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Darczyńcy

Darczyńcy
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z siedzibą w Gdańsku.
Oświatowe komisje międzyzakładowe/zakładowe NSZZ „Solidarność”
z Regionu Gdańskiego w:
Brusach, Chojnicach, Czersku, Gdańsku, Kolbudach, Kwidzynie,
Lęborku, Nowym Dworze Gdańskim, Powiecie Tczew, Pruszczu
Gdańskim, Pucku, Rumi, Sopocie, Sztumie, Wejherowie, Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Niedosłyszących
nr 2 w Wejherowie.
Komisje międzyzakładowe/zakładowe NSZZ „Solidarność”
Regionu Gdańskiego w:
Enerdze Operator oddział Gdańsk, Poczcie Polskiej w Gdańsku,
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, Polpharmie SA
w Starogardzie Gdańskim, Gdańskiej Stoczni „Remontowa”
im. J. Piłsudskiego.
Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Koszalinie,
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty
NSZZ „Solidarność” w Olsztynie oraz w Koszalinie.
Osoby prywatne:
Bożena Brauer, Jan Dettlaff, Barbara Kamińska, Anna Kocik,
Alicja Kramp, Piotr Książek, Wojciech Książek, Aleksandra Lewicka,
Izabela Lorenz-Sikorska, Barbara Nowak.
Organy samorządowe:
Starostwo w Pucku, Miasto i Gmina Jastarnia, Gmina Krokowa,
Gmina Puck, Miasto Puck.
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Ocalić od zapomnienia
Fala sierpniowych strajków z 1980 roku doprowadziła do powstania NSZZ „Solidarność”.
W ciągu kilku miesięcy od rejestracji pierwszej
w krajach komunistycznych, niezależnej od władzy, legalnej organizacji związkowej przystąpiło
do niej 10 milionów Polaków. Struktury „Solidarności” powstały niemalże we wszystkich instytucjach i przedsiębiorstwach w Polsce.
Dziś, po 40 latach, pamięć o tamtych wydarzeniach, ludziach, ich często trudnych losach, się zaciera. Powszechnie
znane są nazwiska liderów, jednak fenomen „Solidarności” polegał na
tym, że za tymi liderami stały miliony członków związku i dziesiątki
tysięcy działaczy. Wielu z nich za swoje zaangażowanie było prześladowanych przez władze komunistyczne. Internowanie, wieloletnie
więzienie, wyrzucanie z pracy, dotkliwe kary finansowe, zmuszanie do
emigracji – to cena, jaką płacili działacze „Solidarności”. Wielu z nich
nigdy nie doczekało się zadośćuczynienia, a nawet zwykłego „przepraszam” ze strony swoich prześladowców. To, co możemy dla nich
zrobić, to zachować pamięć o ich bohaterskich czynach.
Książka Niepokorni nauczyciele. Czterdzieści lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej pokazuje między innymi trudne losy zwykłych ludzi, nauczycieli, którzy zapłacili wysoką cenę za to tylko, że
chcieli wykonywać swój zawód zgodnie z własnym sumieniem. Jest
ona ważnym przyczynkiem do wciąż nienapisanej historii Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, która przedstawiałaby w całości
działalność różnych struktur związkowych na Pomorzu.
Publikacja nie powstałaby, gdyby nie Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, który nie tylko jest pomysłodawcą
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książki, ale też jej współautorem. Jego starania wsparła Barbara Czyżykowska, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników
Oświaty i Wychowania Ziemi Puckiej „Solidarności”. Dzięki ich zaangażowaniu odkryta i zapisana została kolejna karta historii Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
Krzysztof Dośla
przewodniczący
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Wstęp

Wstęp
Impulsem do powstania książki Niepokorni nauczyciele. Czterdzieści
lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej były materiały przekazane
przez Jana Dettlaffa, opisujące losy jego nauczyciela, Piotra Wasilewskiego, który w lutym 1982 roku, za odczytanie na lekcji ulotki jednej
z opozycyjnych organizacji, został aresztowany, a następnie skazany
na trzy lata więzienia na mocy dekretów stanu wojennego. Szykany ze
strony komunistycznego reżimu spowodowały, że wyjechał do USA,
gdzie zmarł w 1993 roku.
Postanowiliśmy włączyć historię Ewy Muży, nauczycielki z Kuźnicy. W 1979 roku została ona zwolniona z funkcji dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kuźnicy za oflagowanie szkoły podczas historycznej
wizyty w Polsce papieża Jana Pawła II w czerwcu tegoż roku. Kolejne
szykany spotkały ją w październiku 1983 roku, kiedy została pozbawiona pracy nauczycielki za przeprowadzenie lekcji języka polskiego
na temat przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.
Losy tej dwójki niepokornych nauczycieli stały się inspiracją do
pracy nad historią oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej. Publikację na ten temat obiecywaliśmy podczas uroczystości, które odbyły się
w Pucku z okazji 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Chcieliśmy
opowiedzieć o ludziach naszej małej ojczyzny, którzy wiele poświęcili
dla wartości zawierających się w idei „Solidarności”.
W książce przypominamy też sylwetki innych działaczy oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej: nieżyjących już Władysława
Narkowicza (1939–2005) i Stefana Rambierta (1953–2020). Osób,
których, niestety, nie ma już wśród nas, a którzy zasługują na upamiętnienie, jest więcej, jak chociażby Tadeusz Mowiński, Jan Jabłoński, Bolesław Niemkiewicz czy ks. prałat Jan Felski. Część osób, które
tworzyły „Solidarność” na Ziemi Puckiej, żyje na emigracji, jak
Antoni Mucha czy Franciszek Proena. Przypominamy także działalność takich osób, jak: Jan Piotrowicz, Jan Szomburg, Zygmunt Orzeł,
i Franciszek Wenta.
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Na kształtowanie się struktur „Solidarności” w placówkach oświatowych na Ziemi Puckiej duży wpływ miało poczucie traumy po
tragicznych wydarzeniach Grudnia 1970 roku w Gdyni i Gdańsku,
a także rola, którą w 1980 roku odegrała „Solidarność” Puckich Zakładów Mechanicznych. Piszemy także o późniejszych wydarzeniach, jak
choćby manifestacji patriotycznej podczas obchodów Zaślubin Polski
z Morzem 11 lutego 1985 roku w Pucku, odsłonięciu tablicy poświęconej „Solidarności” w kościele farnym w Pucku (2005 r.) czy ronda
im. NSZZ „Solidarność” w Pucku (2010 r.). Wspominamy również
wspólne akcje związkowe prowadzone w obronie szkół czy szpitala
w Pucku przed planami znaczących zmian lub likwidacji.
Publikacja, która ukazuje się w 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, mogła powstać dzięki zaangażowaniu kilku osób. W docieraniu do różnych materiałów i faktów bardzo pomocna okazała się
praca Zygmunta Wiśniewskiego zatytułowana „Solidarność” nauczycielska Ziemi Puckiej (2005 r.), podobnie jak archiwum zdjęć i dokumentów, które przekazał Jan Piotrowicz, pierwszy delegat i członek
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Są wśród nich
zdjęcia autorstwa Mieczysława Makowskiego. Wielką pomocą były
także zdjęcia, które udostępnił nam Piotr Widerski. Podziękowania
kierujemy do Renaty Myczkowskiej, która wraz z grupą uczniów
z Zespołu Szkół Rolniczych w Rzucewie zebrała i zarchiwizowała
wiele z nich.
Wielką pomoc stanowiły działania Aldony Czerwińskiej, dyrektor
szkoły w Kłaninie, organu prowadzącego szkoły i starosty Jarosława
Białka, a także innych samorządów terytorialnych z Ziemi Puckiej.
Z kolei praca redakcyjna, opracowanie materiałów spoczęło na
Dziale Informacji i Promocji Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność”. Wielkie podziękowania należą się dziennikarzom
„Magazynu Solidarność”: Arturowi S. Górskiemu – współautorowi
tekstów i Małgorzacie Kuźmie, która teksty zredagowała.
Nie byłoby tej publikacji, gdyby nie wsparcie finansowe różnych
struktur NSZZ „Solidarność”, ale też samorządów terytorialnych
i osób prywatnych. Pełną listę darczyńców zamieszczamy na początku
książki.

Wstęp

Wydawanie książek w obecnych czasach nie jest zadaniem łatwym.
Potrzeba dodatkowej motywacji, czasami wręcz determinacji, aby
udało się zrealizować taki projekt. Od początku jednak towarzyszyło
nam przeświadczenie, że warto, ba, należy podjąć ten wysiłek. Oczywiście mając świadomość, że jest to jedynie fragment opisu różnych
działań.
Dzięki i chwała ludziom Grudnia, Sierpnia, „Solidarności”. Dzięki
także wielu mieszkańcom pięknej Ziemi Puckiej, będących cichymi
bohaterami naszej drogi do Wolnej Polski.
Barbara Czyżykowska,
przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Puckiej
Wojciech Książek,
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku
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Historia oświatowej „Solidarności”
Ziemi Puckiej1
Wojciech Książek
Drzewo bez korzeni usycha.
Przywołanie historii w czterdzieści lat od powstania Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Ziemi Puckiej stawia wiele wyzwań. Upływający czas
utrudnia ustalenie pewnych faktów, osadzenie ich w szerszej perspektywie. Pamięć bywa zawodna. Moją ledwo rozpoczętą pracę polonisty
w Zespole Szkół Zawodowych w Pucku w roku szkolnym 1980/1981
przerwało powołanie w maju 1981 roku do odbycia rocznej służby
wojskowej, stąd pewna przerwa w uczestniczeniu w wydarzeniach
tzw. karnawału „Solidarności”2 i początku stanu wojennego.
Dużą pomocą w przypomnieniu wydarzeń związanych z powstaniem „Solidarności” na Ziemi Puckiej były obchody kolejnych okrągłych rocznic Sierpnia 1980 roku, które odbywały się tu w 2005, 2010
i w 2015 roku. Istnieje wiele rozproszonych zapisów, wspomnień,
dokumentacji zdjęciowej. Jest też szersza publikacja, którą w 2005
roku opracował Zygmunt Wiśniewski pt. „Solidarność” nauczycielska
Ziemi Puckiej 1980–19893.
1

Ziemia Pucka – obecnie powiat pucki, który obejmuje następujące gminy:
Kosakowo (struktury „S” należą do Gdyni), Krokowa, Puck, miasta i gminy
Jastarnia i Władysławowo oraz miasta: Hel i Puck.

2

Karnawał „Solidarności” – okres 15–16 miesięcy pomiędzy sierpniem 1980 r.
(podpisanie Porozumień Sierpniowych w Gdańsku) a 13 grudnia 1981 r.
(wprowadzenie stanu wojennego), charakteryzujący się m.in. względnym
uwolnieniem swobód obywatelskich i ograniczeniem cenzury.

3

Z. Wiśniewski, „Solidarność” nauczycielska Ziemi Puckiej 1980–1989,
Zapiski Puckie, Zeszyt nr 5, Rocznik 2006, Muzeum Ziemi Puckiej.
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Doświadczenia „czarnego czwartku”
Panuje powszechne przekonanie, że nie byłoby Sierpnia 1980 roku
bez Grudnia 1970 roku. I to szczególnie na Wybrzeżu. Wielu mieszkańców Pucka i okolicznych gmin w tamtym czasie pracowało w gdyńskich zakładach, przede wszystkim w Stoczni Gdynia. Byli świadkami
tragicznych wydarzeń, które rozegrały się w czwartek, 17 grudnia 1970
roku, kiedy w okolicach przystanku Gdynia-Stocznia padły strzały do
robotników udających się do pracy na pierwszą zmianę. Dzień wcześniej stoczniowców do pracy w telewizyjnym wystąpieniu wezwał
ówczesny wicepremier Stanisław Kociołek. W ten dramatyczny
„czarny czwartek” w Gdyni zabito 18 osób, wszystkich ofiar śmiertelnych w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu było 44, około 1170 osób
było rannych. Wśród zabitych był portowiec Brunon Drywa, którego
córka, Gabriela Albertin, jest nauczycielką, obecnie kieruje Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Puck. Sam uczyłem w liceum profilowanym w Zespole Szkół Zawodowych w Pucku Kazimierza Pawlaczyka,
którego rodzina też przeżywała traumę grudniową. Ile takich rodzin
żyło na terenie Ziemi Puckiej? Co czuły dzieci, których rodzice ucierpieli w Grudniu w 1970 roku? Obowiązywał wówczas oficjalny nakaz
milczenia o tych wydarzeniach, trochę podobnie jak wobec zbrodni
katyńskiej.
Do dziś pamiętam, jak w roku 1970 stałem na przystanku autobusowym w Krokowej, czekając na autobus do Żarnowca, po lekcjach
w ósmej klasie szkoły podstawowej. Było chłodno, wietrznie. Ludzie
szeptem mówili do siebie, że w Gdyni od rana milicja, wojsko strzela
do robotników. Trudno było mi, wówczas piętnastolatkowi, zrozumieć, jak to możliwe? Strzelać do ludzi? Te pytania żyły w nas, ludziach
Wybrzeża. Wydarzenia Grudnia ’70 odcisnęły piętno na zbiorowej
pamięci mieszkańców Pomorza, stąd nieprzypadkowo strajki Sierpnia
’80 rozpoczęły się właśnie tutaj.
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Fot. Mieczysław Makowski

Początki NSZZ „Solidarność”
na terenie Ziemi Puckiej

Puckie Zakłady Mechaniczne. Józef Białk, Felicjan Manuszewski, Henryk
Muchowski, Jan Piotrowicz i Zygmunt Biskup.

Podczas strajków sierpniowych 1980 roku do protestów jako pierwsi
z terenu Pucka przyłączyli się pracownicy Puckich Zakładów Mechanicznych. Przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej tworzącego się związku został Jerzy Głowienka, zastępcą Jan Piotrowicz
(który jesienią 1980 r. został wybrany na przewodniczącego). We
władzach działali także: Czesław Ferra, Józef Białk, Zygmunt Biskup,
Jan Trybull, Jerzy Manuszewski, Stanisław Kollek, Stanisław Gawarzycki, Marcin Tomczyński. Jan Piotrowicz został łącznikiem między Puckiem a strajkującymi zakładami w Gdańsku. Współpracował
m.in. z Ludwikiem Potrykusem i Józefem Szomburgiem oraz fotografem Mieczysławem Makowskim. Może imponować liczba członków
związku widniejąca w zachowanych przez Jana Piotrowicza protokołach: Szkuner Władysławowo – 1950 członków, Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” Puck – 1200, Puckie Zakłady Mechaniczne
– 840, Koga Hel – 733, Stacja Hodowli Roślin w Krokowej – 450, Gryf
Władysławowo – 375, Zespół Opieki Zdrowotnej Puck – 309.
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20 października 1980 roku odbyło się zebranie założycielskie Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Puckiej. W jej
skład wchodzili: Jerzy Głowienka – przewodniczący, Jan Piotrowicz,
Ludwik Potrykus, Franciszek Proena, Ryszard Włudzik, Henryk Żalikowski, Jerzy Brunke, Tadeusz Mudlaff. Spotkania odbywały się co
tydzień. Wśród postulatów znalazło się m.in.: usprawnienie dowozu
gazu butlowego, poprawa zaopatrzenia w opał na zimę w szkołach i na
poczcie, uruchomienie linii kolejowej Puck – Krokowa. Jednym ze zrealizowanych postulatów była pomoc w powstaniu pełnej – ośmioklasowej – szkoły w Werblini. Powołano cztery komisje stałe: ds. kontroli
handlu i usług, ds. mieszkaniowych i socjalnych, ds. interwencji i ds.
ochrony środowiska. Jak pisze Jan Piotrowicz w zachowanym sprawozdaniu z prac komisji: Pragnę nadmienić, że nasza Komisja Porozumiewawcza jest pierwszą, która powstała w województwie gdańskim.
Od tej pory to forum było miejscem przekazywania materiałów,
informacji, ale też dyskusji i podejmowania wniosków i wystąpień do
władz lokalnych w konkretnych sprawach.
Jako młody polonista przygotowałem z grupą młodzieży z Zespołu
Szkół Zawodowych w Pucku spektakl oparty na tekstach Czesława
Miłosza, który wtedy został laureatem literackiej Nagrody Nobla. Nasz
pierwszy występ miał miejsce w sali Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pucku, niedaleko przejścia kolejowego, gdzie
odbywały się zebrania Komisji Porozumiewawczej. Kolejny odbył
się w puckim kościele farnym 1 maja 1981 roku po mszy św., która
zgromadziła dużo więcej osób niż partyjny pochód. Homilię wygłosił
wówczas ks. proboszcz Mieczysław Ronowski.
Komisja Porozumiewawcza podejmowała różne działania wobec
władz lokalnych: dotyczące szkolnictwa, służby zdrowia czy ekologii.
Szerszym echem odbiła się m.in. manifestacja w sprawie obrony Zatoki
Puckiej. Jednym z postulatów protestujących, którzy szli od Władysławowa do Pucka w maju 1981 r., było przyspieszenie prac nad powstaniem oczyszczalni ścieków w Swarzewie, a słowa z jednego z ówczesnych plakatów mają charakter ponadczasowy: Ratuj się kto może: tak
woła Zatoka i Bałtyckie Morze. Zbierano w tej sprawie podpisy na listach,
które zostały wysłane do władz wojewódzkich i kancelarii premiera.
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Marsz ekologiczny w obronie Zatoki Puckiej, maj 1981 roku.

Z czasem wśród przedstawicieli zakładów pracy ważną rolę zaczęła
odgrywać oświatowa „Solidarność”, w szkołach powstawało coraz
więcej związkowych kół. Jak pisze w przywołanej wyżej pracy Zygmunt Wiśniewski4:
Najbardziej aktywni w tym czasie okazali się nauczyciele z Zespołu
Szkół Zawodowych w Pucku – największej szkoły na terenie Ziemi Puckiej, liczącej ponad 100 pracowników, wraz z pracownikami warsztatów
szkolnych.

Podczas ogłoszonego przez władze krajowe „Solidarności” ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego w dniu 28 października 1981 r.
oflagowano szkoły w Starzynie i Żelistrzewie, zaś w szkołach władysławowskich wstrzymano się od zajęć dydaktycznych.

4

Z. Wiśniewski, „Solidarność” nauczycielska Ziemi Puckiej, 2005
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Ludzie oświatowej „Solidarności”
Na początku września 1980 roku kontakt z przedstawicielami „Solidarności” w Puckich Zakładach Mechanicznych nawiązał Antoni Mucha ze Szkoły
Podstawowej w Gnieżdżewie, Franciszek Proena z Zespołu Szkół Zawodowych w Pucku i Janusz Odrowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pucku. Ze
szkoły zawodowej w Pucku aktywnie włączali się także Tadeusz Mowiński, Ryszard Stentzel, Józef Fularczyk. Sam – do czasu powołania do wojska
w maju 1981 roku – byłem łącznikiem między oświatową „Solidarnością”
w ZSZ w Pucku, gdzie podjąłem pracę jako polonista, a powstającą Sekcją
Oświaty w Gdańsku z siedzibą przy ul. Osiek. W Starzynie struktury oświatowej „S” zakładała Ewa Mitzlaff, w Kuźnicy Ewa Muża, w Żelistrzewie Zbigniew Anisimowicz, w Zespole Szkół Rolniczych w Kłaninie Piotr Wasilewski i Jerzy Kowalewski, w Zespole Szkół Rolniczych w Rzucewie Łucja Knitter.
W następnych miesiącach łącznikami z Komisją Porozumiewawczą zostali
także Franciszek Bolda ze Szkoły Podstawowej w Chłapowie, Elżbieta Kortas
i Małgorzata Samglik ze Szkoły Podstawowej we Władysławowie. Najwięcej
członków „Solidarności”, bo ponad 90 procent ogółu zatrudnionych, było
w szkołach w Mrzezinie, Gnieżdżewie, Swarzewie, Strzelnie i Szkole Podstawowej nr 2 w Pucku. Do władz pierwszej Organizacji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Puckiej zostali
wybrani: Franciszek Proena – ZSZ w Pucku (przewodniczący), zastępcy: Zbigniew Anisimowicz (SP w Żelistrzewie), Antoni Mucha (SP w Gnieżdżewie),
Ryszard Radziejewski (LO w Pucku).
Dyrektorzy szkół czasami zachowywali stanowisko neutralne,
czasami jednak przeszkadzali w tworzeniu struktur „Solidarności”.
W sposób szczególny ilustrują to notatki służbowe ówczesnych dyrektorów placówek w Kuźnicy i Jastarni. Bardzo krytycznie ocenił kierownictwo Zespołu Szkół Rolniczych w Kłaninie Piotr Wasilewski
(w tej publikacji cytujemy fragment jego listu z 1989 roku). Trzeba
pamiętać, że wówczas w większości stanowiska dyrektorskie były to
tzw. stanowiska nomenklaturowe, których obsadzanie wymagało
akceptacji przez miejscowe struktury rządzącej PZPR.
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Fot. Archiwum Sekcji

Postulaty oświatowej „Solidarności”

Członkowie Komitetu Strajkowego z listopada 1980 roku. I rząd: Krystyna
Pieńkowska, Roman Lewtak, Jerzy Roman, Regina Dutkowska, Krystyna
Węgrzynowska i Maria Galeta z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Gdańsku, które przyszły odwiedzić strajkujących, II rząd: Danuta Nowakowska,
Antoni Mucha, Wiesław Wcisło, Justyna Rogińska, Andrzej Zieliński.

Już jesienią 1980 roku, podczas powstawania struktur „Solidarności”5, rozpoczęły się rozmowy dotyczące oświaty z ówczesnym Ministerstwem Oświaty i Wychowania. Strona związkowa domagała się
m.in. zwiększenia procentowego udziału oświaty w podziale dochodu
narodowego, traktowania podwyżek, które wówczas nauczyciele
otrzymali, jako dodatku drożyźnianego z tytułu rosnących kosztów utrzymania. Ponadto protestujący chcieli wstrzymania reformy
oświaty, która miała polegać na zastąpieniu ośmioletniej szkoły podstawowej dziesięcioletnią, na wzór szkolnictwa w ZSRR. Uchwała sejmowa z 1973 roku została ostatecznie uchylona w listopadzie 1981
roku. Domagali się również weryfikacji programów i podręczników
do nauczania historii i literatury oraz zmniejszenia obowiązkowego
5

Ostatecznie rejestracja NSZZ „Solidarność” nastąpiła 10 listopada 1980 r. –
po decyzji Sądu Najwyższego.

Niepokorni nauczyciele. 40 lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej

wymiaru godzin pracy nauczycieli, a więc nowelizacji Karty Praw
i Obowiązków Nauczyciela z 1972 roku. Ostatecznie pensum zostało
zmniejszone w ustawie Karta nauczyciela przyjętej 26 stycznia 1982
roku.
Postulatów było łącznie ponad 150. Wobec fiaska rozmów, w dniach
7–17 listopada 1980 roku doszło do strajku okupacyjnego w Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku, w którym z terenu Ziemi Puckiej uczestniczył Antoni Mucha. Wśród dokumentów zachowało się poparcie
dla postulatów strajkujących z Koła „Solidarności” w ZSR w Kłaninie,
którego przewodniczącym był Piotr Wasilewski.
Następne miesiące to intensywne prace ludzi oświatowej „Solidarności”, między innymi nad stworzeniem nowego aktu prawnego, który
regulowałby sprawy nauczycieli, co zaowocowało opracowaniem projektu Karty nauczyciela6.

