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4 SIERPNIA 1980
ffi Katastrofu[na powódź
wIndiach. W pótnocnym
rejonie kraju utonęly lub
zostaty uznane za zaginione
483 osoby. Zniszczonych
jest 162 tys. domów. Straty
materjal.ne oszacowano
na 200 mln dolarów

ffi Na Krymie Leonid
Breżniew (na zdjęciu) spotkat
śę z Nicolae Ceausescu.

Celem spotkania obydwu

dyktatorów jest omówienie
spraw,,pokoju" przed

zbtiżającą się sesją ONZ

# Uzędowanie
na stanowisku
pzewodniczącego MKOL
rozpoątna Juan Antonio
samaranch. pierwsze

oficjaLne wystąpienie
ma miejsce w Moskwie

W NBPwprowadził
okolicznościową miedzio-
niklową monetę o nominale
20 zł z sylwetką ..Daru
Pomorza". Wybitoją z okazji
50. roczniry stużby
żaglowca pod poLską

banderą. Projekt wykonała
Stanjstawa Wątróbska

# Wojewodąstupskim
został czestaw przewoźn,ik

Na okładce

stoczn,iowa drukarnia
produkująca ulotki
i biuletyny strajkowe.
Fot. Zbigniew Trybek

0środek KARTA

4 sierpnia
l ZwięzieniawGdańsku
po odsiedzeniu 3-miesięcznego
wyroku za udżat w manifestacji
z okazji roczniry Kons$tucji
3 maja wychodzą Dariusz
Kobzdej i Tadeusz Szczudlowski

§ W Warszawie rozpocząt śę
tygodniowy stnjk MP0.
Wysunięto postuLat nowych

wyborów do rad zakładowych,

gwarancji bezpieczeństwa

dla straj kujących, zaptaty

za okres strajku oraz dodatku

za pracę w szkodLiwych

wa run kach

] WŁodzi stnjk rozpoczyna
się w kiLkunastu zakładach.
Wśród postulatów dom,inują

żądania ptacowe

- 0d pewnego czasu czuliśmy,
że coś się wydarzy, a jak się już

zaczęŁo, to aŻ Ścisnęto mnie w dotku
i trzymato do końca sierpnia
- Wspomina wybuch strajku

stoczniowiec Wiestaw M ałyszko

§
&§

zternastego przyszli do nas, na'Sil-
-5, czyli wydział stolarski, ludzie,
którzy powiedzteli, że jest strajk

i ze mamy zalmować bramy. No to bez
gadania zajęliśmy. Było jasne, że dzieją
się wielkie rzeczy t żę trzeba się w to włą-
czyć - rłumaczy V/ieslaw Malyszko.
- Mieliśmy uważac. żeby w zakladzie nie
pojawiali się nieproszeni goście. Tych, co
nie chcieli zostac w stoczni. wypuszcza-
liśmy, bo po co kogoś trzymać na siłę?
Myślę, że każdy ze strajkujących miał
swój wklad w powodzenie proTestu.
\fiesław Małyszko z dumą wspomina

transparent zalvieszony na daszku bu-
dynku RN - czyli biura projektowo-
-konstrukcyjnego. - Zrobily go drł,ie
pante z działu projektowego, To były
polączone spinaczami białe kartki pa-
pieru, na których wymalowano czar-
nym tuszem napis ..PrzerwiIcie pracę

- Bądźcie z nami!" Vyszliśmy przez
okno toalety budynku §7-5 na daszek
i tam go rozwiesiliśmy. Miał ze cztery
metry długości, więc było go widać
z daleka.
55łetni dziś Małyszko (wciąż pracuje

w stoczni) podkreśla, że sił i nadziei do-
dawaii strajkującym mieszkańcy Trójmia-
sta - wszyscy ci, którzy w dniach prote-
stu przychodzili pod bramę zakłądu.

- MÓwili nam, że ta walka przl,niesie
efekry i wspierali nas na wszelkie sposo-
by. Dawali, co fylko mogli, Sami rł-ieie nie
mieli, ale się dzielili. Któregoś dnia pew-
na starsza pani podarowała nam kołdrę,
żebyśmy nie marzii w nocy. I jak tu się nie

&
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Elementem konspiracji zawsze były ulotki. Bibułę drukowali stoczniowcy, KOR-owcy, cztonkowie RMP, Później wystarczytoją roznucić

- 0d kiedy Hodysz uświadomit

nam, jakimi Środkami

dysponuje SB - agenturą,
podsłuchami, że potrafią nas

catymi dniami śledzić

- nadaliśmy drukarzowi
pseudoni m,,Kowalski". Tak

nazywaliŚmy go we wszelkich

rozmowach - wspomina

Arkadiusz Rybicki. - 0dbiór
wydru kowanych mateńałów

odbywat się zawsze przez

pośrednika

a początku lat 70. Ja-
cek Kuroń w ,,Kultu-
rze" podsumował do-
świadczenia opozycji
w Polsce. Iil/niosek

- nie tworzyć nielegalnych organiza-
cji, bo na to są paragrafy, nie łamać
prawa, bo za to SB może wsadzić.
Budować środowiska ludzi podob-
nie myślących, dziaIać jawnie, wyda-
wać komunikaty, podpisywać je

własnym nazwiskiem. * Z czasem
według tego wzoru zaczęla dzialać
cała opozycja: Komitet Obrony Ro-
botnikóq Ruch Obrony Praw Czło-
wieka i Obyrvatela, potem,Konfede;
racja Polski Niepodległej i Ruch
Młodej Polski - mówi Bogdan Boru-
sewicz, działacz KOR-u i '§folnych

Związków Zawodowych. - Bez
konspiracji jednak się nie obeszło,
bo tajne musiały być drukarnie.

