
   
 

   
 

OPOZYCJA PRZEDSIERPNIOWA I TWORZENIE NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w latach 1980–19811 

 

Początków działalności szczecińskiej opozycji w okresie bezpośrednio poprzedzającym Sierpień ’80 należy 

szukać w wydarzeniach z grudnia 1970 i stycznia 1971 r. Szczecińskie doświadczenia z tamtego okresu były ważne dla 

mieszkańców miasta, a najważniejsza była pamięć o ofiarach ówczesnego buntu.  W grudniu 1970 r. na terenie 

Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego działał Ogólnomiejski Komitet Strajkowy, który uzyskał znaczący wpływ na 

sytuację polityczną w mieście. Wysunięto wówczas postulat powołania „niezależnych od partii i rządu związków 

zawodowych”. W stoczni w styczniu 1971r. powołano Komitet Strajkowy z Edmundem Bałuką na czele, który 

przewodził szczecińskiemu protestowi (22-25 stycznia). Strajki w Szczecinie zakończyło spotkanie z Edwardem 

Giermkiem 24 stycznia, lecz nie wpłynęło na działalność Komitetu Strajkowego. Następnie przekształcono go w 

Komisję Robotniczą, której aktywność była typowa dla działania związków zawodowych i stanowiła wzór dla przyszłej 

aktywności politycznej. Postawy antykomunistyczne w środowisku robotniczym Szczecina kształtowała pamięć o 

ofiarach Grudnia, a potęgowała je reakcja na szykany ze strony SB, z jakimi mieli styczność uczestnicy wydarzeń 

grudniowych. 

Przed pojawieniem się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zorganizowanej opozycji w Szczecinie mówiło 

się jedynie o postawie opozycyjnej. Nieliczne niezależne od władz grupy domagały się reformy systemu. Środowiska 

te wyznawały poglądy niepodległościowe i prodemokratyczne, a ich aktywność przejawiała się w dyskusjach 

prowadzonych w gronach znajomych oraz w czytaniu i rozprowadzaniu publikacji drugiego obiegu. Wielu przyszłych 

działaczy „Solidarności” wywodziło się z aktywnego środowiska inteligencji, a w szczególności katolickiej. Po 

wydarzeniach w Radomiu (czerwiec 1976 r.), nastąpił dynamiczny wzrost postaw opozycyjnych, które przybierały 

formy zorganizowane, choć w Szczecinie genezę aktywności środowiska opozycyjnego było widać we wcześniejszych 

dekadach. Już w latach sześćdziesiątych katolickie grono o charakterze opozycyjnym formował jezuita o. Władysław 

Siwek TJ. Duszpasterstwo akademickie znajdujące się przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Pocztowej 

gromadziło wiele osób, włączających się w działalność opozycyjną, a po Sierpniu ’80 utworzyły m.in. Szczeciński Klub 

Katolików. Szczególną rolę w tym środowisku, będąc wzorcem otwartości i uczynności, był Michał Plater-Zyberk2. 

Szczecinianie działali również w nielegalnych ugrupowaniach opozycyjnych. Po wystąpieniach robotników w 

Radomiu i powołaniu Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), przedstawiciele szczecińskiego 

duszpasterstwa zaczęli tworzyć ruch w Szczecinie. W sierpniu 1977 r. powołali Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

ROPCiO5. Przedstawiciele środowiska studenckiego zaangażowali się natomiast w działalność Studenckiego Komitetu 

Solidarności (SKS). Reprezentanci czterech szczecińskich uczelni podpisali 10 maja 1978r. deklarację założycielską 

SKS. W październiku 1979 r. osoby związane z warszawskimi działaczami Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu 

Obrony Robotników (KSS „KOR”) oraz te zaangażowane w przedsięwzięcia tej organizacji powołały Komitet 

Założycielski Wolnych Związków Zawodowych (WZZ) Pomorza Zachodniego. Środowisko to wydało sześć numerów 

„Robotnika Szczecińskiego”. Działacze WZZ mieli niewielki wpływ na kręgi robotnicze, ograniczając się do kilku 

zakładów pracy w regionie. Szczecińscy opozycjoniści wiązali się również z powołanym w drugiej połowie 1979 r. 

Ruchem Młodej Polski (RMP) czy Konfederacją Polski Niepodległej (KPN). Uczestnicy szczecińskiej opozycji tego 

okresu przywozili „bibułę” z Warszawy, urządzali akcje ulotkowe i plakatowe, organizowali tajne prelekcje 

niezależnych naukowców i osób związanych z opozycją w innych ośrodkach. Wykłady wygłaszano zazwyczaj w 

szczecińskich kościołach lub w mieszkaniach prywatnych. Ważne jest, że w wszystkie nurty miejscowej opozycji były 

kontrolowane przez Służbę Bezpieczeństwa, a w szczególności sprawdzano ich kontakty z Warszawą, Gdańskiem czy 

Lublinem. Dużą „pomocą” w tym zakresie służyli konfidenci SB. 

Podczas strajków sierpniowych w szczecińskich zakładach pracy spotkało się wiele osób reprezentujących 

różne nurty szczecińskiej opozycji przedsierpniowej, a wkrótce przystąpiło do tworzenia Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność”. Letnia fala strajków 1980r. spowodowała kruszenie się systemu realnego 

                                                           
1 Podstawę tego artykułu stanowią obszerne fragmenty pierwszego rozdziału publikacji Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska 
podziemna Solidarność wydanej w listopadzie 2011 r. 
2 M. Siedziako, „Człowiek o nieskrystalizowanym światopoglądzie”. Rzecz o Michale Plater-Zyberku, „sedina.pl magazyn. Rocznik 
Miłośników Dawnego Szczecina” 2010, nr 5, s. 88–95. 



   
 

   
 

socjalizmu. Do powstania NSZZ „Solidarność” doprowadziły strajki, które rozpoczęły się w Gdańsku 14 sierpnia 1980 

r. W Szczecinie „przerwy w pracy” rozpoczęto dzień później niż w Gdańsku. Czterogodzinny protest podjęto w 

jednym z oddziałów Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego „Transbud”. Wzięło w nim udział około 120 

pracowników głoszących postulaty ekonomiczne, w tym żądanie podniesienia stawek akordowych. Kierowcy 

„Transbudu” już następnego dnia wznowili pracę, mimo częściowych podwyżek wynagrodzeń. 

Szerszą akcję protestacyjną zapoczątkowała Stocznia Remontowa „Parnica” 18 sierpnia. Po sformułowaniu 

osiemnastu postulatów, m.in. z żądaniem uznania niezależnych związków zawodowych jako najważniejszych, 

strajkujący udali się do Szczecińskiej Stoczni Remontowej („Gryfia”) oraz do Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa 

Warskiego w celu podjęcia próby wywołania strajku na ich terenie. Protest rozpoczęło pięciuset stoczniowców 

zakładu, a przywódcą strajku w „Parnicy” został Aleksander Krystosiak, żołnierz Armii Krajowej. To z jego inicjatywy – 

sympatyka KSS „KOR” – przygotowano postulaty strajkowe. W „Warskim” przerwano pracę po godz. 10.00. Na czele 

Komitetu Strajkowego (KS) stanął wtedy Marian Jurczyk, a jego skład zasilił również przedstawiciel „Parnicy” 

Aleksander Krystosiak. Początkowo KS liczył siedem osób, oprócz Mariana Jurczyka w jego skład weszli reprezentanci 

stoczniowych wydziałów, które zainicjowały strajk w zakładzie: Kazimierz Pipia (K-1 – Wydział Obróbki Kadłubów), 

Maria Chmielewska (W-4 – Rurownia), Ludwik Gracel (K-2 – Wydział Prefabrykacji), Jan Łepkowski (W-5 – Wydział 

Ślusarni Okrętowej), Bogdan Dałkowski (W-6 – Wydział Obsługi Statków) oraz delegat ze Stoczni Remontowej (SR) 

„Parnica”, Jerzy Fistacki (Wydział Elektryczny SR „Parnica”).Poprzez objęcie strajkiem kolejnych zakładów rozszerzył 

się skład komitetu o przedstawicieli poszczególnych wydziałów, w konsekwencji czego zdecydowano o powołaniu 

trzydziestopięcioosobowego prezydium. Wówczas wiceprzewodniczącymi KS zostali Kazimierz Fischbein i Marian 

Juszczuk. 

