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Specyfika Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża 

W stoczni dowiedziałem się, że istnieją Wolne Związki [Zawodowe Wybrzeża]. 

Dowiedziałem się od pewnego kolegi w stoczni, który miał ulotki. Dał mi ulotki m.in. 

„Robotnika” i tam był namiar na WZZ. Znalazłem adres. Mieszkałem we Wrzeszczu. Blisko 

pani Ani Walentynowicz i tam moje pierwsze kroki do WZZ skierowałem. Znaczy, nie 

chciałem iść sam, chciałem iść z Leszkiem [Zborowskim], Mirkiem [Walukiewiczem]. 

Zawsze w towarzystwie człowiek czuje się lepiej, ale jakoś tak wypadło, że oni nie mogli w 

tym czasie, a ja mówię – idę. Bo jak sobie człowiek coś zaplanuje to chce wykonać.  

Pani Ania przyjęła bardzo serdecznie. Człowiek chciał się w jakiś sposób przedstawić. 

Pokazać w jak najlepszym świetle. Pani Ania była bardzo miła i sprawiała wrażenie, że w to 

wszystko [co mówię] wierzy. Zaufała. Później spotkanie z Gwiazdami i z innymi członkami 

WZZ. 

Na samym początku przeszkolono nas jak się zachowywać w razie zatrzymania. Że 

trzeba się wylegitymować jako [osoba] cywilna. [Zapytać się] czy jest się aresztowanym, czy 

jako świadek, czy przestępca. Wszystkie dane, które trzeba znać, które potem się faktycznie 

przydały, bo człowiek wiedział jak się zachowywać. Że może odmówić zeznań. Te kruczki 

prawne jak się zachowywać w takich sytuacjach.  

Poznałem wszystkich ówczesnych działaczy WZZ: Andrzeja Bulca, Andrzeja 

Kołodzieja, Marylkę Płońską, Alinkę Pienkowską. Trochę tych ludzi było.  

Lecha Wałęsę też poznałem. Niczym specjalnym się nie wyróżniał.  

Wiadomo było od razu jak się przyszło kto tu lideruje. Komitet Założycielski jest tym, 

który zarządza. W tym czasie w Komitecie Założycielskim [WZZ Wybrzeża] był Andrzej 
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Gwiazda i Andrzej Bulc. Oni [we] dwóch prowadzili tą organizację. Oczywiście były osoby, 

które miały jakąś estymę jak Ania Walentynowicz. 

 

To była półjawna działalność. Jeżeli już ktoś, w jakiś sposób, został przez SB 

zdemaskowany wtedy mógł działać jawnie. A dopóki można było [to] nie ujawniało się. Inni 

nie wiedzieli. Każdy miał swoją grupę ludzi, z którymi współpracował i inni nawet nie 

wiedzieli, że on jest, że działa itd. Nie było potrzeby, a im mniej ludzi wie tym lepiej.  

 

Relacje z innymi organizacjami 

 [Na początku] nie byłem drukarzem. Drukarzem zostałem dopiero jak wybuchła 

„Solidarność”. [Najpierw był] kolportaż ulotek. Z ludźmi się rozmawiało. Uświadamiało się 

w jakiś sposób. Malowanie haseł, gdzieś na murach, jakiś antykomunistycznych. 

Więc, co mogliśmy, gdzie mogliśmy uświadamialiśmy. Jak zamykali kogoś z KORu 

to w jego obronie rozdawaliśmy ulotki. Różnego rodzaju akcje przeprowadzaliśmy. Bogdan 

Borusewicz był z KORu, więc jak trzeba było coś robić dla KORu to w jakiś sposób 

pomagaliśmy. Jak zamknęli Marka Guzowskiego Słupsku to jeździliśmy do Słupska, żeby 

uzmysławiać ludziom, że jest on więźniem politycznym. Nie rozchodzi się o to, że mieliśmy 

jakieś lewicowe poglądy, ale jak ktoś był przez komunę prześladowany to stawaliśmy 

solidarnie broniąc [go].  

Myśmy z Ruchem Młodej Polski mieliśmy podzielone zadania. Myśmy na przykład 

organizowali Grudzień [19]70 roku jako WZZ. A Ruch Młodej Polski organizował 3 Maja, 

gdzie za komuny były zakazane obchody, i 11 Listopada. Myśmy się wspomagali. Jeżeli były 

drukowane jakieś ogłoszenia to się rozprowadzało. Nagłaśniało tematy. 

 

Represje wobec działaczy i agentura Edwina Myszka 

Jak mnie zwolnili w [19]80 roku ze Stoczni Północnej załoga około 30 osób wystąpiło 

z petycją. Oficjalny komunikat [podał jako przyczynę zwolnienia], że wyszedłem z pracy 

wcześniej bez zgody mistrza. Chociaż ja mówiłem mistrzowi, że muszę się zwolnić i 

wychodzę prędzej. Ale inaczej to zaprotokołowali. Szukali po prostu pretekstu i wykorzystali 

to moje ówczesne wyjście. Za to dostałem zwolnienie dyscyplinarne. Wtedy koledzy, około 

30 osób, wystąpiło w mojej obronie. Te ulotki m.in. kolportował Andrzej Runowski też w 

stoczni. Później ja napisałem list dziękujący ludziom za to, że wystąpili w mojej obronie. 
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Wtedy kolportował Andrzej Runowski, Mietek Kamrowski i parę jeszcze innych osób. Wielu 

ludzi przymusili do wycofania. Dyrekcja wzywała ludzi na rozmowy i kazali im wycofywać 

oświadczenia. Pisać, że wycofuje swój podpis z petycji. Takie dziwne metody.  