- Tak czy inaczej nasza konspira-
cja miała pokojowy, nie wojskowy
charakter. Poza pionem wydawni-
czym nie było żadnych komórek,
stopni czy pseudonimów - dodaje
Arkadiusz Rybicki, jeden z założy-
cieli RMP.

Kpt. Hodysz
uprzeimie informuje
Gdańska opozycja dysponowała

własnym kontaktem w Służbie Bez-
pieczeństwa. W 1978 r. do Aleksan-
dra Halla, dzl,ałacza ROPCiO,
apiźnlej RMĘ zgłosił się kapitan SB
Adam Hodysz i zaoferował współ-
pracę. Z czasem Hodysz zaczął
uczyć,,młodopolaków" sposobów
na uniknięcie wpadki przy druku.
- Stworzyliśmy specjalny, niejaw-

ny pion wydawniczy. Kontakt P
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z drukarzami miała rytko jedna osoba, mój macji. bo sB ba,rdzo dbała o to, by nawet we_
"6;; 

Mi.;k- _ .p.*ira, nlńdiusz Rybicki. *nąi, dostępdo wiedzy operacyjnej byl ogra-

_^ż;i;"- , d.,ik".ry oficialnie nie 
'dzialał niczony. ł łtb sprawna organlzacja,lreszt1,,

* "p.iy.ii. 
Mieli nórmalne prace. Oni nie my.nie umieliśmy wyciągnąć z rych lntormac1I

orzvchodzili na nasze i#;;i";;-;y nu i.t . wielkiei korzyści. .Naw.ć1 1ak rozpoznaliśmy

il-- ," i.r.i.hś chrzcinach ktoś się przypad_ agenta. to_ nie oglaszaliśmy tego w naszym

kiem pojawił i porem było komisyjne niszcze- piśmie, rylko rozpuszczallsmy wtcl, lo z Kotel

nie zdiec, ; le zawsze do każdego na czas docieralo,

RMP'miał dwie zakonspirowane grupy ludzi
posiadaiących dostęp do drukarni..jedna dzia- Józek nie wytrzymał
łała w Gdyni w środowisku żeglarskim skupio-

ó;;;ke-iti"iiłłir.*.r.i.t 
-_ piot." i Toma- -VI 1,979 roku doprowadzlłem do konspi-

sza. Drugą grupę, q*offią się , dusrpaste. racy jnego spotkanii,H ody:??_z Bo€danem

.*" l.riii§* !iosćioł. piiv ul. ń.ki.*i.., Boiuseńiczem,_ czlonkiem KoR-u. od _tego

;; \Xj;,.o;, p..*"Jłł-śd*o.i.louol. czas,u istniały dwa. kanały .łączności rlo!12z?
_ óa n.ay Hodys, uświadomił nam, jakimi z gdańską opozycją: mój i tsogdana _ mowl

środkami d/sponuje SB - agenturą, podsłucha- Aleksander Hall,
ńi_ 

^ 
,""'"ria nas całymi dniami _ Hodysza uwiarygodni}y s."ry.is

*:*:-; ,mli# fi""T# rlt cł 
in_alz111,:" ilrj*'##x".Jij,g:ifl.ęffiIil

[,;tid';.";; *rr.lr".r,- ."i.ó konspiracja miata zwtązków Zawodorvy-ch. i.rl g11o-

;;;h: #;;";"R tŃ. - oa pokojowy, nie wpnpracownikiemSB-uzupełniaBo-
ffi;'' *yd;k";;;ył 

- 

-ł.,i a Ióry woi s koń cńara kter. nlseńcz, - Sam pd:, 
i 
-_*:t*:|

i1'#ł i1ffixi łJi.,j ił,i','ij_ 
" r"li oi:l_:i ffHl'ń'ffi';?u:::H#JffiY 3:

i.. i""*uri Pot - ktos';irivtto oJ- wYdawliczYm. Henl_a §[ujcq z KoĘ-u wszystkie ad

