
25-lecie powstania NSZZ „SolidarnoÊç”

1. Powstanie „SolidarnoÊci”

Wybór Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II , Jego wizyta w
Ojczyênie w 1979 r. i te milionowe t∏umy na spotka-
niach z Papie˝em , wyzwoli∏y w Polakach poczucie si∏y.

Papieskie wo∏anie z placu Zwyci´stwa (dzisiaj Pi∏-
sudskiego): Niech zstàpi Duch Twój!  I odnowi obli-
cze ziemi.  Tej Ziemi!  Amen - spowodowa∏y po roku
obudzenie si´ Narodu.

1 lipca 1980 podwy˝szono ceny mi´sa i w´dlin,
bez og∏aszania. Tam, gdzie by∏y sto∏ówki zak∏adowe,
ceny by∏y dwukrotnie wy˝sze ni˝ poprzedniego dnia.
Tego dnia stanà∏ „Autosan” w Sanoku i „Ursus”, a
nast´pnego dnia zacz´∏y si´ strajki w jego filiach we
W∏oc∏awku i Ostrowie Wielkopolskim.  Ponadto roz-
pocz´∏y si´ „przerwy w pracy” (jak to nazywa∏a komu-
nistyczna terminologia) w Zak∏adach „Polmo” (cz´Êci
samochodowe) w Tczewie, w WSK Mielec strajkowa-
∏o 20 tys. osób, na II zmianie w „Hucie Warszawa”
strajkowa∏a cz´Êç wydzia∏ów, na III zmian´ przy∏àczy∏y
si´ nast´pne wydzia∏y.  Potem lawinowo przetoczy∏a

si´ fala strajków przez ca∏y kraj, jedne si´ koƒczy∏y,
drugie zaczyna∏y. O strajkach milcza∏y publikatory
krajowe, informacje podawa∏y jedynie: Radio „Wolna
Europa” lub prasa regionalna. Sam b´dàc pod koniec
lipca w Warszawie, dowiedzia∏em si´ od rodziny o
strajkach w Lubelskiem: 10.VII - Fabryki Samochodów
Ci´˝arowych i 16.VII - kolejarzy.

14 sierpnia 1980 rozpoczà∏ si´ strajk w Stoczni
Gdaƒskiej, nast´pnego dnia stan´∏y inne zak∏ady w
TrójmieÊcie. Pierwsze rozmowy strony rzàdowej re-
prezentowanej przez wicepremiera Tadeusza Pyk´
spe∏z∏y na niczym 20 sierpnia, za co ów towarzysz
24 sierpnia zosta∏ usuni´ty z zajmowanego stanowis-
ka. Tego˝ dnia na IV Plenum Komitetu Centralnego
PZPR premierem zosta∏ Józef Pinkowski, na miejsce
Edwarda Babiucha. Dla m∏odych czytelników wyjaÊ-
nienie,  ˝e premierów nie zmieniano w sejmie, lecz
na posiedzeniach Biura Politycznego  lub Plenum KC.

20 sierpnia - papie˝ na audiencji - wezwa∏ wszyst-
kich do modlitw za Polsk´.

HISTORIA CIECHOCI¡SKIEJ SOLIDARNOÂCIHISTORIA CIECHOCI¡SKIEJ SOLIDARNOÂCI

Siedziba Komisji Miejskiej SolidarnoÊci w Ciechocinku przy ul.
Mickiewicza (obecnie kawiarnia Jedyna).

Otwarcie wystawy w Szkole Podstawowej nr 1 od lewej: Krzysztof
Erwiƒski, El˝bieta Baryza, Jadwiga Pietrusa, Leszek Dzier˝ewicz,
Wojciech Krzysztof Jankowski.

Lekcja historii w klasie VI.
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26 sierpnia - wieczorem w TV odtworzono kazanie na Jasnej Górze w Êwi´to
MB Cz´stochowskiej wyg∏oszone przez S∏ug´ Bo˝ego Stefana Kardyna∏a Wyszyƒs-
kiego, z którego  zosta∏y usuni´te niewygodne dla w∏adz fragmenty.

28 sierpnia rozpoczà∏ si´ strajk górników w Jastrz´biu.
30 sierpnia - zakoƒczenie strajku ponad 300 zak∏adów w Szczecinie i podpisanie

Porozumieƒ Szczeciƒskich. Przewodniczàcy Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Strajko-
wego (MKS) by∏ Marian Jurczyk, dziÊ prezydent Szczecina. Stron´ rzàdowà repre-
zentowa∏ wicepremier Kazimierz Barcikowski.

