byłem cały dzień w Stoczni Gdańskiej, razem z nimi modliłem się, a 

miałem u siebie Mszę wieczorną na osiemnastą wyznaczoną. Ksiądz proboszcz też nie był mi 

przychylny, nawet dzwonili do niego z milicji, bo dowiedzieli się, że byłem w stoczni. 

Dlatego mi wyznaczył Mszę na wieczór. Co miałem zrobić? Powiedziałem tak do nich – 

„Jadę do swojej parafii, odprawię Mszę zaraz przyjadę na godzinę ósmą”. W trakcie 

odprawiania Mszy przyszła mi taka myśl, żebym wziął parametry liturgiczne i odprawił w 

stoczni Mszę. Wziąłem puszkę komunikantami, kielich, komżę, stułę, no i tekst mszalny. 

Musiałem się dostać do Stoczni Remontowej, a milicji wszędzie było pełno. Stoczniowcy 

mnie tak poinstruowali, ze dostałem się do Stoczni Remontowej, a stamtąd wieźli mnie 

wózkami stoczniowymi do Stoczni Gdańskiej.” 

  

 Wielu osobom protestującym modlitwa niosła pokrzepienie, a wiara katolicka była nie 

tylko symbolicznym narzędziem walki, ale także jej przyczyną. Z tego właśnie powodu, 

modlitwa podczas strajku okazała się niezmiernie ważnym elementem, który pomógł w 

utrzymaniu morale protestujących. Ksiądz Płatek, będący prawdziwym „pasterzem dusz” w 

tamtych trudnych dniach wspomina przebieg wydarzeń:   

 

„Jak przyjechałem to tłum już stał. Strajkujący czekali na mnie. To im mówię – „Dajcie tutaj 

stolik, będę wam Mszę odprawiał.” Rzeczywiście, odprawiłem im tę Mszę. W tym czasie 

ZOMO otoczyło już cała stocznie i chcieli się dostać do wewnątrz. Strajkujący byli 

przerażeni, ale byli wyznaczeni na posterunkach stoczniowcy i nie udało się zomowcom 

wedrzeć. Podczas Mszy odczytałem im list biskupa, później odśpiewaliśmy suplikacje. Tyle 

tysięcy zaczęło śpiewać i się modlić, to podbudowało ludzi. Ten strajk był gorszy niż w roku 

osiemdziesiątym. Nie mieli jedzenia, ludzie by im chcieli donieść, ale ZOMO nie 

dopuszczało. Po Mszy spowiadałem. Bardzo dużo osób przystąpiło do komunii świętej.”  

( zał. nr 4 - zdjęcie) 

 

 W Kronikach sierpniowych „Narodziny Solidarności” wydanych w 25 odcinkach w 

zeszycie nr 14 pt. „Kościół w Sierpniu” odtworzona jest historia i niepowtarzalna atmosfera 

dni sierpnia 1980 roku. Po niedzieli siedemnastego sierpnia biskup Karczmarek wyznaczył 

duszpasterzy dla wszystkich strajkujących zakładów pracy i diecezji, które znajdowały się 

pod jego jurysdykcją. Nazwisko ks. Stanisława Płatka znalazło się wśród wielu innych 

nazwisk księży, którzy odprawiali Msze Święte w stoczniach na terenie Wybrzeża 

gdańskiego. Oprócz Stoczni Gdańskiej z ks. Henrykiem Jankowskim i ks. Stanisławem 

Dułakiem, Stoczni Remontowej, z ks. Stanisławem Bogdanowiczem, Porcie Gdańskim, z ks. 

Andrzejem Murarzem, Porcie Północnym, z ks. Henrykiem Tribowskim, nabożeństwa, Msze 

święte oraz modlitwy i sakramenty odprawiane przez ks. Stanisława Płatka pomogły 

przetrwać stoczniowcom pierwsze i najtrudniejsze dni protestu solidarnościowego. 

Krzyż drewniany wykonany przez stoczniowców Gdańskiej Stoczni Remontowej, przy 

którym odbywały się nabożeństwa i modlitwy prowadzone przez ks. Stanisława Płatka został 

poświęcony i przeniesiony do Kościoła Świętej Brygidy w Gdańsku, gdzie znajduje się do 

dnia dzisiejszego. (zał. Nr 5 – zdjęcie) 

 



 Zaangażowanie księdza Stanisława Płatka zarówno w trakcie pełnych napięcia dni 

sierpniowych roku osiemdziesiątego oraz osiemdziesiątego ósmego i w całym okresie 

kolejnych dwudziestu pięciu lat 1980 – 2005 jest niepodważalne. W okresie bieżącej 

czteroletniej kadencji związku tj. od roku 2002 ks. Stanisław jest opiekunem duchowym 

Zarządu i członków Komisji Międzyzakładowej nr 879 dla Indywidualnych Członków przy 

Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Corocznie w okresie 

Bożego Narodzenia KM dla Indywidualnych Członków przy ZGR NSZZ „Solidarność” 

zaprasza ks. Stanisława na swoje uroczyste zebranie (zał. nr 1,2 - zaproszenia) połączone ze 

spotkaniem opłatkowym i modlitewnym skupieniem.  

 

 Na wniosek Przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” dla Indywidualnych 

Członków przy ZGR za całokształt swojej działalności w postaci posługi duszpasterskiej 

ludziom pracy w okresie strajków oraz całej dwudziestopięcioletniej pracy na rzecz NSZZ 

„Solidarność” – Zarząd Regionu Gdańskiego w uznaniu zasług i wdzięczności przyznał 

Srebrny Znaczek ks. Stanisławowi Płatkowi z okazji dwudziestopięciolecia związku  

(zał. nr 3) jako wyraz uznania i wdzięczności za wszystko, co ksiądz Stanisław Płatek zrobił 

wspierając NSZZ „Solidarność”. 

 

 Przyznając ten Srebrny Znaczek dwudziestopięciolecia Związku przewodniczący 

Zarządu Regionu Krzysztof Dośla w imieniu ZGR wyraził przekonanie, że działania te były i 

pozostaną ważne także dla naszych zakładów pracy oraz na zawsze w pamięci i codziennym 

życiu naszych rodzin, regionu i całej Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

 Dzięki osobom takim jak ksiądz Stanisław Płatek rzeczywistość, w jakiej żyjemy, 

kształtowana jest przez wolność słowa i czynu. Jest on bohaterem, którego historia, 

przepełniona oddaniem, miłością bliźniego i Ojczyzny oraz niespotykaną skromnością, nigdy 

nie powinna zostać zapomniana. 

 

Wywiad przeprowadził: Jakub Dobrosielski, Sopot, Stypendysta NSZZ „SOLIDARNOŚĆ ” 

Uczeń III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, klasa I IB (2005 r.) 

 

 

 

 

Wywiad z Bogusławem Gołąbem, uczestnikiem strajków z 1970 i 1980 roku, 

jednym z wielu współtwórców Solidarności 
 

„Bohaterstwo zwykłych ludzi” 

 

Pan Bogusław Gołąb związany ze Stocznią Gdańską od roku 1960. Początkowo monter,  

następnie technolog, w finale pracownik biura projektowego Stoczni. W roku 1970 poderwał 

do działania pracowników biura, w ramach demonstracji wyprowadził ich na ulicę. Za 

powyższe został wyrzucony z pracy z wilczym biletem. 

Kolejne miejsce pracy to również stocznia, tym razem Stocznia Północna. Aktywny uczestnik 

strajku w sierpniu 1980 roku.  

Od listopada 1980 roku Członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ), 

który powstał  w wyniku przekształcenia się wcześniej funkcjonujących Międzyzakładowych 

Komitetów Strajkowych (MKS).  

Następnie Członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Należy podkreślić, że 

nasz bohater został członkiem prezydium w wyniku wyborów – demokratycznych wyborów. 



Organizator historycznego Festiwalu „Zakazane Piosenki” w roku 1981.  

Delegat Regionu Gdańskiego na Pierwszy Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność w październiku 

roku 1981. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego organizuje strajk w Stoczni Gdańskiej. Aresztowany 16 

grudnia 1981 roku. Następnie internowany w Iławie. 

Członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) podczas   strajku w sierpniu 

1988 r. oraz powstałego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego, który funkcjonował 

do 16 stycznia 1989 r. Następnie Członek Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ Solidarność, który funkcjonował w okresie od 16 stycznia 1989 r. do lutego 1990 i 

powstał w wyniku połączenia wcześniejszego Międzyzakładowego Komitetu 

Organizacyjnego MKO oraz RKK - podziemnych struktur Solidarności. 

Pan Bogusław był we władzach Solidarności do 1992 r. 

Obecnie jest między innymi  Szefem Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz 

Szefem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych.  W sposób bardzo aktywny zajmuje się 

propagowaniem, szczególnie wśród młodzieży, wiedzy na temat historii Solidarności. Jest 

żywym świadkiem walki narodu polskiego o wolność i niepodległość. 

 

Wywiad z Panem Bogusławem Gołębiem przeprowadzili uczniowie Gimnazjum 

Samorządowego w Bolszewie: Łukasz Grochowski, Michał Mazur wraz ze swoim 

nauczycielem Historii Panem Wojciechem Jankowskim w dniu 27 stycznia 2005 r. 

 

Wojciech Jankowski: Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym zaznaczyć, że mamy 

zaszczyt przeprowadzić wywiad z naszym wybitnym gościem w miejscu szczególnym, a 

mianowicie w siedzibie Solidarności. Spotykamy  Pana Bogusława Gołębia w Archiwum, 

wypełnionym dokumentami, śladami tamtych czasów. Przypuszczam, że moi podopieczni, 

podobnie jak ja sam reagują dreszczem emocji.    

 

Uczniowie:  Z perspektywy czasu, jak Pan sądzi, jakie wydarzenie legło u podwalin 

przemiany rozwarstwionego społeczeństwa socjalistycznego, skwapliwie budowanego 

przez aparat partyjny, na powrót w silny naród Polski, zdolny do walki? 

 

Pan Bogusław Gołąb: W 1978 roku Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Papieża i 

przyjął imię Jana Pawła II. Jedno z wielkich  przesłań Jana Pawła II było skierowane do 

człowieka. Nie jesteś niewolnikiem. Nie wolno Ci być niewolnikiem, jesteś człowiekiem. Dla 

nas, którzy czuliśmy presję systemu totalitarnego, było to jak kompas. Dla nas przesłanie 

Papieża było jasne. Ten człowiek ma duszę Polaka. Mówi do nas. 

W 1979 roku pozwolono nowemu Papieżowi przyjechać do Polski, po raz pierwszy. Jedno z 

pierwszych wielkich spotkań z narodem, Rodaka – Papieża – Przewodnika dusz, odbyło się 

na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Na Placu Zwycięstwa Papież mówi do narodu Polskiego 

znamienite słowa: „Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Jan Paweł II 

wypowiedział te słowa w duchu chrześcijańskim, katolickim, a myśmy to odebrali jako naród 

w duch pewnego przesłania. Znamienne elementy: jeden to:  Plac Zwycięstwa, był nazwany 

na cześć zwycięstwa w II Wojnie Światowej, odbywały się na nim wszystkie fety 

komunistyczne. Drugi to: przesłanie pokoju na Placu Zwycięstwa. Opatrzność potrafiła tak 

poprowadzić, że w czasie tego wystąpienia ten właśnie Plac, stał się Placem Zwycięstwa 

Ducha Narodowego, który odmienił widzenie przez nas świata, Polski, rzeczywistości. 

Chcę przez to powiedzieć, że pod ideą Solidarności odrodził się naród Polski, ale Solidarność 

mogła się narodzić tylko dlatego, że mieliśmy Papieża. Gdyby nie było  Papieża Polaka, nasze 

marzenia o wolności byłyby marzeniami na następne dziesiątki lat. 

 



Uczniowie: Jaka siła sprawcza powoduje, że człowiek-robotnik w pewnym momencie 

mówi „nie” potędze totalitarnego państwa i podejmuje działania z narażeniem życia 

swojego i swoich bliskich? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Trudno odpowiedzieć na to pytanie ponieważ jest to sprawa bardzo 

osobista. W pewnym momencie następuje w człowieku przełamanie granicy strachu, już 

gorzej być nie może. Jest mi trudno wypowiadać się za pracowników innych zakładów pracy, 

ale w stoczniach była to praca potwornie ciężka. Proszę sobie wyobrazić olbrzymi kadłub 

okrętowy, same blachy, zima, zimno jest tak, że nie można palców rozprostować, a mimo to  

robotnik musi wykonywać pracę na akord. Robota, przepraszam jak na Sybirze -17, -20 

stopni C. Teraz statki są ogrzewane, przedtem nie. Robotę trzeba było zrobić.  

Był to zawód dla ludzi zahartowanych. Mówiono, że stoczniowcy mają wysokie zarobki, a 

stoczniowcy jadali mięso raz w tygodniu. W czasie przerwy śniadaniowej w szatni, ludzie 

umęczeni, w brudnych kombinezonach  żartowali ze sobą: „Powiedz stary, jakie ci dzisiaj 

kobieta przygotowała kanapki. Ja mam ze schabowym”. Potem pokazuje człowiek kanapki, a 

tam jedna kromka chleba, druga kromka chleba, a w środku placek ziemniaczany. 

Stoczniowcy, mimo, że mówiono  są najlepiej zarabiającą grupą zawodową, oprócz górników 

i hutników, naprawdę jadali mięso raz w tygodniu.  W latach siedemdziesiątych było bardzo 

ciężko. Na śniadanko zupa mleczna z makaronikiem i trzeba było ciężko pracować cały dzień. 

Jeżeli nie pracowałeś nie otrzymywałeś żadnej pensji (praca na akord). Nagroda to było 

marzenie, premia to było marzenie. Więc, co ci ludzie mogli stracić? Mogli, oczywiście 

jeszcze pójść do więzienia. 

Jak, po raz kolejny, słyszeli takie demagogie, takie dyrdymały, opowiadania partyjnych, że 

pracuje się, żeby było lepiej, a było wciąż tak samo, ba nawet     gorzej i gorzej. Ci ludzie 

przekraczali pewną granicę, po której, mieli świadomość,  już gorzej być nie może. Co im 

pozostawało? Ja myślałem dokładnie tak samo. Miałem świadomość, że będą represje, ale z 

drugiej strony była nadzieja, że jak nie staniemy, nie zaprotestujemy, to nikt nam na tacy tego 

nie da. Nikt nam nie ułatwi życia.  

W tamtych czasach był potworny strach, kiedy Kliszka w 1970 roku powiedział, że stocznie 

trzeba zbombardować i zaorać. Ten sam strach był w Stoczni Gdańskiej w roku 1980, kiedy 

powstał już Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS). Towarzyszyła nam świadomość, 

że na Stocznię może zostać sprowadzony desant, desant komandosów, którzy rozwalą to 

wszystko, a jak rozwalą siłowo, to będą zabici i ranni. Mimo wszystko ludzie stanęli, bo już 

gorzej być nie może. 

Kłamstwem byłoby mówienie, że nikt się nie bał, ale z drugiej strony była świadomość, że 

jesteśmy solidarni, że jesteśmy razem, że tworzymy siłę. Ponad wszystko czuliśmy, byliśmy 

przekonani, że rację mamy my. Racja jest po naszej stronie. Nadszedł czas, aby  powiedzieć 

totalitaryzmowi „nie”, obojętnie ile będzie to bolało. Oczywiście każdy odbierał to inaczej. 

Jeden miał rodzinę, drugi jeszcze nie, ale w imię polepszenia bytu, przyszłości dzieci, trzeba 

było stanąć. To nie były żarty. Ja pamiętam potworne ciosy pałą w grudniu 1970 roku. 

Gołymi rękoma  wyrywaliśmy bruk i waliliśmy, w bezsilnej złości, w okratowane 

„zomowskie” samochody. Pamiętam, że kto miał „czarne” ręce (brudne od bruku) dostawał 

potworne razy w plecy, że śmierć widział w oczach. Tego nie da się opowiedzieć. Ja dostałem 

wielokrotnie i co miałem powiedzieć w roku 1980, że nie stanę?          

 

Uczniowie: Czy mógłby Pan opowiedzieć najbardziej dramatyczne wydarzenie, którego 

był Pan uczestnikiem? 

 

Pan Bogusław Gołąb: W 1970 roku uratowałem człowiekowi życie, czołgiście, który został 

wysłany przeciwko strajkującym stoczniowcom. Czołg wjechał przed dworzec w Gdańsku, 



gdzie zebrał się tłum. W pewnym momencie, ktoś rzucił rurę w gąsienicę i to zatrzymało 

czołg. Ludzie wyszarpnęli czołgistę, chcieli go zlinczować. Ja stanąłem w jego obronie. Tłum, 

w którym stałem zaczął krzyczeć do mnie: „A ty, może jesteś „ubekiem” ciebie  weźmiemy”. 

Jedyny ratunek zacząłem krzyczeć, że jestem stoczniowcem, mój numer ewidencyjny to: 

49103.” Każdy stoczniowiec musi znać swój numer ewidencyjny. Pamięta go jak datę 

urodzenia, krzyczałem, że jestem z Wydziału W2 i to mnie uratowało, ale uratowałem też 

tego człowieka, którego tłum doprowadzony do ostateczności, chciał rozszarpać. 

Wyprowadziłem go na bok i powiedziałem: „Człowiek uciekaj stąd dopóki żyjesz, bo za 

chwilę Cię tutaj rozszarpią”. A młody czołgista stał i płakał, myślałem, że zemdleje. Działy 

się dantejskie sceny, których nie da się dzisiaj opisać.  

 

Uczniowie: Jakie mógłby Pan wskazać podstawowe różnice między strajkami roku 1970 

a 1980? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Strajki roku 1980 były następstwem grudnia 1970 roku, 

niezrealizowanych postulatów, zobowiązań i represji. W roku 1980, mimo świadomości 

istniejącego zagrożenia rozwiązania siłowego, realizowaliśmy to, co nakazał nam Jan Paweł 

II, czyli podejmowanie działania nie siłą, lecz metodą pokojową, odmiennie niż do tej pory. 

Solidarność próbowała rozwiązać problem metodą pokojową. O ile we wcześniejszych 

okresach przesileń politycznych, również w grudniu 1970 roku, robotnicy wychodzili z 

zakładów pracy i szli do rządzącej władzy, partii, w sierpniu 1980 roku, robotnicy zamknęli 

się w swoich zakładach pracy, bo czuli się tu u siebie. Tym razem partia musiała przyjść do 

swoich robotników.  

Pozostanie w zakładach pracy wytrąciło władzy oręż w postaci prowokacji. Przypomnijmy, 

wyjściu na ulicę w roku 1970 towarzyszyły prowokacje władzy w postaci wybijanych szyb, 

rozbijanych sklepów – pretekst do podejmowania rozwiązań siłowych. Mało tego, w roku 

1980, w celu uniknięcia jakichkolwiek prowokacji Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 

(MKS), zażądał od Rad Miejskich wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na mieście. 

Jednym z najważniejszych postulatów, z którymi wystąpiono do władz, to aby radio polskie 

zostało udostępnione dla mszy świętych dla chorych. Rzecz nie do pomyślenia w 

komunizmie. Występowaliśmy w imieniu Kościoła, występowaliśmy solidarnie. 

 

Uczniowie: Jakie działania lat osiemdziesiątych składały się na etapowe zdobywanie 

wolności? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Chciałbym w tym miejscu wymienić Festiwal „Zakazane piosenki”, w 

którego byłem organizatorem, dokładnie Stocznia Północna, której byłem pracownikiem, była 

współorganizatorem. Podejmowaliśmy działania, aby naród widział, że możliwe jest 

zdobywanie kolejnych etapów odzyskiwania wolności. Takim etapem niewątpliwie był ów 

Festiwal „Zakazane piosenki”, trwający przez trzy dni w Hali Oliwii. Kilkudziesięciu 

artystów, między innymi: Fedorowicz, Zembaty, Gintrowski, Olbrychski, nieżyjący już 

Kaczmarski. Artysta po raz pierwszy nie musiał uzyskiwać zgody cenzury, lecz jedynie lub aż 

zdobyć się na odwagę wystąpienia. Pokazywaliśmy możliwości innej rzeczywistości. 

Oczywiście władza nie odpuściła i propagowała informację, że przez Festiwal „Zakazane 

piosenki” nie odbędzie się Festiwal w Sopocie. Po raz pierwszy i jedyny do tej pory. 

Rzeczywiście Festiwalu nie było. Dodatkowo rozeszła się szerokim echem w świecie 

informacja, że artyści łamią cenzurę, propagując zniszczenie komunizmu. Wszystko służyło 

temu, aby podjudzić ludzi.  

Ja  organizowałem Festiwal „Zakazane piosenki” we wrześniu 1981 roku, gdzie 

kilkudziesięciu artystów, po raz pierwszy mogło zaśpiewać co chce bez cenzury, po raz 



pierwszy powiedzieć cenzurze „nie”. To był system totalitarny, który miał piecze nad 

wszystkim. Ludzie również wtedy jeszcze się bali. Przyszedł do mnie jeden artysta i mówi: 

”Słuchaj Bogusław, ty jako organizator tego festiwalu daj mi „glejt”, że później nic mi nie 

będzie groziło”. Ja na te słowa odpowiedziałem: ”Słuchaj masz tutaj mikrofon i pięć tysięcy 

ludzi na widowni, dzisiaj możesz śpiewać, jutro wszyscy możemy być w więzieniu, nie ma 

żadnej gwarancji” 

 

Uczniowie: Jakie wówczas panowały nastroje wśród uczestników Festiwalu „Zakazane 

piosenki”? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Siedzieliśmy wtedy z Maćkiem Zembatym i paroma innymi osobami, 

znanymi dzisiaj, na piwie i żeśmy się pytali siebie nawzajem, kiedy będzie wolna Polska? To 

wprost niektórzy mówili, że musi być III Wojna Światowa, żebyśmy odzyskali wolność. 

Ludzie nie widzieli innej drogi, mimo że zdecydowali się zaśpiewać niezgodnie z cenzurą, 

jednocześnie byli nadal zniewoleni. Paru spośród nas tylko powiedziało, że na koniec XX 

wieku będziemy wolni. Nie wiem na czym to się opierało, na intuicji, nadziei. Człowiek musi 

mieć nadzieję. 

 

Uczniowie: Skąd wzięła się wiara strajkujących w istnienie innej rzeczywistości poza 

socjalistyczną? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Nie kto inny właśnie jak stoczniowcy, portowcy mieli i mają pewne 

rozeznanie w świecie. Rolnik, pracownik PGR-u pracujący w Łomży nie posiada takiego 

rozeznania. Do Stoczni przypływają zagraniczne statki, są marynarze, którzy opowiadają, 

przekazują jak wygląda świat zewnętrzny, jak wygląda demokracja, jak funkcjonuje świat 

gospodarczy. I nam zaczyna rysować się obraz innej rzeczywistości,  niż ten który nam 

wmawiają w mediach. Nasza rzeczywistość w tym kontekście była makabryczna – dwa razy 

w roku do Polski płynęły chłodniowce z pomarańczami. 

Dwa razy w roku przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy Polacy byli 

„uszczęśliwiani” przez partię rządzącą cytrusami, a to były tylko pomarańcze, cytryny i 

banany. Nie znaliśmy żadnych innych owoców. To obrazuje jak funkcjonował system 

reglamentacji dóbr i darów dla narodu. Po to żeby mu zamknąć usta. Partia mówiła macie 

najedzcie się dwa razy w roku. Tak traktowało się naród. Poniżające. 

 

Uczniowie: Jak brzmiały najważniejsze deklaracje I Zjazdu NSZZ Solidarność? 

 

Pan Bogusław Gołąb: We wrześniu 1981 roku nowy Związek Zawodowy liczył 10 milionów 

członków, podczas gdy rządząca PZPR 3 miliony członków. Nawet Gdybym pomylił się o 

milion w jedną lub w drugą stronę, w normalnej demokracji taka siła miała by już coś do 

powiedzenia. My w naszym państwie nie. Ja podczas tego Zjazdu byłem jednym z delegatów 

Regionu Gdańskiego, w Programie Samorządna Rzeczpospolita. Przypomnę, że łączna liczba 

to 894 delegatów. W programie przegłosowanym przez delegatów przyjęliśmy, że wśród 

innych zadań ważnych dla Solidarności, takich jak: wybór władz, przewodniczącego, 

najważniejszym było  zadanie, dziś powiedziałbym historyczne,   że nie zrezygnujemy z drogi 

do wolnej i niepodległej Polski. Czy można sobie było wyobrazić w morzu państw 

komunistycznych, takie jednoznaczne, jasne oświadczenie celu, że Solidarność nie zrezygnuje 

z walki o wolną Polskę. Z walki, jeszcze raz podkreślę, metodą pokojową.   

 

Uczniowie: Jak odebrał Pan wprowadzenie stanu wojennego i w jakiej sytuacji Pana 

zastał? 



 

Pan Bogusław Gołąb: Byłem w Warszawie, wysłany przez Lecha Wałęsę. Miałem zbierać 

materiały do filmu „Grudzień 1970”. Jeździłem po stolicy, po wytwórniach filmowych, 

szukałem materiałów. Najlepsze jest to że na 13 grudnia  byłem umówiony w MSW, gdzie 

miałem sprawdzić co posiadają w swoich archiwach. Nagle 12 grudnia dostaję sygnał, 

telefon: Bogdan wracaj do Gdańska, jesteś potrzebny, coś się zaczyna dziać. Ja nie 

zastanawiając się wróciłem do domu, złapałem swoje dzieciaki i żonę, zamknąłem mieszkanie 

i wyprowadziłem się do teściowej do Gdyni. 13 grudnia dzieci chcą oglądać telewizję, a tam 

nie ma Teleranka, tylko pojawił się generał Jaruzelski i mówi, że wprowadził stan wojenny. 

Myślę sobie, jestem wybrany członkiem Prezydium Regionu Gdańskiego Solidarności, a więc 

nie ma zmiłuj, jadę do Stoczni! Żona mówi, no to się nie zobaczymy, dzieci w płacz, 

pożegnanie pełne wzruszeń. Na koniec mówi jeszcze, tylko załóż ciepłe kalesony, na pewno 

Ci się przydadzą.  

