
 

Książka: „W przededniu wolnej Polski” 
 

Młodzież pyta o strajki 1988 roku (28 wywiadów) 
 

 

W roku 2005-2006 przygotowaliśmy w „Solidarności” Regionu Gdańskiego wydanie książki 

„Młodzież pyta o strajki 1988 roku – W przededniu Wolnej Polski. To było 28 wywiadów z 

uczestnikami tych strajków, które przeprowadzili uczniowie pod kierunkiem nauczycieli. Jak 

pokazuje wykaz spisu treści – nie tylko tych z pierwszych stron gazet. Chodziło też o to, by 

dotrzeć do tzw. żołnierzy strajków, ludzi, którzy wykazywali się często niezwykłym 

poświeceniem i heroizmem. 

Poniżej więcej informacji na ten temat. 

 

Ps. Jej swoistym uzupełnieniem było powstanie w 2008 roku, czyli na dwudziestolecie tych 

dziwnie spychanych w niebyt protestów, listy „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu”. Początkowo 

było to niecałe 2000 nazwisk. W ciągu dziesięciu lat ta lista została uzupełniona o kilkaset 

nazwisk (sama lista i więcej informacji na jej temat znajduje się w pliku obok). 
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Wprowadzenie do publikacji „w przededniu Wolnej Polski” – W. Książek 
 

 

Pamiętam, jak w maju i sierpniu 1988 roku jechałem kolejką elektryczną wśród 

milczących pasażerów, którzy z niepokojem patrzyli na kordony milicyjne odgradzające 

Stocznię Gdańską od ulicy. To już nie było święto wolności, swoisty karnawał, jak w 

ostatnich dniach strajku z sierpnia 1980 roku. Straszna była samotność tego strajku i ludzi 

tam, za bramą. A mówili za nas wszystkich. 

Niedługo potem, jako konsekwencja tych strajków, był Okrągły Stół, historyczne 

wybory 4 czerwca 1989 roku, w których wyborcy pokazali czerwoną kartkę staremu 

systemowi. Otworzyły się drzwi wolności, suwerenności Polski. Czy dla strajkujących wtedy 

również? Co z kolei dzisiaj myślą mniej znani bohaterowie protestów z 1988 roku? Jak 

oceniają stan swoistego paraliżu, który od lat trawi Stocznię Gdańską? Dlaczego o strajkach 

z 1988 roku, które tak naprawdę otworzyły ostatnie drzwi do wolności, zachowuje się dziwne 

milczenie, spycha się je na margines? Oczywiście, pytań jest więcej.  

 

 

* * * 

Podjęcie tematu strajków z 1988 roku, upowszechnienie wiedzy na ten temat – 

szczególnie u ludzi młodych – traktowałem jako osobiste i moralne zobowiązanie. Cieszę się, 

że udało mi się przekonać współpracowników z Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” Regionu Gdańskiego, głównego wydawcy tej publikacji, że trzeba w ten proces 

poznawania najnowszej historii włączyć – właśnie dzięki wywiadom – młode pokolenie. Taka 

metoda z jednej strony pozwalała na inny rodzaj rozmowy o historii, patriotyzmie, co jest 

w obecnym czasie niezwykle ważnym wyzwaniem dla polskich szkół. Z drugiej zaś 

pozwalała również omijać rafy związane z różną oceną tamtych wydarzeń, pewne napięcia 

wśród jego głównych autorów. Chodziło więc bardziej o przybliżenie sylwetek tych ludzi, 

znanych przez nich faktów i opinii, mniej zaś o zderzenie racji między nimi samymi. Czym 

bowiem to grozi, jakie mieszane uczucia wywołuje szczególnie u ludzi młodych, widać przy 

niektórych sporach personalnych dotyczących wydarzeń sierpnia 1980 roku. 

Polskiej szkole, młodym ludziom brakuje żywej wiedzy na ten temat, mniej zaś 
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wytykania sobie błędów. 

 

 

* * * 

Wydawanie książki w obecnych czasach nie jest zadaniem łatwym. Potrzeba 

dodatkowej motywacji, czasami wręcz determinacji, aby udało się zrealizować taki projekt. 

Tego rodzaju trudności pojawiły się i przy tej publikacji. Były wątpliwości, czy sam pomysł 

wywiadów przeprowadzanych przez uczniów z aktywnymi uczestnikami protestów z 1988 

roku jest słuszny. Przez dwa lata szukaliśmy w pomorskich szkołach chętnych do wzięcia 

udziału w tym projekcie. Było też wiele wątpliwości redakcyjnych, a także związanych 

z pozyskaniem środków finansowych na wydanie książki. 

Od początku jednak towarzyszyło nam przeświadczenie, że warto, ba, należy podjąć 

ten wysiłek. W tej publikacji chcemy pokazać przede wszystkim wysiłek, hart ducha ludzi, 

którzy w 1988 roku wystąpili przeciw tamtemu systemowi. Ta książka jest formą 

podziękowania dla często niedużych grup ludzi, którzy mieli odwagę głośno powiedzieć: 

„Chcemy »Solidarności«, chcemy godnych warunków pracy, chcemy wolności”. 

 

 

* * * 

Prace nad publikacją rozpoczęły się od zebrania w czerwcu 2004 roku. Wówczas 

w siedzibie „Solidarności” w Gdańsku doszło do spotkania kilkunastu organizatorów strajków 

w maju i sierpniu 1988 roku oraz osób z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku 

i Video Studio Gdańsk, które dysponuje bezcenną dokumentacją filmową z tamtych 

wydarzeń. 

W następnych miesiącach główny ciężar przygotowań i organizacji wydania 

publikacji wzięła na siebie Gdańska Sekcja Oświaty. Kilkakrotnie rozsyłaliśmy do szkół apele 

o włączenie się w przeprowadzanie tych wywiadów. Zważywszy na to, że w województwie 

pomorskim jest prawie 2500 szkół i placówek oświatowych, odzew był niewielki. 

W pierwszej wersji apelu wymieniliśmy około 15 nazwisk osób, o których najczęściej 

wspominano jako o organizatorach protestów z 1988 roku na Wybrzeżu. Zarazem 

zastrzegaliśmy, że lista ta nie jest zamknięta, że można proponować wywiady z innymi 

osobami biorącymi aktywny udział w tamtych wydarzeniach. Napisaliśmy: 

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego 

przygotowuje się do wydania publikacji – wraz z innymi instytucjami i partnerami 

społecznymi – poświęconej głównie strajkom z 1988 roku na Wybrzeżu. Jej podstawą mają 

być wywiady, jakie grupy uczniów wraz z opiekunami przeprowadzą z uczestnikami tamtych 

wydarzeń. Książka ta ma być wyrazem podzięki ludzi młodych, osób związanych z polską 

szkołą – dla tych, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju, Europie otwartych granic. 

Chcielibyśmy, gdyby okazało się to czasowo możliwe, wydać publikację w 2006 roku. 

Wymaga to sporej aktywności szkół, nauczycieli i uczniów, o co serdecznie apelujemy. 

Objętość, załączony materiał ilustracyjny, zestaw pytań dotyczący opisu tamtych wydarzeń, 

ich oceny po latach – pozostają do decyzji autorów wywiadów. 

Pytania powinny koncentrować się wokół takich pytań problemowych, jak: 

1. Jakie było tło strajków w maju i w sierpniu 1988 roku (co doprowadziło do ich 

rozpoczęcia)? 

2. Jaki był Pana/Pani udział w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu? 

3. Jaka była atmosfera w 1988 roku wśród strajkujących i gdzie indziej? 

4. Jakich współorganizatorów strajków Pan/Pani zapamiętał najbardziej? 

5. Co zmieniłby Pan/Pani w ich organizacji z perspektywy obecnej? 

6. Czy nie żałuje Pan/Pani tamtego działania? 

7. Co udało się zrealizować w zakładzie, Polsce z tamtych planów 
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i postulatów strajkowych, a co nie? 

8. Inne Pana/Pani refleksje związane z sytuacją w Polsce w latach osiemdziesiątych 

i obecnie. 

(uwaga: pytania nie wyczerpują całości, można też pytać o ciekawostki, anegdoty, 

jakieś momenty humorystyczne, można prosić o wypożyczenie zdjęć, eksponatów) 

Załącznikiem do tego „Apelu” jest lista osób, które proponujemy do przeprowadzenia 

wywiadu. Jesteśmy gotowi pomóc w skontaktowaniu się z osobą, z którą zamierzacie 

Państwo przeprowadzić wywiad.  

