
!"#$%&'(%)*+,-.'/0'
1'234,5





Gdynia 2012

!"#$%&''
(%)*+,-.'/0'

1'234,5

DANUTA SADOWSKA  ROMAN ZWIERCAN!"#$%&'()*+*#%,&'



Album wydano przy finansowym wsparciu 

PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Layout, redakcja techniczna:

Romuald Lazarowicz

Podstawowe materiały źródłowe:

IPN Oddział w Gdańsku, Archiwum KK NSZZ „Solidarność”, Jerzy Eisler, Izabella Greczanik-Filipp, 
Wiesława Kwiatkowska, Janusz Marszalec, „To nie na darmo...” – Bernardinum 2006, Piotr Brzeziński, 
Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Piszczewiat, „Zbrodnia bez kary” – Verbi Causa 2010, Krzysz-
tofa Wójcickiego „Rozmowy z księdzem Hilarym Jastakiem”, Danuta Sadowska, Edward Szmit „Solidar-
na Gdynia” – Verbi Causa 2010, Andrzej Kołodziej „Gdyńscy Komunardzi” – Verbi Causa 2008,  Uwię-
ziona Kolęda, Alina Afanasjew – Gdańsk 1991

Zbiory własne: 

Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni NAUTA, 
Henryka Mierzejewskiego, Ewy Jażdżewskiej, Jacka i Józefy Goździewicz, Piotra Nastałego, Stanisława 
Belki, Marka Belki, Stanisława Michewicza, Zygmunta Pałasza, prywatnych zbiorów Autorów.

W albumie wykorzystano fotografie: 

Barbary Jurkowskiej, Janusza Uklejskiego, Marka Munika, Tadeusza Lademana, Ryszarda Wesołowskiego, 
Zbigniewa Trybka. 

ISBN 978-83-62631-04-9

Wydawca

www.fundacja-pih.pl

Album wydany z okazji obchodów 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 

i 30. rocznicy powstania „Solidarności Walczącej”.



5

C
hociaż już minęło z górą 30 lat od Sierpnia ’80, to w powszechnej 

świadomości ciągle zbyt mało znany i niedostatecznie doceniony 

jest udział gdynian w tych wydarzeniach, które były symbolicznym po-

czątkiem NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” i przełomem w dążeniach narodu do nie-

podległości. A zasługi gdynian w tym dziele były ogromne.

Gdyński samorząd konsekwentnie podejmuje i wspiera inicjatywy 

na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń i dla popularyzacji wśród współ-

czesnych prawdy o tamtych czasach, o ludziach, których patriotyzm, odwaga, 

mądrość i determinacja zdecydowały o losach nie tylko Polski, ale i innych 

krajów, ciemiężonych totalitarnym systemem komunistycznym. Zwłaszcza zaś 

o roli gdynian. 

Wystawy, konferencje historyczne, spotkania z młodzieżą, filmy, prace 

naukowe, publikacje prasowe, wreszcie książki są konieczne, by nie utonę-

li w morzu zapomnienia faktyczni twórcy przemian, których dziełem jest wol-

na Polska. Dotychczas jednak nie doczekaliśmy się całościowego opracowania 

ukazującego przebieg sierpniowych wydarzeń w naszym mieście wraz z anali-

zą historyczną gdyńskiego udziału w Sierpniu’80. 

Album „Ludzie Sierpnia’80 w Gdyni” to bardzo wartościowa próba wy-

pełnienia tej luki. Są tu reprinty dokumentów, nieznane, a doniosłe fakty, 

szczegółowe kalendarium wydarzeń, listy strajkujących, sylwetki osób, wresz-

cie zdjęcia, które przypominają dawnym uczestnikom, a młodym prezentują, 

jak było…

Prezydent Gdyni

Wojciech Szczurek
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W
ydarzenia roku 1980 zapisały się w kartach historii Polski pod znakiem 

„Solidarności”. Fala strajków, jaka przetoczyła się przez Polskę w lip-

cu i sierpniu 1980, zaowocowała powstaniem NSZZ „Solidarność”. Był 

to związek zawodowy i zarazem ruch społeczny, który od 1980 roku wywierał decydu-

jący wpływ na losy Polski i pośrednio na stosunki w całej środkowo-wschodniej Europie. 

 Gdynia włączyła się do akcji strajkowej niezwykle aktywnie, mimo że stocz-

niowcy i portowcy zdawali sobie sprawę ze skali ryzyka, mając w pamięci tragedię 

Grudnia ’70, kiedy to władza zaatakowała idących do pracy.

Wydarzenia, jakie miały miejsce w tamtym okresie w Polsce, doczekały się wielu 

opracowań, koncentrują się one jednak na Gdańsku, uważanym za kolebkę „Soli-

darności”, na Lechu Wałęsie oraz księdzu Henryku Jankowskim, obwołanym kape-

lanem Solidarności. Nie jest o pełny obraz tamtych dni, ponadto z biegiem lat po-

toczny przekaz zdaje się coraz bardziej schematyczny i uproszczony. Wkład i rola 

gdyńskich zakładów w strajku sierpniowym, wpływ na przebieg strajku takich osób, 

jak Andrzej Kołodziej czy ksiądz Hilary Jastak, znaczenie „Wolnej Drukarni Stoczni 

Gdynia” – to tematy pomijane, przez co historia tamtego okresu jest zniekształcona 

i okaleczona. Najciekawsza jest historia prawdziwa i stąd nasze starania o wypełnie-

nie tej „gdyńskiej” luki. Temat gdyńskiego Sierpnia ’80, jak dotąd, opisano w „Gdyń-

skich Komunardach” A. Kołodzieja, „Solidarnej Gdyni”, D. Sadowskiej i E. Szmidta 

oraz w publikacji IPN „Sierpień 198 w Gdyni” S. Flisa. 

W obecnej publikacji chcieliśmy przedstawić historię Sierpnia w Gdyni z podsta-

wowego, najważniejszego poziomu – od strony ludzi i zakładów pracy. To tym wszyst-

kim, którzy przystąpili do strajku, a potem organizowali struktury Związku, za-

wdzięczamy istnienie i znaczenie „Solidarności”. W stanie wojennym większość 

z nich zapłaciła za to zaangażowanie dużą cenę. Chcielibyśmy pokazać, jak rodziła 

się ta inicjatywa, która zmieniła historię Polski, jak wkład i postawa poszczególnych 

ludzi mogą wpłynąć na oblicze historii. Szumne deklaracje Lecha Wałęsy, że to on 

sam wygrał z komunistami „Solidarność”, że tylko jemu osobiście to zawdzięcza-

my, jest nie tylko obraźliwe, ale i śmieszne. Chcielibyśmy również przywrócić Gdyni 

i Gdynianom należne im miejsce na kartach najnowszej historii. 

Tym opracowaniem rozpoczynamy cykl publikacji dokumentów o ludziach i po-

dejmowanych przez nich inicjatywach w solidarnościowym zrywie lat 80/81 w Gdy-

ni. Mamy nadzieję, że mimo upływu lat, zachęcimy uczestników tamtych wydarzeń 

do współpracy nad pełniejszym opracowaniem naszej wspólnej „gdyńskiej” historii. 

Prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych. 

Danuta Sadowska, Roman Zwiercan, Andrzej Kołodziej
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Gdynia ul. Morska 9 

tel. 792-453-909, e-mail: fpih@wp.pl
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W latach siedemdziesiątych w Trójmieście zaczęła się formować 
opozycja polityczna. Działało kilkadziesiąt osób, głównie 
młodych, w kilku zorganizowanych grupach opozycyjnych. 

Bogdan Borusewicz jako przedstawiciel Komitetu Obrony Robotników, 
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacja Polski Nie-
podległej, Ruch Młodej Polski, Studencki Komitet Solidarności, Wolne 
Związki Zawodowe. Dużą rolę w krzewieniu świadomości, zwłaszcza 
historycznej, odgrywały również duszpasterstwa akademickie. To śro-
dowisko, choć podzielone na kilka grup ideowych, miało jeden wspólny 
cel – wolną Polskę, bez radzieckiej dominacji. I ten cel pozwalał jed-
noczyć wysiłki w działaniu. Wspólnie or-
ganizowano spotkania i dyskusje o historii 
Polski, wspólnie przygotowywano akcje 
ulotkowe, kolportaż wydawnictw nielegal-
nych, obchody najważniejszych świąt naro-
dowych oraz rocznice tragicznych dla Wy-
brzeża wydarzeń Grudnia 1970 r. 

Sprawa Grudnia 1970 r. była w tym wy-
padku niezwykle bolesna i również niezwy-
kle istotna. Ludzie odpowiedzialni za tę 
zbrodnię byli powszechnie znani i wiadomo 
też było, że stoją ponad prawem. Na Wy-
brzeżu znana była również tragedia rodzin 
zabitych i zamordowanych, nocne pogrze-
by, zastraszanie w zakładach pracy, szykanowanie tych, którzy domaga-
li się wyjaśnień i rozliczenia krzywd. Ta bezwzględna pacyfikacja była 
upokorzeniem dla narodu, pokazem siły zdecydowanych na wszystko 
komunistycznej władzy. To obezwładniało i przygnębiało ludzi. Aby 
zmieniać tą polską rzeczywistość trzeba było odzyskać poczucie godno-
ści i budować świadomość własnych praw, ale też i obowiązków wobec 
Polski, Polski niepodległej, wobec jej męczenników i ofiar. Ich nieza-
winiona śmierć zobowiązywała do upominania się o sprawiedliwość 
i do walki o to, aby ta ofiara śmierci nie poszła na darmo. Grupy opo-
zycyjne organizowały uroczystości rocznicowe pod bramą nr 2 Stocz-
ni Gdańskiej, mimo, że płacili za to więzieniem i szykanami w pracy 
i w szkołach. Na spotkaniach WZZ-tów, w latach siedemdziesiątych i na 
początku osiemdziesiątego, w gronie młodych robotników, dyskutowa-
no również o przyczynach tragedii Grudnia, analizowano też przyczyny 
niepowodzenia strajku w 1970 roku, błędy w sposobie organizacji straj-
ku – i tę wiedzę wykorzystano w czasie strajku, w sierpniu 1980 r.

Latem 1980 roku przetoczyła się przez Polskę fala strajków, wywo-
łana wprowadzeniem drastycznych podwyżek, zwłaszcza cen żywno-
ści, regulowanych wtedy odgórnie przez władze. To po prostu zagrażało 
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bytowi polskich rodzin. W lipcu strajki objęły południową i centralną 
część Polski. Większość strajków zakończyła się wynegocjowaniem 
podwyżek płac. Popularne było wtedy hasło: „nie staniesz, nie dosta-
niesz”. Na początku sierpnia sytuacja strajkowa uspokoiła się, nadszedł 
sezon urlopowy, również dla rządzących. Dla przykładu ze Stoczni 
Gdańskiej wyrzucono tylko niepokorną Annę Walentynowcz, żeby za-
pobiec jej działaniom wśród stoczniowców. Władze nie spodziewały 
się w najbliższym czasie protestów, I sekretarz PZPR Gierek pojechał na 
urlop na Krym.
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Z inicjatywy Bogdana Borusewicza grupa młodych opozycjo-

nistów z WZZ przygotowała akcję ulotkową i zainicjowała 
14 sierpnia 1980 r. strajk w Stoczni Gdańskiej. Strajkujący opa-

nowali Stocznię. Wybrano Komitet Strajkowy, na czele którego stanął 
Lech Wałęsa. 15 sierpnia z samego rana w Stoczni im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni strajk zainicjo-
wał 21-letni Andrzej Koło-
dziej, przyjęty poprzedniego 
dnia do pracy młody działacz 
WZZ. SKP była największym 
i pierwszym w Gdyni zakła-
dem, który ogłosił strajk. 
Informacja o strajkującej 
Stoczni błyskawicznie roze-
szła się po innych zakładach 
pracy w Gdyni i okolicznych 
miastach. 

Pierwszego dnia straj-
ku Andrzej Kołodziej nie 
zawahał się wziąć odpowie-
dzialności za całość strajku. 
Nie podjął też rozmów z dy-
rekcją, mimo usilnych prób  
ze strony kierownictwa Stocz- 
ni. Uznał, że najpierw straj-
kujący muszą ustalić i okre-
ślić postulaty, a te mogą i tak wykraczać poza kompetencje dyrekto-
ra stoczni. Ponadto uznał konieczność wspólnego działania z innymi 
strajkującymi zakładami, przede wszystkim ze Stocznią Gdańską, któ-
ra, według wcześniejszych ustaleń organizatorów akcji strajkowej, mia-
ła reprezentować wszystkich strajkujących na Wybrzeżu w rozmowach 
z władzami. Szkoda, że Wałęsa, przewodniczący Komitetu Strajkowe-
go w Stoczni Gdańskiej o tym nie pamiętał, kiedy rozpoczął rozmowy 
i w końcu, 16 sierpnia, podpisał porozumienie z dyrektorem uwzględ-
niające tylko postulaty gdańskich stoczniowców. 
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Kołodziej działał w spo-
sób zdecydowany i celowy. 
Mimo że nie znał praktycz-
nie zakładu ani ludzi, potra-
fił w pierwszym dniu pracy 
przekonać do strajku kilka 
tysięcy stoczniowców. Już 
15  sierpnia w SKP opracowa-
no postulaty strajkowe, które 
były wzorem dla innych za-
kładów podejmujących strajk. 
Postulaty układano i oma-
wiano na placu, w obecno-
ści wszystkich zainteresowa-
nych. Demokratycznie przyj-
mowano przez aplauz każdy 
postulat. Tego samego dnia li-
stę postulatów przekazano do 

Stoczni Gdańskiej, gdzie zostały publicznie odczytane. 15 z nich weszło 
do ogólnej listy 21 postulatów opracowanych i przyjętych przez Między-
zakładowy Komitet Strajkowy w dniu 17 sierpnia.

Kołodziej nie zawahał się też wziąć odpowiedzialności za zaję-
cie radiowęzła i drukarni – a miało to ogromne znaczenie dla organiza-
cji strajku. W SKP całe życie strajkowe toczyło się publicznie na placu 
przed bramą. To tu codziennie wieczorem delegaci do MKS zdawa-

li relację z obrad i wszystkie-
go, co działo się w Gdańsku. 
Miało to ogromny wpływ na 
postawę i konsolidację załogi, 
no i oczywiście na atmosferę. 
To był „ich wspólny” strajk. 

Niezwykle ważną rolę  
w historii strajku sierpniowe-
go odegrała działalność Wol-
nej Drukarni Stoczni Gdynia, 
co zdecydowanie wyróżnia 
Gdynię. Wolna Drukarnia 
Stoczni Gdynia była podstawą 
poligrafii strajkowej w całym 
Trójmieście podczas strajku. 
Zasięg jej działania nie ograni-
czał się tylko do Trójmiasta – 
zorganizowano z ochotników 
grupy kolporterów, które do-
woziły ulotki do innych miast 

lub podkładały je w pociągach dalekobieżnych, by w ten sposób infor-
macja docierała również w głąb kraju. W sytuacji blokady informacyj-
nej, którą władze objęły Trójmiasto, miało to ogromne znaczenie.

