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Pracowa∏em wtedy w Sanatorium „Pod T́ ˝niami”
jako g∏. ksi´gowy. Pod koniec wrzeÊnia 1980 r. pierwszy
raz widzia∏em w sanatorium kuracjuszk´ z przypi´tà
plakietkà „S”; w nast´pnym turnusie by∏o ju˝ kilka
osób ze znaczkami „S”. Na zebraniu za∏o˝ycielskim „S”
25 listopada 1980 r. w Sanatorium „Pod T́ ˝niami” zos-
ta∏em wybrany wiceprzewodniczàcym, czego si´ ab-
solutnie nie spodziewa∏em, uzyskujàc drugà liczb´
g∏osów. Do „S” zg∏osi∏o si´ ok. 40 % za∏ogi sanatorium.
28.XI. zostaliÊmy zarejestrowani w MKZ we W∏oc∏aw-
ku pod numerem 168. Dalej w zebraniach i szkole-
niach zwiàzkowych uczestniczy∏em ju˝ ja. Odbywa∏y
si´ one we W∏oc∏awku, oprócz siedzib „S” w: PAX-ie,
Grandmecie, teatrze, hali sportowej - w zale˝noÊci ile
osób mia∏o uczestniczyç. W powstajàcych „Solidar-
noÊciach” w zak∏adach pracy istnia∏ wymóg  podpisa-
nia porozumienia mi´dzy dyrektorem, a „S” - czego
dyrektor sanatorium  nie wykona∏. Przedstawiciele „S”
sanatorium wystàpili o odwo∏anie dyrektora; w po-
równaniu z innymi zak∏adami trwa∏o to bardzo d∏u-
go. W sanatorium bywali przedstawiciele Regionu,
Przewodniczàcy „S” Spó∏dzielczoÊci Mleczarskiej z
Gdaƒska Ryszard Brzeziƒski (zamordowany  przez
˝on´ w czerwcu 1981). Jedno ze  spotkaƒ „S” sanato-
rium  z  przedstawicielami  w∏adz w Warszawie trwa∏o
od rana do oko∏o godziny 2 w nocy. Zosta∏em  zwol-
niony z sanatorium za dzia∏alnoÊç w „S”; w siedem
dni po mnie nie by∏o ju˝ dyrektora, a ja wróci∏em do
sanatorium na inne stanowisko. Nowym dyrektorem
sanatorium zosta∏ emerytowany pu∏kownik lotnictwa,
a po 3 miesiàcach poinformowa∏ on nas, ˝e go armia
potrzebuje i w grudniu znalaz∏ si´ w sk∏adzie WRONy,
kierowanej przez gen. Jaruzelskiego, a zarazem I Se-
kretarza KC PZPR, Premiera i Ministra Obrony Naro-
dowej.

Przed planowanym strajkiem w marcu 1981 Komis-
ja Miejska „S”, jak i Komisja Zak∏adowa PPUC (budy-
nek przy wejÊciu do parku) przenios∏y si´ Bazy Trans-
portu PPUC przy ul. Kwiatowej,  gdzie w nocy 24 mar-
ca 1981 mia∏em dy˝ur z ramienia Kom. Miejskiej „S”;
dy˝ur mia∏ te˝ p. Józef Adamczyk z „S” RzemieÊlniczej,
powsta∏ej jesienià 1980 w Ciechocinku (obejmujàcej
równie˝ Aleksandrów). Nadto by∏y obecne osoby z
PPUC - w biurze wartowni i w samochodach na
oÊwietlonym placu zajezdni Bazy Transportu.

