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„Solidarność” w Szczecinie 

 
Lata ’90 XX wieku 

 

Wstęp 

Na jednej z głównych ulic przy Starym Mieście wśród stojących na światłach Fiatów 126P i 

Polonezów, w długiej kolejce o 6 rano po świeże pieczywo, przed wejściem do Bazyliki św. Jana 

Chrzciciela, która obchodzi swoje 100-lecie, zajmując miejsce przy stoliku w Hamburger House            

z pierwszymi w mieście „amerykańskimi milkshake- ami”, podczas wymiany dolara za 11300 

złotówek czy tańca do „Dziewczyna się bała pogrzebów” obecna była jedna z najbardziej 

znacznych zmian politycznych w dziejach naszego narodu. Wraz z nadejściem drugiego milenium 

społeczeństwo przeszło w nową erę z nieustannie obecnymi postulatami, o które zamanifestowała 

„Solidarność”. 

Rok 1990 

 

W 1990 roku, 3 marca w stoczniowym Domu Kultury „Korab” miało miejsce II Forum 

„Solidarności”, w którym wzięło udział 220 delegatów związku z Pomorza Zachodniego. Pod 

koniec tego samego miesiąca doszło do spotkania członków Komitetu Rejestracyjnego 

Ogólnokrajowego NSZZ „Solidarność 80”, podczas którego Marian Jurczyk, prezydent miasta 

Szczecin, wybrany został Przewodniczącym Tymczasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej. 

Cztery dni później w tym samym domu odbył się  II Walny Zjazd Wyborczy NSZZ „Solidarność 

80”, w trakcie którego powołano 31- osobowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego, a jego 

przewodniczącym również został Marian Jurczyk.  

Kiedy 10 maja grupa kolejarzy ze Słupska rozpoczęła protest głodowy pod postulatami zmian 

płacowych i emerytalnych oraz reform PKP, Marian Jurczyk obiecał udzielenie wsparcia 

strajkującym w rozmowach z premierem, jednakże dopiero po zawieszeniu akcji. „Solidarność” 

nakazała swym członkom rezygnację z protestu. Pomimo tego, pracownicy kolei w Szczecinie 

dołączyli się do sprzeciwu i tym samym zamarł Dworzec Główny w Szczecinie. Protesty ustąpiły 

dopiero 28 czerwca. 



27 maja dokonały się pierwsze demokratyczne wybory samorządowe, które wytypowały 60 -

osobową Radę Miejską pod przewodnictwem działacza podziemia „Solidarności” Jana Otto. Na II 

sesji Rady prezydentem miasta ogłoszono Jana Czesława Bieleckiego, a dwa dni później zebrano 

pierwszy Sejmik Samorządowy. Podczas obchodów Dnia Morza, 24 czerwca, wizytujący w mieście 

premier Tadeusz Mazowiecki wręczył dr. Markowi Tałasiewiczowi, członkowi Rady 

Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego i wiceprezesowi Stoczni nominację na wojewodę 

szczecińskiego. 

Delegacje NSZZ „Solidarność” z całego kraju zgromadziły się 30 sierpnia pod Bramą 

Główną Stoczni im. A. Warskiego w celu złożenia wieńców szacunku wobec poległych w trakcie 

rewolty grudniowej. 40 - stu zabitym protestującym w Grudniu 1970 zostały oddane honory.  

W II turze wyborów prezydenckich dnia 9 grudnia wzięło udział 153 680 mieszkańców 

Szczecina, niemal 50 procent, z których 116 432 oddało głos na Lecha Wałęsę. Na przestrzeni 14 i 

15 grudnia miało miejsce II Walne Zebranie Delegatów Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ 

„Solidarność”. Delegowano wówczas nowego przewodniczącego Zarządu „Człowieka Solidarności 

i niestrudzonego dialogu”, pierwszego przewodniczącego stoczni, późniejszego wicepremiera RP i 

Ministra Pracy - Longina Komołowskiego. 

Dwa dni później, podczas 20 rocznicy wydarzeń Grudnia 1970 Szczecin objął liczne 

uroczystości polityczno - religijne ku oddaniu czci poległym. 

 

Rok 1991 

 

Następcą Jana Czesława Bieleckiego, prezydenta miasta, za wyborem Rady Miasta dnia 22 

kwietnia zostaje Władysław Lisewski, były przewodniczący Rady Koordynacyjnej NSZZ 

„Solidarność” Pomorza Zachodniego, by potem w grudniu 1997 objąć stanowisko wojewody 

szczecińskiego. 13 lipca z wizytą do Szczecina przybył premier RP, ekspert ekonomiczny 

„Solidarności” Jan Krzysztof Bielecki. W trakcie podróży spotkał się on z pracownikami Stoczni 

Szczecińskiej i Stoczni Remontowej.  

12 września, po zarejestrowaniu w Warszawie NSZZ „Solidarność”, Marian Jurczyk w pełni 

przejął obowiązki przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Z dniem 25 

października oraz przybyciem do miasta przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

Mariana Krzaklewskiego zostaje zorganizowany Sejmik Związkowy poświęcony zbliżającym się 

wyborom do sejmu i senatu. Dwa dni później odbywają się pierwsze demokratyczne wybory do 

sejmu i senatu. W województwie szczecińskim głos oddało 295006 osób (42,16 procent 

zamieszkałych). 