 

Podając następnie wykaz kilkunastu nazwisk, pisaliśmy: Ewentualnie mogą być inne 

osoby, np. koncertujące podczas strajku w sierpniu 1988 roku: Piotr Szczepanik, Tolek 

Filipkowski, drukarze – jak Piotr Kapczyński z Sopotu, uczniowie przenoszący przez płoty 

jedzenie dla strajkujących, inne osoby ukazane na przykład na filmie dokumentalnym 

nakręconym przez ludzi z Video Studio Gdańsk.  

Należy dodać, że jedynie w kilku przypadkach albo ze względu na emigrację bądź 

brak czasu nie udało się przeprowadzić wywiadu.  

Przyjęcie zasady, że do końca nie ograniczamy listy osób, z którymi młodzi ludzie 

chcą rozmawiać, sprawiło, iż uzyskaliśmy wywiady z ludźmi w różny sposób związanymi 

z opozycją demokratyczną w 1988 roku, ale nie zawsze biorący czynny udział w strajkach. 

Jedynie w jednym przypadku (wywiad Gabrieli Żakowskiej pod kierunkiem Mieczysława 

Kohnke z LO w Pucku z Józefem Olszewskim, górnikiem, późniejszym emigrantem w USA, 

obecnie mieszkańcem Władysławowa) zdecydowaliśmy, że ta skądinąd bardzo ciekawa 

rozmowa nie zostanie zamieszczona w tej publikacji. Ale... 

Już w trakcie pracy redakcyjnej okazało się, że materiałów, a czasami dodatkowych 

wypowiedzi (np. Aleksandra Halla, Jana Hałasa, Alojzego Szablewskiego) jest znacznie 

więcej. Z konieczności musieliśmy dokonać niezbędnych skrótów. Zdobyte materiały byłyby 

dobrym początkiem dłuższej serii wydawniczej. Aż się bowiem prosi, aby kolejne relacje, 

poszukiwania młodych ludzi pod okiem nauczycieli różnych faktów, bohaterów chociażby 

z 1988 roku, nawiązywały także do wydarzeń w Nowej Hucie, Stalowej Woli, na Śląsku, 

w Szczecinie i co najmniej w kilku innych miejscach w Polsce. 

Mamy też świadomość, że nie trafiliśmy do wszystkich osób, które przyczyniły się do 

sukcesu strajków z 1988 roku. Ze względów czasowo-formalnych nie udało się nam 

zrealizować wywiadu z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, który był bardzo aktywnym 

doradcą strajkujących. Już w trakcie wywiadów okazało się, jak dużą rolę odegrał ksiądz 

arcybiskup Tadeusz Gocłowski, który robił, co mógł, żeby w Gdańsku nie użyto siły wobec 

stoczniowców i wobec studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Doszło nawet do takich 

wydarzeń symbolicznych, że mszę w Stoczni Gdańskiej odprawiano w ornacie, który 

pozostawił w Kurii Gdańskiej Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie udało się też przeprowadzić 

wywiadów z odważnymi dziennikarzami, wśród których był tak szlachetny człowiek, jak 

nieżyjący już Ryszard Grabowski z Video Studio Gdańsk. Oni byli wszędzie tam, gdzie 

działo się coś ważnego dla wolności Polski. To są kolejne propozycje tematów do kolejnych 

tomów serii Młodzież pyta... . 

Należy jeszcze wyjaśnić, iż propozycję pytań dołączyliśmy do „Apelu o wywiady” 

dopiero pod koniec 2005 roku – mieliśmy nadzieję, że zachęci to nauczycieli i ułatwi 

przeprowadzenie rozmów.  

 

 

* * * 

Jeżeli chodzi o układ tej publikacji, to jej zasadniczą częścią jest 28 wywiadów. Mają 

one różną objętość, pytania nie są zawsze takie same. Nie ma jakiegoś jednolitego klucza, 

jeżeli chodzi o ich kolejność. Pod uwagę braliśmy tak kryterium chronologiczne, jak i łączące 
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się z miejscem protestu. Na początku są więc wywiady z osobami biorącymi udział w strajku 

w Stoczni Gdańskiej, dalej – z osobami biorącymi udział w strajku na Uniwersytecie 

Gdańskim i inne. 

Wywiady poprzedza kalendarium 1988 roku, którego autorem jest Leszek Biernacki. 

Kalendarium to obejmuje także fakty, o których jest mowa w wywiadach. Jedynie ich część 

jest przedstawiona w dołączonym słowniczku – indeksie skrótów opracowanym przez 

Bogusława Gołąba. 

Odrębnym tekstem jest opis 1988 roku i analiza wywiadów z perspektywy 

socjologicznej, czego dokonują profesor doktor habilitowany Marek Latoszek oraz profesor 

doktor habilitowany Brunon Synak. Krótkie notki informacyjne o 29 bohaterach wywiadów 

opracował Jan Kulas. Jest on także autorem podstawowych informacji bibliograficznych na 

temat opisywanych w publikacji wydarzeń. Jej uzupełnieniem jest informacja o zawartości 

zbiorów znajdujących się w posiadaniu Video Studio Gdańsk, opracowane przez Annę 

Mydlarską i Joannę Pacana.  

Książkę uzupełniają wypowiedzi dwóch opiekunów prac: Hanny Minkiewicz 

z Gimnazjum nr 21 w Gdańsku oraz Konrada Knocha z Gdańskiego Liceum 

Autonomicznego. Osoby te opisały wrażenia, które towarzyszyły im, gdy z boku przyglądały 

się rozmowie uczniów z bohaterami wydarzeń z 1988 roku. Chodziło nam o to, aby pokazać 

także innym nauczycielom i wychowawcom, jaką atmosferę można stworzyć podczas spotkań 

promocyjnych w szkołach. Zależy nam bowiem na tym, aby ta książka w swoisty sposób żyła 

w szkołach dalej, podczas spotkań i dyskusji. Trudno przecież kształtować patriotyzm 

w młodym pokoleniu, gdy samemu się go nie czuje lub gdy wiedza na jakiś temat jest 

niepełna.  

Ważnym fragmentem publikacji jest materiał ilustracyjny. Są to często unikatowe 

zdjęcia i dokumenty. To nie tylko fotografie ludzi, ale też różne materiały i ulotki z tamtego 

czasu. 

 

 

* * * 

Publikacja ta by nie powstała, gdyby nie wysiłek wielu ludzi. Przede wszystkim 

podziękowania należą się osobom, które zgodziły się udzielić wywiadu, a także uczniom oraz 

ich opiekunom za to, że podjęli się tego wysiłku, który wykracza poza czysto szkolne zadania 

(zostali wymienieni wszyscy w zbiorczym wykazie). Bohaterowie wywiadów wykazywali się 

cierpliwością, świadomością wychowawczo-patriotycznego wymiaru swych wypowiedzi. 

Przekazywali też wiele bardzo cennych, unikatowych materiałów archiwalnych z tego czasu, 

których część udało się nam zamieścić w publikacji.  

Z kolei uczniowie musieli się przygotować, nagrać wypowiedzi (a sprzęt bywa 

zawodny, o czym przekonał się Edward Szwajkiewicz, z którym trzeba było powtórzyć 

nagranie), potem je spisać. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia nauczycieli opiekujących się 

młodymi redaktorami. Szczególne podziękowania należą się dwójce z nich: Hannie 

Minkiewicz oraz Konradowi Knochowi, którzy ogromnie nas wsparli, organizując więcej 

grup uczniów przeprowadzających wywiady. Co ważne, rozmowy przeprowadzali czasami 

uczniowie, którzy nie byli kierowani przez opiekunów, w tym stypendyści Funduszu 

Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. 

Chciałbym serdecznie podziękować współpracownikom z Sekcji Oświaty, szczególnie 

zaś Barbarze Markiewicz, Krystynie Bojahr i Bożenie Brauer. Dziękuję Bogusławowi 

Gołąbowi i Janowi Kulasowi, którzy służyli radą, pomocą, w ramach zespołu redakcyjnego. 

Odrębne podziękowania należą się Leszkowi Biernackiemu, który zajął się redakcją tej 

publikacji i użyczył do niej swoje zdjęcia. 

Wielkim ułatwieniem była współpraca Sekcji ze stowarzyszeniem Instytutu 

Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” w Gdańsku, którego szefowie, Stefan Kubowicz 
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i Krzysztof Jędrzejczyk, wykazali daleko idącą pomoc wydawniczą.  