Fot. Mieczysław Makowski
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Puckie Zakłady Mechaniczne, strajk ostrzegawczy, styczeń 1981 rok.
Zdzisław Gloza, Jan Piotrowicz, Zbigniew Janowski, Henryk Dybowski,
Kazimierz Boroszewski.
6

Ostatecznie dokument został przyjęty na początku stanu wojennego, ale
był on efektem pracy ludzi „Solidarności” w okresie zwanym karnawałem
„Solidarności”.

Historia oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej

Protesty i represje
Wielu działaczy oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej działało na rzecz praw nauczycieli, a także w obronie takich wartości, jak
patriotyzm czy wiara. Często za swoje zaangażowanie płacili wysoką
cenę.
Ewa Muża w 1979 roku została usunięta ze stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kuźnicy za to, że w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku udekorowała
szkołę polskimi i papieskimi flagami. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez dwa miesiące była zawieszona w czynnościach nauczyciela.
Ostatecznie została wyrzucona z zawodu w 1983 roku, kiedy w geście
solidarności wysłała, zredagowany wraz z dziećmi w klasie, telegram
gratulacyjny do Lecha Wałęsy w związku z przyznaniem mu Pokojowej Nagrody Nobla.
We wrześniu 1980 roku doszło do protestu w Zespole Szkół Rolniczych w Kłaninie. Nauczyciele przerwali lekcje, domagając się realizacji 32 postulatów. Wsparli ich pracownicy administracji i obsługi.
Liderem protestu był Piotr Wasilewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych, bardzo lubiany przez młodzież. Również w ZSR w Kłaninie
miała miejsce „walka o krzyże”. O zawieszenie w szkolnych salach
znaku chrześcijańskiej wiary wystąpiła również Krystyna Rotta ze
Szkoły Podstawowej w Kuźnicy. Ostatecznie krzyż zawieszono tylko
w pokoju nauczycielskim7.
Początek stanu wojennego to nachodzenie przez funkcjonariuszy
SB i milicji części działaczy „Solidarności”, wzywany na przesłuchania
był m.in. Antoni Mucha, został również zmuszony do zmiany miejsca
pracy.
Największe represje spotkały Piotra Wasilewskiego z Kłanina, który
18 lutego 1982 roku został wyprowadzony w kajdankach ze szkoły
i aresztowany. Następnie skazano go na trzy lata więzienia za propa7

Podobna „walka o krzyże” rozegrała się w szkole rolniczej w Miętnem koło
Warszawy, już w stanie wojennym.
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gowanie antysocjalistycznych idei wśród młodzieży oraz posiadanie
wrogich materiałów. Bezpośrednim powodem jego zatrzymania było
odczytanie na lekcji kilka dni wcześniej ulotki Konfederacji Polski
Niepodległej. Piotr Wasilewski wyszedł z więzienia w Potulicach jesienią 1982 roku, między innymi z uwagi na fakt, iż w domu pozostała
rodzina, w tym czwórka nieletnich dzieci. Został jednak pozbawiony
możliwości wykonywania zawodu. Stąd decyzja o emigracji do USA.
Jak wspomina pani Krystyna, żona Piotra Wasilewskiego:
18 lutego 1982 roku mąż wyszedł do pracy jak każdego dnia, i od tego
momentu już go nie widziałam. Do mojego domu przyszła Barbara
Wróbel (Borowska) i przyniosła szokującą wiadomość. Poinformowała
mnie, że mój mąż został aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Skutego w kajdanki, wyprowadzono ze szkoły na oczach uczniów w niewiadomym kierunku. Nikt z dyrekcji szkoły nie poinformował mnie, co
się stało z moim mężem, ale już następnego dnia miałam wizytę kilku
panów z SB, którzy brutalnie wtargnęli do naszego mieszkania w Kłaninie. Ci panowie przewrócili do góry nogami cały dom, zabierając ze
sobą kasety z nagranymi bajkami dla dzieci. Wszystkie materiały schowałam w bezpieczne miejsce, jak tylko dowiedziałam się co się stało,
także nic w ich ręce się nie dostało. Przez następne kilka tygodni szukałam męża po różnych więzieniach, w Pucku, Wejherowie. Oni odsyłali
mnie z jednego miejsca na drugie, nie udzielając żadnej informacji. Po
dwóch tygodniach odnalazłam męża w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Dodam jeszcze, że panowie z SB odwiedzili mnie kilka razy, nawet
potrafili o północy wojskowym samochodem stać pod oknem mojego
mieszkania w Kłaninie.

Część środowiska nauczycielskiego starała się organizować samopomoc związkową. Potajemne zbiórki pieniędzy przeprowadzane były
m.in. w ZSZ w Pucku, ale też w innych zakładach pracy, w tym w PZM
w Pucku, gdzie co miesiąc zbierano znaczące kwoty. Sam jeździłem
zdezelowaną syrenką, by przekazać zebrane środki Ewie Muży i Piotrowi Wasilewskiemu, który schorowany po pobycie w więzieniu został
bez stałej pracy. W końcu wyjechał z rodziną do USA, gdzie zmarł

Historia oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej

w 1993 roku. Pomocy rodzinie uwięzionego Piotra Wasilewskiego
i Ewie Muży udzielał także ks. prałat Henryk Jankowski i nauczyciele
z Gdańska. Już po okresie lat osiemdziesiątych Ewa Muża powiedziała,
że wciąż zachowuje kartkę, którą zostawiłem w Kuźnicy pod jej nieobecność. Czasami ważne są nawet małe gesty solidarności, pomocy,
które niosą nadzieję.

Weryfikacje nauczycieli w stanie wojennym
Odrębnym rodzajem szykan, które spotykały nauczycieli w stanie wojennym, były tak zwane weryfikacje. Każdy nauczyciel musiał
wypełnić ankietę, która zawierała m.in. takie pytania, jak:
l Czy nauczyciel uczestniczy w walce ze wszystkim, co osłabia socjalistyczną ojczyznę?
l Czy nauczyciel popularyzuje program i politykę partii?
W opinii weryfikacyjnej jednego z dyrektorów szkół napisano:
Były działacz rozwiązanej „Solidarności”, do chwili obecnej nie określił
swej przynależności do związków zawodowych.

5 sierpnia 1983 roku wznowił działalność, popierany przez władze
PRL, Związek Nauczycielstwa Polskiego, do którego pod wpływem różnych nacisków i „dla świętego spokoju” zapisywało się coraz więcej pracowników szkół. Jak pisze w cytowanej pracy Zygmunt Wiśniewski:
Stopień zorganizowania kadry nauczycielskiej w ZNP był jednym
z zasadniczych pytań w rozmowach weryfikacyjnych z dyrektorami
szkół8. (...) Związek Nauczycielstwa Polskiego władzom był potrzebny,
aby trzymać w ryzach kadrę nauczycielską. Prawie nie do pomyślenia
8

Z. Wiśniewski, „Solidarność” nauczycielska…, s. 61.
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było, aby do ZNP nie należał dyrektor szkoły, który z kolei rozliczany
był z tego, jaki odsetek w jego szkole liczyła organizacja związkowa9. Po
roku szkolnym 1984/1985 przeprowadzono kolejną weryfikację, po której
w dokumentach napisano: Nastąpił wyraźny postęp w stosunku do ubiegłego roku, jeżeli chodzi o przynależność kadry kierowniczej i nauczycieli
do ZNP10. Byli jednak nauczyciele, którzy nie szli na kompromisy z władzą, jednak często płacili za to utratą pracy.

Sytuacja, gdy prawo do działalności zdelegalizowanej dotąd „Solidarności” przyznano dopiero w 1989 roku, była także utrudnieniem
dla prowadzenia działalności związkowej w oświacie. Większość pracowników szkół po 1983 roku zapisała się do ZNP. Wcześniej, w latach
1980–1981, wstąpili w szeregi powstającego wówczas dziesięciomilionowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Stanowiło to problem etyczny dla części pracowników oświaty,
bo ile razy można zmieniać przynależność związkową. Wydaje się, że
sprawiedliwsze byłoby wprowadzenie prawnego obowiązku rejestracji
związków zawodowych od nowa po 1989 roku. Podobnie jak z podziałem majątku związkowego. Niestety, do niczego podobnego nie doszło.
Osobiście weryfikację przechodziłem w roku szkolnym 1985/1986,
gdy już z ZSZ w Pucku przeniosłem się do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Pucku. Jako nauczyciel dzieci niepełnosprawnych miałem odpowiadać m.in. na absurdalne pytanie: Jak
oddziałuję na młodzież pod kątem akceptacji ustrojowych socjalistycznego państwa? I co można było odpowiedzieć, wychowując dzieci
z orzeczonym upośledzeniem umysłowym, i to nie tylko lekkim, ale
czasami i umiarkowanym?
Weryfikacja polityczna nauczycieli przeprowadzona przez władze
komunistyczne była traumatycznym przeżyciem dla wielu z nas.
Stan wojenny przerwał karnawał „Solidarności”, nastał czas zwątpienia i beznadziei. Ludzie mieli poczucie braku perspektyw. Nikt
nie wierzył, że osławione inspekcje robotniczo-chłopskie uzdrowią
9
10

Jw., s.63.
Jw., s.61.
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Fot. Mieczysław Makowski

gospodarkę i życie publiczne. Stąd decyzje części Polaków o emigracji.
Drogę tę wybierali także działacze oświatowej „Solidarności”, których
dotknęły represje ze strony ówczesnej władzy. Wśród nich byli między
innymi: Piotr Wasilewski, Antoni Mucha, Franciszek Proena. Ocenia
się, że w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wyjechało z Polski
około miliona, najczęściej dobrze wykształconych, przedsiębiorczych,
młodych ludzi, co jest także niechlubnym efektem wprowadzenia
stanu wojennego i próby zdławienia ducha i idei „Solidarności”.

Puck, rocznica zaślubin Polski z morzem, 1985 rok.

Kaszubi i „Solidarność”
W książce tej nie może zabraknąć przypomnienia roli, jaką w czasie PRL-u dla „Solidarności”, w ogóle dla walki o niepodległą Polskę,
odegrali ludzie związani ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Bo
przecież to nie tylko obecność Lecha Bądkowskiego w trakcie negocjacji Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z rządem w sierpniu 1980 roku, ale i wiele działań różnych struktur ZKP. Także na
terenie Ziemi Puckiej część członków „S” zarazem aktywnie działała
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w zrzeszeniu, jak chociażby Zygmunt Orzeł czy nieżyjący już Paweł Tarnowski. Ta działalność ZKP w sferze formacyjnej, zachowania tradycji,
pamięci, języka, wartości rodzinnych, była i pozostaje nie do przecenienia. Przykładem jest działalność oddziału (partu) w Krokowej, którego
członkiem pozostaje autor niniejszej publikacji. Podobnie formacyjną
rolę często odgrywały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej prężnie
działające w wielu miejscowościach na terenie Ziemi Puckiej.
Można powiedzieć, że społeczność Kaszubów, oczywiście pewna jej
część, na różne sposoby dążyła do poszerzenia przestrzeni wolności.
Kiedyś metropolita wrocławski ks. kard. Henryk Gulbinowicz powiedział, że Polacy to naród, który nie lubi, jak mu się za długo w kaszę dmucha. Te słowa, jak sądzę, odnoszą się także do wielu Kaszubów. Wiąże
się z tym także sprawa ekonomii, przywiązania do własności prywatnej.
Tego uczyło między innymi prowadzenie kutrów czy obsługa turystów
– choćby wynajem pokoi. Kaszubi mieli poczucie, że władza komunistyczna nie traktuje ich jako pełnoprawnych obywateli, byli marginalizowani, objawiało się to m.in. w trudnościach w awansie, jak choćby na
stanowiska dyrektorskie czy funkcyjne do lokalnych władz.
Okazją do zamanifestowania dumy Kaszubów stały się obchody
z okazji 65 rocznicy zaślubin Polski z morzem, które odbyły się w porcie i na rynku w Pucku 11 lutego 1985 roku. Wziął w nich udział nie
tylko prymas Polski ks. kard. Józef Glemp, ale także lider ówczesnej
opozycji – Lech Wałęsa. Na uroczystość przybyli także biskupi wszystkich diecezji nadmorskich oraz tłum mieszkańców Pucka i okolic.
Ksiądz prymas otrzymał m.in. koło sterowe z dedykacją od Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Puckich Zakładach Mechanicznych. Na fotografiach widać rynek pucki i okolice portu pełne ludzi,
w tym odczytującego list powitalny Zygmunta Orła.
Na terenie Ziemi Puckiej miały też miejsce akcje ulotkowe i malowania haseł na murach przeciw indoktrynacji komunistycznej
i stanowi wojennemu. Nasiliły się one szczególnie po bestialskim
zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki w październiku 1984
roku. Wśród aresztowanych na 48 godzin za akcje kolportażu ulotek
i wydawnictw bezdebitowych, z groźbą dłuższego wyroku, był m.in.
Justyn Narkowicz z Jastarni. Jak opowiada po latach jego syn, obecny
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burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz, rodzina spotkała się wówczas z wieloma przejawami solidarności i pomocy ze strony mieszkańców gminy. Podobną pomocą sąsiedzką otoczono Ewę Mużę. Z kolei
z informacji uzyskanych od Jana Piotrowicza wynika, że w mieszkaniu
Ireny Itrych w Pucku przechowywano urządzenie radiowe przywiezione przy pomocy Tadeusza Mowińskiego z Gdyni, z którego zostały
nadane dwa programy.

Wsparcie Kościoła
Podobnie jak w całej Polsce, także na terenie Ziemi Puckiej „Solidarność” miała wsparcie w Kościele katolickim. Przykładem tego był
symbol „Solidarności”, który w stanie wojennym, dzięki ks. prałatowi
Janowi Felskiemu, został umieszczony obok tabernakulum ołtarza kościoła farnego w Pucku. Był to dowód, że „Solidarność” trwa,
a ludzie pamiętają. Na księdza prałata były wywierane naciski, nieskuteczne zresztą, aby usunął ten znak. Wielu księży z terenu Ziemi
Puckiej wspierało walkę o odzyskanie niepodległości, szczególnie po
zamordowaniu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki jesienią 1984
roku. Msze za ojczyznę odbywały się w wielu parafiach. Dużo osób
przychodziło na kazania znanych księży podczas letnich nabożeństw
w Dębkach, gdzie przyjeżdżało sporo opozycjonistów, a teren był
mocno inwigilowany przez SB.
Ciekawym faktem był rekordowy udział młodzieży w latach 1983
i 1984 w pielgrzymkach maszerujących ze Swarzewa na Jasną Górę
(trzon Kaszubskiej Pielgrzymki stanowiła młodzież z dekanatu puckiego). Warto zwrócić uwagę, że jednym ze współorganizatorów pielgrzymek grup młodzieży na Jasną Górę przed stanem wojennym był
Piotr Wasilewski, nauczyciel z Kłanina.
Akcentuję ten fakt także w obliczu obecnych ataków na wartości
chrześcijańskie i na Kościół katolicki. W preambule Statutu NSZZ
„Solidarność” jest odwołanie do wartości chrześcijańskich i patrio-

29

Niepokorni nauczyciele. 40 lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej

tycznych. Staramy się o tym pamiętać, jak i o słowach świętego Jana
Pawła II, którego wpływ na „Solidarność” był niezaprzeczalny. Wielkie znaczenie dla ludzi „S” miało jego nauczanie, pielgrzymki do
Polski, w tym szczególnie ta z 1987 roku, kiedy to odwiedził Gdynię
i Gdańsk. Apel polskiego papieża: Europo, wróć do swoich korzeni,
pozostaje ważną busolą. Ale czy jego słowa są dobrze słyszane?
Zwieńczeniem, przypomnieniem tego współdziałania „Solidarności” i Kościoła, było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w kościele farnym
w Pucku w 2005 roku z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność”. Powstała ona
dzięki działaniom posła Kazimierza Plocke i kierownika oddziału NSZZ
„Solidarność” w Pucku Ireneusza Wiśniewskiego oraz wsparciu organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”. Na tablicy znalazł się napis:
Zło dobrem zwyciężaj – Św. Paweł. – Dla uczczenia 25 rocznicy powstania
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – wiernego narodowi polskiemu i wartościom ludzkim. Za dar wolności Bogu
wdzięczność, a ludziom pamięć – „Solidarność” Ziemi Puckiej. Tę inicjatywę mocno wspierał ówczesny proboszcz ks. Jerzy Kunca.

Fot. ze zbiorów Barbary Czyżykowskiej
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Puck, tablica, 2005 rok.

Mówi się, że kiedy zamilknie pamięć, będą mówiły kamienie. A ta
kamienna tablica trwa.

Historia oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej

Reaktywowanie NSZZ „Solidarność”
w 1989 roku
Po powtórnej rejestracji NSZZ „Solidarność” 17 kwietnia 1989 roku
na Ziemi Puckiej zaczęły się intensywne działania na rzecz odbudowy
struktur związkowych w placówkach oświatowych. Podejmowali je
m.in. Stefan Rambiert, Marek Dąbkowski, Zbigniew Anisimiowicz,
a także autor tej publikacji. Oświatowa „Solidarność” swą pierwszą
siedzibę miała w Urzędzie Gminy Puck wraz z aktywnie wówczas
działającą terenową strukturą „Solidarności” Rolników Indywidualnych, której liderem był Edward Lieske. Później przeniosła się do
budynku, gdzie obecnie znajduje się Straż Miejska. Aktualnie mieści
się w budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Sambora.
Przed stanem wojennym przewodniczącym oświatowej „S” Ziemi
Puckiej był Franciszek Proena. Po 1989 roku kolejno przewodniczyli
jej: Marek Dąbkowski (ZSZ w Pucku, obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Gdyni), Stefan Rambiert (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku), Ireneusz Wiśniewski (SP w Krokowej),
Barbara Czyżykowska (ZSR w Rzucewie), która pełni tę funkcję
do chwili obecnej. W 1993 roku przewodniczącym Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego został autor
publikacji (z przerwą w latach 1997–2001 na pełnienie funkcji wiceministra edukacji narodowej). Jednym z organizatorów „S” oświatowej na terenie Półwyspu Helskiego był nieżyjący już Władysław Narkowicz z Jastarni.
Pucka oświatowa „Solidarność” należy do Oddziału Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, którego kierownikami byli po 1989
roku kolejno: autor publikacji, Jan Jabłoński (Spółka Wodno-Ściekowa
Swarzewo), Ireneusz Wiśniewski, Stefan Rambiert, a po jego śmierci na
początku 2020 r. – Ryszard Karsznia (Szkuner Władysławowo).
Oddział ZRG w Pucku skupia organizacje „Solidarności” z różnych zakładów pracy. Niestety, część z nich już nie funkcjonuje, najczęściej na skutek likwidacji lub daleko idących przekształceń własnościowych. Silna organizacja związkowa była w Stacji Hodowli
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Roślin w Krokowej (przewodniczyli jej Franciszek Wenta i Janusz
Żuk), w Pucku kierował podobną Bolesław Niemkiewicz. W zakładzie powstałym po przekształceniu PZM-ów znaczącą rolę odgrywali
między innymi Czesław Selke i Florian Rambiert. Do dziś działa orga-

Fot. Piotr Widerski
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Sztandar Puckich Zakładów Mechanicznych. Stoją od lewej: Czesław Selke,
Piotr Juśko, Florian Rambiert, Barbara Czyżykowska.

nizacja związkowa w Szkunerze we Władysławowie, której liderem
jest Ryszard Karsznia (także członek Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „S”). „Solidarność” ma swoją organizację w Straży Pożarnej,
której przewodniczy Dariusz Białk. Aktywnie działa „Solidarność”
w Szpitalu Puckim (przewodnicząca Izabela Kupska-Topór). Na terenie Ziemi Puckiej organizacje „S” działają m.in.: w Spółce Wodno-Ściekowej Swarzewo (przewodniczący Mariusz Topór), w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK”
(przewodnicząca Maria Przyradzka), w Fabryce Maszyn POMECH
(przed nowymi wyborami), w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie
(przewodniczący Jarosław Orzeł), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku (przewodnicząca Anna Wielhorska), w Centralnym
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie (przewodnicząca
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Bogumiła Bugajska). W 1990 roku, podczas obchodów dziesięciolecia „Solidarności”, nastąpiło poświęcenie sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Puckich Zakładów Mechanicznych, obecnie
znajduje się on w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Sztandary związkowe
mają organizacje związkowe w Szkunerze z Władysławowa oraz
oświatowa „Solidarność” Ziemi Puckiej.
Warto przypomnieć kontrowersje, które związane były z planem
połączenia szpitali w Pucku i w Wejherowie. Ostatecznie, także dzięki
działaniom Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i starostwa,
szpital w Pucku dalej funkcjonuje odrębnie.

Samorządność lokalna i Komitety Obywatelskie
Na przełomie 1988 i 1989 roku zaczęły powstawać Komitety Obywatelskie – także na Pomorzu, Ziemi Puckiej. Część osób związanych
z ruchem „Solidarności”, do których sam należałem, dalej działała
aktywnie w strukturach NSZZ „Solidarność”, część zaś zaangażowała się
bardziej w działalność Komitetów Obywatelskich. Zadanie było pilne
i poważne, bo trzeba było przygotować się do wyborów samorządowych, które odbyły się w 1990 roku. Wiele osób aktywnie działających
w latach osiemdziesiątych w szeroko rozumianej opozycji wobec władzy
komunistycznej zostało radnymi, podjęło pracę w różnych organach
wykonawczych samorządów, jak chociażby Kazimierz Plocke (który
został wójtem gminy Krokowa), Jan Piotrowicz czy Zygmunt Orzeł.
To były też bardzo trudne i odpowiedzialne wyzwania. Warto pamiętać
chociażby o gminie Krokowa, która jako jedna z pierwszych w Polsce podjęła decyzję o usamorządowieniu szkół i przedszkoli na swoim terenie.
Samorządy w następnych latach musiały podejmować trudne decyzje, czasami o likwidacji czy prywatyzacji zakładów pracy, co budziło
i budzi różne kontrowersje. Niemniej trzeba widzieć las, nie tylko
same drzewa. Wydaje się, że Ziemia Pucka wiele skorzystała na przemianach samorządowych, także w dziedzinie edukacji. P
 owstały cho-
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ciażby dwie piękne nowe szkoły w gminie Krokowa, w tym w moim
rodzinnym Żarnowcu, czy w gminie Puck, gdzie po 1989 roku wybudowano cztery placówki oświatowe.

Codzienna praca oświatowej „Solidarności”
W 2010 roku odsłonięto rondo im. NSZZ „Solidarność” w Pucku
i poświęcono sztandar Komisji Międzyzakładowej Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Puckiej. To wielka
praca przewodniczącej Barbary Czyżykowskiej, ale i współpracowników z KM. Godna podkreślenia jest akceptacja i zgodne głosowanie
radnych miasta Pucka nad uchwałą o nadaniu imienia rondu. Ważny
był też udział przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego podczas uroczystości.