Pojechałem do Gdańska Wrzeszcza do siedziby Solidarności. Budynek był otoczony cały 

przez milicję, ale zaczęło przybywać coraz więcej związkowców. Gdy nas zrobiło się więcej, 

to ich wypchnęliśmy z budynku. Ratowaliśmy co się dało. Potem ich pojawiło się więcej, to 

oni nas wypchnęli. Materiały zanosiliśmy do kościoła, na przechowanie. Z Wrzeszcza 

pojechałem do Stoczni Gdańskiej. Założyliśmy Komitet Strajkowy. Krajowy Komitet Strajku 

Generalnego, Regionalny i zakładowy. Mieliśmy koordynować  i organizować strajki.  

Mieliśmy świadomość, że jest to kolejny opór przeciw władzy. Stan wojenny, to nie wojna z 

Solidarnością, ale wojna z narodem. Mieliśmy świadomość że rozpędzą nas siłowo, ale 

jednak czuliśmy, że stoi za nami wielka siła, związek liczący 10 milionów, dlatego głośno 

wołaliśmy o demokratyzacji życia, że stan wojenny jest nielegalny i trzeba go rozwiązać, o 

odnowie życia publicznego.  

Pierwszy atak milicji doszedł do pierwszych zabudowań Stoczni, do siedziby stoczniowej 

Solidarności, praktycznie cała dokumentacja tam się znajdująca została zniszczona. 

16 grudnia nad ranem, spałem od jakiś dwóch godzin, obudzono nas okrzykami: „Milicja 

idzie!”. Zerwaliśmy się i pobiegliśmy do ludzi, brama była już wywrócona przez czołg, już 

nacierały oddziały Zomo. Niektórzy mówili, trzeba ostrzyć pręty i walczyć. Ale my cały czas 

kierowaliśmy się naszym przesłaniem, my nie walczymy metodą siłową.  Zaczęliśmy się 

wycofywać, opóźniając pacyfikację, coraz dalej w głąb Stoczni. Do południa milicja zajęła 

Stocznię Gdańską, a do wieczora Remontową. Miałem propozycję ucieczki ze Stoczni 

holownikiem, nie zrobiłem tego. Zostałem. Zatrzymano nas, kazano podnieść ręce do góry, 

zrobiono nam „ścieżkę zdrowia”. Potem  wraz z wszystkimi zamknięto mnie w sali BHP, 

zaczęły się indywidualne weryfikacje, starano się wyłapać przywódców strajku. Gdy doszło 

do mnie, powiedziano mi: „No to Pana mamy!”. 

 

Uczniowie: Jakie były Pana myśli i odczucia w momencie aresztowania? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Nie czułem strachu,  miałem poczucie że tak trzeba było. Ze innej 

drogi nie było, nie po to dałem się wybrać na członka władz związku, aby w dogodnym 

momencie dryfować. A oprócz tego odezwała się dusza stoczniowca, który dużo przeszedł, 

tak trzeba było postąpić. Tylko jedno co mnie niepokoiło, co będzie z rodziną.  

W nocy zakuto mnie i uzbrojonej więźniarce zawieziono do Starogardu Gdańskiego, do 

więzienia. Znalazłem się w celi na siedem osób, gdzie przebywało trzydzieści. Na ziemię 

rzucono nam snopki słomy, na których mieliśmy spać. Gdy przyjechaliśmy, krzyczano, mamy 

was w końcu „solidaruchy”. Moje wspomnienia są cały czas żywe, cieszyłem się i cieszę, że 

nie dałem się wziąć z domu, że ratowaliśmy co się dało, organizowaliśmy strajk, czynny opór 

ale pokojowy, nie siłowy. 



Po kilku dniach, w nocy, wzywano nas po kolei na wyroki sądowe. Jedni dostawali kary 

wykupu, inni aresztu. Mnie wziął naczelnik więzienia i powiedział: „Pan nie będzie miał 

żadnego wyroku, ale posiedzi Pan długo, Pan jest internowany.” Zapamiętałem z tego 

spotkania jeszcze jedno, ten sam człowiek kazał wyjść strażnikom, wyciągnął papierosy, dał 

mi i kazał podzielić się z kolegami. Znowu w nocy, pod karabinami i silną eskortą trafiłem do 

Iławy, do miejsca internowania. 

 

Uczniowie: Jakie Pan i inne osoby internowane podejmowaliście działania aktywizujące 

w więzieniu? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Chciałbym powiedzieć, że trafiłem do klasycznego więzienia, gdzie 

było zimno, gdzie niektóre okna niemiały szyb, że niemieliśmy żadnych kontaktów z rodziną, 

gdzie było mało jedzenia i żadnej opieki lekarskiej. 

Ludzie tam byli z całej Polski, zaczęliśmy rozmawiać, potem organizować życie, śpiewaliśmy 

piosenki protestacyjne. I tak zaczęliśmy działać również w więzieniu. Przede wszystkim 

zaczęło się drukowanie, robienie stempli, znaczków pocztowych, kartek pocztowych, 

drukowanie gazet. Myślicie że nie można, można to było wszystko robić, jak się bardzo chce, 

i jak się nie chce popaść w apatię i zniechęcenie.  Organizowaliśmy radio więzienne, kwitło 

aktywne życie, robiliśmy spotkania, lekcje języka angielskiego i historii. Zależało nam aby 

nie podać się zniewoleniu całkowitemu. Byłem na przykład specjalistą od drukowania tzw. 

metodą „sączkową”. Takim pamiętnym przykładem naszej a zarazem mojej działalności, był 

plakat „Uwolnić Lecha Wałęsę”. Wydrukowaliśmy 200 sztuk tego plakatu, znalazł się na 

drzwiach każdej celi. Gdy rano pootwierano drzwi, wszędzie wisiał Lechu, zaraz jej zerwano. 

A my nakleiliśmy nowe, ale teraz już przy pomocy termo utwardzonego kleju, i to wiele 

warstw. Kleju, który dostaliśmy od innych współwięźniów. Gdy obóz likwidowano to te 

plakaty jeszcze wisiały. 

 

Uczniowie: Jakie działania aktywizujące społeczeństwo podejmowała podziemna 

Solidarność? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Część ludzi pozostało na wolności, powstała Solidarność podziemna, 

która zbierała składki na pomoc rodziną uwięzionym, organizowała przemarsze i 

manifestacje. Powszechnie noszono oporniki, na znak oporu. Za te oporniki można było 

dostać nie tylko pałą, ale i wyrok. Powstało radio Solidarność, organizowano msze za 

ojczyznę, drukowano gazety, odezwy podziemne. Wymyślono taki sposób, podłączano tubę z 

budzikiem z bateriami i magnetofonem. Zawieszano takie coś na drzewie, w centralnych 

punktach miast i w pewnym momencie włączał się magnetofon, który przekazywał 

informację o działalność podziemia, potem była jeszcze jakaś piosenka dla podnoszenia 

ducha. Oczywiście przyjeżdżała milicja, która ściągała to z drzewa, było dużo śmiechu przy 

tym. To wszystko miało na celu nawet w taki humorystyczny sposób pokazać ludziom, że 

Solidarność żyje i nie umarła. 

Była druga strona, ta tragiczna, ginęli ludzie za działalność podziemną. Na przykład Pan 

Bartoszcze , utopiony w błocie, ksiądz Popiełuszko, bestialsko zamordowany przez członków 

służb bezpieczeństwa czy Przemek, zamordowany tylko,  dlatego że pisał wiersze o wolności 

i był synem działaczki podziemnej Solidarności. Tych ofiar było dużo więcej, to tylko 

najbardziej znane przykłady. Stan wojenny trwał długo i był uciążliwy. Ale życie trwało 

dalej, pod karabinem, ale trwało. Ludzie chodzili do pracy, rodzili dzieci, społeczeństwo żyło 

swoimi problemami. Ale ten „bakcyl wolności” już został zasiany, niemożna się go już było 

pozbyć, wydawało się że ludzie zapomnieli, ale nie, wolność i Solidarność tkwiła głęboko i 

była tylko uśpiona, aż do 1988 roku. 



W maju tego roku wybucha strajk, strajk bardzo osamotniony, który upadł. Przywódcą tego 

strajku był młody spawacz Jan Stanecki, młodzież włączyła się do protestu i nim kierowała. 

Nagle okazuje się, że nie wszystko stracone, że strajk ten uruchomił w ludziach nadzieję. Ja 

pamiętam jak biegałem po Stoczni namawiając ludzi do protestu. I tak po upadku przeszliśmy 

przez Gdańsk do kościoła Świętej Brygidy, na msze odprawianą przez księdza Jankowskiego, 

za ojczyznę. 

 

Uczniowie: Był jednym z organizatorów strajku w sierpniu 1988 roku, jak Pan to 

wspomina? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Zainicjowałem strajk w dwóch Stoczniach, Gdańskiej i Północnej. 

Ustaliłem z kolegami że protest powinien zacząć się w jednej godzinie i w tym samym dniu, 

zaproponowałem powołanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, pierwszego od 

sierpnia1980 roku. Uważałem że jak każdy zakład będzie sam protestował, to będzie 

rozdrapywany przez władzę. A tak to będzie silny strajk. Cała Stocznia była otoczona 

potwornymi siłami milicji. I my w odpowiedzi urządziliśmy przejazd po Stoczni około 

dwustu wózkami elektrycznymi, pełnymi ludzi krzyczących Solidarność i śpiewających 

pieśni. Była to największa zmotoryzowana demonstracja od początku Solidarności. Było dużo 

śmiechu przy tym, miało to ludzi powstrzymać na duchu i pokazać że też jesteśmy silni.  

Potem Lech Wałęsa dostał propozycję rozmów, a więc zakończyliśmy strajk. Wyszliśmy ze 

Stoczni, znowu udaliśmy się do kościoła Świętej Brygidy na msze. Za mną już były wysłane 

listy gończe, jako organizatora MKS. Po mszy zostałem u księdza Jankowskiego, ukrywałem 

się jakiś czas. 

 

Uczniowie: Był Pan uczestnikiem okrągłego stołu, jak Pan to wspomina? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Lech Wałęsa nie chciał mnie przy okrągłym stole, ale stoczniowcy 

chcieli, abym tam był. Byłem jedyny z przedstawicieli Stoczni, zasiadałem w tak zwanym. 

„podstoliku” ekologicznym. Rozszerzyliśmy nasze działania na temat zasobów 

energetycznych kraju. To był jedyny „podstolik”, który pozostawił protokół rozbieżności, 

chodziło o energetykę jądrową, nie wyraziliśmy na nią zgody. Krzyczano na nas, że mamy 

podpisać, uparliśmy się że  nie podpisujemy i nasza ekipa wyjechała do Gdańska. Potem 

zostałem członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu Solidarność. Jak oceniam okrągły stół? 

Mówi się że tam pozwolono komunistą na przetrwanie, nic bardziej mylnego, są przecież 

zapisy obrad, wszystkie są jawne i nie ma tam, o tym ani słowa. Okrągły stół był wielkim 

sukcesem nas wszystkich. 

 

Uczniowie: Jak Pan ocenia te wszystkie lata, i powstałą demokrację, rzeczywistość która 

nas otacza? 

 

Pan Bogusław Gołąb: Powiem tak, obojętnie kto by opowiadał dyrdymały, że mogliśmy 

walczyć dalej, to jednak przyszedł rok 1990 i byliśmy wolnym narodem. Daliśmy wolność nie 

tylko sobie, ale również innym narodom Europy Wschodniej. Gdybanie  i mówienie  o 

możliwościach, a realizacja możliwości jest czymś innym. Mieliśmy świadomość 

rzeczywistości, można było wyrwać tyle ile można. Każdy z nas często ryzykował, płaciliśmy 

wysoką cenę, niektórzy z nas najwyższą na przykład: . Popiełuszko, Przemek. Była presja aby 

walczyć dalej siłowo, mówiono żeby robić zamachy, ostrzyć piki, ktoś chciał nas wepchnąć w 

konflikt siłowy.  

Jednak wracam do tego najważniejszego wątku, papież Jan Paweł II pokazał nam drogę 

pokojowej walki, i tą drogą poszliśmy i zwyciężyliśmy. Byłem w Rumunii po walkach z 



grudnia 1989 roku, wieźliśmy dary dla nich. Widziałem jaką cenę musieli zapłacić za 

wolność, jaką my musielibyśmy zapłacić, gdybyśmy posłuchali tych podjudzaczy. 

Nie wszystko zostało zrealizowane, nie było lustracji, dekomunizacji. Ci ludzie poczuli się 

bezkarnie, nie było uwłaszczenia, majątek zawłaszczony został przez tych „nie 

zlustrowanych” i „dekomunizowanych”. 

Powstał w Polsce kapitalizm XIX wieczny. A gdzie jest w tym wszystkim człowiek? „Jeden 

drugiego brzemiona nosi”, takie przesłanie powstało już pod koniec XIX wieku, w nauce 

społecznej kościoła.  

Polacy zasłużyli na szanse. Robotnikowi najemnemu, trzeba dać to co mu się należy. Nie 

rozliczenie się z komunistami, zaprzecza całej pokojowej walce. I nie chodzi tu o zemstę, ale 

o ludzkie poczucie sprawiedliwość. Dzięki nam pół Europy jest wolna, a my jacy jesteśmy 

biedni i bezrobotni. Gdzie my stoimy jako Polacy? Powinniśmy być dumni z tego co 

zrobiliśmy? A gdzie jest naród? Został ubrudzony w błocie. Ugrzęźliśmy z pokojową 

rewolucją w pól drogi!  

Przykro mi, że na koniec padło tyle gorzkich słów, ale tego o czym mówiliśmy nie da się 

oddzielić od codzienności. Ale pamiętajcie, wiecie co jest najważniejsze: Jak coś robimy to 

zawsze razem, to jest siła. I taką siłą była Solidarność, byliśmy razem, i dlatego nam się 

udało, chociaż było ciężko niejednokrotnie. Solidarność była w tamtych czasach, nie tylko 

związkiem zawodowym, tylko takie „coś” według ówczesnej Konstytucji mogło istnieć w 

PRL, ale wielkim ruchem społecznym, taką oazą wolności na pustyni zniewolenia. 

                       

Wojciech Jankowski: I tak oto dobiegło końca nasze czterogodzinne spotkanie, zupełnie 

wyjątkowe. Zaczynając od aury, mamy styczniowy mroźny dzień, środek ferii zimowych. 

Krótka pogadanka, na którą byliśmy przygotowani, nieoczekiwanie zamieniła się w 

czterogodzinną lekcję historii.  

Wierzę, że wyjątkowość tej  lekcji zostanie maksymalnie wykorzystana przez moich 

wychowanków i nigdy nie pozwolą sobie na bierność w swym życiu, staną się aktywnymi 

ogniwami społeczeństwa obywatelskiego. Może to oni zakończą rozpoczętą przez 

Solidarność i Pana Bogusława Gołąba rewolucję.        

    

 

 

 

Wywiad z Waldemarem Głąbem - Uczestnikiem strajku w maju i sierpniu 

1988 roku, przewodniczącym Komitetu Strajkowego w Gdańskiej Stoczni 

Remontowej 
 

  Pod kluczem w „Solidarności” 

 

 

Wraz z nauczycielką języka polskiego spotkałam się z moim rozmówcą w  gdańskiej 

siedzibie  Sekcji Regionalnej Oświaty. Zapraszają nas do nowocześnie urządzonego gabinetu 

jednego z działaczy. Tu w spokoju będziemy mogli porozmawiać o wydarzeniach, które stały 

się bezpośrednią przyczyną wielkich zmian w Polsce , a nawet w Europie. 

 

1. Co Pana zdaniem różniło strajki z roku 1980 od tych z 1988 roku? 

 

P.Głąb - Różnica była kolosalna. Może zacznijmy w ten sposób, że w strajku ’80 

uczestniczyła  większa liczba ludzi, natomiast w strajku ’88 było ich znacznie mniej. Byłem 

przewodniczącym komitetu strajkowego w 1988 roku. To ja zrobiłem ten strajk w Stoczni 



Remontowej. Jak poszliśmy pod bramę rano, po pierwszej nocy, to nawet nie było sto osób. 

To normalnie zdębiałem.   Przeraziłem się ! Zdawałem sobie sprawę, że jakby ZOMO 

wiedziało, ilu nas jest, no to bez pardonu, by weszło. A to groziło zamykaniem w więzieniach 

i sprawami sądowymi. W ’80 roku  wszyscy członkowie komitetów strajkowych z 

„Remontówki” w stanie wojennym dostawali największe wyroki. Przewodniczący Suchocki 

dostał siedem lat. Drugi – Kucharski, pięć. Następnie Leszek Sobczak – cztery.  To były duże 

wyroki. W stoczni gdańskiej takich wyroków nie mieli. Jeśli dobrze pamiętam, najwyższe 

wyroki to były trzy lata.   Każdy sobie zdawał sprawę, co może być. Całą noc się nie spało, 

ludzie dekorowali bramy.  Ci, którzy przychodzili rano do pracy i widzieli bramy 

udekorowane, zostawali i na drugi dzień była już masa ludzi. Najgorsza była właśnie ta 

pierwsza przełomowa noc. Nie ma co porównywać, bo tamten strajku z 80 i 88  , to coś 

całkiem innego. A później już, jak nadszedł dzień drugi, trzeci, to atmosfera inna była i dalej 

wszystko już  dobrze zorganizowaliśmy. To było już inaczej, bo trochę doświadczenia 

mieliśmy z poprzedniego strajku. Chociaż ja nie miałem jeszcze tyle doświadczenia, bo 

szkolenia w stanie wojennym mieliśmy w „Brygidzie”(kościół pod wezwaniem Św. Brygidy w 

Gdańsku,gdzie proboszczem był Ks. Jankowski, tam spotykała się podziemna „Solidarność   

‘’- przyp.E.N.W.) ale nikt nie miał jeszcze praktyki. Bo teraz, gdyby tak było, teraz gdybym  

miał prowadzić strajk, to bym całkiem inaczej bym to robił. 

 

2. Jaka byłaby różnica, gdyby to dzisiaj organizował Pan strajki? 

 

P.Głąb -  Teraz mam większe doświadczenie i więcej wiem. A wtedy to     były tylko te 

szkolenia, a same szkolenia to za mało. Trzeba praktyki. A teraz byłoby całkiem inaczej. 

Strachu takiego by nie było. Bo mnie to najgorzej denerwuje, jak ktoś opowiada czy się 

chwali, że on tam się niczego nie bał. Jak ktoś tak mówi, to kłamie. Każdy się bał. Czy to ja, 

czy koledzy. Nie było takiego bohatera, co by się nie bał. Bo każdy wiedział, co może 

grozić, jakby się nie udało. 

 

3. Jaka była atmosfera podczas strajków z roku 1988? 

 

P.Głąb – Pierwszego dnia strajku atmosfera była niedobra. Pierwszy dzień   był właściwie 

strajk nieudany.   Ale było powiedziane, że czy się uda czy nie, to mam pojechać do „Świętej 

Brygidy”. I pojechałem. Ale to było coś takiego,jak straszny po przepiciu kac. Szum w 

głowie. Suszyło bardzo. Ja nie mogłem słowa powiedzieć, z emocji.   A na drugi dzień od 

samego rana to już był strajk udany. No a jeżeli chodzi o atmosferę, to z początku ona nie 

była za dobra. Dopiero z dnia na dzień ludzie widzieli, że strajk idzie we właściwym kierunku 

i każdy miał nadzieję, że jak strajk się skończy, to będzie kolosalna zmiana. I każdy się łudził, 

że to w końcu będzie z korzyścią dla pracowników. Ale wyszło całkiem inaczej z tych czy 

innych przyczyn. No, ale wracając do pytania, jaka była atmosfera ?    Na początku, w 

pierwszych dniach strajku atmosfera była no – różna. Ale później to już ten strajk na sile 

przybierał i atmosfera była coraz lepsza .   Ja ci tu pokażę parę zdjęć, jakie u nas robili 

pojazdy. 

Pan Waldemar wyjmuje pakunek , w którym ma wiele zdjęć ukazujących strajkujących w 

Stoczni Remontowej ,one najlepiej mówią o atmosferze  strajku. 

To jest czołg na wózku akumulatorowym. – mówi pan Głąb-To  było robione ze styropianu. 

Ludzie nocami nie spali, tylko robili. A tu jest kolorowe zdjęcie. To z mojego wydziału- 

kolega, pracownik. On teraz jest na emeryturze. A to jest armata. Zrobiona z przyczepy, którą 

się woziło ludzi. Taka dwukółka. O, a to była, na wózku akumulatorowym, „suka” milicyjna. 

A tu „wyrzutnia rakietowa”. Też na wózku akumulatorowym. A tutaj są zdjęcia, jak była 



brama udekorowana.     Tak jeździły po naszej stoczni - sznur wózków akumulatorowych.- 

pokazuje  kolejne zdjęcie A tutaj jest ołtarz, gdzie u nas na stoczni odprawiała się msza. 

 P.Minkiewicz-  No właśnie. Tę atmosferę podtrzymywali też księża, Kościół.  

P.Głąb- Tak. Jankowski i Bogdanowicz. To zdjęcie, to jest koło bramy właśnie, tam się 

odbywała msza. 

P.Minkiewicz- No i słynny styropian. To  wtedy się właśnie pojawił ? W 1988 ? To spanie na 

styropianie? 

P.Głąb-Nie. Był już w 1980. Bo kiedyś styropianu używało się na statkach, w maszynach 

chłodniczych, rury izolowano. W 88 kpiliśmy sobie z ZOMO, z Milicji Obywatelskiej, z 

ZSRR ,produkując te styropianowe machiny, chcieliśmy im pokazać , że taż dysponujemy 

„uzbrojeniem” .To bardzo porawiało humor strajkującym i odwiedzającym nas rodzinom . 

Atmosfera się robiła coraz lepsza. Ten ostatni strajk w 1988 roku,   był tak raczej na wesoło. 

Później to już ludzie wszystko na wesoło brali. Były na bramach wesołe hasła np. 

„Fabryki dla robotników, mieszkania zakochanym”. A tu (zdjęcie) jest nasza druga brama  

. Przed bramą główną był ustawiony czołg i te bębny od kabli tworzyły barykadę, bo jednak 

liczyliśmy się ,że ZOMO może forsować stocznię. A tu chciałem jeszcze pokazać zdjęcia, jak  

opuszczaliśmy zakład po skończeniu strajku. Ostatni strajk - wychodziliśmy przez naszą 

stocznię i przez Stocznię Gdańską. Pod bramą nr 2 była zbiórka wszystkich stoczni: Północna, 

my, Gdańska, Radunia i wszyscy razem przeszliśmy w uroczystym pochodzie  do   

„Brygidy”. 

 O , a tu na zdjęciu  są właśnie te figurki, które były przy naszym ołtarzu. Mieliśmy   kolegę, 

który potrafił robić różne takie piękne rzeczy, ale już nie żyje. Miał potem po strajkach 

wielkie kłopoty i  się   powiesił. 

 

P.Minkiewicz- Miał duszę artysty, był zbyt wrażliwy, pewnie dlatego...Szkoda, że nikt 

mu nie pomógł...     

 

P.Głąb- Tak. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci, gdy się dowiedzieliśmy. Stres, napięcie 

,represje, utrata pracy wielu ludziom nadszarpnęły zdrowie , a nawet zniszczyły życie.  

(mój rozmówca wyraźnie się zamyślił , po chwili wraca do zdjęć) 

A tutaj właśnie wszyscy szliśmy na mszę do” Brygidy”. Wszyscy tam byliśmy ( na zdjęciu 

widoczny tłum we wnętrzu kościoła) .    I ten krzyż, wtedy przyniesiony   jest w Brygidzie do 

dzisiaj. I z tego pierwszego strajku i z tego drugiego też. Wszystkie krzyże ze stoczni są w 

„Brygidzie”.  A figurki były w kościele u „Jakuba”. Proboszcz tamtej parafii prosił, żeby 

figury ze strajku u niego w kościele zostawić. No a tutaj jestem ja z kolegą, który już nie żyje. 

On był w komitecie strajkowym tak samo jak ja. A na tym zdjęciu to już okrągły stół. Okrągły 

Stół tak naprawdę to była tylko formalność  , dla zamydlenia oczu. Bo to wszystko w 

Magdalence się rozstrzygnęło. Tam zapadły decyzje. Niektóre - domyślmy się ,jakie. 

Niektórych do dzisiaj nie znamy. Ale to z czasem się wyda. Jaki tam był podział. Ja mogę 

powiedzieć, jak to z Wałęsą i Okrągłym Stołem było. No bo to było tak :gak Wałęsa pojechał, 

to my czekaliśmy w sali BHP . Ze wszystkich stoczni przyjechały delegacje i czekaliśmy na 

jakąkolwiek wiadomość. Telefon, czy coś. Było mówione, że albo on zadzwoni, albo prosto z 

Warszawy przyjedzie i nam powie, co i jak.  A wyszło całkiem inaczej. On pojechał sobie do 

domu. My, zmęczeni, czekamy tu całą noc. Jedna noc, druga noc. Ktoś wpadł na pomysł, 

żeby zadzwonić i się dowiedzieć. Zadzwonił. I mówi: ”Słuchajcie! Wałęsa już wrócił z 

Warszawy!”. No to gdzie on jest!? Na pewno w domu. Więc my do Jankowskiego, ksiądz 

mówi: „Tak, macie rację! On jest w domu.” No to my wściekli: „On miał nas przyjechać 

powiadomić, a   sobie do domu pojechał? Szybko go ściągać.” Jankowski wysłał swego 

kierowcę po Wałęsę  do domu. No i przyjechał - strasznie oburzony, bo się go obudziło. My 

tu wszyscy zdenerwowani. Już każdy zapomniał, że to dwie noce pod rząd się nie spało. Bo 



każdy czekał na wiadomość. A ludzie przecież też nie spali! Nie tylko my czekaliśmy na 

jakąś wiadomość, ale tłumy. A on strasznie oburzony, że go się w nocy zrywa, a on 

niewyspany. To my wtedy na niego, więc  dopiero zmienił ton. I mówi nam w ten sposób: że 

będzie Orągły Stół i tam będzie podział. 

Jaki podział?-pytamy- Ludzi będziesz dzielił? A to chodziło o co innego.Wałęsa tłumaczył, 

żeby   obyło się bez rozlewu krwi i tak dalej. 

 No to coś ty załatwił?- krzyczymy wścielkli- To po coś ty tam pojechał ? To ty nic nie 

załatwiłeś!!  

