


2 sIERPNIA 1980
# Masakra na dworcu
koĘotłrym w Bolonii.
Wskutek wybuchu 150 kg

troĘLu ginie 76 osób. Do

szpita[i trafia kotejne 200
osób, z tego 40 w stanie
kryĘcznym. Większość to
podróżni pociąqu Ankona -
BazyLea, na który zawalil się
dach dworca. Do zamachu
przyznają się zbrojne g rupy
rewolucy'ne NAR

3n Wypadek pod Tychami.
Między Tychami a Pszczyną
doszto do zderzenia pociągu
pospiesznego Poznań -
Zakopane ze sktadem
towarowym. Zginęły
2 osoby, rannych byto 18

:* Notły statek PLO.
W Gdyni
na semikontenerowcu pLO

..Bo|esiaw Rumiński " odbyło
się uroczyste podniesienie
bandery

* Nagrodzeni twórqy.
W Sa[i Czerwonej Ratusza
Glównego Miasta wręczono
doroczne nagrody
prezydenta Gdańska
przyznawane wybitnym
twórcom, naukowcom
i dziafaczom kultury.
Nagrodę otrzyma|i m.in.
Renata GLejnert, Stanislaw
Hebanowski, Marian
Pelczar. Stanislaw Potocki

Na okładce

2 sierpnia
§ Stużba Bezpieczeństwa
otrzymuje informacje
o dwugodzinnym strajku
w rejonie II gdańskiego portu.
Do dzisiaj nie są znane
szczególy tamtego protestu.

Czestaw Nowak,
jeden z przywódców
późniejszych strajków
w porcie, zaprzecza istnieniu
takiego protestu, bo ,,port
czekal na to, co zrobi Stocznia
Gda ńska"

§ W gdyńskim porcie zosbją
wzmocnione placówki Wojsk

Ochrony Pognnicza.
To efelć strajku, który odbyt się

29 i 30 tipca, azakończyŁ
podpisaniem porozumienia
z dyrekcją

Trc
=- 
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Józef Kurowski w sierpniu
1980 roku miat 38 [at.

dwoje dzieci i żonę w dziewiąĘm
miesiącu ciąży

+E*-śego dnia bylem w pracr. irk co
§ dzien. Na wieść o strajku nie za-
ś stanawiałem się długo i zostałem

w stoczni razem z innymi. Zona bl,ła na
krótko przed porodem, ale czułem, ze
muszę zostać w stoczni, strajkorvać ra-
zem z innymi. Mieliśmy nadzieję na to,
że coś zmieni się na lepsze. Bo rł,ted}, b.y-
ło już bardzo źle - pieniądze br,łl- mar-
ne, a nawet z tymi drobnymi nie br-ło co
zrobić, bo w sklepach było pusto. _\tv po
prostu chcieliśmy nakarmić rodzinr-. Bv-
liśmy nieprzygotowani, po Iro)tu
wstrzymaliśmy pracę. Pamiętam, ze po-
czątko$,o do strajku nawoływano z ko-
parki, wokół której się gromadziliśml;
przecież nie było w stoczni żadnej nóu-
nlcy.
Kurowski wspomina, że na początku

srrajku był przekonany, że ren protesr
szybko ucichnie. Dyrekcja nawet obie-
cała spełnienie kilku stoczniow,vch zą-
dań. Tak się jednak nie stało. Do stoczni
przyjeżdżały kolejne delegacje, za bramą
pojawiali ,ię ludzie wspierający rtocz-
niowców lv ich działaniach, przynosiii
jedzenie, pieniądze...
- My * tvm czasie strajkowaliśmy, czy-

li leżeliśmy bykiem na styropianie. A sty-
ropianu w stoczni było mnósrwo, prze-
zl7aczony był do ocieplania chłodni stat-
ków. Układaliśmy go wszędzie - w sa-

lach, szatniach, gdzie tylko było można,
To bvły ciepłe dni, więc tak po prostu le-
zeliśnl.v i czekaliśmy.

Pan Józef nie dotrwał do końca straj-
ku. Po 10 dniach na mszę przed stocznią
przvszła jego teściowa i poinformowałtr
go, że ma syna. Vrócił do domu.

Józef Kurowski nadal pracuje w jedl.
ze spółek działających na terenie :t,,.

KATARZYNA wLĄTRi ](] ]_..

Stoczniowcy wykorzysta[i
w Sierpniu krwawą lekcję,
jaką otrzymaLi w Grudniu '70
Arch. iPN
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Robotnicy niosą uL świętolańsą w Gdyni na dzwiach zabitego 17 grudnia 1970 r. Zbigniewa Godlewskego. To wydanenie stało się kanwą PieŚni ,Janek
Mśniewski padł"

Pamięć o tragedii robotników

w Grudniu '70 pzetnłata
mimo zabiegów Służby

Bezpieczeństwa, która

za Wszelką cenę starata się
zatuszowaĆ prawdę. Zwycięstwo

w Sierpniu'80 byto możliwe

również dzięki kultywowaniu
pamięci o Grudniu'70

'1,970 r. Trójmiasto
nieprzypadkowo
stało się miejscem
robotniczych wystą-
pień. §7 aglomeracji

funkcjonowało silne środowisko ro-
botnicze i studenckie.'§7 dorosłe życie
wchodziło pokolenie wyżu demogra-
trcznego, które stanęło wobec ekono-
micznego kryzysu, Już w końcu lat 60.
zaczęlo kształtować się środowisko
młodzieży gdańskiej, która p oprzez za-
interesowania historyczne czy trady cię
rodzinną, na przekór gomułkowskiej
epoce kryrycznie oceniała rzeczywi,

stość. Po Marcu 68 czy Praskiej §7io-
śnie mnożyły się wątpliwości. Lektura
i dyskusje prowadziły do Drugiej Rze-
czypospolitej, coraz częśclej odwoły-
wano się do tradycji narodowo-niepo-
dległościowej. Tradycja ta i wartości
dalej były pielęgnowane w całej deka-
dzie lat 70., choćby przez uczestnicrwo
w duszpasterstwach akademickich.