Fot. Piotr Widerski
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Odsłonięcie ronda im. NSZZ „Solidarność” w Pucku: Krzysztof Dośla,
Barbara Czyżykowska, Marek Rintz, Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
Kazimierz Plocke, Jan Piotrowicz.
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Fot. Piotr Widerski

Działalność oświatowej „Solidarności” to przede wszystkim
codzienna, systematyczna praca na rzecz ludzi oświaty – członków
związku. Komisja Międzyzakładowa opiniuje projekty aktów prawnych, pomaga w awansie zawodowym, współpracuje z samorządami,
których jest kilka: powiat pucki, miasto Puck, gmina Puck, miasto
i gmina Władysławowo, miasto i gmina Jastarnia, miasto Hel, gmina
Krokowa. Związek „Solidarność” negocjuje regulaminy pracy, wynagrodzeń, uczestniczy w komisjach nagród, ds. awansu zawodowego,
w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów. To obrona
godnych płac, warunków pracy, to konsultacje prawne, czasami reprezentowanie członków związku w sądzie pracy.
To także wyjazdy do Gdańska, czasami do Warszawy na manifestacje, akcje protestacyjne, przykładowo w sprawie obrony Karty nauczyciela, podwyżek płac – także dla pracowników administracji i obsługi
szkolnej, obniżenia wieku emerytalnego. Problem zbyt niskich wynagrodzeń jest jednym z głównych wyzwań. I to nie tylko w oświacie.

2006 rok, Rzucewo. Wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego
„Od Jałty do Gdańska”.
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Związek występuje przeciw nieuzasadnionym likwidacjom placówek. Najpoważniejszy sprzeciw i wsparcie koła „S” nastąpiło w przypadku Szkoły Podstawowej w Werblini, którą postawiono wstępnie
w stan likwidacji dwukrotnie: w 2019 i 2020 roku. Bezskutecznie. Bardzo dużym wyzwaniem była organizacja akcji protestacyjnej w oświacie, w tym strajku czynnego, w pierwszej połowie 2019 roku.
Pucka „Solidarność” oświaty współpracuje z Międzyregionalną
Sekcją Oświaty z siedzibą w Gdańsku na przykład w organizacji konkursu historycznego „Od Jałty do Gdańska”. W 2006 roku finał powiatowy tego konkursu odbył się w ZSR w Rzucewie.
Dużym zainteresowaniem szkół z terenu Ziemi Puckiej cieszą
się organizowane przez sekcję wojewódzkie konkursy plastyczno-muzyczne pod nazwą „Polska – moje miejsce, mój kraj”. W ostatniej edycji, której finał odbył się w 2019 roku, jedną z nagród uzyskał zespół ze Szkoły Podstawowej w Żarnowcu, przygotowany przez
nauczyciela Bartłomieja Szefke. Ważnym fragmentem tych konkursów jest także możliwość poznania najnowszej historii Polski, w tym
historii Sali BHP Stoczni Gdańskiej i placu Solidarności.

Fot. Ryszard Kuźma
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2019 rok. Laureaci konkursu muzycznego ze Szkoły Podstawowej
w Żarnowcu pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
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Fot. z archiwum „Magazynu Solidarność”

Oświatowa „Solidarność” w Pucku corocznie wspiera Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstały przy Regionie Gdańskim. Do
tej pory w jego 17 edycjach przyznano prawie 700 stypendiów, m.in.
stypendystami zostali uczniowie z terenu powiatu puckiego: szkoły
podstawowej i gimnazjum w Krokowej, gimnazjum w Wierzchucinie,
w Pucku, w Jastarni, w Mrzezinie, we Władysławowie, w Żelistrzewie,
Liceum Ogólnokształcącego w Pucku – wykaz imienny znajduje się na
stronie www.solidarnosc.gda.pl/oswiata.

Rok 2016. Gośćmi uroczystości wręczenia stypendiów byli prezydent Andrzej
Duda i premier Beata Szydło. Wśród stypendystów: Michał Godlewski z Pucka,
Paulina Górkowska z Wierzchucina, Mikołaj Wszołek z Krokowej.

Związkowcy z „Solidarności” włączają się w organizację konferencji programowych dotyczących oświaty. Przykładowo w Pucku została
zorganizowana debata na temat problemów wychowawczych w szkołach. Jedna z powiatowych konferencji odbyła się w Sali Ratuszowej
w Pucku, w 2005 roku. Przedstawiciele puckiej oświatowej „S” brali
udział w kilku konferencjach w Gdańsku dotyczących m.in. sytuacji
świetlic szkolnych, problemów przedszkoli i sześciolatków w szkołach,
sytuacji pedagogów i psychologów szkolnych, zmian organizacyjnych
i programowych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i zawodowym,
bibliotek szkolnych, sytuacji szkolnictwa specjalnego i integracyjnego
oraz problemów dyrektorów szkół. Ważnym przedsięwzięciem patrio-
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tyczno-edukacyjnym było przygotowanie i odsłonięcie w marcu 2016
roku wystawy plenerowej w Jastarni poświęconej działalności Żołnierzy Wyklętych na Pomorzu. Było to możliwe dzięki aktywności
nauczycielki Mirosławy Meyer, burmistrza Tyberiusza Narkowicza
i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Fot. z archiwum Mirosławy Meyer
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Jastarnia, 2016 rok. Michał Kohnke, Marian Sellin, Tyberiusz Narkowicz,
Mirosława Meyer, Ewa Muża, Barbara Czyżykowska, Wojciech Książek,
Krzysztof Drażba.

Działalność „Solidarności” oświaty w Pucku to także inicjatywy
socjalne, wyjazdy do teatrów (np. Muzycznego w Gdyni), wycieczki,
organizacja rodzinnych spotkań rekreacyjno-sportowych. To między
innymi festyn rodzinny w Ośrodku Sportów Olimpijskich, którego
organizatorem był Jan Krypa oraz na Helu, który zorganizowany został
przy pomocy Beaty Gregorczyk. Odbyło się też kilka ulicznych biegów
sztafetowych Ziemi Puckiej (m.in. w 2005 r.). Kwintesencją tych działań
na rzecz budowania więzi wśród ludzi „Solidarności” była organizacja
balów karnawałowych na Zamku w Krokowej. W sumie odbyło się ich
trzynaście. Ich inicjatorem był przewodniczący Ireneusz Wiśniewski,
a kontynuowała je przewodnicząca Barbara Czyżykowska, oczywiście
przy pomocy osób z Komisji Międzyzakładowej. Ale to też sztuka, aby
umieć jako lider włączyć większą grupę do współdziałania.
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Fot. Piotr Widerski
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Puck, 2005 rok. Konferencja na temat problemów wychowawczych
w szkołach. Barbara Czyżykowska, Tadeusz Puszkarczuk, Wojciech Książek,
Andrzej Sitkiewicz, Krzysztof Dośla.

Jako przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, wywodzący się
z Ziemi Puckiej, chciałbym podkreślić rolę Barbary Czyżykowskiej
z ZSP w Rzucewie, która jest inicjatorką wielu działań. Jej pracę wspierają: Sylwia Markiewicz i Mariola Włudzik z ZSZ w Pucku, Małgorzata
Śliwicka z SP w Sławoszynie, Renata Myczkowska i Joanna Styczewska
z b. ZSR w Rzucewie, Maria Plocke, Gabriela Albertin, Ewelina Pilc-Bojke z b. ZSR w Kłaninie, Beata Ziętarska z SP w Werblini, Hanna
Sarnecka z SP w Żelistrzewie, Mirosława Meyer z SP w Jastarni, Monika
Godlewska z SP w Pucku, Janusz Dubieniecki ze Szkoły Muzycznej
w Pucku, Beata Gregorczyk z LO w Helu, Irena Repińska i Zygmunt
Wiśniewski z SP w Celbowie i Dorota Markstein z SP w Leśniewie.
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Odznaczenia

Fot. Piotr Widerski
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Sztandar oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej. Małgorzata Śliwicka,
Zygmunt Wiśniewski, Joanna Łuczak.

Po wielu staraniach, na wniosek oświatowej „Solidarności” Ziemi
Puckiej oraz Międzyregionalnej Sekcji Oświaty, został przyznany Ewie
Muży z Kuźnicy Krzyż Wolności i Solidarności. Uroczyste wręczenie
miało miejsce w marcu 2016 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Dopiero w marcu 2020 roku Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, mógł formalnie wystąpić do
Prezydenta RP (za pośrednictwem Instytutu Pamięci Narodowej) o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności śp. Piotrowi Wasilewskiemu. Było to
możliwe dzięki wielkiej pomocy Jana Dettlaffa, byłego ucznia pana Piotra,
który utrzymuje kontakt z rodziną Piotra Wasilewskiego11. Poprzez niego
otrzymaliśmy potwierdzenie zgody na przyjęcie odznaczenia ze strony
wdowy – Krystyny Wasilewskiej-Brisco, byłej nauczycielki ZSR w Kłaninie.
11

W przypadku przyznawania odznaczeń pośmiertnie potrzebna jest zgoda
najbliższych zmarłego.
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Autor opracowania – na wniosek Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich – otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Doceniono tym samym jego starania i podejmowanie działań na rzecz
odkrywania przez szkoły prawdy o najnowszej historii Polski, w tym
mordu w 1940 roku na około 20 tysiącach polskich mundurowych
w Katyniu, Kozielsku i Miednoje.
Wśród odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej są
m.in.: Barbara Czyżykowska, Gabriela Albertin, Janusz Dubieniecki,
Beata Gregorczyk, Monika Magrean, Elżbieta Margas-Dzwonnik,
Dorota Markstein, Urszula Mazajło, Mirosława Meyer, Maria Plocke,
Hanna Sarnecka, Małgorzata Śliwicka, Ireneusz Wiśniewski, Zygmunt
Wiśniewski, Mariola Włudzik.
Złotymi i Srebrnymi Odznakami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odznaczeni zostali m.in.: Barbara Bukowska,
Joanna Derc, Liliana Heyducka, Maria Nowakowska, Maria Palachowska, Kazimierz Plocke, Marek Rutkowski, Andrzej Sitkiewicz, Małgorzata Szymańska, Adam Śliwicki, Beata Ziętarska, Andrzej Ziółkowski.

„Solidarność” to zaproszenie do rozmowy
Mija czterdzieści lat działalności „Solidarności”, do których to lat
ludzie z Wybrzeża tak naprawdę powinni doliczyć jeszcze dziesięć,
bo tragedia z Grudnia 1970 była kamieniem założycielskim Sierpnia
’80, mitem wolności i swobody, który trwał. Już fakt, iż w 1980 roku
podczas strajków nie wychodzono z terenu zakładów pracy, był lekcją Grudnia. Pomnik Grudnia 1970 roku powstał w krótkim czasie,
jakby w przeczuciu, że już za rok skończy się karnawał „Solidarności.”
Został on odsłonięty 16 grudnia 1980 roku, za rok byłoby to pewnie
niemożliwe, gdyż już od 13 grudnia 1981 roku wprowadzony został
stan wojenny, trwała blokada Stoczni Gdańskiej.
Na obchody okrągłych rocznic powstania NSZZ „Solidarność”
w 2005, w 2010 i w 2015 roku kierowano zaproszenia m.in. do przewod-
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niczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośli, prywatnie też mieszkańca Pucka, do posła, ówczesnego
wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke, prywatnie mieszkańca
Kłanina, do posłów różnych ugrupowań politycznych, włodarzy samorządów terytorialnych, radnych, ludzi oświaty, działaczy „S”. To pokazuje, że można być razem, można mówić do siebie, nie na siebie, co jest
podstawą dialogu. „Solidarność” była takim zaproszeniem do rozmowy
o sprawach najważniejszych dla człowieka, dla Polski i oby tak zostało.
Oby wartości, które legły u podstaw NSZZ „Solidarność”, były też fundamentem języka naszego porozumiewania się, taktu, prawdy ocen.
Oddając należny szacunek i pamięć czasami już nieżyjącym, czasami bezimiennym, współautorom sukcesu Sierpnia 1980 roku,
powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Ziemi Puckiej, obyśmy
mogli powtarzać biblijne słowa: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary ustrzegłem… A w sytuacji napięć, konfliktów, abyśmy potrafili, mówiąc słowami Norwida, różnić się pięknie.

Piotr Wasilewski
Zapomniany bohater
drogi do Wolnej Polski
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Piotr Wasilewski, zapomniany
bohater drogi do Wolnej Polski
Wojciech Książek
2 marca 2020 roku, podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Jan Dettlaff, kierownik Oddziału ZRG
w Wejherowie, przekazał mi informacje i kopie materiałów związanych z postacią Piotra Wasilewskiego. Ten nauczyciel szkoły rolniczej
w Kłaninie k. Pucka 18 lutego 1982 roku został aresztowany w szkole
i wyprowadzony w kajdankach. Skazano go na trzy lata więzienia.
Wyszedł warunkowo wcześniej, zaś jesienią 1983 roku wyemigrował
z rodziną do USA. Zmarł w 1993 roku.
Wspominam ten moment, bo oznaczał pewien przełom. Od pewnego już czasu szukaliśmy w „Solidarności” oświaty Ziemi Puckiej
kontaktu z rodziną Piotra Wasilewskiego, przedstawionego do uhonorowania Krzyżem Wolności i Solidarności, jednak warunkiem
przyznania odznaczenia osobie nieżyjącej jest zgoda rodziny12. Nie
udało się to poprzez środowisko nauczycieli w Kłaninie, pytaliśmy
nawet w Wieluniu, miejscu jego urodzenia. W końcu gdańska Sekcja
Oświaty zwróciła się w maju 2018 r. do Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Gdańsku z apelem, aby to IPN wystąpił o odznaczenie
dla Piotra Wasilewskiego na podstawie własnej dokumentacji. Stąd
wdzięczność dla Jana Dettlaffa, byłego ucznia Piotra Wasilewskiego.
Dużego wsparcia udzieliły także jego byłe uczennice – Danuta Bigott
i Alicja Kramp, które przekazały część korespondencji ze swoim
nauczycielem (ich fragmenty przytaczamy w tej publikacji). Wśród
nich była bardzo krytyczna ocena Piotra Wasilewskiego ówczesnych
władz szkoły, zapisana w liście z kwietnia 1989 roku. Niektóre listy
mają moc przesłania, jak ten fragment z 1987 roku:
12

Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi RP Prezes IPN.
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Teraz dopiero wiem, jakim skarbem jest język i jakie leży w nim piękno.
Kocham go z całej duszy i chciałbym ową miłość przekazać również
mym dzieciom. Bowiem język polski jest wspaniały, ale przecież i on nie
jest w stanie oddać wszystkiego, jak każdy twór człowieczy.

Fot. z archiwum rodziny Wasilewskich
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Rodzina Wasilewskich. Od góry: Tomasz, Anna, Gabriela, Stanisław, poniżej
rodzice Piotr i Krystyna oraz córka Maria.

W listach zauważalna jest tęsknota Piotra Wasilewskiego za ojczyzną,
ów syndrom Skawińskiego z „Latarnika” Henryka Sienkiewicza. Nie
każdy potrafi znaleźć się na emigracji. Można domniemywać, że była
to jedna z przyczyn zbyt szybkiej jego śmierci w wieku zaledwie 43 lat.
Kiedy przegląda się dokumenty dotyczące sprawy karnej, którą
władze komunistyczne wszczęły przeciwko nauczycielowi z Kłanina,
zastanawia miałkość uzasadnienia decyzji prokuratorskich o tymczasowym aresztowaniu, a następnie o skierowaniu sprawy do sądu.
Całe oskarżenie opierało się na fakcie odczytania na lekcji przez Piotra
Wasilewskiego jednej ulotki Konfederacji Polski Niepodległej. Dokumenty te podpisywali prokuratorzy Marynarki Wojennej z Gdyni:
Paweł Ejsmont, Konrad Bankiewicz, Emil Cholewka, a odwołanie do
prokuratury wojskowej w Warszawie Jan Siemianowski.
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Bulwersujący jest również wyrok wydany przez Sąd Marynarki
Wojennej w Gdyni13, który skazał Piotra Wasilewskiego na trzy lata więzienia. Jakby tego było mało, zasądził dodatkowo 5440 złotych kosztów
sądowych od skazanego. Musiał zapłacić między innymi dwa razy po 70
złotych za konwój do więzienia. Czyli nie dość, że ojca czwórki małych
dzieci skazuje się na więzienie, to jeszcze jego rodzinę obciąża się kosztami postępowania sądowego, bo przecież odsiadując wyrok sam nie
mógł uregulować należności. Zasądzona kwota odpowiadała ówczesnej dobrej pensji. Co miała zrobić żona Piotra – Krystyna? Trudno to
nazwać inaczej jak biurokratyczną podłością. O haniebnym wymiarze
postępowania władz PRL-u świadczą chociażby zamieszczone w tej
publikacji wspomnienia wdowy z dni aresztowania męża14.
Do opowieści o niepokornym nauczycielu z Kłanina swoją część
dodał Czesław Nowak, prezes gdańskiego Stowarzyszenia „Godność”, który odezwał się po moim wpisie na Facebooku. Okazało się,
że odsiadywał wyrok w Potulicach razem z Piotrem Wasilewskim.
Zdaniem Czesława Nowaka wciąż nierozliczeni zostali prokuratorzy
i sędziowie z czasów PRL.
Od ponad 27 lat upominamy się jako Stowarzyszenie „Godność”, aby
prokuratorzy i sędziowie komunistycznych sądów, którzy skazywali
patriotów, byli wydaleni z wymiaru sprawiedliwości. Jak Pan widzi –
bezskutecznie. Wielu z tych, którzy skazywali, pozostawili w wymiarze
sprawiedliwości swoich następców. Wielu sędziów Sądu Najwyższego
odejdzie niebawem na wysokie emerytury. Czy sędziowie i prokuratorzy, którzy skazywali patriotów w PRL, powinni otrzymywać je w takiej
wysokości? Gdybyśmy je obniżyli i wydalili z wymiaru sprawiedliwości,
byłoby to zadośćuczynienie za krzywdy uczynione takim ludziom jak
Piotr Wasilewski.

13

14

Skład sądu skazującego Piotra Wasilewskiego: Aleksander Głowa, Andrzej
Pinko, Janusz Lenarcik, a wcześniej postanowienie podpisywali także Stefan
Dziubiński i Andrzej Grzybowski.
Patrz str. 64
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Rozmowa z Czesławem Nowakiem została zamieszczona w dalszej
części publikacji.
Prezentacja dokumentów ze sprawy sądowej Piotra Wasilewskiego
powinna poruszyć sumienia, przypomnieć, że prawda wraca.
Znałem osobiście Piotra Wasilewskiego. Zakładaliśmy „Solidarność” – on w Kłaninie, ja w większym kręgu osób w Zespole Szkół
Zawodowych w Pucku. W maju 1981 roku powołano mnie na rok do
wojska. Gdy wróciłem, Piotr przebywał od lutego 1982 roku w więzieniu. Uderzyli w niego nie tylko za odczytanie ulotki – to był pretekst.
Była w tym zemsta za aktywność Piotra, który jako przewodniczący
koła „Solidarności” już jesienią 1980 roku wystąpił z postulatami
dotyczącymi warunków pracy do dyrekcji szkoły. Kierował pisma do
Rady Państwa w sprawie rejestracji NSZZ „Solidarność” czy podpisania porozumienia MEN ze strajkującymi wówczas w Gdańsku pracownikami oświaty.
Sposób, w jaki władze komunistyczne „rozprawiły się” z Piotrem
Wasilewskim, był pokazem brutalnej siły, ich celem było spacyfikowanie nastrojów na terenie Ziemi Puckiej. Nie tylko w oświacie,
także w Puckich Zakładach Mechanicznych, gdzie liderem był Jan
Piotrowicz. Pamiętam, że gdy wróciłem do pracy w czerwcu 1982
roku, w pokoju nauczycielskim narastało poczucie klęski. Ukaranie skromnego nauczyciela z Kłanina dla władzy było tak ważne, że
informację o wyroku podano w głównym wydaniu „Dziennika Telewizyjnego”.
Co musiała wówczas przeżywać rodzina – wie tylko ona. W publikacji w dalszej części zamieszczamy wywiad z panią Krystyną, która
w tak trudnych warunkach zapewniła opiekę czwórce dzieci. Jest
cichym bohaterem tych zdarzeń. A fragmenty, gdy opowiada o przekazaniu grypsu w bucie lub w papierosie podczas widzenia w więzieniu, są jak rodem z filmu sensacyjnego.
Wracając pamięcią do spotkań założycielskich „Solidarności”
oświaty jesienią i zimą 1980 roku w Pucku, przypominam sobie postać
Piotra Wasilewskiego, szczupłego i wysokiego, z trochę melancholijnym, trochę nieobecnym spojrzeniem. A jak wspominał Czesław
Nowak, w więzieniu w Potulicach Piotr wśród więźniów politycznych
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miał ksywę „Kapeenowiec”. Nie ma KPN, nie żyje Piotr Wasilewski,
ale pozostaje nasza pamięć i szacunek.
I dobrze by było, aby obudziło się sumienie różnych komunistycznych funkcjonariuszy PZPR, którzy przyczynili się do jego krzywdy.
Choć to chyba płonne nadzieje, biorąc pod uwagę wypowiedź jednego
z nich, który oceniając po latach tamte wydarzenia, dziś z lekceważeniem mówi: Próbuje się robić z Wasilewskiego męczennika15. Trzeba
mieć świadomość, że spór o historię, próby jej relatywizacji, zacierania różnic między sprawcami (także tym pośrednimi) a ofiarami,
wciąż trwa.
Otrzymaliśmy do ewentualnego wykorzystania w przygotowywanej publikacji także wspomnienia Piotra Wasilewskiego z podróży,
które w 1989 roku wraz z rodziną odbył po Stanach Zjednoczonych.
Ten bardzo szczegółowy opis na 50 stronie kończy słowami:
Dochodziła trzecia w nocy. Przez skłębione chmury przedarł się księżyc. Ten sam, który tak niesamowicie świecił nad Grand Canyon, który
przeglądał się w falach Pacyfiku. Ten sam księżyc i ten sam Wielki Wóz,
które oglądały zawsze w zamyśleniu oczy dziecka na polskiej ziemi, idącego z zadartą w niebo głową, prowadzonego przez rodziców za ręce.
Rodzice – odeszli, a ziemia owa – daleko, jak czas, który się posunął, jak
przeszłość. Pozostają wspomnienia, wciąż żywe, tym piękniejsze – im
słabiej pamięta się zło i przebyte cierpienia.

Chciałoby się powiedzieć, tak po ludzku, od siebie: Piotrze, niech Ci ów
księżyc dalej świeci, niech Ci ziemia, nawet ta emigracyjna, lekką będzie.
Jakie to ważne, także dla trójki uczniów przywołanych w publikacji,
przeżywających traumę, gdy ich nauczyciela wyprowadzano skutego
kajdankami ze szkoły, że nie zapomnieliśmy. Czasami pamięć jest
jak katharsis, ciężar spada z serca. Przynajmniej w jakiejś jego części.
Tak, zmarli mogą pomóc nam, żywym. A Piotrowi Wasilewskiemu to
się od nas należy – nie wolno nam zapominać o cichych bohaterach
naszej wolności!
15

Z. Wiśniewski, „Solidarność” nauczycielska…, s. 59.
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Pismo skierowane
przez Koło
oświatowej
„Solidarności”
w Kłaninie, któremu
przewodniczył Piotr
Wasilewski, do
Rady Państwa PRL
w sprawie rejestracji
związku.