W Gdańsku dyrektor nie zgodził się na przekazanie stoczniowej 
drukarni na potrzeby strajku i Wałęsa nie tylko przyjął tą decyzję, ale 
nawet postawił straż przed wejściem do drukarni, aby nikt nie naruszył 
decyzji dyrektora. 
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Prawdą jest, że w SKP dyrek-
tor również odmówił wydania kluczy 
do drukarni, ale tutaj Kołodziej nie za-
wahał się – po prostu wyważono drzwi. 

Podobnie wyglądała sprawa ra-
diowęzła – w SKP zajęto go siłą. Dzię-
ki temu wszyscy na placu strajkowym 
i za bramą wiedzieli, co się dzieje. Dzięki 
temu wszyscy mogli brać udział w dys-
kusji nad postulatami i decyzjami, ła-
twiej przekazywano informacje z innych 
zakładów i z MKS, wspólnie układano 
piosenki… Wspólnie też podejmowano 
decyzje o wyrzucaniu ze Stoczni łami-
strajków czy o przyjmowaniu powraca-
jących z urlopów. 

Już 18 sierpnia do SKP zgłosili się 
aktorzy Teatru Dramatycznego z Gdy-
ni, którzy swoimi występami postano-
wili wesprzeć strajkujących. 

W Gdańsku nie odważono się prze-
jąć radiowęzła wbrew zakazowi dyrek-
tora. Decyzje podejmowane były w Sali 
BHP, do której zwykli stoczniowcy nie 
mieli dostępu, tam obradowali i podej-
mowali decyzję ich przedstawiciele. Ten 
podział na zwykłych i wybranych pró-
bowała wykorzystywać Służba Bezpie-
czeństwa do siania fermentu i niezado-
wolenia wśród strajkujących. 

Kołodziej, stojący na czele strajku w SKP, nie wahał się wyrzucać 
za stoczniową bramę członków PZPR, kierowników czy osób dekla-
rujących się jako przeciwnicy strajku. Dyrektor SKP był przez pewien 
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czas odizolowany i pilnowany 
przez stoczniowców. SKP była jed-
nak wzorowo zabezpieczona i pil-
nowana przez strajkujących. 

W SKP rozpoczęła też dzia-
łalność Poczta Strajkowa. Koloro-
we pieczątki, posłańcy roznoszący 
listy – to był charakterystyczny 
klimat Gdyni, dumnej ze strajku, 
ale i pomysłowej, organizującej się 
i wspierającej nawzajem.

Podczas publicznej debaty, 
której domagał się dyrektor, dru-
giego dnia strajku w SKP, 16 sierp-
nia, Kołodziej wymusił na nim 
zgodę na uruchomienie funduszu 
socjalnego na potrzeby strajkują-
cych! Tego nie uzyskano w żadnym 
innym zakładzie. Dzięki temu SKP 
mogła wspierać mniejsze, strajku-
jące zakłady, którym oddawano 
część żywności. 
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Od początku strajku do SKP zaczęły 
przybywać delegacje zakładów pracy, nie 
tylko z Gdyni, ale też z Rumi, Redy, Wejhe-
rowa, Sopotu. Stocznia Komuny Paryskiej 
stała się centrum strajkowym dla Gdyni 
i okolicznych miast. Delegacje przyjeżdża-
ły z deklaracjami poparcia i pomocy oraz 
ze swoimi postulatami. W SKP otrzymywały 
informację o zasadach i sposobie prowadze-
nia strajku i o centrum dowodzenia w Stocz-
ni Gdańskiej. Większość zakładów zawoziła 
jednak swoje postulaty nie do Gdańska, lecz 
do SKP. Część zakładów, jak na przykład 
CZSS „Społem” POSTI, oddział w Gdyni 
i WAN-Gdynia przedstawiła swoje postulaty 

strajkowe już 16 sierpnia, drugiego dnia strajku w Gdyni.

6*P$QR'@S'T%)*+,-.
16 sierpnia to data szczególna w historii strajku. Strajk, zainicjowa-

ny 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej, w założeniu miał być strajkiem so-
lidarnościowym. Stocznia Gdańska miała reprezentować i wspomagać 
inne strajkujące zakłady Wybrzeża. Miała też je chronić. Jednak, wybrany 
na przewodniczącego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, Lech 
Wałęsa, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom i deklaracjom, podjął roz-
mowy z dyrektorem Stoczni i trzeciego dnia strajku, 16 sierpnia, pod-
pisał porozumienie i ogłosił zakończenie strajku w Stoczni. Wywołało 
to ogromne zamieszanie wśród zakładów, które podjęły strajk licząc na 
ochronę ze strony największego na Wybrzeżu zakładu – Stoczni Gdań-
skiej. Wałęsa zadowolił się podwyżką płac i ochroną dla strajkujących  
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w Gdańsku stoczniowców. Władze natychmiast nagłośniły sprawę za-
kończenia strajku i rozpoczęły akcję na rzecz wygaszania strajków w in-
nych zakładach. 

W Gdyni również wywołało to kryzys. Nieugięta postawa i zde-
cydowanie Kołodzieja pomogły utrzymać stoczniowców w Stoczni Ko-
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muny Paryskiej. Wobec wycofania się Stoczni Gdań-
skiej rozważano poważnie utworzenie centrum straj-
kowego w SKP. Kołodziej razem z Andrzejem Butkie-
wiczem opracowali „Program Stoczni Gdynia”, wzywa-
jący do strajku powszechnego, którego jednak nie roz-
powszechnili od razu, zajęci utrzymaniem strajku. 
Przełomem okazała się zgoda księdza Hilarego Jastaka 
na odprawienie nazajutrz – w niedzielę 17  sierpnia, 
mszy świętej. Ogłoszono tą wiadomość natychmiast 
przez stoczniowy radiowęzeł. Potem przyszła wiado-
mość, że jednak Stocznia Gdańska strajkuje nadal, że 
jednak podjęła strajk solidarnościowy. Stoczniowcy 
zostali. Rozpoczęły się przygotowania do mszy św. 

@U'T%)*+,-.'
17 sierpnia, w niedzielę, ksiądz Ja-

stak odprawił mszę w Stoczni Komuny 
Paryskiej i w Porcie Gdyńskim. Wła-
dze, również kościelne, starały się w każ-
dy możliwy sposób zablokować tę inicja-
tywę. W całej historii PRL, do tej pory, 
nie było takiego przypadku, msza św. 
nie mogła być odprawiana poza kościo-
łem. W dramatycznej sytuacji strajkowej 
te msze, wygłoszone homilie i jedno-
znaczna postawa księdza Jastaka wspie-
rająca strajkujących, popierająca ich 
słuszne w opinii księdza żądania, to była 
siła, która utrwaliła strajk. Dla Gdyni 
to był przełom. Tu już nie było wątpliwo-
ści, że strajkujący mają słuszność. Od na-
stępnego dnia, w poniedziałek 18 sierp-
nia, lawinowo zaczęły przyłączać się do 
strajku inne zakłady z Gdyni, zaczęły 
spływać postulaty strajkowe. W Stoczni 
Gdańskiej strajkujący zabiegali o zgodę 
na odprawienie mszy na terenie zakładu 
od chwili przywrócenia strajku, wieczo-
rem w sobotę 16 sierpnia, do godziny 

7 rano w niedzielę. Ksiądz Henryk Jankowski, proboszcz „stoczniowej” 
parafii zgodził się na odprawienie mszy św. dopiero po uzyskaniu ak-
ceptacji ze strony kurii biskupiej i wojewody gdańskiego, a w homilii, 
którą przygotował w porozumieniu z kapitanem SB, mówił o warto-
ści pracy. Na koniec zaapelował o spokojne rozejście się do domów… 
„Wygłoszone przez ks. Jankowskiego kazanie na terenie stoczni zostało 
przyjęte przez uczestniczących w nabożeństwie z pewnym zawodem. 
(…) Już w czasie mszy część ludzi odchodziła od ołtarza mówiąc, że 
kazanie to dotyczy samej pracy, a to już znają” ((IPN BU 0713/215 s. 56).

m
s
k
w
ją
p
P
n
m
p
m
je
z

s
P
d
d
ty
n
n
łe
t
z
r
s
s
t
ś
s

!):4+62"3$9$45"#$'+8'^$%+:0:"?1"+834G8'C8#$242*'D2)";?834G8'
/05$P'h4,)0?'^$4):4;436?$'$'B,+):4;'C8:$9?$='!8+',$48/49,8<&'
B='C818+:$4;"';4G8'8/83$@:?$',"'24)4,$4':"?1"+*'741,$1'9:18,4?'CD'
_"+4*6:'!1"3$A6?$=



19
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Gdynia nie wyłamała się z wcześniejszych uzgodnień co do organi-

zowania centrum strajkowego w Stoczni Gdańskiej, mimo rozbijackiej 
decyzji Wałęsy z 16 sierpnia i mimo faktu, że po tej zdradzie wiele zakła-
dów wolało rejestrować swoje komitety strajkowe w SKP, a nie w Stocz-
ni Gdańskiej. 16 sierpnia, w nocy, w Stoczni Gdańskiej przedstawiciele 
strajkujących zakładów powołali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, 
który został upoważniony do rozmów z władzami jako jedyny repre-
zentant wszystkich strajkujących. Andrzej Kołodziej z SKP został wice-
przewodniczącym MKS. W nocy z 17 na 18 sierpnia w Stoczni Gdań-
skiej ustalono na podstawie przekazanych przez poszczególne zakłady 
postulatów ostateczną listę 21 wspólnych, najważniejszych postula-
tów. Ze sformułowanych 15 sierpnia, pierwszego dnia strajku w SKP, 
17 postulatów – 15 zostało uwzględnionych w tej liście. Na pierwszym 
miejscu, tak jak na liście SKP, znalazło się żądanie Wolnych Związków 
Zawodowych. Opracowane postulaty Międzyzakładowy Komitet Straj-
kowy przedstawił 18 sierpnia władzom, które jednak nie spieszyły się 
z uznaniem MKS i próbowały kontaktować się z poszczególnymi zakła-
dami bezpośrednio. Część zakładów, która zraziła się do Stoczni Gdań-
skiej i straciła zaufanie do wspólnego przedstawicielstwa po zdradzie 
Wałęsy, podejmowała takie rozmowy. Ponadto do MKS przybywali do-
radcy warszawscy, osoby o uznanych autorytetach, również w opozy-
cji, którzy jednak nastawieni byli dużo mniej radykalnie niż strajkujący. 
Doradcy podjęli się negocjacji z władzami, ale przede wszystkim próbo-
wali złagodzić żądania strajkujących. 
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W odpowiedzi na 
działania Komisji rządo-
wej, rozbijającej jedność 
strajkujących oraz na 
próby łagodzenia żądań 
przez doradców strajku-
jący w SKP zaaprobo-
wali opracowany przez 
Kołodzieja i Butkiewi-
cza „Program Stoczni 
Gdyni”, wzywający do 
strajku powszechnego, 
który zaczęto rozpo-
wszechniać 20 sierp-
nia. W MKS w Gdańsku 
uznano jednak, że jest 
to zbyt rewolucyjne dzia-
łanie. Gdynia, zwłaszcza 
Stocznia Komuny Pary-

skiej, postrzegana była przez władze, ale także w MKS, jako element ra-
dykalny i zdecydowanie zbyt rewolucyjny. 

 Wszystkie strajkujące zakłady były rejestrowane w MKS przy Stocz-
ni Gdańskiej, tam również delegowano przedstawicieli poszczególnych 
zakładów. Lawinowo rosła liczba strajkujących zakładów, co ogłaszano 
każdego dnia. To wzmacniało pozycję MKS w rozmowach z władzami, 
ale też umacniało strajkujących, którzy widzieli swoją rosnącą siłę. Roz-
mowy i negocjacje nie były łatwe, rządzący nie mogli pogodzić się z ko-
niecznością uszczuplenia swojej władzy i kontroli nad społeczeństwem. 

W miarę trwania strajku przyjęto, że po zakończeniu strajku Ko-
mitety Strajkowe przekształcą się w komitety założycielskie Wolnych 
Związków Zawodowych. Taką deklarację złożył Kołodziej już podczas 
spotkania 21 sierpnia w SKP z I sekretarzem KW PZPR Tadeuszem Fi-
szbachem i ministrem przemysłu ciężkiego Andrzejem Jedynakiem. 

31 sierpnia, po 18 dniach strajku, władze komunistyczne podpisały 
porozumienie z MKS, dotyczące realizacji 21 przedstawionych postula-
tów. Na koniec strajków, wśród ponad 800 zarejestrowanych zakładów 
pracy z całej Polski, około 100 zakładów było z samej Gdyni. Rozpoczął 
się nowy etap. Podjęto pracę w zakładach i jednocześnie rozpoczęto pra-
cę nad tworzeniem nowego związku. MKS przekształcił się w Między-
zakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Zakładowe komitety strajkowe przekształ-
ciły się w komitety założycielskie NSZZ „Solidarność”. 

17 września 1980 r. MKZ przyjął statut, który rozstrzygał powsta-
nie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 
powołano także Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ „S”. 

Siła tego strajku i nowego związku wiązała się przede wszystkim 
z ludźmi. Ilość i determinacja przyłączających się do strajku zakładów da-
wały niezwykłą siłę przetargową w rozmowach z władzami. W tych zakła-
dach do działania włączyły się setki ludzi, którzy w ciężkiej rzeczywistości 
PRL poczuli nadzieję na zmianę – swojego bytu, swojego zakładu pracy 
i swojego kraju. Trzeba podkreślić, że ten, niedługi w końcu, okres Soli-
darności, wyzwolił w ludziach niesamowitą energię i przede wszystkim  

d
w
s
p
p
ją
w
K
c
G
s
k
w
n
u
t
ła
S

i+'d.'LMMM'JNO.'3'D289:,$'
+:$"1"1"'789:2"'62)";?83"=



21

kJ'6$4)7,$"'^$%+:0:"?1"+830'C8#$242'D2)";?830'78+7$6"1'!8)8:*#$4,$4':'C8#$6;@']:@+83@='D0G,83"1';4'#=$,='
B,+):4;'C818+:$4;':4'D289:,$'$#='C8#*,0'!")06?$4;=



22

– poczucie prawdziwej wspólnoty. Poczucie odpowiedzialności za pod-
jętą działalność na rzecz wspólnoty przywróciło, podeptaną przez ko-
munistów, godność obywatelską. To była już inna Polska.

Jednak mimo wygranego strajku wiadomo też było, że komuni-
ści nie oddadzą łatwo władzy i swoich przywilejów. Ludzie angażujący 
się w prace nowego, niezależnego związku podejmowali duże ryzyko 
i jak się okazało już w grudniu 1981 r. – ceną za tą odwagę i zaangażo-
wanie była częstokroć utrata pracy, 

szykany, internowanie lub więzienie, wyrzucanie z kraju bez możli-
wości powrotu. Złamane życie. 