Przystępowanie do strajku coraz większej ilości przedsiębiorstw zaowocowało powołaniem 19 sierpnia 1980 

r. Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) z siedzibą w stoczni „Warskiego” i z przewodniczącym Marianem 

Jurczykiem. Zastępcami Jurczyka zostali Fischbein i Juszczuk. Przedstawiciele MKS zebrali wszystkie żądania 

strajkujących robotników z 21 szczecińskich zakładów pracy i wysunęli 36 postulatów, żądając utworzenia wolnych, 

niezależnych od partii, związków zawodowych. Domagano się także zniesienia cenzury, zaprzestania 

represjonowania działaczy opozycji oraz rozpoczęcia transmitowania niedzielnej mszy św. przez radio i telewizję. 

Rezultatem negocjacji podjętych z władzami partyjnymi i państwowymi, przy poparciu większości przedsiębiorstw 

położonych na terenie województwa szczecińskiego, a także zakładów pracy z województw: koszalińskiego, 

gorzowskiego i pilskiego, było podpisanie 30 sierpnia 1980 r. (po spotkaniu prezydium MKS z Komisją Rządową) 

porozumienia szczecińskiego, w wyniku którego strajk został zakończony. Wcześniejsze zakończenie strajku w 

Szczecinie złamało zasady solidarności i miało w przyszłości wpływ na relacje pomiędzy liderami obu ośrodków 

strajkowych – Wałęsą i Jurczykiem. 

Pierwsze szczecińskie pisma solidarnościowe ukazały się podczas sierpniowego strajku. Już 21 sierpnia 1980 

r. na terenie FMS „Polmo” wydrukowano „Komunikat Zakładowego Komitetu Strajkowego”, który później 

przekształcono w „Informacje”. Najbardziej znany szczeciński periodyk „Solidarności” – „Jedność” – datowany był na 

24 sierpnia 1980 r., a dzień później w szczecińskim WPKM ukazał się „Tramwajarz”. Po podpisaniu porozumień 

sierpniowych solidarnościowa „bibuła” trafiała do zakładów pracy w większych ilościach. W FMS „Polmo” nie tylko 

ukazało się pierwsze strajkowe pismo, lecz także była ona miejscem, gdzie protestujący nawiązywali do tradycji 

strajkowej z roku 1970. Poszczególne wydziały otrzymały pieczęcie strajkowe z datą – 20 sierpnia 1980 r. – 

oznaczającą początek strajku okupacyjnego w zakładzie. 

Na mocy porozumienia szczecińskiego MKS przekształcił się w Międzyzakładową Komisję Robotniczą (MKR), 

zaś komitety strajkowe w poszczególnych zakładach pracy – w komisje robotnicze. Wysiłek strajkujących zaowocował 

wkrótce powołaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Istotne znaczenie dla 

powstania nowego związku miała decyzja szczecińskich przywódców sierpniowego protestu o tym, iż interesów 

robotników powinna była bronić jedna tylko organizacja związkowa. Decyzja ta zapadła podczas dyskusji wywołanej 

na pierwszym spotkaniu MKR (2 września 1980 r.) przez radcę prawnego szczecińskiego WPKM Andrzeja 

Milczanowskiego, który w kontekście zakończenia strajku sierpniowego postawił pytanie dotyczące przyczyn 



   
 

   
 

złamania solidarności ze strajkującym jeszcze Gdańskiem. Jego stwierdzenie o konieczności jednolitego działania przy 

powoływaniu nowego związku przyjęto za obowiązujące3. 

Po podpisaniu porozumień z władzami w przyjaznej społecznej atmosferze rozpoczęła się ciężka praca 

związku, którego działalność miała wykraczać poza standardowe zadania organizacji . Władza związku obejmowała 

grono osób z Prezydium MKR zdominowanym początkowo przez stoczniowców z „Warskiego”. Po miesiącu od 

zakończenia strajku grupa liczyła 25 członków, a już miesiąc później poszerzono je o kolejne 10 osób. Powiększanie 

było spowodowane rozwojem struktur związku i przyłączania się do MKR kolejnych ogniw zakładowych. Rozrost 

struktur „Solidarności” skłoniły kierownictwo do powołania czternastoosobowego tzw. wąskiego Prezydium MKR. 

Miało to na celu usprawnienie funkcjonowania władz regionalnych, ale tym samym zmniejszyło wpływ niektórych 

działaczy na podejmowanie istotnych dla związku decyzji. Dokonano wówczas zmian w najściślejszym kierownictwie i 

na wniosek przewodniczącego MKR Mariana Jurczyka wybrano jego dwóch zastępców: Stanisława Kocjana (Zakłady 

Chemiczne „Police”) i Stanisława Wądołowskiego (stocznia „Warskiego”). Poza tą trójką w „wąskim” Prezydium MKR 

znaleźli się jeszcze: Ludwik Gracel (stocznia „Warskiego”), Michał Kurowski (służba zdrowia), Franciszek Łuczko 

(szkolnictwo, I LO w Szczecinie), Henryk Makieła (rolnictwo, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych PGR), Jan Nowak 

(WPKM), Franciszek Skwierczyński (FMS „Polmo”), Adolf Szutkiewicz (budownictwo, KBO-1), Wiesław Polczyk (Polska 

Żegluga Morska), Jerzy Mirski (szkolnictwo wyższe, Politechnika Szczecińska) oraz Stanisław Wiszniewski (stocznia 

„Warskiego”), który przyjął funkcję sekretarza tego gremium4. Roszady jakie nastąpiły wiązały się bezpośrednio z 

negatywną oceną prac Komisji Mieszanej oraz ze zmianą nastawienia do osób ze ścisłego kierownictwa 

„Solidarności” należących jednocześnie do PZPR5. W okresie strajku, jak i po nim, przynależność do PZPR nie była 

obciążeniem dla osób reprezentujących „Solidarność”, a nawet była ona im pomocna. Marian Jurczyk wielokrotnie 

podkreślał, iż w pierwszych tygodniach po strajku mógł liczyć na przychylność zarówno wojewody, prezydenta 

Szczecina, jak i komitetu wojewódzkiego partii. W zamierzeniach władz PZPR ukształtowanie relacji pomiędzy 

przywódcami strajku w Szczecinie a władzami partyjnymi miało stanowić wzorzec postępowania dla innych i 

wywierać presję na zachowania przywódców strajku w Gdańsku. Takim wzorcowym przykładem miało być 

zachowanie I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani, ponieważ, składając wizytę w Szczecinie 10 października 1980 r., 

spotkał się on z prezydium szczecińskiej MKR. Była to jego pierwsza wizyta w Szczecinie od czasu wyboru na I 

sekretarza. 