  Nikt nie chciał wychodzić ze stoczni. Tylko Jankowski i Bogadanowicz i ksiądz Płatek z 

Portu ze „Świętej Jadwigi” zaczęli nas prosić pierwszego września, bo wtedy była rocznica 

wybuchu drugiej wojny światowej. My, jako patrioci musimy to jakoś uczcić, a nie 

strajkować. I posłuchaliśmy, bo prosili nas księża. Sprzątaliśmy na zmianę wszystkie te 

pomieszczenia, żeby jakiś porządek zostawić. O godzinie wpół do dwunastej mieliśmy 

zbiórkę przy bramie nr 2, wszystkie stocznie. I razem pomaszerowaliśmy do Brygidy. Bo tak 

nikt nie chciał wyjść ze stoczni. Ludzie płakali. Uważali, że to nie jest żaden sukces, tylko 

klęska. 

 

4) Jaki znaczenie podczas strajków dla Pana miał Jan Paweł II? 

 

Bardzo duże, bo głównie to Papież się przyczynił do relegalizacji Solidarności. Wszystko to, 

co teraz jest, co się stało, to dzięki Papieżowi. Żeby nie Papież, to kto wie, co by teraz było... I 

co by było z tymi ludźmi ze stanu wojennego. 

Nas zamykali, rewizje w domach przeprowadzali. Nie wiadomo, co by to było. Tylko dzięki 

Papieżowi stało się tak, jak jest. Tylko dzięki Papieżowi. Żaden Wałęsa czy ja, czy ci wszyscy 

działacze. To nie jest dzięki nam, tylko dzięki Papieżowi. A my to byliśmy  drugorzędni. A 

pierwszorzędna osoba to był właśnie Papież. Gdyby nie ujął się za nami mocno w stanie 

wojennym ,to nie wiadomo ,jak by było ...   W noce po domach jeździli, wywozili. Nikt nie 

wiedział, gdzie, kto jedzie. Błyskawiczne sprawy sądowe i tak dalej.   Jak przywieźli na 

Kurkową to 2-3 godziny i już sąd, wyrok i do więzienia. A zamykali  w celi z najgorszymi 

recydywistami. Specjalnie. 

 To ja może wspomnę, jak mnie pierwszy raz  zamknęli. To był 1968 rok- strajki studenckie.   

Ja z kolegą chodziłem do technikum zaocznego, byłem na drugim roku. Pracowałem i 

uczyłem się. No i mieliśmy dobre stopnie. Gdy studenci zastrajkowali , ciągnęło nas do nich. 

A studenci podeszli pod stocznię , ale nie znaleźli poparcia ,  stoczniowcy się od nich 

odwrócili. Przy Operze Bałtyckiej wszystko się rozgrywało. I my, zamiast pójść do szkoły, 

poszliśmy wesprzeć studentów. Bardzo dużo ludzi szło. Ja wtedy byłem jeszcze młody, ale 

już myślałem inaczej. No i włączyłem się w  różne akcje – my atakowaliśmy kamieniami 

milicję , a   milicja gazami ,wodą , strzałami nas. A przy operze był wykopany rów. I tam 

chyba kable ciągnęli  . Jak  milicjanci zaczęli strzelać dymnymi świecami, to zrobiła się kupa 

dymu, nic nie było widać! Gdy uciekaliśmy, to powpadaliśmy w ten rów i wtedy nas tam 

wszystkich złapali. Wsadzili w samochody i na Kurkową. Sprawa.   Szybka. Siedziałem w 

celi z recydywistami. I kolega, i ja. Jak nas przed sprawą zaczęli męczyć, pytać, a potem też i 

siłą.... A w tej celi, jeden taki co dowodził, taki główny tej celi, zaczął pytać, za co siedzimy, 

ale my nie chcieliśmy powiedzieć.  Gdy ze sprawy przyszliśmy, to oni już wszystko wiedzieli 

i od tej pory   całkiem nas inaczej traktowali. Fory takie mieliśmy, że hej.  . 

 

5) Jak przebiegały strajki w różnych zakładach pracy? 

 

Jeżeli  chodzi o najbliższe zakłady z nami sąsiadujące, to prawie że jednakowo. Na równym 

poziomie, można powiedzieć. Natomiast w innych zakładach, to tylko mogę powiedzieć z 



opowiadań, bo w nich nie byłem. Kolega ze stoczni Wisła opowiadał , że u nich zastraszania 

były. Ale to na samym początku. Głównie zajmowali się tym członkowie partii w danym 

zakładzie. I to od nich głównie wychodziły zastraszania, że będą zwolnienia... I ci, którzy 

przestraszyli się, to szli na zwolnienia lekarskie. A lekarz wtedy dawał od razu 15 dni od ręki. 

Jak szedł chory to dostawał 7, 8 dni. A w tej sytuacji - od razu 15, nawet 20. U nas też tacy 

byli. Ale potem się wstydzili, bo zostali nazwani łamistrajki. Za odważny to oczywiście nikt 

nie był, ale chodziło o to, żeby ten strach przełamać. I żeby go nie pokazywać. Jak ja na 

przykład, jako przewodniczący komitetu strajkowego rozpocząłem strajk, to byłem jak gdyby 

na świeczniku. Gdybym ja pokazał, że się boję, to jak by to było? To tak jak wojsko idzie na 

wojnę i jest dowódca.  Na pewno też się boi. To jest normalne, ale on nie może tego pokazać, 

że się boi, on musi być jeszcze odważniejszy od żołnierzy. On musi ich mobilizować, żeby 

mieli większa werwę i żeby byli odważniejsi. Bo jak by on pokazał, że się boi, to koniec. A w 

czasie strajku cały czas było stosowane   zastraszanie. Ulotki były rozrzucane i informacje 

przez megafon - że już nikt strajkuje, że jesteście ostatni. I naprawdę z dnia na dzień coraz 

więcej zakładów  się dołączało. I w jednym i w drugim strajku. Z dnia na dzień to ludzie 

odważniejsi się stawali, bo wiedzieli, że nie są sami.  

 

P.Minkiewicz: A w Gdańsku dużo zakładów strajkowało czy tylko stocznie? 

P. Głąb - Głównie stocznie zaczynały. A potem się przyłączały porty, inne zakłady pracy 

takie jak MZK, Rafineria no i tak po kolei.  ELMOR czy HYDROSTER były w kooperacji. O 

Stoczni Szczecińskiej wiadomość przyszła z KOR-u ,że strajkują. Byli łącznicy, co jeździli i 

komunikowali. Przyjechał łącznik ze Szczecina,  zobaczył ,jaka tu atmosfera, pojechał tam.   

Strajki w innych zakładach przebiegały na tym samym poziomie, co tu u nas, w Gdańsku. 

Atmosfera była dobra. W pierwszym strajku, w 1980 roku byli wpuszczani do nas SB-ecy. W 

tym drugim strajku, już tego nie próbowano. W drugim strajku takiego osobnika od razu się 

wyczuło.  Kto? Co to za jeden? Bo się ludzie znali. A jeżeli chodzi o ten drugi strajk, to w 

„Brygidzie”, po mszy niedzielnej było spotkanie i decyzja, że trzeba zrobić strajk. Kto to 

zrobi? To musiała być osoba, co długo pracuje w Stoczni, musiała być znana, no i ciesząca się 

dużym autorytetem. I wyszło na mnie. Ja z początku nie myślałem, że to tak będzie, jednak 

tak wyszło, no i trzeba był podjąć zadanie. 

 

6) Co skłonił Pana do podjęcia decyzji o udziale w strajkach? 

 

Przede wszystkim miałem już dosyć życia w ciągłym strachu. Człowiek był zastraszany, 

poniekąd i zdenerwowany, trzeba było coś zmienić.  Ja nie uważam się za jakiegoś bohatera, 

bo to nie jest żadne bohaterstwo. Uważałem, że każdy, kto ma dość  ustroju 

komunistycznego, powinien to właśnie robić, co ja zrobiłem. Uważałem, że trzeba walczyć i 

skończyć z tym raz na zawsze.     Uważałem, że jeżeli ten ustrój się obali, to będzie coś 

lepszego, jakaś swoboda. Człowiek będzie się swobodnie czuł. Będzie mógł dużo powiedzieć 

i nie będzie za to karany, ani nie będzie prześladowany, czy męczony. A sposoby były różne: 

zastraszania, rewizje w domach. Niczemu człowiek nie mógł się przeciwstawić sam. 

Jednostka nic nie znaczyła. Grupa ludzi może coś zmienić. Ja tak uważałem.     

   To mnie właśnie skłoniło - miałem już dość tego nachodzenia SB-ków do domu, stałych 

kontroli. Nawet gdy do pracy jechałem, to pod domem całą  noc czekali w samochodzie 

trochę tak dalej od mojej klatki. Jak ja w tramwaj, to oni za tramwajem ,aż do stoczni za mną 

jechali .Człowiek cały czas był kontrolowany. I czułem na plecach ich oddech.   W końcu 

trzeba było to zmienić. To mnie właśnie skłoniło do strajku. 

 

7)Na czym kształtował Pan swoją wizję Polski? 

 



Wszyscy walczyliśmy i mięliśmy taką nadzieję, że będzie Polska nie taka jak jest obecnie, 

lepsza jeszcze. To znaczy, że będzie się godnie zarabiać, że nie będzie takiego bezrobocia jak 

jest obecnie. Każdy liczył, że praca będzie normalnie, że będziemy zarabiać, może nie tak jak 

na Zachodzie, ale dobrze.   A tu okazuje się, że nigdy w życiu im nie dorównamy. Już nigdy. 

Bo ja się na pewno nie doczekam tego, żeby dorównać ,np. Niemcom. My tam im nie 

dorównamy nigdy! Moja siostra wyjechała,  jest Düsseldorfie , szwagier  pracuje w takim 

niedużym zakładzie, zarabia 3 tysiące Euro. To gdzie my do nich!!      Ja pracuję przeszło 40 

lat w Stoczni     Remontowej. Jak mi zamienią na Euro ,to  dostanę grosze. Bo bez nadgodzin   

zarabiam 1600-1700zł. A żebym zarobił przeszło 2 tys. to muszę co najmniej 3 niedziele i 3 

soboty być w stoczni  Niby niskiej stawki nie mam, ale muszę chociaż te 60 nadgodzin 

złapać. Niedawno czytałem w gazecie  z tamtego tygodnia, że  w NFZ sprzątaczka 2 tys ! 

Tam to dopiero biorą pieniądze!! Za nic. Na  kwitku mam wypisane potrącenia na 5 kas : kasa 

zdrowotna, kas chorobowa, kasa rentowa, kasa emerytalna i kasa pośmiertna. I co my z tych 

kas mamy?    Wielkie ooo.... Bo jak pójdę zrobić prześwietlenie czy chcę się wcześniej  

dostać do lekarza, to muszę płacić . Wszystko poszło nie w tym kierunku, co miało iść, 

tylko jakoś bokiem. Wałęsa chciał zrobić Japonię... 

  

P.Minkiewicz: Japonia jest bogatym krajem.  

  

P.Głąb: I w Japonii są też   biedni. Kiedyś w Polsce były trzy klasy: bogaci, średnia klasa i 

biedni. Teraz nie ma tej średniej klasy. Tylko są bogaci i od razu biedni. I bogaci nazwali się 

menadżerami. Jaki to menadżer?   Menadżer to jest taki ktoś, kto  się z dziada, pradziada 

dorabiał, rozwijał firmę. On się staje bogatym, bo jego pradziad, jego dziad, jego ojciec 

udoskonalali firmę. Na początku był mały zakładzik. Tamten trochę zwiększył. Wprowadził 

nowe maszyny i udoskonalił. I taki to się może nazywać menadżerem. A u nas nie. Jeździł 

rowerem ,a naraz ma BMW. No jak to możliwe? W porwanych spodniach chodził, z 

dziurawymi butami, a teraz naraz panisko.  To ludzi denerwuje, zniechęca do uczciwej pracy. 

 

8) Ile czasu potrzebował Pan na zaakceptowanie Polski niekomunistycznej, a jednak tak 

dalekiej od tej z marzeń strajkujących? 

 

Ja myślę, że nie na tym rzecz polega, żeby wyjeżdżać, bo co to będzie, jeśli wszyscy 

powyjeżdżają? My pójdziemy na emerytury i skąd na nie się weźmie, jak nie będzie młodych 

pracujących  ? To nie jest dobre rozwiązanie, żeby wyjechać za granicę. I co z tego? 

Wiadomo, zarobi więcej, ale co tu? Trzeba pomyśleć też i o kraju. Jak wszyscy wyjadą, to co 

to będzie? Dziadki zostaną i co? I Polska dziadków. A gdzie młodzież? A właśnie tu chodzi o 

młodzież. Tu trzeba miejsca pracy szykować dla młodych. Jeżeli mają iść na emeryturę- niech 

odejdą. Młodzi na ich miejsca , na stanowiska .         To nie jest rozwiązanie - wyjechać. Tu 

trzeba myśleć, jak zrobić coś takiego w Polsce, żeby to zmienić. Wiadomo, że od razu to się 

nie zmieni. W ciągu roku czy dwóch.  Z roku na rok, z dnia na dzień zmieniać powoli i 

szykować dla młodych stanowiska pracy. 
 

P. Minkiewicz: Zmiany gospodarcze muszą następować. 

P. Głąb: Tak, przede wszystkim. Jak walczyliśmy, to nikt nie myślał, że to tak będzie, że 

młodzi będą wyjeżdżać. I nie będzie młodzieży. No jak to? Tak nie można. A ci politycy, to ja 

nie wiem, co oni mają w głowach. 



(Pan Głąb wierci się na krześle wyraźnie poirytowany) 

P. Minkiewicz: Tak, nie ma wśród polityków zainteresowania tematem. Każdy mówi o tym 

przed wyborami, ale sytuacja się nie poprawia .  

P. Głąb ( potakuje ): Jak kampanię wyborczą robią, to dużo rzeczy mówią. Gorzej z 

realizowaniem tego. Młodzi widzą, co oni wyprawiają, powinni się wstydzić! 

P. Minkiewicz: I to na pewno też zniechęca młodzież do Polski. 

P. Głąb: Zniechęca do kraju. 

P. Minkiewicz : No, ale myślę, że cieszy się Pan troszkę z tego, że udało się wam wywalczyć 

wolność. Że to właśnie Pana pokolenie dokonało tego.  

P. Głąb: Polska na całym świecie jest uważana za najbardziej waleczny naród. Walczyć tak, 

ale to jeszcze na wszystko. Nie ma gospodarza, co by potem pokierował, nie zmarnował tego. 

Nikt tu nie liczy od razu na kokosy, nie będzie z nieba manna lecieć, nic nikomu nie skapnie. 

Czytałem rożne książki historyczne i oglądałem filmy. Zawsze rządzący tylko hulali.   Różne 

burdy  się działy i walka polityczna. A gdzie naród? Oni tylko myśleli o sobie. I Polskę   

przehulali. Ta zła historia ciąży nad nami. Tak być dalej nie może. Ktoś musi pokierować i 

poprowadzić Polskę ku lepszemu. 

 

E.N. W: Czego Panu i sobie, jako przedstawicielce młodego pokolenia ,życzę, dziękuję za 

rozmowę. 

 

Na koniec nauczycielka robi nam pamiątkowe zdjęcie, żegnamy się z Panem Waldemarem, 

ale okazuje się niespodziewanie, że pomieszczenie , w którym gościliśmy, jest zamknięte od 

zewnątrz, chyba na klucz. Chwila konsternacji... 

Pan Głąb komentuje: No to jeszcze raz mnie zamknęli i to w siedzibie „Solidarności”, tego 

bym się nie spodziewał po latach! 

 

Wybuchamy śmiechem .Nasze nawoływania sprowadzają w końcu kogoś z kluczem, 

wychodzimy na wolność... 

 

Ewa Nawojka Wierzbowska 

Uczennica kl . Ie Gimnazjum Nr 28  

W Gdańsku 

Nauczycielka- Hanna Minkiewicz 

 

 

 

 

 

Wywiad ze Zdzisławem Złotkowskim - działaczem opozycji z lat 1980-88, 

uczestnikiem strajków, obecnie pracownikiem Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” 
 

„Co kryją archiwa „Solidarności ”? 

 

przeprowadzony przez uczennicę klasy I e, 

Gimnazjum Nr 28 w Gdańsku - Monikę Haś 

Nauczyciel - Hanna Minkiewicz 

 



Z moim rozmówcą spotkałam się w podziemiach głównej siedziby „Solidarności „ w 

Gdańsku, gdzie mieści się archiwum z bardzo bogatymi zbiorami dokumentów i przedmiotów 

z tamtych lat .Mogłam zobaczyć niezwykle starannie wykonane przez Pana Złotkowskiego 

albumy z wydawanymi przez solidarnościową , podziemną” wolną pocztę” znaczkami, 

kopertami ,pocztówkami ,”banknotami” ( szczególnie spodobał się mi banknot  z nominałem 

„O dollar” z okresu stanu wojennego). 

Pan Zdzisław z zamiłowania historyk, podjął się próby skatalogowania ogromnych zbiorów. 

Niewątpliwie warte są opracowania naukowego i prezentacji na wystawach 

oklicznościowych. 

 

Ile lat miał Pan ,przyłączając się do "Solidarności"? Miał Pan w tym jakieś 

doświadczenie? 

 

Miałem wtedy 45 lat. Wcześniej pracowałem w Gdańskiej Stoczni Remontowej z Wolnymi 

Związkami Zawodowymi . Pracował ze mną kolega, który w W.Z. Z. był w grupie 

umiejscowionej na Stogach. Ponieważ bardzo dobrze się znaliśmy, wciągnął mnie  do 

współpracy. Moje zadanie było tylko jedno: wieczorami - pod przykrywką odwiedzania 

rodziny - jechałem w umówione miejsce z odpowiednią ilością ulotek (drukowanych również 

na Stogach). Przerzucałem to do siedziby WZZ, skąd były one rozprowadzane po całym 

zakładzie pracy. I tak to się zaczęło. 

 

Czym głównie zajmował się Pan, działając w "Solidarności"? Miał Pan jakieś specjalne 

zadanie? 
 

Kiedy w 80 roku powstała "Solidarność", odpowiadałem za dział informacji. Wiadomo - 

nielegalna, bezdebitowa prasa. 

Może powinienem najpierw się przedstawić, kim byłem...  

 

(Pan Złotkowski pokazuje swoją legitymację ze strajków '80)  

To jest moja legitymacja z tamtego czasu, jako członka Pezydium Zarządu Regionu 

Gdańskiego. Po internowaniu zostałem zwolniony z zakładu pracy, byłem poza nim. Później 

przez wiele lat pracowałem w komisji charytatywnej w kościele  Świętej Brygidy u księdza 

prałata Jankowskiego, zajmując się wszystkim. Dla przykładu - posiadałem nadajnik na 

zakres TVP1 i TVP2. 

 ( mój rozmówca prezentuje niewielkie urządzenie wykonane niegdyś na Politechnice 

Gdańskiej, które zakłócało nadajniki telewizji reżimowej i przez krótką chwilę pozwalało 

nadawać na tych częstotliwościach solidarnościowe komunikaty). 

 Audycja mogła trwać maksymalnie do jednej minuty- kontynuuje pan Zdzisław- dany 

kwadrat mógł być oczywiście bardzo łatwo zlokalizowany, a uciec nie dało rady. 

Natomiast sygnał był taki: "... a mury runą, runą ,runą (...)". To właśnie była nasza robota. 

 

Czego Pan się wtedy obawiał? 

 

Tak jak wszyscy - obawialiśmy się represji. Jako działacze mieliśmy specjalne karteczki, 

gdzie wypisane było imię, nazwisko, numer telefonu i ogólny kontakt w razie zatrzymania, 

ażeby w dyskretny sposób powiadomić rodzinę, co tak właściwie się z  nami dzieje. 

Dzisiaj nie jest sztuką być działaczem, ale wtedy, naprawdę trzeba było mieć odwagę. Ile razy 

byłem zatrzymywany... tego nie da się zliczyć. Na 48 godzin, 24 - różnie, pod byle 

pretekstem. 



 

Do związku wstąpiło wielu młodych członków między majem a sierpniem '88 roku. Jaki 

miało to wpływ na "Solidarność"? 

 

Cóż, nie powiedziałbym, że w '88 tak dużo ludzi wstąpiło do związku. Po  stanie wojennym i 

po okresie, pacyfikacji społeczeństwa, powstało wiele związków zawodowych. Do 

"Solidarności" już tak dużo osób, niestety, nie wstąpiło. Stan wojenny podzielił 

społeczeństwo. Pamiętam, że po ponownym zarejestrowaniu "Solidarności" było około 4 czy 

4,5 mln. ludzi. 

 

Jak ocenia Pan zmiany po '88 roku? O jaką Polskę Pan walczył? 

 

Bardzo trudne pytanie. Po wielu latach wiem jedno - "Solidarność" odniosła tylko jeden 

wielki sukces. Mianowicie, mamy dzisiaj wolną i niepodległą Polskę. Natomiast to, co 

obiecywaliśmy: że będzie lepiej, że będzie sprawiedliwiej, że będzie uczciwiej, to niestety nie 

prawda. Tak się nie stało, ponieważ ludzie są tylko ludźmi i robią tak jak robią. Wolność 

doprowadziła do tego, że dziś mamy taką Polskę, jaka jest. Walczyłem o Polskę, która będzie 

przede wszystkim dla Polaków, będzie to ojczyzna, którą będziemy kochać i będziemy ją 

wspólnie budować. 

  

( Pan Złotkowski ma też duże zbiory wierszy wydawanych przez podziemne wydawnictwa 

lub po prostu krążących  w odpisach ,ulotkach. Mówi ,że szczególnie bliskie są mu te właśnie 

pamiątki , bo najlepiej oddają ducha tamtych wydarzeń. Pisane często przez zwykłych ludzi, 

może nie są dziełami literackimi wielkiego formatu, ale zawierają niezwykłe świadectwo 

patriotyzmu Polaków walczących o niepodległość, czasami gorzką refleksję ,wątpliwości , 

rozterki , obawy.....) 

 

O tym, co się w Polsce stało- zdaniem mego rozmówcy- najlepiej mówi ten wiersz: 

 

Kiedyś był sierpień, kiedyś był grudzień  

Za wolną Polskę ginęli ludzie 

Dziesięć milionów z Solidarności 

Każdy jak z bratem brat 

Zwyczajni, prości, bezimienni  

W strajkach na wiecach 

W stanie wojennym 

Pieśń powtarzali w imię nadziei 

Janek Wiśniewski padł 

No i jesteśmy we własnym domu 

Wśród wszelkiej maści kameleonów 

Zajęli sobie piękne salony 

Nam zostawili sień 

Dobrze ma kanciarz, dobrze ma złodziej 

Ty, bezrobociem, ciesz się narodzie 

Polak z Polakiem pod pośredniakiem 

Myśli jak przeżyć dzień 

Pchają się w górę durnie i zera 

Każdy tą Polską gębę wydziera 



Wczoraj  towarzysz, dzisiaj biznesman 

On sobie radę dał 

Byle do żłobu i do koryta 

Tak im rozkwita Rzeczpospolita 

Jeszcze nie wiedzą, jeszcze nie widzą 

Że Janek Wiśniewski wstał 

             Michał Bogdan Jagielski  

 

Tkwi we mnie duch patriotyczny. Bardzo źle czuję się, kiedy wiem, że w Polsce w tej chwili 

najważniejszym celem otoczenia jest jedno - pieniądze. Pieniądze nie powinny być celem 

życia. Środkiem, ale nie celem! To nas do niczego dobrego nie doprowadzi. 

 

Co Pan, jako osoba niegdyś walcząca o wolność, przekazałby młodemu Polakowi? 
 

Przede wszystkim, żeby kochali swoją Ojczyznę. Tak, jak trzeba kochać swoją matkę, ojca, 

rodzinę. Tak samo każdy Polak powinien kochać Polskę. I Polaków. 

 

 

 

 

 

Wywiad z  Janem  Hałasem - działaczem ,,Solidarności" w Porcie Gdańskim, 

uczestnikiem strajków w maju i sierpniu 1988 r. Był przewodniczącym Zarządu 

Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność" w latach dziewięćdziesiątych.   

 

„ Od Wolnych Związków Zawodowych do wolnej Polski” 

 

 

1.Jak Pan trafił do ,,Solidarności"? 

 

Pracowałem w Porcie Północnym, w momencie ,kiedy w sierpniu zaczęło się coś dziać ,14/15 

sierpnia doszło do strajku. Mieliśmy kontakt ze Stocznią Gdańską. W Porcie Gdańskim. 

pracowałem na wydziale węgla. Trochę wcześniej miałem kontakty z opozycją, więc nie   

wchodziłem w jakąś działalność, która dla mnie byłaby zupełnie czymś nowym Zetknąłem się 

już z Wolnymi Związkami Zawodowymi, w których działali Borusewicz, Kuroń, Wałęsa, 

Borowczak, ja nie należałem do tej organizacji, to była grupa ciągle rozpracowywana przez 

Służbę Bezpieczeństwa. Ja kolportowałem i czytałem ,,Robotnika"  . Wałęsa, Lityński, 

Borusewicz, Pińkowska, Kuroń, nie pamiętam już następnych nazwisk, ale oni m.in. 

utworzyli Wolne Związki Zawodowe. Zajmowali się np. kolportowaniem ,,Robotnika" i 

innych gazetek czy ulotek.Za czasów komuny uważano, że ,,Solidarność" jest inspirowana 

przez kontrrewolucjonistów, za  jakie się uważało KOR. Zresztą mnie też później o to 

posądzano.Za związki z KOR-em złapał mnie kierownik rejonu  , jak czytałem ,,Robotnika" 

,pracując w Porcie Północnym.  I w momencie, kiedy zaczęły się strajki w Stoczni Gd. 

zatrzymaliśmy urządzenia, przestaliśmy pracować. Ja współorganizowałem strajki  w Porcie 

w Północnym. Później stworzyliśmy komitet strajkowy i ogólno Portowy. Mieliśmy swoich 

przedstawicieli. I tak się zaczęła moja przygoda ze ,,Solidarnością" 

 

2.Dlaczego postanowił Pan organizować strajki w Porcie Gdańskim.? 

 



W 1998r. były dwa strajki, jeden nieudany majowy. Niestety w maju w Porcie Gdańskim, 

były tylko  przerwy w pracy, jak to oficjalnie władza mówiła. Ja wtedy nie pracowałem w 

Porcie Gdańskim. Ludzie się bali, swoje robiła propaganda Urbana, Jaruzelskiego, 

zastraszanie ludzi, wsadzanie do więzień, przeszukania, aresztowania, zatrzymania na 24/38h, 

zwalnianie z pracy, więc w maju to była taka próba i ona się nie udała. Natomiast drugi strajk 

w sierpniu  udało się zorganizować. Zdecydowałem się organizować strajk  głównie ze 

względu na   zmęczenie ludzi, ich zastraszanie, propagandę itd. Zauważaliśmy, że rządy 

generałów w zakładach pracy były złe i obserwowaliśmy powolne schodzenie do ruiny 

gospodarczej. 

