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W marcu 1945 r. Szczecin (wtedy Stet-
tin) został przed dowództwo niemiec-
kie ogłoszony twierdzą. W mieście 
znajdowało się  kilka tysięcy żołnie-
rzy niemieckich przygotowujących się 
do jego obrony. Do miasta zbliżała się  
65. Armia 2 Frontu Białoruskiego pod 
dowództwem płk. Pawła Batowa, re-
alizująca zadania w ramach opera-
cji berlińskiej. Walki trwały od 14/15 
kwietnia do 26 kwietnia 1945 r. W mo-
mencie wejścia żołnierzy sowieckich 
do Szczecina znajdowało się w nim 
dwustu Polaków oraz sześć tysięcy 
Niemców. Władzę w mieście objął so-

wiecki komendant wojenny płk Alek-
sander Fiedotow. Niespodziewanie 
28 kwietnia do miasta przybył inż. Piotr 
Zaremba, wyznaczony przez polskie 
władze na pierwszego polskiego pre-
zydenta, mimo że decyzje dotyczą-
ce przynależności miasta jeszcze nie 
zapadły. Jego powojennego losu nie 
określiła konferencja jałtańska z lute-
go 1945 r., gdyż wiele zależało od po-
wodzenia wspomnianej wyżej opera-
cji berlińskiej realizowanej przez Armię 
Czerwoną. Piotr Zaremba tak opisy-
wał swoje pierwsze wrażenia z przy-
jazdu do miasta: 
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„Minąwszy tory dworca Turzyn wjechaliśmy do śródmieścia szeroką 
i pustą trasą ulicy Krzywoustego.[…] Na niektórych gmachach po-
wiewały wielkie białe chorągwie, symbol poddania się i ucieczki. Na 
ścianach widniały na pół zdarte afisze i proklamacje – czarną farbą 
namalowane napisy „Wir kapitulieren nie” – z rozbitych okien wiatr 
wywiewał firanki, zasieki w poprzek jezdni, pustka, ani jednego czło-
wieka. Wymarłe, opuszczone miasto. Nie spotykając nikogo, zjecha-
liśmy przez plac Żołnierza Polskiego  w dół nad Odrę, aby stwierdzić, 
w jakim stanie zachował się wielki kompleks budynków urzędowych, 
które na planie miasta określone były jako siedziba Regencji. Ku na-
szemu zdumieniu stały one nietknięte na wysokim tarasie nadodrzań-
skim, na którego szczyt wiodły monumentalne, kamienne schody. 
Kapitan Jaśkiewicz żywił uzasadnioną obawę, że schody te mogą być 
zaminowane – wobec czego pozostawiwszy auto na dole na nabrzeżu 
poczęliśmy się wspinać po stromej skarpie do gmachu, który później 
stał się siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Drzwi doń stały otworem. 
Z wybitych okien wiatr wysuwał na zewnątrz firanki, a nad wejściem 
powiewało na drągu białe prześcieradło. Weszliśmy do ciemnego 
holu, skąd schody wiodły na wyższe piętra. Dojście do nich było zata-
rasowane stertą porzuconych mundurów; gabinet na pierwszym pię-
trze zalegał stosem broni. W sąsiedniej sali stały długie stoły, na krze-
słach obok nich znów mundury, hełmy, teki”.

P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, Poznań 1977

Dwa dni później Piotr Zaremba roz-
począł urzędowanie w gmachu daw-
nej niemieckiej rejencji na Wałach 
Chrobrego. To jednak nie on decydo-
wał o codzienności miasta. Władza 
znajdowała się w rękach sowieckie-
go komendanta wojennego Fiedoto-
wa, który powołał w mieście niemiec-
ki zarząd miasta, na czele którego 
stanął najpierw Paul Spiegel, a na-
stępnie Erich Wiesner. Jak wynikało 
z relacji Polaków, Niemcy byli fawo-
ryzowani przez sowietów, a niepewny 
status miasta powodował, że w prak-
tyce polska administracja nie mogła 
funkcjonować.  

Uregulowanie statusu miasta nastą-
piło podczas konferencji poczdam-
skiej w lipcu-sierpniu 1945 r., choć dla 
wielu było ono przez długi czas pol-
skie tylko tymczasowo. Niemniej jed-
nak od tego momentu do miasta za-
częli przyjeżdżać w większej liczbie 
osadnicy kuszeni przez oficjalną pro-

pagandę wizją „krainy mlekiem i mio-
dem płynącej”, gdzie w mieszkaniach 
można było zastać jeszcze ciepłą her-
batę po byłych, niemieckich mieszkań-
cach. Na miejscu prawda okazywała 
się brutalna. Najpierw osadnicy dłu-
go koczowali na dworcu Szczecin-Gu-
mieńce, gdzie grasowały bandy zło-
dziei, a potem czekała ich relokacja do 
przydzielonych mieszkań. Wszystkim 
zajmował się Państwowy Urząd Repa-
triacyjny współdziałający z Zarządem 
Miejskim i jego agendami. Czego nie 
zniszczyły działania wojenne, a była 
to spora część miasta, gdyż głównie 
śródmieście oraz mosty doświadczo-
ne bombardowaniami alianckimi le-
żały w gruzach, tego dopełnili sowie-
ci i inni szabrownicy, niszcząc i rabując, 
co się dało (w gruzach legł m.in. czer-
wony ratusz). Jak alarmowali Zarem-
ba i Borkowicz do plądrowania miasta 
i jego destrukcji przyczyniały się rów-
nież instytucje centralne, które ogoła-
cały miasto z najbardziej wartościo-

Zniszczony most Kłodny w Szczecinie (NAC)

Od lewej Piotr Zaremba, Leonard Borkowicz (z książki K. Rembackiej, Komunista na peryferiach 
władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912–1989, IPN, Szczecin–Warszawa 2020)
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wych przedmiotów, od dzieł sztuki aż 
po meble i precjoza. 

Skargi na działalność żołnierzy so-
wieckich doprowadzających do ruiny 
miasto i jego okolice oraz bezpieczeń-
stwo i powodzenie akcji osadniczej 
były stałym elementem aktywności 
polskich władz. Nie spowodowało to 
jednak zatrzymania ogromnej fali mi-
gracji, która powodowała, że Szczecin 
stał się „Dzikiem Zachodem”, „Meksy-
kiem”, gdzie łatwo było stracić mienie 
i życie. 