Niespodziewanie dzięki zabiegom Jarosława Mroczka w gmachu komitetu wojewódzkiego partii doszło do 

spotkania z dziewiętnastoosobowym Prezydium MKR. Było to pierwsze spotkanie I sekretarza partii z jednym z 

Marianem Jurczykiem. Zapewne w intencji I sekretarza to spotkanie z reprezentacją MKR miało podkreślić, iż partia 

musi znaleźć zrozumienie i odpowiedniego partnera po drugiej stronie, aby była skłonna do porozumienia. Spotkanie 

było elementem strategii PZPR pokazującym, iż tym partnerem może być szczecińska MKR z Marianem Jurczykiem na 

czele. Trzeba jednak zauważyć, iż ton wypowiedzi działaczy „Solidarności” nie był już tak korzystny, jak mogła się 

spodziewać władza. Członkowie MKR podkreślili bowiem, że środki masowego przekazu informują niewystarczająco 

o poczynaniach i zamierzeniach „Solidarności”. Po spotkaniu Marian Jurczyk stwierdził, że porozumienie jest 

realizowane dobrze, a Stanisław Kania dodał, że tworzenie odnowy ruchu zawodowego powinno się odbywać na 

gruncie zgody narodowej, jednak mass media zdecydowały się jedynie na krótką informację. Notatka dotycząca 

spotkania wspomniała o szczerej wymianie poglądów na temat pracy i działalności NSZZ „Solidarność”, sytuacji 

gospodarczej kraju oraz o niezbędnych warunkach do kontynuowania socjalistycznej odnowy życia społecznego. Cała 

wizyta I sekretarza w Szczecinie została uwieńczona sloganem: „Uczyńmy z PZPR partię prawdy, odwagi i 

skromności”. 

Już wkrótce ocena działalności Stanisława Kani przez szczecińskich działaczy „Solidarności” uległa 

dramatycznej zmianie w szczególności na łamach szczecińskiej „Jedności”. Cytowano wówczas stwierdzenie I 

                                                           
3 K. Jagielski, Zejście z trapu, „Karta” 2010, nr 62, s. 75. 
4 Jedno miejsce pozostawiono wówczas dla reprezentanta handlowców, które wkrótce obsadził Zdzisław Foremski. 
5 Wszystkie wymienione w tym kontekście osoby były członkami PZPR, a dodatkowo Soszyński, Juszczuk, Mroczek i Zieliński byli 
członkami Komisji Mieszanej. Wkrótce, po zarejestrowaniu statutu „Solidarności” i decyzji MKR o bezcelowości dalszego 
działania Komisji Mieszanej, 24 XI 1980 r. Juszczuk, Mroczek i Zieliński poprosili o zwolnienie ich z udziału w pracach MKR. 



   
 

   
 

sekretarza KC PZPR Stanisława Kani mówiącego w Nowej Hucie i o „kontrrewolucji” 6. Pod koniec lutego 1981 r. MKR 

wydała oświadczenie, atakujące Kanię za jego wystąpienie na XXVI Zjeździe Komunistycznej Partii Związku 

Radzieckiego (KPZR) w Moskwie. Działacze szczecińskiej „Solidarności” skrytykowali Stanisława Kanię za brak wzięcia 

odpowiedzialności za kryzys, w jakim znalazła się Polska. Dyskusja związana z oświadczeniem spowodowała kolejne 

ingerencje cenzury w treści publikowane na łamach „Jedności”, co wywołało ogłoszenie pogotowia strajkowego w 

stoczni „Warskiego”, w „Polmo” i szczecińskim porcie. Ostatecznie MKR powstrzymała akcję strajkową na prośbę 

Lecha Wałęsy. 

Po zarejestrowaniu „Solidarności” 10 listopada 1980 r. został uruchomiony proces wyborczy, który miał 

wyłonić władze poszczególnych ogniw zakładowych związku. Powołana w marcu 1981 r. Krajowa Komisja Wyborcza 

rozpoczęła swoje prace w kwietniu. W większości przedsiębiorstw liderami komisji zakładowych „Solidarności” 

zostali wybrani lokalni przywódcy strajków z Sierpnia 1980 r. Szefami komisji zakładowych zostawali przeważnie 

liderzy strajków sierpniowych w macierzystych zakładach pracy, m.in. Aleksander Krystosiak w „Parnicy”, Jerzy 

Brzeziński w „Gryfii” czy Jan Nowak w WPKM. W niektórych ogniwach „Solidarności” pojawiły się jednak zmiany, 

bowiem odchodzili, bądź byli usuwani, działacze należący do PZPR, a wielu członków „Solidarności” rezygnowało z 

przynależności do partii. Momentem zwrotnym było zapewne zakończenie w atmosferze skandalu działalności 

Komisji Mieszanej. Instytucja ta powołana do nadzorowania realizacji porozumienia szczecińskiego, w intencji władz, 

miała za zadanie doprowadzić do rozdźwięku pomiędzy dwoma najważniejszymi ośrodkami strajkowymi z sierpnia 

1980 r. i przyczynić się do powstania co najmniej dwóch central związkowych. Po rejestracji statutu „Solidarności” 

istnienie komisji stało się bezprzedmiotowe. 

Na początku kwietnia 1981 r. rozpoczęły się przygotowywania do wyborów władz regionalnych. Powołano 

Regionalną Komisję Wyborczą NSZZ „Solidarność” w Szczecinie, na czele której stanął Jerzy Zimowski. Struktury 

związku w regionie Pomorze Zachodnie liczyły wówczas około 350 tys. członków7, co stanowiło znacznie ponad 90% 

ogółu zatrudnionych w województwie. W czerwcu 1981 r., na I Walnym Zebraniu Delegatów (WZD) „Solidarności” 

Regionu Pomorze Zachodnie, powołano stałe władze regionalne związku. Zdecydowano także, iż mandat członka 

WZD będzie upoważniał do pracy podczas całej kadencji, a WZD przekształcono w Regionalny Parlament Związkowy, 

ciało o charakterze konsultacyjnym. Naczelnymi organami związku w regionie pozostawały Zarząd Regionu (ZR)8, jego 

prezydium oraz Komisja Rewizyjna. Przy ZR powołano biura tematyczne9, Ośrodek Badań Społecznych, Wszechnicę 

oraz sekretariat sekcji branżowych i podregionów. Podczas I WZD podjęto także decyzję o podporządkowaniu 

tygodnika „Jedność” Zarządowi Regionu, w tym o powoływaniu i odwoływaniu jego redaktora naczelnego przez to 

gremium10. Przedstawiono też ostateczny kształt struktury ZR: 11 członków prezydium, 9 pracowników delegatur, 32 

osoby zatrudnione w administracji, 11 pracowników „Jedności”, 6 – administracji budynku, 16 – obsługi technicznej 

oraz 2 kierowców11. 

