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Działalność opozycyjna przed Sierpniem 

W 19[79] to już byłem zaangażowanym działaczem w sprawy robotnicze.  

Widziałem odbiór tego bezpośrednio. Pozytywny odbiór na stoczni przez ludzi. Tych 

gazetek, które drukowaliśmy. Tych materiałów, które dla nich przynosiłem. Gdzie ludzie z 

takim niedowierzaniem patrzyli, że piszę o jakichś przypadkach, które dotyczą ich. Że jest tam 

napisane o ich zakładzie pracy. Że są podane adresy. Że są ludzie którzy się nie boją, że ich 

zamkną. To było takie dziwne wtedy i fascynujące dla ludzi. Już w [19]79 roku zaczynaliśmy 

z Anią Walentynowicz na terenie stoczni działać półlegalnie w zasadzie. Wchodziliśmy, to były 

duże wydziały pracy, na których było po kilka tysięcy ludzi i kiedy przychodzili na stołówkę 

tam było półtora tysiąca, dwa tysiące ludzi na śniadanie. W przerwie śniadaniowej 

wchodziliśmy z pakietem ulotek i rozdawaliśmy ludziom, nikt się nie odważył nas zatrzymać 

w takim tłumie robotników. 

Te nasze ulotki, te druki różne, pisemka były coraz bardziej popularne. To było czuć, 

że jest to potrzebne, że idziemy we właściwym kierunku. Ale jednocześnie władza wtedy 

uważała, że zaczynamy im coraz bardziej przeszkadzać. Że to zaczyna być zbyt popularne 

wśród ludzi i może stanowić dla nich zagrożenie.  

 

Specyfika Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża 

    

Znaczy trafiłem do środowiska związanego z Ruchem Obrony Praw Człowieka i 

Obywatela przez czysty przypadek. Przez kolegę ze szkoły, który znał syna Tadeusza 

Szczudłowskiego. Przez niego poznałem syna [Szczudłowskiego] i tak trafiłem na pierwsze 

spotkania. Tam dopiero poznałem ludzi z WZZ-ów. To było jedno środowisko. Tak małe 
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wówczas w Trójmieście, [że] można byłoby nazwać [ich] partią pokojową, bo wszyscy się 

mieścili w jednym, dużym pokoju.  

Kiedy słyszałem o jakiś organizacjach w Trójmieście, o jakichś ulotkach, zacząłem tego 

szukać i znalazłem środowisko Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. To którego tutaj 

takim głównym działaczem był Tadeusz Szczudłowski i miał syna w moim wieku. Bardzo 

szybko doszliśmy do porozumienia. Znaleźliśmy wspólny język. Zacząłem bywać na tych 

spotkaniach. Wtedy tam w większości bywała młodzież, która później tworzyła ten trzon, który 

później tworzył Ruch Młodej Polski.  Z liceów, studenci. Ja byłem wówczas chyba jedynym 

takim młodym człowiekiem ze środowiska robotniczego. Tam poznałem Gwiazdów, poznałem 

Bogdana Borusewicza i na tych spotkaniach innych ludzi. I te spotkania ROPCiA odbywały 

się, to były głównie spotkania historyczne. Takie dyskusje historyczne, co dla mnie jako dla 

młodego człowieka było troszeczkę mało aktywne. I jakoś bardziej zaczęła mi odpowiadać 

koncepcja Bogdana Borusewicza. Może ze względu na to że tkwiłem w środowisku 

robotniczym, w środowisku stoczniowym. Stała mi się bliższa ta problematyka. I stąd bardzo 

szybko zacząłem współpracować z Wolnymi Związkami Zawodowymi tutaj na Wybrzeżu. 

Była to rzecz dla mnie jakby naturalna. Nie traktowałem tego jako, od samego początku, jako 

coś specyficznego. Słysząc o problemach ludzi w stoczni, z którymi się spotykałem na co dzień, 

wydawało mi się zupełnie naturalnym, że jest jakieś środowisko, które jest zainteresowane tymi 

problemami. Starające się pomóc tym ludziom. A takim środowiskiem był tutaj Komitet 

Założycielski Wolnych Związków Zawodowych. 

 

Dzisiaj jest skrupulatne dociekanie kto był członkiem WZZ-ów, [a] kto nie był. O ile 

pamiętam nikt nie był członkiem WZZ-ów, bo niczego takiego nie było jak członkostwo w 

WZZ-ach. Była redakcja „Robotnika Wybrzeża” i współpracownicy. Znaczy Komitet 

Założycielski powstał w [19]78 roku Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i potem 

żadnych działań organizacyjnych. Jakichś ram organizacyjnych nie było do tego nanoszonych. 