Należy więc oddać honor tym, bez których zwycięstwo w Sierpniu 
nie byłoby możliwe. Milionom członków i sympatyków Solidarności 
i Wspólnej Sprawy. Wielokrotne deklaracje Lecha Wałęsy, że on sam 
pokonał komunę są po prostu jedynie wyrazem jego nieokiełznanej py-
chy i obrazą dla tych, którzy faktycznie wzięli na siebie ciężar strajku 
i organizowania związku. Bez tych zdeterminowanych rzesz członków 
Solidarności sam Wałęsa nie znaczyłby nic. Siłą i dumą Solidarności byli 
ludzie, którzy w swoich zakładach pracy zmieniali rzeczywistość.

Tą publikacją pragniemy oddać hołd wszystkim, którzy włączyli się 
do wspólnej sprawy Solidarności w Gdyni.

1 IX 1980 KS SKP przekształcił się w Komitet Za-
łożycielski NSZZ przy Stoczni im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni. 
5 IX 1980 ukazał się 1. nr „Biuletynu Informacyj-
nego” sygnowanego przez Komitet Założycielski 
NSZZ przy SKP. Pismo redagowali m.in.: Mariusz 
Różański, Czesław Richert, A. Kozicki, Wojciech 
Białoskóry, Mieczysław Welke, Piotr Onuszko, 
Zbigniew Adamski, Józef Krasnodębski, Edward 
Szmit i Krzysztof Zapart. Ostatni przed 13 XII 
1981 nr: 6 (56), ukazał się 11 XII 1981. IX-XII 
1981 wydawano „ITP: Informacje Teleksowo-
-Prasowe”. 
17 IX 1980 wyłoniono 9-osobowe Prezydium Ko-
mitetu Założycielskiego „S” przy SKP, w skład któ-
rego weszli: Kołodziej Andrzej (delegat do MKZ), 
Kozicki Andrzej (przewodniczący), Pławiński Ta-
deusz i Mierzejewski Henryk (obaj wiceprzewod-
niczący) oraz 5 członków: Leszek Krauze, Cze-
sław Zarzecki, Marian Tyszko, Zdzisław Ślesarow 
i Adam Gotner. 
16 IX 1980 powołano Społeczny Komitet Budo-
wy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. Po-
czątkowo jego przewodniczącym był A. Kozic-
ki, w 1981 Andrzej Szmaciński. Ogłoszono kon-
kurs na projekt pomnika, który wygrał Stanisław 

Gierada. Pomnik wybudowano przy wielkim zaangażowaniu pracowni-
ków SKP, zwłaszcza J. Schmidta, St. Kosińskiego i A. Nowackiego. 
17 XII 1980 w 10. rocznicę grudnia odsłonięto pomnik przy ul. Cze-
chosłowackiej oraz tablice pamiątkowe nieopodal peronu kolejowego 
Gdynia Stocznia i przy Urzędzie Miasta.
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Oprócz 21 postulatów, spisa-

nych w MRS w Gdańsku, 3 i sierpnia 
1980 r, o godz. 18.15 przedstawiciele 

stron: Marek Formela oraz Jerzy Pawlak podpi-
sali podobne porozumienie o sposobie realiza-
cji postulatów zgłoszonych przez pracowników 
„Nauty”, które dotyczyły m.in.: 
– zapewnienia przywilejów wynikających z „Kar- 

ty Stoczniowca”, 
– unormowania spraw płacowych, 
– uniezależnienie przyzakładowej służby zdro-

wia od władz zakładu pracy, 
– wynagradzania za wolne soboty, spraw miesz-

kaniowych, norm odzieżowych, 
– zmian struktury organizacyjnej stoczni, za-

pewnienia środków produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– pozostania na dotychczasowych stanowiskach kadry kierowniczej, wo-

bec której wyrażono votum nieufności, 
– likwidacji współzawodnictwa pracy, zmniejszenia biurokracji, sposo-

bu przeszeregowań oraz zapewnienia realizacji pozostałych postula-
tów zgłoszonych  przez poszczególne wydziały.
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Po sierpniowym strajku ogłoszono skład Tymczasowej Rady 
Robotniczej, działającej jako Komitet Założycielski NSZZ „Solidar-
ność” w Stoczni Remontowej Nauta. Jej członkami zostali: 

Karol Dawidowski, 
Marek Formela (przewodn.), 
Marek Grabowski, 

Janusz Iskierski, 
Roman Kuzimski, 
Eugeniusz Możejewski, 

Andrzej Remiszewski, 
Ryszard Szymoniak, 
Edmund Żelewski.
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W chwili powstawania zakładowej organizacji związkowej NSZZ 
„Solidarność” (grudzień 1980 r.), stocznia liczyła 2740 pracowników. 
Uprawnionych do głosowania członków związku było 2649. W głosowa-
niu wyborczym udział wzięło 1935 osób. Oddano 1814 głosów ważnych.
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Spośród 33 kandydatów ustanowiono następujący skład Komisji 
Zakładowej: 
Przewodniczący – Marek Grabowski, 
członkowie prezydium: 
Eugeniusz Możejewski, Edmund Żelewski, Antoni Kojro, Marek For-
mela, Jan Kaczmarek, Franciszek Gołdyn,
członkowie komisji zakładowej:
Tadeusz Szude, Józef Zarwalski, Alfons Kalkowski, Kazimierz Goyczka, 
Roman Grabarski, Jan Królik, Mirosław Wojewnik, Piotr Owoc, Stani-
sława Ciesielska, Lech Góra, Jan Stachuła, Krzysztof Kozłowski, Andrzej 
Łopaciński, Zbigniew Kaczmarek, Stanisław Lis, Maria Narkiewiecz,  
Władysław Simiński, Władysław Galiński, Stanisław Iwanicki. 

W skład I Komisji Rewizyjnej weszli: 
Andrzej Remiszewski – przewodniczący, 
Ryszard Kotowski -sekretarz, oraz członkowie: Kazimierz Drapała,  
Roman Skąpski, Ryszard Jankowski.
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Port Gdyński położony 

jest bezpośrednio w są-
siedztwie dawnej Stoczni 

im. Komuny Paryskiej. W roku 
1980 pracowało tam ok. 10 000 
ludzi. Do strajku portowcy przy-
łączyli się 16 sierpnia po południu 
z inicjatywy pracowników drugiej 
zmiany Rejonu Pierwszego. Kie-
dy w SKP zaczęto nagłaśniać decy-
zję ks. Jastaka o niedzielnej mszy 
św., portowcy zwrócili się z proś-
bą, aby dla nich również odprawił 
mszę. 17 sierpnia o godz. 13 w Por-
cie Gdyńskim ks. Jastak odprawił 
mszę, równie uroczystą i płomien-
ną, jak w SKP. Następne niedzielne 
msze św. – 24 i 31 sierpnia odprawiał o. Edward Ryba, redemptorysta.

Szybko przystąpiono do tworzenia Komite-
tu Strajkowego, który mieścił się w pobliżu Stocz-
ni Komuny Paryskiej, ze względu na łatwiejszą 
komunikację. Na bramach postawiono warty, 
a wjazd do Portu zabarykadowano lokomotywą. 

W skład pierwszego Komitetu Strajkowe-
go wchodzili: Henryk Tarasiewicz, który peł-
nił rolę przewodniczącego, podejmując klu-
czowe decyzje, Kazimierz Wolenszleger, Jerzy 
Tomala, Justyn Baranowski, Stefan Izdebski, 
Wojciech Szydłowski, Krzysztof Jurkiewicz, Ta-
deusz Kisielewski, Tadeusz Nikielski, Andrzej 
Bysewski oraz Jerzy Gruchowski. 

i+'789:@2?*'62)";?*'58?8#820-
3"'/58?83"1"'3;":+'+8'!8)2*=

D2)";?83"'#6:"=

V+
;%
9$4
':
4'
:/
$8
)I
3'
D2
",
$61
"3
"'
^
$9F
43
$9:
"=



32

W'JNN.')='?):0Q'3'!8)9$4''
78<3$%9$1'?6=''/7'B,+):4;''

g5$3$A6?$=

Delegatem do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stocz-
ni Gdańskiej został Stefan Izdebski.
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Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, instytucja niezwykle ważna dla 

całego regionu i kuźnia kadr dla przemysłu morskiego, mimo 
czasu wakacji przyłączyła się do strajku niezwykle szybko. 

Już  22 sierpnia 1980 odbyły się zebrania kół związkowych pracowników 
WSM, na których opracowano postulaty i zadeklarowano poparcie dla 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Zorganizowano też zbiórkę 
pieniędzy dla strajkujących. WSM zarejestrowała się także w MKS – pod 
numerem 359.

26 sierpnia, a więc jeszcze w czasie strajków, powołano Komisję Po-
rozumiewawczą Środowiska Naukowego Wybrzeża Gdańskiego, w któ-
rej WSM reprezentował doc. dr inż. Mikołaj Kostecki. 3 września na 
uczelni wśród pracowników rozpoczęto zbieranie deklaracji w sprawie 
przystąpienia do NSZZ „Solidarność”. Po dwóch dniach, 5 września 
odbyło się ogólne zebranie pracowników, 
na którym wybrano Uczelniany Komitet 
Założycielski NSZZ. W zebraniu uczest-
niczyły również władze WSM, a także 
zaproszeni goście: prof. Robert Głębocki 
z Uniwersytetu Gdańskiego oraz mgr. inż. 
Andrzej Gwiazda z Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego.

W skład Uczelnianego Komitetu Za-
łożycielskiego NSZZ „Solidarność” weszli:

1.  Mikołaj Kostecki (Wydz. Elektr.)  
– przewodniczący 

2.  Ewa Kubasiewicz (Biblioteka)  
– z-ca przewodniczącego 

3.  Jadwiga Kubryk (Wydz. Mech.)  
– sekretarz 

4.  Janina Goebel (Wydz. Admin.) 
5.  Jerzy Jankowski (Wydz. Nawig.) 
6.  Elżbieta Kaczmarek (Kwestura) 
7.  Beata Kamieńska (Stud. J.O.) 
8.  Jerzy Kowalczyk (Wydz. Mech.) 
9.  Roma Kowalczyk (Dz. Wyd.) 

10. Mieczysław Malecki (Wydz. Mech.) 
11. Tadeusz Milancej (Wydz. Elektr.) 
12. Teresa Michalak (DS 2) 
13. Janusz Niwiński (DS) 
14. Elżbieta Pakuła (Mat-Fiz-Chem) 
15. Łucja Rekowska (Wydz. Mech.) 
16. Wojciech Sitek (Statki szk.) 
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17. Maria Śmiechowska (Wydz. Admin.) 
18. Albina Wiktorska (Biblioteka) 
19. Jerzy Wyrzykowski (Wydz. Nawig.) 

UKZ niezwykle szybko rozpoczął działalność na terenie WSM, 
poczynając od załatwienia najbardziej bolących spraw wewnętrznych 

Uczelni. 16 września  uchwalono, 
że związkowa do tej pory kasa za-
pomogowo-pożyczkowa będzie 
ogólnopracownicza, niezależna 
od przynależności związkowej.  
29 września wystosowano pismo 
do Rektora, żądając podwyżek 
płac dla pracowników WSM, 
i podwyżki te już następnego dnia 
zostały zatwierdzone.

3 października pracowni-
cy wspólnie ze studentami WSM  
przystąpili do ogólnopolskiego 
jednogodzinnego, solidarnościo-
wego strajku ostrzegawczego. 

UKZ NSZZ „Solidarność” 
pilnował również sprawy realiza-
cji uchwalonych w sierpniu po-
stulatów i o tym rozmawiał 9 paź-
dziernika z Komisją Ministerstwa 
Handlu Zagranicznego i Gospo-
darki Morskiej.

W sprawach ogólnozwiązkowych Solidarność WSM również była 
bardzo aktywna. W związku z oporem władz komunistycznych i pię-
trzącymi się trudnościami w sprawie rejestracji NSZZ „Solidarność” 
oraz NSZZ Rolników Uczelniany Komitet Założycielski wystosował 18 

października do Rady Państwa i do Premiera PRL list protestacyj-
ny, do którego dołączono listy z podpisami pracowników.

24 października, kiedy  Sąd Wojewódzki w Warszawie wpi-
sał do rejestru związków NSZZ „Solidarność”, mimo że znalazły 
się tam poprawki samowolnie wpisane przez sąd i oprotestowane 
przez kierownictwo związkowe – UKZ NSZZ „Solidarność” po-
wziął decyzję o podjęciu przygotowań do wyborów związkowych. 
Po pięciu dniach rozpoczęły się pierwsze zebrania kół związko-
wych w poszczególnych wydziałach WSM. Kiedy ostatecznie 
10 listopada Sąd Najwyższy zatwierdził statut NSZZ „Solidarność” 
do NSZZ „Solidarność” przy WSM należało już 505 członków. 

 „Solidarność” Wyższej Szkoły Morskiej aktywnie uczestni-
czyła również na zewnątrz: 
– w  Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ 
„Solidarność”, gdzie WSM reprezentował   doc. dr inż. Jan Stan-
kiewicz i dr inż.Tadeusz Milancej. 
– w Zespole Porozumiewawczym Komitetów Założycielskich 
i NSZZ „Solidarność” dla Wybrzeża Wschodniego uczestniczył 
z ramienia WSM Wojciech Sitek i Jerzy Jankowski

 Niezwykle istotną sprawą w tak dużej uczelni był przekaz 
informacji, co zapewnił „Biuletyn Informacyjny Uczelnianego  
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Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidar-
ność przy Wyższej Szkole Morskiej w Gdy-
ni”, którego pierwszy numer ukazał się 
6 listopada 1980. Pierwszy Biuletyn liczył 
sześć stron, a powielono w nakładzie 150 
egzemplarzy w Dziale Wydawnictw WSM. 
Początkowo nie podano składu redakcji, 
ale w następnych numerach, których na-
kład wzrósł do 500 egzemplarzy, zaczęły 
się pojawiać nazwiska redaktorów. Byli to:
– Marek Bochiński
– Roma Kowalczyk
– Grzegorz Niewiadomy
– Albina Wiktorska
– Jolanta Wilgucka
– Ludmiła Garbacka (oprac. graficzne) 

Studenci Wyższej Szkoły Mor-
skiej włączyli się do akcji tworzenia Nie-
zależnego Zrzeszenia Studentów, co spo-
tkało się z pełnym poparciem zrzeszo-
nych w Solidarności WSM pracowników. 
20 października 1980 r. w Sądzie Woje-
wódzkim w Warszawie złożono wniosek 
o rejestrację NZS, a 15 listopada 1980 
UKZ WSM podjął  uchwałę o poparciu 
i pomocy dla inicjatywy środowiska aka-
demickiego zmierzającej do utworzenia 
niezależnej, samorządnej organizacji stu-
denckiej (NZS).
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Strajki w 1980 r. były odruchem desperacji  po wprowadzonych 
odgórnie podwyżkach cen, przede wszystkim żywności. Ludzie 
poczuli się zagrożeni. Płace były niewystarczające, ceny rosły, 

a zaopatrzenie rynku było katastroficzne. Na rynku brakowało pod-
stawowych towarów  np. mięsa, masła, węgla, obuwia, mebli… Zasi-
łek rodzinny na dziecko wynosił 70 zł, z nieporównywalnie wyższego 
korzystały rodziny funkcjo-
nariuszy MO, SB i wojska.  
Wprowadzono system skle-
pów komercyjnych, mało 
kogo jednak było stać na za-
kupy w tych sklepach.  