Rok 1992 

 

Ulicami Szczecina, 16 stycznia, przemaszerowali związkowcy w celu wyrażenia sprzeciwu 

wobec rządowych decyzji o podwyżkach cen nośników energii. Wojewoda szczeciński, dr Marek 

Tałasiewicz odebrał petycję skierowaną do premiera Jana Olszewskiego. 20 marca w Domu 



Marynarza odbył się III Walny Zjazd delegatów Regionu Pomorza Zachodniego „Solidarności”,                     

a Przewodniczącym Zarządu Regionu ponownie został wybrany Longin Komołowski i pełnił tę 

funkcję aż do roku 1997, zasiadał w Komisji Krajowej oraz jej prezydium. Na wyspie Łasztowni 30 

sierpnia władze miasta odsłoniły pomnik upamiętniający strajki 1970, 1980 i 1988 roku.  

 

Rok 1993 

 

W kwietniu 1993 miały miejsce obchody 750 rocznicy nadania Szczecinowi praw miejskich, 

którym patronował prezydent RP Lech Wałęsa. Dzień po uroczystości prezydent spotkał się ze 

stoczniowcami w celu omówienia rozwoju przedsiębiorstwa. Z mieszkańcami Szczecina mówił 

również przewodniczący NSZZ „Solidarność” Marian Krzaklewski. 17 maja pod Urzędem 

Wojewódzkim na czele z Regionalnym Komitetem Strajkowym „Solidarność” rozpoczął się protest 

nauczycieli wobec zbyt niskich zarobków, co skutkowało wątpliwościami odnośnie 

przeprowadzenia matur. Za zgodą Rady Ministrów 10 sierpnia Stocznia Szczecin została poddana 

prywatyzacji.  

Dnia 6 września gmach Filharmonii Szczecińskiej został objęty strajkiem okupacyjnym przez 

muzyków, którzy usiłowali zmienić dyrektora placówki. 39 na 67 pracowników wzięło udział w 

proteście, co miało doprowadzić niemal do zamknięcia instytucji. Nie doszło do rozmów z 

wojewodą szczecińskim. Dopiero pół roku później wojewoda Marek Tałasiewicz podpisał akt 

przekazujący filharmonię miastu i powołujący nowego dyrektora.  

 

Rok 1994 

 

12 maja NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego zorganizowała marsz 

protestacyjny, podczas którego wicewojewodzie wręczone zostały ogólnozwiązkowe postulaty.         

27 maja I kadencja Rady Miasta Szczecin dobiegła końca, a z pełnionego stanowiska 

Przewodniczącego odszedł Jan Otto. Jego następcą, aż do roku 1998, został były przewodniczący 

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zbigniew Zalewski, natomiast prezydentem miasta 

obwołano doradcę „Solidarności” Bartłomieja Sochańskiego.  

 

Rok 1996 

 

20 stycznia miał miejsce 3 Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy delegatów Porozumienia 

Centrum, podczas którego Prezesem Zarządu Wojewódzkiego delegowano Piotra Janię - byłego 

wiceprzewodniczącego komisji wydziałowej NSZZ „Solidarność” i współtwórcę prezydium OKP 

„S” Regionu Pomorza Zachodniego. Wraz z pierwszym kwietnia do strajku nauczycielskiego o 

podwyższenie płac i modernizację placówek przyłączyła się służba zdrowia. Na dzień 29-ego 



sierpnia przypadły obchody 16 rocznicy polskiego Sierpnia. Zostały one rozpoczęte zbiorową 

modlitwą pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970, a następnie uczestnicy mogli wziąć udział w 

konferencji „Solidarność. Źródła — teraźniejszość — przyszłość.” W trakcie obchodów obecni byli 

m.in. prezydent RP Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski, Bartłomiej Sochański, Czesław Bielecki jak 

i członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Artur Balazs, działacz podziemnej 

„Solidarności” Andrzej Milczanowski, doradca NSZZ „Solidarność” i współautor statutu związku 

Wiesław Chrzanowski.  

Na czele szczecińskiej Regionalnej Rady Koordynacyjnej Akcji Wyborczej „Solidarność” 4 

grudnia stanął Longin Komołowski.  

Rok 1997 

Od 1991 roku „Solidarność” nie dostała wystarczającej liczby głosów, aby wygrać wybory 

parlamentarne. Dopiero w roku 1997 po utworzeniu pod nową nazwą partii „Akcja Wyborcza 

Solidarność” wraz z przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego zdobyła dzięki wyborcom jedną 

kadencję.  

 

Zakończenie 

 

Współcześnie jednym z przywołujących wspomnienia pomników pamięci lat.80 i 90 jest 

znajdujący się  na szczecińskich Pomorzanach, przy ul. Kolumba, 25 - metrowy patriotyczny mural, 

który oddaje ruch „Solidarności”, początki wolnej Polski. Został on odsłonięty w 35. rocznicę 

powstania Związku i na jego powierzchni widnieje m.in. scena strajku spod stoczni, symbol I 

wolnych wyborów, czy także popularny plakat "Solidarności" z 1989 roku z postacią Gary'ego 

Coopera. Podobny ślad  

 

 

 

 