No, ludzie którzy chcieli współpracować, było to na zasadzie dobrowolności, no przychodzili. 

Zgłaszali się. Zaczynali od kolportażu, później zaczynali przynosić informacje czy coś tam 

napisali do czy [to] do naszego „Robotnika Wybrzeża” czy do „Robotnika Warszawskiego” 

czy do czegoś innego. Przychodzili na spotkania i tak to się samoczynnie rozwijało. Nikt nie 

myślał o tworzeniu. Poza tym wtedy mieliśmy takie nastawienie, że nie tworzymy. Nie 

będziemy w myśl prawa tworzyć żadnej organizacji. Dlatego że tworzenie wszelkiej organizacji 

podlegało pod jakieś tam paragrafy różne prawne, zabraniające tworzenia. I te ramy 

organizacyjne były nam obce, więc to było wszystko tworzone na zasadzie takiego ruchu 
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dobrowolnego. Kto chciał z nami współpracować ten współpracował. Staraliśmy się żeby tego 

nie robiła ubecja, ale czasem udało im się dotrzeć. 

 

Relacje z innymi organizacjami 

Represje wobec działaczy i agentura Edwina Myszka 

 

Oczywiście zaczęło mnie szybko pasjonować to, że możemy wydawać. Pisać o tym. 

Wydawać własną gazetkę, którą bardzo szybko razem z Andrzejem Budkiewiczem, już nie 

żyjącym dzisiaj, drukowaliśmy. Tutaj też nic szczególnego dla mnie się nie wydarzyło kiedy 

pierwszy raz trafiłem do aresztu.  Wszedłem do mieszkania w którym został urządzony kocioł. 

Gdzie mieliśmy drukarnię. Wszedłem, zobaczyłem kilku czy kilkunastu smutnych panów, 

powykładane wszystkie rzeczy z szafy na stole, na podłodze. Zamieszanie. A było to u Andrzeja 

Budkiewicza. Andrzej uprzedził mnie od razu, mówi: - To są panowie z bezpieki, uważaj, nic 

im nie mów. [To był] chyba [19]79. No później to już rutyna, to tak. Przeszukania, areszt, 

pierwsze przesłuchanie. Oczywiście od początku mieliśmy jakieś takie spotkania. Dyskusje 

naszych wspólnych [znajomych z] tej grupy WZZ-wskiej. Mieliśmy jakby takie kursy, czy 

wykłady dotyczące prawa, czy z Jackiem Taylorem, czy z Lechem Kaczyńskim, gdzie 

uczyliśmy się praw, które nam przysługują. Na wypadek aresztowania, na wypadek jakiejś 

rewizji. Przesłuchań. Z tego wszystkiego wynikało, że najlepszym wyjściem jest nie mówić 

nic. Więc to tak, dla mnie to nie stanowiło żadnego problemu i od pierwszego przesłuchania 

odmawiałem odpowiedzi na pytanie. Albo po prostu siedziałem i nic do mnie nie docierało. Nie 

reagowałem na żadne bodźce zewnętrzne. Nie słuchałem. Nie odzywałem. Często nie mówiłem 

nawet jak się nazywam. Więc, później przy kolejnych jakichś aresztowaniach, zatrzymaniach 

to już tylko na wstępie ubecy, którzy mnie przyprowadzali na komendę pytają: - No to cóż, 

Panie Kołodziej, jak zwykle? - Jak zwykle. No to już ten zamykali protokół i odprowadzali 

mnie do celi.  

Był to taki moment, kiedy mogłem się wyspać. Bo to 48 godzin spokoju. Ciszy. Nie 

mogłem nic zrobić. Ja bardzo szybko zacząłem. Zacząłem pracować. Rano pracowałem w 

stoczni. Po południu chodziłem do szkoły. Do Technikum Budowy Okrętów. A później kiedy 

się zaangażowałem w tą działalność i zaczęliśmy drukować, po nocach drukowaliśmy, często 

było tak, że to co wydrukowaliśmy w nocy rano jeszcze trzeba było, zanim poszedłem do 

pracy… to jeździliśmy gdzieś pod zakłady pracy aby rozdać te ulotki, czy rozdać te materiały. 