 Postulaty strajkują-
cych  w lipcu 1980 r. w po-
łudniowej i centralnej Polsce 
dotyczyły płac, zaopatrze-
nia w podstawowe produkty 
i artykuły oraz poprawy wa-
runków pracy. Żądano także 
zapewnienia bezpieczeństwa 
dla strajkujących. Straj-
ki w lipcu 1980 roku nie 
miały charakteru okupacyj-
nego, ale rotacyjny. 
Sierpień wprowadził 
nową taktykę strajko-
wą i nowe postulaty. 

W Stoczni 
Gdańskiej strajk roz-
począł się 14 sierpnia 
i w tych pierwszych 
postulatach żądano 
przywrócenia do pra-
cy Anny Walentyno-
wicz i Lecha Wałęsy, 
postawienia pomnika 
ofiarom Grudnia ’70, 
podwyżki płac o 2000 
zł oraz dodatku dro-
żyźnianego i rodzin-
nego odpowiednio 
do wysokości zasił-
ków funkcjonariuszy 
MO i SB. 

Załoga Stoczni  
Komuny Paryskiej 
15 sierpnia, pierwszego  

BCJKefWKP':34;<=%&
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dnia strajku w Gdyni przyjęła 17-punkto-
wą listę postulatów z żądaniem wolnych 
związków zawodowych na pierwszym 
miejscu.  Oprócz postulatów ekonomicz-
nych – m.in. wzrostu płac, poprawy za-
opatrzenia rynku, poprawy warunków 
BHP, pięciodniowego tygodnia pracy 
-  sformułowano także żądania zniesienia 
cenzury, zagwarantowania prawa do straj-
ku, pełnej jawności życia gospodarczego 
i politycznego oraz uwolnienia więźniów 
politycznych. Wpływ na sformułowanie 
tych postulatów i na ich odpowiednie ze-
stawienie miał niewątpliwie główny orga-
nizator strajku w SKP – Andrzej Kołodziej 
i wspomagający go w strajku Andrzej But-
kiewicz - obaj działacze nielegalnych Wol-
nych Związków Zawodowych Wybrzeża. 
Ich kilkuletnia działalność opozycyjna 
pozwoliła wypracować jednoznacznie po-
glądy polityczne i ustalić hierarchię waż-
ności spraw. Z kolei charyzma Kołodzieja 
pozwoliła przekonać strajkujących stocz-
niowców do przyjęcia takiej właśnie listy 
postulatów. Postulaty polityczne prze-
plecione są z ekonomicznymi i widoczna 
jest tu od razu taktyka – aby pełna lista ła-
twiejsza była do zaakceptowania w całości. 

Postulaty SKP 
były z kolei wzorem 
dla innych strajku-
jących zakładów, ale 
głównie wskazywano 
przede wszystkim na 
sprawy ekonomicz-
ne. To ludziom naj-
bardziej doskwiera-
ło. W miarę trwania 
strajku rosłą świa-
domość polityczna  
strajkujących i żąda- 
nie wolnych związ-
ków zawodowych wy- 
dawało się coraz bar-
dziej oczywiste. Na-
leży jednak uznać, że 
inspiracja opozycjo-
nistów i ich bezpo-
średni udział w straj-
ku, miało zdecydo-
wany wpływ na wy-
suwane w sierpniu 
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żądania, a doświadczenie w działalności opozycyjnej i determinacja mia-
ły wpływ na strategię działań. Przykład Andrzeja Kołodzieja z Gdyni jest 
tu wręcz wzorcowy. 

Z analizy większości składanych w sierpniu postulatów przez poszcze-
gólne zakłady pracy z Gdyni widać wyraźnie, że podstawową bolączką 
były sprawy ekonomiczne, zapewnienie bytu. Powszechne niemal są żą-
dania wprowadzenia płatnego 3-letniego urlopu macierzyńskiego, skróce-
nie wieku emerytalnego, wprowadzenia wolnych sobót, skrócenie okresu 
oczekiwania na mieszkanie, większej ilości miejsc w żłobkach i przedszko-
lach. Pojawiają się postulaty dotyczące specyficznych potrzeb zakładu, po-
prawy warunków i bezpieczeństwa pracy, sprawiedliwego podziału premii 
i nagród, zapewnienia ciągłości produkcji, ale też nierzadko pojawia się 
postulat doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie doboru 
partyjnego czy postulat ograniczenia biurokracji. 

Przebija też poczucie niesprawiedliwości, jak w przypadku wysoko-
ści zasiłków rodzinnych „zwykłych” ludzi pracy i funkcjonariuszy MO, 
SB i WP, czy też w żądanie likwidacji sklepów komercyjnych, z których 
ze względu na ceny i tak „zwykli” ludzie nie mogli korzystać. W wielu przy-
padkach postulat wolnych związków zawodowych był wpisywany w środku 
listy, wpleciony prawie w żądania ekonomiczne. Czasem jest formułowany 
bardzo ostrożnie – np. „prawidłowe działanie związków zawodowych” lub 
„lepsza troska związków zawodowych o pracowników”.  Niektóre zakła-
dy, jak np. Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego  
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w Gdyni już 18 sierpnia przedstawiły tak 
zwartą i usystematyzowaną listę postulatów, 
jasno określającą hierarchię ważności, że 
musi budzić to podziw i szacunek. Wszyst-
kie, najbardziej wtedy polityczne postulaty 
są na pierwszym miejscu, dopiero potem po-
stulaty „bytowe”.

  Z perspektywy czasu, te strajkowe po-
stulaty można potraktować nie tylko jako wy-
raz desperacji  strajkujących, ale również jako 
opis warunków życia w PRL. Część wysuwa-
nych wtedy żądań, takich jak wolne związ-
ki zawodowe, pięciodniowy tydzień pracy, 
prawo do strajku czy zniesienie cenzury lub 
zapoczątkowana wtedy właśnie możliwość 
odprawiania mszy św. poza budynkiem ko-
ścioła – dzisiaj wydaje się być oczywista. 
Coś, do czego jesteśmy już tak przyzwycza-
jeni, że nie rozumiemy ówczesnego napię-
cia. Rzeczywistość zmieniła się i dzisiaj nie 
moglibyśmy już żądać zamrożenia cen czy 
skrócenia okresu oczekiwania na mieszka-
nie. Realia są inne. Jednak część wysuwa-
nych ponad trzydzieści lat temu żądań nadal 
aktualna: płatny, trzyletni urlop macierzyń-
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ski z pewnością poprawiłby sytuację demogra-
ficzną w Polsce, poprawienie warunków pracy 
służby zdrowia, aby zapewnić pełną opiekę 
medyczną pracującym, zapewnić odpowied-
nią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla 
dzieci kobiet pracujących… 

 Strajk sierpniowy i okres Solidarności uak-
tywnił tysiące osób, które nie tylko dobrowolnie, 
ale i z entuzjazmem włączyły się w naprawianie 
tego, co niszczyli przez lata komuniści. 

Strajkowe postulaty były, tym począt-
kiem, zaczynem samorządności  i próbą pod-
jęcia żmudnej pracy od swojego zakładu pracy  
poczynając.  Warto się przyjrzeć, jak trzydzieści 
lat temu ludzie określali swoje potrzeby.
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Na zachowanej liście zarejestrowanych  
w MKS strajkujących zakładów znajduje się 97 
gdyńskich przedsiębiorstw.   
 1. Baltona w Gdyni 
 2. Biuro Studiów i Projektów Łączności Gdynia
 3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Gdyni 
 4. Budowa EG II w Gdyni (Energomontaż Pół-

noc, Elektrobudowa, Energopol) 
 5. Centrala PLO Zakład Linii Azjatyckich i Au-

stralijskich – Gdynia
 6. CR Gdynia 
 7. Dalmor 
 8. Dział Techniczno-Administracyjny PLO 

Gdynia
 9. Dziewiarska Spółdzielnia Pracy „Texona”  

w Gdyni 
10. Elektrociepłownia Gdynia 
11. Fabryka Domów Gdynia-Cisowa 
12. Gdańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzew- 

nego Gdynia 
13. Gdańskie Zakłady Naprawy Samochodów  

w Gdyni 
14. Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
15. Gdyńskie Biuro Projektów Dróg i Mostów
16. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Przem.  

(Baza Sprzętu i Transportu)
17. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Bu-

dowlanej Gdynia 
18. Gosp. Transportowe Kombinatu Budowla-

nego w Gdyni 
19. Hotel „Orbis-Grand”  Sopot  i „Orbis” Gdynia
20. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej  

w Gdyni 
21. Kombinat Budowlany w Gdyni 
22. Kombinat Budowlany w Gdyni, Budowa 

KB-4 
23. Liceum Morskie Gdynia 
24. Lokomotywownia Gdynia-Chylonia 
25. Meblarska Sp-nia Pracy Dąb – Gdynia
26. Miejska Biblioteka w Gdyni 
27. MIR  Gdynia 
28. Morska Centrala Zaopatrzenia w Gdyni 
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Miejskiej „Inżynieria Gdańsk” w Gdyni Orłowie
48. Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni. Dział Lasów Komunalnych Gdynia
49. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych Elektromontaż
50. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig” Gdynia
51. Przedsiębiorstwo Usług Morskich Port-Serwice Gdańsk-Gdynia
52. PSK Oddz. Rej. Gdańsk z siedz. W Gdyni
53. P-wo Usług Remontowych Portów Morskich Gdynia
54. PWSAR WARS Gdynia-Leszczynki
55. Radmor Gdynia
56. RSW Prasa-Książka-Ruch Gdynia
57. Sanatorium Klimatyczno-Rehabilitacyjne Zw. Zaw. Prac. Gosp. 

Kom. i Ter. Gdynia
58. Specjalistyczna Przychodnia Portowa Gdynia
59. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Za Falochronem” w Gdyni
60. Spółdzielnia Pracy „Texana” Gdynia 
61. Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych Gdynia
62. Spółdzielnia Pracy Żagiel w Gdyni
63. Stocznia im. Komuny Paryskiej
64. Stocznia Marynarki Woj. im. Dąbrowszczaków
65. Stocznia Remontowa  Nauta
66. Teatr Dramatyczny Gdynia
67. Transbud Oddział III Gdynia
68. Transocean Gdynia 
69. Transport Kontenerowy Zakładu Kontenerowego przy PLO w Gdyni
70. Urząd Morski Gdynia
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29. Morska Obsługa Statków MORS Gdynia 
30. Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „22 lipca” 

Gdynia
31. PHT „Supon” w Gdyni
32. PKP Lokomotywownia Gdynia Grabówek
33. PKP Stacja Gdynia Port
34. PKS Gdynia Gospodarka Transportu Samo-

chodowego
35. PKS Gdynia o. Towarowo-Osobowy
36. PKS Osobowy o. Gdynia
37. PLO Flota
38. PLO Gospodarstwo Transportu Samocho-

dowego
39. „Polcargo” Biuro Gdynia i Centralne Labo-

ratorium Chemiczne
40. Polifarb Zakład Farb w Gdyni
41. Poligraficzno-Papiernicza Spółdzielnia Pracy  

„Nowator” Gdynia
42. Polskie Ratownictwo Okrętowe Gdynia
43. Portowa Składnica Surowców Skórzanych 

Gdynia
44. PR i KJ Shipkontrol Gdynia
45. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkanio-

wej Gdynia
46. Przedsiębiorstwo Obrotu Spożywczego Tow. 

Import. Oddział Gdynia
47. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii 
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71. Wojewódzki Ośrodek Gerontologiczny 
Gdynia

72. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Gdynia

73. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Zakład w Gdyni 

74. WPHW ZOM Art. Meblowymi w Gdyni
75. WPK Gdynia
76. WPT Oddział Gdynia (taksówki)  
77. WSM Gdynia 
78. WSS „Społem” Gdynia 
79. WSS Społem Gdynia-Chylonia Baza Maga-

zynowa
80. Wytwórnia Aparatów Natryskowych Gdynia
81. Wytwórnia Wód Gazowanych „Kaszubska” 

i „Gdynianka” Warszt. Społem
82. Z.W.S.E Gdynia
83. Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej Gdy-

nia-Chylonia
84. Zakład komunikacji Miejskiej w Gdyni
85. Zakład Socjalny PLO Gdynia
86. Zakłady Mięsne Gdynia
87. Zakłady Radiowe „Radmor” 
88. Zakłady Remontowo Budowlany RMSM 

„Bałtyk” Gdynia 
89. Zakłady Rybne Gdynia 
90. Zakłady Stolarki Budowlanej Z-d nr IV  

w Gdyni
91. Zarząd Portu Gdynia
92. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 Gdynia 
93. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 Gdynia
94. Zespół Szkół Chemicznych Gdynia-Cisowa
95. ZOS nr 2 Gdynia
96. ZOUChiK „Klimor” Gdynia
97. Zrzeszenie Nieruchomości Właścicieli 

Gdynia

Odnaleźliśmy 67 list postulatów gdyń-
skich zakładów.
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Józefa i Jacek Goździewicze pobrali się w 1979 r, tuż przed okre-
sem wielkich przemian. Zamieszkali w gdyńskiej dzielnicy Lesz-
czynki. Oboje pracowali na kolei, w tamtym czasie jako dyżur-

ni ruchu,  Józefa 
na stacji Gdynia-
-Orłowo, Jacek 
na stacji Reda. 
Oboje pasjono-
wali się historią 
i techniką kolej-
nictwa, co zresztą 
pozostało im do 
dzisiaj. Postano-
wili dokumento-
wać to, w czym 
przyszło brać im 
udział. W sierpniu 
1980 r. wiedzieli, 

że jest to niezwykły czas, że 
uczestniczą w wydarzeniach 
historycznych i że warto za-
chować informacje z tych dni. 
Tak powstała ich prywatna 
kronika „Sierpień 80”.
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Jednym z postulatów strajkowych w Sierpniu było 
zniesienie cenzury. W okresie strajków władze za-
stosowały blokadę informacyjną, w prasie wiado-

mości z Wybrzeża były dodatkowo blokowane, przerwano 
łączność telefoniczną, radio i telewizja przekłamywały in-
formacje.  Dla ludzi żyjących w PRL  nie było to zresztą no-
wością.  Rozpowszechniona była wtedy umiejętność czyta-
nia „między wierszami” – w ten sposób nawet  z oficjalnych 
informacji można było się sporo dowiedzieć. W latach sie-
demdziesiątych rozpowszechniła się prasa „podziemna”, 
słuchano też namiętnie radia „Wolna Europa”, „Głos Ame-
ryki” czy wiadomości BBC. Podczas strajku właśnie z tych 
audycji czerpano wiedzę o tym, co dzieje się w kraju, no 
i oczywiście z prasy strajkowej.  Tu niezwykle ważną rolę 
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odegrała Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia, 
która w tysiącach egzemplarzy ulotek, komu-
nikatów i biuletynów rozpowszechniała wia-
domości ze strajku. 