,, Tiójmiasto było też tyglem etnicz-
nym, w którym mieszali się kreso-
wiacy, Polacy zamieszkujący ru przed
wolnąorazspołeczność Kaszub i Ko-
ciewia, dojadżająca do pracy do
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Historycy
o grudniu:

DrAntoni Dudek
Rewolta grudniowa jako etap
destrukcji systemu
komunistycznego

Bunt robotniczy na Po-
morzu w 1,970 r. Jest przez
historyków powszechnie
uważany za jedno z na1-
ważniejszych wydarzeń
w dziejach PRL. Bardzo
często jednak w analizie
znaczenia rewolty grudnio-
wej eksponuje się tylko jej

decydującą rolę w obale-
niu ekipy §fładysława Go-
mułki. Druga. równie waż-
na rola Grudn la'70, zwią
zana z udoskonaleniem
przez robotników metody
walki z istniejącym syste-
mem władzy, wydaje się
dotąd mniej doceniona.
Ęmczasern ten właśnie
aspekt wydarzeń grudni-
owych wyda je się szczegól-
nie istotny dla zrozumienia
zarówno przemian w świa-
domości społecznej, jakie
nastąpiły w latach 70., jak
i genezy,,Solidarności"

Dr Janusz
Marszalec
Walka z legendą

W Gdańsku, szczegól-
nie silnie na tle tendencji
w kraju. widać było ne-
gaty\Mny stosunek do
władzy komunistycznej.
Odbierano ją jako obcą
i wrogą tożsamości histo-
rycznej. regionalnej. oby-
watelskiej, o gr aniczającą
prawa socjalne. Ten kli-
mat tworzył grunt do
kształtowania się środo-
wiska gdańskiej opozycji.

(...l To stąd wyruszali
partyzanci do szwadro-
nów mjr. Łupaszki w Bo-
ry Tucholskie. §7iększość
jednak próbowała za-
adaptować się do nowej
komunistycznej rzeczy-
wistości, zachowując jak
najwięcej z tęgo) co było
dla nich kiedyś ważne.
Mimo to przez wiele lat
nie byli ,,stąd", byii tu
obcy. Więzi. te prawdzi-
we, zaczęły tworzyć się
po Grudniu, jeszcze bar-
dziej po Sierpniu,

Opozycjonista i socjolog Mariusz Mu-
skar ciekawie podsumowuje to zjawi-
sko: .,Imigranci zderzali się tutaj ze spo-
łecznościami Kaszub i Kociewia, które
zasilały robotnicze załogi Trójmiasta,
§7 tych społecznościach zaprawionych
w walce o tożsamość lokalną i regional-
ną władza komunistyczna jawiła się ja-
ko obca i w zasadzie im wroga. Na
pewno dojeżdżający z daleka chłopo-
-robotnicy nie kwapili się do montowa-
nia zrębów oporu anrvkomunisryczne-
go, ale można pokusić się o tezę, że gdy
już do masowych wrystąpień doszło
(Grudzień '70, Sierpień '80), poziom
determinacji strajkujących był wzmac-
niany cechami osobowościowymi wy-
kształconymi także w walce o tożsa-
mość regionalną".

Klimat przed Grudniem
Pierwsza rewolta rohotnicza przecirv-

ko komunistom - strajk dokerów
- wybuchła w porcie gdańskim już
w sierpniu 1,946 roku. Dokerzy jako
pierwsi odwazyli stę zażądać od ,,wła-
dzy robotniczej" poprawy warunków
pracy. Zaplacili za to wysoką cenę
- uwięziono przeszło pół tysiąca ludzi.
§7 instalującym się systemie jakiekoi-
wiek żądania lvobec władz, kontesto-
wanie rzeczywistości było zbrodnią.
Również podczas przełomowych dla

historii Polski dat, w latach 1956
i 1968 gdańszczanie pokazywali wy-
jątkową aktywność. Szczególnie
w 1968 roku - l l marca w wiecu po-
parcia dla warszawskich studentów
i proteście przeciwko cet7zurze i łama-
niu wolności słowa uczestniczyło bli-
sko 4000 studentów, a 15 marca odby-
ła się w Gdańsku największa w kraju
manifestacja z udziałem ponad 20 tv-
sięcv osób.

Il

Miticja i SB krwawo sttumiły wystąpienia grudniowe
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Demonstra§a peed siedzibą Komitetu Wojewódzkiego Potskiej Zjednoczonej Pańii Robotniczej w Gdańsku 16 grudnia 1970 roku

-W' 
czasach PRL miasta portowe

pełniłv rolę okna na świat. Maryna-
rze wIacali z rejsów z obrazęmbo-
garych kra j órv zachodnich, prz}.wo-
zili zachodnią prasę, dzielili się wra-
zeniami z najbliższymi. Początkowo
kilkaset. a łvkrótce kilkanaście ry-
sięcr- członków marynarskich ro-
dzin nie miało wątpliwości, że chcą
żl,ć jak na Zachodzie: w wolności
i dobrobr,cie. Ten zachodni dobro-
bvt dobrze było widać na słynnej
w całej Polsce hali targowej w Gdy-
ni, tylko tam można było kupić rze-
czy przywożone przez marynaruy
z Zachodu.

Tymczasem w kraju na pracowni-
ków czekały centralnie zarządzane,
rr-ielkie zakłady pracy z fatalną or-
ganizacją i marnymi płacami, a wła-
dze, pró,bowały podnieść wydajność,
poo\\ \,ZSZaląc normy.

ryry_q$qlp$y-j
Magda Kunjcka-
-paszkiewicz

animator kuLtury, pro-
dr.lcent prognmów te-
tełłiżyjn,ń. wspóF
tlńrca kirła[u Vt'ide-
oHjŃvł

- J*k rr szvstkim
gdańszczanom Sier-
pień '80 kojarzv mr

się ze strajkami lr- Stoczni Gdań-

Grudzieńiwalkaopamięć

W 1970 r. władza nakazała milicji
i wojsku silą stłumić robotnicze pro-
testy. Na Wybrzeżu zginęło co naj-
mniej 39 robomików (6 ofiar
w Gdańsku, 18 w Gdyni, 1 w Elblą,
gu, 14 w Szczecinie).