 

3.Jakie było nastawienie rodziny do Pana działalności w organizacji strajków w 1988r. w 

Porcie Gdańskim? 

 

Mój ojciec i dziadek byli AKowcami. Ojciec dożył do ,,Solidarności", cieszył się, że ona 

powstała i ,że wreszcie ktoś tą komunę obali. Był ze mnie zadowolony, nawet woziłem mu 

bibułę (nielegalne czasopisma ,ulotki –przyp . J.P). Mój teść   był po II wojnie światowej, był 

sekretarzem PPR. W każdym razie teść się bardzo obawiał, że jego córce stanie się krzywda 

,jak zięcia zamkną w więzieniu. Żona się bardzo bała, dzieci były małe, gdy  wylądowaliśmy 

w hotelu ,w jednym pokoju,  bo wyrzucono nas z mieszkania .Do przyjemności nie należały  

rewizje , wywracanie tapczanu, budzenie dzieci w nocy, więc przedzieliłem pokój na dwie 

części , ścianką działową. Kupiłem sobie owczarka niemieckiego i zacząłem z nimi 

negocjować , powiedziałem, że jak nie będą budzić dzieci , to w porządku, a jak zbudzą, to 

spuszczę psa. Moja rodzina za dużo nie ucierpiała  za wyjątkiem przeprowadzek, represji, 

zwolnień z pracy. 

 

4.Co szczególnie utkwiło Panu w pamięci z tamtych wydarzeń? 

Jeśli ktoś mówi ,że się nie bał, to mówi nieprawdę. Nawet najodważniejsi ludzie, mają jakieś 

poczucie strachu. To jest normalny    element ludzkiej osobowości. Jak  nie ucierpiałem tak 

strasznie ,  do innych strzelano ,do mnie nie, niektórzy zginęli w tajemniczych 

okolicznościach. Ogromnym ciosem dla nas było zamordowanie  księdza Popiełuszki, ale 

takich ludzi było więcej. Gdy mnie zamknęli na ul. Okopowej  ( ówczesna siedziba S.B-przyp. 

J.P.)), to  się bardzo bałem. Wtedy dostałem dwa razy pałką , ale potem już nigdy mnie nie 

bili.   

 

5.Jeśli były chwile zwątpienia, co je przełamało , co motywowało robotników Portu 

Gdańskiego? 

 

Robotników motywowało to , że widzieli .jak komunizm niszczy naszą gospodarkę. Widzieli 

zmęczenie ludzi represjami, propagandą, podsłuchami, cenzurą, brakiem produktów w 

sklepach. 

 

6.Jak Pan ocenia współpracę strajkujących w różnych zakładach trójmiasta? 

 

Współpraca była dobra, każdy zakład w trójmieście miał ze sobą kontakt. Były spotkania, 

narady, niestety telefony były na podsłuchu i nie mogliśmy ze sobą rozmawiać przez telefon. 

Różne zakłady pracy starały się pomagać w miarę możliwości. 

 

7.Co Port Gdański zyskał, a co stracił na zmianie ustrojowej? 



 

Przede wszystkim mogliśmy decydować o swoim zakładzie pracy, mieliśmy wolne 

,niezależne związki zawodowe. Przed Portem otworzyły się nowe perspektywy ( nowe 

technologie , nowi kontrahenci , nowe zadania wynikające z gospodarki wolnorynkowej 

),pojawiły się też zupełnie inne zagrożenia , których nie byliśmy w stanie przewidzieć w 

latach 80-tych, min. 

bezrobocie, konieczność restrukturyzacji portu, na którą przecież nie mieliśmy pieniędzy , 

konkurencja innych portów , kryzys gospodarki morskiej i wiele innych .Ale dziś tak sobie 

myślę ,że warto było, w końcu udało się nam to ,co mojemu ojcu wydawało się niemożliwe-

obaliliśmy narzucony nam po II wojnie światowej znienawidzony, nieludzki ustrój. I 

Port Gdański odegrał w tej walce ważną rolę. 

 

 Rozmawiała Joanna Potrykus 

Uczennica Kl Ie Gimnazjum Nr 28 w Gdańsku 

Nauczyciel-Hanna Minkiewicz 

 

 

 

 

 

Wywiad z panem Romanem Stegartem – działaczem NSZZ „Solidarność” 
 

 

1) Co doprowadziło do strajków w maju w sierpniu 1988 roku ?  

 

p. Roman Stegart: Były dwie główne przyczyny strajku.Pierwsza to zła sytuacja gospodarza 

kraju , znacząca podwyżka cen.GUS w 1988 roku wyliczył, że ceny wzrosły nawet o 45%. 

Drugim istotnym powodem , a zarazem najważniejszym była legalizacja ,,Solidarności”. W 

ówczesnym czasie panowała napięta atmosfera, w sklepach były puste półki , wszystko było 

na kartki , większości rzeczy nie można było dostać. Ponadto wstrzymano kredyty dla Polski 

z zachodu , co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację w kraju.Następstwem było wprowadzenie 

przez władze nieudolnych reform. Właśnie te reformy doprowadziły do drastycznych 

podwyżek cen. Strajk , który trwał w maju i sierpniu 1988 roku nie był naszym 

indywidualnym działaniem. W 1988 r. przeszła przez Polskę ,,fala” strajków, którą rozpoczął 

sprzeciw robotników w Sralowej  Woli w kwietniu1988r. Odbył się tam duży wiec. 

Strajkujący domagali się podwyżek płac. Trzy dni później wybuchł strajk w Bydgoszczy. 

Protestowali pracownicy komunikacji miejskiej. Protestowali również w Krakowie w hucie 

im.Lenina. Strajk zakończył się pacyfikacją przez odziały ZOMO. Następnie w dniach          

2-10 maj strajkowano w stoczni gdańskiej. W dniu 15 lipca uwolniono , pod wpływem 

strajków , więźniów politycznych, którzy zostali aresztowani podczas pod czas stanu  

wojennego. W dniu 10 maj 1988r. w Gdyni odbył się strajk ,,Solidarnościowy’’. Planowany 

na 25 sierpnia protest nie doszedł do skutku, Następnie 17 sierpnia na Śląsku stanęło 

kilkanaście kopalń. 

 

2)Jaki był pana udział w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu ? 

 

p.Roman Stegart: Byłem odpowiedzialny za  poligrafie na obszarze Gdyni. Na terenie miasta 

działało siedem drukarni i żadna z nich nie została wykryta. Drukarnie działały niezależnie od 

siebie, gdyż dbano przede wszystkim o bezpieczeństwo. Lokalizacja miejsc , w których 

drukowano zmieniała się co pół roku. Ja sprawowałem nad tym piecze. Pilnowałem , dbałem 



aby drukarnie nie ,,wpadły’’, o ludzi obsługujących te ,,maszynki”. Owe drukarnie mieściły 

się przede wszystkim w blokach mieszkalnych. W ówczesnym czasie przepływ rzetelnych i 

prawdziwych informacji był najskuteczniejszą bronią , gdyż one podtrzymywały ducha 

zwykłych ludzi. Tygodniowo drukowano nawet 5000 ulotek , więc nie było to mało. 

Drukowano takie gazety jak ,,Kadłub’’ , ,,Wiadomości’’ , ,,Poza układem’’. Wszystkie 

wymienione tytuły pochodziły z ,,drugiego obiegu’’. Ludzie, którzy uczestniczyli w 

drukowaniu, byli nierzadko śledzeni, aresztowani, musieli się ukrywać. Ja sam nie mogłem 

ujawniać się przez pewien czas. Przeczekałem u przyjaciół , którzy przynieśli do mojego 

miejsca pracy zwolnienie. Pana Maline , za działalność opozycyjną chciała złapać bezpieka , 

lecz miała z tym problemy. Miał on bowiem zwolnienie lekarskie według , którego mógł 

chodzić , ale nie mógł pracować. Więc dla bezpieki był nieuchwytny , gdyż nie przebywał w 

miejscu pracy ani w domu. Alojzy Szablewski był szefem sztabu komitetu strajkowego w 

maju 1988 roku. To właśnie pan Szablewski kierował robotników na ,,leczenie’’. 

 

3)Jaka była atmosfera w 1988 roku wśród strajkujących ? 

 

p.Roman Stegart: W ówczesnym czasie ludzie byli zniechęceni , znudzeni , ciągle byli 

trzymani w więzieniach , dostawali kolegia. W zakładach pracy działali ,,opiekunowie’’ , 

wszędzie było pełno pracowników SB. Strajkujący chcieli, aby poniesiona jak najmniejsze 

straty , chcieli je zminimalizować , gdyż człowiek był najważniejszy. Często wyrzucano z 

pracy , mieszkania. Wówczas wyprowadzali się do hoteli robotniczych. Strajkujący mieli 

coraz więcej problemów np. w pracy, ich dzieci na uczelni , nie dostawali talonów na Fiata. 

Wszystko było uzależnione od państwa , miało ono wszystko w garści. Ponadto ten kto 

strajkował nie miał szans na mieszkanie. Ludzie byli zmęczeni , zastraszeni szczególnie po 

grudniu 1981 roku i całym stanie wojennym. W 1988 roku odbyły się w naszym regionie dwa 

strajki. Wzięło w nich udział od 1000 do 2000 osób , gdyż pozostali byli ,,zmęczeni’’ lub 

zastraszeni. 

 

4)Których współorganizatorów strajków Pan zapamiętał najbardziej ? 

 

p.Roman Stegart: Pamiętam wiele osób z tamtych strajków. Byli to: Jan Staniecki ze stoczni 

gdańskiej. Rozpoczął on strajk w maju 1988roku , miał dobrą znajomość i wpływy w stoczni 

gdańskiej i gdyńskiej. Alojzy Szablewski , który radził się z ludźmi i ich problemami. Lecha 

Wałęsę , braci Kaczyńskich , rzecznika Komitetu – Jacka Merkla ze stoczni gdańskiej , który 

,,łączył’’ oba zakłady , przekazywał informacje. 

 

5)Co zmieniłby Pan w  organizacji protestu z perspektywy obecnej ? 

 

p.Roman Stegart: Z perspektywy czasu uważam , że strajki powinny były zostać 

przeprowadzone w ten sam dzień w wielu zakładach, gdyż siła przebicia była by o wiele 

większa. W ówczesnym czasie inny formy walki nie były możliwe. Panowała napięta 

atmosfera , którą mógł rozładować tylko strajk. Mieliśmy niekorzystne położenie  

geograficzne , gdyż mieliśmy słaby dostęp do reszty kraju. Do strajki powinny byli zostać 

włączeni ludzie , którzy byli mniej znani SB. Ja sam osobiście miałem ,,opiekuna’’ , który 

nazywał się p.Pitas. Ówczesna technika nie pozwalała na szybka wymianę informacji. Z 

jednej strony to lepiej , gdyż łatwo byłoby nas rozpracować , dlatego było prowadzona 

,,łączność osobista’’ – osobiste przekazywanie informacji. 

 

6)Czy nie żałuje pan tego działania ? 

 



p.Roman Stegart: Nie żałuje swojego działania , gdyż uważam że wykonałem najlepszą 

,,robotę’’. Przyczyniłem się do upadku komunizmu w Polsce. Każdy obywatel ma obowiązek 

walki o swój kraj. Gdyby dziś zaistniała podobna sytuacja wybór byłby ten sam. Dzięki 

wspólnemu wysiłkowi nie ma już dziś w Polsce cenzury , bezpodstawnych upokorzeń i 

więzienia , terroryzowania za niesłuszne sprawy.  

 

7)Co udało się zrealizować w zakładzie , Polsce z tamtych planów i postulatów strajkowych a 

co nie ? 

 

p.Roman Stegart: Przede wszystkim zalegalizowano ,,Solidarność’’. Władza nie ma takiego 

wpływu na obywateli jak kiedyś. Państwo nikogo nie zmusza , nie narzuca z kim i na jaki 

tematy mamy rozmawiać, z kim się spotykać. Dziś to załogi pracownicze decydują jaki 

powinien być związek , a nie jak kiedyś władza. Przede wszystkim mamy wolną Polskę. Rada 

wzajemnej Pomocy Gospodarczej do której należała Polska nie narzuca nam już żadnych 

rozporządzeń , gdyż żyjemy dziś w wolnym i suwerennym państwie. My wszyscy 

decydujemy o sprawach ważnych dla kraju: wybory prezydenckie , parlamentarne , 

referendum o przystąpieniu Polski do Uni Europejskiej. Dziś praca jest bardziej szanowana , 

są wyższe zarobki. W latach 80’ była mała płaca, zakłady państwowe były żle zarządzane , 

były również wysokie koszty produkcji. 

 

8)Jaka panowała atmosfera w ówczesnym społeczeństwie ? 

 

p.Roman Stegart: Ludzie byli zmęczeni , nie wierzyli że coś da się zrobić. Władza 

represjonowała tych , którzy się buntowali. Niechętnie brano udział w jakichkolwiek  formach 

oporu , gdyż większość się bała. Zagrożenie było powszechnie wyczuwalne. Oparciem dla 

narodu był Kościół. Papież był dla narodu autorytetem. Co więcej w kościołach odbywały się 

spotkania , były tam skrzynki kontaktowe , trzymano tam kasy związkowe. 

 

9)Jakie były reakcje społeczeństwa na wybuch strajków ? Jak się ono odnosiło do 

strajkujących ? 

 

p.Roman Stegart: W ówczesnym społeczeństwie większość ludzi była zmęczona trudną 

sytuacją gospodarczą i polityczną w kraju , lecz sytuacja ożywiła się , gdy wybuchły strajki. 

Ludzie uwierzyli , że może teraz uda się wywalczyć upragnioną wolność. Społeczeństwo 

popierało strajk , byli pozytywnie nastawieni. Po zakończeniu strajku protestujący udali się do 

kościoła św.Brygidy. Podczas marszu  dołączali do robotników zwykli ludzie . okazywali oni 

swoją przychylność i poparcie. Akcja plakatowa , którą zorganizowaliśmy była również 

pozytywnie przyjęta. Ludzie rozumieli , że warto walczyć , że jest iskierka nadziei. 

Rozrzucano ulotki ulotki  na ulice. Ludziom , którzy to robili zarzucano ,,zaśmiecanie miejsca 

publicznego’’. Nie zagłuszano już radia   Wolna Europa , więc informacje mogły swobodnie 

docierać do Polaków. Jeden ze stacji zagłuszających znajdowała się na Biskupiej Górce. 

Działało wtedy również radio Solidarność. Jej nadajnik pozwalał na odbiór audycji w 

promieniu pięciu kilometrów. 

 

10)Czy władze ulegały postulatom , a jeśli tak to kiedy ? 

 

p.Roman Stegart: Władza zdecydowała się nie rozmawiać ze strajkującymi. Ale, potem 

doszło do porozumienia jeśli chodzi o podwyżki płac , lecz reszty nie udało się wywalczyć. 

Później udało się osiągnąć kolejny postulat – legalizację ,,Solidarności’’ 17 kwietnia 1988 

roku. W sierpniu 1988r. przeprowadzone zostały rozmowy za pośrednictwem episkopatu. 



Potem był ,,okrągły stół’’ , gdyż władza zrozumiała konieczność ustępstw. Wówczas wśród 

ludzi zapanował entuzjazm , chęć do pracy , społeczeństwo chciało ,,dać cos od siebie’’. 

Przestano się bać wyrażania swoich myśli , zakład pracy mógł wysłać swoją ,,reprezentację’’ 

do zarządu zakładu pracy. Zapanowała powszechna radość , euforia , entuzjazm pomimo 

trudnej sytuacji gospodarczej. W 1988 roku w sklepie można było znaleźć jedynie ocet i 

musztardę. 17 września 1993r. , równo po 54 latach Polskę opuścił ostatni żołnierze rosyjscy. 

Cała operacja odbyła się w porządku bez żadnych skandali.  

 

11)Czy wśród protestujących byli donosiciele ? 

 

p.Roman Stegart: Niestety ale tak. W Między Zakładowym Komitecie Strajkowym działał 

Florian Wiśniewski – UBek , donosił on na strajkujących. Aby ustrzec się przed 

ewentualnymi donosicielami wprowadzono środki ostrożności. Mój ojciec działał w AK Gryf 

i bardzo mi pomógł, Przekazał mi swoje doświadczenia z czasów wojny , co i jak należy 

robić. Bardzo to nam pomogło. Były podejrzenia o donosicielstwo , współprace z SB. Na 

oficjalnym spotkaniu nic nie mówiono o podejrzanej osobie. Zdemaskowanie nie było łatwe. 

Następnie odbywało się drugie spotkanie osoby podejrzanej. Jeden donosiciel został złapany z 

nielegalnymi materiałami poligraficznymi , ale nie został skazany i po kilku dniach 

wypuszczono go na wolność. 

 

12)Czy władza represjonowała tak mocno jak w latach poprzedzających strajk z 1988 roku ? 

 

p.Roman Stegart: Władza represjonowała w bardzo różny sposób choć nie nie w tak 

drastyczny sposób jak w latach poprzednich. W Nowej Hucie aresztowano Komitet 

Strajkowy. Niektóre osoby próbowano na siłę powoła do wojska. Nie można było prowadzić 

korespondencji. 

 

13)Jak dostarczano żywność do protestujących ? 

 

p.Roman Stegart: Ludzie przynosili żywność pod bramy stoczni od strony miasta. 

 

14)Czy istniała zakładowa gazeta , która by informowała o bieżących sprawach? 

 

p.Roman Stegart: Tak , istniała. Gazeta ,,Kadłub’’  była wydawana przez cały czas trwania 

protestu. Wydawane były również ,,Rozwaga i Solidarność’’ , która również ukazywała się 

przez cały czas. Była ona najważniejszym źródłem informacji dla strajkujących 

stoczniowców. Ponadto często ukazywały się krótkie komunikaty. Była to wówczas 

najskuteczniejsza ,,broń’’ – przepływ prawdziwych informacji , aby ludzie nie dali się 

oszukać. Sama władza podejmowała próby wprowadzenia w błąd protestującyh. 

 

15)Czy telefony były na podsłuchu ? Jeśli tak to czy ich używano i w jakich sytuacjach ? 

 

p.Roman Stegart: Rozmowy telefoniczne kontrolowano oficjalnie. Dla wszystkich oczywiste 

było , że telefony są na podsłuchu. Nie dyskutowano przez telefon , lecz posługiwano się 

szyfrem. Rozmawiano na zewnątrz budynków a nie w pomieszczeniach , gdyż tam mogłyby 

być podsłuchy. 

 

16)Czy można było odczuć , że zbliża się konie władzy komunistycznej w Polsce zbliża się 

do swego kresu ? 

 



p.Roman Stegart: Kiedy doszło do spotkania Wałęsy z Kiszczakiem , zaczęło się odczuwać , 

że coś się zmieni , ,,pęknie’’. Pierwszy krok został zrobiony , a im dalej tym lepiej. Wszystko 

posuwało się oraz dalej – legalizacja ,,Solidarności’’, później wybory kontraktowe z 4 

czerwca 1989 roku choć nie w pełni demokratyczne. Kiszczakowi nie udało się sformułować 

rządu. Po nim premierem został Tadeusz Mazowiecki choć nie miał on pełni władzy jeśli 

chodzi o resorty siłowe , które dalej pozostawały w rękach komunistów. 

 

17)Jaka była inwigilacja pańskiego zakładu pracy ? 

 

p.Roman Stegart: Ci którzy mieli istotne znaczenie dla opozycji mieli swoich ,,opiekunów’’. 

Sam dyrektor mojego zakładu pracy był z SB. ,,Opiekunowie’’ byli pracownikami stoczni , 

dlatego mogli inwigilować dość dokładnie  i każdego. Każdy UBek działający na terenie 

zakładu pracy miał swój rejon. 

 

18)Czy stoczniowcy chętnie brali udział w proteście ? 

 

p.Roman Stegart: Stoczniowcy zbyt entuzjastycznie nie reagowali na wieść o strajku. Czuli 

się ,,zmęczeni’’ ciągłą bieganiną po żywność i inne artykuły codziennego użytku. W strajku 

wzięło udział zaledwie od 1000 do 2000 stoczniowców. 

 

19)Jak odczuwał przeciętny obywatel ówczesną sytuację gospodarczą państwa ? 

 

p.Roman Stegart: Sytuacja gospodarcza kraju była bardzo trudna. Po niektóre rzeczy czekało 

się w kolejkach nawet przez 3 tygodnie. Prawie wszystko było na kartki. Powszechny był 

handel wymienny. Jeśli ktoś miał kartkę na papierosy a nie palił to wymieniał się na kartkę 

np. z żywnością z kimś  kto palił. 

 

20)Czy były odprawiane msze święte w stoczni ? 

 

p.Roman Stegart: Tak , były odprawiane msze św. na terenie stoczni gdańskiej. 

 

21)Jak wyglądał typowy dzień strajku ? 

 

p.Roman Stegart: Każdy dzień strajku był inny. Nieraz bywało ,  że nie szło się spać , gdyż  

obawiano się że ZOMO może przeprowadzić akcję pacyfikacyjną. Były specjalne grupy , 

które pilnowały wejść do stoczni. Nikt nie wiedział jak zachowa się władza  zachowa , 

ponieważ była ona gotowa użyć wszelkich możliwych środków. W nocy rozmawiano między 

strajkującymi o proteście, ich sytuacji , postulatach. Następnie rano przedstawiano  

stanowisko strajkujących  dyrekcji. Cały czas zmieniała się sytuacja , przychodziły nowe 

wiadomości. Im dłużej trwał protest tym więcej ludzi opuszczało szeregi strajkujących. 

Dlatego były podejmowane próby ratowania strajku. Zarząd stoczni wprowadzał 

,,przebierańców’’ , których zadaniem było dezorganizowanie strajku , wprowadzanie 

zamieszania.  

 

22)Czy represjonowano pana rodzinę lub innych strajkujących ? 

 

p.Roman Stegart: Nie stosowano żadnych drastycznych represji. Kiedy się ukrywałem , 

funkcjonariusze SB nachodzili mija rodzinę w domu. Żyli oni pod ciągła presją , 

przeprowadzano rewizje u mojej rodziny. Ponadto żona miała kłopoty w pracy. Jeśli żona nie 

spełniła by żądań SBków to mogła zostać zwolniona z pracy. Przeprowadzano weryfikację 



nauczycieli – sprawdzano czy są poprawni politycznie. Jeśli nie to usuwano ich z kadry 

nauczycielskiej. Zwolniono mojego kolegę z Zespołu Szkół Okrętowych , koleżankę 

wyrzucono z pracy. Wszystkie te działania szczególnie nabrały na sile w 1984 roku i póżniej. 

 

23)Jaki był dostęp do wiarygodnych informacji ? Czy słuchano lub oglądano zagraniczne 

staje radiowe lub telewizyjne ? 

 

p.Roman Stegart: Słuchano zachodnich stacji radiowych np. ,,BBC’’ ,        ,,Głos Ameryki’’ , 

,, RFI France International ‘’ Stacje te nadawały audycje w języku polskim. Oczywiście były 

zagłuszane. 

 

24)Czy publiczna telewizja lub radio podało wiadomość , o wybuchu strajku?A  jeśli tak to 

czy były to prawdziwe informacje ? 

 

p.Roman Stegart: Publiczne radio i telewizja informowały , że są to przerwy w pracy. A 

władza czekała parę dni na to co się wydarzy. 

 

25)Czy istniały koncepcje strajku z użyciem siły ? 

 

p.Roman Stegart: Nie zakładano , że odbędą się akcje siłowe. Chciano aby strajk odbył się 

bezkrwawo. Robotnicy byli przeciwni użyciu siły. Do strajku przygotowano butelki z 

benzyną , ale nie użyto ich. 

 

P.M. Dziękuję za rozmowę. 

 

Wywiad przeprowadził: Piotr Moniuszko – LO w Pruszczu Gdańskim 

 

 

 

 

 

Wywiad ze księdzem infułatem Stanisławem Bogdanowiczem o 

duszpasterstwie nauczycieli w Gdańsku w stanie wojennym. 
 

 

1. W połowie lat 80-tych ksiądz infułat prowadził duszpasterstwo nauczycieli. Kiedy 

powstało to duszpasterstwo i jak wyglądała jego działalność? 

 

Mianowicie duszpasterstwo nauczycieli istniało już dość dawno, bo w latach 60-tych zostało 

powołane, ale oczywiście w tych czasach przełomu na pewno nabrało szczególnego 

dynamizmu. I okres stanu wojennego również znacznie zdynamizował duszpasterstwo 

nauczycieli, gdyż pedagodzy walczący o swoje prawa, po prostu na pewno znajdowali tu 

jakąś przestrzeń wolności i samorealizacji. I dużą uwagę również temu duszpasterstwu 

nauczycieli poświęcał biskup gdański, tzn. najpierw Lech Karczmarek, a później obecny 

arcybiskup metropolita, ówczesny biskup ordynariusz diecezji gdańskiej, ksiądz biskup 

Tadeusz Gocłowski. I tak właśnie, dla przykładu, odbywały się zawsze inauguracje roku zajęć 

duszpasterstwa nauczycieli. 22 września (piszę tutaj w swojej książce) 1984 roku ponad 1000 

nauczycieli zainaugurowało taki rok duszpasterstwa, pracy duszpasterstwa nauczycielskiego, 

w kościele Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Uczestnicząc we mszy św., którą po raz 

pierwszy celebrował wtedy nowy biskup gdański Tadeusz Gocłowski, który objął właśnie tą 



funkcję, po zmarłym w lipcu tego roku biskupie Lechu Kaczmarku. Później, w domu 

katechetycznym, nauczyciele wysłuchali programu poetyckiego w wykonaniu takich 

wybitnych artystek scen warszawskich, jak Anna Nehrebecka i Alina Bochowska, a więc to 

świadczy również o poziomie tych ówczesnych spotkań. Taką uroczystą inaugurację nowego 

roku pracy duszpasterstwa nauczycieli (także zakończenie roku) organizowano w każdym 

roku. Poza tym, co miesiąc nauczyciele spotykali się w auli seminaryjnej w Gdańsku-Oliwie, 

gdzie odbywała się wspólna krótka modlitwa, wygłaszane były wykłady połączone z 

ożywioną dyskusją, które faktycznie skupiały wybornych prelegentów, i gdańskich i 

warszawskich profesorów, obecnych polityków i reprezentantów różnych dziedzin. Występy 

artystyczne także oczywiście były (artyści scen gdańskich, czy warszawskich), podawano 

różnego rodzaju komunikaty. Organizowano także, na przykład, różne inscenizacje, działania 

teatralne, czy w kościołach jakieś recytacje, czy w domach parafialnych. Nie tylko zresztą 

artystów, ale także np. w wykonaniu dzieci, czy młodzieży. Organizowane były pielgrzymki. 