W tym gorącym okresie konfrontacji 
z władzą dla tysięcy ludzi, którzy często wcze-
śniej  w ogóle nie mieli kontaktu z „podzie-
miem”, oczywistym stało się, jak ważną rolę 
odgrywa niezafałszowana informacja. Ten 
głód prawdy i swobody wypowiedzi rozwinął 
i ujawnił w ludziach talenty i energię, których 
pewnie u siebie nigdy nie podejrzewali. Po 
zakończeniu strajku większość komisji zało-
życielskich, a później zakładowych,  NSZZ 
„Solidarność” uważała za niezwykle ważne, 
aby przekazywać swoją, niezależną informa-
cję. I tak narodziła się oddolna, zakładowa 
poligrafia.  W wielu zakładach pracy  zaczę-
ły się ukazywać redagowane przez aktyw-
niejszych pracowników – działaczy nowego 
związku,  niezależne biuletyny.  W większo-
ści przypadków były to dla nich pierwsze 
doświadczenia redakcyjne. Tym większa 
jest wartość tych pisemek, że tak bezpośred-
nio, często „siermiężnie”, opisywano proble-
my, jakimi żyli najbliżsi współpracownicy. 
Z tej prasy zakładowej przebija się też au-
tentyczna troska i odpowiedzialność za swój  
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zakład pracy. Strajkowa solidarność przeniosła się 
z placów strajkowych do zakładów pracy. I to mo-
żemy prześledzić właśnie w zakładowych biule-
tynach.  Te niezwykłe dokumenty tamtego czasu 
są też dowodem na to, że prości, zwykli  ludzie 
potrafią formułować swoje potrzeby i stawiać żąda-
nia, potrafią opisywać problemy swojego zakładu 
pracy i kraju i dostrzegać przyczyny patologii. Są 
też dowodem na to, jak wielka była wtedy nadzieja 
na to, że można i warto walczyć o sprawiedliwość 
i godność, o lepszą przyszłość.
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Data 17 Grudnia 1970 r. wryła się w historię 
Gdyni na zawsze. Zbrodnia, której dopu-
ścili się rządzący na bezbronnym społe-

czeństwie.  O zabitych, chowanych nocą, potajem-
nie, nie  wolno było mówić, wspominać  i nie wol-
no było się o nich upomnieć przez następne 10 lat. 
Co roku w tę rocznicę Ksiądz Hilary Jastak odprawiał 
specjalną mszę, mimo zakazu władz administracyj-
nych.  Był to w zasadzie jedyny widoczny w Gdyni 
dowód pamięci. Ludzie byli zastraszeni. Władze ko-
munistyczne i Służba Bezpieczeństwa zmobilizowa-
ły wielkie siły i środki, aby obezwładnić społeczeń-
stwo Wybrzeża i odstraszyć od chęci upamiętniania 
tej tragedii. Cenzurą objęto wszelkie informacje na 
temat „wydarzeń grudniowych”. Wszystkich, którzy 
podejmowali próby upamiętniania ofiar tej masa-
kry spotykały represje. Ta pamięć jednak była żywa 
i bolesna. I o to upomnieli się strajkujący na Wy-
brzeżu robotnicy w sierpniu 1980 r.  
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Dlatego też natychmiast po sierpniowym 
zwycięstwie w 1980 r., 10 września na zebraniu 
przedstawicieli Komitetów Założycielskich NSZZ 
„Solidarność” kilkunastu gdyńskich zakładów 
pracy podjęto uchwałę o budowie dwóch pomni-
ków poświęconym zamordowanym w Grudniu 
1970 r.  

„Stawiamy je zamiast kamieni nagrob-
nych poległym na ulicach Gdyni naszym bra-
ciom w grudniu 1970 roku.(…) Są krzykiem wy-
rzutu na zawsze zawisłym nad gdyńskim bru-
kiem” (Apel SKBPOG 1970).

Uzgodniono, że koniecznym jest postawienie 
dwóch pomników Ofiar Grudnia ’70. Jeden z po-
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mników powinien stanąć przy przystanku kolej-
ki Gdynia – Stocznia, gdzie milicja zaatakowała 
idących, na wezwanie wicepremiera Stanisława 
Kociołka, do pracy robotników, oraz przed Urzę-
dem Miejskim, gdzie milicja i wojsko ponownie 
zaatakowały i gdzie przetrzymywano areszto-
wanych. Realizacją  tych zamierzeń zajął się po-
wołany Społeczny Komitet Budowy Pomników 
Ofiar Grudnia 1970. Biuro Komitetu od począt-
ku mieściło się w budynku Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni . Na pierwszym posiedzeniu, 
16.09.1980 r. wybrano przewodniczącego – An-
drzeja Kozickiego, przewodniczącego KZ NSZZ 
„Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej 
oraz dwóch wiceprzewodniczących: Jerzego Ku-
kielskiego z MORS-u oraz Adama Gotnera z SKP, 
postrzelonego 17 grudnia 1970 r. Honorowymi 
członkami Komitetu zostali wybrani: ksiądz Hi-
lary Jastak, proboszcz parafii NSPJ w Gdyni, pry-
mas Polski Stefan Wyszyński oraz prof. Janusz 
Groszkowski, prezes Polskiej Akademii Nauk. 
W skład Komitetu wchodziło również 59 człon-
ków reprezentujących różne zawody – robotnicy, 
naukowcy, artyści, dziennikarze, inżynierowie. 
W dniu 2.10.1980 r. Społeczny Komitet Budowy 
Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni 
decyzją Prezydenta Miasta  wpisany został do re-
jestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miejskie-
go w Gdyni.  Było to niezbędne, aby mieć możli-
wość organizowania publicznej zbiórki środków 
na cel budowy pomników. „Przekonani byliśmy, 
że SPRAWY budowy tych pomników nie może-
my oddać w ręce władzy, bo może powstać po-
mnik fałszywy…” (Sprawozdanie SKBPOF 1970).

Komitet ogłosił konkurs na projekt pomni-
ka oraz zbiórkę pieniędzy wśród społeczeństwa 
na koszty realizacji.  Organizowano również 
koncerty, spotkania, recitale, pokazy filmów, 
z których dochód zasilał także fundusze Komi-
tetu.  Niezwykle ambitnym celem Komitetu było 
odsłonięcie pierwszego z pomników, przy przy-
stanku Gdynia – Stocznia, w 10 rocznicę trage-
dii – 17 grudnia 1980 r., a więc w trzy miesiące 
od podjęcia decyzji.  Rozstrzygnięcie konkursu 
na ten pomnik nastąpiło 5 listopada 1980 r. Jury 
konkursu przewodniczył prof. Stanisław Horno-
-Popławski, wieloletni dziekan Wydziału Rzeź-
by PWSSP w Gdańsku. Sześć prac, spośród 14 
nadesłanych, otrzymało nagrody i wyróżnienia, 
dwóm pracom przyznano główne nagrody.

Zdecydowaną większością głosów podczas 
plebiscytu wybrano projekt artysty-rzeźbiarza 
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z Gdańska, Stanisława Gierady. Projekt niezwy-
kle prosty i również niezwykle wymowny. Data: 
1970. „Przewrócona siódemka – w postaci upada-
jącego człowieka. (…) Tak widać z jednej strony 
– to jest upadek, rannego, zabitego „w pochodzie 
ku nadziei na wolność Polaków w ojczyźnie – jak 
pięknie określił to Ojciec Święty. Ale patrząc na 
pomnik z drugiej strony, widzimy, jak człowiek 
ów powstaje z upadku, jak zmartwychwstaje. Bo 
to jest jego ostateczne powołanie. I na tym pole-
ga wielkość tego pomysłu” (K. Wójcicki, „Rozmo-
wy z księdzem Hilarym Jastakiem”, s. 185).

W kilka dni po wyborze projektu przystą-
piono do prac, zgodnie z założonym celem, aby  
odsłonięcie pomnika przy ul. Czechosłowackiej 
nastąpiło 17 grudnia. W prace zaangażowanych 
było setki osób z kilkunastu zakładów pracy, ale 
przede wszystkim pracownicy Stoczni Komuny 
Paryskiej, głównie z wydziału W-2, pracownicy 
Huty Stalowa Wola, którzy wyprodukowali spe-
cjalnie na ten cel blachę nierdzewną o grubości 
5 mm, pracownicy Zakładów Kamieniarskich 
z Piławy, Biuro Projektów Budownictwa Komu-
nalnego w Gdańsku, „Energoblok-Wybrzeże”, 
Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Gdyni, Za-
kład Budownictwa Inżynieryjnego „Energoinż”. 
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Kopalnie Skalnych Surowców 
Drogowych w Strzelinie. Po-
mnik wykonano w 22 dni i nocy. 

17 grudnia 1980 r. o 6 rano 
uroczyście odsłoniła pomnik 
Anna Piernicka, matka zabite-
go wówczas 20-letniego stocz-
niowca – Ludwika Piernickiego. 
W uroczystości uczestniczyło 10 
000 ludzi, również przedstawi-
ciele władz państwowych i par-
tyjnych. 

Tego samego dnia wieczo-
rem pod Urzędem Miasta, przy 
ul. Czołgistów (obecnie al. Mar-
szałka Piłsudskiego) wmurowa-
no kamień węgielny pod pla-
nowany drugi pomnik, którego 
odsłonięcie miało nastąpić w na-
stępnym roku. 

Komitet ponownie ogłosił konkurs na 
drugi gdyński pomnik Ofiar Grudnia, któ-
rego rozstrzygnięcie zaplanowano na 10 
grudnia 1980 r. Napłynęły 32 prace. Żaden 
z projektów nie zyskał akceptacji, przyzna-
no jedynie sześć wyróżnień, nie kwalifikując 
żadnej z prac do realizacji. 30 grudnia Komi-
tet postanowił zaprosić 12 twórców do dru-
giego konkursu. Ustalono termin rozstrzy-
gnięcia na 1 lutego 1981 r. 

Zwyciężył projekt warszawskich  
rzeźbiarzy Grzegorza Kowalskiego i Tadeusza  
Tchórzewskiego, który przygotowali we  
współpracy z architektem Maciejem Krysia-
kiem i scenografem Krystyną Zachwatowicz. 
Koncepcja projektu nawiązywała do pocho-
du grudniowego i niesionego na drzwiach 
zabitego chłopca. Projekt jednak ze wzglę-
dów technicznych okazał się jednak niemoż-
liwy do wykonania i   14 VII 1981 r. Komitet 
zdecydował o odstąpieniu od jego realiza-
cji oraz o ponownym ogłoszeniu konkursu 
ogólnopolskiego, którego rozstrzygnięcie za-
planowano na 14 grudnia 1981 r. 

Ze względu na trudności z wyborem 
projektu, w sierpniu 1981, w rocznicę straj-
ków w Gdyni – 15 sierpnia 1980 r., posta-
wiono  przed Urzędem Miasta „tymczaso-
wy” pomnik – 18-metrowy „krzyż grudnio-
wy” z ogromnej sosny oraz cokół z trzema 
tablicami. Na pierwszej z nich umieszczono 
napis: „Tu stanie Pomnik Ofiar Grudnia 
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1970”, na drugiej „Proszę Was abyście nigdy nie utracili tej wolności du-
cha, dla której Chrystus wyzwala człowieka. Jan Paweł II do Polaków na  
Błoniach krakowskich 10 czerwca 1979” i na trzeciej tablicy: „Zabitym 
dnia 17 grudnia 1970 w pochodzie ku nadziei na wolność Polaków w oj-
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czyźnie”.  Krzyż został poświęcony przez biskupa 
Mariana Przykuckiego.

Konkurs na drugi pomnik zamknięto, zgod-
nie z regulaminem ustalonym przez Komitet, 30 
listopada 1981. Na konkurs zgłoszono 51 prac. 
W pawilonie wystawowym na Skwerze Kościusz-
ki w Gdyni Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Ofiar Grudnia ‘70 w Gdyni zaprezentował publicz-
nie wszystkie nadesłane projekty pomnika. Na 14 
grudnia 1981 r. przewidziano ogłoszenie wyników. 
Tymczasem 13 grudnia wprowadzono stan wo-
jenny.  Decyzją władz wojewódzkich i partyjnych 
zawieszono działalność niektórych stowarzyszeń 
i organizacji działających w Trójmieście, m.in. 
Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar 
Grudnia 1970 r. w Gdyni. Decyzję tę ogłosił  
15.12.1981 prezydent Gdyni Jan Krzeczkowski, 
który rok wcześniej uczestniczył w odsłonięciu po-
mnika Ofiar Grudnia przy Gdyni-Stoczni. 

Dnia 24.06.1983 r. Jan Krzeczkowski podjął 
decyzję o likwidacji Komitetu Budowy Pomni-
ków, jednocześnie cofnął przyznaną rok wcze-
śniej zgodę na lokalizację pomnika przy urzędzie 
Miasta i pozwolenie na budowę. Konto Komitetu, 
na które wpłynęło w tym czasie 14 milionów zł, 
zostało zablokowane. 

Komitet Budowy Pomników reaktywował 
swoją działalność po przełomie 1989 r. Inaugu-
racyjne zebranie w nieco zmienionym składzie 
odbyło się 7 stycznia 1990 r. Trudności było wie-
le, inna sytuacja w kraju i wśród społeczeństwa. 
Pieniądze zgromadzone do 1981 r., na zabloko-
wanym przez władze koncie bankowym Komite-
tu, w wyniku inflacji straciły na wartości. Osta-
tecznie zrezygnowano z ogłaszania konkursu 
i w połowie 1993 r. Komitet powrócił do starego 
projektu Ryszarda Semki – pomnika – krzyża. 
We wrześniu 1993 r. Ryszard Semka wraz z rzeź-
biarzem Sławojem Ostrowskim i Janem Neclem 
przedstawili dopracowany projekt, który został 
zaakceptowany. Natychmiast podjęto wszel-
kie działania, aby pomnik mógł być gotowy na 
23 rocznicę grudniowej tragedii. W ekspreso-
wym tempie ruszyła społeczna zbiórka pienię-
dzy i jednocześnie rozpoczęto prace nad wy-
konaniem pomnika. Wykonany został ze stali 
nierdzewnej przez pracowników Wydziału W-3 
Stoczni Gdyńskiej, wiele elementów wykona-
no również w Stoczni Marynarki Wojennej. Po-
mnik – krzyż ma 25 metrów wysokości i waży 
23 tony. Gotowy pomnik przewieziony został  
11 grudnia 1993 r. drogą wodną do Skweru  
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Kościuszki i stąd ulicą Świętojańską na kołowej 
platformie przejechał pod Urząd Miasta. Tą samą 
trasą w 1970 r. szedł pochód, który został rozgro-
miony przez MO. 

17 grudnia 1993 r. pomnik został poświę-
cony. Odsłonięcia dokonała matka zabite-
go w 1970 r 15-letniego Zygmunta Glinieckiego. 