Szczecin zasiedlali na początku głów-
nie robotnicy przymusowi pochodzą-
cy z ponad 100 obozów pracy oraz 
migranci wewnętrzni, przybywają-
cy głównie z granicznej Wielkopol-
ski, którzy stanowili 64% ogółu osie-
dleńców. Z czasem na skutek umów 
pomiędzy Polską a ZSRR i jego po-
szczególnymi republikami do Szczeci-
na zaczęli przybywać osadnicy z Wi-
leńszczyzny oraz sybiracy. Stanowili 
oni 29% wszystkich przyjezdnych. 

Na mocy porozumień międzynarodo-
wych w lutym 1946 r. rozpoczęło się 
zorganizowane wysiedlanie Niemców 
do poszczególnych stref okupacyj-
nych. Pierwszy transport ze Szczeci-
na ruszył 22 lutego 1946 r., a jego or-
ganizacją zajmował się Państwowy 
Urząd Repatriacyjny. Większość Niem-
ców wyjechała ze Szczecina w latach 
1946-1947. W marcu 1948 r. w mieście 
mieszkało już tylko 4050 Niemców, 
wyreklamowanych jako specjaliści 
przez sowietów oraz zarząd miasta.

Warto wspomnieć, że Szczecin stał 
się również miejscem osadnictwa 

Panorama zniszczonego Szczecina (NAC)

dominować w Europie po zakończeniu 
II wojny światowej, stwierdził: 

„Od Szczecina nad Bałty-
kiem do Triestu nad Adriaty-
kiem zapadła żelazna kurtyna, 
dzieląc nasz kontynent. Poza 
tą linią pozostały stolice tego, 
co dawniej było Europą Środ-
kową i Wschodnią. Warsza-
wa, Berlin, Praga, Wiedeń, Buda-
peszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia 
wszystkie te miasta i wszyscy 
ich mieszkańcy leżą w czymś, co 
trzeba nazwać strefą sowiecką, 
są one wszystkie poddane, w ta-
kiej czy innej formie, wpływowi 
sowieckiemu, ale także – w wy-
sokiej i rosnącej mierze – kontro-
li ze strony Moskwy”. 

Naznaczone miasto powoli stawało się 
polskie. 

sporej grupy ludności żydowskiej, 
a po 1947 r. ukraińskiej, przesiedlonej 
ze wschodniej części Polski w ramach 
akcji „Wisła”. Żydzi opuścili Szczecin 
w ramach nielegalnej akcji zwanej 
„bricha” w latach 1945-1946. 

W marcu 1946 r. premier Wielkiej Bryta-
nii, Winston Churchill, na trwałe zapi-
sał Szczecin w historii zimnej wojny. Wy-
głaszając przemówienie w Fulton (USA) 
określające porządek, który zaczął 

Osadnicy przybywający do Szczecina. Wielu 
rozczarowanych warunkami szybko z niego 

uciekało (Archiwum Państwowe w Szczecinie)
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jętego aparatu bezpieczeństwa. Nie 
oznacza to, że na terenie Pomorza 
Zachodniego czy samego Szczecina 
nie było osób powiązanych z orga-
nizacjami poakowskimi, które szukały 
na tym terenie schronienia, połącze-
nia z rodzinami czy też próbowały na 
nowo rozpocząć swoje życie. Nie po-
dejmowali oni jednak działań zbroj-
nych, nie tworzyli organizacji w Szcze-
cinie. Zatrzymania i aresztowania 
wielu osób były związane z ich prze-
szłością w czasie wojny, czyli służbą 
w organizacjach niepodległościo-
wych, jak Armia Krajowa czy Narodo-
we Siły Zbrojne. Trzeba jednak wspo-
mnieć o działającym od marca do 
maja 1946 r. na wschodnich rubieżach 
Pomorza Zachodniego Bojowym Od-
dziale Armii pod dowództwem Stefa-
na Pabisia ps. „Stefan”, o jednym ze 
szwadronów 5. Wileńskiej Brygady AK 
na czele z ppor. Zdzisławem Bado-
chą „Żelaznym” czy też o działającym 
od kwietnia do lipca 1946 r. tzw. pa-

Po zakończeniu działań wojennych 
w Szczecinie i na Pomorzu Zachod-
nim nie istniały struktury organiza-
cyjne polskiego podziemia niepod-
ległościowego. Nie było organizacji 
Wolność i Niezawisłość, Narodowych 
Sił  Zbrojnych czy innych ugrupowań. 
Próby utworzenia Okręgu Szczecin 
podległego Obszarowi Zachodnie-
mu WiN czy Okręgu XIV Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego zakończy-
ły się fiaskiem. Atomizacja społeczeń-
stwa oraz ogromna migracja powo-
dowały, że utworzenie takich struktur 
było niezwykle trudne. Opór społecz-
ny miał charakter niezorganizowany, 
często jednostkowy i był szybko eli-
minowany przez struktury szeroko po-

Władze w Polsce po 1945 r. zaczę-
li przejmować komuniści związani 
z Moskwą (m.in. Bolesław Bierut, Wła-
dysław Gomułka, Jakub Berman, Sta-
nisław Radkiewicz). Do walki z nową 
władzą, nieakceptowaną przez więk-
szość społeczeństwa polskiego,  przy-
stąpiły oddziały zbrojne podziemia 
niepodległościowego, dla których 
wojna nie skończyła się w maju 1945 r. 
Traktowali oni nie tylko sowietów jako 
okupantów, ale za takich też uważali 
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeń-
stwa: urzędów bezpieczeństwa, Kor-
pusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
aktywistów Polskiej Partii Robotniczej 
czy milicję  i z bronią w ręku walczyli 
o wolność Polski. 

trolu dywersyjnego In-
spektoratu Białostoc-
kiego AKO-WiN Leona 
Słuckiego ps. „Lwiąt-
ko”. Grupy te przepro-
wadzały na terenie 
Pomorza Zachodnie-
go akcje propinacyj-
ne, likwidowały miej-
scowych aktywistów 
partyjnych lub oso-
by oskarżane o współ-
pracę w czasie wojny 
z Niemcami. Ci ostatni 
chętnie wykorzystywali 

Szczecin do ukrycia się i zatarcia swo-
jej przeszłości. Najlepszym przykładem 
była historia Ludwika Kalksteina, żołnie-
rza AK, równocześnie agenta Gestapo, 
który w czasie wojny wydał na śmierć 
Niemcom  dowódcę AK, gen. Stefana 
Roweckiego ps. „Grot”. Po wojnie Kalk-
stein pod zmienionym nazwiskiem za-
mieszkał w Szczecinie, pracował jako 
dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego” 
i był członkiem szczecińskiego oddzia-
łu Związku Literatów Polskich. 