W ramach KK „S” by∏em Przew. Komisji Kontroli
Spo∏ecznej; chodziliÊmy po sklepach i sprawdzaliÊmy,
czy „poszukiwany” towar nie jest chowany na zapleczu.
Do kontroli mieliÊmy imienne upowa˝nienia wysta-
wione przez Naczelnika Urz´du Miejskiego w Ciecho-
cinku. Wraz z  kilkoma osobami z KK uczestniczyliÊmy
w pomocy za∏odze PSS „Spo∏em” w otwarciu SAM-u,
jaki by∏ na miejscu dzisiejszej „Biedronki”. Z okazji
otwarcia sklepu dostarczono wiele normalnie nieo-

siàgalnych towarów jak: kawa prawdziwa, czekolada,
bombonierki i wyroby czekoladowe - sprzedawane
tylko w tym dniu poza systemem kartkowym. Napiera-
jàcy t∏um zbi∏ szyb´ wystawowà; w sklepie by∏y te˝
przepychanki.

Stojàcy pusto od lat budynek ”KoÊciuszki” na ul.
Raczyƒskich by∏ zamieszkany przez  pracowników FWP,
a warunki w nim by∏y fatalne; grzyb we wszystkich
pokojach na parterze, ka˝de mieszkanie mia∏o bezpo-
Êrednie wejÊcie z dworu, bez przedpokoju. Dyrektor
FWP prosi∏ nas o interwencj´, bo mieszkaƒcy z nim
nie chcieli ju˝ rozmawiaç, a pisali skargi do w∏adz.
Uda∏o si´ ludzi przenieÊç do innych lepszych mieszkaƒ,
a budynek w nied∏ugim czasie uleg∏ spaleniu.

1 maja 1981 r. byliÊmy we 3 osoby z Ciechocinka
wraz z uczestnikami z Regionu na wycieczce autoka-
rowej do Gdaƒska i Gdyni, gdzie nasza delegacja
sk∏ada∏a wieniec pod pomnikiem Poleg∏ym w 1970 r.
- Trzy Krzy˝e w Gdaƒsku. 3 maja - by∏o obchodzone
pierwsze Êwi´to Stronnictwa Demokratycznego; u nas
 zorganizowane  przez „S” Rzemios∏a, nale˝àcych do
SD. Po Mszy Êw. w koÊciele, tak jak to jest obecnie, by∏
 przemarsz pod pomniki Traugutta i Staszica, przy
których  sk∏adano  wieƒce. Dnia 12 maja odby∏ si´ I
Zjazd „S” Rolników Indywidualnych w Racià˝ku; by-
∏o 46 delegatów, a odby∏ si´ on z udzia∏em Komisji
Miejskiej „S” z Ciechocinka. W naszym Regionie by∏o
18 tys. rolników w „S”, a w ca∏ym kraju 2,5 mln.       

18 maja - w Grandmecie pytano cz∏onków Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR  m.in. o przejÊcie podziem-
ne mi´dzy budynkiem KW PZPR (dziÊ Powiatowa Rada
Narodowa, ul.Zielony Rynek) a sto∏ówkà (dziÊ hotel)
i o marmury w budynku Partii. Us∏yszeliÊmy: przejÊ-
cie podziemne - to dla bezpieczeƒstwa „pijanych” pra-
cowników Partii, marmury w Partii - to si´ dobrze
sprzàta i jest czysto.

31 maja by∏em na pogrzebie ks. Prymasa S. Wyszyƒ-

Siedziba Zak∏adowej Komisji „SolidarnoÊci” PPUC.
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skiego; w∏adze „S” reprezentowali L. Wa∏´sa, J. Ku∏aj
i ks. H. Jankowski (Parafia Âw. Brygidy w Gdaƒsku).
Byli przedstawiciele naszego Regionu. Sztandar Sza-
rych Szeregów niós∏ Êp. Czes∏aw Sidor z Ciechocinka.
Po godz. 22. jako jeden z pierwszych wszed∏em do
otwartej katedry, do krypty, gdzie pierwotnie z∏o˝ono
Prymasa. 28 czerwca wraz z p. dr Marià Wronkà sk∏a-
daliÊmy wieniec pod pomnikiem „JednoÊci” w Pozna-
niu, wyjazd by∏ razem z Regionem. 3 sierpnia we W∏o-
c∏awku odby∏ si´ Marsz G∏odowy, jeden z najwi´kszych
w Polsce;  by∏ on wymieniony na 2. miejscu  po War-
szawie w audycji „Wolnej Europy”. W czasie marszu
przed budynkiem Urz´du Wojewódzkiego (dziÊ
P.W.S.Z.) przemawia∏ Przew. Regionu M. Nowicki. 5.X.
by∏em na sali obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ „S”, ja-
ki odbywa∏ si´ w Hali „Oliwia” w Gdaƒsku - wejÊciów-
k´ otrzyma∏em po poÊwiadczenia M. Nowickiego.