Podziękowania należą się też Krzysztofowi Dośli i całemu Zarządowi Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność” za pomoc organizacyjną i finansową tej publikacji. 

Czuliśmy wsparcie dla wydania książki, gdyż jest ona przecież częścią trudnej pracy 

archiwizacji i dokumentowania całości historii „Solidarności” w regionie gdańskim. Wsparcia 

publikacji udzielił też przewodniczący Janusz Śniadek i Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność”. 

Dużą pomocą była decyzja marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego 

i dyrektor Elżbiety Lamparskiej o przyznaniu grantu finansowego na wydanie tej publikacji. 

Mamy też zapewnienie prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza i wiceprezydent 

Katarzyny Hall o szerszym włączeniu się w zakup i promocję książki w szkołach. To ważne, 

że samorządy terytorialne rozumieją znaczenie upowszechniania najnowszej historii Polski 

wśród młodego pokolenia.  

 

 

* * * 

Tyle się mówi o patriotyzmie, o nauczaniu historii. Spróbowaliśmy więc wraz 

z młodymi ludźmi dotrzeć do świadków budowania wolnej Polski. Z relacji uczniów i ich 

opiekunów wynika, że były to często wędrówki i spotkania fascynujące. Ważne, aby te żywe 

lekcje historii spróbować przenieść na inne spotkania, dotrzeć do być może trochę 

zapomnianych bohaterów tamtych dni. Będzie to wymierna korzyść dla edukacji, ale także 

dla ludzi, którzy tyle zrobili dla Rzeczypospolitej, a bywa że czasami o tym zapominamy. 

Polska musi o nich pamiętać, a szkoła powinna w tym pomóc.  

 

 

* * * 

Wśród osób, z którymi nie przeprowadzono wywiadu, jest jedna szczególna. Chodzi o 

Ojca Świętego, Jana Pawła II. Jestem przekonany, że tak jak by nie było Sierpnia ’80 bez 

wizyty Papieża Polaka w ojczyźnie w 1979 roku, tak nie byłoby fali protestów z 1988 roku 

bez wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 roku. Opinia ta pojawia się także w kilku 

wywiadach.  

Pamiętam – zapewne nie tylko ja – jego spotkanie w Gdyni, jego apel do młodego 

pokolenia na Westerplatte, aby bronili swoich redut. Pamiętam jego samotną modlitwę pod 

pomnikiem Poległych Stoczniowców. Pamiętam wreszcie tę niezwykłą mszę świętą na 

Zaspie. Wtedy nie chodziło tylko o to, że Papież Polak mówił do nas, o nas i za nas. Równie 

ważne było to, że na tym placu znowu zobaczyliśmy, ilu nas jest, poczuliśmy szczególny 

powiew nadziei i wolności, który już nie pozwalał na letarg, na bierną akceptację 

peerelowskich porządków. To była ta siła, to źródło... 

Dlatego też poświęcamy tę książkę Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II, 

w przekonaniu, że jak nikt inny w tak znaczący sposób otworzył nam drogę nie tylko do 

wolnej Polski, ale i Europy otwartych granic.  

 

Wojciech Książek 

(koordynator wydania publikacji oraz listy „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu”) 

 

 

 

 

Postulaty strajku z maja 1988 roku w Stoczni Gdańskiej 
 

1. Podwyższenie zarobków o 15 – 20 tys. zł,  
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2. Przywrócenie działalności NSZZ „Solidarność”,  

3. Zwolnienie wszystkich więźniów politycznych, 

4. Przyjęcie do pracy wszystkich zwolnionych za przekonania polityczne, 

5. Nie represjonowanie członków Komitetu Strajkowego oraz strajkujących 

i wspomagających strajk. 

 

Postulaty strajku z sierpnia 1988 roku w Stoczni Gdańskiej 
 

1. Przywrócić legalność działania NSZZ „Solidarność”, 

2. Przywrócić do pracy zwolnionych za działalność związkową, 

3. Urealnić płace, renty i emerytury w sposób rekompensujący podwyżki cen, 

4. Zapewnić swobodę działania stowarzyszeniom, w tym Niezależnemu Zrzeszeniu 

Studentów i stowarzyszeniom twórczym, 

5. Zapewnić bezpieczeństwo strajkującym i osobom wspomagającym. 

 

 

Członkowie Komitetów Strajkowych z 1988 roku na Wybrzeżu 

 
Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej z dnia 29 

kwietnia 1988 r. 

 
1. Andrzej Durzyński  

2. Jan Grzelka  

3. Eugeniusz Ignarski 

4. Jan Jabłoński 

5. Paweł Maciejewski 

6. Adam Markiewicz 

7. Śp. Marian Moćko 

8. Wiesław Piela 

9. Bronisław Przybysz 

10. Edmund Soszyński 

11. Śp. Alojzy Szablewski 

12. Grzegorz Szrejder 

13. Jan Wójcik 

14. Śp. Paweł Zińczuk 

 
 

Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej (2-10. 05. 1988 r.) 
 

 Śp. Alojzy Szablewski - przewodniczący  

 Jan Górczak - wiceprzewodniczący 

 Brunon Baranowski 

 S.p. Mieczysław Chełminiak 

 Edwin Dobrzyński 

 Andrzej Durzyński 

 Roman Gałęzewski 

 Marek Himburg 

 Jan Jabłoński 

 Śp. Marian Moćko 
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 Jan Stanecki 

 Edward Szwajkiewicz 

 Paweł Świerczyński 

 Jan Wójcik 
(Wojciech Kreft – rzecznik prasowy) 

 

 

Komitet Strajkowy na Uniwersytecie Gdańskim (3 – 5 maja 1988 r.) 
 

Paweł Adamowicz (przewodniczący) 

Anna Galus-Czerwonka 

Ś.p. Przemysław Gosiewski 

Mariusz Popielarz 

Andrzej Sosnowski 
 

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Stoczni 

Gdańskiej (22. 08 – 01. 09. 1988 r.) 

Jacek Merkel - Przewodniczący MKS, Stocznia Gdańska im. W. L. Lenina 

Śp. Alojzy Szablewski i Edward Szwajkiewicz – Stocznia Gdańska im. W. L. Lenina 

Jerzy Kmiecik i Bogusław Gołąb – Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte 

Jerzy Pększ i Edward Pawlak  – Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego 

Śp. Antoni Grabarczyk, Lech Małodziński i Grzegorz Szwed – Morski Port Handlowy w 

Gdańsku 

Mieczysław Olender – Stocznia Remontowa „Radunia” 

Ś.p. Alina Pienkowska – służba zdrowia 

Bogdan Olszewski – Akademicki Komitet Strajkowy 

Jan Stanecki – Stocznia „Wisła” 

 

 

Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność”SG sierpień 

1988r. 

 
1. Śp. Alojzy Szablewski – przewodniczący KS 

2. Edward Szwajkiewicz – wiceprzewodniczący KS 

3. Roman Gałęzewski– członek KS 

4. Karol Guzikiewicz– członek KS 

5. Erwin Dobrzyński – członek KS 

6. Śp. Mieczysław Chełminiak – członek KS 

7. Andrzej Murzyński– członek KS 

8. Jan Wójcik– członek KS 

9. Paweł Maciejewski– członek KS 

10. Śp. Władysław Moćko– członek KS 

11. Paweł Świerzyński– członek KS 

12. Wojciech Bojanowski– członek KS 

13. Czesław Trzeciak– członek KS 

14. Wacław Stankiewicz– członek KS 

15. Jan Przytuła– członek KS 
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16. Grzegorz Szrajder– członek KS 

17. Franciszek Dobrzycki– członek KS 

18. Jan Jabłoński– członek KS 

19. Sławomir Adamski– członek KS 

20. Zbigniew Stefański– członek KS 

21. Roman Taran-Zygmański – rzecznik prasowy KS 

 

 

 

Gdańska Stocznia Remontowa 

Strajk: 23 sierpnia – 1 września 1988 

 
1. Waldemar Głąb  przewodniczący 

2. Janusz Stępień  wiceprzewodniczący 

3. Piotr Goyke 

4. Wojciech Buczyński 

5. Zbigniew Bułaj 

6. Stanisław Wójcik 

7. Dariusz Sternik 

8. Jerzy Bongsz 

9. Krzysztof Kormela 

 

 