;i.."Ł T. ;dr*y .iąi"ły .Z. ;ń;_ nie byto żadnych resy, kóre odwiedzaliśmy, lrV ".9a1o_
niały. Czasami czyiś rodzice wyje- komórek, stopni n,'',.l\" Ęy9,* Zachodnim on się na

chali na urlop i było wol

Tł;,,ł,}iłł**,-"**iT'if 
fi :ft,i! T,"-:'ffi fl*H$rffią" mnrr*Ó;til' 

|.t.ii t"ńi.o*uni, Rybicki, jeden on-się przy ry-.rr".ą.,,.tawrąŁ |o
bvłv same spotkania z ńodyszem, z zatożycieti RMp to ja się też stawalem. lylko ze la do_

;tr;:";;;;;{"r';;;ękrrą ostroż_ sułem mocno w głowę, q i:,"".l*:]
il;a p;r;,lr;;;.h pośredników. Hodysz. się udalo. No nic: 18.c9Pi. w areszcie i wroctłem

il;; ;"";"ki ipo,tuni'..';'Jor,...rrlą,. in'fo. dó prary. potem odcięliśmy s.re 
^o{ ]!lszka,

macii o systemie prr.v ss. ńko*.ł zy.i.. Borusewicz, podobnie iak RMĘ pod koniec':ii;d;;;;l; [ilń.r"*ięd,,ał, kupćie ga- 1978 r. posiadał już własny ,ik"P!i.s:iiy

^,ę-"w-J"zu,. 
n.iodu-. Będzie,wieli<i. iu6el pion wydawnic?. Byli w nim Andrze1 tsutkte_

z okazji35. rocznicy p"i"rińi" ruriri.Ji ótł*u wicr, ,And.,rej ,Kolodziej, 
piotr Kapczyński

lirŃ i S"ZUy Be/pieczeństwa_i wsŹyscy będą i Jól9f Przybylski,,
."ti.l"uie zdj,ęcia.w "rń.ir. 

u|ł".'uł^'.t."t - "- piot, miał wydawnictwo Alterna,r-, *
,ri" ga"n.r.i.ió.u..ii, ;i;;;;irt"ki.go *y- on w Sierp_niu wydrukował ulotki o zwolnie-

Jri"ń, 
"a.r.Ó.o*uńi'rl;;g;_ 

pod zdięciańi niu Anny §ralentynowicz - mówi Borusewicz.

,rr*i.uli" uyrn a.tr*u r."ń"o. Ń. ń"io.t" - Dałem im czeŚki. powielacz Cyklop, którY

ffi|*; ó;;;ńil ;;C !"ń| ,ęł. przekazał,mi Mirek9hoiecki, za|ożycte| ofi-

oqromnat Zorganrzowan siła_,priypomina R1_ iyny *yda*niczej Nowa. on zdobył gdzieś

bicki. - Ale i ńodysz nie miał wszysrkich infor- większą parttę tych maszyn,

ffi Drogą wszechstronnej wspótpracy
g 6 Tradyqyjnejuż spotkanie na Krymie

f ,} I sekretarza KC PZPR Edwarda Gjerka

z sekretarzem generalnym KC KPZR,

przewodnicząrym Prezydium Rady Najwyższej ZS RR

Leonjdem Breżniewem należy do wydarzeń

o najwyższej randze dla naszych
parti,i, państw,i narodów,
Bl.isk,ie stosunki i ścista wspótpraca
Polsh ze Związkiem Radzieckim

- z naszym najważniejszym
sojusznik,iem i wiel,kim sąsiadem,
są od zarania Pol"ski Ludowej

rozwoju naszego państwa. którego fundamentem
jest ideowa, internacjonatistyczna więź PoLskiej

Ąed noczon ej Parti,i Robotn,iczej i Kom unistycznej

Pirtii Związku Radzieckiego - kierowniczych sit

w obu krajach.
Takjak póprzednie, również i obecne spotkanie
po ńko-radzi ecki e na n ajwyższym szczeblu stużyć

kamieniem węgielnym polskiej potityki

zagranicznej. Sojusz z ZSRRjest ostoją naszego

niepodl,egtego bytu i bezpieczeństwa granic

oraz czyn ni ki em wszechstronnego, socja[istycznego

będzie dalszemu po9tębianiu
*r.J.rr.vil,'r korzysinych stosun ków

naszych państw i narodów. Przywódcy

Potskj i Z5RR wymienil.i informacje
i pogtądy na temat sytuacji w ich
krajach i podejmowanych zadaniach
w różnych dziedzjnach. Z uznaniem

podkreśI"ono, że potiĘczne współdziatanie PZPR

i rRZRlest motoryczną sił,ą dalszego zbliżenia

narodów Polski i Związku Radzieckiego oraz

stałego pogłębiania,ich wi e[ostron nej wspólpracy,

,Trybuna Ludu",4 sierpnia 1980 roku !l
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Krótki okes, gĄ r9zkteja.nie plakatów,,Solidarności" nie groziło aresztowaniem. trwał od końca sierpnia 1980 roku
do 13 grudńa 1981 - dnia wprowadzenia stanu wojennegó

łli{ 9 Sieryniu";

Mirosław Rybicki,

brat Arkadiusza

Rybickego - jednego

z liderów RMP.

W czasach konspiracji

odpowiadał

za kontaĘ
z drukarzami.