1 września 2020 roku w Kłaninie, w holu szkoły, skąd 38 lat temu
wyprowadzono w kajdankach Piotra Wasilewskiego, zostanie odsłonięta tablica o treści:
Pamięci Piotra Wasilewskiego (1950–1993),
Nauczyciela Technikum Rolniczego w Kłaninie,
aresztowanego w szkole 18 lutego 1982 roku,
skazanego na trzy lata więzienia w stanie wojennym.
Emigranta politycznego.
Chwała Bohaterom!
Region Gdański NSZZ „Solidarność”,
Starostwo Powiatowe w Pucku,
Społeczność szkolna w Kłaninie.
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Pismo Koła oświatowej „Solidarności” w Kłaninie popierające akcję
strajkową.
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Nauczyciel w kajdankach
Artur S. Górski

Nie próbujcie się buntować
Piotr Wasilewski, człowiek, który zaplątał się w tryby historii, został
skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w 1982 roku na trzy
lata pozbawienia wolności.
Skromny wiejski nauczyciel. Miał żonę i czworo dzieci. Pewnego
zimowego dnia 12 lutego 1982 roku, w szarej, smutnej szkole postanowił odczytać deklarację partii, której nawet nie był członkiem, Konfederacji Polski Niepodległej. Zamiar swój zrealizował. Zapłacił za to
wysoką cenę, cenę wolności.
Wzmianka o skazaniu nauczyciela ukazała się w reżimowej prasie i w
głównym wydaniu „Dziennika Telewizyjnego” w kronice kryminalnej,
co było dodatkową szykaną mającą upodlić człowieka. O Piotra Wasilewskiego nie upomniała się żadna polityczna organizacja międzynarodowa. Nie był bohaterem audycji emitowanych na falach Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa. Pamiętała o nim garstka nauczycieli
z „Solidarności”, niosąc pomoc rodzinie. Pracę znalazł przy parafii
i przy dorywczych zajęciach. Pomogli zwykli ludzie. Niektórzy...
– Staraliśmy się organizować zbiórkę wśród członków „Solidarności” na Ziemi Puckiej, starała się go wesprzeć także parafia Świętej Brygidy w Gdańsku, ale to było niewystarczające dla rodziny z czwórką
małych dzieci. Wyemigrowali do USA – wspomina Wojciech Książek,
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.
Piotr Wasilewski postąpił tak, jak uważał, że było trzeba. Dlaczego
zdecydował się na gest buntu?
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Ten nauczyciel zawodu już we wrześniu 1980 roku był liderem
strajku w Zespole Szkół Rolniczych w Kłaninie, gdzie sformułowano 32 postulaty, przy dużym wsparciu pracowników administracji
i obsługi. Później organizował NSZZ „Solidarność” w szkole, walczył
o zawieszenie krzyża w klasie, współorganizował pielgrzymki młodzieży na Jasną Górę.
System PRL jednak nie tolerował niepokornych. 18 lutego 1982
roku przed południem Piotr Wasilewski został wyprowadzony ze
szkoły w kajdankach. Manifestacja przemocy była potrzebna ówczesnej władzy, aby zastraszyć innych nauczycieli, by pokazać, że władza
może wszystko. Chociaż bezpośrednim powodem skazania przez Sąd
Marynarki Wojennej Piotra Wasilewskiego na trzy lata pozbawienia wolności było odczytanie na lekcji ulotki KPN, to należy ten akt
przemocy odczytać jako zemstę za jego postawę i próbę zastraszenia
innych nauczycieli: „Nie próbujcie się buntować. Nie macie szans”. W
karcie zatrzymania i na postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu
z 20 lutego 1982 roku widnieje data zatrzymania 18 lutego 1982 r.,
godzina 11.00. W wezwaniu do zapłaty kosztów sądowych skrupulatnie wyliczono stawkę za konwój: dwa razy po 70 złotych.
Nie był to wcale rzadki fakt zastraszania nauczycieli. Wyjątkowy
przez wymiar kary za błahe przewinienie wobec bezprawia stanu
wojennego. Był taki czas, w latach 60. ubiegłego wieku, gdy za wystawienie obrazu Matki Boskiej na Boże Ciało nauczyciel mógł być przeniesiony 600 kilometrów dalej, w inny region Polski. Zimą 1982 roku
za odczytanie kilku kartek papieru nauczyciel z Kłanina trafił do więzienia, a po wyjściu na „wolność” nie mógł znaleźć żadnej stałej pracy.
Opuszczając więzienie w Potulicach, pozostał bez pracy – z tak zwanym wilczym biletem.
Uderzenie reżimu w 1981 i 1982 roku w samoorganizujące się
w NSZZ „Solidarność” społeczeństwo było tak silne, że nie ominęło
nawet wiejskiej szkoły.
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Noc generałów
W niedzielę, 13 grudnia 1981 roku o świcie Polska wstrzymała
oddech. Uderzenie wojska i Milicji Obywatelskiej było mocne i skuteczne. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego dowodzona przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który skupił w swoich rękach
pełnię władzy: szefa PZPR, tekę premiera, dowódcy armii i ministra
obrony narodowej. Udało mu się przedłużyć agonię systemu o osiem lat.
W grudniu 1981 roku nadzieja, wzbudzona przez „Solidarność”,
zdawała się gasnąć, w polskich domach zagościł lęk. O to właśnie
chodziło wojskowym. Rozmach tej operacji był ogromny. Biorąc pod
uwagę skalę operacji i jej bezwzględność, chyląc czoła przed każdym,
kto wówczas ucierpiał, trzeba przyznać, że ofiar było nadspodziewanie mało. To zaś było zasługą „Solidarności”, która przyjęła (z nielicznymi, na szczęście, wyjątkami) postawę walki bez przemocy o prawa
pracownicze i o demokrację.

Bez ostrzeżenia
Biuro Polityczne KC PZPR decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego zaakceptowało 5 grudnia 1981 r. Generał Jaruzelski miał swobodę co do wyboru daty i godziny rozpoczęcia operacji. „Towarzysze radzieccy”, w tym marszałek Wiktor Kulikow, głównodowodzący
połączonymi siłami Układu Warszawskiego, informację o konkretnej
dacie otrzymali 48 godzin wcześniej.
Po godzinie 22.30 w sobotę, 12 grudnia 1981 r. milicjanci i esbecy
oraz ponad 6 tysięcy żołnierzy WOP i WSW w ramach akcji „Azalia”
zajęło i wyłączyło (tuż przed północą z 12 na 13 grudnia) 451 cywilnych central telefonicznych, przecinając łączność w całym kraju.
Od północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, nim jeszcze rozplakatowano obwieszczenia, a w Dzienniku Ustaw wydrukowano proklamację
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Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i Dekret o stanie wojennym,
zaczęły się aresztowania co aktywniejszych działaczy „Solidarności”
oraz kilkunastu byłych oficjeli z dawnego aparatu PRL.
Wokół Trójmiasta nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r. skoncentrowano
znaczne siły milicji i wojska. Kordony milicji błyskawicznie otoczyły
zakłady pracy. Zachód (w tym USA), posiadając wiedzę o planach
reżimu, nie ostrzegł „Solidarności”.
Prawo przestało obowiązywać. Wszystko miał regulować Dekret
o stanie wojennym, sprzeczny nawet z Konstytucją PRL. Skoro Sejm
PRL obradował, to Rada Państwa na mocy Konstytucji PRL nie mogła
wprowadzić stanu wojennego na obszarze całego kraju. Konstytucja
PRL stanowiła bowiem, że postanowienie o stanie wojny może być
powzięte jedynie w razie dokonania zbrojnego napadu na Polską
Rzeczpospolitą Ludową, albo gdy z umów międzynarodowych wynika
konieczność wspólnej obrony przeciwko agresji. Postanowienie takie
uchwalał Sejm, a gdy Sejm nie obraduje – Rada Państwa.
Dekret o stanie wojennym został wydany w trakcie sesji Sejmu. Nie
był też należycie ogłoszony, a przy jego stosowaniu łamano zasadę
niedziałania prawa wstecz. Dziennik Ustaw, w którym opublikowano
dekrety i uchwałę Rady Państwa, został opatrzony datą 14 grudnia 1981 r. Faktycznie jednak skierowano go do druku i powielano
dopiero 17 grudnia 1981 r.
Na mocy dekretu zakazane zostało zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pochodów i manifestacji, a także organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz imprez artystycznych,
rozrywkowych i sportowych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia
właściwego terenowego organu administracji państwowej, z wyjątkiem
nabożeństw i obrządków religijnych odbywających się w obrębie kościołów, kaplic i innych miejsc przeznaczonych wyłącznie do tego celu.
Zakazane zostało rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw, publikacji i informacji każdym sposobem, publiczne wykonywanie utworów artystycznych oraz użytkowanie urządzeń poligraficznych bez uzyskania zgody właściwego organu.
Zawieszone zostało prawo pracowników do organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju strajków i akcji protestacyjnych.
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Zamilkły telefony, nie można było wysłać listu bez cenzury. wprowadzono godzinę milicyjną od 22 do 6 rano. Każda zmiana miejsca
pobytu wymagała specjalnego zezwolenia.
W telewizji pojawili się ubrani w mundury prowadzący „Dziennik Telewizyjny”. Zawieszono wydawanie wszystkich tytułów prasowych z wyjątkiem „Trybuny Ludu”, „Żołnierza Wolności” oraz regionalnych organów
prasowych komitetów wojewódzkich PZPR, przez kilka dni wydawanych
jako wspólny tytuł. Gdański tygodnik „Czas” wydrukowano jeszcze z datą
12 grudnia 1981 r. i szarą okładką „Żądamy dialogu i rozmów”.
Dzieci i młodzież nie poszły do szkoły. Przymusowa przerwa w zajęciach po niedzieli, 13 grudnia 1981 r. trwała trzy tygodnie.
Stan wojenny wprowadzono nawet z pogwałceniem prawa PRL. To
wiejski nauczyciel z Kłanina miał rację, protestując przeciwko bezprawiu.

„Jodła”
Piotr Wasilewski po wyroku skazującym został osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Nie było już tam internowanych, których
wiosną 1982 roku rozlokowano do innych ośrodków odosobnienia,
robiąc miejsce dla więźniów politycznych. Oczywiście w PRL oficjalnie żadnych „więźniów politycznych” nie było.
Akcja internowania i uwięzienia działaczy „Solidarności” w nocy
z 12 na 13 grudnia 1981 r., na podstawie przygotowanych wcześniej
list, miała kryptonim „Jodła”. Do 22 lipca 1983 roku wydano nakazy
internowania 10 021 osób.
W więzieniu w Potulicach Piotr Wasilewski spotkał m.in. Czesława
Nowaka, lidera gdańskich portowców.
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Opór
Stocznia Gdańska, gdański port, śląskie kopalnie, w tym Kopalnia
Węgla Kamiennego „Wujek”, gdzie od kul milicji padło 9 górników,
stały się enklawami oporu. W poniedziałek, 14 grudnia 1981 r. o godz.
1.15 kompanie ZOMO dokonały szturmu na siedzibę NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Wrzeszczu. Rano rozpoczął się strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej i Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni,
w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego, w Rafinerii
Gdańskiej, w Centrum Techniki Okrętowej, Elektromontażu, Elmorze
i Unimorze. Stanął port w Gdańsku, Fosfory, Stocznia Nauta, Polmo
Tczew.
Kilku członków władz krajowych „Solidarności” na terenie portu
gdańskiego proklamowało 13 grudnia o godz. 13.30 powołanie Krajowego Komitetu Strajkowego i w komunikacie wzywało do strajku
oraz niepodejmowania walki z MO i wojskiem. Strajk w porcie został
po tygodniu rozbity. Aresztowano (lub internowano) 54 portowców,
którzy stanęli przed Sądem Marynarki Wojennej.
14 grudnia studenci Wyższej Szkoły Morskiej i innych uczelni Trójmiasta zaczęli symboliczne akcje protestacyjne. Tego dnia milicja i wojsko spacyfikowały największe gdańskie i gdyńskie zakłady pracy. 16
grudnia doszło do pacyfikacji strajku generalnego w Stoczni Gdańskiej.
17 grudnia pod wieczór zginął trafiony milicyjną kulą uczestnik
demonstracji przeciwko stanowi wojennemu Antoni Browarczyk. Dzisiaj miałby 58 lat, być może dzieci, wnuki… Był jedną z co najmniej stu
ofiar politycznej zbrodni dokonanej w ostatniej dekadzie PRL.
Szczególny charakter miał opór na Górnym Śląsku. Strajkujący
pod ziemią do 27 grudnia 1981 r. górnicy z Piasta, Ziemowita oraz
z Manifestu Lipcowego i pracownicy Huty Baildon ugięli się dopiero
pod presją siły. Na dole w kopalniach rozgrywały się sceny niczym
z filmu „Perła w koronie”, po latach odzwierciedlone w filmie „Śmierć
jak kromka chleba” Kazimierza Kutza.
Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta. Pora, chłopcy, opuścić tę dziurę.
Wyjeżdżajcie, już szychta skończona, pielęgniarki i lekarz są w szatni.
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Porozwożą Was suki po domach, mają wszystkich. Wasz szyb jest ostatni
– śpiewał poeta Jan Kelus.
O tym wszystkim wiedział nauczyciel z Kłanina Piotr Wasilewski.
Narastał w nim bunt i żal. Wnet spadła na niego „karząca ręka socjalistycznej sprawiedliwości”, służącej utrzymaniu władzy przez wojskową juntę i jej mocodawców z PZPR.

Wymiar niesprawiedliwości
To moja droga z piekła do piekła
Z wolna zapada nade mną mrok
Więc biesów szpaler szlak mi oświetla
Bo w siódmy krąg kieruję krok!
Tam milczą i siedzą
I na moją twarz nie spojrzą – wszystko wiedzą
Siedzą, ale nie gadają
Mętny wzrok spod powiek lśni
Żują coś, bo im wypadły
Dawno kły!
Więc stoję! Więc stoję! Więc stoję!
A przed nimi leży w teczce życie moje!
Nie czytają, nie pytają
Milczą, siedzą – kaszle ktoś
A za oknem werble grają
Znów parada, święto albo jeszcze coś...

Fragment Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego.
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Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Pożółkłe akta sprawy Piotra Wasilewskiego, zapisane gęstym maszynowym drukiem, nasuwają skojarzenia z absurdem oskarżenia wobec
Józefa K., bohatera „Procesu” Franza Kafki.
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20 lutego 1982 roku Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni
wszczęła śledztwo w trybie doraźnym. Piotrowi Wasilewskiemu
przedstawione zostały tego dnia zarzuty. Nauczyciel był podejrzany
o to, że 12 lutego 1982 r.,
będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została
zawieszona w związku z wprowadzeniem stanu wojennego, nie odstąpił
od udziału w działalności tego związku, lecz rozpowszechniał fałszywe
wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy,
w ten sposób, że w toku lekcji w III klasie Technikum Rolniczego w Kłaninie odczytał uczniom „Deklarację ideową Konfederacji Polski Niepodległej”.

Prokurator ocenił, iż stopień społecznego niebezpieczeństwa jego
czynu jest szczególnie wysoki. Argumentacja, że odczytanie deklaracji
KPN nie ma nic wspólnego z kontynuowaniem działalności związkowej,
a aresztowany ma na utrzymaniu czworo małych dzieci została odrzucona. Nauczyciel naruszył bowiem „interesy bezpieczeństwa państwa”.
Prokuratura 3 marca 1982 roku wydała postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku w przedmiocie uchylenia aresztu tymczasowego. Wydał je kmdr mgr Emil Cholewka.
Dokument formatu A5, adresowany do Aresztu Śledczego w Gdańsku, z pieczątką PROKURATURA MARYNARKI WOJENNEJ,
obwieszcza pod datą 8 marca 1982 roku, że zostało zamknięte śledztwo prowadzone przeciwko Obywatelowi o przestępstwo z art. 48 ust.
2 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym.
Kolejny dokument pod tą samą datą, adresowany do adwokata
Olgierda Koziorzemskiego, informuje o skierowaniu aktu oskarżenia
do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni.
Akt oskarżenia wobec Piotra Wasilewskiego, ojca czwórki dzieci
w wieku 8, 7, 5 lat oraz pięciu miesięcy, zawierał twierdzenia, że ten
nie odstąpił od działalności związkowej, rozpowszechniał fałszywe
wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.
Te działania to odczytanie na lekcji uczniom deklaracji ideowej KPN.
W uzasadnieniu przywołano dekret Rady Państwa zawieszający m.in.

Piotr Wasilewski, zapomniany bohater drogi do Wolnej Polski

Akt oskarżenia wobec Piotra Wasilewskiego z 8 marca 1982 roku.
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wszelką działalność związkową. Jak wspomnieliśmy, dekret ten nie
miał mocy prawnej, jako wydany z naruszeniem prawa oraz antydatowany. Nie przeszkadzało to prokuratorowi za podstawę oskarżenia
nauczyciela przyjąć odczytanie uczniom III klasy technikum deklaracji ideowej „nielegalnej Konfederacji Polski Niepodległej”. Za okoliczność obciążającą uznał on fakt, że Piotr Wasilewski zrobił to podczas
lekcji.
29 marca 1982 roku zapadł wyrok wydany w imieniu PRL. Przewodził składowi orzekającemu sędzia por. Aleksander Głowa, a skład
uzupełniali: por. Andrzej Finke i ppor. Janusz Lenarciak. Piotr Wasilewski został skazany z Dekretu o stanie wojennym i z dołożonego
nauczycielowi art. 271 kodeksu karnego (dzisiaj to fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy, wówczas rozpowszechnianie fałszywych widomości, które mogą wyrządzić poważną szkodę
interesom PRL) na trzy lata pozbawienia wolności i rok pozbawienia
praw publicznych. Wyrok w trybie doraźnym stawał się prawomocny.
W uzasadnieniu wyroku z 8 kwietnia 1982 r. przywołano fakt
odczytania deklaracji KPN. Powołano się m.in. na zeznania dwójki
świadków, uczniów Technikum Rolniczego w Kłaninie. Po stronie
okoliczności obciążających sąd wskazał fakt, iż Piotr Wasilewski „jako
nauczyciel i wychowawca młodzieży nadużył swego stanowiska w celu
rozpowszechniania fałszywych wiadomości w kręgu uczniów, których
zaufaniem się cieszył”.
W swej „łaskawości” sąd oddalił prokuratorski zarzut o rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości, które mogą wywołać niepokój
społeczny lub rozruchy (art. 48, par. 2 Dekretu o stanie wojennym)
oraz o kontynuowaniu zakazanej działalności związkowej (art. 46, par.
1).
W ślad za wyrokiem poszło wyliczenie kosztów postępowania. Na
rzecz Skarbu Państwa zasądzono od Piotra Wasilewskiego 5440 złotych.
Młody, 31-letni nauczyciel poszedł za kratki. Jego więzienna
gehenna, która zaczęła się w lutym 1982 roku, uległa złagodzeniu, gdy
na liczne pisma i błagania żony Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego
udzielił mu od 4 października 1982 roku rocznej przerwy w odbywa-
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niu kary. Sąd zgodził się, bo jego żona została sama z czwórką małych
dzieci (o tym dalej we wspomnieniach Krystyny Wasilewskiej-Brisco).
W świadectwie zwolnienia dopisano: „Zdolny do pracy”.
19 kwietnia 1983 roku Rada Państwa skorzystała z prawa łaski,
przez warunkowe zwolnienie z odbywania reszty kary z wyznaczeniem tzw. okresu próby na trzy lata. Jesienią 1983 roku Piotr Wasilewski z rodziną wyjechał z kraju do USA.

Zaświadczenie o skazaniu Piotra Wasilewskiego wydane w celu
przedstawienia w Ambasadzie USA.
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Siłaczka z Kłanina

Wspomnienia Krystyny Wasilewskiej-Brisco,
żony Piotra Wasilewskiego
Wysłuchał: Artur S. Górski
Studia ukończyliśmy z Piotrem na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wyruszyliśmy za pracą na Wybrzeże gdańskie. Mieszkanie
dostaliśmy przy szkole w Łebnie, nieopodal Szemudu. Tam zakotwiczyliśmy na czas jakiś. Szkołę jednak zlikwidowano. Trzeba było się
spakować i przenieść do Kłanina. Przy zespole szkół w Kłaninie nie
było przedszkola, a mieliśmy już czworo dzieci. Zatrudniłam się do
pracy w internacie jako wychowawczyni. Gdy Piotr pracował, prowadząc lekcje, ja byłam w domu z dziećmi. On wracał, ja szłam do internatu na popołudnie i wieczór. Tak się z mężem wymienialiśmy.
Nie pytałam Piotra, dlaczego działał w „Solidarności”, dlaczego się
buntował. On pochodził z patriotycznej rodziny. Wyniósł to z domu,
ważne były „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Jeden z Wasilewskich zamordowany został przez Sowietów w Katyniu. Piotr nosił w sobie rodzaj
długu. Nie, nie obciążenia. Długu właśnie, lub raczej – zobowiązania.
Kiedy był już w Kłaninie, włączył się w działalność „Solidarności”.
Ale tam był podział. Nie tylko w społeczności. W samej szkole też.
Była „Solidarność” i była Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR.
Zdarzyło się, że partyjni też się zapisywali do związku. Myślę, że po to,
aby wiedzieć, co się dzieje, co kontrrewolucja knuje.
Mąż zdobył się na patriotyczny gest – odczytał niepodległościową
deklarację. Ktoś doniósł. Kto, to wynika z akt. Była... jest jeszcze we
mnie złość. Ale nie rozliczam, nie szukam zemsty. Trzeba zachować

Fot. z archiwum rodziny Wasilewskich
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Córka Gabriela,
Krystyna
Wasilewska-Brisco, syn
ksiądz Tomasz.