Służba Bezpieczeństwa starała się
zatuszować prawdziwe ptzyczyny
zgonów, można więc przypuszczać,
że oflar było więcej.
Fałszowano akty zgonów; wpisu-

jąc jako powód śmierci inne przy-
czyny niż zastrzelenie i zmieniano
daty, np. wpisy,wano 20 zamiast 1,7
grudnia.
To sprowokowało do walki o pa-

mięć Grudnia, krórą kierownicrwo
PRL za wszelką cenę starało się za-
trzeć, Rodziny pomordowanych na-
chodzili pracownicy Urzędu ds. §7y-

skiej, Lechem Wałęsą i Porozumie-
niami Sierpniowymi. Nikt nie zda-
wał chyba sobie sprawy, że rok 1980
tak bardzo zmieni historię Europy
i świata. Byliśmy bardzo zamknięci
w okowach socjalizmu, zakłamania,
media naglasnialy inną rrcczywi-
stość niż ta, w której żyliśmy. Tak
naprawdę chyba nikt nie wierzył
rv propagandę sukcesu. Porozumie-
nia Sierpniowe to moment napraw-
dę historyczny, Część ludzi nie wie-
rz.-ła rv zmiany. a srało się inaczej.

znań Prezydium Wojewódzkiej Ra-
dy Narodowej w Gdańsku, którzy
odpowiadali za organizac|ę pota-
jemnych nocnych pogrzebów.
Oprócz nacisków i obserwacji wła-
dza przystąpila do korumpowania
rodzin poległych, aby prawdziwa
pamięć o ich śmierci nie przetrwała.
Tylko niektóre rodziny nie uległy
naciskom.
Znana jest historia, ojca zabitego

w Gdyni Janusza Zebrowskiego,
który dyżurował w nocy przy 8ro-
bie syna, po tym jak SB zniszczyła
napis na płycie ,,zostal zastrzelony
przez MO w zajściach grudnio-
wych".
Po stłumieniu grudniowych prote-

stów milicja i Służba Bezpieczeństwa
podjęły dztałania represyjne. Od 14
grudnia 1970 r. do 30 czerwca

Był to stumiiowy krok do wolności
i demokracji. Pamiętam, jak moja
mama płakała, że to najważniejszy
dzień po 1945 roku.

§(i 1980 roku pracowałam w księ-
garni na Długim Targu. Często przy-
noszono do nas ulotki. Chowałam je
wtedy pomiędzy óztełami Marksa
i Lenina, bo tych w księgarni nie bra-
kowało. Oczywiście nikt nigdy nie
kupował tych pięknie wydanych
dzieł, ale w roku 1980 wreszcie do
czegoś się przydaly.
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W
r Więcej dań w -A[ozie"

$ t rrytyczne uwagil ł na temat baru srybkej
obsługi w zaktadźe
gastronomicznym,,Aloza"

- firmowej ptacówce Zakładów
Rybnych w Gdyni, zawarte
W notatce
pt. ,,Barek rybny bez ryb"

odniosły pożądany skutek.
Dyrekcja przedsiębiorstwa

w piśmie do redakcji
poinformowata,
że niezwtocznie podjęto

dziatania mające na cetu

poprawę zaopatrzenia owego
baru.
Ponadto herownik,,A[ozy"
otrzymat pisemną na9anę
za niewtaściwy nadzór
nad pracą personetu. (...)

Sprawdzi[iśmy. rzeczywiście są

do r,r4lboru dania obiadowe,
przekąski i surówki. chociaż
tych ostatnich bez

porównania mniej niż np.

w,,Krewetce" Zaktadów

Rybnych w Gdańsku.

.Głos Ębzeża",
2 §erpnia 1980

W

Takiej władzy się opienmy
Czyte[niry ,,Gazety
Wyborczej" przekazaLi
redakcji eksponaty
do przysztego muzeum

,,So[idarności". Wśród nich
by{a kolekcja,,oporni ków"
- symboli oporu przeciwko
komunistycznej wtadzy,
Kotekcję podarowata Maria
0fierska z Warszawy.

- Najbardziej podobają mi się
te maLutkie. które wychodziły
w stanie wojennym,
specjalnie, żeby nie rzucały
się w oczy - mówi pani Maria.

- D[a mojego pokolenia
tamten czas to było
niezwykte zbjorowe
doświadczenje, okres
niesamowitego buntu.
a jednocześnie wspó[nego
przeĄłvania patriotyzmu.
Bytiśmy młodzi,
zdetermjnowanj i mietiśmy
wie|kie marzenia.

zewidencjonowano 2630 osób biorą-
cych bezpośredni udział w wydarze-
niach Grudnia 1,970 r. Po dokonaniu
wstępnej selekcji, 1014 osób ob|ęto róż-
nymi kategoriami spraw operacyjnych.
W 1972 r, kontrolowano 200 osób w ra-
mach 60 spraw operacyjnych różnych
kategorii.
\7 kolejnych latach prześladowano

ptzede wszystkim przyrvódców Grud-
nia i osoby, które domagały się posta-
wienia tablicy upamiętniającej tragedię.
Niepokornych zastraszano i zwalniano
z pr acy bądź wcielano do woj ska. Agen-
ci wysyłali donosy nawet do żon robot-
ników. Propaganda natomiast usiłowa-
ła przedstawi ać tobotnicząrewoltę j ako
,,wypadki z ekscesami chuligańskimi".
Tajny współpracownik SB o pseudo-

nimie ,,Kasprzak" donoslł w 1,971 r.:

,,Sytuacja w Gdańsku uległa poprawie,
|ecz z mego punktu obserwacji prze-
istoczyła się w głęboki żal większości
społeczeńsrwa i w przyciszony we-
wnętrzny bunt".

Gdy władzy zdawało się, że rany się
zabliźniły, a ludzie zapomnieli, garstka
gdańskich opozycjonistów, doskonale
odczytuiąc nastroje społeczne i zmiany
dokonane w świadomości przez legen-
dę Grudnia, zaczęła organizować opór.
Zariwno dla RMP i VlZZ Vybrzeża
Grudzień był punktem odniesienia,
symbolem sprzeciwu wobec władzy lu-
dowej. Kolejne rocznice były poprze-
dzane więc przez akcje ulotkowe, kol-
portowano tysiące małych i większych
klepsydr,
A kolejne rocznice grudniowej

zbrodni stawały się również dIa dzta-
łaczy gdańskiej opozycji okazjądo pu-
blicznych wystąpień, manifestowania
patriotyzmu. Ludzie masowo gfoma-
dzili się w miejscach, gdzie ginęli ,,gru-
dniowcy", składając wieńce i domaga-
jąc się od komunistyczne1 władzy
uczczęnia ich pamięci. Manifestacja
grudniowa z 18 grudnia 1979 r. tak
dalece zaniepokoiła gdańską bezpiekę,
że pojawił się pomysł przebudowy
okolic bramy nr 2..Proponowano oto-
czenie murem miejsca, w którym zgi-
nęli gdańscy stoczniowcy i włączenie
go bezposrednio do terenu stoczni,
aby uniemożliwić organizację kolej-
nych rocznic.
Dr Janusz Marszalec z IPN:
Powoli Grudzień '70 - wbrew stara-

niom SB i komunistycznej propagan-
dzie - stawał się częścią pamięci nie tyl-
ko robotnicze1 czy trijmiejskiej, lecz
wybrzeżowej, a w końcu - zwłaszcza po
1980 r. - ogólnonarodowej. Przełom
w zbiorowej pamięci nastąpił w 1980-
roku - jedenz 21 Postulatów byłżąda-
niem budowy pomnika ofiar Grudnia.
'§ftedy 

też słowa ,,Ballady o Janku §7i-
śniewskim": ,,nie płaczcie matki, to nie
na darmo" nabrały nowego sensu.

Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej w Grudniu 1970 roku na

Proces

Żądańa ukarania winnych masakry
1970 r. pojarviłł się już pierwszego dnia
po zabiciu robotników i do dziś lię zo-
stały spełrrione. Sledztwo rozpoczęło się
w 1,990 roku. pięć lat później wystarto-
wał proces 12 oskarżonych o sprawstwo
kierownicze. Uznano, że rozkaz użycia
broni był sprzeczny z Konstytucią RP. Na
ławie oskarżonych zasiedli: IWojciech Ja-
ruzelski, órvczesny minister obrony na-
rodowej, Stanisław Kociołek - wicepre-
mier orazKazirnierz Switała - szef MS\W,
generał broni Tadeusz Tuczapski - wice-
szef MON, generał broni Józef Kamiń-
ski - dowódca Pomorskiego Okręgu
§fojskowego, generał brygady Stanisłalv
Kruczek - dowódca 8. Dyrvizji Zmecha,
nizowanej, generał brygady Edward
Łańcucki - dowódca 16. Dywizji Pancer-
nej, podpułkownik Mirosław Wiekierka
- dowódca 3. Batalionu 55. Pułku Zme-
chanizowanego, major 'Wiesław Gop
- dowódca plutonu 10. Pułku §fojsk
Obrony Terytorialnej, pułkownik 

.Wła-

dysław Łomot - dowódca 32. Pułku
Zmechanizowanego, podpułkownik Bo-
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lesłarr- Fałdasz - zastępca Łomota ds.
polinczn,vch, pułkownik MO Karol
Kubalica - komendant Szkoły Pod-
oficerskiej N.{O w Słupsku.
Pienvszl,raz sąd rv Gdańsku zebrał

się w marcu 1996 r. V 1999 r, pro-
ces prze niesiono do \Warszawy.

Oskarżeni tłumaczą się złym stanem

broni przeciwko protestującym ro-
botnikom już nie ż,vją. Proces trwa.

Uniwersytet Robotniczy

Grudniowy protest miał dojrzalszą
formę niż wcześniejsze rr,rystąpienia
robotnicze w kraju. §(/ Trójmieście

żądaniom towarzyszyły hasła demo-
kraryzacji życia publicznego, Poiawi-
ły się pierwsze strajki ,,solidarnościo-
we". Protesfowali portowcy i stocz-
niowcy. Jedno z haseł brzmiało
,,Uwolnić więźniów polirycznych! ".
Jerzy Czarńecki, jeden z gdańskich

stoczniowców, wspomina po latach:

-Wtedy nie miałem świadomości wa-
gi historycznej tamtych rłydarzeń.
Dopiero dzisiaj wiem, żebyły to pod-
waliny Sierpnia 1980 r- Był Sierpień,
bo był wcześniej Grudzień. Ale Gru-
dzieńbył szary,ponury brutalny, prze-
rażalący. Sierpień natomiast - piękny
i radosny. To rł.tedy wybuchała demo-
kracja. §7 Sierpniu wiedzieliśmy, że
wladza nie postąpi rak z protestujący-
mi, jak zrobiła to w Grudniu. Nie uży-
je broni.
- Grudzień był uniwersytetem ro-

botniczym - zaznacza dr Marszalec.
- W roku l980 stoczniowcy wie-
dzieli, że nie mogą wychodzl,ć z za-
kładów, aby nie doszło do użycia si-
ły. Nauczyli się też twardo rozma-
wiać z wladzą i nie wierzyć w jej

obietnice. KRZYSZTOF KATKA

zdrowia i chorobami, sąd .. formowano bowiem
zawiesza portępo*..ri. WedtUg gen. komitery strajkowe
rvobec kilku z nich, Wojciecha i zorganizowane grupy

_ 
Ostatecznie proces 89n. Jaruzetskiego osoby, {9,mol1rlltowa ,

Jaruzel,kiego i sześciu in- ttór..J.óaowah;' W gdlńskim 
P,almo-n\,an o.Karzonycn rozpo- rze powsta, Ulowny

czr-na się u, październiku O UZYOU DrOnl Komitet Strajkowy
2001 r. Obrońc,v gen. Ja- PrzeCiWkO o ponadzakładowym
ruzelskiego domagają 

. 
się protestującym charakterze, a. więc

zwrotuspra\\-\-doproku-'robotnilóń. prototypsierpniowych
ratur,v gciańskiej. Przez ';,-;-.i]':::]' mtędzyzakładowych
nieobecnoścr oskarżonych Juz nle zl|lą komitetów stiajko-
proces się opoźnia. długo tr.wa od- wych. Oprócz postulatów ekono-
czyrywanie akru oskarżenia, ponie- micznych pojawiło się żądanie ,,u7-
waż Jaruzelski moze przeb,r,rvać na branla przez załogi nowych władz
sali nie dłużej niż 4,5 godzin1.. związków zawodowych". §7 Stoczni
- Nie wl,dałem rozkazu użycia Gdańskiej domagano się natomiast

broni, nie popełniłem przestępsrwa uniezależnienlazóiązkówodwładzy
- broni się Jaruzelski. V,'edług jego izniesieniaprzy.wilejówprzyznanych
relacji osoby decydujące o użyciu funkcjonariuszomPZPR.'§fszystkim

gdańską starówkę wjechaty czołgi
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§ 12 grudnia
W sobotę 12 grudnia 1970 r, Wtadysław
Gomułka, ówczesny premier i I sekretarz KC

PZPR, poinformował w tetewizji
o podrłryżkach cen żywności
(średni wzrost ojedną czwartą).
Władza, obawiając s,ię protestów
społecznych, postawiła miti§ę
w stan gotowości.