Po 1989 r,pfzez
wiete tat był

w koszalinie

wydawcą,,Głosu

Pomorza". Obecnie

mieszka w Gdańsku,
pracuje w Agencji

Rozwoju Pomorza.

Józef Pąbytski.
Ukrywający się
Bogdan Borusewicz

za jego

pośrednictwem

ustalał przepływ

informacji, maszyn

drukarskich, papieru.

Tużprzed stanem

wojennym Przybytski

wyjechał z oficjatną

detegacją

,,Solidarności"
na zachód i tam

zastał go 13 grudnia.

Zajmował się pomocą

humanitarną

dta Potski. Dziś

mieszka w Betgii.

o

z
oa

Tymon

Tymański
muryk, kompo4ltor

Pamiętam, żewtam-
Ęm okresie grałem
w takim zespole Ho-

napki czy rarytasową wtedy pepsi-
-colę. Miałem zaledwie 12 lat, pa-
miętam, że tata słuchał wszystkich
tych historii w Radiu \łolna Euro-
pa. Choć nie za bardzo wiedziałem,
o co chodzi, to czułem pod skórą ja-
kieś dziwne, wręcz niepokojące
emocje wiszącej w powietrzu gewo-
lucji. Nie należałem do ruchu zwią-
zane1o z toznoszeniem bibuły czy
konspiracją, ale interesowałem się
tym, co się dzieje. Później, jak były
zadymy na ulicach, to nie chodziłem

na nie - bałem się, że stracę oko al-
bo że dostanę kamieniem w głowę
- a chciałem być muzykiem.

Pamiętam także, iż wtedy w na-
szym domu było bardzo kiepsko
z jedzeniem. Mamie raz udalo się
zrobić jakieś zakupy i przyniosła 20
słoików ogórków, majonez, kilka
bochenków chleba oraz |akieś zupki
w proszku. Potem robiła z tego, co
mogła. Dodawała jakieś warzywa
z działki.

not. KM

wling Dogs i choć byly wakacje. to
chodziliśmy na próby przynajmniej
tlzy ruzy w tygodniu. Poza tym sta-
raliśmy się grać na różnych impre-
zach - ale nie za kasę - tylko za ka-

NAR0 DZINY S0 LiDARNOŚCI KR0N]K] SIERPNIOWE. {)



Andrzej Butkiewicz.

W czasie strajku

sierpniowego zostat

oddelegowany przez

Borusewicza do pracy

w drukarni w stoczni

w Gdyni. W stanie

wojennym wyjechał

do USA. gdzie mieszka

do dzisiaj. Pracuje

w drukarni.

Piotr Kapczyński,

członek

konspiraryjnego pionu

wydawniczego

Borusewicza.

Mieszka w Sopocie,

prowadzi

wydawnictwo

zajmujące się

mapami.

'Maszyna drukarska stała u Józka Przy-
bylskiego, w Nou7m Porcie, w mieszkaniu
przy uI. '§(i'yzwolenia" - pisze w swoich
wspomnieniach nieżyląca już Alina Pien-
kowska. ,,'§f związku z tym nie mógł on nic
podpisl-wać ani się pokazywać na demon-
stracjach. Miał kontakt tylko z Bogdanem
Borusewiczem. Pracował w Budimorze. Po-
nieważ w połowie Sierpnia '80 nie wiado-
mo było jeszcze, jak się strajk potoczy, Jó-
zek miał siedzieć w domu, z tą drukarnią.
Milicja o nim nie wiedziała. Ale nie wytrzy-
mal.zaladował na samochodzuk dużo ko-
szy z bułkami, a że na teren stoczni nie-
znanych ludzi nie wpuszczano, więc podał
na bramie nazwisko, powiedział, że jest pie-
karzem i wiezie bułki. I w taki sposób wje-
chał na teren, Strajk miał już swoją dynami-
kę, więc Bogdan powiedział, że jak już jest,
to niech zostanie. Józek miał chyba prze-
pustkę numer 1".

Powrót do podziemia

Grupa ludzi skupionych wokół Boruservi-
cza, oprócz redagowania ,,Robotnika Wy-
brzeża", zajmowala się także kolportażem
wydawanego w stolicy KOR-owskiego
,,Robotnika".
- Nakłady odbierałem na ogół osobiście.