 17 grudnia każdego roku w Gdyni odbywa 
się kolejna  rocznicowa uroczystość upamięt-
niająca ofiary tej zbrodni. Uroczystości rozpo-
czynają się o godzinie 6 rano pod Pomnikiem 
Ofiar Grudnia ’70 przy ul. Janka Wiśniewskiego 
(dawniej ul. Czechosłowacka) przy przystanku 
Gdynia-Stocznia.  Co roku o godz. 16 odprawia-
na jest  msza św. w kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, po której ulicami miasta idzie 
Gdyńska Droga Krzyżowa – pod Pomnik Ofiar 
Grudnia ‚70 przed Urzędem Miasta, gdzie od-
bywa się apel poległych. I co roku słychać apele 
o rozliczenie i sprawiedliwe osądzenie winnych.

Za czasów PRL postawienie przed sąd od-
powiedzialnych za masakrę w grudniu 1970 r. 
nie było realne.  Odpowiedzialnymi byli przecież 
ludzie sprawujący władzę w PRL, którzy kontro-
lowali również wymiar sprawiedliwości.  Okazu-
je się jednak, że w III RP osądzenie winnych też 
nie jest możliwe…

 I nadal jest to zbrodnia nieukarana i nieroz-
liczona. I nadal czekamy na sprawiedliwość, która 
jest podstawą wolnego i demokratycznego kraju. 
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Przystąpienie do strajku w roku 1980 dla wielu ludzi nie było 
sprawą łatwą. Zwłaszcza w Gdyni, doświadczonej tak bole-
śnie w grudniu 1970 r. Lata przeżyte w „komunie” odcisnęły 

się piętnem strachu, zniewolenia, bezsilności. Trzeba było jakoś prze-
żyć, utrzymać rodzinę, pracować. Dotychczasowe zrywy – w Pozna-
niu w 1956, bunt młodzieży w 1968 r., grudzień w 1970 r. w Gdańsku 
i Gdyni , w  Radomiu i Ursusie w 1976 r. – wszystkie kończyły się prze-
graną społeczeństwa, ofiarami, często śmiertelnymi, więzieniami, repre-

sjami i szykanami.  Walka z władzą o godne życie drogo kosztowała. 
Zwłaszcza w Gdyni piętno i ból Grudnia 1970 r. było wciąż żywe. Za-
atakowani przez milicję i wojsko ludzie idący do pracy!  Przystąpienie 
do strajku w Gdyni wiązało się ze świadomością dużego ryzyka, wręcz 
zagrożenia życia. Jednak 15 sierpnia 1980 r. stoczniowcy SKP przystąpili 
do strajku, który dzień wcześniej rozpoczęła Stocznia Gdańska.

Kiedy w sobotę 16 sierpnia, w południe rozeszła się wiadomość, że 
Lech Wałęsa w Stoczni Gdańskiej zakończył strajk, pozostawiając po-
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zostałe zakłady samym sobie – osłabiło to bardzo ducha strajkujących, 
gotowych już zrezygnować z tej walki. Strajk okupacyjny  w PRL nie 
miał tradycji, to było nowe, niełatwe doświadczenie. W tamtym okresie 
ludzie byli przywiązani do swej tradycji i porządku , a jednym z ważniej-
szych elementów tego porządku był cotygodniowy udział w niedzielnej 
mszy św. To było dla ludzi ważne, zwłaszcza, że życie religijne po wybo-
rze Karola Wojtyły w 1978 r. na papieża nabrało nowej siły. Strajkujący 
chcieli wyjść w niedzielę do domów i iść do kościoła. Dlatego też głów-
ni organizatorzy strajku, Bogdan Borusewicz i Andrzej Kołodziej po-
stanowili, że trzeba zorganizować mszę św. w strajkujących zakładach. 
To było wówczas rewolucyjne podejście. W PRL nie było możliwości 
odprawiania mszy św. w zakładach pracy. Jednak w Gdyni już w sobo-
tę rano podjęto taką inicjatywę. Delegacja ze Stoczni Komuny Paryskiej 
udała się do gdyńskich parafii. Delegacja udała się do księdza Hilarego 
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Jastaka z parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, 
który natychmiast się zgo-
dził, ale poprosił o zgłosze-
nie się również do parafii 
o.o. Redemptorystów, po-
nieważ SKP leżała w grani-
cach tej parafii. Tu jednak 
odmówiono udziału. W pa-
rafii Najświętszej Marii Pan-
ny również.  Władze, które 
już dowiedziały się o tej 
inicjatywie próbowały prze-
ciwdziałać, strasząc księży 
najróżniejszymi szykana-
mi. Tym bardziej natych-
miastowa zgoda ks. Jastaka, 
który nie poczuwał się do 
uzyskiwania żadnej i niczy-
jej zgody, uznając to za swój 
kapłański obowiązek, jest 
godna szacunku i podziwu. 
„Wielu księży odnosiło się 
z rezerwą. Jednak robotnicy 
niepotrzebnie się obawiali. 
Kapłan Kościoła Katolic-
kiego takiej posługi odmó-
wić nie może. Tak im tłu-
maczyłem. Ja nie pytałem 
o pozwolenie żadnej władzy 
państwowej, bo władzą był 
już wówczas Komitet Straj-
kowy, a nie miejski czy wo-
jewódzki.” (Krzysztof Wój-
cicki, „Rozmowy z księdzem 
Hilarym Jastakiem”, s. 179)

Informacja o planowanej na godz. 11 mszy św. w niedzielę została 
natychmiast ogłoszona przez radiowęzeł w „Komunie Paryskiej” i  w in-
nych zakładach. Wątpliwości co do kontynuowania strajku zniknęły bez-
powrotnie. Kościół stanął za strajkującymi – tak zostało to odebrane 
przez gdyńskich strajkujących.  Potem przyszła informacja, że w Stoczni 
Gdańskiej ponownie podjęto strajk, ale nawet to nie miało już takiego 
znaczenia, jak deklaracja ks. Jastaka. Ruszyły przygotowania – sprząta-
nie placu strajkowego, wykonanie ołtarza, ławek, próby orkiestry stocz-
niowej, zdobycie dywanu dla księdza… 

Pierwsza strajkowa msza św. w Gdyni odprawiona została w Stocz-
ni Komuny Paryskiej o godzinie 11, a następnie o 13 w Porcie Gdyńskim 
– w intencji  tych, którzy zginęli w grudniu 1970 oraz obecnie strajkują-
cych. W tych mszach uczestniczyło ok. 12 000 ludzi. Ksiądz Jastak jed-
noznacznie i z wielką siłą poparł słuszne w jego opinii żądania strajku-
jących: „Uważam sobie za łaskę Opatrzności Bożej, że mogę dzisiaj spra-
wować Ofiarę Najświętszą wśród Was, ukochani Bracia i Siostry, którzy 
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tak rozważnie, dostojnie 
i spokojnie bronicie prawdy 
i niezbywalnego prawa czło-
wieka…” , „Prezydent mia-
sta Gdyni oświadczył memu 
konfratrowi od o.o. Re-
demptorystów, że to co czy-
nicie jest sabotażem i prze-
strzegał, ażeby nie poszedł 
do Was z posługą duchową. 
Jest tu jakieś wielkie niepo-
rozumienie. (…) Postulat 
prawdy i prawa człowieka, 
uczestnictwo w szerzeniu 
i popieraniu różnych form 
samorządności ludzi pra-
cy jest zagwarantowane nie 
tylko prawem naturalnym, 
Bożym, ale i prawem po-
zytywnym międzynarodo-
wym w Helsinkach i prawem 
konstytucyjnym Polskiej 
Republiki Ludowej. (…) 
Nikt nie może zaprzeczyć, 
że działanie Wasze zostało 
podjęte „w trosce o przy-
szłość kraju – co warunkuje 
Premier – o jego suweren-
ność, wolność słowa, my-
śli, wyznania, że kierujecie 
się uczciwymi i najlepszymi 
intencjami, zasługujący-
mi na poparcie i szacunek. 
KTO WAS PODEJRZE-
WA, ALBO TWIERDZI, 
ŻE NIE KIERUJECIE SIĘ 
UCZCIWYMI I DOBRYMI 
INTENCJAMI, TO JEST OSZCZERCĄ”.    Podczas mszy udzielił roz-
grzeszenia powszechnego, jak w obliczu zagrożenia życia na wojnie. 
Potraktował tą walkę ludzi pracy z całą powagą, pamiętając Grudzień 
’70 i śmiertelne ofiary tamtej masakry. „Zagrożenie utraty zdrowia czy 
życia było tożsame ze stanem wojny. Dlatego w takiej chwili udzieliłem 
absolucji generalnej” (K. Wójcicki, „Rozmowy…”, s. 180)

Postawa ks. Jastaka i jego słowa podniosły strajkujących z kolan 
– to była nobilitacja.  Brali udział w zrywie o wolność i godność życia!  
Jak w podziękowaniu napisali przedstawiciele Komitetów Strajkowych 
z SKP i Portu: „Wszystkich nas opanowało głębokie wzruszenie i nie 
dające się opisać przeżycie. Wielu ludzi zrozumiało, jaką drogą należy 
kroczyć ku prawdzie i sprawiedliwości. Msza św. koncelebrowana przez 
ks. Prałata dodała nam wszystkim otuchy i jeszcze bardziej zjednoczyła 
nasze załogi w walce o słuszne prawa.”  Jak wspomina ks. Jastak: „Ja rów-
nież jestem o tym przekonany, że stało się wówczas coś naprawdę waż-
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nego. Czułem to, tę wielką moc bycia razem, to poczucie siły dale-
kie od przemocy, od walki, od nienawiści, to poczucie siły, przecho-
dzące w radość, entuzjazm, chęć niesienia pomocy.” (K. Wójcicki, 
„Rozmowy… s. 181). Zebrane podczas mszy św. ofiary w kwocie 82 
347 zł ks. Jastak przekazał dla strajkujących załóg stoczni i portu.

Po takim wsparciu nie było już wątpliwości co do kontynuowa-
nia strajku. Od następnego dnia zaczęły zgłaszać się coraz to nowe 
zakłady ze swoimi postulatami. Władze komunistyczne i kościel-
ne również zareagowały na postawę ks. Jastaka równie szybko 
– otrzymał oficjalny zakaz odprawiania mszy poza swoją parafią. 
Biskup pelpliński, Zygfryd Kowalski upomniał dodatkowym pi-
smem k. Jastaka: „Prosimy krótko i dobitnie, by unikano wszelkiej 
propagandowej rozbudowy odnośnych Mszy św., szczególnie co do 
stroju, ogólnych rozgrzeszeń, czasu trwania. Podobne rzeczy budzą 
zdziwienie u osób postronnych, nawet kpiny”. Gdański biskup, Lech 
Kaczmarek, również wypowiadał się w sposób bardzo negatywny 
i potępiający działalność duszpasterską i samego ks. Jastaka. „Stwier-
dził m.in. że przed kilkoma dniami rozmawiał z nim i informował go 
jak ma się zachować, teraz widać, jaki to tępy i ograniczony łeb, ten bi-
skup północy”  – jak zanotowano w meldunku operacyjnym SB. (IPN 

BU 0713/215, meldunek nr  408). Nie było więc łatwo ani prosto opowie-
dzieć się tak jednoznacznie za strajkującymi. Władze kościelne usiłowały 
za wszelką cenę zachować dystans i nie wchodzić w żaden zatarg z wła-
dzą. 17 sierpnia po raz pierwszy publicznie o sytuacji w kraju wypowie-
dział się kard. Stefan Wyszyński podczas uroczystości w Wambierzycach.  
Prasa reżimowa przedrukowała jego homilię, w której podkreślał war-
tość rzetelnej pracy i oszczędności. Dla strajkujących było to duże roz-
czarowanie. Kuria Biskupia w Gdańsku nakazała odprawianie modlitw 
„o szczęśliwe rozwiązanie sytuacji powstałej w Trójmieście”,  łącznie z ape-
lami „o spokój i rozwagę”.  Kardynał Wyszyński poprzez wikariusza gene-
ralnego zalecił bezpośrednio ks. Jastakowi „zachowanie bezwzględnego 
spokoju i odpowiedzialnej rozwagi”. Tym bardziej niezależna, odważna 
i bezkompromisowa  postawa ks. Jastaka musi budzić podziw i szacunek, 
bo w tamtych czasach pod takim naciskiem z kilku stron, niewielu znala-
zło się tak odważnych duszpasterzy. 

n
k
d
„
3

n
z
n
–
B
s
p
s
z
K
i 
d
ja
s

C6='7)"1"2'h$5")0'U"62"?=

n8+:$4,,"'4*9F")062$"'+"3"-
1"'62)";?*;@90#'6$1%E')"+8<&'
$'678?I;E'"'F8#$5$4'8=']0/0'
*#"9,$"10'$9F'$'?):47$10=



99

Jednocześnie w sprawie mszy dla strajkujących 
biskup Z. Kowalski polecił: „…O. proboszczowi 
Rybie z parafii portowej M.B. Nieustającej Pomocy, 
ażeby w wypadku prośby o Mszę świętą w stoczni 
gdyńskiej w najbliższą niedzielę, odprawił tamże 
liturgię eucharystyczną według kompetencji para-
fialnej.” Jednak stoczniowcy zwrócili się do o. Ryby 
z prośbą o codzienną mszę św. i tak też była odpra-
wiana – codziennie o godz. 17. O. Ryba wzorując 
się na postawie ks. Jastaka  zaangażował się z wiel-
ką siłą w sprawy strajku i głosił płomienne homilie. 
Widząc siłę tego wsparcia duchowego kolejne gdyń-
skie zakłady zaczęły organizować u siebie msze św. 
Przedstawiciele WPK zwrócili się z prośbą o mszę 
św.  do proboszcza parafii Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie, ks. 
Stanisława Zawadzkiego. Podczas strajku odbywały też się msze w Stocz-
ni Nauta i w Dalmorze.

Ks. Jastak, mimo, że zamknięty właściwie w granicach parafii, nie 
pozostał bezczynnym. Na plebanii zorganizowano punkt informacyjny 
i kolportowano wszelkie strajkowe publikacje,  organizowano pomoc 
dla strajkujących, w ich intencji odprawiano msze parafialne. „W ogóle 
plebania w czasie strajku zmieniła zupełnie swoją funkcję. Pojawiały się 
tu tysiące ludzi. Dzień i noc. (…) Prosili o modlitwę, rozmowę. Trze-
ba było informować, niekiedy uspokajać. 
Nikt nie był pewny zwycięstwa. Ze stocz-
niowej Wolnej Drukarni przywożono 
biuletyny „Solidarności. Stąd rozchodziły 
się po mieście za pośrednictwem para-
fian.” (K. Wójcicki, Rozmowy…” s. 178) 
W Stoczni Komuny Paryskiej stocz-
niowcy postawili w miejsce drewnianego 
krzyża, wykonanego z okazji pierwszej 
mszy w stoczni –krzyż metalowy – solid-
ny,  na betonowej podstawie. Drewnia-
ny krzyż został przeniesiony 24 sierpnia 
przez delegację z SKP właśnie do kościoła 
ks. Jastaka.