Także niewiele czasu pozostawało mi na sen. I tak to trwało do roku [19]80, do początku roku 

[19]80. 
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Jak mnie zamykają no to należy jak najmniej mówić. W związku z tym nie mówiłem 

nic. I jakieś groźby, że mnie wyrzucą ze szkoły, że mnie wyrzucą z pracy, nie robiły na mnie 

szczególnego wrażenia. To dlatego, że miałem świadomość tego, że jeżeli zechcą to jest 

obojętne czy ja im cokolwiek powiem czy nie powiem, jak ja się będę zachowywał. Oni w 

zasadzie mają taką władzę, że mogą sobie zrobić co zechcą. Miałem świadomość tego, że 

wystarczy jeden telefon i już nie pracuję. Więc to tak, zresztą po którymś aresztowaniu, 

przyszedłem do szkoły i dowiedziałem się, rano wyszedłem z aresztu, poszedłem do pracy, po 

południu do szkoły przyszedłem, wykładowca zawołał i pokazał mi, że jestem wykreślony z 

listy uczniów i poprosił mnie żebym zgłosił się do dyrektora. Dyrektor mi powiedział jasno, że 

miał do wyboru albo swoją pracę albo mnie zwolnić. Więc tak ten, no to mnie wyrzucił 

oczywiście. To był gdzieś koniec [19]79 roku. Na przełomie chyba listopada i grudnia.  

W listopadzie dostałem w pracy nagrodę za dobrą pracę. Podwyżkę płac. [A] w styczniu 

zostałem zwolniony z pracy jako niepotrzebny, niesumienny pracownik. Przecież nie było 

podstaw, żeby mnie wyrzucić z pracy dyscyplinarnie. W związku z tym stocznia, zakład 

wypowiedział mi pracę ustawowo. Zgodnie z Kodeksem Pracy. Później w Sądzie Pracy 

przedstawiciel [zakładu] się tłumaczył, że byłem jakimś niesumiennym, nierzetelnym 

pracownikiem. Przy tym nie miałem żadnych kar. A jedynym dowodem na to, że byłem 

niesumiennym pracownikiem była nagroda w postaci podwyżki dwa miesiące wcześniej. To 

takie absurdy były. Więc jedynie to mogło mnie śmieszyć, to tak, zresztą dla rozrywki w 

przerwach podczas drukowania „Robotnika Wybrzeża” czy innych ulotek czytywaliśmy sobie 

„Zielony Sztandar”.  

Znaczy [19]79 rok tutaj dla Gdańska, dla opozycji trójmiejskiej, gdańskiej głównie to 

był bardzo istotny. Szczególnie grudzień, bo takim naszym punktem kulminacyjnym było 

organizowanie dla środowiska WZZ-ów i nie tylko, obchodów Grudnia 70. Rocznicowych 

Grudnia [19]70 roku. I to tak było cyklicznie w [19]78 roku była garstka ludzi. W [19]77 

garstka. W [19]78 już kilkuset, a w [19]79 już było kilka tysięcy ludzi. Znaczy i nas więcej 

działało już wtedy w tych środowiskach opozycyjnych. Bardziej to było rozpropagowane. 

Większe były działania bezpieki, bo większość z nas wtedy prewencyjnie zatrzymano, więc 

[większość] nas działających tutaj siedziała wówczas w aresztach. Ale na ten wiec przyszło 

kilka tysięcy ludzi. I to było tak zauważalne, że ta fala zainteresowania naszymi działaniami 

narasta. Po tym bezpośrednio efektem tego było to, że zgłosiło się [do nas] kilkunastu, może 

dwudziestu, młodych ludzi ze stoczni do współpracy z  WZZ-ami. To byli młodzi pracownicy 

stoczni. Różnych stoczni trójmiejskich. To jest Stoczni Północnej, Stoczni Gdańskiej.  
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Także widzieliśmy pewien rozwój. Ale niezależnie od tego w styczniu jako WZZ-y 

planowaliśmy pierwszy taki ruch w kierunku działania jakiegoś takiego niezależnego. Czyli 

powołanie rady robotniczej. Takiej niezależnej rady robotniczej, w zakładzie w którym 

pracował wówczas Lech Wałęsa. On wraz z grupą kilku kolegów mieli zorganizować wiec i 

ogłosić powstanie takiej rady w styczniu [19]80 roku. No niestety z różnych przyczyn, 

ponieważ ubecja wszystko wiedziała, tak to się jakoś [nie] odbyło. Wszyscy ci ludzie zostali 

zatrzymani na czas tego ogłoszenia więc do utworzenia tej rady nie doszło. Ci ludzie zostali 

zwolnieni. Wszyscy usunięci z tego zakładu pracy. A my podjęliśmy wtedy taką decyzję, że 

spróbujemy z Anią Walentynowicz zorganizować strajk w Stoczni Gdańskiej w obronie tych 

zwolnionych pracowników Elektromontażu, którzy byli związani z nami. Z naszym 

środowiskiem WZZ-ów. Ten strajk wyszedł nam tak raczej marnie, bo to na kilka godzin część 

ludzi zatrzymało pracę. Ale efekt był tego taki, że ostatniego dnia stycznia [19]80 roku oboje 

zostaliśmy wyrzuceni ze Stoczni Gdańskiej. Od tego, znaczy był to tak dzisiaj patrząc 

historycznie no bardzo poważny błąd komunistycznej władzy, bo gdyby nie wyrzucili Ani z 

pracy to nie byłoby później sierpnia.  