§ 14grudnia
W poniedzialek Stocznia Gdańska
im. Lenina nie podjęia pracy.
Robotniry rozpoczę[i wiec, domagając się
cofnięcia podwyżek cen.
# Ruszyti pod KomitetWojewódzki PZPR

w Gdańsku. Rozmowa z przedstawicielem
PZPR doprowadziła
do dal"szych protestów. Demonstrująry
opanowa[i radjowóz, który następnie
z powodu braku benzyny pchali w kierunku
Stoczni Gdański ej. Przez megafon
radiowozu nadawa[,i apele o przerwanie
prary i zorganizowanie nowego wiecu
o godz. 16,

§ Tak ko|umna dotarła
do Potjtechniki Gdańskiej. Robotniry
wyważyli bramę, pa miętając protesty
studentów sprzed dwóch lat (11 marca
1968 roku), zaczęLi nawotywać ich
do przyĘczenia się. Krzyczeli,,Chodźcie
znami", ale studenci n,ie zareagowali.
Część stoczniowców udała się do siedziby
Polskiego Radia. aby nadać ape[
do spoteczeństwa, Pracowniry rozgłośni
nie zgodzi[i się i demonstracja wrócita
do śródmjeścia.
Jednym z protestujących był Lech Waięsa,
27-[etni wówczas elektryk ze stoczni,
* W tym dniu po drugiej stronie barykady
członek Biura Politycznego PZPR Zenon
Ktiszko wydat polecenie u;fucia mitidi
przeciwko robotnikom. Doszto do starć
w rejonie mostu Btędnik.
Miticja chwycita patki. demonstranci
broni[i się. rzucając kamienie.
Co najmniej 16 osób zostało
rannych.

§ 15 grudnia
We wtorek o godz.7 przed budynkiem
dyrekcji Stoczni Gdańskiej zebrat się
kil,kutysięczny ttum pracowników, który
udat się w kierunku Komjtetu
Wojewódzkiego PZPR. Miticja użyła patek
i gazu tzawiącego, demonstranci
odpowiedzieti kamieniami,
€ Wladysiaw Gomulka oglosił stan
wy'ątkowy i wprowadził godzinę mitjqdną
w Trójmieście. do miasta weszty oddziaty
wojska z zezwo|eniem na użycie broni.
* W Gdańsku trwaty starcia. Milicja
zaczęta strzelać - zginęło czterech
stoczn,iowców: And rzej Perzyński,
Wa[demar Rebjnin, Józef Widerlik
i Kazimierz Zastawny.
Aby powstrzymać nacierająrych
funkcjonariuszy M0, stoczniowry
zatrzymywa[i tramwaje i samochody. które
po rozpędzeniu kierowa[i w stronę
oddzialów mi[icji.
Walki przeniosły się pod Komitet
Wojewódzki PZPR, który podpa|ono.

,,Re,ichstag płonie" - cieszyti się
demonstranci.
Ę Podczas wieczornej narady
kierownictwa pzpR w Gdańsku zenon
Kliszko stwierdżŁ ,,To, co się dżeje

w Gdańsku - to kontrrewoluda, a z
kontrrewoludą nateĄ walczyć sjtą. Jeżel"i

zgin,ie nawet 300 robotn,ików. to bunt
zostanie zdtawiony".
# Do strajku przystąpił e|bl,ąski Zamech,
w gdańskich stoczniach rozpoczęty się
strajki okuparyjne.

ffi 16 grudnia
Podczas manifestadi wojsko zastrzeLiło
przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej dwóch
robotników - Jerzego MateLskiego
j Stefana Mosiewicza, wietu innych zostato
rannych. Nie pomogty apele: .,Wojsko
z nami" ,,,Nie strzeĘcie!".
# Zenon Kliszko spotkat się z dyrekdą
Stoczni Gda ńskiej. Povńó rzyl swoje:

- Mamy do czynienia z kontnewotudą. nie
jest ważne, że zginie 200 Lub więcej
stocznjowców i zburzona zostanie
stocznia, bo na gruzach starej zbudujemy
nową stocznię z nową zatogą.
ffi Gdyńsry dokerzy i robotnicy ze Stoczni
im. Komuny Paryshej w Gdyni przystąpil"i

do protestu. 0d rana dyskutowati o tym,
co dżeń wcześniej wydarzyło się
w Gdańsku. Zorganizowa[i wiec, podczas
którego zaczęLi domagać się powrotu

.,starych cen" oraz rozmów z wtadzą.
KiLkusetosobowa grupa udała się
w kierunku Komitetu Miejskiego PZPR

w Gdyni. Po rozmowach wtadza
podpisała wstępne porozumienie
z przedstawicieLami robotników.
następn,ie ich aresztowano.
€ W ELbLągu okoto godz. 19 rozpoczęta się
demonstrag'a. KjLkaset osób zebraio się
przed budyn hem Komitetu Miejskiego
PZPR. Gmach obrzucono kamieniamj
i próbowano podpal.ić. Miticja rozpędzita
demonstrująrych, w mieście doszto
do rozruchów, które z przerwami trwaty
przez dwa kol,ejne dni.
* W Tetewizji Gdańsk wystąpił wicepremier
Stanjstaw Kocioiek, który potępit
demonstrantów i wezwat robotników, aby
następnego dnia rano stawitj się w prary.

- Stoczniowry, przystąpcie do prary, są

ku temu wszystkie warunki - apelowat

z
ź

Ń

a

ń
zo

Regularne bitwy między demonstrantami a mili§ą odbywa§ się na ulicach Gdańska i Gdyni

Gazy łzawiące na Targu Drzewnym w Gdańsku
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Kocioiek. A tej samej nory oddziaiy wojska
zajęty wiadukt przy przystanku SKM Gdynia
Stocznia, blokując drogę do prary
zatrudnionym w Stoczni im. Komuny
Paryskiej.

§ 17 grudnia
Jeszcze w nory miticja i wojsko zamknęły
v4,jście z peronów w Gdyni Stoczni.
Po chwiLi zaczęty nadjeżdżać pociągi
z robotnikami, którzy chcieli przysĘpić
do prary, odpowiadając na apel
wicepremiera.
Ludż przybywa[o z każdą minuĘ. Wojsko

zaczęto nadawać komunikat o przerwaniu
prary przez Stocznię
im. Komuny Paryskiej, apetując o powrót
do donóll i grożąc użyciem broni.
Część robotników zaczęła się wycoĄlwać,

aLe zgromadzeni na końcu kerowali ttum

w stro n ę,",,oj s ka. Mi Licja spychała robotni ków,

bijąc icl patkami, Doszto do przepychanek
i rzucania kamieniami. Funkcjonariusze M0

wycofa|, się i do akcji wkrocryto wojsko.