Siedzibą regionalnej „Solidarności” początkowo była stocznia „Warskiego”. Od zakończenia strajku 

szczecińska MKR prowadziła swoją działalność w budynku stoczniowej straży pożarnej przy ul. Tadeusza Firlika, zaś 

posiedzenia plenarne MKR odbywały się w pobliskim Stoczniowym Domu Kultury „Korab”. Po zarejestrowaniu 

związku szczecińska „Solidarność”, przenosząc się do centrum miasta, przejęła budynek po Wojewódzkiej Radzie 

Związków Zawodowych przy ul. Małopolskiej w Szczecinie. Prócz kierownictwa regionu w budynku tym mieściły się 

również redakcja tygodnika „Jedność” oraz siedziba „Solidarności” rolniczej. Wsparcie organizacyjne otrzymywali 

tam studenci, działacze Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, działacze „Solidarności” rzemieślniczej oraz 

                                                           
6 R. Kościelny, A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie…., s. 267–279. 
7 Byli to zarówno robotnicy szczecińskich zakładów pracy, jak i przedstawiciele wolnych zawodów, służby zdrowia, nauczyciele, 
prawnicy itp. 
8 Podczas I WZD zdecydowano, iż w skład tego organu wejdzie nie więcej niż 60 osób, w tym do Prezydium ZR – 11 osób, a do 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej – 15 osób. 
9 Powołano wówczas następujące biura: interwencji, informacji i propagandy, do spraw socjalno-bytowych, do spraw warunków 
pracy i prawne. 
10 Komisja ds. Struktury Związkowej Regionalnego Parlamentu Związkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego 
proponuje, Szczecin 5 VI 1981 r., w zbiorach Jana Tarnowskigo. 
11 R. Kościelny, A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie…, s. 286. 



   
 

   
 

komitetu założycielskiego związku zawodowego milicjantów. Na parterze budynku znajdowała się drukarnia związku, 

a na drugim piętrze odbywały się posiedzenia plenarne MKR, a później ZR. 

Podczas I WZD przewodniczącym 52-osobowego Zarządu Regionu został Marian Jurczyk. Wybrano wówczas 

również prezydium zarządu w składzie: Aleksander Krystosiak, Stanisław Wądołowski (dwóch 

wiceprzewodniczących), Stanisław Kocjan (sekretarz) oraz następujących członków: Przemysław Fenrych, Kazimierz 

Kostrzewski, Jan Nowak, Grzegorz Olejnik, Jan Tarnowski, Mieczysław Ustasiak i Ewaryst Waligórski. W trakcie drugiej 

części posiedzenia I WZD, w lipcu 1981 r., wyłoniono także 35 delegatów, którzy mieli reprezentować region 

Pomorze Zachodnie na I Krajowym Zjeździe Delegatów (KZD) „Solidarności” w Gdańsku-Oliwie. W szczecińskiej 

delegacji, oprócz dziewięciu członków Prezydium ZR (bez Kostrzewskiego i Tarnowskiego) oraz przewodniczących 

komisji zakładowych dużych przedsiębiorstw – Waldemara Bana z ZSE „Selfa” i Mariusza Świontkowskiego ze 

szczecińskiego portu, znaleźli się reprezentanci podregionów – Waldemar Kaśkiewicz (Świnoujście) i Waldemar Gil 

(Stargard Szczeciński), przedstawiciele sekcji oświaty – Halina Gaińska i Franciszek Łuczko oraz służby zdrowia – 

Michał Kurowski i Zbigniew Zdanowicz. 

Działacze szczecińskiej „Solidarności” obejmowali również stanowiska we władzach krajowych związku. Przed 

I KZD we władzach tymczasowych (w Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KKP) „Solidarności”), region był 

reprezentowany przez Mariana Jurczyka oraz przez Stanisława Wądołowskiego - członek prezydium komisji. Wiele 

razy w posiedzeniach KKP brał udział, mimo braku prawa głosu, członek stoczniowej Komisji Zakładowej (KZ) z 

„Warskiego” Krzysztof Kubicki, a w wyjazdach na posiedzenia KKP uczestniczył również Krzysztof Jagielski - 

przewodniczący „Solidarności” w Polskich Liniach Oceanicznych. Świnoujska Międzyzakładowa Komisja Robotnicza 

była reprezentowana przez jej przewodniczącego Henryka Gerbatowskiego w pracach KKP i przedstawiciela Morskiej 

Stoczni Remontowej. Wśród członków Komisji Krajowej „Solidarności” znalazło się czterech przedstawicieli regionu 

Pomorza Zachodniego: Marian Jurczyk - przewodniczący regionu oraz Ryszard Bogacz, Stanisław Kocjan i Stanisław 

Wądołowski. Jako członka Krajowej Komisji Rewizyjnej KZD wybrano Andrzeja Maciaszka, przewodniczącego związku 

z Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego. Wśród władz krajowych znalazł się także Stanisław Wądołowski, który 

w październiku 1981 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej (KK). Jego wybór zaowocował 

zmianami w Prezydium Zarządu Regionu, miejsce wiceprzewodniczącego ZR zajął wtedy Mieczysław Ustasiak, a do 

prezydium na początku listopada 1981 r. powołano Franciszka Skwierczyńskiego12 – przewodniczącego KZ w FMS 

„Polmo”. W tym samym czasie do Prezydium KK wszedł Ryszard Bogacz, przewodniczący KZ w jednej ze szczecińskich 

lokomotywowni, któremu powierzono problematykę zatrudnienia i płac. 

Szczecin stanowił siedzibę niektórych struktur branżowych „Solidarności”. Na przełomie stycznia i lutego 

1981 r. obradował w tym mieście Krajowy Zjazd Delegatów Pracowników Poligrafii NSZZ „Solidarność”. Na zjeździe 

ukonstytuowała sekcja branżowa związku skupiająca niemal pięćdziesięciotysięczną rzeszę drukarzy. 

Przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej (KKK) Pracowników Poligrafii został szczecinianin Henryk 

Stodolny, a samo miasto wybrano na siedzibę sekretariatu KKK Pracowników Poligrafii. Drukarze domagali się nowej 

ustawy o cenzurze, opartej na projekcie społecznym, wynikającym z porozumienia gdańskiego. 

W Szczecinie, od 9 kwietnia 1981 r., rozpoczęto wydawanie „Kwadratu” - dwutygodnika społeczno-

zawodowego KKK Pracowników Poligrafii NSZZ „Solidarność”. Leszek Sławiński został jego redaktorem naczelnym, 

którego we wrześniu 1981 r. zastąpił Kazimierz Proch. Z kolei Adolf Szutkiewicz został wiceprzewodniczącym 

Krajowej Komisji Budownictwa, zarejestrowanej przy Komisji Krajowej „Solidarności”. Przemysław Fenrych w 

październiku 1980 r. został przewodniczącym Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej 

„Solidarności”13. Szczecinianie byli także aktywnymi działaczami organizacji branżowych kolei i przemysłu 

chemicznego. 

Działalność regionalnej „Solidarności” wykraczała daleko poza funkcje związkowe i nadawała jej charakter 

ruchu społecznego. Oprócz obrony praw pracowniczych, wielu członków „Solidarności” zaangażowało się w 

                                                           
12 Franciszek Skwierczyński (ur. 24 XI 1941 r.), zarejestrowany 10 I 1964 r. pod nr. rej. 8697 jako TW „Śmiały” przez Wydział IV 
Departamentu I MSW, w marcu 1968 r. przekazany Wydziałowi III KW MO w Szczecinie. Używał również pseudonimu „Kamil”. 
Na początku 1983 r. w uzgodnieniu z SB wyjechał do Francji (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie [AIPN Sz], 
0024/296, t. 4). 
13 R. Kościelny, A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie…, s. 274–275. 