Uchwałą Komitetu Strajkowego z dnia 24 sierpnia 1988 roku 

powołuje się na doradców: 

 
1. Lech Kosiak 

2. Lech Kaczyński 

3. Jarosław Kaczyński 

 

 

Prof. dr hab. Brunon Synak - O niezwykłej książce 

 

 

Zbiór wywiadów jest materiałem niezwykłym. Jest wynikiem rozmów 

przeprowadzonych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przy 

merytorycznym wsparciu nauczycieli z uczestnikami i organizatorami strajków – głównie z 

1988 roku na Wybrzeżu. Wywiady przeprowadzali młodzi ludzie, których w tamtych czasach 

nie było na świecie, a ich rozmówcami było pokolenie ich rodziców i dziadków (w niektórych 

przypadkach – rodzonych). Jest to zatem najprawdziwszy dialog międzypokoleniowy. Jego 

przedmiotem jest pamięć zbiorowa pokolenia bezpośrednio uczestniczącego w wydarzeniach, 

które przyniosły naszemu krajowi niepodległość, oraz pokolenia, które tę pamięć przejmuje i 

z tego dziedzictwa korzysta. Jest to znakomita lekcja historii i najprawdziwszego wychowania 
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obywatelskiego – zawarta nie tylko w relacjach bezpośrednich uczestników wydarzeń 

strajkowych, ale także w pytaniach i dociekaniach, często bardzo dogłębnych i nieustępliwych 

młodych ludzi. Dlatego właśnie jest to lektura tak pasjonująca i pouczająca. Czytając 

poszczególne wywiady, ma się z jednej strony przed oczyma ciężko doświadczonych 

bohaterów najnowszej naszej historii (dzisiejszym uczniom musi się ona wydawać już bardzo 

odległa), ich biografie i losy w rzeczywistości PRL-owskiej, a z drugiej – młodych ludzi, 

łaknących wiedzy „z pierwszej ręki”, pragnących ocalić od zapomnienia to, co przecież 

decydowało o dzisiejszym miejscu naszego kraju w Europie i świecie.  

Zawarte w zbiorze wywiady wprawdzie koncentrują się głównie na strajkach 1988 

roku, ale poruszają wiele różnych wątków i nierzadko nawiązują do wcześniejszych strajków 

i wydarzeń, które ukazują całą drogę walki polskiego społeczeństwa z narzuconym i obcym 

mu kulturowo systemem politycznym i gospodarczym. Stąd też wiele wypowiedzi odnosi się 

do strajków 1980 roku, stanu wojennego, wydarzeń Grudnia 1970, a nawet Czerwca 1956. 

Występują w nich liczne nawiązania do wizyt Ojca Świętego w Polsce (zwłaszcza tej w 1987 

r.) i Jego roli w odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. Pytania zadawane przez młodzież 

miały wyraźnie na celu zdobycie pełnej wiedzy o ostatnich strajkach na Wybrzeżu, wraz z ich 

szerszymi uwarunkowaniami, ale także – a może przede wszystkim – zajrzenie „do środka”, 

za bramę, za którą z uczuciem niepewności strajkujący podejmowali kolejną heroiczną próbę 

zwycięstwa o ludzkie prawa. Dzięki temu ukazują nam się żywe postaci bohaterów, 

niezwykle naturalne, nieupiększone, wraz z ludzkimi słabościami, wahaniami czy 

wewnętrznymi dylematami. Mamy też różne oceny tych wydarzeń, ich przebiegu i znaczenia 

dla dnia dzisiejszego. To, co łączy wszystkich bohaterów wywiadów, to przekonanie o 

słuszności zaangażowania się w walkę niepodległościową – mimo niejednorodnych ocen 

późniejszego zagospodarowania odzyskanej wolności. 

Trzeba też bardzo mocno podkreślić niezwykle wysoki poziom reprezentatywności 

wyboru tych dwudziestuośmiu wywiadów. Ich bohaterowie reprezentują rozmaite środowiska 

i zawody – są wśród nich zwykli robotnicy i doradcy, „żołnierze” i przywódcy strajków, 

duchowni i nauczyciele, studenci i wydawcy prasy podziemnej. Podobne zróżnicowanie 

dotyczy dalszych losów osób zaangażowanych w działalność strajkowo-opozycyjną, ich 

obecnego statusu społecznego i sytuacji życiowej.  

Dzięki tym wszystkim walorom czytelnik otrzymuje publikację pasjonującą, o 

wysokich walorach poznawczych, bez jakichkolwiek nachyleń ideowych, ukazującą 

niezwykle ważną część naszej najnowszej historii przez pryzmat doświadczeń bezpośrednich 

jej uczestników, przywołanych i wydobytych dzięki młodym ludziom, pragnącym ocalić ją od 
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zapomnienia. Publikacja ta stanowi nie tylko znakomity materiał dydaktyczny do nauki 

najnowszej historii, ale jest także symbolicznym hołdem wdzięczności złożonym bohaterom 

walki opozycyjnej i strajkowej przez młode pokolenie, które dzięki tym ludziom żyje w kraju 

wolnym, w Europie otwartych granic.  

 

 

Prof. dr hab. Marek Latoszek - Okiem socjologa nad dwoma 

pokoleniami „Solidarności” 

 

Przedmiotem książki są rozmowy w konwencji wywiadów z działaczami 

„Solidarności”. Udało się w ten sposób pozyskać materiał zarówno od sławnych ludzi sceny 

politycznej i zasłużonych działaczy solidarnościowych w Trójmieście (np. Lech Wałęsa, 

Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis, Aleksander Hall, ks. Henryk Jankowski), jak i od osób 

mniej zapamiętanych, a aktywnych w wydarzeniach strajkowych – wnoszą oni wiele do 

historii tamtego okresu.  

Pomysł jest pierwszorzędny, umożliwia bowiem włączenie młodzieży do sztafety 

pokoleń na rzecz kultywowania pamięci o rewolucji solidarnościowej, która wstrząsnęła 

światem, także zachodnim. A wiemy przecież, że w aspekcie wydarzeń 1980 roku strajki 

1988 roku są i mało znane i niedocenione. Nie bez znaczenia dla kształtowania świadomości 

młodych obywateli jest wyeksponowanie ich jako ważnego ogniwa protestów zamykających 

epokę komunizmu. Albowiem dobrze jest znać historię Europy, ale przede wszystkim trzeba 

znać historię Polski. Dobrze więc, że pomysłodawcy podjęli się tego zadania i zachęcili 

uczniów, żyjących doświadczeniem czasu dzisiejszego i z tej perspektywy aktualizujących 

przeżywane przez rozmówców wydarzenia. Zastosowana konwencja wywiadów 

przeprowadzanych przez młodzież pozwoliła im współuczestniczyć w powstającej publikacji, 

a także dała szansę aktywnego odbioru relacji uczestników strajku, zrozumienia wagi i 

znaczenia nie tak znowu odległych wydarzeń historycznych, których wpływ na teraźniejszość 

jest bezsporny – zwłaszcza że dla niektórych kilkunastolatków omawiane zagadnienia są 

historią wręcz „starożytną”, zważywszy szybki bieg toczącego się życia, jak też zaniedbania 

w edukacji historycznej. 

Współautorami pracy są uczniowie kilku gimnazjów w Gdańsku i innych 

miejscowości na Pomorzu. Aż 10 takich rozmów przeprowadzili uczniowie Gimnazjum nr 28 

pod opieką nauczycielki p. Hanny Minkiewicz. Z pewnością w przemyślanej konstrukcji 
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pytań mają swój udział nauczyciele – to każdy czytelnik rozpozna od razu – im też więc 

przypada niemała zasługa w zebraniu zgromadzonego w trakcie wywiadu materiału i w 

prowadzeniu młodych adeptów sztuki dziennikarstwa. 

W wielu relacjach można znaleźć konkretne nazwiska ludzi aktywnych w strajku i 

przykłady zdarzeń (np. w wypowiedziach Bogdana Lisa, Romana Gałęzewskiego, a 

zwłaszcza Czesława Nowaka). Krzysztof Koszlaga, opisując rzadziej wymieniany strajk 

nauczycielski, wymienia między innymi śp. Romana Lewtaka. Większość osób była 

represjonowana i podaje przykłady tych represji oraz przeżycia z nimi związane (opowiada o 

tym m.in. Bronisław Baranowski). W więzieniu siedział Krzysztof Dowgiałło – autor Ballady 

o Janku Wiśniewskim. Jednak za najbardziej dramatyczną opowieść uznałem wypowiedź o. 