Co roku bardzo duża pielgrzymka nauczycielska na Jasną Górę, ale także były organizowane 

w tym czasie pielgrzymki nauczycieli do Rzymu i do Lourdes. W Wielkim Poście odbywały 

się rekolekcje dla nauczycieli, organizowane i głoszone właśnie w kościele Najświętszego 

Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Organizowano również pomoc charytatywną. Pomoc 

charytatywną organizowano w oparciu o współpracę z kolegami nauczycielami z wolnych 

państw Zachodu, a szczególnie kontakty były ożywione z Norwegią. Norwegowie też 

przysyłali w stanie wojennym, kiedy jak wiadomo była wielka nędza, puste sklepy, przysyłali 

takie paczki, z różnego rodzaju właśnie produktami żywnościowymi, ze środkami czystości, 

które nauczyciele rozdawali dzieciom, albo też dla najbiedniejszych rodzin nauczycielskich 

one były przekazywane. Nawet koledzy z Norwegii przekazali np. busa, takiego pamiętam 

Volkswagena, który bardzo później przydatnie służył przez wiele lat młodzieży 

niepełnosprawnej ze szkoły w Nowym Porcie. Także duszpasterstwo nauczycielskie założyło 

np. stały punkt poradnictwa prawnego. Było to dość ważne bo niejednokrotnie przecież ludzie 

byli, np. po… , za udział w jakichś demonstracjach, manifestacjach, aresztowani, skazywani 

przez kolegium ds. wykroczeń na jakieś grzywny i wtedy nauczyciele również organizowali 

np. jakąś zrzutkę, składkę, żeby wykupić tych skazanych, bo jakby on np. musiał zapłacić 

grzywnę, albo… to przez pewien czas musiał siedzieć w więzieniu taki skazany. Dalej, 

założyli również nauczyciele punkt poradnictwa psychologiczno-duszpasterskiego, bibliotekę, 

a także nawet wypożyczalnię kaset video. Powołana została także specjalna Rada 

Duszpasterska nauczycieli, w której szczególnie odznaczali się tacy nauczyciele jak: p. 

Roman Lewak - był to szef pierwszej solidarności branżowej nauczycielskiej, 

ogólnokrajowej, później p. Jerzy Roman, także p. Małgorzata Szwejkowska, która obecnie 

wyemigrowała z Polski do USA i wiele oczywiście innych bardzo zaangażowanych 

nauczycielek, np. p. Krystyna Pińkowska i cały szereg innych nauczycieli. Także ta Rada 

Duszpasterska działała, w której często również brał udział biskup gdański Tadeusz 

Gocłowski. Organizowało duszpasterstwo nauczycieli różnego rodzaju np. sesje naukowe. I 

tak 14. 01. 1989 r. zorganizowano ogólnopolską sesję naukową z okazji setnej rocznicy 

urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wydało również to duszpasterstwo nauczycieli własny 

modlitewnik nauczyciela, gdzie były różnego rodzaju rozważania, pieśni, teksty poetów, 

naukowców, kaznodziejów. Także to duszpasterstwo, no przejawiało dużą, dużą aktywność. 

Można powiedzieć, że co najmniej z 1000 nauczycieli tak systematycznie w nim 

uczestniczyło. To tyle do tego pytania. 

 

2. Czy nauczycieli spotykały jakieś represje za uczestnictwo w tym duszpasterstwie? 

 

Oczywiście! Choć za uczestnictwo bezpośrednio może nie, ale byli nagabywani, a 

bezpośrednio po ogłoszeniu stanu wojennego, tu w plebani, ukrywał się przez szereg tygodni 



szef solidarności nauczycielskiej ogólnokrajowej, pan właśnie Jerzy Roman, nauczyciel, 

profesor szkoły średniej z Pruszcza Gdańskiego. Tak, że tutaj sobie mieszkał, tutaj pracował. 

Oczywiście początkowo nie wychodził z plebani, nawet w ogóle na zewnątrz, ale później, po 

pewnym czasie się trochę nudził. Wieczorami zaczął chodzić. Później sobie opracował plan 

ewentualnej ewakuacji, czy ucieczki na wypadek wkroczenia jakiegoś, np. ZOMO. Tak, że 

był nieśmiały i przez szereg tygodni ukrywał się, a po paru miesiącach już wyszedł. Jakoś 

jednak już później nie został internowany, bo no, po prostu, się „wtopił” jakoś już. No, wrócił 

tam, do domu. Na razie tak ostrożnie się pokazywał, a po pewnym czasie… Ale nie ujawnił 

się tak oficjalnie, tylko po prostu podjął swoją pracę. 

 

3. Słyszałem również, że w tamtym okresie wydawano jakąś gazetę. 

 

Oczywiście wydawali nauczyciele jakieś takie, też takie, prawda, gazetki podziemne. To 

naturalnie wiele osób było w to zaangażowanych. To różne ulotne druki itd. 

 

4. Był jakiś taki „Wiatr od morza” lub… 

O! Coś, tak, tak! Właśnie tak, tak z Żeromskiego właśnie! 

 

5. Czy z perspektywy dzisiejszej zmieniłby ksiądz infułat coś w działalności tego 

duszpasterstwa? 

 

Już teraz nie jestem tym duszpasterzem, bo od pewnego czasu już w niektórych (ponieważ 

jestem w wieku emerytalnym), w niektórych już dziedzinach znalazłem wybitnych 

następców, także w dziedzinie właśnie duszpasterstwa nauczycieli. Prowadzi to w Gdyni 

ksiądz, który jest, ksiądz doktor Wojciech Cichosz, który, doktor nauk , właśnie który jest 

dyrektorem szkoły katolickiej w Gdyni. Tak, że on to przejął i myślę, że bardzo owocnie 

prowadzi. Tak, że jakby centrum teraz się mieści w Gdyni. Tak samo ja już, np. wykładałem 

przedtem pedagogikę w seminarium również, już teraz tam zrezygnowałem i teraz następcą 

jest doktor Cichosz i on to przejął. Naturalnie wraz ze zmianą oczywiście warunków, czy 

czasu, czy epok, zmieniają się też warunki duszpasterskie. Na pewno teraz już duszpasterstwo 

inaczej wygląda. Teraz już nie potrzeba np. bardzo często np. wspaniałe inscenizacje były 

organizowane w Kaplicy Królewskiej (za ścianą tego pomieszczenia, gdzie siedzimy) jakieś 

np. teatralne recytacje różne (właśnie Anna Nehrebecka, która jest żoną obecnie polskiego 

ambasadora, właśnie w Brukseli, ale nie przy organizacjach europejskich, tylko przy dworze 

królewskim, czyli przy rządzie belgijskim). A teraz oczywiście już to niepotrzebne, no bo 

mamy wolne słowo, mamy teatry, prawda, także już nie potrzeba takiej właśnie formy 

zastępczej. 

 

6. Czy żałuje ksiądz jakichś decyzji, jakichś działań podjętych w tamtym okresie? 

 

No myślę, że nie. Myślę, że też tak udało się, że uniknęliśmy jakichś specjalnych błędów. 

Oczywiście, no można by powiedzieć było, z obecnego punktu widzenia, że może tak 

troszeczkę działaliśmy naiwnie, optymistycznie. No oczywiście na pewno było 

duszpasterstwo penetrowane. A wiemy, nawet kto. A, między innymi, częstym gościem 

naszym był ten chłopak (którego zresztą bardzo szanuję za odwagę), który się ujawnił, który 

przepraszał Borusewicza. To jego też tutaj gościliśmy. Również gościliśmy tego dziennikarza, 

który niejednokrotnie tutaj zaglądał, NRD-owskiego, który się później okazał agentem 

STASI.  

Ten chłopak (ale tego może nie drukuj), bo to był pan Ch., ten który tu był. Może teraz nie ma 

co już tego nazwiska przypominać: przeprosił, prawda, Borusewicza. Zresztą często i 



prywatnie to jak my rozmawiamy, to on tutaj też i z pewnością myślę, że ponosi… Częściowo 

bym go usprawiedliwił. Też oczywiście wiedziałem wcześniej i to nawet od jego matki, która 

raz czy drugi tu u mnie była, mocno się żaliła, że podobno był właśnie, niestety, uzależniony 

od narkotyków. I to oczywiście UB wtedy wykorzystało na pewno. Tak, że nawet nie wiem, 

czy to prawda, ale taką opinię słyszałem. To nawet jego matka, starsza osoba żaliła się także. 

Także na pewno może…  

Oczywiście, no niektórzy nauczyciele byli relegowani ze szkół. Poza tym oczywiście byli 

bardzo często nagabywani, przesłuchiwani, ale jak mówiłem w stanie wojennym niektórzy, 

szczególnie np. szefostwo nauczycieli się ukrywało. No, mój brat nauczyciel też był 

internowany (w Malborku nauczyciel), był przez pewien czas internowany. Tak, że no 

oczywiście naturalnie, że nauczyciele także byli prześladowani: aresztowani, internowani i 

także wyrzucani z pracy. 

 

7. To może jeszcze na koniec jakieś refleksje osobiste na temat sytuacji w kraju w 

końcu lat 80-tych i obecnie. 

 

No oczywiście trzeba ubolewać nad taką dość beztroską, czy naiwnością tych, którzy mówią: 

komuno wróć! Ale pod żadnym względem nie ma porównania. Również pod względem np. i 

etosu pracy także, czy np. to, że narzekamy obecnie na bezrobocie. Wówczas też było 

bezrobocie, tylko było ukryte po prostu. O tym się nie mówiło. Też byli ludzie bezdomni 

wówczas, ludzie biedni byli, jak najbardziej. A poza tym, no to… Wprost nie ma 

najmniejszego porównania. Olbrzymią drogę przebyliśmy. No po prostu skrajna nędza była. 

Tylko może tak się trochę ona dla niektórych mniej rzucała w oczy, no bo ta nędza - jakby tak 

wszyscy byli ściągnięci mocniej w dół. No przecież absolutnie puste sklepy były, pieniądz 

bez żadnej wartości - inflacja niesamowita. No, ale oczywiście np. takie choćby… O! 

Korupcja powszechna! Korupcja była tak daleko posunięta, że nie można było absolutnie 

żadnej sprawy załatwić, jeżeli się nie dało urzędnikowi w łapę np. jakiemuś tam, choćby w 

tym kościelnym pionie wyznaniowym, czy innym. Także oczywiście skorumpowana Służba 

Bezpieczeństwa była, oczywiście. Czy, czy Milicja Obywatelska. Teraz naturalnie no… 

Wszelkie kontakty, np.: cenzura - nic nie mo… Za taką rozmowę, jak my teraz 

przeprowadzamy, to już byśmy obydwaj siedzieli. Absolutnie! Nie można było nic napisać, 

powiedzieć, bo cokolwiek np. się napisało, chciało się wydrukować - trzeba było iść do 

takiego pana, który to musiał przeczytać i zatwierdzić. Jeżeli nie zatwierdził - nikt oczywiście 

tego, nie z… - np. w Internecie teraz się spotyka np. oczywiście na różnych czatach np., że 

tam powiedzmy, a co to, np. co to dały te zmiany? A to nieraz oczywiście (nawiasem 

mówiąc) też, gdy chodzi o net, to jest tam ta ukryta cenzura, bo zależy całkowicie od 

operatora. No to, ale np. tam coś się tam uda przemycić - no to np. słusznie przyznałem, że 

ktoś tam odpowiedział: a to dało, że za coś takiego już byś siedział od razu, a teraz możesz 

pisać, co chcesz, czy mówić co chcesz. Także, no tak samo, np. o jakieś kontakty zagraniczne. 

Absolutnie nikt nie mógł wyjechać, bo trzeba było odstać długie godziny, żeby uzyskać 

paszport, oczywiście, później trzeba było zdać paszport. Jeżeli ktoś jakiekolwiek znaczniejsze 

stanowisko zajmował, już musiał odbyć długą rozmowę ze smutnym panem ze Służby 

Bezpieczeństwa, przed wyjazdem, po wyjeździe, itd. No, no, pod każdym względem, to co 

było, to powiedzmy życie takie człowieka zniewolonego. Tak, że no jest olbrzymia różnica. 

Jednak, oczywiście, demokracja też ma swoje wady, no ale nie ma porównania. Jeszcze 

zwłaszcza, gdyby demokracja była oczywiście z taką większą dojrzałością połączona, to nie 

ma porównania z tym, co było dawniej. No bo system był, który zniewalał i nie pozwalał na 

to po prostu człowiekowi. Nawet najzdolniejsi ludzie nie mogli się wybić, no a teraz się 

wybijają. Choćby, np. jacyś pisarze, poeci, no bo byli całkowicie tłumieni i uzależnieni przez 

cenzurę. To jest olbrzymia różnica między społeczeństwem wolnym, a społeczeństwem 



totalitarnym. Najlepszy dowód: jakbyś…, po takiej rozmowie na pewno już byśmy mieli, w 

najlepszym wypadku, grube przykrości i kolega, że rozmawia i ja, że powiedziałem… Listy 

wszystkie były cenzurowane. To znaczy nie wszystkie, oczywiście bo tak powszechne, to by 

było…, wszystkich znaczących jakichś ludzi, takich wybijających się. A u innych 

wyrywkowo. Jeżeli np. coś ktoś by napisał, nawet do cioci, coś tam np. powiedzmy, 

skrytykował, jakiegoś przedstawiciela władzy, czy w ogóle ustrój, to jeżeli nie mogli np. 

znaleźć kto to (nie podpisany był, czy jakoś tam tylko imieniem), to wszczynali śledztwo, 

żeby do niego dojść. Telefony np. podsłuchiwano, oczywiście. Mówiło się też, że „ściany 

mają uszy”. Np. to było u różnych znaczniejszych, wszędzie pluskwy czy jakieś inne 

montowano urządzenia, żeby podsłuchiwać. Tak, że no… To był system takiego zniewolenia. 

I dlatego my musimy cenić tą demokrację, którą mamy i ją budować. To znaczy włączać się, 

starać się też unikać takiego warcholstwa politycznego, zacietrzewienia. W demokracji np. 

wspaniałą cechą jest nie tylko umieć wygrać, ale moim zdaniem, również umieć przegrać. A 

poza tym, też zachować swoją tożsamość. Bo np. i w demokracji są również takie formy, 

moim zdaniem, takiego zniewolenia, przynajmniej prób. A np. taką formą takiego 

zniewolenia i ogłupienia człowieka w demokracji, to jest np. poprawność polityczna. A 

szczególnie w mediach. Np. przyjmuje się pewne takie, prawda, kryteria, które nakładają 

takie kagańce, „tabu”, że o tym np. nie wolno jakiegoś zjawiska krytykować, czy coś. Bo to 

jest sprzeczne, a to oczywiście mocno samodzielność myślenia ogranicza i glajszachtuje 

ludzi, bo to powoduje to, że nie mogą się jakieś wybitniejsze jednostki wybić, jeżeli jest taka 

„urawniłowka”, znowu to wyrównanie takie - to się wprowadza. Np. przychodzi powiedzmy 

np. w mediach, czy w telewizji, czy w gazetach, przecież poprawność polityczna, że, że boi 

się każdy z takich np. redaktorów wychylić się i przez to nie ma…, ale oczywiście są to takie 

mankamenty, nawet nie do porównania z tym, co np. było w komunizmie. Tak, że na pewno 

jest to wspaniała sprawa, że udało się Polsce odzyskać suwerenność i wolność. To cieszę się 

bardzo. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 

(wywiad przeprowadził Przemysław Derengowski – LO nr 3 w Gdyni pod kierunkiem p. 

Bożeny Derengowskiej) 

 

 

 

 

Wywiad z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem – 2006 r. 
 

(fragment książki „W drodze do wolnej Polski, młodzież pyta o strajki 1988 roku” (28 

wywiadów), Gdańsk, 2006 r. Książkę wydała Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 

”Solidarność” Regionu Gdańskiego) 

 

1. Jakie były przyczyny strajku na Uniwersytecie Gdańskim w 1988 roku? 

 

Paweł Adamowicz: Strajk na Uniwersytecie Gdańskim był bezpośrednią odpowiedzią 

aktywnych studentów na strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Wiedzieliśmy o 

przygotowaniach do strajku w stoczni i byliśmy przekonani, że tym razem studenci powinni 

zastrajkować, popierając strajkujących w stoczni. Miał to być gest solidarności ze 

stoczniowcami i wyraz poparcia dla ich głównego postulatu, czyli legalizacji NSZZ 

„Solidarność”. Oczywiście mieliśmy też swoje własne postulaty studenckie, jak na przykład 

żądanie przywrócenia samorządności studenckiej, która została zlikwidowana na uczelni po 



1985 roku. Mieliśmy również inne postulaty, ale dla nas najważniejsze były postulaty 

polityczne. Wraz z grupą zaangażowanych politycznie studentów, wśród których byli 

działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów czy Ruchu Młodej Polski, uzgodniliśmy, że 

strajk rozpoczniemy 2 maja. I tak się stało. 

 

2. Jak długo trwał strajk? 

PA: Strajk trwał.... teraz dokładnie nie pamiętam, ale kilka dni i po tym czasie został 

zawieszony. Był to najdłuższy strajk studencki w Polsce po 13 grudnia 1981 roku. Krócej 

trwały strajki np. na Politechnice Gdańskiej czy na Uniwersytecie Warszawskim. Nasz strajk 

trwał kilka dni i ja byłem przewodniczącym komitetu strajkowego. W jego skład wchodzili 

też Przemysław Gosiewski, wówczas student prawa (podobnie jak ja), a obecnie kandydat na 

ministra obrony narodowej, Mariusz Popielarz, student politologii, dzisiaj kierownik stadionu 

Lechii Gdańsk. W komitecie strajkowym znaleźli się ponadto Anna Galus, studentka prawa 

oraz Andrzej Sosnowski, z Wydziału Ekonomiki Transportu, dzisiaj szef Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka z siedzibą w Gdyni. Na spotkaniu na 

ówczesnym Wydziale Humanistycznym, w gronie kilkudziesięciu studentów i kilku 

pracowników nauki, zostałem wybrany na przewodniczącego komitetu strajkowego. Byłem 

wówczas na IV roku prawa, podobnie jak inni członkowie komitetu. Jedynie Gosiewski był 

chyba rok niżej. Zaryzykowałbym też stwierdzenie, że to studenci prawa stanowili siłę 

napędową strajku i stali na jego czele. 

Strajk miał charakter okupacyjny i odbywał się na Wydziale Humanistycznym. W tym czasie 

większość studentów zbojkotowała zajęcia, czyli w sposób bierny poparła strajk, ale też spora 

ich grupa czynnie włączyła się do strajku i przebywała  w dzień i w noc na terenie wydziału 

przy ul. Wita Stwosza. 

 

3. Co zmieniłby Pan w organizacji strajku z obecnej perspektywy? 

PA: Interesujące pytanie. Może jako ciekawostkę powiem, że po zakończeniu strajku, wraz z 

dwoma kolegami, sporządziliśmy instrukcję strajkową, bowiem nie przewidywaliśmy, że 

komuna tak szybko upadnie i byliśmy przekonani, że za jakiś czas trzeba będzie znowu 

organizować strajk. Rzeczywiście taka instrukcja powstała i gdzieś pod dywanem ją 

chowałem. Zresztą później nigdy nie musiałem jej wykorzystać. Patrząc z dzisiejszej 

perspektywy zmieniłbym kilka rzeczy. Wówczas na strajk szliśmy bez pełnego 

zabezpieczenia jeśli chodzi o poligrafię. Nie mieliśmy odpowiedniego nagłośnienia. Stąd nie 

zapomnę, że przemawiając, musiałem z całych sił krzyczeć do zgromadzonych na korytarzu 

Wydziału Humanistycznego, czy później na dziedzińcu przed wydziałem. I szybko straciłem 

głos. Nie mieliśmy też przygotowanej odpowiedniej ilości ulotek. Strajk był połączeniem 

organizacji i spontaniczności. Inna rzecz to fakt, że dopiero w trakcie strajku uświadomiliśmy 

sobie, że trzeba studentom dać jakieś zajęcie. Stąd pomysł zaproszenia różnych ludzi, którzy 

mieli wypełnić czas strajkującym – zaprosiliśmy profesorów i ludzi z zewnątrz, którzy 

wygłaszali prelekcje z historii i polityki (jak prof. Moszyński, który jako zostawał z nami na 

noc), byli też goście, którzy grali na gitarach. W naszym zamierzeniu strajk miał być też 

doświadczeniem intelektualnym, a nie jedynie emocjonalnym. Myślę że dzisiaj mógłbym 

nawet napisać podręcznik „Jak organizować strajk”. 

 

4. Czy z obecnej perspektywy żałuje Pan tamtych działań? 

PA: Nie, w żadnym wypadku nie żałuję. Jedna decyzja, bardzo trudna decyzja, została 

podjęta przez cały komitet strajkowy, za której odpowiedzialność spada na 

przewodniczącego, to oczywiście zawieszenie strajku. To była sobota, 7 lub 8 maja, kiedy 

dowiedzieliśmy się o rozbiciu przez ZOMO strajku hutników w Nowej Hucie w Krakowie. 

Kiedy ta informacja się rozeszła wśród studentów, wielu z nich opuściło gmach Wydziału 



Humanistycznego. Prawdopodobnie przestraszyli się, że teraz przyjdzie kolej na Uniwersytet 

Gdański, bo i taka plotka zaczęła krążyć. Zresztą tak sugerował, w rozmowie z ówczesnym 

biskupem gdańskim, księdzem biskupem Tadeuszem Gocłowskim, ówczesny szef 

wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych, gen. Andrzejewski, który po prostu straszył. 

Jednym słowem studenci zaczęli odpływać. W szczytowym okresie strajku, na Wydziale 

Humanistycznym przebywało do 5 tysięcy strajkujących. Na noc zostawało nas kilkuset, no 

może tysiąc. Zdawałem sobie oczywiście sprawę z tego faktu i dyskutowaliśmy w komitecie 

strajkowym, ale nie tylko, czy mamy strajk prowadzić nawet jak zostanie nas garstka. 

Chodziło też o to, żeby uczestnicy strajku nie mieli poczucia porażki. Już wówczas, kiedy 

strajk dogasał, zdaliśmy sobie sprawę, że to jest dopiero początek, uwertura pewnych zmian, 

które nastąpią w Polsce. Tak to czuliśmy. Oczywiście nie przewidywaliśmy, że już za chwilę, 

niemalże dokładnie za rok, będą wybory do Sejmu i Senatu. Wybory do Sejmu 

kontraktowego, półdemokratyczne, ale jednak! Pamiętam, że wiosną 1988 roku mieliśmy 

poczucie schyłkowości. Oczywiście schyłek może trwać długo, ale czuliśmy, że następuje 

jakieś przyspieszenie polityczne. Strajk 1988 roku odbył się rok po wizycie papieża. To nie 

było bez znaczenia. Wielu uczestników strajku, moje koleżanki i koledzy, byli w studenckiej 

straży papieskiej, w takim studenckim Semper Fidelis. Odpowiadali oni m.in. za porządek w 

czasie spotkania na Westerplatte, czyli przeszli pewien tryb organizacyjny i posiedli pewne 

doświadczenie. Uznałem, że należy im zaoszczędzić smaku porażki. Wiedziałem, że wielu 

studentów po prostu się boi i nie należy, że tak powiem, „przegrzewać” sytuacji. Nie należy 

doprowadzać też do takiej sytuacji, że zostaniemy w budynku w 20 osób czy nawet w 100, co 

opinia publiczna odbierze jako naszą porażkę. W związku z tym uznałem, że lepiej zrobić 

taktyczny krok w tył, czyli zawiesić strajk, podkreślam – zawiesić, nie zakończyć. Ważne 

było, żebyśmy wszyscy razem wyszli, wspólnie dając świadectwo naszej determinacji. Po 

niedzieli mieliśmy dalej zadecydować o ewentualnym wznowieniu strajku lub o podjęciu 

innych działań. Strajk nie został wznowiony, natomiast komitet strajkowy przekształcił się w 

studencką grupę negocjacyjną i to był ewenement w skali całej Polski. Nie zeszliśmy ze 

sceny, i de facto, ja oraz Sosnowski (który trochę później się wycofał) negocjowaliśmy 

sprawy studenckie z ówczesnym rektorem, profesorem Jackowiakiem. Rektor rozmawiał z 

nami bardzo poważnie, solidnie można powiedzieć. Po strajku i po tych rozmowach na UG 

pojawiły się stoliki, przy których zbieraliśmy podpisy pod petycjami o legalizację 

„Solidarności”, zaczęliśmy oficjalnie rozprowadzać „bibułę”, chociaż w dalszym ciągu było 

to nielegalne – tym samym wyszliśmy z podziemia. Rektor „przymknął oko” na naszą 

działalność, esbecja też już niewiele mogła, ludzie poczuli się odważni i myślę, że z 

perspektywy czasu decyzja o zawieszeniu strajku była dobra. Gdyby strajk został 

spacyfikowany, to pewnie dzisiaj bylibyśmy bohaterami, których pobiła milicja i tak dalej. A 

przecież nie o to chodzi – chodzi o skuteczność, a nie o bycie ofiarą. Zresztą wielu 

uczestników strajku majowego na uczelni, wielu studentów, znalazło się wśród wspierających 

strajki sierpniowe w 1988 roku w stoczniach: Gdańskiej, Północnej czy Remontowej. Wielu 

strajkujących w maju 1988 roku na UG zasiliło Komitety Obywatelskie, zaangażowało się w 

wybory do Sejmu i Senatu. Proszę spojrzeć – pan Gosiewski jest kandydatem na ministra, pan 

Sosnowski jest szefem gdyńskiego SKOK-u, pan Popielarz jest szefem stadionu Lechii, pani 

Galus (dzisiaj Czerwonka) pracuje w Komisji Krajowej „Solidarności”, a ja... 

- A Pan jest prezydentem miasta! 

- no właśnie. 