   
 

   
 

powoływanie i działalność samorządu pracowniczego w dużych zakładach pracy, byli to np. w stoczni „Warskiego” – 

Eugeniusz Szerkus, w szczecińskim porcie – Tadeusz Wróblewski, w świnoujskiej Morskiej Stoczni Remontowej – 

Stanisław Możejko. Pod koniec lipca zorganizowano „marsz głodowy kobiet i dzieci”, aby ukazać problem 

pogarszania się warunków życia kobiet. Był to również protest przeciwko zmniejszaniu przydziału mięsa w bonach 

żywnościowych. Zarząd Regionu wydawał tygodnik „Jedność” o zasięgu ogólnopolskim, którego redaktorem 

naczelnym został Leszek Dlouchy wywodzący się z Komisji Robotniczej w Szczecińkiej Stoczni Remontowej („Gryfia”). 

Znaczący wpływ na charakter pisma mieli również Tadeusz Dziechciowski (sekretarz redakcji), Tomasz Zieliński, 

dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”, a także Michał Paziewski, historyk z Archiwum Państwowego w Szczecinie, 

działacz opozycji przedsierpniowej związany z KSS „KOR”. Z analizy działalności szczecińskiej „Solidarności”, 

dokonaną w marcu 1981 r., wynikało, iż dziennikarze i publicyści „Jedności” pisali artykuły, atakujące PZPR, rząd i 

organy państwowe, a także MO, SB i cenzurę14. Z drugiej strony liderzy regionalnej „Solidarności” zabiegali o 

publikowanie na łamach „Jedności” licznych komunikatów i oświadczeń. Budziło to napięcia w zespole redakcyjnym 

dbającego o swoją niezależność tygodnika, którego redaktorzy mieli ambicję przekazywania informacji 

najważniejszych, a nie istotnych jedynie dla związku jako organizacji15. 

W okresach kryzysów i napięć społecznych działacze „Solidarności” szczecińskiej potrafili mobilizować 

szerokie rzesze pracowników w całym województwie. Tak było np. w okresie tzw. kryzysu bydgoskiego w marcu 1981 

r., kiedy to, odpowiadając na wezwanie KKP, szczecińska MKR ogłosiła gotowość strajkową (20 marca), a następnie 

26 marca przekształciła się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z siedzibą w stoczni „Warskiego”. Dzień później 

MKS przeprowadził czterogodzinny strajk ostrzegawczy. Zapisy zawarte w tej instrukcji praktyczne zastosowanie 

znalazły już 13 grudnia 1981 r. Porozumienie kończące kryzys bydgoski oceniono w Szczecinie jako niezadowalające. 

Wielu szczecińskich działaczy krytykowało wtedy Lecha Wałęsę za niedemokratyczny styl kierowania związkiem oraz 

za brak stanowczości wobec władzy. Kryzys zaostrzył podziały w „Solidarności”, a w Szczecinie Stanisław Wądołowski 

zamierzał rywalizować z Jurczykiem o przywództwo nad strukturą regionalną16. 

Działacze szczecińskiej „Solidarności” brali udział w innych przedsięwzięciach opozycyjnych. Współtworzyli 

powstałą 14 kwietnia 1981 r. Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy. 

Województwo szczecińskie reprezentowane było w niej przez stocznię „Warskiego”, a w jej imieniu do kontaktów z 

Siecią upoważnieni byli członkowie prezydium stoczniowej KZ: Marian Jurczyk, Maria Chmielewska, Grzegorz Durski, 

Krzysztof Kubicki oraz doradca stoczniowej KZ Andrzej Milczanowski. W ramach wspomnianej Sieci działacze 

stoczniowego ogniwa związku, w tym jej doradca Andrzej Milczanowski, a także Krzysztof Kubicki i Eugeniusz Szerkus, 

zaangażowali się szczególnie w realizację idei samorządu pracowniczego. Współautorami projektu ustawy o 

przedsiębiorstwie społecznym byli: Edmund Kitłowski, Krzysztof Luks i Bronisław Ziemianin. 

Dorobek szesnastu miesięcy legalnego istnienia „Solidarności” szczecińskiej był imponujący. Warto przy tym 

zauważyć, że region Pomorza Zachodniego odgrywał w tym czasie rolę najpoważniejszą. We władzach związku 

pojawili się szczecinianie aspirujący do najwyższych stanowisk (Marian Jurczyk, Stanisław Wądołowski), niektórzy 

kierowali strukturami branżowymi (Henryk Stodolny, Przemysław Fenrych), inni zaś angażowali się w inicjatywy 

racjonalizujące poczynania organizacji, w szczególności poprzez udział w Sieci (Andrzej Milczanowski)17. 

Dzięki protestom zakończonym powołaniem „Solidarności” prawo do funkcjonowania uzyskały również inne 

organizacje opozycyjne. Budowania „Solidarności” rolników indywidualnych w województwie podjął się w końcu 

1980 r. szczeciński ogrodnik Piotr Baumgart (przy akceptacji szczecińskiej MKR)18. 25 lutego 1981 r. w siedzibie MKR 

w Szczecinie, na zebraniu „Solidarności Wiejskiej”, zaakceptowano ogólnopolski statut tego związku oraz wybrano 

                                                           
14 AIPN Sz, 0012/175, Ocena stanu bezpieczeństwa województwa szczecińskiego za lata 1980–1982, Charakterystyka 
destrukcyjnej działalności na terenie województwa szczecińskiego, Szczecin, 5 III 1981 r., b.p. 
15 Zob. Dokumentalne słuchowisko radiowe: „Obraz”. Miesięcznik społeczny poza oficjalnym obiegiem. Lata 1983–89, cz. 1, 
Polskie Radio Szczecin 2010; Relacja Tomasza Zielińskiego z listopada 2010 r., w zbiorach autora. 
16 R. Kościelny, A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie…, s. 280–281. 
17 Na temat różnorodnej aktywności działaczy „Solidarności” zob. tekst Michała Paziewskiego, Społeczeństwo obywatelskie a 
„Solidarność” 1980–1981 (na przykładzie aglomeracji szczecińskiej) w niniejszym tomie. 
18 Jednymi z pierwszych ogniw „Solidarności Wiejskiej” w regionie były struktury w Goleniowie oraz przy KPGR Dolice. Zob. W. 
Jadłowski, Solidarność Wiejska, „Jedność. Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ »Solidarność«”, 
nr 16, 12 XII 1980 r. 



   
 

   
 

Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 

Indywidualnych (NSZZ RI) „Solidarność” z Piotrem Baumgartem na czele. Trzy dni później, również w siedzibie ZR, 

obradował Regionalny Zjazd Delegatów NSZZ RI „Solidarność Wiejska”, w którym uczestniczyli delegaci z czterech 

województw: gorzowskiego, koszalińskiego, pilskiego i szczecińskiego. Przyjęto nazwę regionu – Pomorze Zachodnie 

– i ustalono jego siedzibę w Szczecinie. Przygotowywano się wówczas do omówienia specyfiki regionu na marcowym 

zjeździe ogólnopolskim w Poznaniu oraz wybrano Komitet Założycielski Regionu Pomorza Zachodniego z Henrykiem 

Olszyńskim jako przewodniczącym19. Szczecińscy rolnicy włączali się do prowadzonej w całej Polsce walki o 

rejestrację ich związku, m.in. Artur Balazs brał udział w strajku zakończonym podpisaniem porozumień rzeszowsko-

ustrzyckich, które otworzyły drogę do powołania „Solidarności” rolników indywidualnych. Pomocy prawnej udzielał 

rolnikom Jerzy Zimowski20. We władzach krajowych Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” 

Rolników Indywidualnych znalazł się Piotr Baumgart, obejmując funkcję wiceprzewodniczącego21. Na początku marca 

1981 r. ukazał się pierwszy numer biuletynu „Solidarność Wiejska” będącego pismem NSZZ RI, którego 

redagowaniem zajmował się Waldemar Jadłowski, współpracujący ze szczecińską „Jednością”, działacz opozycji 

przedsierpniowej, związany z KOR. 