Krzysztofa Łaszuka, którego ubowcy zaaresztowali po prostu na ulicy, znęcając się nad 

bezbronnym. Niewątpliwie ciekawym epizodem był przykład Bogusława Gołąba, który 

uratował w 1970 roku życie czołgiście. Często wymieniano konkretną parafię – ze 

szczególnym wskazaniem na kościół św. Brygidy i ks. Henryka Jankowskiego, a także ks. 

Stanisława Bogdanowicza z Bazyliki Mariackiej.  

Pracę ubarwiają zabawne sytuacyjne epizody ze strajku i ich komentarze z dzisiejszej 

perspektywy. Oczywiście życie toczyło się równolegle na różnych płaszczyznach – młodzi 

robotnicy i studenci założyli rodziny, zostali ojcami – i dziś mogą mieć satysfakcję, że 

rówieśnicy ich dzieci i wnuków są zainteresowani historią, którą oni tworzyli. 

Scenariusze wywiadów były zróżnicowane i dostosowane do życiorysów i ról, jakie 

odegrali rozmówcy w konkretnych sytuacjach strajkowych. Przeważały trzy kategorie ról: 

lidera strajku, działacza strajkowego w zakładzie pracy oraz osoby wspomagającej. 

Jak się można było spodziewać, działacze niższego i średniego szczebla, a także osoby 

wspomagające bardziej są skłonne do wypowiadania się w duchu niekontrolowanych emocji. 

Dominuje jednak język powielający znane kalki i stereotypy, w tym nawet medialne.   

Bardzo wielu uczestników strajku i osób wspomagających zasiliło później struktury 

komitetów obywatelskich i także dzisiaj są to pierwszoplanowe nazwiska w Polsce. 

Rozmowy z ówczesnymi liderami strajków, będącymi w centrum tamtych wydarzeń, a 

których wpływ także na współczesność Polski jest bezsporny– z pewnością były dla młodych 

dziennikarzy bardzo interesujące, a dla czytelników publikacji będą wielce pouczające. 

Być może dzięki tej pracy uda się ocalić od zapomnienia parę ważnych faktów czy 

nazwisk działaczy strajkowych na szczeblach wydziałów i zakładów pracy, którzy w 

następnych latach z różnych powodów zaniechali aktywności w działalności związkowej lub 

politycznej, przekazując „pałeczkę” innym. Bez tych „podoficerów” strajku walka nie 
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zostałaby wygrana, bo jednak – jak sądzę – „komunizm nie upadłby sam”.  

Spór o przywództwo grupowe traci na rzecz integralnego podejścia do protestów. 

Strajki w PRL miały komponentę samorodną – w pewnym momencie rolę iskry odgrywało 

jakieś wydarzenie przepełniające szalę niesprawiedliwości. Nauczeni doświadczeniem 

robotnicy potrafili się przestawić na wzór strajku okupacyjnego, połączonego z kontrolą 

wydarzeń w zakładach pracy i już nie wyprowadzali protestów na ulicę. Natomiast 

organizacje opozycyjne w Trójmieście, przede wszystkim WZZ i RMP, dostarczały koncepcji 

taktycznych. Interesujące są też nawiązania do głębszych korzeni sięgających konspiracji AK-

owskiej.  

Książka, w odróżnieniu na przykład od pamiętników pisanych podczas strajku i 

bezpośrednio po nim (Pamiętniki Sierpień ’80 we wspomnieniach, Gdańsk 1991), nie musi 

już – jak sądzę – demaskować systemu w PRL, który chyba dostatecznie został „odczarowany 

z nalotu ideologicznego” w okresie ostatnich kilkunastu lat. Wśród rozmówców mamy 

przecież do czynienia z wytrawnymi przeciwnikami komunizmu, którzy na własnej skórze 

sprawdzili, czym jest „więź partii z robotnikami”. Dzisiaj te sprawy się idealizuje, ale tak 

naprawdę nawet bohaterów stawiały one w sytuacjach dramatycznych rozterek i poczucia 

zagrożenia.  

Aktywny udział w strajkach wymagał odwagi, wspartej świadomością konieczności 

zmian w życiu społecznym, gospodarce i polityce – że „tak dalej żyć nie można” (wcześniej 

wyraziło się to m.in. w 21 postulatach). 

Analiza Sierpnia 1980, ale również strajków 1988 (jak przedstawia to m.in. Alojzy 

Szablewski – przewodniczący Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej w tamtym okresie) 

potwierdza przede wszystkim trudną sztukę przełamywania bariery strachu w skali masowej, 

gdyż był to niewątpliwie jeden z najistotniejszych czynników sukcesu robotników w starciu z 

komunistycznym systemem. W ich ocenie odczuwanie strachu spełniało pozytywną funkcję, 

bo zabezpieczało przed niepotrzebną brawurą. A uczestnicy strajku mieli się czego obawiać – 

mogli stracić nie tylko pracę i stabilizację życiową, ale także zdrowie i życie. Dręczeni przez 

SB działacze na ogół nie podpisywali lojalek, między innymi dlatego, że często od ich 

zachowania zależało życie innych ludzi w „podziemnym łańcuszku”. Po przejściu tego testu – 

jak można się domyślać – mają obiekcję wobec sztucznego demonstrowania bohaterstwa, z 

którym można się zetknąć w mediach, a które rozmówcom wydają się nieszczere.   

Niewątpliwie przeważało jednak myślenie optymistyczne – zwłaszcza w kwestii 

celowości udziału w strajkach 1988 (i w ogóle konieczności transformacji), nie brakuje 

jednak także krytycznych uwag dotyczących różnych zjawisk patologicznych, bezkarności 
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byłych oprawców, bezrobocia i tym podobne. 

Rekonstrukcja wydarzeń lat 80. pokazuje, że duma ze zwycięstwa wcale tak bardzo 

nie przeważa nad traumą przeżyć stanu wojennego i jego skutków. Trudno, ażeby byli 

działacze strajkowi bezkrytycznie akceptowali mechanizmy transformacji.  

Praca przypomina wielorakie uwarunkowania dróg prowadzących do niepodległości. 

Ciągłość protestów robotniczych rozpatruje się zazwyczaj od lat siedemdziesiątych, ponieważ 

doświadczenia ostatniego 18-lecia uchodzą czasem za decydujące dla uczenia się scenariuszy 

strajku. Dziś czcząc poznański Czerwiec ’56, cezurę tę wydłużamy o dalszych kilkanaście lat. 

Czytelnik zostaje zmuszony do refleksji i porównania tamtego okresu (zwłaszcza 

stanu wojennego i końca lat 80.) z latami obecnymi; zadaje sobie między innymi pytanie: 

„Dlaczego właściwie strajki wybuchały?”.  

Rozmowy wyraźnie wskazują na dwa główne motywy uczestnictwa w społecznych 

protestach, znane skądinąd już wcześniej: 

1) pragnienie życia w wolnej Polsce, po negatywnych doświadczeniach z zakłamanym 

i represyjnym systemem, narzuconym przez obce państwo; 

2) dążenie do systemu gospodarczego według wzorów zachodnich, jako podstawę do 

tworzenia indywidualnych strategii życiowych. 

Dla wielu „bezimiennych” włączenie się do sprawy umożliwiło zademonstrowanie 

własnych przekonań – w momencie, który uznali za jeden z najważniejszych w swoim życiu. 

Być może nie mogli się nie włączyć ze względu na reprezentowane przez siebie wartości, a 

wiadomo, że także chcieli walczyć o lepsze jutro dla swoich dzieci lub wnuków – których 

rówieśnicy teraz proszą o wspomnienia.  

Jednym z istotnych wątków w przeprowadzanych rozmowach okazało się 

przekonanie, że strajki z 1988 roku, podobnie jak poprzednie protesty, ujawniły kryzys 

strukturalny, mający swoje źródło w rządzącej nomenklaturze, nie zaś w amorficznej 

biurokracji, która jedynie stanowiła jej przybudówkę.  

Szczególne znaczenie miało kształtowanie się tożsamości społeczeństwa w trakcie 

dojrzewania, przez kolejne protesty społeczne. Społeczeństwo jawi się tutaj jako strona 

konfliktu, którego rzeczywistym przeciwnikiem była nomenklatura partyjno-ubecka, mająca 

osadzenie w makrostrukturze totalitarnej obozu sowieckiego. 