25 sierpnia Wolna Drukarnia Stocz-
ni Gdynia powieliła w dużym nakładzie 
Orędzie Jana Pawła II z 20.08 do Pryma-
sa Wyszyńskiego.  To Orędzie miało dla 
strajkujących niezwykłą wagę, bowiem 
papież pisał w nim wprost: „Modlę się, 
aby Episkopat Polski wraz ze swym Pry-
masem na czele zapatrzony w Tę, która 
dana jest ku obronie naszego Narodu, 
mógł również i tym razem dopomóc temu 
Narodowi w ciężkim zmaganiu się o chleb 
powszechny, o sprawiedliwość społeczną 
i zabezpieczenie Jego nienaruszalnych 
praw do własnego życia i rozwoju”.  Zo-
stało to odczytane jako jednoznaczne  
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poparcie strajkujących. Jednak 26 sierpnia, w Święto Matki Bo-
skiej Częstochowskiej telewizja i radio nadały przemówienie 
Prymasa Wyszyńskiego z Częstochowy, w którym ponownie 
podkreślał on  rangę rzetelnej pracy i wspólnej odpowiedzial-
ności za losy kraju. Jak się później okazało były to wyjęte z ca-
łości urywki wypowiedzi Prymasa, ale wtedy przez strajkują-
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cych zostało to ponownie odebrane z ogromnym roz-
czarowaniem. W związku z tym ks. Jastak przygotował 
27 sierpnia pismo do Prymasa opisujące sytuację na 
Wybrzeżu, a zwłaszcza godną najwyższego szacunku 
postawę strajkujących robotników. Pismo to zawiozła 
do Warszawy zorganizowana przez ks. Jastaka delega-
cja strajkujących. Była to niezwykle ważna inicjatywa, 
bowiem Prymas mógł z relacji bezpośrednich świad-
ków uzyskać pełny, obiektywny i rzetelny obraz tego, 
co dzieje się na Wybrzeżu Gdańskim, a jednocześnie 
delegacja  uzyskała informację o stanowisku najwyż-
szych władz kościelnych wraz z błogosławieństwem 
dla „wiernego ludu Wybrzeża oraz jego kapłanów”. 
Prymas przekazał też delegacji pełną treść swojej ho-
milii wygłoszonej 26 sierpnia oraz Komunikat Episko-
patu z 27 sierpnia przedstawiający prawdziwe stano-
wisko Episkopatu Polski wobec wydarzeń w Polsce, 
napięć gospodarczych, społecznych i politycznych. 
Przywiezione przez delegację informacje, zwłaszcza 
Komunikat Episkopatu, natychmiast przedrukowa-
ny przez Wolną Drukarnię Stoczni Gdynia, miały 
ogromne znaczenie dla strajkujących. W tych dniach 
ogromnego napięcia, podczas przedłużających się 
i nerwowych rozmów MKS z władzami  stanowisko 
Episkopatu podkreślające, że koniecznym jest posza-
nowanie niezbywalnych praw Narodu, takich jak: pra-
wo do prawdy, prawo do słusznego wynagrodzenia za wykonywaną pra-
cę oraz zwłaszcza prawo do zrzeszania się obywateli, prawo pracowni-
ków do swobodnego zakładania związków – miało ogromne znaczenie. 
Niewątpliwie inspiracją do takiego stanowiska Episkopatu było Orędzie 
papieskie z 20 sierpnia. Dzięki inicjatywie ks. Jastaka Komunikat wy-
dany 27 sierpnia już następnego dnia dotarł do strajkujących na Wy-
brzeżu i ta informacja dawała strajkującym niezwykle wielki atut w ne-
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gocjacjach z władzą. Trzy dni później podpisane zo-
stało porozumienie między MKS a Komisją rządo-
wą.  31 sierpnia ks. Jastak odprawił w kościele NSPJ 
nabożeństwo dziękczynne na zakończenie strajku, a  
7 września, w niedzielę podczas specjalnej mszy św. 
–  uroczyste Te Deum  „przy gremialnym udziale ro-
botników, stoczniowców, portowców, marynarzy, lu-
dzi morza oraz z licznymi wiernymi”. Z tej okazji ks. 
Jastak wystosował również dziękczynny telegram do 
Ojca Świętego, w którym raz jeszcze składał w imie-
niu strajkujących „ wyrazy najgłębszej wdzięczności 
za słowa pokrzepienia, przesłane w Orędziu do Pry-
masa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Przy-
gotowano również tej samej treści pismo, do którego 
dołączono fotografie ze strajku, z Gdyni, z Kościoła 
NSPJ, z uroczystej mszy z dziękczynnym Te Deum.  
Pod pismem podpisali się licznie Gdynianie.  Inicja-
torem i organizatorem tych działań był ks. Jastak, któ-
ry najwyraźniej zdawał sobie sprawę, że tą wspólnotę 
zawiązaną podczas strajku trzeba nadal umacniać, 
cementować i jednoczyć na czas wcale nie łatwiejszy. 

Natychmiast po zakończeniu strajków, w zakła-
dach rozpoczęły działalność Komitety Założycielskie 
NSZZ „Solidarność”. Jedną z pierwszych wspólnych 
inicjatyw gdyńskich zakładów było powołanie Spo-
łecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 
1970 r. Pierwsze posiedzenie  Komitetu   odbyło się 

16.09.1980 r. Ks. Jastak został jego honorowym członkiem, obok pryma-
sa Wyszyńskiego i prof. Janusza Groszkowskiego, prezesa Polskiej Aka-
demii Nauk. Podjęto uchwałę o budowie dwóch pomników, pierwszy 
– przy przystanku Gdynia-Stocznia, postanowiono odsłonić w 10 rocz-
nicę tragedii – 17 grudnia 1980 r., a więc w terminie trzech miesięcy 
od podjęcia decyzji.  Ks. Jastak natychmiast zaangażował się w prace or-
ganizacyjne. Jego kościół stał się miejscem spotkań i działań Komitetu.  
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Ze sprawą Grudnia 70 ks. Jastak związany był mocno od początku. 
Już w czasie tej tragedii zaangażował się z całą energią w pomoc ran-
nym, zrozpaczonym rodzinom, zbierał informacje o ofiarach, odprawiał 
codziennie msze św. za zabitych, rannych i aresztowanych. O wszystkim 
mówił jawnie i zbrodnie nazywał po imieniu. To w jego kościele narodziła 
się tradycja żałobnych mszy grudniowych, trwająca do dziś. 20 grudnia  
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1970 r. odprawił specjalną mszę św. za poległych na ulicach Gdyni. 
Opracował też szczegółowe Kalendarium – przebieg wydarzeń w Gdyni, 
które przekazał Prymasowi. Wyszyńskiemu. Miało to duże znaczenie, 
bowiem władze starały się fałszywie przedstawiać historię tej masakry. 
I tak po 10 latach ks. Jastak mógł zaangażować się w organizację uroczy-
stych, oficjalnych obchodów Grudnia 70. Uroczystości miały niezwykłą 
oprawę, pomnik przy przystanku Gdynia-Stocznia 17 grudnia 1980 r. 
odsłoniła matka zabitego 20-letniego stoczniowca, Ludwika Piernickie-
go w obecności 12 tysięcy osób.  W kościele NSPJ 17 grudnia odprawio-
no uroczystą mszę św. z Requiem, a 18 grudnia uroczyste nabożeństwo 
połączone z koncertem słowno-muzycznym, w którym udział wzięli 
znamienici aktorzy polskich scen. Tak bogata oprawa była nie tylko god-
nym uczczeniem ofiar Grudnia, ale też była wydarzeniem medialnym, 
dzięki czemu informacja o tragicznych wydarzeniach w 1970 r. w Gdy-
ni rozeszła się szerokim echem w Polsce. Było to w wielkiej mierze za-
sługą ks. Jastaka. 

Należałoby wspomnieć jeszcze o jednej inicjatywie ks. Jastaka, 
jaką podjął pod koniec 1980 r.  Przygotował on mianowicie w paździer-
niku 1980 r. Memoriał  dotyczący stosunków Kościół-państwo, który 
przekazał Prymasowi Wyszyńskiemu. 25 listopada przesłał w uzupeł-
nieniu wniosek o wystąpienie Episkopatu w sprawie uchylenia Dekretu 
z 1956 r. „o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych”, któ-
ry dawał władzom komunistycznym możliwość ingerencji w zakresie 
awansowania osób duchownych, a przede wszystkim dawał możliwość 
szykanowania i eliminowania księży odważnych, niepokornych czy nie-
wygodnych dla władzy. Inicjatywa ks. Jataka była wręcz rewolucyjna, 
niestety, dopiero ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 
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Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchylono 
ten dekret.

Ksiądz Hilary Jastak  był  bezkompromisowym, nieugiętym duszpa-
sterzem, który w żadnej sytuacji nie tylko nie odma-
wiał pomocy, ale z całą siłą angażował się po stronie 
potrzebujących i pokrzywdzonych. Umiał odważnie 
nazywać prawdę  po imieniu. Można też śmiało po-
wiedzieć, że wsparcie strajkujących w Gdyni ze stro-
ny ks. Jastaka uratowało strajk sierpniowy i nadało 
mu rangę walki o wolność i godność.
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BCDEZ.'JKLMNh7g.
Pierwsze dni strajku – to były ogromne emocje, niepewność, lęk, 

świadomość ryzyka. W Gdyni, po przełomowej mszy św. odpra-
wionej przez ks. Jastaka w Stoczni Komuny Paryskiej i w Porcie, 

17 sierpnia, ludzie poczuli się dumni z uczestnic-
twa w tej walce o wolność i godność. Uświadomili 
sobie też, że strajk może potrwać długo. Strajku-
jący siedzieli w zamkniętych zakładach, połącze-
nia telefoniczne zostały zablokowane, spora część 
stoczniowców mieszkała poza Trójmiastem, na 
Kaszubach,  część pochodziła z innych części Pol-
ski. Naturalna więc była chęć kontaktu z rodziną 
czy przyjaciółmi. I w odpowiedzi na to narodziła 
się Poczta Strajkowa. Zainicjował to inż. Zbigniew 
Sankowski i inż. Andrzej Buczkowski – z SKP. Opra-
cowali projekt stempla pocztowego i tak się zaczę-
ło… W Komunie Paryskiej utworzono strajkowy 
punkt pocztowy, który pracował z każdym dniem 
dłużej, coraz więcej ludzi angażowało się w obsługę 
tej poczty. Codziennie dochodziły nowe pomysły – 
nowe stemple, kolejne datowniki, stemple z hasłami 
strajkowymi, czy upamiętniające szczególne wyda-
rzenia. I nie były to jedynie pamiątkowe rekwizy-

ty. Ta poczta funkcjonowała naprawdę! Na terenie SKP ustawiono 
dwie skrzynki pocztowe. Do jednej wrzucano listy miejscowe, które roz-
nosili ochotnicy spoza bramy – „posłańcem”, i druga skrzynka – listy 
zamiejscowe, które rozsyłała Poczta Polska. Tą inicjatywę podchwyciły 
inne zakłady, w Gdyni na przykład – Port, Stocznia „Nauta”.  

Ta kolorowa, twórcza działalność nie tylko przełamywała w spryt-
ny sposób blokadę informacji, urozmaicała życie zamkniętych w za-
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kładach strajkujących, ale budowała 
nowe doświadczenie. Ludzie za-
częli sobie powoli uświadamiać, że 
naprawdę mogą być niezależni, że 
mogą budować skutecznie działające 
struktury.  To działanie budowało też 
przede wszystkim poczucie wspól-
noty i odpowiedzialności. Co waż-
niejsze – to była wspólnota celu, 
tu włączali się ludzie przeważnie nie-
znający się nawzajem. Ta życzliwość 
obcych sobie do tej pory ludzi i sku-
teczność tego działania potwierdzały 
słuszność celu, słuszność tej walki, 
którą prowadzili strajkujący. Cho-
ciażby w takim wymiarze, jak do-
ręczenie przesyłki. Ale za tym szło 
niewypowiedziane potwierdzenie – 
jestem z wami, popieram tą walkę. 
Do tej akcji włączyli się przecież nie 
tylko ochotnicy – posłańcy, ale też 
pracownicy Poczty Polskiej, którzy 
honorowali nadawane przez strajku-
jących przesyłki. Pomysł gdyńskich 
inżynierów ze Stoczni Komuny Pa-
ryskiej prosty w założeniu, miał nie-
zwykłe znaczenie.
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Abraham Roman 28
Adamek Maria 34, 35
Adamski Zbigniew 22
Afanasjew Halina 134
Afanasjew Jerzy 134
Augustynowicz Stanisław 114

Bacławska Leokadia 42
Bagińska 47
Bagnecki Stanisław 72
Bakalarski Jerzy 115
Baranowicz Zenon 72
Baranowski Justyn 31
Barczyk Krystyna 122
Barszcz Elżbieta 124
Barszcz Krzysztof 124
Bartosiewicz Zbigniew 58, 63
Bator Leon 134
Bazel Jerzy 72
Bądkowski Lech 21
Bechorczyk Petronela 116
Bednarczyk Hanna 120
Bemowska Bożena 116
Berezińska Gertruda 115
Białoskórski Wojciech 80
Białoskóry Wojciech 22
Bicherberger Jan 72
Blankowska Wanda 124
Bobrucki Alfons 34
Bochiński Marek 39
Bogdanowicz Helena 123
Bonin Maria 117
Borkowska Krystyna 134
Borkowski Jan, ks. 113 
Borusewicz Bogdan  9, 11, 15, 95
Brejski Zygmunt 72
Brynikowska Alicja 119
Brynikowski Andrzej 119
Brynikowski Artur 119
Brynikowski Stefan 119
Buczacki Leszek 117
Buczkowski Andrzej 136,
Bugajewski 80, 82

Bugajewski Zdzisław 72
Buława Erwin 80
Burnatowicz Aniela 121
Butkiewicz Andrzej 15, 18, 20, 42
Butkiewicz Maciej 15
Bysewski Andrzej 31
Byszewski Andrzej 76

Chabowska Zofia 124
Chabowski Józef 124
Chechtowski Jerzy 115
Chojecki Józef 34
Chojnacki Józef 76
Choros Jan 27
Ciesielska Stanisława 29
Czapiewska Maria 123
Czerwonka Magdalena 70
Czopek Zbigniew 72
Czuj Marek 77, 80, 82

Daszkowska Janina 118
Daszkowski Cyryl 118
Dawidowski Karol 27, 29
Dąbrowski Bronisław, ks. biskup 126 
Dąbrowski Józef 115
Dąbrowski Władysław 106
Dejewski Benedykt 114
Dębowy Józef 53
Dłażewicz Janina 124
Dorsz Jadwiga 118
Dośpiuł Józefa 122
Drapała Kazimierz 29
Drozdowska Helena 121
Duda D 38
Dudek Felicja 122
Duszenko Franciszek 82
Dwelczarski Jan 115
Dzierwa Ryszard 28
Dzwonkowski Wiesław 42

Elloarott Antonina 123
Eygiert Jan 124
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Falkowska Stefania 122
Filipska-Freyer Krystyna 93
Fiszbach Tadeusz 13, 17, 20, 21, 49, 57
Foppka Paweł 120
Formela Marek 29
Foss Dariusz 114