Brałem około tysiąca egzemplarzy. Dużo
przewozlła mi też Aleksandra Sarata z mę-
żem. Nawet nie wiem, jak to robili, bo zgod-
nie ze sztuką konspiracji w ogóle mnie o tym
nie informowali. Ale chyba pociągiem - do-
myśla się Borusewicz. - §7ychodząc nakaż-
de konspiracyjne spotkanie, zawsze patrzy-
łem, czy nikt za mną nie idzie. Mieszkałem
wtedy w Sopocie, tuż przy iesie, Jak widzia-
łem, że mnie śIedzą,to szedłem lasem do Oli-
wy. Czasami to dwie-trzy godziny musiałem
spacerować, żeby ich tam zgubić.
§fpadka kolportera pociągała za sobą

utratę nakładu i duże nieprzyjemności. To
właśnie za to zwo|niony został ze Stoczni
Gdańskiej Andrzej Kołodziej.
Bibułę w zakładach rozprowadzali rów-

nież zwtązani zWZZ inżynierowie i robot-

Biuletyny strajkowe, odezwy, ulotki powstawa§r na nieskomplikowanu

Osobną lekcją konspirowania były

Same Spotk anIa Z Hodyszem,

aranzowanć z naju.iększą

ostroZnoŚci ą przez lańcuch

pośrednikólr,, Hodl,sz. idąc na takie

spotkanie i dostarczając informacji

o sr-stemie pracy SB,

rr zr-kolvał życie.

Andrzej Kołodziej.

W Sierpniu 1980 r.

w pojedynkę wywotal

strajk w gdyńskiej

Stoczni im. Komuny

Paryskiej. Pzed
stanem wojennym

próbował pnez

zieloną granicę

w Czechosłowacji

przedostaĆ się do RFN.

Dostał kilkuletni

wyrok, który

odsiedział

w czechosłowackim

więzieniu.

Po powrocie związał

się z ,,Solidarnością

Walczącą" Korneta

Morawieckiego.

Obecnie mieszka

w rodzinnym 7ag6rzu

w Bieszczadach.

W
Katapulta do ulotek
Konspiraq'a to ulotkj - Ęm skuteczniejsze, im więcej osóbje
przecz.lta. Rozdawanje ulotek w 1980 roku oczywiście
nie wchodziło w grę - trzeba byto je rozrzucić j uciekać.
Pomagaty w Ęm speq'aLne urządzenia - tahejak przedstawiona
na zdjęciu ,,katapu[ta", dostarczona przez czytelnika do redakdi
,,GazeĘ Wyborczej" podczas akcji zbierania pamiątek związanych
z Sierpniem '80.
Wykonana domowym sposobem ,,kataputta" skiada s,ię z kjLku deseczek
i sprężyny. Jest niewielkich rozmiarów, łatwoją byto ukryć przed miLiq'ą

- najwyraźniej stużyta do rozrzucania ulotek w ttumie.
- Byto kilka rodzajów urządzeń tego typu - mówi Jacek Borzych, prezes
Fundadi Archjwum Filmowe,.Drogi do niepodLegtości", która razem
z,,Gazetą" prowadziła akcję zbierania pamiątek. - Na dachach domów
ustawiano wyrzutnie. które rozrzucały ulotki po odpa|eniu ,,Lontu"
papierosem. W tramwajach czy autobusach uzywano tub napełnionych uLotkami.
Przystawiato sięje do okna j za chwiLę caty pojazd byt peten bibuty.

':,. " .-' :'*
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poWie[aczach

ffi Mition pasażerów pzewiozta biała flota

Ą ą Mimo kaprysów aury statki i wodo|,oty
,' .ł biatej f|oĘ cieszą się dużym wzięcień

u turystów. Wtaśnie w ub. piątek ZegLuga
Gdańska przewiozła miLionowego pasaiera.
Milionowym pasażerem okazata się Anna
Kofodziejczyk z woj. krakowskiego. księgowa
z Krakowskich Zakładów Kamienia Budowl,anego,
która odbyła podróż wodototem ,,Poszum''.
Pasażerką nr 999 999 była Anna Trudzik z POM
Radym,in w woj. przemyshm, zaś nowy milion
rozpoczęta Wiestawa Łuszczyńska, pracowniczka
Spotem w Lubtjnie. Trójce pasażerek dyrektor
Zeg [u gi Gda ńskiej Fra nciszek Siko rski wręczyt
kwiaĘ i upominki.
Jak poinformowat dyr. naczelny Zegtugi Gdańskiej
Jan Myśticki największą frekwencję notuje się na
[iniach: Gdynia - HeL. Sopot - HeL, Gdańik - Het
oraz wycieczki statkiem po Mottańe, a także
wycieczk w morze z Ustki, Łeby i Wtadystawowa.
Tytko w Lipcu przewieziono pót miliona turystów,
zaś do końca sezonu żegluga przewiduje
przewieżenie ponad 1,5 m[n osób.
Z anaLizy potoku pasażerów wynika, że najwięcej
turystów udaje się statkamj i wodototami na Het.
Nie ma tamjednak dotychczas dworca '
pasażerskiego. Jak się dowiadujemy, jego
budowę miano rozpocząćw roku bieżąrym,
jednak sprawa znów utknęla w martwm
punkcie. A szkoda. 

ffi
.Dziennik BaĘch", a śerlnia 1980 

ffi

nicr; Jerzr Borowczak. Bogdan Felski, Lu-
drvik Prondziński, Boeda"n Lis. Andrzei
Grr ia,,da. .Lech Walęsai Annn Walenrynol
u-icz i rr-ielu innych.