31 sierpnia 1980(niedziela) - zakoƒczenie strajku ponad 700 zak∏adów pracy
z  kraju i podpisanie Porozumieƒ Gdaƒskich przez Przewodniczàcego MKS Lecha
Wa∏´s´ i wicepremiera Mieczys∏awa Jagielskiego. 21 postulatów  strajkujàcych,
które zosta∏y spisane na sklejce i wywieszone na bramie  Stoczni  Gdaƒskiej  im.
Lenina, zosta∏y wpisane na list´ Êwiatowego dziedzictwa piÊmienniczego; z Polski
na tej liÊcie figurujà dzie∏a Kopernika i Chopina.

3 wrzeÊnia - podpisano Porozumienie Jastrz´bskie dla górników.
18 lutego 1981 - podpisano porozumienie w Rzeszowie dla rolników indywi-

dualnych - przew. Jan Ku∏aj.
Podpisanie  porozumieƒ w Gdaƒsku, Szczecinie i Jastrz´biu nie zakoƒczy∏o

fali strajków. 3.IX. - po podpisaniu w Jastrz´biu zaczà∏ si´ strajk górników w By-
tomiu, Zabrzu, Gliwicach i Katowicach. ˚àdano, ˝eby ich te˝ obj´∏y Porozumienia
Jastrz´bskie. W wielu miejscach funkcjonariusze partyjno-administracyjni twierdzili,
˝e na swoim terenie nie pozwolà na wolne zwiàzki zawodowe, gdy˝ podpisane
porozumienia  obejmujà tylko wczeÊniej strajkujàce zak∏ady, co by∏o nieprawdà.

5 wrzeÊnia 1980 (piàtek) w nocy odwo∏ano Edwarda Gierka i powo∏ano Stanis-
∏awa Kani´ na funkcj´  I Sekretarza KC PZPR.

2. Region Kujawsko-Dobrzyƒski „SolidarnoÊci”

Pierwsze zebranie informacyjne „SolidarnoÊci” we W∏oc∏awku odby∏o si´ 23
wrzeÊnia 1980 r. w siedzibie PAX-u na ul. Zapiecek. W dniu 26.IX. odby∏y si´ pierw-
sze wybory do w∏adz Regionu Kujawsko-Dobrzyƒskiego „SolidarnoÊci”. Przewo-
dniczàcym Regionu zosta∏ Marian Nowicki, 33-letni Êlusarz w „Azotach”. Potem
funkcj´ tà pe∏ni∏ do stanu wojennego (zmar∏ w Wuppertalu w Niemczech w II po∏.
lat 90-tych). Region zosta∏ zarejestrowany w MKZ w Gdaƒsku jako 12. w kraju.
Kolejne siedziby Zarzàdu Regionu: ul. 3 Maja  (marzec 1981 r.), Kiliƒskiego (sierpieƒ
1981 r.), KoÊciuszki (jesieƒ-zima 1981 r.). Po rejestracji Okr´gu uda∏a si´ od nich
delegacja do ks. kard. Wyszyƒskiego,  informujàc go o powstaniu „SolidarnoÊci”,
z czego Prymas bardzo si´ cieszy∏, jako ˝e przed wojnà dzia∏a∏ w ChrzeÊcijaƒskich
Zwiàzkach Zawodowych i Katolickim Zwiàzku M∏odzie˝y Robotniczej (1932-39).

Ciechocinek by∏ drugim najwi´kszym skupiskiem „SolidarnoÊci” w by∏ym woj.
w∏oc∏awskim. Do „SolidarnoÊci” nale˝a∏a prawie ca∏a za∏oga Paƒstwowego Przed-
si´biorstwa „Uzdrowisko Ciechocinek”, jak  i  Funduszu Wczasów Pracowniczych
- ∏àcznie z dyrektorami. Komisja Miejska zwana Komisjà Koordynacyjna w Ciecho-
cinku (KK) powsta∏a jesienià 1980. Siedziba mieÊci∏a si´ przy ul. Mickiewicza, gdzie
obecnie jest kawiarnia „Jedyna”, ale wejÊcie by∏o nie od frontu, a z prawej strony.

Marsz g∏odowy we W∏oc∏awku 3 marca 1981 roku.
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