29 maja 1981 r. w hali sportowej ko∏o cmentarza
we W∏oc∏awku odby∏a si´ I tura wyborów do w∏adz
Regionu. Z 650 delegatów przyby∏o 485 osób. Zg∏a-
szano kandydatury do w∏adz Regionu : miejsce pracy,
zawód, dzia∏alnoÊç w zwiàzkach, pytania do kandy-
datów. Jako do jednego z niewielu nikt nie mia∏ do
mnie pytaƒ po mojej prezentacji. 5 czerwca - na II
cz´Êç wyborów przyby∏ Jan Rulewski, Przewodniczàce-
go Regionu Bydgoskiego, obecnych by∏o 442 delega-
tów. Otrzyma∏em 227 g∏osów i wszed∏em w sk∏ad
Zarzàdu Regionu, liczàcego 56 osób (28 wybranych
na Walnym Zebraniu i 28 wybranych wczeÊniej w ko-
misjach). Z Ciechocinka do Zarzàdu Regionu zosta∏o
wybranych 5 osób. Posiedzenia odbywa∏y si´ co tydzieƒ:
  g∏ównie w PAX-ie i na ul. KoÊciuszki. Ostatnie III
Walne Zebranie Delegatów Regionu odby∏o si´ 5 XII
1981; podano wtedy liczb´ nieobecnoÊci cz∏onków
ZR na zebraniach i by∏em jednà z dwu osób w Regionie,
która uczestniczy∏a we wszystkich posiedzeniach Re-
gionu. Ostatni raz by∏em w Regionie w piàtek 11 gru-
dnia po 17., po odbiór dla KK „S” - „Tygodnika Soli-
darnoÊç” - nr 37, ale on do W∏oc∏awka jeszcze nie
dotar∏.

1 sierpnia 1981 r. o godz. 17. by∏em w Warszawie
na Powàzkach przy pomniku „Gloria Victis” w roczni-
c´ Powstania Warszawskiego. Na prawo, gdzie stoi
teraz pomnik Katyƒski wtedy by∏y widoczne Êlady po
postawionym dzieƒ wczeÊniej pierwszym pomniku
Katyƒskim, a który w nocy „nieznani sprawcy” wywieêli,
i to w czasie gdy cmentarz by∏ zamkni´ty. Do dziÊ tyl-
ko 2 razy od 1981 nie by∏em w rocznic´ Powstania.
W roku 1982 w stanie wojennym s∏ysza∏em audycj´
podziemnego „Radia SolidarnoÊç”; widzia∏em jak na
szczyt pomnika wrzucono „pakunek” i gdy znikn´∏a
ju˝ ta osoba, z tego pakunku odezwa∏ si´ sygna∏ Ra-
dia , zosta∏a nadana krótka audycja. Przy  pomniku w
 latach 1982-1989 ÊpiewaliÊmy w t∏umie pieÊni prze-
ciw re˝imowi, jak np.: „Ojczyzno ma tyle razy we krwi
skàpana..”, „Bo˝e coÊ Polsk´” ze s∏owami „Racz nam
wróciç, Panie”. Spotyka∏em tam te˝ cz∏onków „S”, któ-
rzy byli na wolnoÊci.