[Akcja z petycją] przyniosła taki skutek, że Andrzej Runowski został najpierw 

przeniesiony na inny oddział, a potem wcielony do wojska represyjnie. Będąc [tam] odmówił 

przysięgi i za to był represjonowany. Chociaż nie tylko za to. Myśmy mu w wojsku też 

dostarczali ulotki, które rozprowadzał. Jak odmówił przysięgi i jeszcze większe represje na 

niego spadły to podjął głodówkę, która trwała akurat w trakcie Sierpnia. Ja z Leszkiem 

Zborowskim wybrałem się, bo on był chyba w Chełmie, do jego jednostki. Gdzie trochę 

postraszyliśmy tych oficerów, bo stawali przed nami na baczność, bo widzieli, że jest strajk w 

obronie Andrzeja Runowskiego. I Andrzeja Runowskiego w trakcie Sierpnia zwolniono do 

cywila. 

Mietka Kamrowskiego zwolniono z pracy ze stoczni za to, że roznosił te ulotki i stanął 

w mojej obronie.  

Dla mnie było problemem mieszkanie. Nie byłem z Gdańska tylko z Kudowy. W 

Gdańsku jak pracowałem w stoczni to miałem kwaterę, więc jak mnie wyrzucili z pracy to 

automatycznie straciłem mieszkanie i nie miałem gdzie mieszkać. Pani Ania [Walentynowicz] 

załatwiła mi u jakiejś swojej znajomej [mieszkanie], a potem dołączył do mnie Mietek 

[Kamrowski] jak go wyrzucili. 

 Po zwolnieniu ze stoczni najpierw się odwołałem w terenowej komisji odwoławczej i 

[ta] terenowa komisja odwoławcza uznała, że nie było powodu do odwołania mnie i 

przywrócili mnie do pracy. Tylko stocznia tego nie uznała. Wiadomo, że w każdym zakładzie 

pracy był człowiek z SB, który kontrolował te sprawy. To od niego bardziej niż od dyrekcji 

zależało czy ktoś ma pracować czy nie.  

 

 

Strajki sierpniowe 1980 r. 

Ania [Walentynowicz] przez dyrekcję stoczni była prześladowana już wcześniej. 

Represje, które spotykały ją [ze strony] strażników, dyrekcję, odczuwała dość mocno. Ania w 

WZZ była taką dobrą duszą, która wszystkim pomagała. Trochę matkowała, [ale] w 

pozytywnym tego sensie. Myśmy byli młodzi. Mieliśmy problemy. [To myśmy] do Ani, pani 

Ani. Do dzisiaj pani Ania chociaż kazała mówić na ty. Była osoba godną szacunku z powodu 

tej swojej stanowczości.  
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Dużo ludzi straciło pracę w styczniu [1980 r.]. To już jest, jak powiedział prymas „non 

possumus”, już dalej się nie możemy posunąć, bo nas zniszczą. Zobaczą, że ustępujemy w 

każdym calu. Miarka się przebrała. Musimy stanąć murem. I co tylko możliwe zrobić, żeby 

Ani nie pozwolić usunąć ze stoczni. Wiadomo było, że jej dużo nie zostało do emerytury, ale 

chodziło o ten efekt, że my potrafimy obronić. Bo jeżeli nie potrafimy obronić swoich ludzi to 

po co my działamy. Jak możemy kogoś obronić skoro swoich nie umiemy obronić? To był ten 

motor, który powodował, że zrobimy wszystko, żeby tylko Ania została wybroniona w tej 

sprawie.  

 [Był plan, że będziemy rozdawać] w kolejce. Synchronizowaliśmy się z [Bogdanem] 

Borusewiczem, bo najpierw była inna data kiedy z tym chodzimy. W tym dniu, 14 sierpnia 

[1980 r.], od rana do kolejek. Już wtedy żeśmy pracowali. Zaczynaliśmy o 7, a w stoczni 

zaczynali o 6. Mieliśmy ta godzinę czasu. Zaczynaliśmy wcześniej jak ludzie jechali do 

pracy.  Mieliśmy to tak ustawione, żeby kilkakrotnie tą kolejka przejechać. I rozdać, bo tych 

ulotek było dużo. Ludzie brali [te ulotki] bardzo chętnie. Oprócz tego, że [na tej ulotce] był 

apel wzywający do obrony Ani Walentynowicz. Była dołączona ulotka jak strajkować.  

 [Jak skończyliśmy rozdawać ulotki] pojechałem z Mietkiem do pracy. Pracowaliśmy 

razem. Po skończonej pracy pojechaliśmy do stoczni. Już żeśmy wiedzieli. Już w tramwajach. 

Już w kolejce. Już ludzie mówili, że [jest] strajk. Gdańsk szumiał, że stocznia stoi. Wszedłem 

[na stocznię], skontaktowałem się z [kim trzeba]. Dowiedziałem się co i jak, że [Lech] Wałęsa 

przewodzi. Wszystkie bieżące sprawy. Z panią Anią [Walentynowicz] rozmawialiśmy.  

Wcześniej na strajku był Lech Zborowski. Byli [Tadeusz Kazimierz] Żabczyński z 

[Sylwestrem] Niezgodą. Bo już jechali na tej matrycy białkowej. Drukowali. Uczyli 

stoczniowców techniki [druku]. Nasi ludzie [z WZZ] już byli na stoczni.  