 

Sytuacja przed Sierpniem 

Tak zastała nas wiosna i maj. Organizował Ruch Młodej Polski obchody rocznicowe 

Konstytucji 3 Maja i ponieważ wszyscy byliśmy jako młodzi ludzie razem związani, byliśmy 

przyjaciółmi, więc wszyscy to tak się odbywało że podpisywał Ruch Młodej Polski 

organizowali wszyscy. Już wówczas kiedy istniał KPN i Wolne Związki, ludzie z WZZ-ów, 

ludzie z ROPCia. I to grono się powiększało. Ta demonstracja to już taki sygnał nam dawał, 

ponieważ na tę demonstrację już też przyszło bardzo dużo ludzi w maju. W wyniku czego, no 

tutaj taką natychmiastową reakcją było aresztowanie Tadeusza Szczudłowskiego i Darka 

Kobzdeja. Co nam dało motywację, ten ich areszt na trzy miesiące, zmobilizowało nas do pracy 

i zaczęliśmy w ich obronie bardzo dużo drukować wtedy różnych ulotek, materiałów. Z ich 

życiorysami. [Z] żądaniem ich uwolnienia. Nadchodziło lato więc dawało nam to nowe 

możliwości. To wtedy zaczęliśmy coraz częściej takie akcje uliczne rozrzucania ulotek na 

ulicach miasta. Już nie rozdawania gdzieś pod kościołami czy pod zakładami pracy do ręki jak 

to robiliśmy wcześniej. Później to co legalnie rozdawaliśmy, prawie legalnie, oficjalnie 

rozdawaliśmy z Anią Walentynowicz na terenie stoczni, a teraz zaczęliśmy po maju rozrzucać 

w przypadkowych miejscach, ale tam gdzie się skupiali ludzie. W Gdańsku niejako 

automatycznie wtedy drukowaliśmy na św. Ducha… na ul. Św. Ducha w Gdańsku. Obok 

Kościoła Mariackiego. W kościele Mariackim codziennie odbywały się modlitwy w intencji 
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więźniów politycznych o 17 po południu, gdzie dostarczaliśmy ulotki i po tych modlitwach 

były one rozrzucane coraz częściej na ulicy Długiej. Na głównym deptaku, gdzie już [pod] 

koniec czerwca, lipca stało się to nagminne i stało się prawie, że normalnym takim naszym 

działaniem. I docierało to do ludzi. 

Wówczas przy fali strajków jaka zaczynała się gdzieś w Lublinie na południu Polski. 

Takich strajków o podwyżkę, typowo ekonomicznych. To nasze działanie takie zewnętrzne z 

tymi ulotkami stwarzało takie wrażenie jakby Gdańsk się do czegoś przygotowywał. 

Organizował. Oczywiście nie było mowy o tym. O jakichś przygotowaniach czy o organizacji. 

Tak się układało samo, że było nas coraz więcej i byliśmy coraz bardziej widoczni na ulicach. 

O tyle dobrze było dla nas, że Gdańsk jako miasto typowo turystyczne. Pogoda nam 

dopisywała. Turyści gremialnie odwiedzali starówkę gdańską, gdzie wyjeżdżali w Polskę z 

tymi ulotkami, które tutaj rozrzucaliśmy.  

 

Strajki sierpniowe 1980 r. 

A w międzyczasie toczyły się procesy o przywrócenie do pracy tych ludzi zwolnionych 

w styczniu z Elektromontażu, mój, Ani Walentynowicz. Te procesy w większości dla nas 

skończyły się negatywnie i nie przywrócono nas do pracy. Natomiast Ania Walentynowicz była 

już w wieku, [w] okresie przedemerytalnym i była chroniona prawem pracy. Nie można było 

jej zwolnić bez jakiegoś rażącego naruszenia Kodeksu Pracy. No a tego Ania nie naruszała. 

Więc została przywrócona naturalnie przez Sąd Pracy. Znaczy Sąd Pracy nakazał przywrócenie 

Ani ponownie do pracy w Stoczni Gdańskiej. No ale ubecji było to nie w smak i nakazała 

dyrektorowi usuwanie Ani z pracy i tak zrodziła się idea strajku w obronie Ani Walentynowicz. 