To dążenie do odzyskiwania tożsamości przełamywało się nie tylko przez centra 

strajkowe, ale również przez peryferie, które skutecznie wspierały wiodące zakłady pracy, 

nadając protestowi charakter masowy, nie można przy tym pominąć symbolicznego, ale i 

rzeczywistego udziału ludzi „zza bram” oraz oczywiście inteligencji. 
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W tym kontekście fakt bierności części zakładów i pracujących w nim ludzi stanowił 

mimo wszystko tylko margines. Ta bierna część społeczeństwa paradoksalnie dawała o sobie 

znać już w demokracji przez absencję wyborczą i marazm, a potem częściowe włączanie się – 

jak można przypuszczać – do elektoratu lewicy i partii populistycznych. Dodajmy, że 

legitymacja partyjna nie zawsze stanowiła kryterium podziału na MY i ONI. 

Wiele osób nawiązuje także do roli, jaką odegrał Kościół jako niepodległa i 

zaangażowana instytucja. W materiale znajdujemy potwierdzenie tezy, że bez udziału 

Kościoła jako instytucji suwerennej nie wiadomo, czy w ogóle doszłoby do pokonania 

systemu komunistycznego, a jeżeli tak, to wszystko byłoby o wiele bardziej dramatyczne. 

Kościół był z jednej strony depozytariuszem symboli religijnych i narodowych, „bardzo 

skutecznej broni” psychologicznej, z drugiej strony – stanowił azyl i czynnik wsparcia w 

sytuacjach traumatycznych. 

Po roku 1989 transformacja systemowa nabrała rozpędu – ale to być może jest temat 

na następną publikację. Z perspektywy kilkunastu lat rozmówcy ocenili III RP przeważnie 

pozytywnie, mimo jej licznych mankamentów. Część działaczy uważa jednak (np. Edward 

Szwajkiewicz czy Bogusław Gołąb), że wywalczona Polska daleka jest od wcześniejszych 

marzeń. Jak zwykle ścierają się tu też dwie postawy: romantyczna i pragmatyczna – co wcale 

nie musi oznaczać, że ta druga stanowi kwintesencję racjonalności, zważywszy element 

konformizmu. 

Książka jest ważna od strony poznawczej i edukacyjnej. Funkcja dydaktyczna 

omawianego zbioru jest bezsporna. Dylematy i wybory, o których tu mowa, dotyczą 

trudnych, ale i wdzięcznych tematów dla nauczycieli historii, gdy uczniowie zaczną zadawać 

dociekliwe pytania.  

Książka z pewnością utrwala minioną historię przez zainteresowanie nią uczniów i 

uświadomienie im wagi toczącej się w latach 1981–1989 walki o Polskę i takie wartości, jak 

godna praca, honor i solidarność, ale też prawo do przedsiębiorczości i ryzyka na wolnym 

rynku. Była to przecież walka o lepsze jutro, właśnie dla nich – dzieci i wnuków ludzi 

biorących udział w strajkach tamtego okresu. I niezależnie od tego, czy wszystkie wartości i 

postulaty zostały zrealizowane, był to „duży krok” w historii Polski – w rozwój kraju i 

świadomość ludzi. 

 

Wypowiedzi dwóch nauczycieli: Hanny Minkiewicz i Konrada Knocha, którzy byli 

opiekunami grup uczniów (najwięcej wywiadów) 
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Spotkanie po latach – H. Minkiewicz 

  

         Lata 80-te były dla mnie początkiem drogi do dorosłości. Jako dwudziestoletnia studentka 

zetknęłam się bezpośrednio z wielką historią. Oczywiście nie od razu zdałam sobie sprawę z 

wagi wydarzeń, które rozegrały się na moich oczach. Wielki zryw Sierpnia, wiece na 

Uniwersytecie Gdańskim wspierające strajkujących robotników, okupacyjny strajk w walce o 

NZS, ogromna radość ,że wreszcie coś się zmieni... Później  kolejny czarny Grudzień, przemoc 

na ulicach Gdańska, duszące gazy w powietrzu, ludzie z twarzami szarymi od pyłu , z wzrokiem 

utkwionym w ziemię, podeptani , zszargani. Ta Wigilia z 1981 roku była najsmutniejsza z 

wszystkich w mojej młodości.  Najgorsze było przekonanie ,że życie ucieka, a świat nie będzie 

na nas czekać. Czułam się przegrana jak moi dziadkowie i rodzice. O tym ,że Solidarność 

istnieje, utwierdzałam się z prasy podziemnej , z ulotek i z książek wydawanych w tzw. drugim 

obiegu. Brałam udział w spontanicznych wybuchach patriotyzmu w czasie demonstracji  

Trzeciomajowych czy listopadowych. Przypływ wielkiej siły spajającej na nowo naród 

poczułam na Zaspie , gdy ujrzałam naszego Papieża wśród morza flag i transparentów z 

symbolami Solidarności. Byłam już wtedy nauczycielką, matką dwojga maluchów. Chciałam 

dla nich innej Polski , a dla moich uczniów prawdy w programach nauczania. I żeby nikt im nie 

mówił, że nie zrobią kariery , jeśli nie zapiszą się do partii. Kiedy w 1988 związkowcy podnieśli 

znów śmiało głowy, wiedziałam ,że teraz , albo nigdy .Chaos gospodarczy ,osłabienie ZSRR , 

wyraźny strach partyjnych notabli dawały się zauważyć na pierwszy rzut oka. Do dziś jak 

najcenniejsze dobra przechowuję ulotki wyborcze Komitetów Obywatelskich z czerwca 1989 

roku. Radość z wygranej nie miała sobie równej. Polska stanęła u progu wielkich przemian , 

wkrótce okazało się, że nie tylko Polska... 

       Ludzie Sierpnia 80  i 88 roku są dla mnie twarzami suwerennej Polski ,gwarantami prawdy 

, uczciwości i sprawiedliwości. Wielkimi bohaterami. Niektórych porwała polityka , inni odeszli 

z Solidarności , bo mieli własny pomysł na życie , inni rzucili się w wir gospodarki rynkowej. 

W zakładach pracy walczących o przetrwanie pozostali cisi bohaterowie lat 80-tych. Nikt dziś 

poza bliskimi nie rozpoznaje ich twarzy na zdjęciach . Ale to oni wypełniali każdą przestrzeń , 

w której odbywał się strajk, salę BHP i stoczniowe place, to oni byli kamieniem węgielnym 

Solidarności .       

         Jako nauczycielka starałam się przekazać młodym wiedzę  o naszej najnowszej historii , 

dużo z nimi rozmawiałam , pokazywałam "bibułę", pierwsze egzemplarze  niezależnej prasy. 

Widziałam jednak, że interesuje ich to w niewielkim stopniu .Niewielu rozmawiało o tym w 

domu. Niezwykle pomocna okazała się dopiero wystawa "Drogi do wolności"  i konkursy dla 
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młodzieży organizowane przez "Solidarność .  Inicjatywa Sekcji Regionalnej Oświaty w 

Gdańsku , aby gimnazjaliści i licealiści przeprowadzili wywiady na temat strajków 88 roku , 

spotkała się z dużym zainteresowaniem moich uczniów. Mając trzynaście lat , stanęli przed 

wielkim dziennikarskim zadaniem. Z zajęć na warsztatach dziennikarskich wiedzieli, że muszą 

się dobrze przygotować do rozmowy ,  przemyśleć jej temat , zaplanować konstrukcję wywiadu. 

Jakież było ich zdziwienie  , gdy się okazało ,że o nie o wszystkich postaciach można zasięgnąć 

informacji w Internecie. Tym trudniejsze stało się wymyślenie ciekawych pytań , zwłaszcza, że 

i o strajkach 88 roku niewiele można przeczytać. To była pierwsza   lekcja dla moich uczniów. 

Poczuli ,że realizują ważny cel .Potem  nastąpił osobisty kontakt telefoniczny lub mailowy, 

akceptowanie pytań, umawianie się na wywiad, przygotowanie sprzętu. Cała dziennikarska 

przygoda!  

             Towarzyszyłam młodym dziennikarzom we wszystkich spotkaniach .Odbywały się one 

w pięknych gabinetach, do których wejścia pilnuje ochrona i w siedzibach firm, ale też w 

prywatnych mieszkaniach i w pomieszczeniach związkowych , nawet w podziemiu Komisji 

Krajowej, gdzie mieści się archiwum. Spotkanie po latach z tymi ludźmi było dla mnie i moich 

uczniów niezwykłym przeżyciem. Mimo różnorodności osobistych doświadczeń, 

charakterów i postaw można zauważyć  wspólne cechy działaczy Solidarności z tamtych 

lat: wyniesione z domu rodzinnego silne związki  poprzednich pokoleń z Polską , często 

rodowód powstańczy, przekonanie, że dla wolności i prawdy warto poświęcić nawet życie. 