Punktem kontiktowym Lecha \rValesv bvł
klosk Ruchu na Srogach. gdzie mieszkł.
Pracorr rła tam Ewi Osowska. Walęsa
zlirocll.na n|ą u_wagę. ho Osowska namięt-
nie słuchała Radia Wolna Europa. Kioskar-
ka przechorirrvała dla niego materiałv do
dvstrr bucji. V pierwszycli dniach st;iku
po|awiła się ri Sroc., ni Gdańskiej.

Borusewicz: - Po Sierpniu l980 roku prawie
cala mo|a konspiracrjna struktura wvszła na
powierzchnię. Niekrórzy iuz w Sieroniu. sdv
przylechali do srocznl,'inni dopiero 

"ońĆ;w_,. karnawale", gdy rozpoczęło'się rworzenie
..Solldamości". Gdy w}bucŃ sran woienny.
musiałem wszystko zacąć od nowa. Tvlko tń
razem bvło iń dńo łarwiei, chętnvcń do ora-
ry wopoz.vc|i byĘ i* nie dziesiątki, a rysiice.
- Młpo, Sierpniu nie zdekonŚpiiowaliSmy

naszych _drukarzy. I całe szczęście. Bardzó
się przvdrli. gdv l2 grudnia l98 l roku na
imieninach olka Halla zadzwonil telefonz in{ormacją od Hodysza: ,,Ciotka nie
przyjdzie, bo jest choia'', có oznaczało
oczyrviście wprowadzenie stanu wojen nego
- tłumaczy Rybicki. - To w oparci., o,rńh
stworzyiiśmy -uv stanie wojennym całe nasze
zaplecze organizacyj ne.

NłĄREK STERLINGOW,

Edwin Myszk, członek

WZZ. Jak się okazało

pod koniec lat 70.

pracownik sB.

ZałoĄł wydawnictwo

Gryf, które w 1989 r.

zalało rynek zakazaną

WczeŚniej [iteraturą.

Miał ogromne nakłady

i zyski. Teraz ma firmę

w Gdańsku, wydaje

książk, czasopisma,

zarabia na audiotele.

Sławomir Sobol,

członek pionu

wydawniczego RMP.

Nigdy nie zająl się
potiĘką. W latach 90.

założył firmę

remontową corina.

Nadatją prowadzi,

mieszka w Gdańsku.

. NARODZINY sOLID4_!r



Nazwiskoiadres,awtle
pomnik Poległych

Stoczniowców - tak wygląda jej
wizytówka. Dla kolegów
z zakŁaduz,,Pani Ania".

Tak znana i tubiana, że ujęta się
za nią cała stocznia

nna Walentynowicz została
zwolniona ze stoczni Gdań-
skiej 9 sierpnia 1980 r. Suw-

nicowej wydziału W-2 i dzlałaczce
§7olnych Związków Zawodowych
brakowało wtedy do emerytury
pięciu miesięcy. Bogdan Borusewicz
od razu zorientował się, że to do-
skonały powód do strajku. że stocz-
niowcy wystąpią w obronie po-
krzy.wdzonej.

14 sierpnia w zakładzie od rana
wrzało. Dyrektor Klemens Gniech
próbował nakłonić wiecujących ro-
botników do rozmowy. Oni posta-
wili warunek - będą negocjować, je-
śli w stoczni pojawi się Walentyno-
wicz. Tłum skandował: ,,Pa-ni A-
-nia do sto-czni!". Dvrektorskim
dużym fiatem pojechał'po nią do
wrzeszcza człowiek Borusewicza
Bogdan Felski: - Pani Aniu, załoga
stoi, stocznia zatrzymana w pani
obronie. Nie będzie rozmów, jeśli
natychmiast pani nie przyjedzie.
'§7zruszona odpowiedziała: - Oj,

Boguś, pójdę się tylko przebrać,

Pokolenia :

Justyna Rodak* rozmawiała z Markem
Rodahem, swoim ojcem.

- Mój tara w 1980 roku
miał 14 lat. Czyli do-
kładnie ryle, ile ja mam
dzisiai. §7 szkole nie-
którzy nauczyciele na
swoich lekcjach prowa-
dzili pogadanki. w któ-

rych wypowiadali się negarywnie
o wydarzeniach w stoczni oraz straj-
kach. Tak naprawdę jednak o zdaniu
ucznia na ten temat decydowała opi-
nia jego rodziców. Jeżeli popierali po-
stępowanie strajkujących, ich dzieci
teżto roblły. Większość kolegów mo-
jego tary miała inne poglądy niż na-

pani Ania na bramie

Do Polski przfechała po wojnie
z §fołynia dzięki pomocy oĘch ludzi,
którzy ją przygarnęli. Zaznała jednak
u nich także cierpień i biedy. Stocznia
dala je1 szansę na lepsze życie, To tu
ukońcfa kurs spawacza. Ale nie-
szczęścia nie chciaĘ jej opuścić - prze-
szła clężką chorobę i śmierć męża,
Zawszesłynęła z odwagi. Ne bała się

pytać, gdzie zgnęły pieniądze społecz-
ne, nawet gdy było jasne, że zagamęIi
jedzialacze PZPR. Gdyw 1978 r.asły-
szała o'§folnych Związkach Zaw odo -
w7ch, nie wahała się. To była organi-
zacja dla niej. Dyrekcja stoczni próbo-
wała zamknąć jej usta, ale rewizje
i przenoszenie z wydziałll na wydzial
nie robiły wrażenia na pani Ani. An-
gielski historyk Timońy Garton Ash
nazvvał ją ,,Matką Courage" stoczni
- corrrage znaczy odwaga.