W latach 1945-1956 na Pomorzu Za-
chodnim istniało około 60 organizacji 
młodzieżowych, które za pomocą ulo-
tek, napisów na murach, zakłóceniami 
spotkań aktywistów partyjnych, słu-
chaniem nielegalnych audycji Radia 
Wolna Europa, czytaniem zakazanych 
książek, gromadzeniem broni czy na-
padami na żołnierzy sowieckich wal-
czyli z komunizmem. O ich motywa-
cjach i wyborach pisała Magdalena 
Semczyszyn: 

Opór społeczny

Jeden z oddziałów V Brygady Wileńskiej AK  
mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” (w środku), (AIPN)

Jedna z ulotek organizacji młodzieżowej z lat 50. XX w. 
(AIPN w Szczecinie)
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dożywocie. Wielu młodych więź-
niów odbywało wyroki, pracując 
w kopalniach i kamieniołomach 
(m.in. w Ośrodku Pracy Więź-
niów w Knurowie, Progresywnym 
Więzieniu dla Młodocianych w Ja-
worznie, Ośrodku Pracy Więź-
niów przy Kopalni Węgla Kamien-
nego w  Chorzowie), gdzie każdy 
dzień roboczy zaliczano – pod wa-
runkiem wykonania normy – na 
poczet dwóch dni pozbawienia 
wolności”.  

Represje wobec społeczeństwa były 
nieodłącznym elementem codziennego 
życia w Szczecinie. Opór społeczny ma-
nifestowany w różny sposób spotykał się 
z siłowym i bezpardonowym odwetem 
ze strony władz. Funkcjonariusze Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Szczecinie, który mieścił się 

z pewnością zostawiły piętno na 
ich psychice i zaowocowały anty-
radziecką postawą. Również po-
chód Armii Czerwonej na zachód 
w 1945 r. i późniejsze poczynania 
sowieckich żołnierzy stacjonu-
jących nad Odrą niosły czytelny 
rozdźwięk pomiędzy »wyzwoleń-
czą« propagandą a doświadcze-
niami grabieży, gwałtów i demo-
ralizacji”. 

Za swoją odwagę, hart ducha, za nie-
złomność nierzadko ponosili najwyż-
szą cenę - życia, jak dwaj 

„siedemnastoletni chłopcy z nie-
formalnej grupy działającej 
w 1951 r. w Szczecinie, Leonard 
Michalak i Ambroży Sajko, któ-
rzy otrzymali karę śmierci za zabi-
cie sowieckiego żołnierza. W obu 
przypadkach kary zamieniono na 

„ówczesne pokolenie miało za 
sobą bagaż bardzo traumatycz-
nych doświadczeń, na które skła-
dały się wojna, śmierć bliskich, 
przemoc i represje. Sporo osad-
ników przybyło na Pomorze 
Zachodnie jako tzw. repatrian-
ci ze wschodnich województw 
II RP. Młodzi ludzie przywieźli 
stamtąd nie tylko ból rozstania 
z rodzinnym domem, ale tak-
że świeże wspomnienia represji 
niemieckich i sowieckich, bru-
talności Armii Czerwonej, wy-
wózek i deportacji. Wśród dzia-
łaczy organizacji młodzieżowych 
odnajdujemy córki i synów za-
mordowanych w Katyniu, ofia-
ry sowieckiej przemocy, a tak-
że byłych zesłańców, którzy jako 
kilkuletnie dzieci musieli praco-
wać w łagrach i kołchozach Azji 
Środkowej. Przeżycia wojenne 

w gmachu przy ul. Małopolskiej 22, co-
raz częściej terroryzowali mieszkańców 
miasta. Ich metody  śledcze były tożsa-
me z tymi, które stosowali funkcjonariu-
sze Gestapo i innych formacji policyjnych 
Niemiec w czasie II wojny światowej. Do 
aresztów wydobywczych trafiali byli żoł-
nierze Armii Krajowej i innych ugrupowań, 
którzy w czasie II wojny światowej wal-
czyli przeciwko okupantom. Za zbiera-
nie dowodów odpowiedzialny był Wy-
dział Śledczy, którego „symbolem” stali 
się zwyrodnialcy, tacy jak Alfred Zimmer-
man czy Aleksander Merza. Jeden z ka-
towanych opowiadał: 

„Garbus [Merza – przyp. SL] tor-
turował mnie do nieprzytomno-
ści.  Uderzenia linijki w palce rąk 
i nóg były standardem podobnie 
jak siedzenie na nodze odwróco-
nego taboretu”. 

Trzymamy Straż nad Odrą  
(12-14 kwietnia 1946 r.)

ganizacji.   W mieście likwidowano wi-
doczne ślady niemczyzny, starano się 
porządkować gruzy. Jak wspominał 
jeden z uczestników zlotu: 

„ludność była dla harcerzy przy-
chylna. Wzbudzaliśmy sympatię 
wśród mieszkańców Szczecina. 
W chwilach wolnych spacero-
waliśmy po mieście, początkowo 
mała grupka, kilku trzymających 
się pod ręce druhów zagarnia-

W kwietniu 1946 r., a więc w rocznicę 
zdobycia miasta przez armię sowiec-
ką, komunistyczne władze zamierzały 
zamanifestować polskość miasta i tych 
ziem. Zorganizowano zlot młodzieży, 
którego celem miało być „uczczenie 
I rocznicy wyzwolenia Szczecina oraz 
zamanifestowanie woli Narodu posia-
dania tego miasta”. Organizatorem 
uroczystości było wojsko, a przyjechać 
miało około 50 tysięcy ludzi, w tym 
młodzież pochodząca z różnych or-
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ło napotkane po drodze harcer-
ki i harcerzy, a często i młodzież 
z innych organizacji, rozrasta-
jąc się szybko na całą szerokość 
ulicy, roześmiane, śpiewające, 
często idące tanecznym krokiem 
szeregi ożywiały zburzone wy-
ludnione miasto”. 