 

5. Jaka była atmosfera wśród strajkujących studentów? 

PA: Do momentu rozbicia strajku w Nowej Hucie atmosfera była bardzo dobra, taka trochę 

piknikowa. Rzeczywiście ludzie nie czuli zagrożenia - grali, śpiewali, spotykali się, 

dyskutowali. Przychodzili studenci z innych uczelni, np. z Akademii Medycznej czy z 



Akademii Sztuk Pięknych. Tam strajku nie rozpoczęli, więc przychodzili i nam pomagali np. 

malując transparenty. Przychodzili też mieszkańcy okolicznych domów i przynosili nam 

chleb, bo trzeba przecież było wyżywić strajkujących. Barek na wydziale był nieczynny, tak 

że cała aprowizacja spoczęła na barkach dziewcząt i chłopców. Politechnika Gdańska, jak 

wspomniałem już, strajkowała krócej. Próbowaliśmy strajk na Politechnice podtrzymać 

poprzez tak zwanych „spadochroniarzy”, czyli ekipę odpowiednio wyposażoną w tuby 

nagłaśniające i ludzi o odpowiednich predyspozycjach przywódczych. Szli na Politechnikę i 

tam zagrzewali do strajku, i do jego utrzymania. Niestety to się nie powiodło.  

Atmosfera u nas była  w gruncie rzeczy bardzo dobra - były wykłady, codziennie wieczorem 

odbywały się też msze święte, odprawiane przez ojca dominikanina Pasiemskiego (dzisiaj 

pracownika radia watykańskiego w Rzymie). W ogóle dominikanie bardzo mocno nas 

wspierali. Biskup Gocłowski odwiedził nas raz czy dwa, tak że opiekę duszpasterską 

mieliśmy na najwyższym poziomie. Natomiast już po rozbiciu strajku w Nowej Hucie ta 

atmosfera stała się nerwowa. Pamiętam jak co chwila jacyś studenci przychodzili do mnie i 

mówili: Paweł czy panie przewodniczący, przepraszamy, ale wiesz, nie mamy czasu, albo: 

boimy się. Niektórzy mówili szczerze, że się boją, uciekają, a inni z kolei konfabulowali, ale 

to było bardzo sympatyczne - przychodzili do mnie bezpośrednio, nie wszyscy, rzecz jasna, 

ale bardzo wielu usprawiedliwiało się. Atmosfera stawała się coraz bardziej nerwowa. 

Oczywiście wśród strajkujących byli przeciwnicy przerwania czy zawieszenia strajku. 

Głównie byli to działacze anarchistyczni z Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego czy 

działacze Federacji Młodzieży Walczącej. Postanowiliśmy urządzić głosowanie. Odbyło się 

ono w największej auli Wydziału Humanistycznego, gdzie zebrało się kilka tysięcy studentów 

i w głosowaniu, nazwijmy go sondażowym, większość opowiedziała się za zawieszeniem 

strajku. Pamiętam jak Marek Wałuszko, obecnie redaktor oddziału gdańskiego telewizji 

polskiej był zdecydowanie przeciwny zawieszeniu strajku. Było to zrozumiałe, gdyż jego 

ojciec był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Ja bardzo przeżyłem decyzję o zawieszeniu 

strajku. Jak to bywa często przy podejmowaniu decyzji człowiek pozostaje sam. Wszyscy 

gdzieś się rozpierzchli. Popielarz był w Stoczni Gdańskiej, Gosiewski i Sosnowski gdzieś 

zniknęli, jedynie Galus została. Ale generalnie wszystko dobrze się skończyło. 

 

6. Jakie są inne refleksje pana Prezydenta związane z sytuacją w Polsce w latach 80-tych 

i obecnie? 
PA: Zanim odpowiem na Pańskie pytanie, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Po 

latach, już jako prorektor ds. studenckich (pełniłem tę funkcję w latach 1990-1993), 

spotykałem często studentów, którzy w 1988 roku byli na I, II roku studiów (chociaż wśród 

uczestników strajku dominowali studenci z  II, III czy IV roku). Byli bardzo wdzięczni i 

zadowoleni, że mogli wziąć udział w strajku, bo jak mówił kiedyś Zbigniew Bujak, w 

Gdańsku była to ostatnia okazja żeby przeżyć coś wielkiego i nielegalnego. Kilku 

wspomniało nawet, że zostało ojcami. Tak, tak, tak! Już nie dopytywałem się o szczegóły. 

Wiadomo, że ci, którzy nie odpowiadają za przebieg strajku, a w nim uczestniczą, też ponoszą 

relatywnie mniejsze ryzyko, ale emocje temu towarzyszące są niezwykle silne. Jednakże w 

strajku dominowała grupa właśnie środkowa. „Pierwszaków”, że użyję tego określenia, było 

najmniej. Pewnie grał tutaj rolę czynnik strachu, ale mało też było ludzi z V roku studiów. 

Pewnie dlatego, że już mniej czuli się związani z uczelnią. Pamiętam, że wtedy miałem 

zdawać egzamin, a właściwie pierwszą część egzaminu z „wojska” (cos na kształt 

przysposobienia obronnego), w budynku na ul. Hallera (wówczas Dzierżyńskiego). 

Oczywiście nie poszedłem, obawiając się aresztowania lub zatrzymania przez milicję. 

Przebywałem wtedy non stop tylko na uczelni i do domu oczywiście nikt z nas nie wyjeżdżał. 

W dniu, kiedy strajk się rozpoczął, moich rodziców i brata nie było w domu, wyjechali na 



Śląsk Cieszyński. Było to może okolicznością dobrą, bo rodzice się nie denerwowali i 

dowiedzieli dopiero z Wolnej Europy, że ich syn stanął na czele strajku.  

Natomiast co do pytania o lata 80-te. Największa aktywność podziemna to bez wątpienia lata 

1982 - 1983. Później aktywność opozycji słabnie. Ludzie odmawiali  udostępniania mieszkań 

w celu przechowywania „bibuły”, bardziej się bali. Należałem oczywiście do tych, którzy jak 

„ostatni Mohikanin”, walczyli by, ale zaangażowanie w działalność nielegalną, opozycyjną 

zdecydowanie malało. Później, w drugiej połowie lat 80-tych, zaczęły się pierwsze próby 

wychodzenia na powierzchnię, czyli podejmowanie jakichś prób spotkań w miejscach 

publicznych, nie tylko w kościołach, ale tez na uniwersytecie. Tworzyły się jakieś kluby 

dyskusyjne - taka praca samokształceniowa. Było to bardzo ważne. W Gdańsku aktywne w 

tym względzie były dwa środowiska. Pierwsze z nich związane było z  „Przeglądem 

Politycznym”: Tusk, Kaczyński, Lewandowski, Bielecki i wielu innych. Spotkania odbywały 

się w domach prywatnych. Pamiętam, że jedno z takich spotkań odbyło się w Sopocie, w 

dużej kamienicy. Donald Tusk dyskutował z Lechem Kaczyńskim na tematy związane z 

wolnością, gospodarką czy prawami pracowniczymi. To były bardzo dobre czasy z punktu 

widzenia rozwoju intelektualnego. Czytałem wtedy mnóstwo książek. Szczególnie na czasie 

były wówczas książki o kapitalizmie, liberalizmie, konserwatyzmie. Odkrywaliśmy, co to 

znaczy wolny rynek. Przechodziliśmy szybki proces dekomunizacji. Powiedzmy sobie 

szczerze: na początku lat 80-tych mało kto interesował się ekonomią, gospodarką. Dopiero w 

połowie lat 80-tych w podziemiu rzeczywiście zaczęto dyskutować na tematy gospodarcze. 

Były to trochę ćwiczenia teoretyczne, bo wokół panował komunizm z jego ułomną 

gospodarką.  

Drugie środowisko, to było środowisko „Polityki Polskiej”, czyli kontynuacja Ruchu Młodej 

Polski: Hall, Grzelak, Grzywaczewski, Rybiccy, ale także Marek Jurek z Poznania czy 

Tomasz Wołek z Warszawy. Wydawali bardzo dobry periodyk, na bardzo wysokim poziomie, 

podobnie jak i „Przegląd Polityczny”. Później częściowo środowisko „Polityki Polskiej” 

zasiliło szeregi Zjednoczenia Chrześcijańsko - Narodowego, część udzielała się we „Frakcji 

Prawicy Demokratycznej”, która później stworzyła Unię Demokratyczną. Inni  współtworzyli 

Kongres Liberalno-Demokratyczny. Później była Partia Konserwatywna, Stronnictwo 

Konserwatywno-Ludowe, a dzisiaj bardzo wielu z nich jest w szeregach Platformy 

Obywatelskiej, podobnie jak i ze środowiska „Przeglądu Politycznego”. Wtedy poznałem 

bardzo wielu ludzi, choćby Płażyńskiego, Tuska, Kozłowskiego czy Grzywaczewskiego, 

słowem wielu wartościowych ludzi i bardzo sobie to cenię. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

 

Rozmawiał: Przemysław Derengowski –  

stypendysta Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 

 

 

 

 

Wywiad z Panem Bogdanem Olszewskim -  działaczem podziemnej 

„Solidarności”, później Zastępcą Przewodniczącego   Zarządu Regionu 

Gdańskiego  i sekretarzem ZR.  
 

„Od działalności podziemnej do struktur międzynarodowych” 

 



Dzień dobry,  nazywam się Monika Piasecka   i jestem uczennicą klasy Ie  Gimnazjum   Nr  

28 , imienia Armii Krajowej w Gdańsku .  

Chciałabym zadać Panu kilka pytań dotyczących wydarzeń roku 1988 .  

 

 1.Ile osób brało osób  udział w strajkach , i gdzie się one najczęściej odbywały ? 

  

P. Bogdan Olszewski: Trudno policzyć,  ile było osób , bo myślę  ze w końcowej fazie ,  to 

znaczy  w okresie, kiedy to wszytko się rozwijało , było kilka tysięcy osób , ale później   

liczba osób  strajkujących  trochę zmalała , nie tylko w Gdańsku , ale także  i na  Śląsku . I to 

nie dlatego, że  ludzie ulegali naciskom , wielką kampanię  antystrajkową prowadziła np. 

telewizja .   W  1988 roku  w strajku brała mniejsza ilość ludzi  niż w roku  1980 .  

 

2. W jakim wieku były osoby biorące udział w strajkach  , bli to ludzie młodzi czy raczej 

starsi?  

P. Bogdan Olszewski : Nie było ograniczeń wiekowych,  ale w strajkach  było wiele osób 

młodych , robotników. Przeważnie    brali  udział starsi  , ale w 1988   naprawdę  spora 

część  strajkujących były to osoby  młode. 

 

3.  Z jakich powodów  były najczęściej   organizowane  strajki , i jak długo  trwały ? 

 

   P . Bogdan Olszewski:   Strajk w 1980 trwał ponad dwa tygodnie . Do czasu 

podpisania Umów Gdańskich . Strajki  trwały  zależnie od tego , jak można było dogadać 

się z pracodawcą , czy też nie  . Czasami strajki trwały dzień , niektóre dwa dni,  a 

niektóre nawet jeszcze dłużej  , to było różnie  , i również  rożna liczba osób strajkowała  .  

To zależało  ,  od tego ,jaki był problem  w danym miejscu , ile osób   przystąpiło do 

strajku , i czy strajk  obejmował jeden zakład pracy , czy też więcej  .Oczywiście  nie 

wszystkie strajki były wygrane , czyli można powiedzieć , że  ludzie chcieli osiągnąć jakiś 

efekt  w negocjacjach , żeby ich żądania zostały spełnione . Co jest jeszcze ciekawe , na 

początku tych strajków  było więcej  , a później    , gdy uchwalono  prawo i parlament  

uchwalili ,   jak rozwiązać  te wszystkie problemy  oraz to ,że  coraz więcej  było 

zakładów prywatnych ,a  mniej państwowych ,  to coraz trudnej  się strajkowało .  

Wiadomo , jak był strajk w dużym zakładzie państwowym,  to te rozmowy   telewizja   

nagłaśniała i wszystkie media.  Im więcej  było zakładów  prywatnych , strajk inaczej 

wyglądał  ,   był krótszy ,  bo albo   

pracodawca mówił jasno  „” nie, nie zgadzam się, albo dosyć  szybko siadał  ( poddawał 

się ) żeby nie  nagłaśniać sprawy  . 

 

4. Dużo ludzi  było aresztowanych i represjonowanych  , jak podtrzymywaliście się  na duchu 

? 

 

  P. Bogdan Olszewski: Po pierwsze  to rodzina  pierwsza podtrzymywała   na duchu  , pod  

drugie żadna  z    osób   zatrzymanych, nie została sama  . Nie było tak , że ktoś  nie miał 

wsparcia , będąc uwięzionym czy internowanym.  Mówiliśmy wszędzie  o tej sobie , 

pisaliśmy o niej  . staraliśmy się  szukać  pomocy , gdzie tylko  można było nagłaśnialiśmy tę 

sprawę, nawet w   telewizji , żeby  wywarła a na decydentach jakiś nacisk, Najlepszym  

sposobem nagłośnienia sprawy, rozpowszechnialiśmy  ulotki .  Jeżeli ta osoba miała sankcje 

prokuratorskie, co prowadziło do rozprawy sądowej , to myśmy starali się znaleźć  adwokata  

, żeby był w sądzie,   żeby tej osobie pomógł , żeby  powiedział, np. że ta  osoba jest 

bezrobotna .   Staraliśmy się rodzinie   poszkodowanego dostarczać jedzenie  i różne  artykuły 



. Staraliśmy się tak poprowadzić  sprawę,  żeby więzień (poszkodowany) mógł jak najszybciej 

wyjść   i wrócić do swojej rodziny .   

  

5. Jakie wydarzenie pamięta Pan najbardziej z okresu trwania strajku w  1988 roku ?   

P. Bogdan Olszewski 

 Najbardziej pamiętam rozmowę z Wałęsą , gdy wrócił  do stoczni . Ta rozmowa odbyła się o 

północy . Na Sali BHP Wałęsa  przedstawiał, co przywiózł z Warszawy ( można powiedzieć, 

że to były obietnice na sukces). Niektórym ilość tych obietnic wystarczała ,ale niektórym  nie)   

Głównie młodzi strajkujący uważali, że powinien  przywieźć  więcej .   Mówili ,że nie można 

wierzyć w  obietnice rządu i jeśli nie zostaną spełnione , to oni  podejmą strajk głodowy 

,nawet   się  zagłodzą , że  przyspawają się do dźwigów. To była  pełna napięcia ,dramatyczna 

noc ,ale wypełniona jednocześnie bardzo wzruszającą i szczerą rozmową. Rozumieliśmy 

determinację tych ludzi. 

 

6. Jakie pamiątki pozostały Panu  po strajku w 1988 roku ? 

 P. Bogdan Olszewski  

  Po samym strajku w 1988 roku pozostały mi jakieś kartki , kasety video , drobne notatki , 

jakieś spodnie ,w których spałem  ,  i inne tego typu drobiazgi ....Najważniejsze są jednak 

wspomnienia i to ,że uczestniczyłem w tamtych wydarzeniach ,że dane mi było walczyć o 

wolną Polskę. Dziś możemy się spotkać w siedzibie „Solidarności „ i bez żadnych przeszkód 

porozmawiać o drodze , jaką przeszedł nasz związek zawodowy od działalności podziemnej, 

nielegalnej do struktur międzynarodowych. 

 

 Dziękuję Panu za możliwość przeprowadzenie tego wywiadu , i za czas , który Pan mi 

poświęcił . Do widzenia  

Monika Piasecka  

Gimnazjum Nr 28  

W Gdańsku 

Nauczyciel - Hanna Minkiewicz 

 

 

 

 

 

Wywiad z Krzysztofem Łaszukiem - dawnej elektrykiem Malborskiego 

„PEMALU”, obecnie nauczycielem – katechetą, aresztowanym w stanie 

wojennym, 
 

Wywiad przeprowadziła Aleksandra Chwil z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Malborku. 

 

 

                       Na  25 –lecie „SOLIDARNOŚCI” -  „DWIE MATURY „ 

 

    Mija 25 lat od wydarzeń Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”. Nikt wówczas 

nie przypuszczał, że kilkanaście sierpniowych dni da początek lawinie zdarzeń, które 

zmieniły Polskę i Europę. Ogłaszając w sierpniu strajk, robotnicy stanęli w obronie 



swoich praw i przeciwstawili się systemowi, który przez kilkadziesiąt lat niszczył Polskę 

i inne kraje Środkowej i Wschodniej Europy. 

 

 Aleksandra Chwil – A.C.- 25 lat temu , gdy powstawała „Solidarność” jeszcze nie było 

mnie jeszcze na świecie. Młodzi ludzie , moi rówieśnicy ,  tworzyli coś pięknego i 

wartościowego. Jak nazwać to „COŚ” co zjednoczyło was w jedną  10 milionową rodzinę ? – 

pytam się Brata Krzysztofa Łaszuka , który 25 lat temu współtworzył etos „Solidarności”. 

 

Krzysztof Łaszuk- Ł.K. – Tak , było to coś piękne i wartościowe. Choć życie było szare i 

biedne chciało się pięknie żyć. To z potrzeby serca młodzi ludzie, studenci, robotnicy pragnęli 

wyzwolić się z niewoli komunistycznej. W domach, szkołach, w fabrykach mówiliśmy – 

„Zróbmy coś dobrego dla Polski”. Marzyliśmy o nowej Polsce. Nikt nas nie namawiał , nie 

zmuszał . Troska o dobro wspólne, pragnienie godniejszego życia dodawało nam siły i 

odwagi . W naszych sercach rodziło się dobro, które rozlało się w 10 milionową rzeszę 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ”.  

 

A.C. Jak to się stało, że Brat poznał „Solidarność”? 

 

Ł.K. 25 lat temu uczyłem się i pracowałem w malborskim „Pemalu” . Bardzo dobrze 

wspominam ten okres. „Pemal” to był Zakład produkujący maszyny do obróbki drewna. 

Maszyny były eksportowane w świat, a liczba pracowników przekraczała 2ooo osób! Była to 

duma naszego miasta , choć zarobki nie były wysokie. Gdy z Gdańska powiał wiatr wolności 

na terenie malborskiego zakładu zaczęła działalność „Solidarność”.  Było to coś nowego, 

można było mówić prawdę, pracownik mógł się upomnieć o swoje. Był też strach, potrzeba 

było umocnienia, wsparcia. A w Gdańsku „Solidarność” rozwinęła skrzydła, tam było czuć 

powiew wolności . Od początku sierpnia  1980 r. w  każdą wolną chwile jeździłem do 

gdańska do bramy Stoczni, aby porostu być ze stoczniowcami i uczyć się „Solidarności”. 

Były to nie zapomniane chwile. Brama Stoczni przystrojona kwiatami, zawieszone obrazy 

Matki Bożej i Jana Pawła II, śpiew pieśni religijnych i patriotycznych. Ludzie przynosili 

produkty spożywcze, napoje, ulotki. Wszyscy dla siebie byli bardzo życzliwi i otwarci. Tak 

bardzo pachniało „wiosną nowej Polski”. Czułem się wolny , radosny , chciało po prostu się 

żyć! . Zacząłem rozumieć co to znaczy godność osoby i godność narodu. Tymi wrażeniami 

chciałem podzielić się ze znajomymi z pracy więc przywoziłem ze Stoczni ulotki i je 

rozpowszechniałem… 

 

A.C. –   W tym roku – maj 2005-  przystąpiłam do egzaminów maturalnych. Miałam czas 

tylko na naukę, spotkania ze znajomymi i chwile rozrywki.  W maju 1985 Brat też miał 

swoją maturę.  

 

Ł.K.- Ciekawe porównanie, dwie matury , ale jakże inne. Ja też miałem czas na naukę, 

spotkania , rozrywkę i pracę. Po szkole zawodowej pracowałem i uczyłem się wieczorowo. 

Takie były czasy , ze trzeba było zarobić, na chleb, ubranie i pomóc rodzinie. Ale też 

interesowałem się losami mojej Ojczyzny. Jak już wspomniałem byłem w „Solidarności”. 

Przed maturą , podobnie jak ty Olu, intensywnie uczyłem się. Chciałem zdać , aby dalej 

studiować. Wcześniej  zajmowałem się kolportażem ulotek, aby przekazać innym „ziarna 

prawdy o naszej Polsce”. Było wielkie zapotrzebowanie na Prawdę. Trzeba pamiętać, że 

ówczesny system opierał się na kłamstwie. W szkole , gdy nasza pani profesor od historii  , 

mówiła o np. Katyniu , robiła to w wielkiej tajemnicy , bo narażała się na wyrzucenie z pracy. 

A my młodzi chcieliśmy poznać prawdziwą historię Polski. To się też wynosiło z domu. Tak , 

więc w ulotkach, były podawane prawdy o naszej Ojczyżnie. 



 

A.C.- I co z tą maturą? 

 

Ł.K. Miesiąc przed maturą , 9 kwietnia 1982r , w piątek, wracałem z pracy.  Był to Wielki 

Piątek . Pojechałem rowerem jeszcze na działkę , aby zerwać gałązki bukszpanu. Na 

Wielkanoc trzeba przystroić koszyczek z święconką. Gdy wracałem z działki podjechał do 

mnie zielony Fiat . Wyszedł z samochodu Pan w czarnej skórze i mnie aresztował… 

 

A.C. – Tak za nic? Bez wyjaśnień? A matura? 

 

Ł.K-  Nie w głowie mi matura. Strach przeszył moje serce . Czternastu ubeków przeszukuje 

mój dom. Towarzyszy tej rewizji płacz rodziców, rodzeństwa i sąsiadów…  

     Na moim biurku w pokoju  UB-owcy znależli tylko jedną ulotkę, tę z ziarnami Prawdy- o 

mojej Polsce, o człowieku i Bogu. Zostałem aresztowany z art. 48 na mocy dekretu stanu 

wojennego z dnia 13 grudnia 1981r.  za „ próbę obalenia ustroju PRL” W kajdanach 

wyprowadzają mnie przed dom, gdzie stała milicyjna „Nyska”. Zawieziono mnie do aresztu 

Milicji Obywatelskiej przy ul. Kościuszki w Malborku.  

 

A.C.-  To straszne ! .  Mam obecnie prawie tyle lat co Brat w tedy. Ja bym się załamała . 

 

Ł.K.-  Ja też , Olu,  płakałem i się bałem. Myślałem to już koniec. Znałem z tej prawdziwej  

historii , opisy losów jeńców wywiezionych do Katynia… załamałem się.  

 Wieczór i noc spędziłem na przesłuchaniach. Rano przewieżli mnie do aresztu więziennego 

w Elblągu. 

 

A.C. – Co Brat mówi, jest dla mnie szokujące, jak młody człowiek mógł czegoś takiego 

doświadczy? A gdzie prawa człowieka? A gdzie jego godność? Prawo do obrony? 

 

Ł.K.-  Olu, w tamtych czasach nie mówiono o takich wartościach jak : godność, prawa , 

szacunek dla człowieka. Liczył się tylko system i przewodnia rola partii.   W więzieniu 

elbląskim na ponurym korytarzu szczekają psy, krzyk „klawiszy”, szloch uwięzionych . 

Słychać uderzenia po plecach takich jak ja. Trzeszczą się słowa : imię ?! Nazwisko ?! Wiek ?! 

I znowu szczekanie psów i długie pały zomowców łomoczą nasze plecy. Tak kończy się noc 

Wielkiego Piątku 1982r „Panie, ofiaruj każdemu z nas swój krzyż i by w jego cieniu szukać 

prawdy Nocy i Dnia Zmartwychwstania. Panie, ofiaruj każdemu z nas okruchy Chleba 

nadziei z Ostatniej Wieczerzy, by smakować – Twój Ból i Radość- Na progu 

zmartwychwstania. „   Rankiem budzi mnie zgrzyt kluczy i „klawisz” podaje mi chleb z 

salcesonem i kubek zbożowej kawy. Potem znów: Imię?! Nazwisko ?! Wiek?! Szczekanie 

psów, bolące plecy i tak do wieczora. „ Boże , kiedy to się skończy? Gdzie Ty jesteś? „     

Noc i cisza wlewa mi się do oczu i serca. 

 

A.C.- Jest Brat osobą wierzącą  i to był rzeczywiście Wielki Piątek. To może dokończmy  

aspekt religijny Brata przeżyć , co było dalej? 

 

Ł.K- Wielka Sobota. Chyba tak musi być... „ nie moja lecz Twoja wola się dzieje ! Panie 

trudno dżwigać Twój krzyż, oddal go ode mnie , albo dodaj mi siły i w prostocie serca pozwól 

mi dać świadectwo Prawdy.”  Dziś powinienem święcić pokarmy na niedzielny poranek 

Wielkiej Nocy. W koszyczkach leży Chleb – tylko mój koszyczek jest pusty. Powracają 

wspomnienia z domu, widzę płaczących rodziców i taka dziwna niemoc, bezsilność. W takich 

sytuacjach , trzeba tylko zdać się na Boga. Wiara dawała mi siły . 



 

A.C.- Rzeczywiście wiara jest ważna  i nadaje sens naszemu życiu. Jak przeżył Brat 

Wielkanoc 1982r.? 

 

ŁK. - Nastał ŚWIT Wielkiej Niedzieli. Przez kraty w oknie przekrada się słońce, w blasku 

nadziei. W oddali biją dzwony na rezurekcje. Po więziennym korytarzu roznosi się śpiew „ 

Zwycięzca śmierci piekła i szatana..” do oczu cisną się łzy, gardło ściska. Splecione ręce w 

ucisku bólu i nadziei zarazem, pukają o drzwi... Okazało się , że nie jestem sam. W grupie 

osób aresztowanych , było 5 osób z Malborka. Moja bliska koleżanka i pracownicy 

malborskich zakładów. Uczymy się konspiracji , podajemy sobie informacje / grypsy/ . 

Trzeba przetrwać . Pojawia się promyk nadziei , przejawem tego był wielkanocny makowiec, 

z domu od Mamy. Nawet wśród bezdusznych ubeków znalazł się ktoś z Malborka i przywiózł 

mi święconkę  z rodzinnego domu. 

A.C.-  Brata  przeżycia wywierają na mnie głębokie wrażenie i uczą , że nie można się 

załamywać w chwilach trudnych , nawet w sytuacji beznadziejnej jest jakiś „ promyk nadziei” 

 W sytuacjach trudnych  rówieśnicy  często się załamują : oblany egzamin, brak pracy i 

pieniędzy, trudne sytuacje rodzinne -  powodują kryzys , załamanie, stres. Młodzi często 

szukają ratunku w narkotykach , alkoholu , nie mają już siły stanąć naprzeciw trudnościom. 