równowagę. Minęło sporo czasu. Mądrość chrześcijańska polega na
wybaczaniu. Po to, by siebie samej nie zatruć. Ale tamte dni w 1982
i w 1983 roku były straszne. Pełne emocji. Tak silnych, że nie wszystko
pamiętam. Część wspomnień, zdarzeń, wyparłam z pamięci.
Tamtego dnia mąż wyszedł rano do pracy. Zapowiadał się kolejny
zwyczajny dzień. O tym, że Piotra nie będzie w domu dowiedziałam
się od koleżanki, od Basi Borkowskiej. Ona mi powiedziała, że mi
męża zabrali. Nie pamiętam dziś, czy płakałam. Pobiegłam, pozbierałam w mieszkaniu co mogłam z nielegalnych wydawnictw. Spakowałam to wszystko do worka. Zaniosłam do kurnika. Mieliśmy taki
przy budynku. Wygrzebałam ściółkę. I tam ten depozyt schowałam.
Kolejną myślą, po schowaniu tych ulotek, było znaleźć opiekunki do
dzieci i odszukać męża. Pomogły dziewczęta, uczennice.
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Wnet zaczęło się najsmutniejsze. Łudziłam się, że dowiem się, gdzie
jest mąż, że mi w szkole powie o tym dyrekcja. A skądże. Napotkałam
mur obojętności. Chcesz, to go sobie szukaj – takie miałam wrażenie
z wizyty w szkole.
Telefony, choć na podsłuchu, już działały. Ale mało kto telefon miał
w mieszkaniu. Najpierw pojechałam na milicję do Pucka. Żadnej
informacji. Potem do aresztu w Wejherowie. Tam Piotra nie było.
Przecież to były całe wyprawy. Autobusy jeździły sporadycznie.
Było chłodno. Z Tomkiem, wtedy najstarszym, 10-letnim, pojechałam do Gdańska. Tam, na ul. Kurkowej, jest areszt. Ktoś się ulitował.
Dowiedziałam się, że tam męża trzymają.
Piotr był bardzo religijny. Tak po polsku, po prostu. Myślę, że wiara
wtedy dawała mu siłę. Po raz pierwszy od aresztowania spotkaliśmy
się na korytarzu, już nie pamiętam, aresztu czy pobliskiego sądu.
Siedziałam na korytarzu, czekałam. Piotr, prowadzony przez dwóch
strażników, na mój widok powiedział: „To jest moja żona”. Pozwolili
mu się zatrzymać. Byłam z Tomkiem. Piotr, ni stąd, ni zowąd, do mnie
mówi: „Jakie ty masz ładne buciki”. Oglądając moje zwykłe buty, wsunął w cholewkę gryps. Byłam zdenerwowana. Nie jestem pewna, czy
strażnicy nie domyślali się czegoś. Tak czy inaczej, gryps wyniosłam.
Po tym zdarzeniu był kolejny etap. Zakład Karny Potulice, niedaleko Bydgoszczy, daleko od domu w Kłaninie. Jakieś 320 kilometrów.
Gdyby nie mąż siostry, który miał samochód, trudno byłoby mi dojechać na widzenie.
Łatwo nie było. Stan wojenny, dzieci małe, środowisko niezbyt
przyjazne.
W więzieniu dominowali więźniowie kryminalni. Mąż nigdy nie
czuł się kryminalistą. Był przecież nauczycielem. Walczył o status
więźnia politycznego. Była tam nawet jakaś głodówka.
Miejsce było ponure. Rygor. Z widzenia z Piotrem pamiętam dużą
salę. Dużo ludzi. Pomiędzy stolikami przechadzał się strażnik. Obserwował. Mąż w pewnym momencie powiedział: „Zapal sobie!”. Ja?
W myślach przemknęło mi – przecież nie palę, nigdy nie paliłam...
Piotr wyjął dwa papierosy. Podał. W lot zrozumiałam. Zapaliłam.
Drugi papieros wylądował w rękawie swetra. Myślałam, jak to wytrzy-
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mać. Dym dusił w gardło, w oczy. Tragedia. Wytrzymałam. Ten drugi
papieros trafił do ojców franciszkanów, na parafię w Gdyni, na Wzgórzu Nowotki. Gryps od „politycznych” przekazałam zakonnikom.
Miał trafić do Ojca Świętego. Czy tak się stało, nie wiem.
Kilka dni później najmłodsza córeczka zapadła na chorobę nerek.
Musiała być w szpitalu. Pisałam, by męża chociaż na krótko wypuszczono, do dziecka. Składałam wnioski, gromadziłam rozmaite papiery.
Byłam u prawnika. Przez ten czas nachodzili mnie. Kto? Różni tacy
aktywiści. Nasyłano kontrole. Dyrekcja chciała nas wyrzucić z mieszkania. Pensja nam nie wystarczała. Ludzie pomagali.
Wstawiała się za mną ciotka, profesor nauk medycznych z Warszawy. Wśród jej znajomych był generał. Wojskowy jej wysłuchał. I ze
swej władzy skorzystał. Piotr wyszedł. Otrzymał przerwę w odbywaniu kary ze względu na małe dzieci.
Wyszedł z wilczym biletem. Do szkoły już nie wrócił. Brał każdą
pracę, oczywiście dorywczą. Sytuacja go przytłaczała. Był to zły czas.
Pewnego dnia Piotr napisał długi list do władz. Chciał, by oddano
nam paszporty. Wtedy te dokumenty były w milicyjnych szufladach,
na komendach. Napisał, że się mu ustrój nie podoba, że nie zgadza
się z komunizmem, że chce wyjechać. Oni jak gdyby na to czekali.
Wydali nam paszporty i kazali wybrać kraj. Szwecja? Kanada? Stany
Zjednoczone? Piotr powiedział mi: Byle dalej od nich! Wypadło
nam USA. Ale nie od razu. Kazali nam się stawić w Warszawie. Tam
przenocowała nas ciotka. Wizy były do Niemiec Zachodnich. Przyjął nas ktoś w niemieckiej ambasadzie. Władze PRL wydały zgodę
na wyjazd. Bez prawa powrotu. Rzeczy sprzedałam lub rozdałam.
W miesiąc. Na drogę dostaliśmy 60 dolarów, po 10 dolarów na osobę.
Spakowałam walizkę, najpotrzebniejsze rzeczy. Wpakowano nas do
samolotu na Okęciu. Wylądowaliśmy we Frankfurcie nad Menem.
Na obrzeżach aglomeracji był ni to obóz, ni to hotelik. Zaczął się
nowy etap życia...
Niemcy byli przyjaźni i pomocni, ale myśmy chcieli dalej, do USA.
Czekaliśmy więc sześć dni na decyzję o naszym losie. Musieliśmy
stawić się w urzędzie ds. cudzoziemców. Otrzymaliśmy pomoc finansową od jednej z organizacji charytatywnych. Jeśli ktoś myśli, że bez-
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zwrotną, to jest w błędzie. Był to rodzaj pożyczki na zagospodarowanie się. A jeśli pożyczka, to trzeba było ją z czasem spłacić.
Wreszcie byliśmy w Stanach Zjednoczonych. Wylądowaliśmy
w Nowym Jorku. I tam zaczął się kolejny etap tułaczki. Mieliśmy się
osiedlić w Pensylwanii, ale decyzją amerykańskiego urzędu emigracyjnego polecieliśmy do Illinois, do Chicago. Tam już czekał na nas
mały samolocik, którym przetransportowano nas na północ, do stanu
Michigan, nad Wielkie Jeziora.
Dzieci były bardzo zmęczone. Długa podróż, zmiana czasu, obcy
świat. Nie znaliśmy języka. Czuliśmy się jak pakiet pocztowy. Na szczęście znów trafiliśmy na przyjaznych ludzi. Nad jeziorem były domki,
o tamtej porze jeszcze puste. W jednym z nich zostaliśmy ulokowani.
Niestety, tu znów niemiła niespodzianka. Nie było w nim łóżek, spaliśmy więc na podłodze. Było tragicznie. Tak to trwało przez trzy noce.
Na nasze prośby przeniesiono nas do innego, wyposażonego domku.
Był już jakiś postęp. Mieszkaliśmy tam dziewięć miesięcy. Było trudno.
W tamtym regionie bez pracy był co czwarty Amerykanin.
Powoli zaczęliśmy się przyzwyczajać do nowej sytuacji. Trzeba
było rozejrzeć się za pracą. Przenieśliśmy się na południe stanu. Piotr
zatrudnił się w sortowni ziemniaków. Musiał schować swój dyplom
głęboko do walizki. Trzeba było dostosować się do realiów. Zapomnieć o wyższym wykształceniu, o tym, kim jesteśmy. Bez znajomości języka, rozumiejąc tylko proste polecenia, nie sposób było liczyć
na dobrą pracę. Nie był to amerykański sen. A jeśli sen, to koszmar
raczej.
Zaczęłam uczęszczać do szkoły, na kurs językowy. Prowadził go
Wietnamczyk, z dawnego południowego Wietnamu. Towarzystwo
było międzynarodowe. Otrzymałam stypendium. Pierwszy czek był
szokiem. Już zaczęło się nam układać. Smutne było zaś to, że jednej
z pierwszych nocy w nowym miejscu ukradziono nam rowery. To
było frycowe za zamieszkanie w centrum miasta. Wydawało się nam,
że centrum będzie OK. Nie wiedzieliśmy, że tamtejsze elity mieszkają
na przedmieściach, w centrum zaś, no cóż...
Pomagali nam po raz kolejny ludzie dobrej woli. Nie mieliśmy
wtedy samochodu. Do najbliższego większego sklepu było 6 mil. Po
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zakupy podwozili mnie potomkowie imigrantów z Polski i z Czech,
których pradziadkowie przyjechali do Stanów pod koniec XIX wieku.
Była już jako taka praca, zaczynała się trudna stabilizacja. Niestety, przyszedł taki dzień w 1993 roku, w którym Piotr poczuł się
gorzej. Dostał zawału serca i zmarł w karetce. Na pomoc nie przyjechał lekarz, ale dwóch niedouczonych ratowników. Zaczęli wypytywać o dane, spisywać, zamiast go ratować. Te korowody trwały dwie
godziny. Była akurat Niedziela Palmowa. Kiedy sprawą zainteresował
się policyjny patrol i w charakterze eskorty podjechała straż pożarna,
było za późno. Piotr nie żył.
Żeby w mojej relacji nie było zbyt czarnych barw, dodam, że jest
w tym naszym losie spora dawka optymizmu. Jego źródłem są dzieci.
Tomek pracował w IBM. Jednak powołanie kapłańskie było silniejsze.
Został księdzem. Anna ukończyła studia na uniwersytecie w Karolinie Południowej, zamieszkała z mężem niedaleko Pragi, ma czworo
dzieci. Gabriela też wyszła za mąż, skończyła studia, ma troje dzieci.
Tak jak Marysia, ta, która gdy wyjeżdżaliśmy z Polski miała półtora
roku. Ona z kolei jest po uniwersytecie stanowym Michigan, mieszka
w Holandii. Stach, który urodził się już w USA, mieszka ze mną.
Długa była droga z Kłanina nad Wielkie Jeziora. Rodzina stara się
trzymać razem, ale ostatecznie jest rozproszona po świecie. A ja? Ja
mam ogródek, mam wspomnienia...
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Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni
Artur S. Górski

Kto odpowiada za dramat
nauczycielskiej rodziny?

Fot. z archiwum Artura Górskiego
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Czesław Nowak i Artur S. Górski.

Zło wyrządzone rodzinie Wasilewskich nie było bezimienne.
Pod postanowieniem o aresztowaniu, pod aktem oskarżenia i pod
wyrokiem na Piotra Wasilewskiego widnieją podpisy prokuratorów
i sędziów.
Postanowienie z 20 lutego 1982 r. o tymczasowym aresztowaniu
Piotra Wasilewskiego podpisał kmdr por. Paweł Ejsmont, wiceprokurator Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni. Postanowienie z 23
lutego 1982 r. o postawieniu zarzutów nauczycielowi ze szkoły w Kła-
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ninie podpisał kmdr por. Konrad Bankiewicz, wiceprokurator Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni.
Postanowienie z 3 marca 1982 r. o nieuwzględnieniu wniosku
w przedmiocie uchylenia aresztu tymczasowego podpisał kmdr Emil
Cholewka, prokurator Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni.
Postanowienie z 4 marca 1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na
postanowienie Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni podpisał
mjr Jan Siemianowski, wiceprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie.
Postanowienie z 11 marca 1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie doraźnym podpisali sędziowie Sądu Marynarki
Wojennej w Gdyni: kmdr Stefan Dziubiński, ppor. Janusz Lenarcik,
ppor. Andrzej Grzybowski.
Akt oskarżenia z 8 marca 1982 r. podpisał kmdr ppor. mgr Konrad Bankiewicz, wiceprokurator Prokuratury Marynarki Wojennej
w Gdyni.
Wyrok z 29 marca 1982 r. wraz z uzasadnieniem wydał Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w składzie: por. Aleksander Głowa, por.
Andrzej Pinko, ppor. Janusz Lenarcik. W ślad za tym poszło wezwanie
z 31 marca 1982 r. do zapłaty z tytułu kosztów sądowych kwoty 5440 zł.
Z Dekretu o stanie wojennym karały sądy wojskowe. Dla Trójmiasta
właściwym miejscowo sądem wojskowym był Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni.

Oskarżali za strajki i za artykuły
Czym jeszcze zajmowali się wojskowi sędziowie? Ich działalność
nikogo o uśmiech nie przyprawiała, ale jedna ze spraw była szczególnie
kuriozalna. To sprawa karna przeciwko Stanisławowi Danielewiczowi
(z art. 48 ust. 1 i 2 w zw. z art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie
wojennym) podejrzanemu, że w dniu 12 lutego 1982 r. w „Dzienniku
Bałtyckim” zamieścił hasło „Wrona skona”, przez co rozpowszechniał
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na terenie Wybrzeża Gdańskiego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni
zajął się tym bardzo poważnie. Jednak rygory stanu wojennego nieco
zelżały i Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem
z 10 marca 1983 r. umorzyła śledztwo z powodu braku dostatecznych
dowodów popełnienia przestępstwa przez redaktora.
To w gdyńskim sądzie zapadł drakoński wyrok wydany w 1982 roku
na bibliotekarkę pracującą w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni Ewę
Kubasiewicz. W lutym 1982 roku sędziowie wojskowi Sądu Marynarki Wojennej: przewodniczący Andrzej Grzybowski, Aleksander
Głowa i Andrzej Finke skazali wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej „Solidarności” w WSM, a jednocześnie członkinię Zarządu
Regionu Gdańskiego „Solidarności”, Ewę Kubasiewicz na dziesięć lat
pozbawienia wolności. Była to najsurowsza kara orzeczona w stanie
wojennym wobec osób z antykomunistycznej opozycji.
Kubasiewicz była sądzona z Dekretu o stanie wojennym, który
uznawał za przestępstwo korzystanie z podstawowych wolności obywatelskich, takich jak działalność związkowa, prawo gromadzenia się
w miejscach publicznych czy prawo do publicznego wyrażania swoich
poglądów na piśmie.
Ewa Kubasiewicz odpowiadała za to, że mimo wprowadzenia stanu
wojennego
jako wiceprzewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” przy Wyższej Szkole
Morskiej w Gdyni nie odstąpiła od tej działalności i zorganizowała oraz
kierowała strajkiem części załogi wymienionej uczelni, sporządzała,
gromadziła, przechowywała i kolportowała ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój
publiczny lub rozruchy.

Na każdą z tych zakazanych czynności – strajk i ulotki – były
w Dekrecie o stanie wojennym osobne paragrafy.
Sprawa Ewy Kubasiewicz, jej syna Marka Czachora i innych opozycyjnych działaczy z Trójmiasta była prowadzona w trybie doraźnym,
bez możliwości odwołania się od wyroku.

Piotr Wasilewski, zapomniany bohater drogi do Wolnej Polski

Wyroki przed sądami wojskowymi stawały się natychmiast prawomocne. Wzruszyć je można było tylko w nadzwyczajnym trybie przed
Sądem Najwyższym.
Prokurator komandor porucznik Henryk Wojcieszek żądał, aby Ewa
Kubasiewicz została skazana za strajk na sześć lat więzienia, a za ulotki na
osiem lat i aby sąd orzekł karę łączną dziewięciu lat pozbawienia wolności.
Sąd ukarał jednak Kubasiewicz surowiej niż chciał prokurator.
O przewodniczącym składu, sędzim Grzybowskim, tak opowiadała
później:
Sędzia ten, jak sam później oświadczał, wykonywał tylko polecenie otrzymane od kontradmirała Janczyszyna (Ludwik Janczyszyn,
dowódca Marynarki Wojennej i członek Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego), a jego zadanie nie było znowu takie łatwe. Nie jest proste
wydać tak wysokie wyroki w sprawie, w której nie ma dowodów.

Ewa Kubasiewicz była więziona w Bydgoszczy i w Grudziądzu. Stała
się symbolem ofiar represji wobec niepokornych obywateli. Zdjęcie
Kubasiewicz za więzienną kratą, zrobione z ukrycia przez przyjaciela,
który przyjechał na odbywający się również w więzieniu ślub jej syna
Marka Czachora, obiegło świat. Amnesty International wydała pocztówkę opatrzoną tą fotografią.
Ewa Kubasiewicz została zrehabilitowana w 1991 roku przez Sąd
Najwyższy na wniosek prezesa Izby Wojskowej SN.
W latach 1981–1983 za przestępstwa z Dekretu o stanie wojennym
i innych przepisów mających związek z działalnością opozycyjną
zostało tymczasowo aresztowanych przez Prokuraturę Marynarki
Wojennej w Gdyni 217 osób. W okresie stanu wojennego Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni jako sąd pierwszej instancji skazał 159 osób.
Do tej grupy nie wliczamy internowanych. Dekret o stanie wojennym wprowadził internowanie jako bezterminowe pozbawienie wolności każdego podejrzanego o to, że nie będzie przestrzegał porządku
prawnego. Decyzje o internowaniu pozostawały poza kontrolą sądu,
można je było zaskarżyć tylko do ministra spraw wewnętrznych.
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Z informacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
wynika, że 13 grudnia 1981 roku planowano internowanie 274 osób
z województwa gdańskiego. W trakcie obowiązywania stanu wojennego dokonano 377 internowań.

Porządny człowiek, dobrze się orientujący...
Nauczyciel Piotr Wasilewski trafił do więzienia w Potulicach. Spotkał tam inne osoby więzione z powodów politycznych, m.in. Czesława
Nowaka, portowca, działacza NSZZ „Solidarność”, przewiezionego
z gdańskiego aresztu na Kurkowej, dzisiaj prezesa Stowarzyszenia „Godność”, skupiającego represjonowanych w latach 80. ubiegłego wieku.
Czesław Nowak tak wspomina Piotra Wasilewskiego:
Pamiętam tego więźnia. Nazywaliśmy go „Kapeenowiec”. Trafił za kraty,
bo odczytał ulotkę KPN. Wysoki, inteligentny człowiek. Bardzo sympatyczny i zorientowany w sprawach politycznych. On upominał się
o prawdę, walczył jak umiał o niepodległość. Chciał, aby Polska była
niepodległa. Zapłacił za to cenę więzienia, lęku i tęsknoty za żoną, za
dziećmi. Zniknął gdzieś w Ameryce, na emigracji. Ostatnio dowiedziałem się, że zmarł już jakiś czas temu. Wiem, że jednego z synów wychował na księdza.
Piotr Wasilewski w tamtych czasach upomniał się o krzyż. My, portowcy, też upominaliśmy się o krzyż. Przypomnę ten z Westerplatte, nad
żołnierskimi mogiłami.
To dla takich ludzi jak Piotr Wasilewski upominamy się dziś, jako Stowarzyszenie „Godność”, aby prokuratorzy i sędziowie komunistycznych
sądów, którzy skazywali polskich patriotów, byli wydaleni z wymiaru
sprawiedliwości. Wielu już odeszło, ale też wielu z tych, którzy skazywali, pozostawiło w wymiarze sprawiedliwości swoich następców.

Piotr Wasilewski, zapomniany bohater drogi do Wolnej Polski
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Sądownictwo Marynarki Wojennej było niezwykle rygorystyczne. Sąd
Marynarki Wojennej w Gdyni był najbardziej opresyjnym sądem, jeśli
chodzi o działaczy „Solidarności” w skali kraju, a członkowie „Godności” od lat 90. nieraz upominali się o rozliczenie sędziów i prokuratorów
stanu wojennego. Z różnym skutkiem. Wielu z nich po 1989 roku przeszło do innych zawodów prawniczych. Mimo że odeszli z sądownictwa
jakiś czas temu, dzisiaj są wziętymi adwokatami, reprezentują np. przed
sądami byłych funkcjonariuszy, materialnie powodzi się im świetnie.
Pobierają wojskowe emerytury oficerskie, prowadzą kancelarie prawne.
Stąd nasze postulaty pozbawienia stopni oficerskich sędziów sądów
wojskowych i prokuratorów prokuratur wojskowych wszystkich szczebli, którzy wydawali wyroki w procesach politycznych w latach 1981–
1989. Czy sędziowie i prokuratorzy, którzy skazywali patriotów w PRL,
powinni otrzymywać emerytury tak znacznej wysokości? Gdybyśmy je
obniżyli i wydalili z wymiaru sprawiedliwości, byłoby to zadośćuczynienie za krzywdy uczynione takim ludziom jak Piotr Wasilewski.
Dziś wyroki są już unieważnione przez Sąd Najwyższy. Wielu z nas, tu,
na Wybrzeżu, skazanych przez Sąd Marynarki Wojennej, zastanawia
się, dlaczego wojskowi sędziowie i prokuratorzy nie zostali pozbawieni
stopni wojskowych, skoro wydawali wyroki z rażącym naruszeniem
prawa i niezawisłości sędziowskiej jako „karząca ręka sprawiedliwości
ludowej”, a stan wojenny uznano za nielegalny.
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Wspomnienia Jana Dettlaffa16, byłego
ucznia Piotra Wasilewskiego
Wysłuchał Artur S. Górski

Przez trzy lata pan Piotr był moim
wychowawcą w Zespole Szkół Rolniczych w Kłaninie. Uczył nas przedmiotu
zawodowego pod nazwą „produkcja
roślinna”. Godziny wychowawcze były
pewnym przeżyciem. Był człowiekiem mającym bardzo dobry kontakt
z uczniami. Potrafił wzbudzić w nas
ciekawość świata. Wtedy poznałem
prasę polonijną. Chociażby „Kuriera
Polskiego” wydawanego w USA. Piotr
Wasilewski był też człowiekiem wymaJan Dettlaff.
gającym, ale w sposób pozytywny.
Nikomu nie zaszkodził. Jeśli mógł, to pomagał. W pierwszej klasie
zaczynało nas 33 uczniów. Byliśmy może nieco inni od reszty. Wiem,
że wychowawca równoległej klasy był „czerwony”. To było widoczne
podczas akademii, świąt. Ten nauczyciel należał do PZPR. Na jednej
z godzin wychowawczych pan Piotr powiedział, że mimo, że jest nas
33, to jeśli maturę zrobi kilkoro z nas, to już będzie sukces. Okazało
się, że przewidział, że nasza klasa nie dotrwa w całości do końca edu16

Jan Dettlaff obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału ZRG NSZZ
„Solidarność” w Wejherowie.

Fot. z archiwum Jana Dettlaffa

Wychowawca
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kacji. Poniekąd zapłaciliśmy cenę za jego postawę. Po aresztowaniu
wychowawcy rozbito naszą, pewnie dla kogoś niepewną, klasę. W
końcu upolowano jednego, drugiego i rozwiązano klasę. Może to się
komuś wydać śmieszne, ale potraktowano nas jak konspirację.
Był plan pozbycia się pana Piotra ze szkoły. Tak to oceniam. Fakt
aresztowania był tego finałem. Jego zachowanie i postawa nie podobały się wielu ludziom. Postanowili więc spacyfikować jego i jego klasę.
Do dzisiaj są ludzie mu nieprzychylni lub patrzący krytycznie na to,
co robił, jak uczył, jakie wartości starał się budzić. Mówią, że on zbyt
demonstrował swoją religijność, że śpiewał kościelne piosenki, że chodził na pielgrzymki i zachęcał do tego młodzież. To się nie podobało.
Nie było przecież zakazu pielgrzymek czy innych religijnych uroczystości. Nie mam na myśli tego, że odgórnie ktoś miał wydać zakaz
i nad tym zakazem czuwać. Tam byli specyficzni ludzie. W gminie
Krokowa była po prostu „czerwona” szkoła, zdominowana przez
PZPR. Z drugiej zaś strony około 30 osób, nie tylko nauczyciele, ale
z kuchni w internacie, sprzątaczki, należało do „Solidarności”. Lokalna
społeczność była podzielona. Po 1989 roku, na fali zmian, do związku
zaczęli zapisywali się ludzie, którzy nic wcześniej nie mieli wspólnego
z „Solidarnością”. W latach 90. niezbyt mi się to podobało. Zerwałem
wtedy kontakt ze związkiem, widząc, jacy tam ludzie napłynęli...