To była taka samoistna reakcja. Pomysł Bogdana Borusewicza aby spróbować, aby ci młodzi 

ludzie Jurek Borowczak, Bogdan Felski i inni, aby spróbowali namówić kolegów 

stoczniowców do wystąpienia w obronie Ani Walentynowicz. I tak bez większych planów i 

zamierzeń, miała to być, miał to być mały strajk, zwykła akcja, pokazanie że potrafimy [coś] 

zrobić.  

A ja w międzyczasie już załatwiałem formalności związane z zatrudnieniem się w 

Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni. I tutaj zupełnie niezależnie od różnych okoliczności, od 

naszych planów, tak się złożyło, że w dniu kiedy rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej 14 

sierpnia ja podpisywałem w stoczni w Gdyni umowę o pracę.  I 15-ego [sierpnia 1980 r.] 

miałem tą pracę rozpocząć w Stoczni Komuny, ale po wyjściu ze stoczni dowiedziałem się, że 

strajkuje Stocznia Gdańska. Pojechałem z Gdyni natychmiast do Gdańska. Do Andrzeja 

Butkiewicza, z którym drukowałem i postanowiliśmy pójść zobaczyć jak ten strajk wygląda. 
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Ze zwykłej ciekawości, bo to było dla nas coś nowego, ekscytującego. Wybraliśmy się do 

stoczni i zaskoczyła nas atmosfera w stoczni. Znaczy kiedy przyszedłem powiedziałem, że 

kiedyś pracowałem, jesteśmy z WZZ-ów, młodzi stoczniowcy stojący na bramie powiedzieli 

nam, że jest pani Ania Walentynowicz. Powiedziałem, że się bardzo dobrze znamy. W związku 

z tym pobiegli potwierdzić no i natychmiast, niemalże z honorami wprowadzili nas do 

wewnątrz. Była to wspaniała atmosfera bo to tak, to pierwszy moment to był taki najważniejszy 

dla mnie. Stocznia była pełna ludzi. Godziny popołudniowe to już po godzinach pracy, ale ci 

ludzie byli zupełnie inni. To nie zmęczeni stoczniowcy po ciężko przepracowanym dniu, tylko 

ludzie jakby wolni. Uradowani. Spokojni. Gdzieś tam Ania, coś jak weszliśmy pamiętam, stała 

na wózku [i] przemawiała przez tubę. Bardzo serdecznie nas przywitała. Zaraz zaczęły się różne 

wymiany zdań.  

Później doszło do jakichś ustaleń. Ten strajk postanowiono w Stoczni Gdańskiej, że 

będzie trwał do następnego dnia. Były tam postulaty. Ustalono rozmowy z dyrekcją, które miały 

następnego dnia się odbywać, ale my zebraliśmy się w naszym gronie ludzi, którzy byli na 

terenie stoczni z Wolnych Związków Zawodowych i ustaliliśmy, że dla wsparcia Stoczni 

Gdańskiej powinniśmy doprowadzić do strajku w innych zakładach pracy, aby mieli większą 

siłę i aby ten nacisk był większy. No a ponieważ ja już miałem podpisaną umowę o rozpoczęcie 

pracy w Stoczni [im] Komuny Paryskiej [w Gdyni]. Z tych ustaleń wyszło, że na mnie wypadło, 

że mam organizować strajk w stoczni, której nie znałem i w której nie znałem nikogo. Tak to 

było, ale wziąłem to sobie poważnie do serca. Czekałem tylko na pierwsze materiały 

informacyjne, które zostaną wydrukowane o strajku. Ponieważ chciałem to zabrać ze sobą dla 

takiego uwiarygodnienia, że byłem w Stoczni Gdańskiej. I że są pierwsze informacje, ponieważ 

nie wiedzieliśmy czy jakakolwiek informacja będzie podana publiczna o strajku czy nie. 

Okazało się że tak, że lokalna telewizja i rozgłośnia radiowa podała informację, że Stocznia 

Gdańska strajkuje, że rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. I piętnastego kiedy wcześnie 

rano przyjechałem do stoczni w Gdyni, ludzie już jechali [i] jadąc do pracy wtedy wymieniali 

informacje na ten temat. Takie szeptane informacje wtedy to miały największe znaczenie, bo 

powodowały taką atmosferę tajemniczości. Jakiejś takiej konspiracji. Czegoś innego. Czegoś 

ważnego. Nadawały taki ton. Miałem pod kurtką, w torbie materiały różne, ulotki. Miałem czy 