Kulminacją uroczystości było wmuro-
wanie kamienia węgielnego pod po-
mnik „Trzymamy straż nad Odrą” na pl. 
Żołnierza Polskiego, a następnie uro-
czystości przeniesiono na Wały Chro-
brego, gdzie ustawiono kolejną trybu-
nę honorową, przed którą odbywały się 
przemarsze poszczególnych grup mło-
dzieży. O godz. 18 wszedł na nią prezy-
dent Bolesław Bierut, Stanisław Miko-
łajczyk i inni dygnitarze. Rozpoczęło 
się skandowanie. Młodzież ze Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici”  fetowała Mi-
kołajczyka, komunistyczny Związek Wal-
ki Młodych zaś Bieruta. Trwająca około 
20-30 minut walka na okrzyki, spowo-
dowała, że Bieruta nie dopuszczono do 
głosu. Zszedł z trybuny, wraz z Mikołaj-
czykiem, który miał pomachać na po-
żegnanie kapeluszem. Potem, według 
różnych relacji, miał zostać uniesiony do 
góry i odprowadzony do samochodu. 
Roman Szymkowski, harcerz z Kamienia 
Pomorskiego zanotował: 

„Skandowałem i ja, ale cóż 
ja chłopak młody, nie znając 
»wielkiej polityki«, mogłem 
inaczej postąpić. Prze-
cież nas nikt nie uczył tych 
spraw. Na lekcjach, to my-
śmy byli gdzieś w staro-

żytnym Egipcie lub innym pań-
stwie, natomiast wychowania 
obywatelskiego jeszcze w szko-
łach nie było”. 

Zamieszanie było ogromne, nastą-
pił kompletny chaos, zapadały ciem-
ności, a młodzież się rozeszła. Jedna 
z uczestniczek zlotu pisała: 

„»Niech żyje Marszałek Rola-Ży-
mierski« słychać było nielicz-

Oznaką całkowitego sprzeciwu wobec 
postępowania organizatorów było od-
prucie naszywek zlotowych z mundu-
rów, przyczepianie ich do skarpetek 
lub rzucanie na trybunę. Do defilady 
nie dopuszczono też PSL i Stronnic-
twa Pracy. W  ciągu dnia po mieście 
przemieszczały się grupy młodzieży 
skandując hasła m.in.: „Niech żyje Ar-
mia Krajowa”, „Anders wraca”, Mikołaj-
czyk prezydentem”, „My chcemy Wilna, 
Lwowa i Kijowa”, „Niech żyje Churchill”, 
„Wczoraj kluski, dzisiaj kluski, ziemia 
polska, a rząd ruski”. W nocy młodzież 
wyjechała z miasta, nastąpił czas rozli-
czeń  w  środowisku harcerskim i niewy-
brednych ataków na nie ze strony dy-
gnitarzy partyjnych porównujących ich 
do SS i Hitlerjugend.  

Odwilż widoczna w Polsce już w peł-
ni od 1955 r.,  w Szczecinie rozpoczęła 

ne okrzyki. Lecz dlaczegóż, my 
harcerze nie mamy być szczery-
mi? Wszak szczerość młodzień-
cza jest tak czystą i piękną zale-
tą i nie powinna być zdeptana! 
Lecz, niestety, jest inaczej.  Za 
co w następnym dniu nie po-
zwolono nam defilować przed 
Rządem??? Czy za to, że zamiast 
wołać »Niech żyje Marszałek Ro-
la-Żymierski??« – krzyczeliśmy 
na cześć Wicepremiera Miko-
łajczyka. Czyż lepiej być obłud-
nym, czy też lepiej wołać za gło-
sem serca?”. 

Następnego dnia harcerze mieli zostać 
niedopuszczeni do defilady na al. Woj-
ska Polskiego, gdzie drogę zamknę-
ły im czołgi i młodzież z ZWM. Mimo to 
niektórym grupom udało się przedo-
stać i przejść przed trybuną honorową. 

Defilada na Wałach Chrobrego w Szczecinie (NAC)

Niezrealizowany projekt pomnika 
„Trzymamy straż nad Odrą” (NAC)
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się w na wiosnę 1956 r., w momencie 
powołania w maju tego roku tygo-
dnika „Ziemia i Morze” pod redakcją 
Marii Bonieckiej. Zespół dobrze do-
branych, odważnych dziennikarzy 
i publicystów zaczął tworzyć pismo 
ambitne, niekonwencjonalne, otwar-
te na opinie i z założenia bezstronne. 
W tygodniku opisywano nadużycia 
władzy, stawiano odważne pyta-
nia i zmuszano do refleksji oraz na-
mysłu nad minionym czasem. Za taką 
postawę redakcja zapłaciła wiosną 
1957 r., a więc po dojściu Władysła-
wa Gomułki do władzy,  wyrzuceniem 

Bonieckiej i ostatecznie zamknięciem 
tygodnika na wiosnę 1957 r. Tygodnik 
„Ziemia i Morze” stał się symbolem 
odwilży oraz, paradoksalnie, wyzna-
czał jej koniec.   

Maria Boniecka (1910-1978), 
redaktor naczelna „Ziemi 
i Morza” (AIPN w Szczecinie)

Pomoc humanitarna dla Węgrów płynęła 
szerokim strumieniem ze Szczecina  
(Aut. Stefan Cieślak/Książnica Pomorska) bitew w historii powojennej miasta, 

pomiędzy milicjantami, żołnierzami 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego a mieszkańcami. Impulsem do 
działania dla ludzi zbierających się 
wokół zdarzenia był okrzyk Bartosika 
„Za co mnie aresztujecie, jestem Po-
lakiem!”. Tłum ruszył w stronę komisa-
riatów milicji oraz konsulatu sowiec-
kiego, które zaatakowano. Konsulat 
zdobyto, a symbolem zwycięstwa 
manifestujących były pozrzucane ze 
ścian  portrety I sekretarza KC KPZR 
Nikity Chruszczowa. Pacyfikacja mia-
sta trwała kilka godzin, zatrzymano 
93 osoby, część z nich stanęła przed 
sądem. Wielu z nich otrzymało kilku-
letnie wyroki więzienia, które zostały 
uchylone przez sąd dopiero w 2017 r. 