Po zarejestrowaniu NSZZ RI (12 maja 1981 r.) dokonano wyboru stałych władz związku w województwie 

szczecińskim, potwierdzając przywództwo Piotra Baumgarta. Jednak od sierpnia 1981 r., część działaczy zarzucała 

przewodniczącemu Baumgartowi autokratyzm, nierzetelność w dysponowaniu funduszami i manipulacje przy 

wyborach na szefa struktury. Oponenci Baumgarta we wrześniu 1981 r. powołali Tymczasowy Komitet Założycielski 

nowego związku, wybierając na przewodniczącego Eugeniusza Manduka. Podjęto wówczas decyzję o przyłączeniu się 

do Rady Porozumiewawczej Niezależnych Samorządnych Chłopskich Związków Zawodowych z siedzibą w 

Bydgoszczy22. 

Po powrocie z wakacji o swoją niezależną organizację upomnieli się studenci. Na przełomie września i 

października 1980 r. powstały na wszystkich szczecińskich uczelniach wyższych tymczasowe komitety założycielskie 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich. Pierwszy z nich powstał we wrześniu na największej wówczas 

szczecińskiej uczelni – Politechnice. Kolejne powstały już po wykładzie Mirosława Kwiatkowskiego, poświęconym 

samorządności studentów i wygłoszonym 2 października 1980 r. w PAX-owskim Klubie „Kierunki”. Wkrótce, podczas 

zjazdu przedstawicieli sześćdziesięciu grup założycielskich nowej organizacji studenckiej odbywającego się w 

siedzibie Politechniki Warszawskiej, ustalono nazwę: Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Aktywnie w tworzenie 

NZS włączyli się na poszczególnych szczecińskich uczelniach: Andrzej Kotula – Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP), 

Robert Górski – Akademia Rolnicza (AR), Wiesław Kupiński – Pomorska Akademia Medyczna (PAM) i Jerzy 

Węgrzynowicz – Wyższa Szkoła Morska (WSM). Szczecińskie NZS, poprzez udział23 w ogólnopolskim strajku 

studentów w lutym 1981 r., włączyło się do prowadzonej w większości ośrodków akademickich walki o rejestrację. 

17 lutego 1981 r. NZS zostało zarejestrowane, a wkrótce, na przełomie marca i kwietnia 1981 r., wybrano nowe 

komisje uczelniane, na czele których stanęli ci sami przewodniczący, z wyjątkiem Politechniki Szczecińskiej (PS), gdzie 

nowym przewodniczącym został Włodzimierz Kałuża. Działania szczecińskiego NZS były uzgadniane na forum 

Międzyuczelnianej Rady Koordynacyjnej, w której uczestniczyli reprezentanci wszystkich szczecińskich uczelni. W 

Krajowej Komisji Koordynacyjnej szczecińskie NZS reprezentowali Andrzej Kotula i Wiesław Kupiński. W dniach 17 

listopada – 13 grudnia 1981 r. NZS w Szczecinie przyłączyło się do strajków, o które zaapelowały władze naczelne 

                                                           
19 Tydzień w „Solidarności”, „Jedność. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Pomorza Zachodniego”, nr 9 (27), 6 III 1981 r., s. 2; Tydzień 
w „Solidarności”, „Jedność. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Pomorza Zachodniego”, nr 11 (29), 20 III 1981 r., s. 2. 
20 Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. Przebieg, realizacja, obchody rocznicowe, wybór, wstęp i 
oprac. J. Borowiec, B. Wójcik, Rzeszów 2011, s. 167; A. Kaczorowski, J. Olaszek, T. Kozłowski, „Solidarność” Rolników 1980–1989, 
Warszawa 2010. 
21 „Solidarność Wiejska. Biuletyn Informacyjny, Pomorze Zachodnie. Pismo NSZZ Rolników Indywidualnych”, nr 1, 4 III 1981; 
Wojewódzki Zjazd Delegatów – Szczecin, „Solidarność Wiejska. Biuletyn Informacyjny, Pomorze Zachodnie. Pismo NSZZ Rolników 
Indywidualnych”, nr 3, 30 III 1981 r. 
22 R. Kościelny, A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie…, s. 275–276. Szerzej na temat działalności 
„Solidarności” rolniczej zob. A. Kaczorowski, J. Olaszek, T. Kozłowski, „Solidarność” Rolników 1980–1989, Warszawa 2010. 
23 Komitety założycielskie NZS na wszystkich pięciu uczelniach ogłosiły poparcie dla strajku, a na dwóch z nich: WSP i AR strajk 
podjęto w dniach 16–19 II 1981 r. 



   
 

   
 

zrzeszenia. Strajk rozpoczęli jako pierwsi studenci Akademii Rolniczej, organizując protest na uczelni i żądając 

szybkiego uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i zażegnania konfliktu w radomskiej Wyższej Szkole 

Inżynierskiej, gdzie rektor Michał Hebda w sposób – ich zdaniem – nieuczciwy zapewnił sobie reelekcję. W kolejnych 

dniach do strajku przyłączyli się również studenci PS, WSP, PAM i WSM. Niezależne Zrzeszenie Studentów w 

Szczecinie prowadziło aktywną działalność wydawniczą, samokształceniową i kulturalną. Najważniejszymi pismami 

wydawanymi przez tę organizację były: „Półgębkiem” i „Komunikat” (WSP), „Prawda”, „Głos Studencki” i 

„Muchomor” (PS), „Złoty Róg” (PAM) oraz „Kret” (AR). 

Dużą rolę, wpływającą na życie społeczne i polityczne regionu Pomorze Zachodnie, odegrał szczeciński 

odpowiednik klubów inteligencji katolickiej, działający pod nazwą Szczeciński Klub Katolików (SKK)24. Klub 

organizowały przede wszystkim osoby wywodzące się jeszcze z duszpasterstwa akademickiego. Prezesem SKK został 

Edmund Bilicki, zaś do grona najaktywniejszych uczestników, oprócz wspomnianych wyżej, należeli: Przemysław 

Fenrych25 (wiceprezes), Mieczysław Ustasiak, Jan Tarnowski i Krystyna Bodnar, którzy łączyli swoją działalność w 

klubie z aktywnością na forum władz regionalnych „Solidarności”. Dużą rolę w formowaniu postaw mieszkańców 

Szczecina odgrywały też duszpasterstwa, zwłaszcza duszpasterstwo akademickie przy kościele oo. jezuitów pw. św. 