Gadziałowska Anna 103, 114
Galiński Władysław 27, 29
Gałązka Stanisław 118
Gancarz Małgorzata 114
Garbacka Ludmiła 39
Gierada Stanisław 22
Gierada Stanisław 76, 77,83, 84
Gierek Edward 10, 58, 61
Głębocki Robert 37
Goebel Janina 37
Gołąbek Maria 121
Gołdyn Franciszek 29
Gołuńska Trańciszka 118
Gorzelany Stanisław 72
Gosiewska Helena 123
Gościńska Helena 118
Gotner Adam 22, 76, 77, 80, 82
Goyczka Kazimierz 29
Gozdowska Halina 120
Goździewicz Jacek 49
Goździewicz Józefa 49
Góra Lech 29
Górczyńska Bernarda 124
Grabarski Roman 29
Grabowski Marek 29
Graszk Irena 117
Grędziak Andrzej 115
Groszkowski Janusz 102
Grota Wiesław 28
Gruchowski Jerzy 31
Gruszczyński Wojciech 21
Grzegorz Kozak 103
Grzenkowicz Jacek 118
Grzenkowicz Piotr 76, 80
Grzywaczewski Tadeusz 72
Guzik Grażyna 118
Guzik Irena 118
Guzik Marek 118
Guzman Gerard 28
Gwiazda Andrzej 21, 37
Gwiazdowska Stanisława 116
Gwizdała Jan 45

Hadziej Marta 123
Halewska Wanda 109

Hamerski Jan 76, 80
Hanysz Krystyna 118
Hanysz Małgorzata 118
Hanysz Piotr 118
Hapka Bernard 123
Hapka Urszula 123
Hapka Wojciech 123
Hawro Adam 76
Haza Edward 42
Hedrych Jacek 121
Hedrych Marek 121
Hedrych Stanisław 121
Hedrych Zofia 121
Herrmann Brygida 117
Herrmann Robert 117
Hildebrand Elżbieta 123
Hildebrand Kazimierz 123
Hildebrandt Elżbieta 121
Hildebrandt Kazimierz 121
Hinz Zenon 76, 77, 80
Hirsz Stefan 115
Hoeft Kazimierz 114
Hollendrowa Zofia 121
Horno-Popławski Stanisław 77, 82
Horski Mirosław 119
Hoyer Henryk 115

Iskierski Janusz 26
Iwanicki Stanisław 29
Iwanicki Zbigniew 28
Iwiński Janusz 32
Iwoniska Mirosława 114
Izdebski Stefan 18, 21, 31

Jagielski Krzysztof 70
Jagielski Mieczysław 21, 45, 56, 57, 62, 64
Jakiński Stanisław 27
Jankowski Henryk 18
Jankowski Jerzy 37, 38
Jankowski Krzysztof 103, 114
Jankowski Ryszard 29
Januszewicz-Gasik Zofia 123
Januszewska Zofia 123
Januszewski Feliks 123
Jarciński Włodzimierz 115
Jarema Tadeusz 115
Jaroni Mieczysław 119
Jaroszyński Tadeusz 46
Jaruchowski Jacek 70
Jastak Hilary, Ks. 4, 7, 16, 18, 31, 76-78, 95-106, 
108-110, 112, 125, 127, 128, 132, 133, 136, 151, 166
Jaszczuk Anna 121
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Jedynak Andrzej 20
Jefimow Maria 123
Jędraszczuk Jan 119
Jujka Maria 93
Jujka Zbigniew 80, 93
Jurczyk Franciszek 120
Jurczyk Leokadia 120
Jurkiewicz Krzysztof 31, 76,80

Kaczmarek Elżbieta 37
Kaczmarek Jan 29
Kaczmarek Zbigniew 29
Kalinowski Antoni 28
Kaliszewski Rajmund 27
Kalkowski Alfons 29
Kała Włodzimierz 28
Kamieńska Beata 37
Kamiński Henryk 34
Kamiński Mirosław  114
Kandziora Stanisław 46
Karankowska Elżbieta 34
Karpiński 130
Kępińska Małgorzata 118
Kijewski Tadeusz 15
Kisielewski Tadeusz 31
Kiszkis Jerzy 134
Klein Monika 122
Klimirska Antonina 123
Klomr Rafał 45
Knap Anna 115
Kobyliński Zdzisław 21
Kociołek Stanisław 77
Kojro Antoni 29
Kolka Czesław 124
Kołakowska Helena 121
Kołakowski Wacław 121
Kołodziej Andrzej 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 42, 43, 
72,  76 ,95
Kołodziejski Jerzy 21, 57
Komorowska Maja 134
Konkel Jan 28
Kopeć Daniel 114
Kopeć Irena 114
Kopeć Kazimierz 114
Koratkowska Ludwika 123
Kosiński Stanisław 22
Koss Jan 70
Kostech Edward 117
Kostech Wanda 117
Kostecki Mikołaj 37, 38
Kotowski Ryszard 29
Kowalczyk Jerzy 37

Kowalczyk Roma 37, 39
Kowalewski Bolesław 115
Kowalska Karolina 122
Kowalski Zygfryd, ks. biskup 98
Kozak Zbigniew 114
Kozicki Andrzej 18, 22, 76, 77, 80, 82, 84, 93, 114
Kozłowski Krzysztof 29
Krasnodębski Józef 22
Kraszewska Maria 119
Kraszewska Weronika 119
Krauze Leon 122
Krauze Leszek 22, 110, 115
Królik Jan 29
Królikowska Maria 124
Krzemień Stanisław 27
Krzywonos Henryka 21
Książczyk Józef 123
Kubasiewicz Ewa 37, 38
Kubicki Józef 70
Kubryk Jadwiga 37
Kuchcińska Anna 121
Kuchcińska Jadwiga 121
Kuchciński Piotr 121
Kudłaty Józef 115
Kukielski Jerzy 76, 77
Kuklińska Mariola 121
Kukliński Jerzy 77
Kulesza Krzysztof 115
Kuleta Eugenia 117
Kullas Marta 121
Kurek Władysław 77, 82
Kuzimski Roman 26, 76, 80, 84
Kwiatkowska Józefa 120
Kwiatkowska Zofia 76, 80, 84
Kwiatkowska-Król Teresa 120
Kwiecik Jerzy 21
Kwoka Zenon 72

Labuda Zygmunt 76
Lamenta Karol 115
Landowski Ryszard 72
Laskowska Kornelia 118
Lemańska Barbara 118
Lewandowska Anna 120
Lewandowska Franciszka 123
Lewandowski Stefan 21
Lewczyńska Irena 116
Lidke Małgorzata 72
Ligocki Zbigniew 76
Lipiński Stefan 76
Lis Bogdan 21
Lis Stanisław 27, 29
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Litwin Maria 118
Lynowski Roman 115

Łada Aldona 77
Ławicka Halina 121
Łopaciński Andrzej 29
Ługowska Katarzyna 123
Łukaszewski 122

Macharski Franciszek, ks. kardynał 125 
Machnikowski Zbigniew 116
Maćkiewicz Ryszard 46
Majewski Stanisław 77
Makowski Andrzej 114
Malecki Mieczysław 37
Małcużyński 130
Małkowska Iwona 116
Manasterski Janusz 77, 80, 82
Marchewicz Zbigniew 72
Marcinkowska Joanna 116
Marczewski Paweł 76, 80
Matys Jan 28
Mazurowska Gertruda 118
Mazurowski Maksymilian 118
Mejer Krystyna 120
Michalak Teresa 37
Michałowska Danuta 134
Mielec Helena 123
Mierzejewski Henryk 18, 22, 77, 114
Mierzewski Jędzrej 70
Miętki Zdzisław 114
Mikołajczak Piotr 17
Mikołajska Halina 134
Milancej Tadeusz 37, 38
Miotke Anna 123
Miszke Zbigniew 72
Mitros Anna 120
Mitros Jolanta 120
Mitros Marek 120
Motylewski Jan 76
Motylewski Jan 76, 80
Możejewski Eugeniusz 29
Mrozowska Janina 113
Mrozowski Kazimierz 113
Mrozowski Zbigniew 17
Muszyńska Anna 70

Nadolski Bronisław 115
Nagórska Jadwiga 121
Nagórski Henryk 121
Najdowska Janina 120
Nakonieczna Ola 42

Narkiewiecz Maria 29
Neuman Aniela 122
Niciporuk Stanisław 45
Niewiadomy Grzegorz 39
Nikielski Tadeusz 31, 76
Niwiński Janusz 37
Noch Wanda 117
Norolska Józefa 120
Nowacka Henryka 120
Nowacki A 22
Nowicka Jrena 117
Nowińska Franciszka 116

Okoniewski Roman 77, 80, 82
Olbrychski Daniel 134
Olęcki Daniel 82
Olszewska Izabela 134
Olszewski Ryszard 118
Onuszko Piotr 22
Orenowicz Jadwiga 77, 80
Osińska Maria 123
Owoc Piotr 29

Pacholec Marek 115
Pakuła Elżbieta 37
Pałasz Zygmunt 14
Papke Ryszard 70
Partyka Ryszard 118
Parzylk Elzbieta 116
Pawelec Władysław 17
Paweł Detlaf 114
Pawlak Jerzy 23
Pawlicka Hanna 118
Pawlicka Olga 118
Pawlicki Szymon 134
Pawlicki Witold 118
Pawlika Felicja 118
Piechowski Feliks, ks. 113 
Pieńkowska Alina 21
Piernicka Anna 86, 87
Piernicki Zygmunt 79, 86, 105
Pietkiewicz Albina 117
Pietkiewicz Mariola 117
Pietrucha Jan 70
Pietrzyk Henryk 115
Pilchowska Genowefa 121
Pilchowski Stefan 121
Piotrowska Marta 120
Piotrowski Marek 118
Piotrowski Tadeusz 114
Piwko Tadeusz 114
Pławiński Tadeusz 17, 18, 22, 77
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Porębski Tadeusz 114
Pranga Anna 121
Proja Mieczysław 45
Przybylski Józef 21

Raczyńska Bogumiła 124
Raczyński Henryk 124
Radziwiłowicz Jerzy 134
Raichel Jerzy 15
Raś Henryka 119
Ratajczak Grażyna 116
Rawczyński Jerzy 115
Reczkowski Janusz 27
Reinhard Jan 28
Rekowska Łucja 37
Remiszewski Andrzej 29
Renedowska Zofia 115
Richert Czesław 22
Rogulski Aleksander 45
Romanowicz Jacek 134
Romanowski 130
Romanowski Jarosław 76
Różański Mariusz 22
Rusinek Franciszek 114
Rutkowska Iwona 116
Rutyra Bolesław 70
Ryba Edward, o. 19, 24, 31, 98-100
Rygielski Julian 115

Sabatowski Zygmunt 15
Sankowski Zbigniew 136,
Santorska Stanisława 121
Sass Romuald 119
Sass Waldemar 119
Sass Wiktoria 119
Schutlenberg Marta 119
Seibert Erwin 117
Seibert Franciszka 117
Sejud Jan 27
Siedlik Tomasz 115
Sielicka Janina 120
Siemiński Stanisław 25, 28
Sikorski Jerzy 21
Simiński Władysław 29
Sitek Wojciech 37, 38
Skąpski Roman 29
Składanowski Aleksander 76
Sliwa Barbara 70
Słojewska Halina 134
Słomiński Andrzej 15
Sobczak Leokadia 116
Sobiecki Zdzisław 72

Sobieszek Lech 21
Soja Maria 121
Sokulska Klementyna 121
Spławnik Maria 123
Spławnik Stefan 123
Stachowiak Zdzisław 115
Stachuła Jan 29
Stachura Stanisława 122
Stanisławczyk 82, 84
Stanisławska Danuta 72
Staniszewski Sławomir 70
Stankiewicz Jan 38
Stanny Tadeusz 21
Stefański Leon 116
Stroba Jerzy, ks. dr 125
Stryińska Lucja 118
Stuhr Jerzy 134
Subczyński Włodzimierz 124
Sulewska-Figiela Krystyna 93
Szalewski Medard 65
Szczepanik Elżbieta 121
Szcześniak Antoni 121
Szcześniak Jadwiga 121
Szczurek Wojciech 5
Szermelek Zbigniew 76
Szewczyk Eugenia 119
Szkudlarek 59
Szmaciński Andrzej 22
Szmidt J. 22
Szmit Edward 22
Szude Tadeusz 29
Szulakowski Jerzy 120
Szwenin Alfred 27
Szybka Andrzej 72
Szyca Bronisław 115
Szydłowski Wojciech 31
Szymański Marek 116
Szymoniak Ryszard 26
Ślesarow Zdzisław 17, 22
Ślesarow Zdzisław 77
Śliwiński Andrzej 32
Śmiechowska Maria 38
Śmigaj Janina 120

Talaska Wiesław
Tarasiewicz Henryk 31
Tarnawski Roman, ks. 113 
Tkaczyk Henryk 115
Tokarczuk Ignacy, ks. biskup 126
Tomala Jerzy 31
Tomaszewski Henryk, ks. 113
Tomys Zbigniew 77, 80, 82
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Toporski Marek 29
Toporski Marian 28
Traczek Marta 116
Trela Elżbieta 42
Treppa Roman 77
Tusk Irena 119
Tusk Kazimierz 119
Tuska Marta 119
Twardowska Helena 117
Tymoszczuk Ryszard 28
Tyszko Marian 22, 76, 77, 114

Urbanowicz Anna 117
Urbańska Helena 116
Ustarska Zofia 122

Wachnicka Paulina 122
Walentynowicz Anna 10, 21, 41, 72
Wałęsa Lech 11, 12, 21, 22, 41, 51, 57, 64, 67, 72, 94
Welke Mieczysław 22
Werenczuk Józef 45
Wessel Kazimierz 66
Wetula Cecylia 119
Wetula Władysław 119
Wetula Wojciech 119
Wieccy – Franciszek, Jadwiga, Marta, Kazimierz 
119
Wiecka Łucja 119
Wiktorska Albina 38, 39
Wiktorski Adolf 134
Wilgucka Jolanta 39
Wilkoński Lesław 115
Will Joanna 119
Will Tomasz 119
Winiarska Halina 134
Wirkus Józef 123
Wiśniewska Bronisława 120
Wiśniewski Wojciech, ks. 113
Wiśniowski Florian 21
Witkowska Helena 118
Witkowski Józef 118
Wojciechowski Józef 114

Wojewnik Mirosław 29
Wojtowiecki Jerzy 60
Wojtyła Karol 95
Wolenszleger Kazimierz 31
Woźniak Henryk 17
Woźniak Stanisław 34
Woźniak Tadeusz 82
Wójcicki Krzysztof 4, 78, 96, 97, 98, 99
Wroczyńska Józefa 122
Wróbel Jan 123
Wróblewska Wacława 123
Wyrzykowska Irena 123
Wyrzykowski Jerzy 38
Wysiecki Marek 118
Wyszyński Stefan, ks. kardynał, Prymas Polski 77, 
98-100, 102, 104, 105, 125 

Zabłocka Gertruda 116
Zachwatowicz Krystyna 130,134
Zając Piotr 120
Zając Stefania 120
Zapart Krzysztof 22
Zapasiewicz Zbigniew 134
Zarwalski Józef 29
Zarzecki Czesław 22, 77
Zasławski Ryszard 76, 80
Zawadzka Halina 34
Zawadzka Maria 116
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