Natomiast symbolem antysowiecko-
ści miasta stała się pomoc dla Wę-
grów w czasie inwazji wojsk sowiec-
kich na  ten kraj w listopadzie-grudniu 
1956 r. oraz udany atak 10 grud-
nia 1956 r. na konsulat sowiecki przy 
ul. Piotra Skargi 14. Pomoc Węgrom 
przejawiała się w ofiarności szczeci-
nian, którzy gremialnie oddawali krew 
oraz wspomagali humanitarnie wal-
czących Węgrów, szczególnie z dziel-
nicy Csepel w Budapeszcie.

 10 grudnia 1956 r. milicjanci interwe-
niowali nieopodal jednej ze szczeciń-
skich restauracji. Prosta interwencja 
wobec opierającego się, nietrzeźwe-
go Stanisława Bartosika zakończyła 
się ostatecznie jedną z największych 

Wnętrze zdemolowanego 
przez manifestantów 

konsulatu sowieckiego przy 
ul. P. Skargi 14 w Szczecinie 

(AIPN w Szczecinie)
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mieniami i butelkami z benzyną. Po-
żar ogarnął cały budynek. I sekretarz 
KW PZPR Antoni Walaszek podjął de-
cyzję o jego ewakuacji, zaś tłum nie 
dopuścił straży pożarnej do budynku. 
Do miasta ściągnięto posiłki wojsko-
we, w tym te, które wcześniej pacy-
fikowały Gdańsk i Gdynię. Około go-
dziny 14.00 tłum wokół budynku liczył 
w przybliżeniu 20 tys. osób. Mniej wię-
cej dwie godziny później rozpoczęto 
także szturm na Komendę Wojewódz-
ką Milicji Obywatelskiej (KW MO) przy 
ul. Małopolskiej i wojewódzki areszt 
śledczy, w którym rzekomo mieli prze-
bywać aresztowani wcześniej demon-
stranci oraz przedstawiciele domnie-
manego Komitetu Strajkowego ze 
Stoczni im. Warskiego. Budynek rów-
nież podpalono. Według historyka Mi-

chała Paziewskiego pierwsze strzały 
z okien komendy wojewódzkiej mili-
cji w kierunku ludzi padły około godzi-
ny 15.30. Z zachowanych rozmów  te-
lefonicznych pomiędzy komendantem 
wojewódzkim MO płk. Julianem Uran-
tówką a komendantem głównym MO 
gen. Tadeuszem Pietrzakiem wynikało, 
że znajdujący się w komendzie funk-
cjonariusze mieli bronić się, jak najdłu-
żej bez użycia broni:

„Julian Urantówka: Rzucają ka-
mieniami. 
Tadeusz Pietrzak: Rzucają kamie-
niami? 
Julian Urantówka: Tak. 
Tadeusz Pietrzak: Urantówka, 
uważam, podejmijcie sami decy-
zję, kiedy trzeba użyć broni. 

Rewolta Grudniowa 1970 r. w Szczecinie

W PRL pod koniec lat sześćdziesią-
tych narastał kryzys społeczny, poli-
tyczny i ekonomiczny. Władze sięgnę-
ły po nieudolne reformy gospodarcze, 
chcąc ratować niekorzystną sytuację 
w kraju, a zwiastunem reform miała 
być tzw. regulacja cenowa (podwyż-
ka cen), obejmująca głównie podsta-
wowe artykuły spożywcze. Wprowa-
dzono ją w niedzielę 13 grudnia 1970 r. 
W efekcie kolejnej „operacji cenowej” 
najwięcej traciły osoby o najniższych 
dochodach. Rząd zamierzał zrekom-
pensować podwyżkę m.in. poprzez 
dodatki do pensji dla najniżej upo-
sażonych i rodzin wielodzietnych. Tak 
drastyczny wzrost cen spowodował 
reakcję społeczeństwa w całej Polsce.  

Do 17 grudnia w Szczecinie panował 
spokój, choć w raportach SB odno-
towywano napiętą sytuację w zakła-
dach pracy. Tego dnia około godzi-

ny 10.00 odbył się w Stoczni im. Adolfa 
Warskiego wiec, podczas którego do-
magano się odwołania podwyżki cen 
oraz rozmowy z I sekretarzem Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (KW PZPR) w Szcze-
cinie, Antonim Walaszkiem. Rozmo-
wy jednak nie odbyły się, a Walaszek 
miał stwierdzić, że z „motłochem roz-
mawiać nie będzie”. O godzinie 10.30 
ponad sześciuset stoczniowców opu-
ściło stocznię. Po sformowaniu pocho-
du i dołączeniu do niego pracowników 
pobliskich przedsiębiorstw, wyruszo-
no w stronę KW PZPR. Siły porządko-
we, nie chcąc dopuścić, by robotnicy 
przedostali się do centrum, zaatako-
wały stoczniowców. Doszło do gwał-
townych starć.  Sformowano kilka na-
stępnych pochodów, które za cel 
obrały budynek KW PZPR przy pl. Żoł-
nierza Polskiego. Zbierający się tam 
ludzie zaczęli rzucać w budynek ka-

Płonący budynek KW PZPR w Szczecinie podpalony przez 
manifestantów 17 grudnia 1970 r. (AIPN w Szczecinie)

 Płonący gmach KW PZPR w Szczecinie,  
17 grudnia 1970 r. (Aut. Zbigniew Wróblewski)
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„Na cmentarzu było ciemno tak, 
bo tam dwunasta prawie chyba 
w nocy była. Zapalili takie latar-
ki. Ja pamiętam jak dziś. O drze-
wa były oparte trumny; stały tak 
na pion, na samochodzie leżały 
zwłoki. Tak, pozawijane w prze-
ścieradła. No i Jadzia już była 
w trumnie, włożona do trumny 
i stała koło samochodu ta trum-
na, oni ją przynieśli na ten, ten 
grób był wykopany”.