* Pplk \tudystaw Łomotzacząt krzyczeć:

- Ludże, zairrymajcie s,ięl Co robicie, daĘ
jść nje 

",,cLro, 
bo uży'emy bronil

Demorslrarci w datszym ciągu rzucali
kamjenjai,.i ' przesuwa[i się w stronę
żotnie,4,, ł końcu i Łomot się wycofa[,
i o godz. i.:C - ciągLe w ciemnościach
.ozswie:.o-_, c" ryLko dworcowymi
Lata rn;: r-' - ,ozkazat wystrzelić z armaty
czotgor,, e_,,, rowietrze. Demonstranci
na chl,,;:ę cofrę|i się, po czym
konryi-;:,,,a.' narsz. W powietrze poLecia[a

saLt^ia z <e-a:'nów maszynowych, aLe

sioczr':,r.. "ie cofnęL,i się. Łomot rozkazał
oddać sa.",e zaporową w bruk.
Pocsii :,,':l, |.ldz1 bezpośrednio bądź
rykosze:e-. irrn wycofatsię do wysokości

schooć,, l,'a:rktu, wtedy na robotników
spadt1 g"r, 

=,,iące 
i petardy zrzucane

ze śmigt: l:: ł,
€ 0 gc::. E.-i do demonstrantów
doĘą.= ::,:zo Liczna grupa stocznjowców,
któr4i lc ::,:;, prryszli z centrum Gdyni.
Ttum po.:,r--e zacząl zbtiżać się do

żołnier4, ::::r <o|ejne strzały w kerunku
robotnj kć 

". 
,

Przy wiac-<:e Gdynia Stocznia śmierć
poniosło --3 s:;czl";iowców: Brunon Drywa,

Zbigniel,, G: ] le,r,s kl, Jan Kałużny.

Jerry Ku c- r- <, Sranistaw Lewandowski,
Zbi g ni e1,1 \ a::a tl-, J ózef Pawlowski,

Ludwik Pe,-lcri, Jan PoLechoński,

Zygmunt Pcl;:c, Stan js{aw Sieradzan,
Zygmunt GLiiiecki i Marian Wójcik.

€ podczas p,zenoszenia zwtok
Zbi gnlelła Gcd [ewskiego do szpita[a
ktoŚ krzykną,., aby zanieść poLegtego

stocznjowca pod ,,dom partii".
Po chwiii z*,toki ulożono na biatych
drzwiach z pobliskiego baraku i ttum
zanióstje w kierunku centrum miasta.
Śmigtowce nadaL zrzucaty gaz i petardy.
Po dojściu pod Prezydium Miejskiej Rady

Narodowej na demonstrantów czekata
biała [inia, lCcórej przekroczenie miało
spowodować otwarcie ognia
przez mi[iq'ę.
Drzń ze zwłokamj zostaty porzucone
i stoczniowry rozbiegLi się po uticach.

MiLicja ruszyla w pogoń. strzelając
i zabijając pięciu demonstrantów.
Zginęti: Apotinary Formela,
Jerzy 5konieczka, Zbigniew Wycichowskj.
Wa|demar Zajczonko i Janusz Zebrowski.

# Ztapanych stoczniowców mi|iq'anci

doprowadzal'i do pomieszczeń Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, gdzie mitida
katowata ich na tzw. ścieżkach zdrowia.
Kilku zostato cięźko okaLeczonych.
# Tego dnia prasa reżimowa donosiła,
że,,eLementy awanturn,icze,i chu[igańskie.
niemające nic wspóLnego z klasą

robotniczą, zdemolowaty i podpatity kilka

budynków pubLicznych i obrabowaty
kil,kanaście sktepów",
Groźbą zbombardowanja wtadze zmusiły
gdańskich stoczniowców do opuszczenia
zakładów.
€ Tego samego dnia podczas demonstracji
w Szczecin,ie zginęto 12 osób:

Stanisław Kamać, Jadwiga Kowalczyk.
Daniel Kućma, Roman Kużak,
Edward Prysak, Zbigniew Semczyszyn,
Michat Skipor, WaLdemar Sumiński,
Julian Swięcicki, Zygmunt Toczek,

Wojciech Woźnicki i Janusz Wrzodak.

M 18 grudnia

Sytuacja w Trójmieście się uspokoita.
Natomiast demonstrująry w EtbLą9u

podpaLil,i czotg. z którego oddawano
strzaty ostrzegawcze. PatroL M0 zastrze[it
Tadeusza Sawicza. W Szczecin,ie zginęto

dwóch koLejnych robotników: Eugeniusz
Btażewicz i stefan stawickj.
Wladystaw Gomułka zaproponowat
zawieszenie podwyżek, a następnego dnia
podał się do dymisji z powodu ,,ztego stanu

zdrońa".

* 20 grudnia
I sekretarzem KC PZPR zostal Edward

Gierek,
Gomutka ostatecznie odchodzi z powodu

,,zakłóceń sprawności widzenia".

tunkcjonańusze SB go[ą złapanych
demonstrantów

Tajny pogneb jednego z zabitych stoczniowców. Zdjęcie zrobione pzez SB

Demonstracja pned śedzibą miticji i aresztem
w Gdańsku na dzisiejszej uticy 3 Maja

Jeden z zabitych demonstrantów
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Rewoludoniści, Kórą1
od ponad ółvierć wieku

konsekwentnie podążają swoją
ścieżką: Andrzej Gwiazda i jego

żona Joanna Duda-Gwiazda

,r-1 boje są inżynierami, pasjonu-
{ l ią się góramii pracą nad po-
\-.,/ p.a*ą losu zwyklych ludzi.
Byl rok 1976,gdyzarazpo powrocie
z górskiej !\rypralvy otrzymali wiado-
mość o powstaniu Komitetu Obrony
Robotników. Zdobyli kontakt do
KOR-u i zaczęIi wysyłać pieniądze.
Komuniści zareagowali po swojemu.
- §fładze zalożyly nam podsłuch
i przydzieliły ,,obstawę" - wspomina
Andrzej Gwiazda w ,,Portretach nie-
dokończonych" Janiny Janikowskiej.
Niedługo po łm, około §7ielkano-

cy 1977 r., po raz pierwszy spotkali
się z KOR-owcem Bogdanem Boru-
sewiczem. Nawiązali współpracę.
§7eszli do czołówki działaczy §IoI-
ny ch Związk1w Zaw o dowych, włą-
czyli się do tworzenia pisma ,,Robot-
nik '§Vybrzeża". Andrze1 Gwiazda
by| zresztą doskonale przygotowany
do działalności opozycyjne1 - brał
udział w protestach Grudnia '70.

Kiedy w sierpniu 1980 r. wybuchł
strajk w Stoczni Gdańskiej, małżeiv
stwo znalazło się w wąskiej grupie,
która przygotowała 21 Postulatów.
Andrzej reprezentował Elmor, a Jo-
anna Centrum Techniki Okrętowej.
Później Gwiazda podkreślał, że po-
stulaty z Elmoru w całości znalazły
się na liście przedstawionej rządowi
przez stoczniowców.
Joanna Duda-Gwiazda pilnowała

strajkowej orgańzacji.'§fspierała de-
legatów przybywających tłumnie z in-
nych przedsiębiorstw: - Pamiętajcie,
wasza obecność w stoczni jest uzasad-
niona, jeśli strajkują wasze zakłady.

