
Przewodniczący NSZZ “Solidarność” Pomorza Zachodniego 

Historia “Solidarności” w regionie Pomorza Zachodniego sięga lat ‘80      

XX wieku, gdy w całym kraju wybuchły strajki. Od początku istnienia związku,    

na jego czele stawali ludzie, których kadencje trwały od roku do nawet dziesięciu 

lat i w różnym stopniu przyczyniali się do jego ówczesnego funkcjonowania. 

Jednak wszystkim przyświecał jeden, taki sam cel – walka o prawa robotników    

w Polsce. 

Pierwszym przewodniczącym został Marian Jurczyk (ur. 16 października 

1935 w Karczewicach k. Częstochowy, zm. 30 grudnia 2014 w Szczecinie). 

Prowadził on negocjacje z delegacją rządową, a następnie był sygnatariuszem 

porozumień sierpniowych, które dały początek Niezależnemu Samorządnemu 

Związkowi Zawodowemu „Solidarność”. W 1981 objął stanowisko 

przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. Został, także 

członkiem Komisji Krajowej, a w wyborach na przewodniczącego „Solidarności” 

startował jako kontrkandydat Lecha Wałęsy i zajął 2. miejsce uzyskując 201 

głosów (24,1%). Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 został 

internowany w ośrodku Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie, a działalność 

związku przeniesiono do podziemia. Zwolniony z aresztu został dopiero na mocy 

amnestii z sierpnia 1984. 

22 października 1986 wraz z Aleksandrem Krystosiakiem, Stanisławem 

Wądołowskim i Marią Zarzycką utworzył Tymczasową Radę Regionalną 

Pomorza Zachodniego. W kwietniu 1987 był jednym z założycieli Grupy Roboczej 

Komisji Krajowej. Zdaniem jej członków, pierwszym etapem odbudowy jawnej 

„Solidarności” powinno być odtworzenie statutowych władz Związku w składzie   

z 1981 (z wyłączeniem tych, którzy sprzeniewierzyli się etosowi „S”), dopiero     

na kolejnym etapie skład miałby zostać poszerzony o czołowych działaczy 

podziemia. 

Obrady Okrągłego Stołu doprowadziły do podziału członków związku 

zawodowego. Marian Jurczyk był przeciwnikiem ich prowadzenia, w związku       

z czym znalazł się także w opozycji do Lecha Wałęsy. Efektem tego było 

zwołanie 25 marca 1990 Tymczasowej Krajowej Komisji, której został 

przewodniczącym. W 1991 powstał odrębny NSZZ “Solidarność - 80”. Na jego 

czele do 1994 stał Marian Jurczyk. 

Z drugiej strony znalazł się Edward Radziewicz (ur. 22 stycznia 1948         

w Ligocie Wielkiej), który wyrażał aprobatę do działań Lecha Wałęsy, a także był 

uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, w podzespole ds. związków zawodowych. 

20 marca 1989 został członkiem Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego 

„Solidarność” Pomorza Zachodniego, a od listopada piastował urząd 

przewodniczącego Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. Z tej funkcji 

zrezygnował po roku. 



Zastąpił go Longin Komołowski (ur. 5 stycznia 1948 w Czaplinku. 

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Budowy Maszyn i Okrętów), później 

nazwany “Człowiekiem Solidarności i niestrudzonego dialogu”. Jednak zanim 

zasłużył sobie na ten tytuł musiał przejść długą i trudną drogę. 

Członkiem “Solidarności” został we wrześniu 1980, chociaż wcześniej, 

także brał udział w strajkach. Od lipca 1981 był członkiem grupy roboczej (m.in.  

z Jackiem Merkelem) opracowującej projekty ustaw o samorządzie załogi i 

przedsiębiorstwie państwowym, powołanej przez pozastatutową strukturę: Sieć 

Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy.  

W dniach 13 -15 grudnia 1981 uczestniczył w strajku okupacyjnym            

w Stoczni (z Władysławem Dziczkiem). Od 1982 współorganizował podziemne 

struktury „Solidarności” w Szczecinie. W kolejnych latach uczestniczył                 

w podziemnej działalności związku i odpowiadał za druk czasopisma “Grot”.      

Od tamtego czasu wielokrotnie zatrzymywały go organy bezpieczeństwa             

w celach przesłuchań lub rewizji. Od 1984 był członkiem Rady Koordynacyjnej 

Pomorza Zachodniego, a w latach 1988–1989 współtwórcą Międzyzakładowego 

Komitetu Organizacyjnego „Solidarności”. 

Od 1989 był aktywnym działaczem ponownie zalegalizowanej 

„Solidarności”. Został przewodniczącym Komisji Zakładowej w Stoczni 

Szczecińskiej oraz wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Związku. W latach 

1990–1997 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność” Pomorza Zachodniego, zasiadał w Komisji Krajowej oraz jej 

prezydium. W 1996 zainicjował powołanie Szczecińskiego Porozumienia 

Prawicy.  

W wyborach parlamentarnych w 1997 zdobył mandat posła na Sejm III 

kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność w okręgu szczecińskim.                           

Od 31 października 1997 sprawował urząd ministra pracy i polityki socjalnej a od 

1999 roku sprawował urząd wicepremiera RP. Wtedy też zrezygnował z funkcji 

przewodniczącego Zarządu Regionu, ale nie zakończył współpracy z 

“Solidarnością”. Po kolejnych wyborach w 2001 roku i nieudanej reelekcji, zajął 

się doradztwem gospodarczym.  

Zmarł po ciężkiej chorobie 30 grudnia 2016. 10 stycznia pochowano go    

w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.       

Za życia zyskał wielu przyjaciół, a także potrafił zdobyć szacunek u opozycji. 

Mimo, że działając w podziemiu, mało bywał w domu, jego rodzina to 

akceptowała. Dzięki niemu stocznia szczecińska stała się miejscem szczególnie 

istotnym dla zachodniopomorskiej “Solidarności”. 

Obecnym przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie jest 

Mieczysław Jurek piastujący swoją funkcję od 1998. Członkiem “Solidarności” 

jest od września 1980 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się 



dystrybucją ulotek i prasy podziemnej, przez co był wielokrotnie zatrzymywany i 

przesłuchiwany przez Służby Bezpieczeństwa. 