Dzięki temu prosty robotnik dogadywał się z intelektualistą, mimo że mogli mieć inną wizję 

wolnej Polski. Wspomnienia wciąż są żywe w tych ludziach , nie żałują niczego ,co przeżyli, 

nawet szykan i upokorzeń .Nie czują się bohaterami. Tak trzeba było postąpić. Dziwią się ,gdy 

pada pytanie :dlaczego walczyli? Czy się nie bali? Oczywiście ,że się bali ,odpowiadają nieco 

zakłopotani. Strach jest bardzo ludzki, to doskonałe narzędzie terroru. Ale nauczyli się walczyć 

ze strachem , często doprowadzeni do ostateczności , nie mieli już nic do stracenia. Dziś 

dokonaliby tych samych wyborów , bo ich system wartości nie uległ zmianie.  

          Czy czują się zwycięzcami? W jakimś sensie tak.... mamy wolność, jesteśmy 

suwerennym krajem ,abyśmy tylko potrafili w nim żyć po nowemu. Czego nauczyli się moi 

uczniowie na tej lekcji wychowawczej? Że zwykli ludzie w niezwykłych czasach mogą dokonać 

wielkich rzeczy, że bohaterem nikt się nie rodzi ,a strach jest nieodłącznym towarzyszem 

człowieka. Że czasem trzeba dokonywać trudnych wyborów bez względu na koszty własne.  No 

i że nigdy nie wolno się godzić na zło. 

Za tę lekcję w imieniu moich uczniów z Gimnazjum nr 28 w Gdańsku serdecznie dziękuję  
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Posłowie – Konrad Knoch 

 

Pamiętam jak w 87 roku w stroju komunijnym witałem papieża machając do niego, 

kiedy przejeżdżał przez Sopot. Pamiętam tę atmosferę narodowego święta. W 88 roku 

skończyłem 10 lat. Pamiętam jak rodzice wzięli śpiwory, by nocować w czasie strajku na 

Uniwersytecie Gdańskim. Pamiętam jak rano, o 5:30 stawałem w kolejce pod supersamem by 

kupić tańsze mleko i chleb. Pamiętam, że kiedy przywożono papier toaletowy, każdy 

wychodził ze sklepu ozdobiony dziwnym naszyjnikiem. Pamiętam zapach pewexu, w którym 

można było poczuć smak wolności. Pamiętam wreszcie rok 89 - okrągły stół, wybory 

czerwcowe i zdanie: „Proszę Państwa dziś w Polsce skończył się komunizm”.  

 Uczniowie, którzy jeździli ze mną rozmowy urodzili się już po roku 89- mają po 15-

16 lat. Dla nich normalnym światem, jest świat, w którym nie brakuje szynki, bananów i 

pomarańczy, można korzystać z Internetu, telefonów komórkowych.. Nie są w stanie do 

końca zrozumieć, że 20 lat temu Polska wyglądała zupełnie inaczej: półki w sklepach były 

puste, o wszystko trzeba było walczyć w kilometrowych kolejkach, w telewizji istniały dwa 

kanały kontrolowane przez władzę, w dziale słodycze leżały wyroby czekoladopodobne, i że 

była tylko jedna partia. To była „normalność”. Wywiady z uczestnikami tamtych wydarzeń 

pozwoliły im lepiej zrozumieć i ogarnąć tamtą rzeczywistość, poznać zdanie tych, którzy 

chcieli tą rzeczywistość zmienić czy wręcz obalić. Pomogły wniknąć w motywy ich 

sprzeciwu.  

 Pewnie dla wszystkich osób, które przygotowywały relacje stały się one wielką szkołą 

dziennikarstwa- wiele pracy włożyli w ułożenie pytań, zdobycie literatury, poświęcili swój 

czas. Jednak dla mnie i moich uczniów spotkania z byłymi członkami opozycji były też 

czymś więcej. Dziś w świecie, w którym bardzo ciężko o patriotyzm, w którym bardzo trudno 

definiować czym on jest, rozmowy te stały się wielka lekcją patriotyzmu. Lekcją o walce z 

totalitarnym reżimem, o pędzie ku wolności, niezależności, przełamywaniu bariery bierności i 

strachu. Dzięki rozmowom mogliśmy się przenieść w przeszłość, poznać i prześledzić drogę 

życiową ludzi opozycji, dokonywane wybory. 

 Jako nauczyciel historii uważam, iż nie ma nic piękniejszego i cenniejszego niż żywe 

lekcje historii. Akcja Sekcji Oświaty Regionalnej w Gdańsku, przeprowadzenia przez 

uczniów wywiadów na temat strajków 88 roku zmobilizowała nas do wyjścia poza cztery 

ściany klasy, poza schematyczne ramy lekcji. Spotkania te stały się więc nie tylko lekcją 

patriotyzmu, ale prawdziwie żywą lekcją historii. 
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 Mimo, iż wielu z bohaterów tej książki twierdzi, że za bohaterów się nie uważa i że 

robiło po prostu to, co do nich należało, to jednak ja uważam, że byli i są to bohaterowie 

tamtych czasów. Że to oni dołożyli małą cegiełkę do tej Polski, którą dzisiaj mamy. Do Polski 

demokratycznej, będącej w NATO i strukturach europejskich. Gdyby ktoś ich wtedy zapytał, 

czy wyobrażają sobie taki scenariusz, żaden z nich pewnie by w to nie uwierzył. A jednak! I 

za to chciałbym im wraz z uczniami z Gdańskich Szkół Autonomicznych podziękować, 

przede wszystkim tym z którymi mieliśmy przyjemność rozmawiać. Dziękuję także 

pozostałym osobom, których relacje znalazły się w niniejszej książce, ale i tym, dla których w 

niej miejsca zabrakło. Dla setek bohaterów, którzy swoją działalnością opozycyjną 

przyczynili się do tego, że możemy dziś swobodnie mówić i pisać o tym,  co czujemy i o 

czym myślimy.  

  I wreszcie rzecz ostatnia. Nie zaniedbujmy symbolu jakim była i jest „Solidarność”, 

symbolu znanego przecież na całym świecie. Książka współtworzona przez uczniów jest taką 

właśnie próbą pamięci i ogarnięcia tego pięknego ruchu, który rozpoczął się w roku 80, ale i 

odżył na nowo w roku 88. Sądzę, że możemy być dumni z tego, że są młodzi ludzie gotowi 

uchronić od zapomnienia kawałek naszej pięknej historii.  

 

 

 

„W przededniu wolności. Młodzież pyta o strajki 1988 roku?” 

 

Lecha  Wałęsę, b. Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, laureata Pokojowej Nagrody 

Nobla (1983), przywódcę obozu solidarnościowo-opozycyjnego z lat 1988-1989, patrona 

niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989), b. Prezydenta RP (1990-

1995), przepytały ... 

 

Jana Hałasa, Przewodniczącego Komitetu Strajkowego w Porcie Północnym w 1988 

roku, Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (1992-

1993), b. Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, b. członka 

Zarządu Port Gdańsk, przepytała ...  

 

Bogdana Lisa, sygnatariusza Porozumień Sierpniowych, współtwórcę NSZZ 

„Solidarność”, jednego z liderów podziemnej „Solidarności”,  senatora RP (1989-991) z 

ramienia Związku, prywatnego przedsiębiorcę, obecnie Prezesa Fundacji „Centrum 

Solidarności”, przepytała ...  

 

Czesława Nowaka, więzionego w stanie wojennym, Przewodniczącego Komisji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdańskim w latach 1988-1989, posła RP 

dwóch kadencji (1989-1993), Przewodniczącego Stowarzyszenia „Godność”, radnego 

miasta Gdańska, przepytała ... 
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Aleksandra Halla, jednego z liderów Ruchu Młodej Polski, redaktora „Bratniaka”, 

działacza podziemnej „Solidarności”, doradcę Lecha Wałęsy w 1988 roku, ministra „bez 

teki” w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, b. posła AWS, dr historii i politologa, 

wykładowcę wyższej uczelni, przepytał ... 