Gwiazdowie - obok Lecha §fałęsy

- należeli do ścisłego kierownictwa
Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego, §fielcy indywidualiści
musieli ze sobą współdziałać.
- Owszem, byĘ tarcia i konflikty

z Gwlazdami czy Anną'Walentyno-
wicz, ale te walki były wtedy uspra-
wiedliwione. Mimo tych waśni my
wszyscy staraliśmy się robić dobrą ro-
botę - ocenia §fałęsa i dodaje: - Gwia-
zdatobył luzak! On byłwyznaczony

do negocjowania punktu o związkach
zawodowych. P r zyjechała już komisj a
rządowa, a jego nie ma,'§7 końcu pa-
ttzę, a gdzieś tam z boku on jakiś ka-
bel zwija. Krzyczę: ,,Cryś ty zwario,
wał, tu komisja czeka", A on: ,,A jak
ktoś się o to przewróci i nogę zła-
mie?". To jest taki facet!

Andrzej Gwiazda jako jedyny czło-
nek MKS-u nie podpisał Porozu-
mień Sierpniowych. - Ustępstwa by-
ły tak duże, że nie mogłem - wyja-
Śnia w ,,Portretach".
Jest też drugi, nie mniej ważny po-

wód. - Musiałem pilnować przepisy-
wania treści Porozumień, aby do §7a-
łęsy trafił właściwy tekst. Siedziałem
przy maszynistce z Urzędu Wo|ewódz-
kiego. która przepisyrvała Porozumie-
nia z brudnopisu, i porówny^wałem,
czy robi to zgodnie z oryginałem, bo
przeciez mogła coś zmieńć. Kńdy
punkt łapałem z maszyny i wrzucałem
do teczki, bałem się komuś dać. Pilno-
wałem, by kartki trafialy prosto do
rąk'Wałęsy - dodaje. Samo podpisa-
nie Porozumień komentował na gorą-
co w ten sposób: - Gwarancje papie-
rowe nic nie dają. Ale mamy jedną
gwarancję, to zftaczy nas samych.

17 września 1980 r. podczas spo-
tkania w Gdańsku delegacji Mię-
dzyzakładowego Komitetu Założv -
cielskiego (po podpisaniu Porozu-
mień Sierpniowych MKS przekształ-
cił się w MKZ) Gwiazda wystąpił
przeciwko idei tworzenia ogólno-
poiskiego związku zawodowego.
- Obawialiśmy się, że poza kilko-

ma ośrodkami w kraju, gdzie dzia-
łala opozycja przedsierpniowa, resz-
ta komitetów może okazać się agen-
turą SB. Zgadzaląc się na jeden
związek, rworzy[iśmy sytuację.
w której ważne decyzje w 80 pro-
centach mogło głosować gremium
złożone z agerltów - tłumaczył.
Jednak szybko zmienił zdanie i po-

parł związek o zasięgu krajowym.
Ńatomiast kwestia agentów, któ-
rych tak się obawiał, stała się z cza-
sem jednym z głównych powodów
konfliktów z częścią środowiska
opozycyjnego.
Od września 1980 r. do lipca

1,981, r. Gwiazda pełnił funkcję
wiceprzewod niczącego Międzyza-
kładówego Komitetu Zalożycie|-
skiego NSZZ ,,Solidarność" Regio-
nu Gdańskiego, Późnie1 został
członkiem Zarządu Regionu. Prezy-
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dium MKZ z gdzlałem Gwiazdów
nazwano wtedy,, gwia zdozbior em"
- była to grupa, która nadal chcia-
ła walczyć. Z kolei §7ałęsa w tym
czasie mówił: ,,Na początku byli
porrzebni ludzie do walki, teraz po-
trzebni są do organizowania".

,,Gwiazdozbiór" nie chciał we
władzach związku,,umysłowych",
prym mieli wieść robotnicy. To ich
reprezentacją powinno być kierow-
nictwo ,,Solidarność" - tak Andrzej
Gwiazda uważa do dziś.

'§7e wrześniu 1,980 r., wbrew Poro-
zumieniom Sierpniowym, władze
utrudniały rejestrację,,Solidarności".
Dlatego Gwiazda zamlerzał w paź-
dzierniku zorganizować strajk
ostfze8awczy.
- Strajk to sygnał: ja się z tobą nie ba-

wię. Mieliśmy do załatwienia konkret-
ną sprawę -Ęestrację zvłlryku.Jań-
gdy ńe najmowałem się jako dopiesz-
czacz komunistów - mówi Gwiazda.

§7ałęsa sprzeciwiał się kolejnym pro-
testom. Ostatecznie Gwiazda, Karol
Modzelewski i Tadeusz Mazowiecki
uz8adniali warunki rejestracji podczas
nieoficjalnego spotkania z Tadeuszem
Grabskim, sekretarzem KC PZPR.
13 grudnia 1981, r. Gwiazdowie

zostali internowani.
-Przyszli po nas do domu. Na do-

le zapakowali nas w dwa różne sa-
mochody i zawieźli do Strzebielinka,
niedaleko \Wejherowa - wspomina
Andrzej, którego oskarżono o pró-

Pokotenia j

Alekandra Wróblewska*
rozmawiata ze swoimi
rodzicami MatgozaĘ
i Jackiem, którzy 25 tat
temu zdawali maturę.

- Tata opowiadał, że
w PRL nie czuł się bez-

piecznie, bo w stanie wojennym by-
ły godziny policyjne, a zomowcy
mogli człowiekowi zarzucić wszyst-
ko, zwinąć go z ulicy i zamknąć
w więzieniu. Jak ktoś chciał wrócić
później ze studniówki, musiał napi-
sać pismo do milicji z wykazem: kto,
w jakim wieku będzie wracać na
przyklad nie o godzinie 21 rylko
o 23.
Mama pamięta, że trudno było

zdobyć pieluchy i ubranka dla nie-
mowląt. Wydzielano wtedy dokład-
ną ilość pieluszek tetrowych i ciusz-

bę obalenia ustroju. Z więzienia wy -
szedł w lipcu 1984 r. Joannę prze-
trzym},\Mano 7 miesięcy.