Fot. z archiwum Jana Dettlaffa
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Klasa na wiosennej praktyce w Spółdzielni Produkcyjnej w Jeldzinie.
Pierwszy z lewej Piotr Wasilewski.
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Aresztowanie
Nasz wychowawca odczytał ulotkę KPN, będąc na zastępstwie
w innej klasie. Myśmy byli klasą pięcioletniego technikum. On odczytał deklarację KPN w trzyletnim technikum dla dorosłych. Oni robili
trzy lata zawodówki, potem technikum. Znaleźli się tacy, którzy zameldowali o tym wydarzeniu. Incydencie właściwie. To była zima 1982
roku. Pana Piotra aresztowano w szkole. Rano, przed ósmą, lekcje się
jeszcze nie zaczęły. Byłem w internacie w tym czasie. Kiedy przyszedłem na lekcje, zobaczyłem milicyjną nyskę. O tym, jak przebiegło
aresztowanie dowiedziałem się z relacji uczniów i jednego z nauczycieli. Pana Piotra wyciągnęli ze szkoły. Schody były oblodzone, jeszcze
nieposypane. Tak go szarpnięto, że się poślizgnął i spadł ze schodów.
Milicjanci wrzucili go do suki i wywieźli. Z relacji jego żony, pani Krystyny, dowiedziałem się, że tego dnia wyszedł normalnie do szkoły
na zajęcia. Ona została z małymi dziećmi. Poinformowała ją o tym
koleżanka: „Piotra aresztowali!”. Pani Wasilewska nie dowiedziała się,
gdzie wywieziono męża. Dyrektor potraktował ją z góry, nic jej nie
powiedział. Ona starała się dowiedzieć na komisariacie MO w Pucku,
w areszcie w Wejherowie, nawet dotarła do aresztu w Gdańsku. I nic.
Dwa tygodnie nie było wiadomo, gdzie zabrali naszego wychowawcę.
Nikt jej nie powiedział.

Krzyż
Dyrektor szkoły był niechętny Piotrowi Wasilewskiemu. Byłem
świadkiem, gdy wszedł na godzinę wychowawczą i kazał zdjąć krzyż
w klasie. Nikt się nie zdecydował. Pan Piotr zaś odparł, że ani on, ani
nikt z uczniów krzyża nie zdejmie. Myślałem, że to ja wylecę ze szkoły,
bo to ja ten krzyż przyniosłem. Padło raz hasło: „Przydałby się nam
krzyż w klasie”. Krucyfiks, tak się zdarzyło, pochodził z pogrzebu
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mojego dziadka. Nim postawiono na grobie obelisk, stał nad nim
tymczasowy krzyż. Z czasem, gdy zrobiono pomnik, zabrałem go
i zawiesiliśmy nad drzwiami klasy. Piotr Wasilewski w jego obronie
postawił się dyrektorowi.

Przystanek
Wczesną wiosną 1983 roku, stan wojenny się jeszcze nie skończył,
pan Piotr miał przerwę w odbywaniu kary. Miał zapuszczoną brodę.
Mimo zarostu poznaliśmy go, widząc stojącego na przystanku. Pierwsza myśl była taka: „To nasz wychowawca. Idziemy się przywitać!”.
Przecież nie widzieliśmy się ponad rok. Podbiegliśmy do niego, a on
z kamienną twarzą rzucił do nas: „Nie podchodźcie, odejdźcie. Nie
chcę, żebyście i wy mieli problemy. Tu jest za dużo oczu”. I opuścił
głowę. Nie chciał nas narażać.

Zastraszanie
Piotr Wasilewski nie zrobił niczego złego. Odczytał fragment ulotki
KPN i poniósł za to ofiarę. Dzisiaj można władzę krytykować, nawet
zwyzywać prezydenta, jak w Pucku w lutym 2020 roku, nic się nie
zadzieje. Wtedy, w 1982 roku, odczytanie tekstu ulotki zakończyło
się trzyletnim wyrokiem. Władza, ta lokalna, zrobiła pokazówkę.
Miała przyzwolenie odgórne i poczucie, że ma okazję wziąć odwet
na buntowniku, a przy okazji zamanifestować swoją siłę: „My wam
pokażemy”!”. Zdawała się mówić: „Nie ruszycie się bez naszej zgody,
nic nie zrobicie, a jeśli zrobicie, konsekwencje będą smutne”. Miało
to służyć zastraszeniu społeczności, szczególnie nauczycieli, nie tylko
w Kłaninie, ale w całym regionie, w kilku gminach. Po to zrobiono
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pokazówkę. Tam był dobry grunt. Nauczyciel był niepokorny, dyrektor Byczkowski go nie tolerował. I pokazali, że mogą zrobić co chcą
z jednym, to i z innymi też się nie zawahają.

Emigracja
Kilka osób starało się pomóc pani Krystynie i dzieciom. Uczennice
pilnowały maluchy, gdy ona jeździła na widzenia do męża. Po tymczasowym zwolnieniu z więzienia pan Piotr imał się różnych zajęć,
pracował przy plebanii, składał meble. Rodzinie pomagali przyjaciele
nauczyciele. Była to skromna pomoc. Nasz nauczyciel, wyrzucony
z zawodu, nie mógł się odnaleźć. Z wilczym biletem to było prawie
niemożliwe. W końcu pan Piotr dostał inny bilet, ten w jedną stronę.
Zabrał rodzinę i jesienią 1983 roku wyjechali z Polski. Przyjechał tutaj
w latach 90. Spotkał się z dawnymi uczennicami. Z Danką Bigott,
z Alą Kramp. Wiem z ich relacji, że był rozżalony, mówił, że nie o taką
Polskę mu chodziło. Nie odnalazł się w emigracyjnej rzeczywistości.
Na to nałożyło się rozczarowanie tym, w którą stronę i jak w Polsce
sytuacja się potoczyła. Cóż, z tą goryczą wrócił do Stanów Zjednoczonych. I tam zmarł.
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Wspomnienia Danuty Bigott,
uczennicy Piotra Wasilewskiego
Rozmawiał Artur S. Górski
– Była Pani świadkiem aresztowania Piotra Wasilewskiego?
– Aresztowania nie widziałam. Byłam wtedy chora, na zwolnieniu.
– Jakim człowiekiem był pan Piotr, wasz wychowawca?
– Pan Piotr wydawał mi się człowiekiem na swój sposób przekornym i ambitnym. Chciał nas przede wszystkim nauczyć zawodu. To
była szkoła rolnicza, więc starał się przekazać wiedzę i jako nauczyciel
stawiał wymagania. Miałam nawet mu za złe, że się nad nami „znęcał”, ale po latach wiem, że chciał nam przekazać wiedzę i umiejętności. Dość zaskakujące, czy raczej niecodzienne, było manifestowanie
przez niego patriotyzmu, które objawiało się wtrąceniem do wykładu
czy rozmowy cytatu z literatury, napomknięciem o ojczyźnie, przypomnieniem, że trzeba Polskę w sobie pielęgnować przez poezję, religię,
krajobraz, poznawanie kraju. Przede wszystkim był on człowiekiem
religijnym, głęboko wierzącym. Stawiał Boga na pierwszym miejscu.
Namawiał nas do udziału w pielgrzymkach. I to dzięki niemu poszłam
w pielgrzymce na Jasną Górę. Pamiętam, wychodziliśmy wtedy z Torunia. Tej kaszubskiej jeszcze nie było. Pan Piotr był czcicielem Maryi.
Rzekłabym – pielgrzymem. Jednocześnie był wesoły, lubił żartować.
W parze szła u niego owa skłonność do żartu, pogoda ducha, z religijnością. Przynajmniej wtedy…
– Jaka to była szkoła, ta w Kłaninie?
– Nie była to jakaś wyjątkowo rozpolitykowana szkoła. Dojeżdżałam na zajęcia z Pucka, nie byłam z tamtego środowiska. Nie wiem
zbyt wiele o ludziach żyjących w Kłaninie. Byłam wychowanką pana
Wasilewskiego. Wiem, że wśród grona nauczycieli były podziały.
Dyrektorem był człowiek mocno partyjny. Wolę jednak wspominać
szkołę jako taką i ludzi porządnych, jak pan Wasilewski, który chciał
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z nas uczynić dobrych ludzi. Pamiętam jesienne, zimowe poranki,
dojazd autobusem do szkoły. Sama z polityką nie miałam właściwie
nic wspólnego. Rodzice w domu nie rozmawiali o polityce. W domu
dbało się o tradycję, o polskość, ale nie było jakiejkolwiek działalności
politycznej. Sama też nie interesowałam się szczególnie wydarzeniami
politycznymi. Owszem, miałam świadomość, że dzieją się sprawy
ważne, starałam się rozpoznawać ów świat dorosłych.
– Piotr Wasilewski wykonał gest z dzisiejszej perspektywy błahy,
ot, odczytał ulotkę. Gest spontaniczny. Nie dało mu to dosłownie
niczego. Także po transformacji. Inni podpisywali się ochoczo pod
cudzym bohaterstwem, jak to już w dziejach bywało. Okazało się, że
dla tego człowieka, jego żony i dzieci, nie było to takie sobie „nic”.
– On nie musiał się podpisywać pod cudzym bohaterstwem. Ten
gest sprowadził na jego rodzinę wielką traumę. Sama nie wiem, czy
warto było. Jednak nie było tak, że to przeszło bez echa. Myśmy go
znali. Szanowaliśmy jako człowieka i jako nauczyciela. Na pewno nie
wszyscy. O, co to, to nie. Po aresztowaniu los nauczyciela nie był mi
obojętny. Gdy pan Wasilewski został aresztowany, potem skazany,
a żona jechała na widzenia, to po prostu przychodziłam pomóc. Raz,
drugi. Musiałam pomóc. Przecież w rodzinie była malutka dziewczynka. Nie pielęgnuję swego bohaterstwa. Po prostu był to pewien
odruch. Wnet przekonałam się, że na takich ludzi patrzyło się jak
na wrogów, na tych, co to mogą zaszkodzić. Znajomość z nimi była,
według wielu, niewskazana. To nie było ważne, po latach okazało się,
że dzieci pamiętają, że byłam, że pomagałam.
– Rodzina Wasilewskich wyemigrowała, ale kontakt był utrzymywany. Przychodziły listy z Ameryki?
– Po tym, jak naszego wychowawcę wyrzucono ze szkoły, przez czas
jakiś pracował dorywczo w Starzynie, potem wyjechał, wyemigrował
z całą rodziną, najpierw do Niemiec, później do Stanów Zjednoczonych. Korespondowaliśmy ze sobą właściwie do jego ostatnich chwil.
Tam są osobiste treści, którymi pan Piotr mnie ukierunkowywał,
objaśniał świat dorosłości, wprowadzał w świat studencki, gdy już studiowałam na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Zapisane
drobną czcionką, „ósemką”, listy są swoistym przewodnikiem. Pan
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Piotr miał zatem wpływ na mój rozwój intelektualny, ukierunkował
mnie na stawianie wiary na pierwszym miejscu.
Odnoszę wrażenie, że pan Piotr źle się czuł na emigracji. Przyleciał
co prawda do Polski na początku lat 90., ale tutaj też widać było w nim
rozczarowanie. Chciał zobaczyć wszystko co tylko można podczas
krótkiej podróży. Zrobił objazd po Polsce. Był w nim jakiś żal. Kiedy
wyjeżdżał po raz drugi, powiedział, że żegna się chyba na zawsze. W
listach, które przysłał po wizycie w Polsce, napisał, że to, co zobaczył,
nie było tym w co wierzył, czemu ufał, czego chciał dla kraju, o co się
upominał. Było w nim rozczarowanie. Zastanawiał się też, czy by nie
wrócić do Polski, ale do czegóż miałby wracać?
– Za nim były 43 lata życia, zdemolowanego przez stan wojenny...
– Ciężko pracował. Zmarł młodo. Najwyraźniej się nie odnalazł
na emigracji. Miał żal, że jego dzieci pozostaną na obczyźnie, że po
wyrzuceniu z kraju tak się poukładały ich losy. Mimo to życia nie
zmarnował. Miał swoje plany. Jego syn Tomek został księdzem.
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Fragmenty listów
Piotra Wasilewskiego
do byłej uczennicy Danuty Bigott

Skan fragmentu listu Piotra Wasilewskiego do Danuty Bigott.

26 stycznia 1986 r.
Dla mnie teraźniejszość jest trudna do zniesienia. Nie mogę jakoś
sobie znaleźć miejsca w tutejszej rzeczywistości. I nie tyle jest temu winna
owa rzeczywistość, ile ja sam właśnie. Kiedy pomyślę o tych wszystkich
barierach, które przeskoczyłem dotąd w życiu i kiedy popatrzę na piętrzące się przeszkody teraźniejszości i na perspektywy – a raczej na ich
brak – to czuję się naprawdę zmęczony i zniechęcony tą ustawiczną
walką i gonitwą. Wszystko jest jakieś takie głupie, bez większego sensu,
bez celu – śmieszne i małe, nieabsorbujące ani myśli, ani serca (…) tak
jakby coś pękło i wypaliło się w człowieku. Życie mnie nigdy nie pieściło, ale już czasami szczerze mam dosyć. (…) Zrobiłem się też bardzo
nerwowy i byle drobiazg potrafi wyprowadzić mnie z równowagi. Jakieś
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dziwne połączenie zobojętnienia i rozdrażnienia. Tak chciałbym gdzieś
odpocząć, uspokoić się, wyciszyć – odszukać samego siebie. Zdaję sobie
jednak doskonale sprawę, że jest to złudne i nierealne, bo to siedzi we
mnie i pójdzie ze mną wszędzie. To tak, jakby zaczynała się starość
w wieku 36 lat. Dziwne to i smutne zarazem.

8 lutego 1987 r.
Długość mych listów wynika między innymi również i stąd, że tęsknię do mowy ojczystej, do tego pięknego, katolickiego języka, w którym mogę się wypowiedzieć, dać wyraz wszystkiemu, o czym myślę,
co czuję, i przeżywam. Teraz dopiero wiem, jakim skarbem jest język
i jakie leży w nim piękno. Kocham go z całej duszy i chciałbym ową
miłość przekazać również mym dzieciom. Bowiem język polski jest
wspaniały, ale przecież i on nie jest w stanie oddać wszystkiego, jak
każdy twór człowieczy.

29 września 1988 r.
I tak to będzie w życiu. Potrzeba w nim hartu i wiedzy, i przedsiębiorczości, i tej odrobiny uporu, przezwyciężania własnych niechęci,
lenistwa czy innych słabości. Trzeba się będzie z losem wodzić za bary,
zaradzać bardzo poważnym problemom, wykazać pewien polot i rozsądek. A ileż w tym życiu potrzeba dobrej woli i ileż wiary! Jak wiele
jeszcze wysiłków! Wiele radości – ale też i tak bardzo nieraz gorzkich
łez. Wiele przyjemnych rzeczy, ale i wiele cierpienia. Ileż to krzyżów
przychodzi nieraz dźwigać i jak coraz trudniej znaleźć Cyrenejczyka.
Ale cóż byłaby warta radość i szczęście bez bólu? Jeśli ma się żyć – to
właśnie pełną piersią. Bo tylko trwać, prowadzić egzystencję na „pół
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gwizdka”, jest jakimś nonsensem. Tylko żeby było ładnie, różowo,
wygodnie, jak najmniej kłopotów i nieprzyjemności. Możliwie jak najmniej wysiłku, jak najwięcej pieniędzy. Łatwo, jak najłatwiej – jakoś
się uda zaliczyć życie. O – jakaż to płycizna. Jakby ktoś właśnie pierś
przydepnął, a zwłaszcza serce, któremu ciasno, które się dusi we własnym egoizmie i ledwo, leniwie bije – tylko dla siebie. A trzeba – pełną
piersią! Głęboko czerpać oddechu! Czerpać życiodajne siły, by mieć
odwagę do głębokich przeżyć, do uczuć i miłości, do ofiary i dzielenia
się, do pełni człowieczeństwa w prawdziwie wspaniałym życiu. (..)
Życzę i także pewnej dozy romantyzmu, tak upiększającego życie,
wnoszącego ducha na poziomy odkrywcze.
Chciałbym także, abyś walczyła o swą indywidualność, nie hołdując szablonom. Abyś posiadała w sobie coś wyłącznie Twojego,
szczególny rys, który przyciąga, zaciekawia, interesuje. Nie chodzi mi
o sztuczność, pozowanie. Trzeba jednak pamiętać, że czasami może
wyróżniać zło, z którym trzeba walczyć. Wiem z doświadczenia, jak
czasami bardzo trudno być sobą. Jak niejednokrotnie wokół ulegają
zgoła błędnym trendom. Trzeba niekiedy mieć dużo odwagi, by pozostać sobą, by wobec siebie zachować wierność. Inaczej człowiek sobą
wzgardzi! Sam siebie – zdradzi! I – żyć później tak jest przykro, bo
wie dobrze, czuje swoją słabość. Tak właśnie jak ten, co zakopywał
talenty. A Biblia mówi, że te osobiste talenty trzeba pomnażać. I słusznie mówi. To rozwój człowieka, tym większy, im było więcej wysiłku
w dążeniu i tym droższy, im więcej było cierpienia.

14 grudnia 1988 r.
Są rozmaite ludzkie tęsknoty i pragnienia. Ale ludzie wybierają
zawsze imitacje i falsyfikaty, obchodząc rzeczywisty oryginał z daleka.
Dla wygody utożsamia się jedno z drugim, to czego utożsamić się nie
da. Prawdziwe zaś ideały i szczere wartości giną i zacierają się w kiczu
naszego życia i w bublach naszych działań. Nie życzymy z Żoną Ci
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tego. Ani na Święta, ani w Nowym Roku, ani w przyszłości. Pozostań zawsze sobą! Ze swoim rozsądkiem, ze swoją wiarą! Z wielką
NADZIEJĄ w swoim dziewczęcym sercu. Pozostań w pokoju ze
swoim Chrystusem. Z chrześcijańskim pozdrowieniem – rodzina
Wasilewskich, East Lansing – Michigan, USA.

20 kwietnia 1989 r.
Co do pracy zawodowej, to jeśli nie chcesz być nauczycielką akademicką, a zwykłą tylko tzw. psorką (profesorką), to sobie nią bądź,
tylko – na miły Bóg – nie w Kłaninie! Biedne Ty Dziewczę! – co Ci
też strzeliło do głowy magisterskiej. Odradzam kategorycznie! Gdziekolwiek – byle nie tam. Co Tobie się ubrdało, by wracać tam, gdzie
uczennicą byłaś! Ja wiem, że kierujesz się odległością od domu, możliwością dojazdów. Ależ przecież – nie tylko to się liczy. Zmiłuj się nad
sobą! To jest bez sensu. Tylko przestępca wraca na miejsce zbrodni!
Szkoda tam Ciebie naprawdę, Twego wykształcenia także. Najlepsi
ludzie odeszli z tego grajdołu kolejno. Czyż Ty nie rozumiesz, że Ciebie
tam pamiętają, a Ty nigdy nie znajdziesz tam należnego Ci szacunku,
tylko będziesz traktowana jako dawna ich wychowanka, której robi się
łaskę, przyjmując ją do swego koleżeńskiego grona. Pamiętają Ciebie
i Twą siostrę. Mnie także pamiętają i to, że byłaś w mojej klasie. Może
nawet wiedzą o naszej przyjaźni. Nie, to do niczego! Skąd Ci się wziął
ten pomysł?! Ja Kłanino znam dobrze. Ty byłaś usatysfakcjonowana
honorami dyrektora, gabinetem i uściskiem ręki… Jakie z Ciebie jeszcze
dziecko – Danusiu. Toż to nic nie znaczy i w końcu – to był jego „psi”
obowiązek! Byłaś przygotowana na pięciominutówkę na korytarzu…
Dlaczego!!! Słuchaj – Daneczko! Zacznij nareszcie szanować samą siebie. Do takiego dyrektora idzie się jak do równego sobie. Przecież – u
licha, Ty sobą coś reprezentujesz. A kimże on jest w końcu?! (…) W
potrzebie nieliczący się z nikim i z niczym. Myśl, że on miałby Tobą
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kierować, oceniać Twoją wartość jako nauczyciela, pouczać, udzielać
nagany bądź pochwały, ciągle pamiętając, że przecież wyszłaś spod jego
dyrektorskich skrzydeł – jest dla mnie osobiście i dla mojej żony nie do
zniesienia. Nie zdobędziesz tam szacunku, wepchną Ci każdą najniewdzięczniejszą robotę i będą Cię karmić pochlebstwami, abyś tylko tańczyła tak, jak oni Ci zagrają. Nie zechcesz, to będziesz musiała odejść,
jak odeszła polonistka, obie Baśki, Kowalewscy i inni. Wszystkim na
mieszkaniu zależało, niektórzy mieli dzieci, więc musieli tam jakiś czas
pracować. Gdyby nie to, jednego miesiąca dłużej by tam nie siedzieli!
Tam wszyscy duszą się we własnym sosie! To nie jest dla Ciebie! Wprawdzie odeszli już niektórzy, ale wystarczy tych, co pozostali. Ja wiem, co
mówię Danusiu. Żona utrzymuje korespondencję z p. Grądzką, no
i z Baśką Wróbel, nim wyemigrowała do Kanady, pisała o wszelkich
zmianach. (…) Oni się od lat dobierali, by żyć jak pączki w maśle. Jeśli
chcesz utopić tam swą młodość, swą wiarę i odwagę życia, utopić zamiłowanie pedagogiczne – to idź. Ja będę miał spokojne sumienie, że Cię
przestrzegałem. Ale byłaby to w sumie fatalna sprawa.
(…) Raczej należę do bardziej milczących ludzi. Może dlatego właśnie bardziej swobodnie czuję się – pisząc. Z tego powodu także trudniej przychodzi mi nauka języków obcych, w których przede wszystkim trzeba mówić. Dobrze czy źle, ale mówić! Zauważyłem, że ludzie
gadatliwi z natury łapią nowy język o wiele szybciej. Mają w sobie ten
mus i muszą dziamgotać, a że nie mają okazji w swoim języku, więc
dziamgotają w obcym, bez wyboru. Oj – lepsza ta cecha dla emigranta,
bo wraz z poznaniem języka, rosną możliwości życia.
(…) Tomek (starszy z dwóch synów – przypis red.) pracuje trzy dni
w tygodniu. To jest taka tania jadłodajnia, popularna na całym kontynencie. Hamburgery serwują. Są to pulchne bardzo kotlety, nie takie,
jakie znasz w Polsce pod tą samą nazwą. Automat je piecze, każdy
ma się upiec w ciągu 10 sekund. Po 10 minutach zaczyna się psuć.
Więc jak przychodzi klient, to smażą mu na poczekaniu. Piorunem się
to dzieje. Szybka obsługa – rozumiesz? Tomek właśnie tam te kotlety
lepi. (…) Powiedział, że dużo wody w Missisipi upłynie, zanim weźmie takiego hamburgera do ust.
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(…) Ile w USA jest idiotyzmów wśród młodzieży, to nawet nie
masz pojęcia! Przemieszanie się rozmaitych religii, co szkoła to co
innego, jakieś postawy moralne nie z tej ziemi, narkomania, seksualizm i powszechny kult pieniądza u wszystkich. Zresztą mamona
jest podstawą istnienia tego systemu. Jak się temu uważniej przyjrzeć, to jest to potworne wprost. (…) Tu młodzież zaczyna wcześnie
zarobkować. Z jednej strony jest to dobre, ale wielu właśnie się wypacza i wykoleja przez to, bo dostępne jest wszystko w tym kraju, bez
najmniejszych trudności. Kwestia tylko leży w mamonie. I wyłażą
ze skóry, by ją mieć. Często to wygląda tak, że pieniądze nie są po
to, by żyć, tylko żyje się po to, by mieć pieniądze. Czas to pieniądz –
mówią Polacy, ale po to, by zaznaczyć wartość czasu. Jak drogi jest
on dla człowieka! Amerykanie także mówią – „Time is money” – ale
oni w to wierzą naprawdę. Biorą to dosłownie. Dlatego właśnie cenią
swój czas. To jest inna mentalność, z którą się nie można zgodzić, ba
– przystosować się trudno! Wyrachowanie jest tu tak powszechne,
że już go nikt nie dostrzega. Tomek chodzi do pierwszej klasy szkoły
średniej i wszyscy w tej klasie pracują zarobkowo. To nie jest najzupełniej normalne, uważam. Ale ja mogę sobie uważać, a życie się
toczy obok inaczej.