„Robotnika Wybrzeża”, czy „Robotnika Warszawskiego. To co miałem normalnie 

kolportowaliśmy w naszej działalności opozycyjnej. Pozbierałem wszystko co miałem i 

zabrałem ze sobą do stoczni. I gorączkowo myślałem jak ten strajk organizować. Pomimo 

wcześniejszych jakiś rozmów na spotkaniach naszych WZZ-owskich co należy robić, 

wiedziałem co należy robić później. Kiedy już dojdzie do tego strajku. Że należy sformułować 
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żądania. Przygotowywać się do rozmów.  Tak, jakieś wyobrażenie takie organizacyjne o tym 

miałem poukładane w głowie, ale jak to zrobić żeby do tego strajku doprowadzić, kiedy nie 

wiem z kim i nie bardzo wiem gdzie się udać. Więc licząc na wytworzenie takiej atmosfery 

tajemniczości wśród ludzi, chodziłem od jednych do drugich, którzy już rozpoczęli pracę albo 

pracowali jeszcze na nocnej zmianie. A było to wcześnie rano, między godziną 5 a 6 rano. 

Informując ich, że w Stoczni Gdańskiej strajk, że byłem tam i że przygotowany strajk w stoczni 

w Gdyni. A takim momentem kulminacyjnym będzie ten, że około godziny 8 ludzie wyjdą na 

plac i że jak zobaczą, że [inni] ludzie wychodzą na plac przed wydziałami kadłubowymi - to 

taki rejon, skupisko gdzie było najwięcej pracujących - to że jest to sygnał do rozpoczęcia 

strajku dla wszystkich. I tak, starałem się wytworzyć taką atmosferę napięcia, że to już jest 

przygotowane właściwie i musimy tylko wyjść, a reszta się sama zrobi. Czy to za przyczyną 

takich rozmów, czy z powodu nastawienia już takiego i informacji, że Stocznia Gdańska 

strajkuje mniej więcej tak to wyszło. Przed godziną 8  przed wydziałami przed pójściem do 

pracy grupują się ludzie  i tam między tymi brygadami na placu przed tymi wydziałami 

chodziłem od jednej do drugiej [grupy] i próbowałem informować. Namawiać do strajku. Aż 

w którymś momencie wyszła większa grupa ludzi na taką pustą przestrzeń przed halą, około 

stu, stu kilkudziesięciu, i to był taki sygnał i natychmiast wszyscy ruszyli. Nagle zrobiło się z 

tego kilkaset osób. Znaleźli się kierownicy wydziału, którzy zaczęli namawiać stoczniowców, 

aby weszli na stołówkę. Gdzieś, żeby porozmawiać. Po co [od razu] demonstrować. Zaraz 

pokazywać. Stwarzać zamieszanie [i] złe wyobrażenie o stoczni, że to jakaś przerwa w pracy. 

Ja myślałem początkowo, że natychmiast jeżeli się coś ruszy to samoistnie. To tak pod 

wpływem moich wyobrażeń o Grudniu [19]70 roku, że się zjawią ludzie, doświadczeni 

stoczniowcy, którzy wiedzą co robić i staną na czele tego [strajku].  Chciałem w zasadzie brać 

w tym udział i przyglądać się temu jak to doskonale wygląda. Tak przystępowałem do strajku. 

No ale kiedy widziałem, że ludzie zaczynają iść za tymi kierownikami uznałem, że jest to 

niebezpieczne. Byłem przekonany że, jeżeli zostaniemy zamknięci gdzieś. Wepchnięci do 

stołówki wydziałowej, gdzie rozpocznie się pyskówka i każdy zacznie przedkładać jakieś tam 

swoje. Licytować się w swoich żądaniach o jakieś lepsze rękawice, lepsze ubranie robocze czy 

wyżywienie na stołówkach, zaopatrzenie w sklepach czy barach stoczniowych to to się skończy 

niczym. I wtedy, w tym momencie, postanowiłem wkroczyć. Wysunąłem się na czoło tego 

pochodu, bo ludzie szli takim milczącym pochodem w kierunku budynku dyrekcji.  

Zapytałem wcześniej, gdzie jest największy plac. Podpowiedziano mi że pod bramą. 