Gwiazdowie konsekwenrnię doma-
gali się, aby,,S" podejmowała decyzje
w pełni demokratycznie. Ich zdaniem
z tą koncepcją nie współgrala coraz
silniejsza pozycja Lecha §7ałęsy, natu-
ralnego lidera związku.Po 1989 t za-
żądali zw ołania wladz,, S " wybranych
w l98 l r. Związek zarejestrowany
w 1989 r. określili mianem ,,neosoli-
darności" i próbowali - bezskutecznie

- powołać do życia ,,Solidarność"
opozy $ną wobec §fałęsy.
§fładysław Frasyniuk, współorgani-

zator NSZZ we Wrocławiu, podkre-
śla rolę Gwiazdy na początku lat 80.:

- To był człowiek numer dwa związ-
ku, Można powiedzieć, że zastępca
Walęsy do spraw organizacyjno-me-
rytorycznych. Gwiazda to był czło-
wiek, któremu nie zależało na kame-
rach, dziennikarzach, popularności.
On pomagał, właściwie kierował, da-
wał do ręki to, co było potrzebne. Był
to dobry duch MKZ-u gdańskiego.

Andrzej i Joarrrra Gwiazdowie wcią
są aktywnymi społecznikami: podczas
strajków w 2002 r w Stoczni Gdynia
przyjechali do robomików z wytazarni
poparcia, działają w ruchu alterglobali-
stycm).ryn. KRZYSZTOF KATKA

Wykorzystałem wypońedń Andzeja Gńazdy
z kiąźki Janiny Janikowsffiej

,, PortreĘ ni edoko ń czo n e"

ków przypadających na jedno dziec-
ko. Był wtedy taki sklep dla dzieci,
w którym funkcjonowały dwie ko-
leiki. §7 jednej czekali lldzie lprzy,
wilejowani np. ludzie starsi i kobie-
ty z dztećmi, a w drugiej ludzie nie-
uprzywilejowani. Podobnie było
z innymi artykułami - na przykład
papier toaletoury był tylko dla tych,
którzy zbieruli makuiaturę, a na 1ed-
no dziecko przypadala tylko jedna
czekolada miesięcznie, oczywiście
na kartki.

Mama mówi, że iej rodzina miała
szczęście. Nasza babcia pracowała
wtedy z rolnikami i od nich sprowa-
dzała część iedzenia.
* Aleksandra ucry się w GimnaĄum nr 33
w Gdańsku, które realizowało program obcho-

dów rocznia1 Sierpnia '80. Młodzi m.in. prze-

prowadzaLi rozmowy o Sierpniu z rodicami
bqdź dziadkami

NARODZINY so LIDARNOŚc] KRONIK1 SIERPNIOWE ł 11



Uroczystość odsłonięcia pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku 16 grudnia 1980 roku

'W maju ,,Gazeta
'Wyborcza" uystąpiła

do Czytelnikóu
z apelem

o Przekazywanie
pamiątek

po Sierpniu'80
i pierluszei

,,Solidarności" ,
Odzew był ogromny.

Do redakcji trafiły m,in.
setki zdjęć. W .,Albumie
sierpniotuym" j esteśmy
u stanie zaprezentowaĆ
zaledwie część z nich.
Wszystkie eksponaty

przekażemy
do poustaiącego

muzeum,,Solidarności".
Ser decznie dziękuj emy.

Wa.ta h"rrro6 uc.rió* Conradinum przy ścianie Stoczni Gdańskiej w 10. rocznicę wydaneń grudniowYch
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Odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców
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Pod nowy pomniktysiące gdańszczan przynosito kwiatyjeszcze wiete dni pojego odsłonięciu
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'W Teletuizii Gdańsk 16 grudnia 1970 r. wystqpił tuicepremier Stanisław Kociołek,
który potępił demonstrantów i wezwdł robotnikóa

;b1, rwstępnego dnia rano stątuili się u pracy. - Stoczniowcy, przystąpcie do Pracy,
są ku temu uszystkie uarunki - apelował Kociołek.

17 grudnia oddziały wojska weszły na uiadukt przy przystanku SKM Gdynia
Stocznia, blokujqc drogę do pracy zatrudnionym u Stoczni im. Komuny Paryskiei.

Po chwili zaczęły nadieżdżać pociągi z robotnikami,
którzy chcieli przystąpić do pracy, odpowiadając ra apel uiceprerniera.

Ppłk Władysłau Łomot o godz. 5.50 rozkazał uystrzelić z armaty czolgotuej
tł, potłietrze. Stocznioucy na chuilę cofnęli się, po czym kontynuowali marsz.

Łomot rozkazał oddać salwę zaporową u bruk.
Pockki łafiały ludzi beąośrednio bądź ryhoszetem. Przy uiadukcie Gdynia

Stocznia śmierć poniosło 13 stocznioucóu: Brunoń Dryua, Zbignietu Godletuski,
Jan Kałużny, Jerzy Kuchcik, Stanisłatu Leuandowski, Zbignietu Nastaly, Jozef

P at ułoru ski, Ludwik P iernicki, l an P ole cb oński, Zy gmunt P olito, Stanisłalu
Sierad7an, Zygmunt Gliniecki i Marian Wójcik.
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Chłopcy z Grabóuka, chłĘq z Chyloni,
Dzisiai milicja użyła broni,
Dzielnieśrny stali i celnie rzucnll
J anek'Wiśnieulski p adł.

Na drzwiach ponieśIi go Śuiętoiańską
Nąrzeciu glinom, na.przechł tankom.
Ch łop cy sto czniow cy, p omś cii cie druh a,

l anek 
-Wiśniewski 

p adł.

Hucą petardy, ścielą się gazy,
Na robotnihów sypią się razy,
Podoią dzieci, starcy, kobiety,
J anek'Wiśnieuski padł.

leden zraniony, drugi zabity,
Krwi się znchci.alo sląskim bandytom,
To partia strzela do robotnikóą
J anek 

-Wiśnieuski 
padł.

Knuauy Kociołek to kat Tróimiała,
Przez niego giną dzieci, niewiasĘ.
Poczekaj, draniu, my cię dostaniem,
l anek'Wiśnieluski p adł.

Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy G dańska,
I,dźcie do domu, skończona ualka,
Swiat się douliedział, nic nie powiedzial,
J anek'Wiśniewski padł.

Nie płaczcie matk| to nie lw darmo
Nad stocznią sztandar z cznrrą kokardą
Za chleb i luolność, za noluą Polskę
Janek Wiśnieuski padł.

tekst Krzy sztof D ow giałło

fr§#§§r§w§
§ ća ńg*ł §tceania'§errła*tłlła'
§łł. J.Fitsa§s*iega §p§§*a Ahcyjła
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