Piotr Wasilewski, zapomniany bohater drogi do Wolnej Polski

Fragmenty listów
Piotra Wasilewskiego
do byłej uczennicy Alicji Kramp

4 marca 1986 r.
W ostatnich czasach z listami dzieją się zadziwiające rzeczy. Moje
listy do Polski są rozrywane i doręczane w foliowych kopertach po bardzo długim czasie od daty napisania. Tydzień temu z radością otrzymaliśmy list od Danki Bigott napisany w zeszłym roku. Szedł ponad
dwa miesiące. Doprawdy jest to list pielgrzym i chyba wpław się przez
ocean przedzierał, pomijając już to, że jego czytelnicy w Warszawie
widocznie uczą się dopiero po polsku czytać, a że na zdolnościach im
nie zbywa to pewne, gdyż czas lektury był po prostu nieprzyzwoicie
długi. List Danki naprawdę był przez nas oczekiwany z utęsknieniem
i chociaż spóźniony był dla nas prawdziwą przyjemnością, chwilą
przeniesienia ducha do Starego Kraju, do ,,starego przyjaciela”.

5 marca 1987 r.
Chciałbym też odpowiedzieć w jakiś sposób na Twe pytanie – Alu.
Tęsknota za ojczyzną, za wszystkim, co się pozostawiło, utrudnia
wielce odpowiedź na pytanie – czy jesteśmy zadowoleni. Są też takie
rzeczy, które są nieporównywalne. Doprawdy, nie wiem co Ci napisać. I – tak, i – nie. Wydaje mi się, że raczej sporo jest negatywów.
Naprawdę, nie wiem – Alu.
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Przyszłość pokaże, czy zrobiliśmy dobrze.
Pytasz, czy to był własny wybór, czy konieczność... Aby być najbliższym
prawdy, muszę stwierdzić, że był to własny wybór z konieczności. Tak! To jest
adekwatne temu, co się stało. Oczywiście – Alu, mogliśmy pozostać. Lecz co
to byłoby za życie, to jeden Bóg wie. W Starym Kraju – byliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji i przyszłość naszej rodziny malowała się w czarnych kolorach.
Można właściwie powiedzieć, że zostaliśmy zapędzeni w sytuację bez wyjścia
ze wszystkim, na co składa się życie. Może jakoś ułożyłoby się pomaleńku, ale
wtedy nie widzieliśmy takich możliwości i nie było w głowie rady.
Ja – Alu, kocham tę nieszczęsną Polskę. Kocham ją naprawdę i to
całym sercem i całą duszą. Przecież na słowo Polska składa się tyle
rzeczy! To, co przeżyłem opuszczając ją, nie da się wypowiedzieć. To
już nie strata kogoś bliskiego. To strata – dokładnie wszystkiego!

1 lutego 1989 r.
Wiesz, coraz częściej muszę się zastanawiać nad składnią, stylem,
a nawet nad ortografią i interpunkcją. To jest przykre – Alu, bo świadczy o tym, że powolutku, ale systematycznie jakaś cząstka naprawdę
pięknego języka ucieka z głowy i pamięci, z owego odruchu, jakim
kieruje się każdy wyrażając się w swym ojczystym języku. Brak ustawicznej wprawy w rozmaitych sytuacjach i w stosunku do różnych
ludzi i spraw robi niestety swoje. Bardzo jest to przykre dla każdego
emigranta, który czuje się Polakiem i chce nim pozostać do końca.

5 maja 1989 r.
Nie jesteśmy niewolnikami przeznaczenia! Nie jesteśmy w ogóle
niewolnikami! Dzieci się uczą słusznie w katechizmie, że mają duszę,

Piotr Wasilewski, zapomniany bohater drogi do Wolnej Polski

i że ta dusza posiada wolność woli. Wolność wyboru! Na ustawicznym wybieraniu w wolności polega życie każdego z nas, w najdrobniejszych jego szczegółach. Inaczej jakżeby Bóg mógł nas sądzić?! –
Gdyby nie dał nam wolności i jej w nas nie uszanował? Ale On dał!
I szanuje człowieka bardziej niż my siebie, nie mówiąc już o naszym
bliźnim. Inaczej wszystko byłoby bez sensu.
Nawet za kratami więzienia można pozostać wolnym! Wiem to
dobrze. Jeśli tam ktoś się targnie na swe życie, mówią: ,,załamał się”.
A dlaczego nie mówią, że uwierzył w swoje przeznaczenie? Przecież
w tym wypadku jedno byłoby tożsame z drugim. I tak to jest! Jeśli
tak uwierzy, to nie chce żyć. Ja widziałem takich ludzi – Alu! Ja wiele
wówczas myślałem. Tam pozostać wolnym! jest dopiero sztuką. Człowiek dogrzebuje się do takich zakamarków swojego jestestwa, których
nawet nie podejrzewał poprzednio. A ci ludzie? Ci, w których świadomości wolność upadła? Oni już nie są w więzieniu. To – zoologiczny
ogród, a nawet gorzej, bo nie ogród przecie!

8 grudnia 1989 r.
W gwiazdkowym upominku przesyłam Ci kopię mych ,,Wakacyjnych Wspomnień”. Pisałem je dla mej krewnej staruszki, która umiera
na raka piersi w Polsce. Nawet nie wiem, czy to, co napisałem, w pełni
do niej dotrze. Pragnąłem jakoś osłodzić jej ostatnie dni, oderwać od
smutnych myśli, zwłaszcza że ona niezmiernie kiedyś lubiła wszelkie
podróże i wycieczki. Ale w trakcie pisania postanowiłem zrobić z tego
więcej kopii i przesłać je przyjaciołom. Pisanina ma charakter listu,
jakkolwiek 50 stron liczy i absolutnie nie ma pretensji do bycia jakimś
wyczynem czy choćby tylko próbą literacką!
(...) Przed kilkoma dniami otrzymałem, po raz pierwszy, list od
członka związku z terenu Pucka, który chce się zająć mą sprawą. Prosi
w tym liście o mą zgodę i upoważnienie do przeprowadzenia w sądzie
rehabilitującej mnie rozprawy, przywracającej mi wszystkie bezpraw-
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nie utracone i odebrane honory. Podobno pięć osób jest w to zaangażowanych, a może i więcej. Chyba się zdecyduję, bo to przecież było
moje życie. Ale – jakie to jest miłe, że pamiętali, że postąpili tak uczciwie – prawda?
Przebytej niewoli, cierpień całej rodziny i wszystkich wynikłych
skutków nikt już nie zrehabilituje i nie przywróci. Zawsze to jednak
przyjemnie pomyśleć, że nie wszystko zostało zmarnowane i zaprzepaszczone.

Ewa Muża
niepokorna nauczycielka
z Półwyspu Helskiego

Ewa Muża, niepokorna nauczycielka z Półwyspu Helskiego

Ewa Muża, niepokorna nauczycielka
z Półwyspu Helskiego
Wojciech Książek
Przy przygotowywaniu części publikacji dotyczącej Ewy Muży z Kuźnicy problemem okazała się znikomość dokumentów urzędowych. Niewiele zachowało się w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, niewiele w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Widać politykę zacierania
śladów. A przecież dotyczyło to nauczycielki, którą dotknęły dwukrotnie
poważne represje ze strony władz PRL, nie licząc drobniejszych szykan.
Pierwszy raz, w 1979 roku, została zdymisjonowana ze stanowiska dyrektora, za drugim razem, w 1983 roku, relegowano ją z zawodu.
Jak napisaliśmy we wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, Ewa Muża jest znana – szczególnie na terenie Ziemi Puckiej – z tego,
że uczciła w szkole wybór papieża Jana Pawła II w 1979 roku, a także
z organizacji lekcji w 1983 roku, na której wraz z uczniami zredagowała
i wysłała telegram gratulacyjny do Lecha Wałęsy po przyznaniu mu
Pokojowej Nagrody Nobla. Były to w tamtym czasie akty nieprzeciętnej
odwagi, a osobiste koszty poniesione z tego tytułu – bardzo poważne.
Ewa Muża odznaczenie odebrała w 2016 roku. To był wzruszający
moment w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Wspólnie mieliśmy poczucie doniosłości chwili, co widać na zdjęciach, oddania
szacunku tej niepokornej mieszkance Półwyspu Helskiego. Jednej
z cichych bohaterów naszej drogi do Wolnej Polski. Warto pamiętać, że pani Ewa już w maju 1966 roku, podczas obchodów milenijnych, została zatrzymana i przesłuchiwana na posterunku milicyjnym
w Gdańsku. Została też pobita przez ZOMO podczas udziału w manifestacji w marcu 1968 roku w trakcie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku.
W publikacji przedstawiamy tekst zatytułowany „Telegram”, który
już w 1990 roku zamieściłem w dwutygodniku „Przegląd Oświatowy”.
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Cytuję w nim m.in. fragment opinii egzekutywy PZPR w Jastarni,
w której znajdują się słowa dotyczące Ewy Muży:
W 1978 roku (5 lutego) nie brała udziału w wyborach do rad narodowych, obecnie udekorowała szkołę flagami polskimi i obcego państwa
w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 roku.
Obce państwo to Watykan. Takie były czasy, że sam udział w wyborach był szczegółowo odnotowywany.
W zgromadzonej przez Ewę Mużę dokumentacji uderza postawa
jej przełożonych. Dyrektorzy szkół nie cofali się przed donosicielstwem, a swój awans traktowali jako możliwość manipulowania emocjami i strachem pracowników. Charakteryzowały ich takie cechy,
jak: pamiętliwość, budowanie tzw. dworu wokół siebie, faworyzowanie wybranych, zarządzanie przez konflikt w myśl zasady, że skłóconymi ludźmi łatwiej rządzić, na co w cytowanym w tej publikacji liście
z 20 kwietnia 1989 r. wskazywał także Piotr Wasilewski. Jego ocena
postawy kierownictwa szkoły w Kłaninie, a cytujemy jedynie fragmenty z listów, była przytłaczająca.
Postulat trzynasty strajków z Sierpnia 1980 roku: Wprowadzić
zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, pozostawał zadaniem do spełnienia. I chociaż
czasy się zmieniły, dyrektorów w miejsce wskazań partyjno-nomenklaturowych wybiera się w konkursach, ale jednak problem formatu
części z nich – pozostaje. I, jak to często bywa, wciąż prawdziwie
brzmią słowa motta z „Medalionów” Zofii Nałkowskiej, że to ludzie
ludziom zgotowali ten los.
Negatywne opinie na temat uczczenia przez Ewę Mużę wizyty
polskiego papieża były charakterystyczne dla ludzi nomenklatury
partyjnej, często przyjeżdżających spoza Kaszub, były one często różne od ocen mieszkańców gminy Jastarnia, od lat znanych
z przywiązania do tradycji, rodziny, wiary. Tym bardziej do papieża
Polaka. Jakimś świadectwem tych postaw są zamieszczone w tej
publikacji zdjęcia z otwarcia wystawy o Żołnierzach Wyklętych
w 2016 r. (przy pomocy IPN). To jedyna taka inicjatywa na terenie Ziemi Puckiej. Razem stoją Mirosława Meyer, organizatorka
wystawy, Tyberiusz Narkowicz, burmistrz Jastarni, Ewa Muża, Bar-
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Fot. z archiwum Ewy Muży

bara Czyżykowska, przewodnicząca „S” oświatowej Ziemi Puckiej,
dzieci w pięknych strojach kaszubskich.

Ewa Muża ze swoimi uczniami na plaży w Kuźnicy.

W tekście „Telegram” wykorzystałem zdjęcie pokazujące panią Ewę
na plaży w Kuźnicy wraz z grupką uczniów, których była wychowawczynią. Jest jakaś pozytywna energia tej czarno-białej fotografii, pokazującej
gromadkę dzieci o ciekawych twarzach ze swoją panią wychowawczynią. A do tego jeszcze piesek. Okazuje się, że był pieskiem znajdą, który
zamieszkał koło szkoły, był karmiony przez dzieci. Jest w tym wszystkim
jakaś symbioza, ład etyczny, w którym objawia się piękno także zawodu
nauczyciela. Zresztą podobna jest wymowa fotografii z wykopków, na
której widać Piotra Wasilewskiego z grupą uczniów z Kłanina. Przypomina mi się uwaga nieżyjącej już Anny Radziwiłł, byłej wiceminister edukacji narodowej, że dobry nauczyciel najlepiej poznaje powierzonych mu uczniów właśnie podczas wycieczek, na przykład podczas
wspólnego obierania ziemniaków na wieczorne, biwakowe ognisko.
Tak Ewa Muża, jak i Piotr Wasilewski stanowią doskonały przykład
postawy polskich nauczycieli. Takich jak mój ojciec, jak wielu innych,
dla których edukacja młodych ludzi to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale i wychowanie, troska o ich harmonijny rozwój. Ze świadomością, że dobra szkoła musi być oparta na skale wartości, patrioty-
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zmu, wrażliwości na drugiego człowieka. Także przekonania, że grając
w drużynie, będąc członkiem rady pedagogicznej, dobry nauczyciel
musi być indywidualnością, musi mieć przestrzeń do samorealizacji,
ale i zainteresowania uczniów swoją pasją, tym czymś, co nazywamy
charyzmą pedagogiczną.
Piotr Wasilewski w 1982 roku, Ewa Muża w roku 1983 przegrali
bitwę z ówczesnym systemem. Ale powrócili, bo takich osobowości
się nie zapomina. I, jak piszę w zakończeniu artykułu:
Oboje są przykładami nauczycieli, których nie było stać na zbyt daleko
idący kompromis. To między innymi dzięki nauczycielom, takim jak
Ewa Muża i Piotr Wasilewski, szkoła – szczególnie na prowincji – nie
straciła swojej twarzy. Z tych przykładów wynika refleksja o znaczeniu elementarnym: niech nigdy więcej kryteria ideologiczne nie będą
podstawą oceny pracy nauczyciela. Oby nigdy głównym celem szkoły
nie było wtłaczanie niepokornych osobowości (w tym również dzieci)
w gorset utkany z przeciętniactwa, półprawd i przemilczeń.

Te słowa o szkole, o dobrym nauczycielu, pisałem trzydzieści lat temu.
Pozostają aktualne. Dla nauczycieli, ale też dla rodziców i uczniów.

Ewa Muża, niepokorna nauczycielka z Półwyspu Helskiego

Telegram
Artykuł zamieszczony w „Przeglądzie Oświatowym”,
marzec 1990 r.

Wojciech Książek
Ewa Muża jest nauczycielką od 1961 roku. Skończyła studia polonistyczne, uzupełnione kursami specjalistycznymi. W 1972 roku została
dyrektorką szkoły podstawowej w Kuźnicy koło Helu. Placówka ta
podlega miejskiemu dyrektorowi szkół w Jastarni i stamtąd 8 czerwca
1979 r. zostało wysłane ,,poufne’’ pismo do kuratora oświaty i wychowania w Gdańsku. Trwała właśnie pierwsza pielgrzymka do Polski
papieża Jana Pawła II.
Informuję Ob. Kuratora, Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR
w Jastarni na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 1979 r. uchwaliła, że począwszy od nowego roku szkolnego, tj. 1979/80 nie może pełnić funkcji dyrektora szkoły podstawowej w Kuźnicy na Helu mgr Ewa Muża z uwagi na
niewłaściwą postawę społeczno-polityczną. W 1978 roku (5 lutego) nie
brała udziału w wyborach do rad narodowych, obecnie udekorowała
szkołę flagami polskimi i obcego państwa w dniach od 2 do 10 czerwca
1979 roku, utrudnia pracę miejscowej POP – jak to określono i w związku
z tym wszystkim nie odpowiada wymogom ideowo-politycznym stawianym przez KM PZPR kadrze nomenklaturalnej. Biorąc to pod uwagę
proszę Ob. Kuratora o odwołanie jej ze stanowiska dyrektora. Uchwała
Egzekutywy jest obligatoryjna dla administracji państwowej i zgodnie ze
stanowiskiem wyrażonym w niej musi być wykonana.

Podpisano: mgr Zygmunt Wawrzyńczak.
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Karta z kroniki Szkoły Podstawowej w Kuźnicy.

Tymczasem zbliżał się Sierpień 1980 roku
Ewa Muża należy do osób aktywnych. Zakłada ogniwo „Solidarności” na swoim terenie, jest członkiem Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pucku. W
tym czasie jej dyrektorski stołek zajmuje mgr Roman Fabisiak, który
z energią zaczyna spisywać fakty z życia niewygodnej nauczycielki.
Oto zapisy w arkuszu spostrzeżeń Ewy Muży w grudniu 1981 roku:
3.XI.1981 r. Dziś, podczas jednej z przerw lekcyjnych, miał miejsce następujący
wypadek: kol. E. Muża weszła do pokoju nauczycielskiego, położyła przede mną
otwarty podręcznik kl. VIII i zadała mi pytanie: „Czy to powinno znajdować się
w książce”, pokazując palcem na fotografię, plakat ilustrujący PZPR jako przewodnika narodu. Odpowiedziałem, że powinna ta ilustracja być tam gdzie jest.
Wtedy kol. Ewa Muża z furią wyrwała tę kartkę z książki, pogniotła ją w dłoniach
i dalej rozerwała na strzępy wrzucając do kosza. Wszystko odbyło się w obecności
nauczycieli.

Ewa Muża, niepokorna nauczycielka z Półwyspu Helskiego

11.XII.1981 r. Kol. Ewa Muża permanentnie wyszydza czołowe postacie naszego
życia państwowego i politycznego, m.in. Albina Siwka, Mieczysława Rakowskiego
i innych. Z lekceważeniem mówi w pokoju nauczycielskim o „Trybunie Ludu”
i „Głosie Nauczycielskim”. Wypowiada negatywne i krzywdzące sądy o przełożonych różnych szczebli. Wielokrotnie prowokowała dyskusje polityczne.

Po 11 grudnia była wolna sobota, w niedzielę rano obudziły nas
pierwsze komunikaty stanu wojennego, później dzieci miały przymusowe wakacje. Wpisy te zostały więc dokonane zapewne później. Już
było można, nastał czas rewanżu. Pióra inkwizytorów poszły w ruch.
Ewa Muża jesienią 1983 r. zostaje wyrzucona z pracy. Urzędowy
bieg sprawy rozpoczyna się od „notatki” służbowej do kuratora
oświaty i wychowania w Gdańsku sporządzonej w dniu 18.10.1983 r.

Decyzja
o zwolnieniu
z funkcji dyrektora.
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W wyniku przeprowadzonych rozmów z w/wymienionymi nauczycielami stwierdzono, że nauczyciel SP w Kuźnicy mgr Ewa Muża w dniu
6.10.1983 r. podjęła inicjatywę wysłania telegramu gratulacyjnego do
Lecha Wałęsy. Wystąpiła w pokoju nauczycielskim z propozycją przyłączenia się nauczycieli do tegoż telegramu poprzez uiszczenie składki
i wyrażenia zgody na odpowiednią jego treść i wystosowanie go w imieniu również nauczycieli. Według relacji nauczycieli przybliżona treść telegramu brzmiała: Lech Wałęsa Stocznia im. Lenina, Gdańsk. W związku
z przyznaniem Panu Pokojowej Nagrody Nobla serdeczne gratulacje
i życzenia składają uczniowie i nauczyciele SP w Kuźnicy. (...) Nauczyciel
Ewa Muża potwierdziła fakt przeprowadzenia lekcji języka polskiego na
temat „Lech Wałęsa laureat Nagrody Nobla” w klasach VI-VIII.
Oświadczyła, iż nie zna stanowiska rządu wobec przyznania tegorocznej
Nagrody Nobla, ponieważ nie czuje się zobowiązana do oglądania telewizji
i czytania prasy. Twierdziła, że zbiórka pieniędzy na telegram była ze strony
uczniów spontaniczna i wynikła z przeprowadzonej lekcji języka polskiego
(…). Ponadto stwierdzono, że wszyscy uczniowie dysponowali na lekcji co
najmniej po jednym druku telegramu. W przedstawionym tekście notatki
lekcyjnej w zeszytach wyraz ,,Solidarność” napisany został pisakiem kolorem czerwonym z miniaturką flagi państwowej przy literze N (…).
Na podstawie teczki akt osobowych oraz relacji dyrektora SP w Kuźnicy nauczyciel Ewa Muża od kilku lat charakteryzuje się zajmowaniem niewłaściwej postawy w placówce państwowej, jaką jest
Szkoła Podstawowa. W roku 1979 jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuźnicy w czasie pierwszej wizyty papieża doprowadziła do
umieszczenia na szkole flagi Watykanu. W latach 1980-1981 prowadziła ożywioną działalność antysocjalistyczną, wykorzystując do
tego celu również szkołę i lekcje. Za powyższe została zawieszona
w prawach nauczyciela.

Podpisali: mgr Ryszard Bradke, miejski dyrektor szkół w Jastarni,
mgr Roman Fabisiak, dyrektor SP w Kuźnicy, Ewa Michalak, pracownik ds. kadrowych Zespołu Szkół i Przedszkoli w Jastarni.
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25.10.1983 r. Kurator W. Tuminowski przedstawia swoje stanowisko wojewodzie gdańskiemu – gen. brygady M. Cyganowi. Wojewoda
– już w dwa dni później – podpisuje pismo o nazwie ,,Decyzja”, w którym czytamy m.in.:
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21.VII.1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 39 , poz. 176) rozwiązuję
z Obywatelką stosunek pracy z dniem 31.X.1983 r.
Uzasadnienie: Wprowadzając na lekcje języka polskiego tematykę nie
objętą programem nauczania naruszyła Obywatelka w sposób rażący
zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły oraz obowiązki nauczyciela
wynikające z art. 6 Karty Nauczyciela.

Ewa Muża odwołuje się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania.
Kurator zabiera głos po raz wtóry i w swoim komentarzu do powyższego odwołania pisze:
Ob. Ewa Muża ma negatywny stosunek do Partii i władz państwowych. Swoją
postawą wpływa ujemnie na nauczycieli w szczególności w zakresie socjalistycznego wychowania dzieci. (…) Fakt organizowania przez nią zbiórki pieniężnej wśród dzieci na telegram dla Lecha Wałęsy, odpowiedni komentarz
w czasie tej lekcji, organizowanie lekcji na temat byłego związku ,,Solidarność”
i jego przywódcy, na których bezkrytycznie przedstawiała osiągnięcia Lecha
Wałęsy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków nauczyciela-wychowawcy.

Pismo W. Tuminowskiego zawiera ciekawy szczegół, otóż oprócz
trzech zeszytów uczniów w załączeniu do MEN wysyła on również
anonimowe pismo skierowane do wojewody gdańskiego. Niestety, treści anonimu nie udało się ustalić.
Jak było do przewidzenia, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla
Nauczycieli przy Ministrze Oświaty i Wychowania nie zmienia decyzji
gen. Cygana.
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Orzeczenie
dyscyplinarne
z 24 lutego
1984 roku.
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Ewa Muża dzisiaj niewiele mówi o tamtych sprawach. Legitymację
,,Solidarności” już ma, obecnie myśli między innymi o wytoczeniu procesu Poczcie Polskiej za to, że ów telegram gratulacyjny jednak nie dotarł
do Lecha Wałęsy. Pieczołowicie przechowuje dowód nadania telegramu,
który został wysłany na poczcie w Jastarni 6.10.1983 r. o godz. 12.15 / nr
11, zawierał 26 wyrazów, cena 67 zł, Lx- blankiet ozdobny.