Zaproponowałem że nie mamy po co iść pod dyrekcję.  Że idziemy, skierujmy się na plac. Na 

największy plac, gdzie się zbierzemy [i] przygotujemy swoje żądania. Ustalimy je, bo na razie 
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nie wiemy o czym rozmawiać z dyrekcją. Nie mamy o czym. Tam się przygotujemy do tego i 

wtedy ustalimy zasady tych rozmów z władzami stoczni. Ale najpierw zaproponowałem, 

abyśmy poszli pod wydział na którym pracowałem, gdzie zapowiedziałem że mam już pierwsze 

ulotki drukowane w Stoczni Gdańskiej w nocy. W strajkującej Stoczni Gdańskiej. I ci ludzie 

poszli ze mną. Ja miałem trochę tej bibuły. Trochę tych ulotek. Kiedy wyszedłem ten tłum cały 

ruszył na mnie. Jak zobaczyli, że rzeczywiście mam jakieś papiery musiałem to rzucić i mocno 

przycisnąć się do ściany, żeby nie zostać stratowanym. Ale było to dla mnie, jakaś taka forma 

uwiarygodnienia przed tymi ludźmi. Miałem niespełna 21 lat i byłem pierwszy dzień w pracy. 

Nie znałem absolutnie nikogo w tej stoczni poza pracownikami, z którymi podpisywałem 

umowę o pracę, ale to nie ci którzy brali udział w strajku w tym momencie. Nie znałem stoczni, 

nie wiedziałem jak się poruszać. Więc dalej zaproponowałem, że idziemy pod bramę i tam się 

przygotujemy do tego [spotkania z władzami]. Ciągle myślałem o tym, że szybko zostanie 

wybrany jakiś komitet strajkowy, który poprowadzi ten strajk i że nie będzie to moją rolą. Do 

głowy mi nie przychodziło, że będę musiał ten strajk jednak prowadzić. I tak ci ludzie poszli 

za mną. Zaproponowałem, żebyśmy przeszli przez większą część stoczni nawołując resztę 

stoczniowców do strajku. Ktoś mi pomógł. Dzisiaj już wiem kto to był. Bo to pracownik 

rozdzielni elektrycznej, który wyłączył prąd w odpowiednim momencie. Jak widział, że coś się 

zaczęło. Stocznia to jest tak jakby małe osiedle. Wyłączenie napięcia uniemożliwiało 

praktycznie pracę, ale jednocześnie był to sygnał, że dzieje się coś ważnego. Nawet ci którzy 

pracowali gdzieś w halach czy byli wewnątrz statków to wychodzili zobaczyć co się stało. No 

i widzieli ten pochód przez stocznię i większość do tego pochodu dołączyła.  

Tak dotarliśmy pod bramę, pod którą rozpoczął się wiec. Zacząłem od tego, że 

proponowałem wybranie komitetu strajkowego i tu spotkało mnie niemiłe zdziwienie. Nikt się 

nie zgłaszał. Więc po kilku takich próbach, namowach kiedy nikt się nie zgłaszał zgłosiło się 

samorzutnie kilkunastu młodych ludzi. [Ktoś] tam podszeptywał, aby może załatwić megafon, 

bo nie słychać. A że tu jest jakaś górka piasku, na którą stanąłem, żeby mnie było widać. No i 

tak zacząłem przemawiać do ludzi. Z jakiejś takiej pryzmy. Niewielkiej pryzmy piasku. Bez 

niczego. Tłumacząc, że musimy wybrać najpierw naszą reprezentację, przygotować się do 

rozmów z dyrekcją, ustalić jakieś konkretne nasze żądania. Ktoś w międzyczasie mi podsunął, 

że Straż Przemysłowa ma megafony. O dziwo strażnicy być może dlatego, że nie słyszeli [co 

mówiłem], [bo] stałem do nich odwrócony tyłem, dali nam megafon. Taką tubę na baterie, 

przez którą byłem trochę bardziej słyszalny.  

Jak mi później opowiadali ludzie że  szli pod tą bramę z takim strachem, [bo] zaczął im 

się przypominać rok [19]70. Ogarniało ich w pewnym sensie przerażenie. Później dopiero 
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zrozumiałem, że to miało decydujący wpływ na to, że ci ludzie nie chcieli działać 

indywidualnie. Jakoś wyróżniać się indywidualnie. Słuchali i akceptowali to co mówiłem do 

nich przed tą bramą. Byli silni w takiej masie. Zwarci razem. Natomiast nikt nie chciał 

występować indywidualnie. I kiedy po jakiś dwóch godzinach zorientowałem się, że 

opowiadałem o strajku w Stoczni Gdańskiej ciągle próbując namówić, aby się zgłaszali 

reprezentanci wydziałów, którzy będą w komitecie strajkowym, a nikt się nie zgłaszał to tak 

zapełniałem czas do momentu kiedy nie zjawił się Andrzej Butkiewicz, z którym dzień 

wcześniej byłem w Stoczni Gdańskiej. Który obiecał mi razem z Bogdanem Borusewiczem, że 

przyjadą. Że Andrzej [Gwiazda] , [jak] zacznie się strajk w stoczni w Gdyni, to przyjedzie mi 

pomóc w tym strajku. I Andrzej przyjechał z kolegami. 