Andrzeja Boboli, którego celem było poszerzanie horyzontów myślowych w takich dziedzinach jak: teologia, 

biblistyka, filozofia, historia, literatura, sztuka i nauki społeczne. Oprócz niedzielnych mszy świętych, duszpasterstwo 

prowadziło prace w grupach dyskusyjnych. Wykłady dotyczyły nie tylko zagadnień religijnych, lecz także społecznych, 

ekonomicznych, socjologicznych, historycznych i literackich. 

W powołanym do życia 10 grudnia 1980 r. w Gdańsku Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania 

uczestniczyło początkowo dziewięciu przedstawicieli KKP, a wśród nich Stanisław Wądołowski. 9 marca 1981 r. przy 

szczecińskiej MKR powstał Regionalny Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, który w końcu marca wydał 

pierwszy numer swojego biuletynu „Komunikat”. Przewodniczącym szczecińskiego komitetu został Stanisław 

Wądołowski, a w jego skład weszli m.in. Agnieszka Dąbrowska (córka Władysława Siła-Nowickiego), Artur Frey, 

Krzysztof Kubicki, Andrzej Milczanowski, Radzimierz Nowakowski, Jan Tarnowski, Ryszard Ukielski i Jerzy Zimowski. 

Komitet bezpośrednio po powołaniu zaangażował się w kampanię na rzecz uwolnienia działaczy Konfederacji Polski 

Niepodległej. Szczególnie aktywny był Stanisław Wądołowski, który apelował w tej sprawie zarówno do 

przewodniczącego Rady Państwa PRL, jak i do marszałka Sejmu PRL. Wymiernym efektem akcji było uwolnienie 22 

kwietnia 1981 r. szczecińskiego działacza KPN – Jerzego Sychuta26. 

W Szczecinie podjęto także działania, których celem miały być reformy samej Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej27 – ruch tzw. struktur poziomych w PZPR, który objął niemal całą Polskę, a który narodził się na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niezależnie od przedsięwzięć toruńskich szczecińscy członkowie PZPR – 

Marek Przygodzki wraz ze Zdzisławem Pietkiewiczem – zwrócili się w październiku 1980 r. do władz partyjnych z 

własnymi postulatami w tym zakresie. Przedsięwzięcie Przygodzkiego zaowocowało możliwością oficjalnego działania 

reformatorów w ramach szczecińskiej PZPR. Spośród zainteresowanych uzdrowieniem partii ukształtowało się 

czteroosobowe grono: Marek Przygodzki z ZSE „Selfa” oraz Janusz Szaban, Zbigniew Zbroja i Wojciech Lizak z 

Politechniki Szczecińskiej, będące inicjatorem zorganizowania Szczecińskiego Forum Partyjnego. Działacze forum, 

dzięki wsparciu Rady Uczelni Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, znaleźli swoją siedzibę na Politechnice 

Szczecińskiej. Już wkrótce organizowane tam były spotkania z liderami ruchu poziomego, m.in. z Wojciechem 

Lamentowiczem i Zbigniewem Iwanowem. Reformatorzy partyjni pragnęli walczyć o demokratyzację PZPR, 

niezależność prasy partyjnej oraz jawność informacji finansowych i personalnych w partii. Drogą do tego miało być 

zwoływanie oddolnych narad działaczy niższego szczebla, udzielanie wotum zaufania członkom podstawowych 

organizacji partyjnych, działających w wyższych instancjach i tworzenie własnego programu działania PZPR. 

Domagano się szybkiego zwołania nadzwyczajnego zjazdu PZPR, na którym miałyby być uchwalone reformy. Do 

wymienionych wyżej działaczy dołączyli wkrótce m.in.: Jerzy Antas, Wojciech Karkuciński, Marian Otawa i Andrzej 

                                                           
24 SKK w 1986 r. przyjął za swojego patrona Michała Plater-Zyberka, organizatora i członka pierwszych władz klubu. 
25 Przemysław Fenrych wszedł w 1981 r. w skład Prymasowskiej Rady Społecznej (do 1983 r.). 
26 M. Paziewski, Wolność dla Jurka Sychuta, „Jedność. Tygodnik NSZZ »Solidarność« Pomorza Zachodniego”, nr 18 (36), 8 V 1981 
r., s. 5; R. Kościelny, A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie…, s. 270–271. 
27 Szerzej na temat struktur poziomych w PZPR zob. R. Bäcker, Struktury poziome w Toruniu (1980–1981), Warszawa 1990. 



   
 

   
 

Witkowski. W maju 1981 r. Marek Przygodzki został wybrany delegatem na IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR, jednak jego 

wybór oraz przygotowany przez „poziomki” materiał na zjazd były ostatnim pozytywnym aspektem działalności 

szczecińskiego forum. Porażka struktur w walce z partyjnym „betonem” przed IX Zjazdem PZPR i podczas niego (lipiec 

1981 r.) spowodowała zbliżenie działaczy „poziomek” do „Solidarności”. Ruch ten, znacznie już osłabiony, działał aż 

do ogłoszenia stanu wojennego. Aparat partyjny Szczecina potraktował szczecińskie struktury poziome jako poważne 

zagrożenie i zakazał ich działalności. Niemożność realizowania programu odnowy PZPR i zaostrzająca się sytuacja 

polityczna w kraju zachęciły działaczy Szczecińskiego Forum Partyjnego do wzięcia udziału w powołaniu do życia 

stowarzyszenia Przymierze Społeczne „Odrodzenie”. Znaczną grupę, biorącą udział w jego powołaniu, stanowili 

dziennikarze skupieni wokół prezesa szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) – 

Mieczysława Kaczanowskiego. Do środowiska tego należeli m.in. Danuta Jeżowska-Kaczanowska, Jacek Kamiński i 

Anna Więckowska-Machay. Inicjatywa powołania „Odrodzenia”, wysunięta na początku listopada 1981 r., 

przełamywała dychotomię PZPR – „Solidarność”, grupując osoby z różnych środowisk społecznych. Idea ta zakładała 

powstanie ogólnopolskiej organizacji łączącej przedstawicieli różnych podmiotów społecznych. W gronie 37 

założycieli znaleźli się, prócz dziennikarzy z SDP, również działacze forum partyjnego, reprezentanci Stowarzyszenia 

„PAX”, a także członkowie „Solidarności”. Powołanie tej organizacji było inicjatywą szczecińską, która w zgoła 

niespodziewany dla władz państwowych sposób odpowiedziała na koncepcję Frontu Porozumienia Narodowego, 

wysuniętą przez gen. Jaruzelskiego. Reakcją na tę propozycję były jednak szykany partyjne, wobec czego 20 listopada 

1981 r. jeden z liderów stowarzyszenia, Marek Przygodzki, zrezygnował z członkostwa w PZPR. 

W regionie Pomorza Zachodniego można było również zauważyć proces coraz większego różnicowania się 

związku i tworzenia nowych ugrupowań politycznych. Do budowy struktur powołanej w marcu 1981 r. w Paryżu 

Polskiej Socjalistycznej Partii Pracy (PSPP) przystąpił powracający w kwietniu 1981 r. z emigracji Edmund Bałuka28. 