 

Pawła Adamowicza, przewodniczącego Studenckiego Komitetu Strajkowego na UG w 

1988 roku, działacza ruchu Komitetów Obywatelskich, prorektora UG (1990-1993), b. 

Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, Prezydenta Miasta Gdańska od 1998 roku,  

przepytał ... 

 

Bronisława Baranowskiego, uczestnika strajków sierpniowych 1980 roku w Stoczni 

Gdańskiej, animatora ruchu strajkowego w tejże Stoczni w maju i sierpniu 1988 roku, 

obecnie członka Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Stoczni 

Gdańskiej, przepytała ...   

 

Krzysztofa Koszlagę, pedagoga, współtwórcę NSZZ „Solidarność” Oświaty w Gdańsku i 

regionie, działacza struktur podziemnych „Solidarności”, jednego z liderów 

regionalnych i krajowych władz Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po 

przełomie 1989 roku, przepytała ...   

 

Księdza Stanisława Płatka, duszpasterza w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku 

Nowym Porcie, kapelana strajkujących w Porcie Gdańskim i w Stoczni Gdańskiej w 

1988 roku, bliskiego współpracownika Lecha Wałęsy, wiernego przyjaciela 

„Solidarności”,  przepytał ..  

 

Bogusława Gołąba, uczestnika strajku sierpniowego 1980 roku w Stoczni Północnej, 

członka Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 1981 r., 

członka Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w 1988 roku, radnego miasta 

Gdańska (1990-1994), przepytali ... 

 

Krzysztofa Dowgiałłę, uczestnika strajku sierpniowego 1980 roku, członka Zarządu 

Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 1981 r., kilkakrotnie aresztowanego i 

więzionego w stanie wojennym, uczestnika strajków stoczniowych w 1988 r., posła RP 

(1989-1991), architekta, przepytała ...   
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Wywiad z Alojzym Szablewskim 

 

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”. 
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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 
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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 
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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 
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„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? 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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: 
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„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 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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 
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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? 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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, 
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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 

       (tekst autoryzowany) 

 

 

 

Edward Szwajkiewicz 

 

Oktawia Dmowska kl.I e 

Gimnazjum nr 28 w Gdańsku 

Nauczyciel Hanna Minkiewicz 

 

„ Chłopaki na tratwie z flaga „Solidarności na kiju 

Czyli , co się działo w Stoczni Gdańskiej 1988 r.  

 

Wywiad z Panem Edwardem Szwajkiewiczem, współorganizatorem strajku w maju 

1988 r. i wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego w sierpniu 1988 r. w Stoczni 

Gdańskiej. 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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…… 

 

 

 

Strajk z profesorem – Leszek Moszyński 

 

Dziś, gdy wspominam majowy strajk 1988 roku na Uniwersytecie Gdańskim, 

nieodłącznie kojarzy mi się on z osobą profesora slawistyki Leszka Moszyńskiego.  

W maju 1988 roku byłam studentką czwartego roku filologii polskiej. Gdy dowiedziałam się, 

że na Uniwersytecie Gdańskim ogłoszono strajk solidarnościowy z protestującymi od 2 maja 

pracownikami Stoczni Gdańskiej im. Lenina, wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem 

spakowaliśmy plecaki, wzięliśmy karimatki, śpiwory i pojechaliśmy na „humankę”. Moi 

rodzice specjalnie nie oponowali, mama była przyzwyczajona, swoistą tradycją rodzinną było, 

że w kolejnych strajkach zawsze ktoś z rodziny brał udział. W 1970 i 1980 w Stoczni 

Gdańskiej strajkował mój ojciec, w 1981 w strajku w Rafinerii Gdańskiej udział brał mój brat. 

Gorzej było z rodzicami Ryśka, którego ojciec został poważnie ranny podczas jednej 

z manifestacji w stanie wojennym, kiedy to paląca się rakieta trafiła go w twarz, wypalając 

część górnej szczęki. Dobrze, że był to rykoszet, bo gdyby było to bezpośrednie uderzenie, to 

by tego nie przeżył. 

 

Na Wydziale Humanistycznym zastaliśmy strajkujących studentów z różnych wydziałów. 

Niestety, z naszego roku było tylko kilka osób. Rozlokowaliśmy się w jednej z sal, zapas 

żywności, który mieliśmy w plecakach, zanieśliśmy do pomieszczenia, gdzie gromadzono 

wspólny prowiant – potem kilka dziewczyn przygotowywało z tego kanapki dla 

strajkujących. Ryśkowi ktoś wręczył tubę i tak przez kilka dni strajkowych pełniliśmy funkcję 

rozgłośni strajkowej i czytaliśmy ogłoszenia strajkowe. W największej auli organizowane 

były spotkania, na których członkowie komitetu strajkowego informowali o bieżącej sytuacji, 

msze święte odprawiał dominikanin, ojciec Stanisław Tasiemski. W ciągu dnia przychodzili 

studenci, którzy nie strajkowali, czasami przynosili informację, że planowana jest pacyfikacja 

strajku na uniwersytecie. Jakoś nam trudno było w to uwierzyć, choć stocznia była otoczona 

przez ZOMO, a 5 maja przyszła wiadomość, że oddziały specjalne MO rozbiły strajk w Hucie 

im. Lenina w Krakowie.  
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W trakcie strajku spotkaliśmy niewielu studentów z naszego roku. Część z tych, którzy nie 

przyłączyli się do protestu, bała się, że może to wpłynąć negatywnie na ich studia, część nie 

wierzyła, że można coś zmienić. Największy żal miałam wówczas do tych znajomych, którzy 

wykorzystali protest do zaliczania zaległości, szczególnie chętnie wówczas przyjmowali 

studentów wykładowcy studium wojskowego. Atmosfera strajków 1988 roku była zupełnie 

inna, niż ta z sierpnia 1980 roku. Stan wojenny i kolejne lata zabiły w wielu Polakach 

nadzieję, że może coś się zmienić. Szczególnie było to widoczne, gdy przejeżdżało się koło 

stoczni, ludzie w tramwaju obojętnie patrzyli na protestujących robotników.  

 

W uniwersyteckim strajku zabrakło również naszych wykładowców, szczególnie tych, którzy 

wydawali się ludźmi posiadającymi pewne zasady i których obecność ze studentami w tych 

trudnych chwilach wydawała się rzeczą naturalną. Dlatego zdziwiło nas, gdy do strajkujących 

przyszedł niemłody już profesor Leszek Moszyński, specjalista od języków słowiańskich, 

którego nazwisko kojarzyło się nam tylko ze „Wstępem do filologii słowiańskiej”, był 

bowiem jego autorem. Studenci filologii polskiej znali jego żonę, dr Danutę Moszyńską, 

budzącą postrach w czasie egzaminów z gramatyki historycznej języka polskiego. Profesor 

nie angażował się bezpośrednio w strajk, nie przemawiał, po prostu uznał, że nauczyciel 

powinien być razem ze studentami w trudnych chwilach.  

 

Szczególnie pamiętam jedną ze strajkowych nocy. Przez kilka godzin siedzieliśmy na piętrze, 

gdzie mieścił się Instytut Filologii Polskiej, popijaliśmy herbatę z poszczerbionych kubków, 

a profesor opowiadał nam o zjazdach slawistycznych. Stary profesor pokazał klasę, której 

zabrakło większości kadry naukowej Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

Pisząc ten tekst, sięgnęłam do biografii Profesora i znalazłam fakt, który w jakiś sposób 

tłumaczy, że w maju 1988 roku przyszedł wówczas do nas. W 1954 roku z powodów 

ideologicznych utracił on etat asystenta na uniwersytecie w Poznaniu.  

 

Małgorzata Kuźma  

   

Prof. zw. dr hab. Leszek Moszyński (1928-2006), slawista i polonista. Losy związały Go 

głównie z Lublinem, Poznaniem, Toruniem i Gdańskiem Badał całą Słowiańszczyznę: 

zgłębiając dzieje dawnych Słowian, teksty starocerkiewno-słowiańskie i tworząc własną 

syntezę podstaw słowiańskiej filologii. Autor m.in. bardzo dogłębnie, a zarazem przystępnie 

napisanego „Wstępu do filologii słowiańskiej”.  

 

(Na podst. wspomnienia Hanny Popowskiej-Taborskiej) 

 

 

Uwaga: całość publikacji znajdzie się na stronie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 

„Solidarność” www.solidarnosc.gda.pl  

http://www.solidarnosc.gda.pl/