Tak zaczęliśmy ten strajk już jakoś organizować. Już wtedy zrozumiałem, że musimy 

prowadzić to sami. Że tak trudno mi jest liczyć na jakiś większe zaangażowanie się 

stoczniowców. Ludzi z tego tłumu. Wiedziałem, że jest to trudne. Załatwili mi jakiś wózek, 

który służył nam do końca strajku za trybunę. Stanąłem na tym wózku i zacząłem mówić o 

żądaniach naszych. Ktoś mi podszepnął, że jest radiowęzeł. Że przez tą tubę słabiej słychać. 

Zażądałem od dyrektora, żeby udostępnił nam radiowęzeł. Dyrektor odmówił. Postanowiliśmy 

zająć radiowęzeł siłą. W ostatnim momencie pracownicy radiowęzła otworzyli drzwi w obawie 

przed uszkodzeniem sprzętu i obsługiwali nam ten radiowęzeł do końca. Także już od 

pierwszych godzin strajku radiowęzeł na całą stocznię był w naszym posiadaniu. I wtedy 

zacząłem tłumaczyć ludziom o co powinniśmy występować do władz. Że nie tylko o podwyżkę, 

[która] oczywiście jest ważna. Że nie tylko o jakieś wartości dla nas. Nie tylko powinniśmy 

stawiać żądania ekonomiczne, ale przede wszystkim polityczne. Że powinniśmy wywalczyć 

sobie gwarancję, niezależną gwarancję instytucjonalną, czyli Wolne Związki Zawodowe, które 

naprawdę będą nas reprezentować. Bo w tej chwili jest strajk, ale po strajku musi nas ktoś 

reprezentować. Nie pamiętam ile czasu zajmowało mi to tłumaczenie, ale kiedy sformułowałem 

jako pierwszy postulat wówczas w sierpniu, w ogóle pierwszy postulat polityczny w sierpniu, 

żądanie Wolnych Związków Zawodowych i poddałem to pod akceptację tych kilku tysięcy 

ludzi zebranych na placu, ci ludzie zaakceptowali to. Więc raz tak brnąłem dalej. Ustalaliśmy 

z Andrzejem kolejne postulaty i na przemian, ponieważ zupełnie nie znałem tych ludzi, 

formułowaliśmy postulaty polityczne i ekonomiczne. I tak po podwyżce płac żądaliśmy 

uwolnienia więźniów politycznych, później coś tam i zniesienie cenzury. Wszystko to 

uzasadniałem i toczyło się to na zasadach takiej pełnej demokracji zbiorowej. Nie było komitetu 

strajkowego, byłem ja jako ten wódz tego strajku czy dyktator bo to później musiałem to w 
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sposób kompletnie dyktatorski prowadzić. Cały ten strajk przez 4 dni. Jak dzisiaj wiem ludziom 

bardzo się to podobało.  

W międzyczasie [dowiedziałem się], że jest drukarnia na terenie stoczni. Dobrze 

wyposażona. To dla mnie i dla Andrzeja zajmujących się drukowaniem w opozycji, 

wiedzieliśmy jaką wartość ma możliwość wydrukowania i pisania wolnego słowa. To 

natychmiast padło hasło udostępnienia drukarni. Dyrektor odmówił. (…) Andrzej chodził z 

delegacją do dyrektora, oczywiście występował jako stoczniowiec, dyrektor mu powiedział, że 

udostepnienie i oddanie nam kluczy do drukarni to jest tak jak udostępnienie kluczy do 

magazynu broni. Więc drugi raz nie pytaliśmy. Po prostu otworzyliśmy drukarnię i zajęliśmy 

ją. I tak pierwszy dzień nam do późnych godzin popołudniowych na tym upłynął. 

Formułowanie postulatów, których było 17. Zajęcie radiowęzła, zajęcie drukarni. Ci ludzie 

widząc moje takie zdecydowanie i jak mi później mówili że to wszystko tak wyglądało jakbym 

przyszedł z gotową koncepcją, przygotowaną i postępował według schematu. Oczywiście była 

to jedna wielka improwizacja. Wymyślaliśmy na miejscu co należy robić patrząc i oceniając 

reakcję ludzi. Wspólnie z Andrzejem. I w momencie kiedy mieliśmy gotową listę postulatów 

uznałem, że nie, tych postulatów dyrekcja nam nie może zrealizować. Więc za akceptacją załogi 

zaproponowałem aby te postulaty przekazać dyrektorowi, potraktować go tylko jako 

emisariusza, który przekaże dla swoich władz wyższych, ponieważ nie jest kompetentny.  

 