Początkowo władze zamierzały aresztować Bałukę, jednak dzięki działaniom członków szczecińskiej „Solidarności” 

wstrzymano się od realizacji tych zamierzeń. Nie wszyscy działacze związku popierali sam powrót oraz 

przedsięwzięcia Bałuki z entuzjazmem. W gronie jego zwolenników byli dawni współpracownicy ze stoczni 

„Warskiego”, m.in. Tadeusz Lichota29, Andrzej Lipski i Witold Romanowski30. Działania Bałuki nie spotkały się jednak 

ze zrozumieniem władz regionalnych „Solidarności”. Według opinii funkcjonariuszy SB nieufność ta wynikała z 

zamierzeń Bałuki w zakresie budowy PSPP, która w pewnym sensie miała mieć charakter konkurencyjny dla związku, 

oraz z autentycznej niechęci niektórych działaczy do działalności stricte politycznej. 

Szczecinianie uczestniczyli także w tworzonych po I KZD nowych inicjatywach, takich jak: Klub Służby 

Niepodległości, wyrastający z tradycji ugrupowań niepodległościowych, domagający się m.in. przeprowadzenia 

wolnych wyborów, Kluby Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność – Sprawiedliwość – Niepodległość”, odwołujące się 

do tradycji polskiej lewicy niepodległościowej, a także sympatyzowali z pomysłem wysuwanym przez środowisko 

Sieci, w szczególności przez Jerzego Milewskiego, odnośnie do powołania do życia Polskiej Partii Pracy. Warto 

wspomnieć, że wszystkie inicjatywy, zakładające powstanie nowych partii politycznych, chociaż przyjmowane z 

sympatią, cieszyły się bardzo umiarkowanym zainteresowaniem członków „Solidarności”. Społeczeństwo natomiast 

zainteresowane było przede wszystkim reformą systemu komunistycznego. 

Oprócz wielu pism niezależnych, pojawiały się także nowe inicjatywy wydawnicze, przede wszystkim w 

środowisku studenckim. W październiku 1980 r. powstała Studencka Oficyna Wydawnicza SOW-a, później Studencka 

Agencja Wydawnicza „Sorbona”, kierowana przez Wiesława Piotra Zalewskiego, studenta Politechniki Szczecińskiej. 

Oficyna publikowała tomiki poezji, prace historyczne i filozoficzne. Wydano wówczas m.in. tomik poezji Joanny 

Kulmowej Na ten słodki czas. Wiosną 1981 r. Wiesław Parchimowicz powołał niezależne studenckie wydawnictwo 

„Suplement”, którego dużym sukcesem było opublikowanie tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego pracy Tadeusza 

                                                           
28 21 IV 1981 r. do Polski wrócił przywódca szczecińskich robotników z grudnia 1970 i ze stycznia 1971 r. – Edmund Bałuka. 
Według informacji SB Edmunda Bałukę rozczarowało przywitanie w „Warskim”, gdyż liczył, że będzie ono bardziej 
entuzjastyczne. 
29 Tadeusz Lichota (ur. 28 V 1938 r.), zarejestrowany 15 XII 1978 r. jako TW „Kot” pod nr. rej. 17741 przez Wydział III „A” KW MO 
w Szczecinie. Wyrejestrowany z ewidencji 29 VI 1982 r. 
30 Witold Romanowski (ur. 9 II 1938 r.), zarejestrowany 20 IX 1979 r. jako TW „Roman”, później TW „Daniela” pod nr. rej. 18773 
przez Wydział III „A” KW MO w Szczecinie. Wyrejestrowany z ewidencji 22 XI 1989 r. 



   
 

   
 

Bora-Komorowskiego Armia Podziemna. Wydano tam również Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz Na 

nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego. Kolportażem wydawanych pozycji zajmował się Andrzej Kotula, student 

szczecińskiej WSP31.  

W okresie napięcia politycznego i społecznego, podczas szesnastu miesięcy legalnej działalności 

„Solidarności”, w województwie szczecińskim wykształciły się elity społeczne, dla których kontynuacja działalności po 

13 grudnia 1981 r. była konieczna i oczywista. Stworzona została wówczas poważna baza materialna dla 

„Solidarności” i innych ugrupowań. Niestety, tylko niewielką jej część udało się ocalić przed aparatem represji. 

Uratowane powielacze, maszyny do pisania, zasoby farby drukarskiej, papieru itp. posłużyły częściowo komunikacji w 

czasie strajku grudniowego z 1981 r. Najważniejszym czynnikiem, który decydował o dalszych działaniach 

opozycyjnych były więzi wytworzone w trakcie kilkunastomiesięcznej działalności związku. Istotne było także 

przekonanie o słuszności obranej przez „Solidarność” pokojowej drogi do wolności. 

Działacze związkowi ze Szczecina nie zawsze podejmowali słuszne decyzje. W szczególności ich zdecydowane 

stanowisko podczas kryzysu bydgoskiego, prowadzące do zbędnego wzrostu napięcia pomiędzy opozycją a władzą, 

nie mogło służyć realizacji celów związku. Podobnie można oceniać propozycję przeprowadzenia wolnych wyborów 

do rad narodowych i Sejmu PRL z grudnia 1981 r., zgłoszoną przez KZ stoczni „Warskiego”, pomimo nieuchronności 

konfliktu w tamtym okresie. Partia, chociaż osłabiona i zdezorganizowana, nie zamierzała dzielić się władzą ze 

społeczeństwem, którego wolę wypowiadała „Solidarność”. W atmosferze obopólnej nieufności władze państwowe i 

partyjne ciągle nagłaśniały niefortunne wypowiedzi liderów związku, które miały później uzasadniać podejmowane 

przez nie działania w tzw. obronie przed nieodpowiedzialnością „Solidarności”. Do najbardziej kontrowersyjnych 

należała wypowiedź Mariana Jurczyka z 25 października 1981 r. w Fabryce Mebli w Trzebiatowie. Jurczyk deklarował 

wówczas, iż „Solidarność” miała służyć społeczeństwu w zasadzie jedynie do przejęcia władzy za pomocą wolnych 

wyborów. Domagał się on pociągnięcia do odpowiedzialności do końca 1981 r. osób winnych popełnianych po 1945 

r. zbrodni oraz rozliczenia odpowiedzialnych za kryzys gospodarczy, a w razie braku tych rozliczeń zapowiadał 

powołanie trybunałów społecznych. Wysunął również pomysł, wybudowania dla niektórych szubienic. Zdaniem wielu 

komentatorów te wypowiedzi Jurczyka miały demaskować tzw. prawdziwe oblicze „Solidarności”32. Należy jednak 

dodać, iż wielu działaczy „Solidarności” z innych regionów, np. Jan Rulewski czy Andrzej Gwiazda, wypowiadało 

równie ostrą krytykę wobec osób sprawujących w Polsce władzę33. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 K. Żurawski, „Grot”, „Obraz”, „Z podziemia”. Szczecińskie wydawnictwa drugiego obiegu, Szczecin 2005, s. 44. 
32 Wypowiedź Mariana Jurczyka z Trzebiatowa była bardzo intensywnie nagłaśniana w reżimowych mediach. Mieczysław 
Rakowski zanotował w swoim dzienniku [28 X 1981 r.]: „Z Jurkiem Urbanem uznaliśmy, że trzeba nagłośnić wystąpienie Jurczyka 
na spotkaniu z aktywem »Solidarności« w Fabryce Mebli w Trzebiatowie”. Zob. M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983, 
Warszawa 2004, s. 82. 
33 Szerzej na temat postrzegania „Solidarności” przez środki masowego przekazu kontrolowane przez władze państwowe i 
partyjne w artykule Pawła Szulca, Oficjalne środki masowego przekazu w Szczecinie wobec „Solidarności” zawartym w niniejszym 
tomie. 