Pokolenie „Solidarności” 25 lat temu miało tę siłę .   Skąd  brać siły w przeciwnościach ?  

 

Ł.K.- Dobre pytanie i na czasie. Tak  Olu, nie ma chwil życia beznadziejnych zawsze jest 

nadzieja tylko trzeba być silnym. Powiesz : łatwo to powiedzieć , ale gdy przyjdzie kryzys jak 

go pokonać. Wiem z własnego doświadczenia, że rzeczywiście nie jest łatwo iść przez życie, 

wśród tak wielu zagrożeń. To co daje siłę w  życiu , to nasza WIARA. Tego nauczyłem się 

właśnie w odosobnieniu. Tam można było poznać siebie i swoje możliwości. 

Po trzech miesiącach przewieźli nas do więzienia w Gdańsku na ul. Kurkową . Spotykam 

studentów, profesorów z Uniwersytetu Gdańskiego , co my tu robimy ? bez wyroku , bez 

nadziei  trzymają nas w celach , ale wierzymy że „Pan da siłę swojemu ludowi” Właśnie 

Czesław Miłosz tłumaczy Księgę Psalmów, by spotkać tam nadzieję. Z więziennego chleba 

robimy różańce i trwamy na modlitwie, wykonujemy też pieczątki okolicznościowe, mieliśmy 

nawet więzienna pocztę.  Trwało życie , uczymy się , jedni przygotowują się do zdania w 

przyszłości matury inni uczą się języków obcych. Ktoś „przemycił” radio w bochenku chleba 

, słuchaliśmy radia „Wolna Europa” – jedyna w tamtych czasach  prawdomówna rozgłośnia.  

 

A.C.- Widzę  , że jednak można pokonać wszelkie trudności, a jaki był wasz – „Ludzi 

Solidarności „  stosunek do oprawców ,wrogów ,  którzy wasz gnębili? 

 

Ł.K- To jest trudne pytanie. Jak pokochać wroga?. Może nie wroga, lecz przeciwnika. Byli to 

biedni ludzie uwikłani w ten straszny system. Wcześniej czytałem „Zapiski więzienne” 

Księdza Prymasa Wyszyńskiego , który był uwieziony przez 3 lata , przez władze 

komunistyczne. Ksiądz Prymas uczył jak kochać wroga, tam w więzieniu mówił : „oni nigdy 

nie zmuszą mnie do nienawiści” Oprawców nazywał przyjaciółmi. Jest to trudne ,ale jedyna 

nauka  , by nazwa „Solidarność” był wiarygodna. Nauczyłem się kochać wrogów , 

szczególnie po tak zwanej „ścieżce zdrowia” – kiedy” zomowcy” bili po plecach nas 

więźniów. Po tej akcji przewieżli mnie nocą do wiezienia w Bydgoszczy . Może to już 

koniec!? – pytałem siebie.  I tu trzeba znowu szukać odpowiedzi na sens cierpienia w naszej 

wierze w Biblii , gdy czytam Księgę Izajasza „ Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet 

nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzegących 

ją, tak On nie otworzył ust swoich. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. /Iż 53, 7-



10/  Czy może uczeń być większy nad Mistrza ... Mnie prześladowali to i Was prześladować 

będą /Mt/ . 

 

A.C.- Po Wielkanocy zbliżał się czas matury? 

 

ŁK. -  Kwitły już kasztany i miałem cały czas nadzieję , że na maturę wypuszczą. Pisałem 

prośby do Prokuratury o pozwolenie na przystąpienie do egzaminów , o ksiązki , o widzenie z 

rodziną , ale odpowiedz była jedna „że jestem zagrożeniem dla socjalistycznej Polski 

,aresztowanie przedłużyć o następne 3 miesiące”. W ten czas obowiązywała cenzura, 

wszystko było kontrolowane, należało nas „ekstreme” odizolować od społeczeństwa. Gdy 

nastał, czas matur , dzień 10 maja 1982 roku , myślałem i kolegach i koleżkach, 

nauczycielach. Ale moja ławka była pusta. 

 

A.C.- To musiał być szok i załamanie, przecież od matury tak wiele zależy, studia i cała 

przyszłość młodego człowieka…  

 

ŁK. – Tak matura jest ważna , ale nie najważniejsza. Często w naszym życiu są chwile 

wyboru i trzeba z czegoś zrezygnować.  Jeśli nic nie mogę zrobić co jest w mojej mocy trzeba 

pogodzić z daną sytuacją , zaakceptować i uzbroić się w cierpliwość. 

 

A.C.- Chyba w takiej trudnej sytuacji to jest najlepsze rozwiązanie, ale niełatwe. I co się 

działo po maturze bez „maturzysty”? 

  

Ł.K- Nasze życie składa się z nieustannych wyborów i to od nas zależy, czy są właściwe. 

Ciągle trzeba się uczyć i zdawać maturę z życia. Są wartości dla których warto poświęcić 

siebie , życie , młodość. To jest dojrzewanie powolne ale twórcze i radosne. 

W Sądzie Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się proces, otrzymaliśmy wyroki w imieniu 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . Byliśmy grupą, więc wyroki były wysokie. 

Po następnych trzech miesiącach przewieżli mnie do więzienia w Potulicach – pawilon VII 

cela 41. Tam przeżyłem Wigilię Bożego Narodzenia 1982r. Cele otwarte , na metalowych 

talerzach leżą ryby , kawałek chleba i kubek czarnej kawy , trzymamy w rękach opłatek, 

będziemy się dzielić, ale jak tu się dzielić gdy w oczy  cisną się łzy... ktoś zanucił „ Cicha 

noc, święta noc...” zaczęły się widzenia z rodziną i bliskimi. W celach robiliśmy różańce z 

chleba więziennego, nowe pieczątki. Pisaliśmy wiersze i piosenki . Ktoś przemycił w 

bochenku chleba aparat fotograficzny,  robiliśmy zdjęcia obozu w Potulicach.  

 

A.C.- Mijały dni, miesiące, w odosobnieniu, bez bliskich osób, jak długo to trwało? 

 

 Ł.K.-  Po 9 miesiącach uwięzienia, 10 lutego 1983 wróciłem na wolność.  

Był to „ Rok łaski od Pana” prawdziwe rekolekcje / trochę długie / gdzie odkryłem 

prawdziwe wartości życia dla których poświęciłem swoje życie. Po uwięzieniu pojechałem do 

Częstochowy na Jasną Górę , aby podziękować Matce Bożej za ocalone życie i tak już z Nią 

zostałem …W maju 1985 roku  w Częstochowie zdałem maturę, później studia i zaczął się 

nowy etap mojego życia…ale to już inna historia.  

 

A.C. – To znaczy, że czas uwięzienia dla „Solidarności” wpłynął na zmianę życia? 

 

Ł.K – „ Bóg pisze prosto na krzywych liniach życia”. Chciałbym powiedzieć, że to 

wydarzenie było bardzo ważnym w moim życiu i jedynie modlitwa pozwala widzieć w nim 

sens nadany przez Boga . Czas poświęcony dla mojej „Solidarności” uczynił mnie bardzo 



szczęśliwym człowiekiem. Realizuję moje życie konsekrowane jako katecheta, z ulubioną 

książką, którą jest Biblia. 

 

A.C. Jak Brat będzie świętował 25- lecie „Solidarności”? 

 

Ł.K. Program uroczystości jest bardzo bogaty w różne imprezy. Otrzymałem zaproszenie od 

Prezydenta Miasta Gdańska pana Pawła Adamowicza i zaproszenie od Przewodniczącego 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pana Janusza Śniadka na uroczystości sierpniowe. 26 

sierpnia chcę uczestniczyć w koncercie „Przestrzeń Wolności” Jeana Michel Jarra,   30 

sierpnia pojadę na  XVIII Uroczysty Krajowy Zjazd Delegatów , który odbędzie się w 

historycznej hali „Oliwia” w Gdańsku. A 31 sierpnia będę uczestniczył w uroczystej Mszy 

świętej pod przewodnictwem ks. Arcb Stanisława Dziwisza , przedstawiciela Ojca Świętego 

Benedykta XVI. Chcę spotkać się z kolegami z dawnych lat i podziękować Panu Bogu za 

wszelkie dobro.  

Spotkam się ze znajomymi i wspólnie oglądniemy pamiątki z tego okresu  : więzienna 

koszula ZK Potulice, różańce z chleba więziennego, pieczątki, grypsy… 

A.C. –Dziękuję za piękne i wzruszające wspomnienia i proszę powiedzieć – co zostało z 

tamtej „Solidarności”? 

 

Ł.K.-  To ja,  dziękuję , że mogłem podzielić się moim doświadczeniem życiowym. Szkoda 

,że w szkołach tak  mało mówi się o czasie „Solidarności”. A co zostało? Jan Paweł II,  nasz 

Wielki Papież uczy: „ Solidarność – to znaczy : jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię 

niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy : jeden przeciw drugiemu. I „ Nie ma 

Solidarności bez miłości”   Uważam, że etos solidarności gdzieś przepadł i trzeba uczyć się 

go na nowo .  „Ludziom z Solidarności”  trzeba zdać nową maturę.  

                                                                 

 

 

 

 

 

Wywiad z Aleksandrem Hallem 28 kwiecień 2006 – działaczem opozycji 

demokratycznej 
 

PROPONOWANY TYTUŁ: „NOWA WIOSNA SOLIDARNOŚCI” 

 

 

Jakie nastroje panowały wśród opozycji pod koniec ‘87 roku i na początku ‘88? 

Na pewno były to lepsze nastroje związane z paroma czynnikami. Pierwszym czynnikiem 

było ogólne poczucie, że po przejęciu władzy w Związku Radzieckim przez Gorbaczowa, coś  

tam zaczyna się dziać i presja władz komunistycznych Związku Radzieckiego na władze PRL 

maleje. Tym samym poszerza się pole manewru ówczesnej rządzącej ekipy. Drugim 

elementem była wizyta papieża w Polsce w czerwcu ‘87 roku, która była bardzo wyraźnym 

wsparciem, nie tylko idei „Solidarności”, ale także, tak to było odbierane i były powody żeby 

tak myśleć, samego Związku Zawodowego „Solidarność”. Była okazją do zademonstrowania 

przez społeczeństwo swojego przywiązania do „Solidarności”, co było w szczególności 

bardzo widoczne na mszy papieskiej na Zaspie. Dodatkowo była taka świadomość, że władze 

właściwie grzęzną, że już po amnestii (ostatni taki moment wypuszczenie więźniów 

politycznych to jest wrzesień ‘86 roku). Więc z jednej strony panuje sytuacja, która trochę 

zaczyna przypominać czas przed sierpniem ‘80 roku, czyli względnej tolerancji dla opozycji 



(nie ma już brutalnych zatrzymań skazywania na wyroki więzienia), a z drugiej strony pod 

względem ekonomicznym władza nie ma sukcesów. Widać, że ten czas stanu wojennego 

został zmarnowany pod względem jakichś reform gospodarczych, które mogły być 

wprowadzone pod osłoną stanu wojennego, ale nie były, a więc poszerzyło się znacznie pole 

działania dla opozycji. Ten strach, bardzo wyraźny w pierwszych latach po wprowadzeniu 

stanu wojennego, zaczynał mijać. 

Czyli opozycja poczuła, że rośnie w siłę, jest silna a system się chyli ku upadkowi? 

No nie, to stanowczo zbyt optymistyczne założenie. To jest założenie, które można by 

budować na podstawie tego, co było później. Nie, wtedy chyba jeszcze nikt nie przypuszczał, 

że system zawali się w ciągu kilku lat, nie tylko w Polsce, ale w Związku Radzieckim, że 

opozycja przejmie władzę. Nic z tych rzeczy. Tylko, że wydawało się, iż są znacznie większe 

możliwości działania. Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli ktoś jest trzymany za gardło i 

duszony, a inaczej jeśli ten uścisk słabnie, a ręka zostaje powiedzmy odłożona, mimo to 

sytuacja była jednak nadal taka, że żyliśmy w warunkach państwa represyjnego, czy o 

strukturze totalitarnej. 

Dlaczego doszło do strajków w maju 88? 

Trzeba powiedzieć tak, że te strajki w stoczniach gdańskich, to nie były strajki pierwsze z tej 

wiosennej fali. Pamiętam że pod koniec kwietnia, to był pierwszy impuls, był strajk płacowy 

w Bydgoszczy w jakichś zakładach komunikacyjnych czy transportowych, w PKS-ie chyba, 

później jeszcze chyba przed 1 maja zastrajkowała Nowa Huta i ten strajk już miał postulaty 

polityczne, bo tam była bardzo silna struktura „Solidarności”. To był jeden z bastionów 

„Solidarności”. Wybuchł też strajk w Stalowej Woli, w Hucie Stalowa Wola (tylko tu już nie 

pamiętam czy wybuchł pod koniec kwietnia czy juz na początku maja). I w tej sytuacji, tuż po 

pierwszym maja ‘88 roku, wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej był zrozumiały, bo to wciąż 

był silny ośrodek „Solidarności”. Trzeba pamiętać, że w tym zakładzie pracował Lech Wałęsa 

i ten strajk, już z postulatami, także politycznymi, był zrozumiały. Bo jeżeli gdzieś miał być 

bunt, gdzieś miały być strajki w Polsce, to trudno sobie wyobrazić, że wśród tych miejsc 

gdzie to było najbardziej prawdopodobne, nie byłoby Gdańska. Przecież to jest tradycja 

strajkowa sięgająca już ‘70 roku, to jest tradycja roku ‘80, to jest tradycja strajków również w 

stanie wojennym, po delegalizacji „Solidarności”. Więc to był jeden z takich najbardziej 

prostrajkowych zakładów pracy w Polsce oraz silna legenda „Solidarności”, więc to było 

zrozumiałe, że to właśnie Gdańsk i stocznie gdańskie 

Czy ten strajk był nagły, czy czuło się, że nastroje idą w górę? 

Ja no to pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo ja nigdy nie pracowałem w stoczni. Bywałem w 

stoczni tylko wtedy, kiedy były strajki i kiedy odbywały się tam posiedzenia Krajowej 

Komisji Solidarności, w okresie legalnej działalności związku. Ja nie miałem takich 

informacji, co dzieje się wewnątrz. Ja dosyć przypadkowo się tam znalazłem. Chyba byłem 

umówiony w św. Brygidzie z Wałęsą 2 maja, ale już nie pamiętam. W każdym razie 

pojechałem razem z nim i razem z nim zostałem. Ale o nastrojach wcześniejszych, kto podjął 

decyzje jak wykluwała się decyzja o rozpoczęciu strajku, niewiele mogę powiedzieć, bo w 

tym nie uczestniczyłem i później tego nie rekonstruowałem. Nie pamiętam. 

Czy miał Pan jakąś wiedzę na temat strajków przed przybyciem do Stoczni Gdańskiej? 

Tak, poprzez Wolną Europę, która dokładnie o tym relacjonowała. 

Czyli nie było jakiegoś konkretnego powodu, dla którego zdecydował się Pan pozostać? 

No był taki powód, że wybucha strajk i ja należę do opozycji, należę do środowiska dawnego, 

wtedy już rzadziej używaliśmy określenia, Ruchu Młodej Polski, które wydawało „Politykę 

Polską”. Byłem w bliskich relacjach z Wałęsą i kiedy ten strajk już się tam rozpoczął i 

znalazłem się tam z Wałęsą, uważałem za swój pewien obowiązek żeby tam zostać. 

Co słyszał Pan o działaniach Staneckiego na początku strajku? Co Pan wtedy o tym 

wiedział? Czy zgodziłby się Pan z koncepcją, że w stoczni panowała dwuwładza? 



To mogło się ujawnić, mogło być to do 2 maja. Jednak w momencie, kiedy w strajku znalazł 

się Lech Wałęsa, to w oczywisty sposób on był przywódcą strajku, bez względu na to, jakie 

formalne, kto tam pełnił funkcje. Oczywiście Staneckiego pamiętam. Młodego napalonego, 

można powiedzieć,  robotnika. Oczywiście pamiętałem doskonale znanego mi od sierpnia ‘80 

roku pana Alojzego Szablewskiego, ale o jakimś konflikcie miedzy nimi nic nie mogę 

powiedzieć, bo nic na ten temat nie wiem. 

Czyli formalnie szefem był Szablewski a decydował Wałęsa? 

Oczywiście, że decydował Wałęsa. Decydował nie w sposób formalny, tylko on był 

autorytetem dla wszystkich stoczniowców. Był laureatem Nagrody Nobla, przewodniczącym 

„Solidarności” i to jest jasne, że pan Szablewski był bardzo zasłużonym działaczem, ale 

szczebla lokalnego czy zakładowego. Ich pozycja była zupełnie nieporównywalna. 

Jaka była pańska rola w strajkach ‘88 roku czy miał pan jakieś nieoficjalne funkcje? 

Żadnych formalnych funkcji nie miałem. Byłem natomiast przez cały czas, można 

powiedzieć, w takim miejscu, gdzie odbywały się najważniejsze wydarzenia, tam, gdzie 

obradował komitet, tam gdzie był Wałęsa, tam gdzie był Mazowiecki. Nocowałem też w 

jednym pomieszczeniu razem z Wałęsą, na styropianie (pierwszy i ostatni raz), bardzo blisko 

wejścia do Stoczni Gdańskiej, patrząc od strony dzisiejszego pomnika. Po prawej stronie było 

takie pomieszczenie, gdzie spędziłem wszystkie noce strajkowe. Można powiedzieć, że tam 

nie było formalnych funkcji, ale można chyba tak określić, że byłem jedną z osób 

wspomagających, doradcą. W każdym razie byłem w centralnym punkcie podczas strajków. 

No właśnie często określa się Pana jako jednym z doradców. I na czym to „doradztwo” 

naprawdę polegało? Czy Lech Wałęsa zwracał się do Pana z jakimiś pytaniami? 

Lech Wałęsa, Mazowiecki, jak należy się zachować. No tak. 

Co Pan pisał, redagował? 

Powiem zupełnie szczerze nie pamiętam. To jest prawdziwa odpowiedź, z tym, że trzeba 

powiedzieć jeszcze jedno. W tym czasie rozpoczął się także strajk, nie pamiętam już, którego 

dnia, na Uniwersytecie Gdańskim. Jako Ruch Młodej Polski już nie pamiętam, czy ta ulotka 

była podpisana RMP, czy środowisko „Polityki Polskiej”, bo to było pismo, które 

wydawaliśmy. My ten strajk poparliśmy i wezwaliśmy do jego popierania i jedną z form tego 

czy konsekwencji tego stanu rzeczy był strajk na uczelni, na Uniwersytecie, w którym bardzo 

istotną rolę odgrywał obecny prezydent gdańska Paweł Adamowicz. Nasze środowisko, które 

miało wtedy jeszcze wielu przedstawicieli właśnie na uczelni, po prostu jako studentów, 

którzy ten strajk bardzo aktywnie wspierali. 

Jaką rolę podczas strajku odgrywały znane, ważne osoby, przykładowo bracia 

Kaczyńscy, biskup Tadeusz Gocłowski, ks. prałat Jankowski, Tadeusz Mazowiecki? 

Jeśli chodzi o braci Kaczyńskich, nie pamiętam czy Leszek Kaczyński był przez cały czas 

strajku, czy się zjawił w pewnym momencie. Na pewno w pewnym momencie, ale też nie 

jestem w stanie zrekonstruować, którym, zjawił się Jarosław Kaczyński. Ich rola była chyba 

dosyć podobna do mojej. Rola doradcza, z tym, że wtedy istniała też jeszcze struktura 

regionalna „Solidarności”. Chyba był w niej, tylko to była struktura nieoficjalna, Lech 

Kaczyński (chodzi o RKK Gdańsk). Bardzo istotna była rola Tadeusza Mazowieckiego, który 

przyjechał tam jako reprezentant Sekretariatu Episkopatu Polski, z pełnomocnictwami 

ówczesnego sekretarza Episkopatu polski abp Bronisława Dąbrowskiego, razem z Andrzejem 

Wielowieyskim. Przyjechali dla zbadania sytuacji. W tym samym czasie, również z takimi 

pełnomocnictwami Episkopatu, do Nowej Huty pojechał mecenas Jan Olszewski. Andrzej 

Wielowieyski wrócił do Warszawy, natomiast Mazowiecki został, nie został jako jakiś 

pośrednik, tylko można powiedzieć, wrócił do swojej roli doradcy przy Lechu Wałęsie. 

Specjalnego doradcy, bo mającego zarazem upoważnienia do spraw do reprezentowania 

Sekretariatu Episkopatu Polski. Wiem, że to był świadomy wybór. Zostać, bo tu się dzieje coś 

ważnego, że stąd nie można wyjechać, że tu trzeba być ze stoczniowcami. To była rola 



niewątpliwie polityczna, bo w pewnym momencie rozpoczęły się rokowania z dyrekcją, w 

których Mazowiecki uczestniczył. Jeśli chodzi o arcybiskupa to można powiedzieć, że całym 

sercem popierał ten strajk. Takiego moralnie najistotniejszego momentu nie jestem w stanie 

określić, bo nie pamiętam. Wiem jedno, że kiedy stoczniowcy wychodzili, mieli gwarancje 

bezpieczeństwa, że nie zostaną zaatakowani, również i osoby wspierające strajk miały takie 

gwarancje. Natomiast jak doszło do ich ustalenia – nie wiem. Wypadło mi to z pamięci, ale 

nie wykluczam, że tutaj role odegrał arcybiskup, że to on tutaj był jakimś pośrednikiem. 

Natomiast, codziennie był na terenie stoczni, czasami parokrotnie, ówczesny kapelan - ksiądz 

Zbigniew B., znany później z afery „Stella Maris”. Pamiętam też, że w czasie strajku, raz z 

Mazowieckim byliśmy u arcybiskupa, żeby wspólnie ocenić sytuację. (Zresztą arcybiskup był 

wtedy jeszcze biskupem). Natomiast największą niewątpliwie rolą księdza arcybiskupa było 

to, że kiedy pochód stoczniowców doszedł do kościoła św. Brygidy, po zakończeniu strajku w 

poniedziałek, chyba 10 maja, arcybiskup wygłosił kazanie, odprawił mszę i można 

powiedzieć, że coś, co można by uznać za porażkę, bo strajk nie zakończył się żadnym 

podpisaniem porozumienia, żadnym sukcesem namacalnym, przyczynił się do przekształcenia 

w sukces. No w każdym razie, w opinii miasta, umocnienia przekonania, że to była walka 

bardzo potrzebna i, że to jest przejaw odradzania się „Solidarności” i jej żywotności. To było 

takie bardzo wyraźne wsparcie, bardzo mocne i bardzo jednoznaczne. Bardzo potrzebne też 

„Solidarności”.  

A ksiądz Jankowski? 

Ksiądz Jankowski bywał na terenie stoczni, chyba też codziennie, ale przede wszystkim 

plebania kościoła świętej Brygidy stała się takim ośrodkiem i głównym punktem 

informacyjnym - tam przychodzili dziennikarze. Tam na plebani przebywał wówczas Adam 

Michnik, Piotr Nowina-Konopka. Był to taki punkt kontaktowy-informacyjny, główny punkt 

oparcia dla tego strajku, poza samymi strajkującymi stoczniami. 

No właśnie, a czy nie można nazwać takim częściowym sukcesem braku represji wobec 

strajkujących? 

Z perspektywy czasu to był bardzo duży sukces, tylko wtedy nie było pełnej tego 

świadomości. Nie było represji, co z perspektywy późniejszego procesu wydaje się oczywiste, 

ale w maju to wcale nie było oczywiste. Bo trzeba przypomnieć moment, który na przykład 

mi bardzo dobrze utkwił w pamięci, że dzień po pacyfikacji Nowej Huty wydawało się, że w 

nocy nastąpi pacyfikacja Stoczni Gdańskiej. Dokładnie to pamiętam, bo to było w nocy i się 

obudziliśmy. Zajechała cała kolumna ZOMO, na sygnale, pod bramę Stoczni Gdańskiej i 

wszyscy wstaliśmy. Ubraliśmy się i oczekiwaliśmy, że nastąpi to, co nastąpiło dzień 

wcześniej w Nowej Hucie, a jednak nie nastąpiło. Kolumna się wycofała. Więc, jednym 

słowem wcale nie było wtedy pewne, z punktu widzenia uczestników tamtych wydarzeń, że 

to jest początek jakiegoś końca, czy przyjmowania przez władzę postawy poszukiwania 

jakiegoś porozumienia. To mogło się skończyć, jak nam się wtedy wydawało, że jednak za 

dużo ta „Solidarność” sobie pozwala i trzeba im dołożyć, że ta polityka może ulec 

ponownemu zaostrzeniu. Oczywiście, że brak represji i w ogóle doprowadzenie do tego, że w 

pochodzie manifestacyjnym, który szedł ulicami od Stoczni Gdańskiej koło I LO, koło 

Biblioteki PAN-u i później ulica łagiewnicką, do świętej Brygidy to był taki właściwie prawie 

tryumfalny pochód, szło bardzo dużo ludzi na trasie tego pochodu. W świętej Brygidzie biły 

dzwony. Kościół świętej Brygidy był pełen. Władze to ścierpiały i właściwie później 

ścierpiały taką właściwie jawną działalność „Solidarności” w stoczni, nieoficjalną, ale jawną. 

To była zasadnicza różnica w porównaniu z sytuacją wcześniejszą. Trzeba pamiętać, że za 

ulotkę, za posiadanie ulotek, za przynależność do jakiegoś komitetu podziemnego w stanie 

wojennym, a więc kilka lat wcześniej, groziły wyroki wiezienia. Nie tylko groziły, ale były 

one realnością, te wyroki były faktem. 



Czy to prawda, że w stoczni byli wszyscy? Tzn. mówi się ze w stoczni byli 

przedstawiciele wszystkich środowisk opozycyjnych? 

Tak to jest prawda, ale też trzeba powiedzieć jedno. Po pierwsze, że w sumie strajkujących 

było bez porównania mniej niż było w sierpniu ‘80 i miasto było odcięte - nie było dojścia do 

bramy. Było to w pewnej izolacji i jednak był kompletnie inny nastrój miasta, tzn. jeśli można 

powiedzieć, że w sierpniu cały Gdańsk żył i demonstrował, to w maju ‘88 odczuwało się, że 

to jest ewidentnie coś, można powiedzieć, odbijającego się na tle rzeczywistości stanu 

wojennego, że to jest jakaś pozytywna zmiana i jakiś pozytywny proces, ale mający znacznie 

słabszy zasięg i mniejszy odzew w mieście. Oczywiście, jak mówię, to było bardzo istotne, 

kościół świętej Brygidy był pełen, to wszystko jest prawda, w maju na tej mszy, która 

arcybiskup odprawiał, ale nastrój był inny. To nie był nastrój przełomu, jakiegoś 

zasadniczego zwrotu, nieporównywalny z sierpniem ’80. To była inna Polska, jakaś taka 

przygnębiona. W sumie trzeba też pamiętać, że kilkaset tysięcy ludzi wyjechało w stanie 

wojennym z Polski. 