Należala do ścisłego kierownicrwa
Międzyzakładowego Komitetu Straj -

kowego. 16 sierpnia, kiedy upadał
,,mały sffajk", wfaz z Aliną Pien-
kowską, Henryką Krzyrvonos i Ewą
Osowską stanęła przy bramie i za-
rzymala stoczniowców opuszcza ją-

cych zakład. Tego samego dnia roz-
począł się jej konflikt z Lechem Wa-
łęsą. Zarzuclła mu zdradę, ponieważ
chciał przerwać protest.
Jesienią 1980 r. spór z §7ałęsą na-

silił się. 
-§(l'alentynowicz 

miała żaI, że
nie dopuszczono je| do udziału
w wizycie delegacji,,Solidarności"
u prymasa Stefana §7yszyńskiego,

uczyciele. '§(l'szkole taty krótko po
wakacjach nie .odbl.wały się lekcje
i zwracano mniejszą uwagę na dys-
cyplinę niż wcześniej. Niekiedy nie-
obecności w szkole usprawiedliwia-
no pobytem w kolejce do sklepu po
chleb i inne niezbędne do życia pro-
dukty, których było bardzo niewiele.
Po podpisaniu Porozumień Sierpnio-
wych mój tata jako nastolatek nie od-
czal różnicy.
Dzisiaj przypomina mi, żewydarze-

nia z roku 1980 były i są ważne dla
Polski.

* Justyna uczy się w Gimnazjum nr 33 w Gdań-

sku, które realizowało program obchodów rocz-

niE Sierpnia '80. Młodź m.in. pzeprowadzali
rozmowy o Sierpniu z rodicami bądź dziadkami
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ostfo i publicznie krytykowała lidera zwlązku. §7io-
sną 1981 r. usunięto ją z kierownictwa ,,S" z powodu
,,niegodnego reprezentowania ",

Od tej poly §falentlłrrowicz na własny sposób ocenia wy-
darzenia i bohaterów Sierpnia, między irrnymi zatzuca\Ia-
łęsie powiązania z SB. Nie zmieniła zduia, nawet gdy ąd
uznał, że jęo oświadczenie lustraryjne jestprawdziwe. l-ech'§7ałęsa 

stanowczo odpiera zarzvty, ale nie pisze pozwu.
- Kogoś innego dawno podałbym do sądu za takie

oszczerstwa. Ale pani Ani mi nie wypada skarżyĆ. Jesz-
cze powiedziellby,że emer}tce chcę zaszkodzić, chociaż
ona tym swoim szkalowaniem narobiła wiele szkód
- mówi dziś pierwszy lider ,,Solidarności".

Pod specjalnym nadzorem

Walent}rrrowicz była wrzegllńe pilnowana przez słńby
spe§alne. Instynrt Pamipi Narodowej ujawnil dokument,
z którego wyrrika, żew pńdziernku 1981 r, SB chciała jej
podać frrrosemidum - preparat powodująry si]ne odwod-
ńenie organizmu. Tajna notatka została sporządzona
w jednpn epemplarzu w Ministerstwie Spraw'§7ewnętrz-
nych. Ostatecznie bezpieka nezygnowała z tego planu.
Zato już dzieńprzed ogłoszeniem stanu wojennego wy-

dano decy zję o internowaniu §falentyrrowi cz. Zatrzy ma-
no ją 18 grudnia. Do lipca 1982 r.byłaprzetrzymywana
w Gołdapi. Miesiąc późńej została aresztowana i skaza-
na na siedem miesięcy więzienia. §fyszła na wolność
w marcu 'J,983 r., ale cieszfa się nią tylko do grudnia.
'Wówczas trafiła ponownie do aresztu za próbę wmrrro-
wania na terenie kopalni §7ujek tablicy upamiętniającej
ofiary paryfikacji zakładu. Dostała cztery miesiące.

powrót do stoczni

W 1991 r. starała się o ponowne przyjęcie do Stoczni
Gdańskiej. Do uzyskania emeryfirry brakowało jej roku
pracy, ponieważ ZaKadllbezpieczeń Społecznych zgubil
gdzieś 8 lat z jej stażu. Miała wówczas 62lata,z czego 39
przepracowała w stoczni. Owczesna dyrekcja zapropono-
wała jej prĄęcie na okres próbny. Odmówila i wYwal-
czyła angaż na stałe. Po roku nabyła prawa emerytalne
i pożegrrała dyrektora słowami: - Odchodzę, tW razem
na dobre i pierwszy raz z własnej woli.