Po pogrzebie rodzinę odwieziono 
do domu.

Na drugi dzień odbył się ponowny po-
chówek, w którym brały udział dele-
gacje ze szkół, zakładów pracy ojca 
i matki oraz studenci z Politechni-
ki Szczecińskiej, gdyż Jadwiga często 
uczestniczyła w zabawach odbywają-
cych się w klubie studenckim „Kubuś”. 

tyczek z użyciem broni przez woj-
sko i milicję. W dniach 17-19 grudnia 
1970 r.  w Szczecinie zginęło 16 osób, 
w większości bardzo młodych, wśród 
nich była 16-letnia Jadwiga Kowal-
czyk.

Wszystkie pogrzeby ofiar Grudnia 70 
odbywały się w nocy z 22/23 grud-
nia 1970 r. w całkowitej tajemnicy. Je-
rzy Kowalczyk opowiadał, że zosta-
li zabrani z domu około godz. 21-22 
przez pracownika administracyjne-
go Stanisława Muchę i jeszcze jedną 
osobę w cywilu (prawdopodobnie ofi-
cera SB), a następnie przewiezieni na 
cmentarz przy ul. Ku Słońcu. Na żą-
danie ojca trumna została otworzo-
na. Jadwiga była ubrana. Rodzina, 
ojciec, córka i szwagierka zażądali 
obecności księdza, którym był kape-
lan z kościoła garnizonowego. Bole-
sław Kowalczyk: 

Narodowej, Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, a ich wynikiem była 
śmierć kolejnej osoby. Następnego 
dnia ludzie zbierali się od rana na 
pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie. 
Tłum zaatakował tam wozy pancer-
ne kamieniami i butelkami z benzy-
ną. Odpowiedziano ogniem. Do starć 
z wojskiem doszło też pod stocznią. 
W kilku innych punktach miasta, gdzie 
robotnicy próbowali formować po-
chody i atakować budynki instytucji 
państwowych kojarzonych z władzą, 
też użyto broni palnej. Tego dnia za-
trzymano ogółem ponad 200 osób, 
w większości ludzi młodych lub bar-
dzo młodych. W następnych dniach 
nadal dochodziło w mieście do po-

Julian Urantówka: Towarzyszu 
Ministrze, dopóki nie będą wkra-
czać do gmachu, bronimy się, 
nie będziemy używać.  
Tadeusz Pietrzak: Rozumiem.  
Julian Urantówka: Tak.  
Tadeusz Pietrzak: Wyłączam się, 
organizuj obronę. Czołem!”

Pod  komendą milicji obywatelskiej 
zginęło dwanaście  osób.

Podobnie jak w Trójmieście,  w Szcze-
cinie wprowadzono godzinę milicyj-
ną od 18.00 do 6.00. Do walk do-
szło jeszcze w kilku innych miejscach 
w mieście (Prokuratura Wojewódzka, 

Prezydium Miejskiej Rady 

Około godziny 16:00 manifestanci zaatakowali budynek KW MO w Szczecinie. Padły 
strzały, pierwsi zabici. Walki trwały do późnych godzin nocnych (AIPN w Szczecinie)

Jadwiga Kowalczyk urodziła się 15 października 1954 r. w Szcze-
cinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej postanowiła kontynuować 
edukację w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Wielgowie, nieopo-
dal Szczecina. W 1970 r. była w drugiej klasie. Była przysłowiowym 
oczkiem w głowie rodziny. Brat, Bolesław Kowalczyk, opowiadał: 

„my postanowiliśmy, że będziemy jej pomagać, dopóki będzie 
potrzeba. Dlatego jako pierwsi poszliśmy pracować, ja nawet 
zrezygnowałem z technikum, tylko poszedłem do zawodów-

ki, żeby skończyć ją szybko i zacząć pracować. Bo w domu się nie przelewało. 
Ale to i tak nic nie pomogło”. 
Jadwiga wraz z rodzicami i braćmi mieszkała przy ul. Korsarzy 4 w Szczecinie. Okna 
mieszkania wychodziły wprost na plac i budynek Komendy Wojewódzkiej Milicji Oby-
watelskiej, nieopodal znajdował się budynek KW PZPR. Jadwiga i jej starsza siostra 
Bożena obserwowały walki ze swojego okna. Bożena kilka chwil przed tym, jak poci-
ski wpadły do domu, ustąpiła miejsca siostrze i wyszła na chwilę do innego pokoju. 
W tym czasie pocisk trafił Jadwigę w głowę. Po zorientowaniu się w sytuacji ktoś po-
biegł na górę po mieszkającego w tej samej klatce lekarza, Seweryna Olejniczaka, 
który stwierdził zgon Jadwigi. Milicjanci, którzy się pojawili na miejscu tragedii, chcieli 
zabrać zwłoki dziewczynki, lecz nie pozwoliła na to jedna z sąsiadek. Dopiero Olejni-
czak, wykorzystując swoje znajomości, sprowadził karetkę, która zawiozła ciało dziew-
czynki do szpitala św. Wojciecha (wtedy szpital dziecięcy w Szczecinie).
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ni „Gryfia”. Na jego czele stanął Mieczy-
sław Dopierała. W punkcie pierwszym 
robotnicy postulowali utworzenie „nieza-
leżnych Związków Zawodowych podle-
głych klasie robotniczej”. Łącznie w OKS 
zaangażowanych było około 100 za-
kładów pracy. Odgrywał on de facto 
najważniejszą rolę w mieście, gdyż de-
cydował o wznowieniu ruchu tramwa-
jowego czy „funkcjonowaniu elektrow-
ni, gazowni, komunikacji, straży pożarnej, 

Na grobie złożono kwiaty i wieńce, nie-
które z napisami: „zamordowanej kole-
żance”. Te napisy były prawdopodob-
nie przyczyną, że dzień później rodzina 
zastała grób całkowicie spalony.