Mówił Pan o specyficznej atmosferze tamtych dni. Jak natomiast wyglądała atmosfera w 

samej stoczni? 

Atmosfera była dobra, w pewnym sensie fanatyczna. Naszym hasłem było „Nie ma wolności 

bez Solidarności”. Hasłem powtarzanym przez Wałęsę. Co trochę mnie denerwowało, to 

świadomość, że w tamtej chwili nie można było uzyskać legalizacji Solidarności, więc cała 

sytuacja była „podbijaniem bębenka”. To przede wszystkim ci młodzi, zdeterminowani 

robotnicy tworzyli tamtą niezwykłą atmosferę. Trzeba powiedzieć, że był to bunt przede 

wszystkim młodego pokolenia. Wśród strajkujących przeważali młodzi działacze. Było kilku 

uczestników wydarzeń sierpnia’80, tacy jak Alojzy Szablewski, lecz stanowili oni 

zdecydowaną mniejszość. Nastrój był niezwykły, w ludziach czuć było niezwykłe 

pobudzenie, wielką wiarę w legalizację NSZZ „Solidarność”.  

Jak ocenia Pan postawę dyrekcji stoczni?  

Jak można w ogóle oceniać zachowanie dyrekcji? Dyrektor Tołwiński nie miał żadnego pola 

manewru. To był czas, kiedy wykonywało się polecenia władz, które, widać było, że nie są 

zdecydowane ani na represje ani na ustępstwa zezwalające na powstanie jakiejś alternatywnej 

struktury. Władza na wiele rzeczy mogła przymknąć oko, ale nigdy nie uznałaby 

strajkujących jako strony.  

Gdy Szablewski poszedł na rozmowy z dyrekcją stoczni, dyrektor Tołwiński po 

wysłuchaniu postulatów, zaoferował 15 tys. złotych podwyżki, jeśli robotnicy wrócą do 

domów. Szablewski zerwał rozmowy. Widać tutaj wierność w dochowaniu 

wcześniejszych ustaleń.  

Postulaty ekonomiczne odgrywały minimalną rolę. Oczywiście trudno mi to wymierzyć. Ani 

dla kierownictwa strajku ani dla osób wspierających ani nawet dla samych robotników 

pieniądze ni były najważniejsze; rzeczywiście dużo mówiło się o „Solidarności”, nikt nie 

mówił o pieniądzach.  

Co było dla Pana priorytetem podczas strajku? 

Absolutnie nie wierzyłem w to, że NSZZ „Solidarność” mogłaby zostać w tamtym czasie 

zalegalizowana. Chciałem, aby uznana została przez władze podmiotowość drugiej strony; 

żeby doszło do jakiegoś oficjalnego porozumienia. Strajk był dal mnie krokiem naprzód w 

kierunku jakiegoś faktycznego przyzwolenia na tworzenie struktur solidarnościowych, 

wreszcie, krok w kierunku legalizacji „Solidarności”. 

Czy po wiadomości o pacyfikacji Nowej Huty czuło się atmosferę strachu? Stocznia 

Gdańska została ostatnim zakładem wiosennej fali strajków. Czy dodawało wam to 

jeszcze więcej sił czy strajk zaczynał upadać? 

Nie było przekonania, że na podstawie strajków na przełomie kwietnia i maja mogła powstać 

fala porównywalna z sierpniem’80 i takich nadziei nie było. Mówię teraz o przywódcach 



strajku. Bo trzeba chyba oddzielnie wypowiadać się na temat zwyczajnych robotników. 

Tadeusz Mazowiecki, późniejszy premier, opowiadał mi o swojej fascynacji młodymi 

robotnikami; „Jacy to oni wspaniali, jacy ideowi, odważni; oni wierzą w „Solidarność”. 

Używał określenia „Nowa wiosna Solidarności”. Wśród przywódców natomiast nie było 

nadziei na przekształcenie tamtych wydarzeń w coś na miarę „sierpnia”. Nie było też strachu, 

że nastąpi powrót do polityki i represji ze stanu wojennego. Oczywiste było, że możliwe były 

jakieś pobicia przy pacyfikacji, kolegia, ale nie obawialiśmy się wieloletnich wyroków, nawet 

w razie gwałtownego stłumienia protestu przez władze. Widać było, że w tamtej atmosferze 

niemożliwe było frontalne przeciwstawienie się władzy. takie było odczucie, bo w końcu nie 

doszłoby do wyjścia ze stoczni. W tamtym momencie niemożliwe było przełamanie władzy. 

Ponadto mówiło się o poczuciu klęski. W każdym razie ja takiego ani przez moment poczucia 

nie miałem. To był fragment jakiejś walki; wyobrażałem sobie, że to była runda i tych rund 

będzie jeszcze wiele. 

Dużo mówi się na temat pomocy finansowej z zewnątrz. Pieniądze nadchodziły m.in. z 

Francji, USA, Włoch. Podobno władze strajku zaoferowały wynagrodzenie dla 

strajkujących. Czy co pan sądzi na temat teorii, że była to próba zatrzymania 

robotników w stoczni? 

Oczywistą rzeczą było to, że podziemna „Solidarność" otrzymywała pomoc ze strony 

związków zawodowych i od kongresu Stanów Zjednoczonych. To nie była żadna tajemnica. 

Oczywista bzdurą jest fakt, że stoczniowcy strajkowali za pieniądze. Im groziło wyrzucenie z 

pracy, przy złym obrocie spraw nawet kilkumiesięczne areszty. Gdyby położyć to na szali 

przy jakichś pieniądzach, to byłoby jakieś nieporozumienie. Nie pamiętam czy związek 

wypłacał jakieś rekompensaty. To bardzo możliwe i tylko by o związku bardzo dobrze 

świadczyło. Była to forma pomocy dla ludzi zaangażowanych w strajki. 

Co wie Pan na temat kurierów w czasie strajku? Czy miał Pan tam jakiś kontakt? 

Nie pamiętam. Przypominam sobie, że dostałem z domu kilka kompletów bielizny. 

Oczywiście była sieć kurierska, bardzo złożona, gdyż stocznia była bardzo odizolowana od 

miasta.  

Powracając jeszcze do początków strajku, mówi się, że Lech Wałęsa obawiał się 

przybycia do stoczni, gdy Alojzy Szablewski stał się realnym przywódcą strajku. Czy 

zgodzi się Pan z tym? 

Nie jestem w stanie określić, kto podjął decyzje o rozpoczęciu strajku i kto jaką determinację 

wykazał. Nie wykluczam, że Wałęsa mógł dojść do wniosku, że to jeszcze jest za wcześnie. 

To jest bardzo prawdopodobne. Natomiast jest faktem, że jak wszedł na teren stoczni, to przez 

cały czas tam był i był absolutnie postacią centralną. Postacią, której pozycji nikt nie 

kwestionował. Alojzy Szablewski był postacią bardzo szanowaną i mającą posłuch wśród 

młodych robotników. Miał do nich podejście starszego ojca, „Słuszna sprawa”, 

„Wytrzymajcie”, „Jak się macie?”.  Pan Szablewski odegrał bardzo ważną rolę, ale należy 

zachować proporcje; to nie pan Szablewski był szefem strajków w sierpniu’80; nie był on 

laureatem Nagrody Nobla i nie był przywódcą „Solidarności”. Kim był? Był bardzo ładną 

postacią na szczeblu, że tak powiem, lokalnym. Uważam, że przeciwstawianie odwagi, 

zdecydowania, determinacji pana Alojzego Wałęsie, jest nieporozumieniem. Wałęsa z resztą, 

z biegiem czasu coraz bardziej zaostrzał język. „Nie ma wolności bez Solidarności”. 

Dziesiątego maja strajk się kończy. Wszyscy wychodzą ze stoczni w pochodzie do 

kościoła św. Brygidy, do pochodu przyłączają się tłumy gdańszczan. Jaka była 

atmosfera tamtego dnia? 

Atmosfera była na pewno podniosła. W pamięci utkwiła mi pewna sekwencja wydarzeń. 

Najpierw przekonywaliśmy, żeby pozostać w stoczni aż „Solidarność” zostanie 

zalegalizowana. Następuje zwrot i musimy powiedzieć robotnikom, że spełnienie głównego 

postulatu nie jest możliwe. Otrzymaliśmy natomiast gwarancje na bezpieczne wyjście. Wtedy 



Wałęsa, który zawsze był oklaskiwany, mówił po raz pierwszy do sali głuchej, słychać było 

gwizdy. Potrzeba było czasu. Bardzo istotną rolę, utkwiło mi to w pamięci, odegrał  Tadeusz 

Szczudłowski. Niósł krzyż przy wyjściu ze stoczni. Był on bardzo radykalny, ale mi się 

bardzo podobało jego zdanie na temat „wyjścia”. Mówił on, że jest zadowolony z braku 

porozumienia z władzami; nie było małego, nieistotnego kroku; zupełnie inna koncepcja 

„wszystko albo nic”. Wydawało się, że wychodzimy, ale nie byliśmy przegrani. Tan pochód 

miał coś w sobie. Biją dzwony, chyba nie tylko w „św. Brygidzie”. Ja szedłem pod koniec 

pochodu. Pamiętam jak Wałęsa razem z Mazowieckim szli objęci. To był bardzo podniosły 

przemarsz. Nie przesadzajmy, to nie był ogromne tłumy. To było dużo ludzi, kilka tysięcy na 

trasie przejścia.  

Jaki według Pana strajki majowe miały wpływ na morale ludzi? 

Myślę, że istotne. Jest takie wyświechtane pojęcie „przełamywanie bariery strachu”. Po 

surowej lekcji stanu wojennego, gdzie rzeczywiście zamykano ludzi w więzieniach z dużymi 

wyrokami. Maszynka represji w latach ’82-‘83 była mocno nakręcona. Fakt przeprowadzenia 

strajku bez pacyfikacji bardzo podniósł ludzi na duchu, że już można śmielej walczyć. 

Konsekwencją tego przekonania były przecież strajki z sierpnia’88. Trzeba sobie jednak 

zdawać sprawę z tego, że nie ma tu absolutnie porównania z atmosferą sierpnia’80. Wtedy 

można było powiedzieć o wsparciu całego miasta. To było coś niepowtarzalnego. W roku ’88, 

trzeba powiedzieć, że opozycja była bardzo przetrzebiona. Nie było takiego entuzjazmu, 

wiary w przełom jak w ’80. Władza była już zmęczona, szukała już jakiegoś wyjścia z 

sytuacji. Zwykłe represje nie dawały już wystarczających efektów, żeby kontrolować 

społeczeństwo. Obrady Okrągłego Stołu były efektem zmęczenia obu stron. Efektem walki 

bez przełamania. To nie był tryumf, jakby mogło się wydawać w odniesieniu do następstw 

strajku. Konsekwencje tych następstw sprawiły, że system musiał upaść. Mimo to ani w ’88 

ani wiosną ’89 roku, nie było nastroju zwycięskiego powstania. Powstania o niepodległość.  

Powiedział Pan o fascynacji pana Tadeusza Mazowieckiego siłą, powagą i determinacją 

młodych ludzi ? Jak w Pana opinii, jaki miało to wpływ ,że strajkujący byli to głównie 

ludzie młodzi, na przebieg strajku, czy była to nowa siła, taka zachęta do zmian? 

Ja nie wiem co odpowiedzieć szczerze na to pytanie. Mówię zupełnie szczerze, rzeczywiście 

to się rzucało w oczy, że to są młodzi ludzie, ale czy to oznaczało, że to doświadczenie strajku 

majowego można przełożyć na doświadczenie polskie, ogólnopolskie. W jakiejś mierze tak, 

no bo to jest też czas NZS- u, pojawienie się młodzieży walczącej, zresztą tych 

młodzieżowych grup radykalnych bardziej radykalnych niż starsze pokolenie, niż postulaty 

Solidarności. Ale chyba też, ale jak mówię nie mam, nie znam wyników badań 

socjologicznych, ale jest pytanie o reprezentatywność tego ruchu, na pewno w tym młodym 

pokoleniu nie tylko wśród stoczniowców pojawiła się duża grupa ludzi bardzo 

zaangażowanych, chcących zmian, gotowych ryzykować. Natomiast na ile była ona 

reprezentatywna dla całego pokolenia tego stanu wojennego? Na pewno to nie było to, co fala 

pokoleniowego doświadczenia Solidarności z roku 80.  

A nie mówiło, że idzie coś nowego, nowa fala? 

Mazowiecki tak uważał, że idzie nowa fala. Nie wiem, czy rzeczywiście szła. 

A z perspektywy dzisiejszej jak na to Pan patrzy? 

Jak mówię, stan wojenny przyniósł, dla dużej części młodego pokolenia był takim 

doświadczeniem traumatycznym, ale też później dokonywania właściwych wyborów 

ideowych. Tych młodych ludzi było dużo, tworzyli własne organizacje, mimo wszystko jest 

to dla mnie zauważalne w środowiskach inteligenckich: w środowiskach szkolnych, wyższych 

uczelni. Tu niewątpliwie taka fala była, czy ona była realnie też w środowisku młodych 

robotników, do końca nie wiem, na pewno była w Stoczni Gdańskiej. 

Co działo się miedzy majem i sierpniem 88 roku? Czy opozycja podejmowała, planowała 

jakieś działania? 



Sporo się działo, bo już istniała w tym czasie wokół Wałęsy tzw. sześćdziesiątka, czyli można 

powiedzieć taka reprezentacja tego nurtu opozycji, uznającego autorytet Lecha Wałęsy i 

Solidarności. Oczywiście śmielej wydawano pisma, zwiększyła się ilość bez debitowych 

wydawnictw. Można powiedzieć, na powierzchnię zaczęła się przebijać Solidarność. Ja już 

tego dokładnie nie pamiętam, ale właściwie działała ona pół oficjalnie. Są składane wnioski o 

legalizację „S” w zakładach. Są utrzymujące się już od pewnego czasu pewne kontakty za 

pośrednictwem kościoła głównie, ale przede wszystkim poprzez kościół. Nie można mylić 

tego nurtu, który reprezentuje Wałęsa dominującego w opozycji z przedstawicielami władzy. 

Czyli można powiedzieć, że strajki w sierpniu 88 były naturalną kontynuacją 

następstwem maja? 

Myślę, że tak można powiedzieć. 

Co Pan wtedy robił w tej przerwie między strajkami? Czy też brał Pan udział w jakiś 

konkretnych działaniach? 

Ja byłem członkiem tej tzw. sześćdziesiątki przy Lechu Wałęsie. 

To była grupa doradców? 

-Nie, z tego się później komitet obywatelski wyłonił. To byli ludzie głównie z Solidarności, 

była dawna opozycja, ale ta uznająca Wałęsę, przedstawiciele związków twórczych, taka 

namiastka reprezentacji opozycji i byłem tam w tym czasie. Oczywiście wydawałem pismo 

„Politykę Polską” razem z kolegami i byłem członkiem rady prymasowskiej przy prymasie 

Glempie. Pamiętam, że bardzo dokładnie składałem sprawozdanie z tego jak wyglądał ten 

strajk, zresztą z wewnątrz, sporo o tych sprawach rozmawialiśmy, więc można powiedzieć, że 

robiłem to, co do tej pory robiłem. Jakiegoś przełomu w ciągu tych kilku miesięcy w mojej 

działalności nie było. 

A czy strajk sierpniowy w porównaniu do strajku majowego charakteryzował się jakimś 

większym rozmachem, czy większa grupa ludzi się w niego angażowała? 

Tak, tak niewątpliwie tak i to był strajk i w stoczniach: szczecińskich. To było większe 

zjawisko, jakościowo większe, przecież strajkowały i kopalnie śląskie, ale również tu w 

Trójmieście to było większe. 

A gdzie Pan był podczas strajku? 

Ja już tylko przychodziłem na teren Stoczni, ja byłem w św. Brygidzie, u księdza prałata 

byłem. 

A czym się tam zajmowaliście? 

Redagowaniem komunikatów, oceną sytuacji.  

Czy można powiedzieć, że był Pan wtedy ponownie doradcą, jak podczas maja 88? 

Jednak nie, ja o ile mogę powiedzieć, że w maju to byłem w centrum wydarzeń no, bo w tym 

pokoju, gdzie właściwie, najważniejsze rzeczy się działy i tam byłem, i spałem, i byłem od 

samego początku od 2 maja do samego końca, to to jest jednak inna sytuacja jak śpisz w 

domu, idziesz do Brygidy. Ja nie mam daleko, bo naprzeciwko mieszkałem, więc ja bym swej 

roli jakiejś istotnej nie widział w tym sierpniu. Oczywiście, że byłem na bieżąco, wiedziałem 

co się dzieje, ale nie w takim stopniu jak w maju. 

Jak ocenia Pan spotkanie Lecha Wałęsy z generałem Kiszczakiem i nagłe zakończenie 

tego strajku w sierpniu? Wiele osób czuło się po tym spotkaniu oszukanych i 

zdradzonych? Co Pan o tym sądzi? 

No oczywiście, że tej oceny nie podzielam, bo znowu też sierpień, pomimo że to był strajk 

większy, to też nie była rewolucyjna fala. To była jednak znacznie mniejsza część. Większość 

Polski była biedna, zdecydowanie większa, więc biorąc pod uwagę ciąg dalszy to znaczy 

doprowadzenie do okrągłego stołu, do wyborów, które przyniosły bezkrwawą klęskę, można 

powiedzieć, starego systemu i utworzeniu rządu Mazowieckiego, więc ja uważam, że był to 

od samego początku sukces i absolutnie rozumiem decyzję Wałęsy. Wtedy ona była 

ryzykowna, bo władza zwłaszcza, że oferta wychodziła od generała Kiszczaka, ministra 



spraw wewnętrznych, czyli człowieka od walki z opozycją. Oczywiście, że tu istniała 

możliwość oszukania, zyskania na czasie. To było ryzyko no, ale na końcu był sukces. Obawy 

się nie sprawdziły. Oczywiście wiadomo, że w tej sprawie nie ma jednomyślności ani wśród 

historyków, ani wśród uczestników wydarzeń, że są tacy którzy mówią no trzeba było jeszcze 

wytrzymać, system sam by się zawalił. No, ale ja nie podzielam tych poglądów. Trzeba by, bo 

teraz często się mówi zdrada Okrągłego stołu, układ Okrągłego stołu. Oczywiście ten Okrągły 

Stół był później, bo dopiero w lutym następnego roku. Przez te kilka miesięcy nie było to 

jeszcze pewne, ale trzeba to z całą mocą też powiedzieć, że do tego rozwiązania bardzo 

zachęcał kościół, całym swoim autorytetem. Prymas Glemp i ówczesny sekretarz Episkopatu 

Polski arcybiskup Bronisław Dąbrowski, że jednym słowem odrzucanie tej oferty stawiałoby 

Solidarność, czy opozycję i Solidarność w trudnej sytuacji. 

Właśnie Pan powiedział o tym, że strajki miały bardzo duży wpływ na tą przemianę, że 

oferta wyszła od generała Kiszczaka, kościół to poparł, czyli po prostu na Wałęsie, na 

pozostałych była wywarta duża presja, a czy nie jest to czasem tak jak w jednej ze 

swoich książek napisał Rafał Ziemkiewicz, że komunizm upadł, bo był systemem nie 

sprawdzającym się ekonomicznie. Czy zgadza się Pan z tym stwierdzeniem? 

Jedno drugiemu nie przeszkadza. Tylko, że oczywiście, że nie sprawdzał się ekonomicznie, 

ale nie sprawdzał się też w latach 20, 30, nie sprawdza się również ekonomicznie w Korei 

Północnej i na Kubie, a jednak trwa na Kubie i w Korei Północnej, więc że to jest system nie 

wydolny wcale jeszcze nie oznacza, że jego upadek w roku 89 w Polsce, czy w 90 był 

zdeterminowany i przesądzony. Tak nie było. To się mogło stać, ale nie musiało i co więcej w 

roku 1989, czy 88 zwłaszcza nikt tego nie przewidywał, razem z panem Rafałem 

Ziemkiewiczem, więc jak mówię jedno z drugim nie jest sprzeczne, że generał Jaruzelski nie 

musiał oddać władzy na pewno w roku 89,czy 90. Jeśli, można sobie wyobrazić inny 

scenariusz, że być może by do niego, można sobie to teoretycznie wyobrazić mogła go 

zmusić zwycięska rewolucja, ale nie było wtedy tych rewolucjonistów, nie było tej fali 

rewolucyjnej, która na przykład niewątpliwie była w sierpniu 80 roku, chociaż to była fala 

pokojowa, czy była wyraźnie w kraju w marcu 81 roku. 

Czy zatem strajki w maju 88 i sierpień miały jakieś znaczenie dla 89, dla przemian? 

Na pewno tak. Jest bardzo trudno powiedzieć i to ja na podstawie tego co wiem, nie jestem w 

stanie na to pytanie, odpowiedzieć. Czy zdają sobie sytuacje z tego pata, który był wtedy w 

Polsce? Władza by poszła i tak złożyła tego rodzaju, tego typu ofertę lub zbliżoną 

Solidarności, Tego nie wiem po prostu. Być może, na pewno więcej na ten temat mogą 

powiedzieć no ci, którzy badają archiwa, zajmują się tym okresem naukowo, ale ja na to 

pytanie nie mogę odpowiedzieć, ale jedno jest pewne i to nie ulega żadnej wątpliwości, to że 

były te strajki i że te strajki były relatywnie sukcesem, nie przesądzając jak wielki to był 

sukces, ale były sukcesem, dawały Solidarności takie znacznie lepsze samopoczucie i 

znacznie lepszą pozycję moralną, że nie leżymy na kolanach jesteśmy silniejsi, stawiamy się. 

Na ile władza uważała, że to jest, że są coraz silniejsi, czy mieli taką samą ocenę i w jaki 

sposób ona wpłynęła na zachowania władzy, tego ja, jak mówię nie jestem w stanie 

odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem. 

Czy czegoś Pan żałuje (z tamtego okresu)? 

Nie, absolutnie, niczego. Jeśli chodzi o te wydarzenia, niczego. 

Postąpiłby Pan tak samo? 

No oczywiście tak. Nie, znaczy jeszcze bardziej byłbym zaangażowany, ale to zawsze można 

powiedzieć, że... 

kiedy wie już Pan co się stało potem. Jak ocenia Pan dzisiejszą młodzież, dzisiejszych 

Polaków? Czy sądzi Pan, że byłaby zdolna do podobnych zachowań? 

Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć. Nie podejmuję się na nie odpowiedzieć, bo chyba 

też ta młodzież nie jest jednorodna, występują w niej bardzo różne tendencje, bardzo różne 



systemy moralne i sposoby zachowań. Raczej wolałbym odpowiadać na podstawie 

socjologicznych badań. Inaczej odpowiedziałbym. Jestem przekonany, że także w młodym 

pokoleniu Polaków istnieją olbrzymie rezerwuary postaw ofiarnych, patriotycznych, 

odpowiedzialnych. Widzielibyśmy tą lepszą twarz Polski, czy młodego pokolenia Polski, na 

przykład przed rokiem, kiedy umierał papież i umarł papież. To była manifestacja, przede 

wszystkim właśnie młodego pokolenia, ale znowu czy można mówić na tej podstawie 

pokolenie JP2 jak niektórzy mówią i że to jest nurt dominujący – duży znak zapytania. Myślę, 

że po prostu mamy do czynienia ze społeczeństwem zróżnicowanym i społeczeństwem 

dojrzałym w wieku średnim i starszym i w młodym pokoleniu również bardzo 

zróżnicowanym. W tej chwili jeśli chodzi o wybór systemu wartości, tego co w życiu jest 

ważne, wybór zasad moralnych, drogi życiowej i to że żyjemy w świecie, gdzie jest tak 

szeroka oferta, paleta możliwości, zmusza do odpowiedzialnego wyboru. Ale definitywnej i 

stanowczej odpowiedzi dotyczącej całego pokolenia nie jestem w stanie, na pewno udzielić. I 

jedną refleksją nie mającą bezpośredniego związku z pytaniem chciałbym się podzielić. 

Wtedy w roku 89 wydawało mi się, że w warunkach wolności jak Polacy będą mogli, to 

bardzo wyraźnie dadzą wyraz swoim przekonaniom, temu w co wierzą, że jak będą mogli 

powiedzieć „nie”, władzy to to zrobią i można powiedzieć, że pod tym względem wynik 

wyborów z 4 czerwca rzeczywiście był takim plebiscytem. Władza przegrała bardzo 

wyraźnie, Solidarność wygrała, ale to co wtedy i czego zupełnie nie przewidywałem, nie 

brałem pod uwagę, jedyne smutne zaskoczenie, że aż 37%, prawie 38% Polaków, czyli 

zdecydowanie więcej niż 1/3 została w domu. Dzisiaj mamy frekwencję znacznie niższą, w 

wyborach parlamentarnych nie przekroczyła 40%, w wyborach prezydenckich nie 

przekroczyła 50%, ale moment jest inny. Myślę więc, że jak tu właśnie mówimy 

społeczeństwo nie dostrzegamy jak bardzo to społeczeństwo i wtedy było zróżnicowane. Do 

pewnego stopnia odwoływaliśmy się do jakiegoś mitu: społeczeństwo uważa, społeczeństwo 

nie akceptuje, społeczeństwo popiera Solidarność, społeczeństwo wyraziło swoją wolę. 

Trzeba powiedzieć istotna część społeczeństwa, ale były obszary obojętności, czy również 

władza miała swoją bazę. Można by oszacować ile ona wynosiła. Pewnie historycy, 

socjologowie mogą to obliczyć. To było też chyba powyżej 20% realnego poparcia jakie 

miała, czyli co piąty Polak mniej więcej popierał, a co trzeci był obojętny, czyli ta Polska 

solidarnościowa wyszła na przód to była większość, ale niewielka większość. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Ja również dziękuję. 

 

Wywiad przeprowadzili: Igor Balczewski, Maciej Kaszubski, Andrzej Ryster  

Opiekun: Konrad Knoch 

 