Odszkodowanie za l<rzyw dy
Kiedy na początku 2005 r. sąd cywilny w Gdańsku

uznał, że składane przez '§falentynowicz roszczenia re-
kompensaty za represje w latach 1978-83 przedawniły
się, premier Marek Belka postanowlł przyznać jej spe-
cjalną emeryturę. Odmówiła. - Od tego rządu niczego
nie chcę, walczę tylko o należne mi odszkodowanie
- ar8umentowała.
\7 innej sprawie toruński sąd przyznał słynnej opo-

zycjonistce 70 tys. zł za utratę pracy, uwięzienie i szy-
kany. - Jej poczucie krzywdy było długotrwałe i tym
dotkliwsze, że zawsze walczyla o sprawiedliwość dla
innych-uzasadnilisędziowie. KRzyszToFKATKA

Mówią
o Walentynowicz

Jerzy Borowczak,
jeden z inidatorów
strajku w Stoczni
Gdańskiej:
Pani Ania to
społecznik, jakich
mało i niewątpliwie
bohater gdańskiej
opozycji. zawsze pełna
ciepta, pogodna
i zawsze broniąca
stabszych. Dlatego
i my zorganizowaliśmy
strajk w jej obronie.
gdy została zwolniona.

Henryka Krzywonos-
-Strycharska,

tramwajarka, która
wywołała stĘk
komunikadi miejskiej
w Gdańsku:
0 Ani Walentynowicz
crytałam
przed sierpniem
w ulotkach
opozycyjnych,
podziwiającjej
działalność w Wolnych
Związkach
Zawodowych i odwagę,
zjaką pomagała
innym. Poznałam ją
już w stoczni
i dowiedziatam się. że
to właśnie jej bronią
strajkujący.
Zobaczytam fiedy
bardzo spracowaną
kobietę - była przecież
i suwnicową,
i spawaczem. Zawsze
obiektyrvna, zaradna,
taki,,człowiek dusza".
Do tego dobze
ońentowała się
w sytuacji w kraju.

NAR0 DZINY 50 LIDARNOŚcI KRONIKI 5IERPNIOWE ł



Mur Stoczni GdańsHej pny ut. Jana z Kolna. Gdańszczanie rozmawiają z protestującymi robotnikami

'W maju ,,Gazeta
Wyborcza" wystąpiła

do Czytelników
z apelem

o przekdzytudnie
pamiątek

po Sierpniu'80
i pieruszei

,,Solidarności" .
Odzetu był ogromny.

Do redakcji trafiły m.in.
setki zdięć. W ,.Albumie
sierPniotuym" i esteśmy
w stanie zd|rezentować
zaledwie część z nich.
'Vlszystkie ehsponaty

przekażemy
do powstającego

muzeum,,Solidarności" .
S er de cznie dzi ę kui emy,
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wymalowane na tablicach żądania strajkujących pojawiały się na dachach stoczniowych budynków
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stoczniowcy wywieszali postulaty takźe na zakładowym płocie (zdjęcie zjesieni 1980 roku)
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Mur był miejscem manifestowania nastĄów strajkującej załogi
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Stocznia Gdańska po Sierpniu - załoga domaga się, by władza nie manipulowała w statucie ,,SolidarnoŚci"
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Długi stoczniowy mur prry u[. Jana z Kolna. KoĘne hasła malowane przez załogę zakładu
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Z radiouęzła Podczas sierPniowego Protestu stoczniotucy codziennie słyszeli,
j ak obr aduj e Między zakładowy Komitet Str aj kotły,

jak uyglądają negociacje ze stroną rządouą.
O godz. 1"6 prawie każdego dnia słychać było modlittuę.

W ten sposób nagłośniona była cała stocznia. Głośniki działały na wszystkich
uydziałach i bramach, Lu tym na najważnieiszel - bramie nr 2,

gdzie na komunikaty MKS-u czekały też tłumy gdańszczan.
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My, stoczniotucy i portoLucy, dzisiaj tu
Zwyciężymy, przeżyjemy cały trud
By mieć jutro zaPewnione
Wolne Zuliązki utLu orzone
l do pracy przystąpimy iuŻ.

Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz
Jak ten strajk, jak ten strajk długo trwa
Więc dlaczego przetrzymuią
Postulatów nie przyjmują
Niech pomyślą, ile to kosztuje nas.

Nasze sercA, nAsze myśli uciąż tam sq
Kiedy Grudzień przypomina się
Teraz uiemy, jak strajkować

l jak z rządem pertraktować
By żądania nasze wypełniły się.

ref.: Boże nasz, Boże nasz.,,

Nasze żony, nasze matki są tuśród nas
Całym sercem, całą duszą, życzą nam
Byśmy szybko to skończyli
l do domóu poturócili
Ale muszą ieszcze wytrwać dluższy czas.

ref.: Boże nąsz, Boże nasz...

Ze zbioru wierszy ,,Sierpień'80
- Przestańcie stąle nas przepraszać..."
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