Postscriptum
Obecnie Ewa Muża znowu pracuje. Najpierw od kwietnia 1989
roku (w okresie obrad Okrągłego Stołu) zatrudniono ją tymczasowo
we Władysławowie, a od września wróciła do szkoły w Kuźnicy – skąd
wyrzucono ją z pracy przed sześciu laty.
Pamiętam jesienny wieczór z 1983 roku, kiedy to pojechaliśmy do
Ewy Muży. Nie zastaliśmy jej w domu, nie mogliśmy ustalić zasad
naszej pomocy oraz przekazać pieniędzy ze zbiórki, jaką urządziliśmy
wśród nauczycieli i pracowników PZM w Pucku. Miejscowy ksiądz
poinformował nas, że pani Ewa korzysta z pomocy brata – prawnika,
zaś pieniądze radził przeznaczyć na inny cel, aby nie ranić dumy pani
Ewy. W rezultacie pozostawiliśmy tylko kartkę, która, jak się okazało
po latach, jest pieczołowicie przechowywana.
Pieniądze ze zbiórek przekazywaliśmy też rodzinie Piotra Wasilewskiego, nauczyciela z Zespołu Szkół Rolniczych w Kłaninie, który
został aresztowany w lutym 1982 roku. Uwięziono go za odczytanie
odezwy KPN-u na lekcji wychowawczej. Był to także odwet na działaczu NSZZ ,,Solidarność” dokonany przez grono ,,małych” ludzi, z których – o ironio – znaczna część uczy i dyryguje dalej.
Służba bezpieczeństwa zabrała go wprost z lekcji, w pełnej gali
dokonał się spektakl mający na celu zastraszenie środowiska. W trakcie procesu sądowego wykorzystano również relacje i zeznania młodzieży, a w szkole odbywały się swoiste lekcje pokazowe z udziałem
przedstawicieli prokuratury.
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Piotr Wasilewski, specjalista od przedmiotów rolniczych, ojciec
czwórki dzieci, został skazany na trzy lata więzienia. Wyrok ogłoszono
w głównym wydaniu „Dziennika Telewizyjnego” – oczywiście z zachowaniem odpowiedniego rytuału, czyli wśród przestępstw natury pospolitej.
Po wyjściu z więzienia na zwolnienie warunkowe obowiązywał go
zakaz uprawiania zawodu nauczycielskiego. Praktycznie dotyczyło
to zatrudnienia w całym sektorze uspołecznionym, gdyż mechanizm
powiązań nomenklaturowych działał nader szczelnie. W końcu zdecydował się na emigrację.
Oboje są przykładem nauczycieli, którzy nie poszli na zbyt daleko
idący kompromis. To między innymi dzięki takim nauczycielom jak
Ewa Muża i Piotr Wasilewski, szkoła – szczególnie na prowincji – nie
straciła do końca swojej twarzy.
Z tych przykładów wynika refleksja o znaczeniu elementarnym:
niech nigdy więcej kryteria ideologiczne nie będą podstawą oceny
pracy nauczyciela. Oby nigdy głównym celem szkoły nie było wtłaczanie niepokornych osobowości, w tym również dzieci, w gorset utkany
z przeciętniactwa, półprawd i przemilczeń.

Fot. z archiwum Ewy Muży
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Gdańsk, 2016 rok. Wręczenie Ewie Muży Krzyża Wolności i Solidarności.
Obok jej brat Andrzej von Borne, Wojciech Książek i Romuald Plewa.
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Nauczycielka, co się władzy
nie kłaniała
Z Ewą Mużą rozmawia Artur S. Górski
– Rozmawiamy 18 maja 2020 roku, akurat w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. W czerwcu 1979 roku wywiesiła Pani na
budynku wiejskiej szkoły flagi: polską, biało-czerwoną, i biało-żółtą,
watykańską. Flaga papieska, obcego dla ideologii PRL państwa,
musiała kłuć w oczy lokalnych działaczy PZPR. Czy dekoracja szkoły
to był impuls, emocje, czy chęć zagrania na nosie tzw. komunie?
– Pyta mnie pan, dlaczego wywiesiłam papieską flagę w 1979 roku.
Był to symboliczny i oczywisty gest. Działałam z pobudek patriotycznych, ze szczerego umiłowania ojczyzny. Chciałam też pokazać
ludziom, by się wyzbyli obaw, by przezwyciężyli strach. Ojciec Święty
przecież apelował: „Nie lękajcie się”. Te słowa dziś nabrały nowego
znaczenia w obliczu zagrożenia. Wówczas jakiś wewnętrzny głos mi
podpowiadał, że pomoże nam nadzieja złożona w Bogu i w pontyfikacie, przepowiedzianego przez Juliusza Słowackiego, słowiańskiego
papieża oraz wzajemna solidarność. Wiedziałam, że papieska wizyta
nie jest władzy na rękę. Wizyta była jednak oficjalna, państwowa.
Szkoła nie dostała żadnych wytycznych. Postanowiłam zamanifestować swoją radość. W głowie mi dźwięczały słowa Ignacego Krasickiego: Święta miłości kochanej ojczyzny,/ Czują cię tylko umysły
poczciwe!/ Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,/ Dla ciebie więzy, pęta
niezelżywe. Może dzisiaj to wydawać się komuś śmieszne, może emocjonalne, ale było to i jest teraz dla mnie ważne. Co mam na to poradzić, tak zostałam ukształtowana. Wiem, są inne problemy, że ludzie
się zmieniają, że rozmaite są ludzkie natury, ale pozostaje ta sama, najważniejsza rola nauczyciela. Naszą, nauczycieli, rolą jest wychowywanie. Mamy wychowywać poprzez przykład. Kto ma młodzieży dawać
dobry przykład, jeśli nie rodzice, jeśli nie nauczyciele?
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– Skąd ta wrażliwość na sprawy ojczyzny? Wystarczyła odrobina
niezbędnej odwagi, trawestując Herberta? Czy wypływa ona, owa
odwaga, z literatury? Trzeba było charakteru...
– Każdy z nas, w różnym wieku, ma swoich duchowych przewodników. Niektórzy szukają ich w książkach, w poezji. Do mnie przemawiała twórczość polskiego oświecenia i romantyzmu. W latach 70.,
od których zaczęliśmy rozmowę, to wszystko działo się naprawdę. Nie
uciekałam w literacką fikcję. Trzeba było dawać świadectwo, tak jak
się umiało. Wystarczała, jak pisał poeta, odrobina niezbędnej odwagi.
– Co sprowadziło kłopoty, ściągnęło na Panią represje.
– Od 1972 roku byłam dyrektorem szkoły w Kuźnicy. Szkoła była na
dobrym poziomie, a po kuratoryjnej wizytacji otrzymałam nagrodę
kuratora. Jako dyrektor szkoły miałam okazję odświętnie przystroić
budynek. Wyjść z moją radością, z wiwatem, na zewnątrz, ku radości
dzieci i naszej małej społeczności. Mamy papieża! To był pokaz dla
całej wsi. Półwysep Helski, z racji choćby strefy wojskowej, był specyficzny. Wiedziałam, że rozdrażnię tym gestem lokalnych „partyjniaków”. A mi w to graj. Flagę uszyłam osobiście. W sklepach materiałów
nie było, brakowało nawet żółtej tasiemki. Znalazłam kawałek adamaszkowej zasłonki w moim starym domku. Szkołę przystroiliśmy.
– Czy było wsparcie ze strony innych pracowników szkoły?
– Było różnie. Był podział. Ale byli i ludzie odważni. Kolega nauczyciel Władek Narkowicz zamocował flagi na frontonie szkoły, a mąż
Krystyny, koleżanki nauczycielki, dobrze nastroił szkolny telewizor
na transmisję. Ja zaś ruszyłam do Warszawy. Wracałam z radością
z placu Zwycięstwa. A tutaj czekała niespodzianka. Nie sądziłam, że
odważą się mnie zaatakować za uczczenie papieskiej wizyty. Naczelnik
miasta i gminy Jastarnia Jerzy Sałata pierwszy raz zawitał do szkoły.
Wszedł do pokoiku i pukając palcem w blat biurka rzekł: „Ta flaga
ma być zdjęta! Polecenie daję raz!”. Próbowałam dyskutować, ale ten
miał swoje pseudoargumenty i głupawo sobie żartował. Popatrzyłam
na niego z politowaniem. Nie mógł przecież ani mi, ani dzieciom,
zabrać radości z papieskiej wizyty. Obecny przy tym miejski dyrektor
szkół w Jastarni Zygmunt Wawrzyńczak siedział za piecem, bez słowa.
Pilnowaliśmy więc flagi dniem i nocą. Już wiedziałam: konsekwencje

Ewa Muża, niepokorna nauczycielka z Półwyspu Helskiego

List mieszkańców Kuźnicy i Chałup do wojewody gdańskiego w obronie
zwolnionej z pracy Ewy Muży, listopad 1983 rok.

111

112

Niepokorni nauczyciele. 40 lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej

będą. Za dwa dni otrzymałam telefon od dyrektora Wawrzyńczaka
z informacją, że egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR podjęła
decyzję, że już nie jestem dyrektorem. Szwagier odkręcił z drzwi wizytówkę. Jednak nikogo z nauczycieli nie udało się im namówić na moje
miejsce. Naczelnik oprzytomniał. Przyszedł na radę pedagogiczną
z przekazem: „co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr”. Byłam może
i bezczelna, ale odparłam, że Duch Święty już działa i odnowi oblicze
Ziemi, tej Ziemi. Nie wróciłam na „fotelik” dyrektora. Władza mi to
zapamiętała. W stanie wojennym byłam zawieszona w wykonywaniu
zawodu. W końcu mnie wyrzucono z pracy.
– Za telegram gratulacyjny do laureata Pokojowej Nagrody
Nobla Lecha Wałęsy?
– Trochę zaryzykowałam w 1983 roku. Znałam przecież stosunek
partii i ówczesnego rządu do Wałęsy. Pod względem metodycznym
lekcja była przeprowadzona wzorcowo. Tematyka była odpowiednia,
czyli bojownicy o wolność i niepodległość. Poprowadziłam lekcje
o laureatach Nagrody Nobla. Były druki telegramów do ćwiczeń, encyklopedia itd. Tyle że treść telegramu była nieprawomyślna. Sporządzono z tego nawet notatkę służbową. Próbowałam się bronić. Spojrzałam do Karty nauczyciela, w której nie było kary natychmiastowego
zwolnienia, a było postępowanie dyscyplinarne. Brat był prawnikiem
w Gdańsku. Pomyślałam, że mnie wybroni. Nie pomyślałam, że nie
zdąży. Wojewodą w Gdańsku był wtedy generał Mieczysław Cygan.
On miał specjalne uprawnienia. Przeprowadzono, w oparciu o donosy
trzęsących portkami lokalnych działaczy partii i ORMO, śledztwo.
Po kilku dniach było po wszystkim. Do widzenia! Podpadłam im już
wcześniej. Nie brałam udziału w głosowaniach do rad narodowych,
utrudniałam prace Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR...
– Sabotaż przeciwko partii?
– Nie wydałam od razu kluczy do pokoju nauczycielskiego i do
klasy na zebranie POP. Tam się dopiero zadziało. Potem trzeba było
pety sprzątać, a nawet puste butelki po wódce, po tej całej POP. Mieli
na mnie pisma, poufne, że obywatelka Muża w 1978 roku nie brała
udziału w wyborach do rad narodowych, że udekorowała szkołę flagami polskimi i obcego państwa, że utrudnia pracę partyjną. Jest w tych
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Szkolna ubikacja, rok 1981.

donosach pochwała, ja to tak oceniam, że nie odpowiadam wymogom
ideowo-politycznym. Dyrektor szkoły Roman Fabisiak miał mnie pod
lupą. Czynił notatki z tego co robiłam. Miałam i tak sporo szczęścia, bo
w styczniu 1982 roku złapałam za pędzel i do malowania się zabrałam.
– Szczęście przy malowaniu, chyba nie mieszkania?
– Nie, nie mieszkania. Wymalowywałam hasła przeciwko stanowi
wojennemu i generałom. 24 stycznia 1982 roku (a więc wcześniej niż
między 1 a 5 maja 1982, jak o Jastarni pisze Tomasz Żuroch-Piechowski w książce „Kaszubi w PRL”) wymalowałam na płocie w Kuźnicy
napis „WRONA” z przekreślonym „WRON”, a w lutym 1982 roku na
ścianie nieczynnego kiosku w centrum Kuźnicy namalowałam czarną
farbą napis „WRON za DON” z kotwicą, znakiem Polski Walczącej.
To było zagrożone karą, którą w takich sprawach stosował Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. W trybie doraźnym dostałabym z kilka lat
do odsiadki za sianie niepokoju i cios we WRON-ę (Wojskowa Rada
Ocalenia Narodowego – dop. red.), za wysłanie „WRON za DON”.
Mnie po prostu nie złapali.
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Fot. z archiwum Mirosławy Meyer
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Wystawa „Żołnierze Wyklęci” w Jastarni, 2016 rok. Ewa Muża i Mirosława
Meyer wśród grupy uczniów w strojach kaszubskich.

Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, w sierpniu 1981
roku w Pucku, wymalowałam na cmentarzu przy ulicy Lipowej, na
słupku ogrodzeniowym przy pomniku ofiar obozu Stutthof, czerwoną
farbą nitro napis „KATYŃ”. Miejsce to obecnie jest odrestaurowane.
Wówczas słupki były chyba prostopadłościenne, z litego granitu, na każdym pisana nazwa któregoś z obozów zagłady czarną farbą. Dwa słupki
wejściowe były wtedy puste. Ten z prawej upatrzyłam sobie wcześniej na
miejsce dla Katynia i wyćwiczyłam w domu druk pisma. I nadszedł ten
dzień, w samo południe, z kilkuletnim bratankiem za ręce.
W tym przypadku, jak i w Kuźnicy milicja prowadziła śledztwo,
fotografowali, przesłuchiwali okolicznych mieszkańców, a w Pucku
nawet ustawiali nocne czaty. Podobnie, gdy już jesienią 1981 r. wymalowałam na drzwiach prymitywnej, drewnianej, tymczasowej ubikacji
szkolnej napis „Komitet PZPR”. Jestem ciekawa, gdzie przechowywane
są akta tych śledztw. Czy IPN je ma?
– Bunt był w Pani?
– Trudno było się nie buntować. Wiedziałam od dawna, od zawsze,
o Katyniu. Nie można było o tym mówić głośno. To było trudne. Tak trudne,

Ewa Muża, niepokorna nauczycielka z Półwyspu Helskiego

jak być na stanowisku, ale nie być w partii. Ja w partii nie byłam. Chyba
nawet dla „partyjniaków” to było niezrozumiałe. Chociaż wiedzieli o mnie
sporo. W piśmie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Ministerstwie
Oświaty i Wychowania znów zapisano, że mam negatywny stosunek do

Przelewy – pomoc
materialna.

Kartka, którą
zachowała Ewa Muża.
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partii i władz państwowych. Fakt. Tak pojmowałam swój obowiązek, czyli
notatka była prawdziwa. Tak, miałam wrogi stosunek do władzy.
– Było ciężko?
– Wie pan, działałam z przekonania. Na pohybel partii! Nie żałuję.
Chociaż... Przykro mi jest za Wałęsę. Żal mi go. Tak po ludzku.
Szkoda... Było ryzyko, ale też byli godziwi ludzie. Pamiętam, że Wojciech Książek w 1983 roku był u mnie z pomocą. Nie zastał mnie.
Kartkę mi zostawił. Był to ważny gest. Wzruszyłam się, że są, że
pamiętają. Gromadka uczniów mnie odwiedzała. Zofia Madej od
nauczycieli w Gdańsku składkę solidarnościową mi przywiozła,
wspierał mnie ksiądz Henryk Jankowski, pomagał biskup chełmiński
Marian Przykucki, dary przekazywał. Wytrwałam. Do szkoły weszłam
dopiero 4 czerwca 1989 roku jako mąż zaufania Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Spotykam nieraz moich uczniów, dzisiaj dorosłych ludzi, nawet ich wnuki. Bardzo serdecznie sobie rozmawiamy.
Czasem myślę, że w stanie wojennym mnie nie internowali, bo za duży
szum byłby na Półwyspie. Nauczyciel to dumny zawód, można rzec,
powołanie. Cieszę się bardzo, że dobrze mnie ludzie wspominają. Jest
we mnie satysfakcja. Życzę każdemu, by ludzie dobrze o nim mówili.

Wspomnienie o Stefanie Rambiercie z Pucka
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Wspomnienie
o Stefanie Rambiercie z Pucka

Fot. Ryszard Kuźma

Wojciech Książek

Stefan Rambiert.

Stefan Rambiert zmarł 15 lutego 2020 roku w wieku 66 lat (urodził się w 1953 roku), po kilku tygodniach zmagania z ciężką, niestety,
śmiertelną chorobą.
Wspominam Stefana, z którym miałem okazję współpracować
i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku, i w czasie odtwarzania oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej w latach 1989–1990,
i w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” szczególnie w czasie, gdy
od 2006 roku został kierownikiem Oddziału ZRG NSZZ „S” w Pucku,
a potem także Biura w Kartuzach.
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Był nauczycielem wychowawcą, organizatorem struktur NSZZ
„Solidarność” najpierw w Ochotniczym Hufcu Pracy, a następnie na
terenie szkół Ziemi Puckiej, gdy został nauczycielem wychowawcą
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W tamtym czasie włączył się
także w działanie Komitetu Obywatelskiego w Pucku przygotowującego wybory do samorządów terytorialnych w 1990 roku.
Był osobą w sposób szczególny związaną z Puckiem, ale i Kaszubami – od czasu studiów na Politechnice Gdańskiej, kiedy zaczął działać w ruchu studenckim. Był także dla mnie przewodnikiem po ziemi
kartuskiej, okolicach Borzestowa, gdzie uczył i zamieszkał. Pięknie,
długo, szczególnie przy ognisku koło checzy kaszubskiej, potrafił opowiadać, nucić pieśni, chłonąć naturę. Chyba dlatego na pogrzebie spotkało się wiele różnych osób, jak chociażby prof. Józef Borzyszkowski, dyr. Krystyna Redlicka, Kazimierz Klawiter, Ireneusz i Zygmunt
Wiśniewscy, krewni, a miał ośmioro rodzeństwa. Pochowany został
na cmentarzu, gdzie jakiś czas temu żegnaliśmy także Pawła Tarnowskiego, bardzo szanowanego nauczyciela szkół w Pucku.
Stefan znany był ze stałości swych centroprawicowych poglądów,
starał się żyć zgodnie z wyznawanymi wartościami. Szanował ludzi.
Był osobą bardzo skromną. To niezwyczajne we współczesnym świecie. Był wierny ideałom „Solidarności” od jej powstania. Jakże pasują
do jego życia słowa z II Listu do Tymoteusza: W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Zakończył się ziemski bieg Stefana. Chce się w zakończeniu życzyć,
aby ta jego ukochana ziemia i wiatr wiejący od morza – Zatoki Puckiej
ukoiły go w tym najdłuższym ze snów.

Wspomnienie o Władysławie Narkowiczu z Jastarni
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o Władysławie Narkowiczu z Jastarni

Fot. z archiwum Ewy Muży

Wojciech Książek
22 stycznia 2005 roku zmarł
Władysław Narkowicz, mieszkaniec Jastarni. Miał 66 lat
(urodził się tuż przed wojną,
w czerwcu 1939 roku). Był
długoletnim
nauczycielem
matematyki i fizyki w Szkole
Podstawowej w Kuźnicy,
gdzie pracował przez cały
czas kariery zawodowej. Byli
uczniowie i współpracownicy
pamiętają go jako osobę niezwykle sumienną, prawą, szanującą ludzi – tych młodych,
i tych dorosłych.
Władysław
Narkowicz
od 1980 roku był związany
z NSZZ „Solidarność”. Podczas naszych spotkań w oświatowej „S” Ziemi Puckiej starał
się z humorem tonować czaWładysław Narkowicz.
sami dosyć burzliwe wypowiedzi. Wskazywał na znaczenie wierności ideałom Sierpnia ’80, szacunku dla z takim trudem
odzyskanej niepodległości Rzeczpospolitej, wspólnej troski o dobre
kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, pielęgnowanie „tatczezny” – swych małych ojczyzn, jak na prawdziwego Kaszubę przystało.
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W wypełnionym po brzegi kościele mieszkańcy Jastarni żegnali
tego skromnego, prawego „szkólnego”. Jak wspomina obecny burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz: Stryj był osobą otwartą na świat
i ludzi, pogodną, ale też o niezależnych poglądach, twardo broniący
swoich racji, jak chociażby w sprawie ochrony życia.
Zaś na cmentarzu – z niezwykłym widokiem na las sosnowy, wydmy
i morze – raz jeszcze przypomniano o tajemnicy, jaką niósł w sobie
Zmarły. Tajemnicy chyba przede wszystkim umiejętności godnego
przeżywania życia, co dla nas powinno być i przedmiotem refleksji,
i zobowiązaniem.

Zdjęcia z historii oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej
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Fot. Mieczysław Makowski

Zdjęcia z historii oświatowej
„Solidarności” Ziemi Puckiej

Fot. Mieczysław Makowski

Puck, uroczystość zaślubin Polski z morzem, 1985 rok. Ks. prałat Henryk
Jankowski, Jan Piotrowicz, przewodniczący Lech Wałęsa, Zygmunt Orzeł.

Puck, uroczystość zaślubin Polski z morzem, 1985 rok.

Fot. Mieczysław Makowski
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Puck, 1998 rok. Na pierwszym planie Jan Krypa i Ireneusz Wiśniewski.

Fot. archiwum „Magazynu Solidarność”
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Konkurs muzyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Zespół ze Szkoły
Podstawowej w Żarnowcu. Rok 2018
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Fot. Piotr Widerski

Fot. Piotr Widerski

Puck, rok 2010. W pierwszym rzędzie: Marek Dąbkowski, Barbara
Czyżykowska, Maria Plocke, Zygmunt Wiśniewski, Krzysztof Dośla,
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Janusz Dubieniecki, Beata Ziętarska,
Maria Nowakowska. W drugim rzędzie: Jan Piotrowicz, Kazimierz Plocke,
Wojciech Książek, Stefan Rambiert.

Puck, rok 2010. Henryk Doering,
Mariola Włudzik.

Puck, rok 2010. Krzysztof Dośla,
Małgorzata i Adam Śliwiccy.
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Fot. Piotr Widerski
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Fot. z archiwum Aldony Czerwińskiej

Walne Zebranie Delegatów „Solidarności” oświatowej w Pucku, rok 2018.
Wojciech Książek, Barbara Czyżykowska, Ewelina Pilc-Bojke, Maria Plocke,
Renata Myczkowska.

Fot. z archiwum Aldony Czerwińskiej

Szkoła rolnicza w Kłaninie, lata 90.

Powiatowy Zespół Szkół
w Kłaninie: Tatiana
Lewandowska-Miłosz,
Mariusz Renusz, Aldona
Czerwińska.