Cz∏onkowie Zarzàdu Regionu otrzymywali od je-
sieni 1981 r. przez kilkadziesiàt miesi´cy listy, pisane
na maszynie i odbite na  powielaczu od  tzw. „praw-
dziwych” cz∏onków „SolidarnoÊci” zaniepokojonych
o los Zwiàzku. Faktycznym nadawcà by∏y kr´gi partyj-
no-milicyjnymi.   W stanie wojennym jeden z listów
zawiera∏ stenogram rzekomej rozmowy Wa∏´sy ze

swoim bratem przesyconej wyrazami wulgarnymi, a
dotyczàcymi tak˝e KoÊcio∏a. Na poczàtku stanu wo-
jennego by∏em przes∏uchiwany przez S∏u˝b´ Bezpie-
czeƒstwa. Wezwanie dosta∏a te˝ moja mama (zm.1982
w wieku 73 lata), nie nale˝àca do „S”, ale mia∏a naz-
wisko ró˝niàce si´ tylko 1 literà od mieszkajàcej i
pracujàcej w Ciechocinku cz∏onkini Zarzàdu Regionu.
Mama by∏a wieloletnim pracownikiem Urz´du Miejs-
kiego i zna∏a przes∏uchujàcego go oficera Milicji, któ-
ry wizytà by∏ te˝ bardzo zaskoczony, przeprosi∏, ˝e
zasz∏a pomy∏ka, co do osoby, z którà chcieli rozma-
wiaç o „S”. Wezwaniem na przes∏uchanie mojej ma-
my, S∏u˝ba  Bezpieczeƒstwa potwierdzi∏a, ˝e jest
nadawcà listów od  „prawdziwej SolidarnoÊci”, bo
wszystkie listy otrzymywaliÊmy w 2 egzemplarzach:
jeden do mnie i drugi do mojej mamy. Owa kole˝an-
ka z Regionu, o nazwisku ró˝niàcym si´ o liter´ nie
dostawa∏a wspomnianych listów.

3. Wystawa w 25-lecie powstania „SolidarnoÊci”

30 sierpnia 2005 r. Burmistrz Miasta p. Leszek
Dzier˝ewicz dokona∏ w Szkole Podstawowej nr. 1 w
Ciechocinku otwarcia wystawy zorganizowanej przez
Jadwig´ Pietrus´, Krzysztofa Erwiƒskiego i ni˝ej pod-
pisanego,  usytuowanà w holu  przed p∏askorzeêbà
patrona szko∏y -Józefa Pi∏sudskiego. Wystawa trwa∏a
do 9 wrzeÊnia.

Na wystawie pokazano: ok.170 znaczków „S” do
wpinania z ca∏ego kraju, proporczyki „S”, 4 numery
tygodnika ogólnopolskiego „S”, pras´ Regionu Ku-
jawsko-Dobrzyƒskiego: „SolidarnoÊç Ziemi Kujawsko-
Dobrzyƒskiej”, „Znak Sierpnia”, „WiadomoÊci Dnia” i
„Biuletyn Informacyjny”; wydawnictwa solidarnoÊ-
ciowe z ca∏ego kraju z 1980-81, plakaty, pras´ zachod-
nià z 30 VIII. - 2 IX 1980 i dla porównania „˚ycie
Warszawy” z 1 IX.; wydawnictwa z okresu stanu wo-
jennego do koƒca wyborów w 1989 r., kartki na ˝yw-
noÊç i na inne artyku∏u z okresu 1977-1986, prace
wykonane w zak∏adach karnych skazanych za dzia∏al-
noÊç w „S”, cenzury stanu wojennego.

6 i 7 wrzeÊnia ni˝ej podpisany na lekcjach historii
dla pi´ciu klas VI, prowadzonych przez panià  Ann´
Grabowskà,  mia∏ prezentacj´ zwiàzanà z  przyczyna-
mi  powstania i dzia∏alnoÊci  „S” (magnetofon,  inne
materia∏y nie pokazane na wystawie jak np. bony do-
larowe z okresu  PRL).

tekst i fot. Wojciech Krzysztof Jankowski

Komisja Miejska SolidarnoÊci w Ciechocinku. W.K. Jankowski -
przewodniczàcy komisji kontroli spo∏ecznej, Krzysztof Polatowski
(zm. 2002 r.) przewodniczàcy komisji mieszkaniowej ds. rodziny.