W nocy z 18 na 19 grudnia utworzono 
w „Warskim” ponadzakładowy Ogólno-
miejski Komitet Strajkowy (OKS), który za 
podstawę działania przyjął 21-punkto-
we żądania rezolucji „Warskiego” i Stocz-

Pogrzeb jednej z ofiar szczecińskiego Grudnia 1970 (AIPN w Szczecinie)

no się na jego kontynuowanie. W ciągu 
następnych dwóch dni zmieniała się licz-
ba zakładów, które strajkowały. Na czele 
OKS, który obradował w budynku dyrek-
cji „Warskiego”, stanął Edmund Bałuka. 
Strajk formalnie zakończono 22 grudnia 
1970 r., bez żadnych warunków i z popar-
ciem dla nowych władz. 

wodociągów czy o zaopatrzeniu skle-
pów”.  Do podpisania ustaleń, pomię-
dzy OKS a regionalnymi władzami par-
tyjnymi, doszło 20 grudnia 1970 r. Były 
one korzystne dla władz i stąd rozgory-
czenie protestujących, którzy nie wahali 
się nazwać członków OKS zdrajcami. Nie 
chciano zakończyć strajku i zdecydowa-

Edward Gierek w Szczecinie  
(24/25 stycznia 1971 r.)

Pomimo zakończenia (zawieszenia) 
grudniowego strajku w Szczecinie pa-
nowało rozgoryczenie, gniew i frustra-
cja, a napięcie ani na moment nie 
opadło. Wystarczyła przysłowiowa 
iskra, aby na nowo wzniecić bunt. 

Tą iskrą był zmanipulowany arty-
kuł, który ukazał się 20 stycznia 1971 r. 
w „Głosie Szczecińskim”, lokalnym or-
ganie KW PZPR, o rzekomym podję-
ciu zobowiązań produkcyjnych przez 

załogę rurowni w Stoczni Szczeciń-
skiej. Oburzeni robotnicy uznali tekst 
za prowokację i proklamowali strajk, 
wysuwając w większości postulaty 
ekonomiczne i socjalne, choć nie za-
brakło i tych o charakterze politycz-
nym. Na czele strajku stanął Edmund 
Bałuka wraz z kilkudziesięcioosobo-
wym Komitetem Strajkowym. Strajk 
rozprzestrzenił się na inne wydziały 
stoczni, a potem na większość zakła-
dów Szczecina.  

Stół prezydialny w czasie dyskusji w nocy z 24 na 25 stycznia 1971 r. od prawej: Edmund 
Bałuka, Edward Gierek, NN, Piotr Jaroszewicz, Franciszek Wilanowski (Fot. Maciej Jasiecki)

Lista ofiar Grudnia 70  
w Szczecinie: 
Eugeniusz Błażewicz (22)
Stanisław Kamać (18)
Jadwiga Kowalczyk (16)
Daniel Kućma (24)
Roman Kużak (23)
Stanisław Nadratowski (20)
Henryk Perkowski (20)

Edward Prysak (42)
Zbigniew Semczyszyn (23)
Michał Skipor (19)
Stefan Stawicki (16)
Waldemar Szumiński (22)
Julian Święcicki (59)
Zygmunt Toczek (23)
Wojciech Woźnicki (21)
Janusz Wrzodak (27)
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Efektem rozmowy w Stoczni Szczeciń-
skiej było zakończenie strajku w tym 
mieście oraz powołanie Komisji Ro-
botniczej, pierwszego demokratycznie 
wybranego przedstawicielstwa robot-
ników w PRL. Jej żywot był jednak bar-
dzo krótki, gdyż władze zrobiły wszyst-
ko, aby zmarginalizować znaczenie 
debaty z 24 stycznia 1971 r. i brutalnie 
wybić jej uczestnikom z głowy wszelkie 
reformy systemu. Podwyżkę cen od-
wołano dopiero po strajkach z lutego 
1971 r. w Łodzi i innych miastach.

I sekretarz KC PZPR pojawił się w sto-
licy Pomorza Zachodniego 24 stycz-
nia około godz. 14:00 wraz z członka-
mi Biura Politycznego i zarazem rządu. 

Na miejsce konfrontacji wybrano świe-
tlicę główną mogącą pomieścić oko-
ło 300 osób.  W dyskusji miały wziąć 
udział delegacje piątek wydziało-
wych, w ostateczności zaś skład sali 
był mieszany, gdyż do budynku do-
stało się wiele przypadkowych osób, 
które świetlicy już nie opuściły. 

Czarny pochód. 1 maja 1971 r.

Czarny pochód (Fot. Jacek Fijałkowski)

Henryk Toczek pod trybuną honorową, 1 maja 1971 r.  
(Fot. Jacek Fijałkowski)

postanowiła, że będzie to najlepsze 
miejsce na wyciągnięcie transparen-
tów. Widniały na nich hasła: „Żądamy 
ukarania winnych zajść grudniowych”, 
„Żądamy ukarania winnych zbrodni 
grudniowych”, „Żądamy ukarania win-
nych masakry bezbronnych ludzi” oraz 
„Czcimy pamięć poległych podczas 
wydarzeń grudniowych”. 

Po dotarciu pod trybunę honorową, na 
której stał między innymi członek KC 
PZPR Kazimierz Barcikowski, konsulowie 
ZSRR, Czechosłowacji i NRD kolumna 
zatrzymała się. Toczek, Nadratowscy 
oraz osoby trzymające transparen-
ty odwrócili się w stronę trybuny ho-
norowej. Orkiestra przestała grać, za-
milkł też spiker pochodu. Toczek uniósł 
w górę i wyciągnął przed siebie lewą 
dłoń ubraną w czarną rękawiczkę. Jak 
pisał Paziewski, 

Już w połowie kwietnia 1971 r. szcze-
cińska Służba Bezpieczeństwa była 
niemal pewna, że 1 maja dojdzie 
w Szczecinie do próby zakłócenia co-
rocznego pochodu.  

Pochód prowadzony był przez 
uczniów Zasadniczej Szkoły Budowy 
Okrętów i Technikum Budowy Okrę-
tów. Następnie za nimi, ale przed kie-
rownictwem stoczni, w pierwszym 
szeregu szli: Henryk Toczek, razem 
z matką w żałobie, rodzice Stanisła-
wa Nadratowskiego, żołnierza, któ-
ry zginął 19 grudnia 1970 r. w niewy-
jaśnionych do dziś okolicznościach 
i dalej kierownictwo stoczni i stocz-
niowcy. Liczba osób, którzy nieśli prze-
pasane kirem flagi, transparenty, 
z każdą chwilą rosła. Na ul. Parkowej, 
gdzie w grudniu 1970 r. płonął milicyj-
ny samochód, część stoczniowców 

Edmund Bałuka urodził się 4 czerwca 1933 r. w Machnówce, zmarł 8 stycznia 2015 r. 
w Warszawie. Pracownik Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, uczestnik straj-
ku w grudniu 1970 r., członek Komitetu Strajkowego w grudniu 1970 r., przewodniczą-
cy Komitetu Strajkowego w styczniu 1971 r. Przewodniczący Komisji Robotniczej Stoczni 
im. Warskiego w Szczecinie, przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Zawodo-
wego Metalowców w Szczecinie. Zwolniony z pracy i w wyniku kombinacji operacyjnej 
Służby Bezpieczeństwa zmuszony do emigracji. Wydawca kwartalnika „Szerszeń”, or-
ganizator Polskiej Socjalistycznej Partii Pracy. W 1980 r. wrócił do Polski, w stanie wo-
jennym internowany w Wierzchowie Pomorskim, następnie aresztowany i skazany na 
5 lat więzienia. 
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Zapomniane strajki na Pomorzu  
Zachodnim (25 czerwca 1976 r.)

W powszechnej świadomości spowo-
dowane kolejnymi podwyżkami cen 
ogłoszonymi w TV przez premiera Pio-
tra Jaroszewicza strajki z 25 czerwca 
1976 r. to głównie Radom, Ursus i Płock. 

Swoje miejsce na mapie społeczne-
go buntu z 25 czerwca 1976 r. miało 
też ówczesne województwo szczeciń-
skie. Najbardziej spektakularny strajk 
okupacyjny miał miejsce w Elektrow-
ni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie, 
gdzie zaprotestowało ponad 850 ro-
botników. Na czele 23-osobowego 
komitetu strajkowego staną Jerzy No-
wak. Żądania strajkujących dotyczyły 
odwołania podwyżki cen, zapewnie-
nia przez dyrekcję żywności dla ty-
siąca osób, transportu oraz przyby-

cia do elektrowni „kogoś” z KW PZPR 
w Szczecinie. 

Około godziny 19 na rozmowę z robotni-
kami przyjechał do elektrowni Tadeusz 
Waluszkiewicz, sekretarz ekonomiczny 
KW PZPR w Szczecinie. W tym samym 
czasie kolejne przemówienie w telewizji 
wygłosił premier Jaroszewicz, który od-
wołał zapowiedzianą podwyżkę cen. 
Robotnicy uznali, że ich protest odniósł 
pożądany skutek i zakończyli strajk.

Do strajków doszło również w tragicz-
nie doświadczonym w grudniu 1970 r. 
Szczecinie. Aby osłabić spodziewaną 
falę protestów w mieście, zanim ogło-
szono podwyżkę, postanowiono wcie-
lić do wojska, według różnych danych, 

od 150 do 208 osób zaangażowa-
nych w strajki grudniowo-styczniowe 
1970/1971. Pomimo tego wyprzedzają-
cego ruchu w czerwcu 1976 r. w kilku 
szczecińskich zakładach przerwano 
pracę. Stanęły: Szczecińska Stocznia 
Remontowa „Gryfia”, Warsztaty Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej, Szczecińskie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Ogólnego nr 3 
oraz Zakłady Przemysłu Odzieżowe-
go „Dana” i „Odra”. Ogółem w straj-
kach w województwie szczecińskim 
wzięło udział 4578 robotników. Pomi-
mo prób nie udało się wstrzymać pra-
cy w Stoczni im. Adolfa Warskiego. 

Według danych SB w całym Szczecinie 
w trybie natychmiastowym zwolniono 
113 osób, zaś kilka tysięcy pracowni-
ków ukarano przez odebranie dodat-
ków do pensji, odebranie 1/3 trzyna-
stej pensji, potrącenie wysługi lat i inne, 
nie mniej dolegliwe kary. Ostatecznie 
w „Gryfii”, żeby, jak pisał Michał Sie-
dziako, nie wzbudzać nastrojów nie-
zadowolenia, w styczniu 1977 r. podjęto 
decyzję o wypłaceniu pełnej trzynastej 
pensji wszystkim pracownikom.

Mimo że strajki z 25 czerwca 1976 r. 
w województwie szczecińskim nie 
przypominały tych z grudnia 1970 r. czy 
stycznia 1971 r., to niewątpliwie wie-
lu osobom złamały życie. W znaczący 
sposób też przyczyniły się do uformo-
wania środowiska, które trzy lata póź-
niej (11 października 1979 r.) zorganizo-
wało się w ramach Wolnych Związków 
Zawodowych Pomorza Zachodniego, 
które wzorem środowiska gdańskiego, 
katowickiego i warszawskiego rozpo-
częło długi proces uświadamiania ro-
botników odnośnie do ich praw. 

„Pięści na około 5 minut podnieśli 
także uczniowie ZSBO i TBO. Jeden 
ze stoczniowców zrzucił oficero-
wi MO czapkę z głowy, uznając, że 
nie oddaje on hołdu pomordowa-
nym. Po kilkunastu sekundach or-
kiestra zagrała marsza żałobnego”. 

Stanisław Wądołowski: „Pochód 
się zatrzymał, stłoczył, ludzie my-
śleli, że to milicja interweniuje. Ale 
potem wszystko rozładowało się, 
rozluźniło. Poszliśmy dalej”.

Służba Bezpieczeństwa przystąpi-
ła zaś do rozliczania organizatorów 

demonstracji i nie odpuściła, choćby 
Henrykowi Toczkowi. Został on zatrzy-
many i aresztowany 16 czerwca 1971 r. 
Zarzucono mu wywołanie awantu-
ry na koncercie Czerwono-Czarnych 
przy Hucie „Szczecin”. Toczek miał tam 
wtargnąć na scenę i domagać się od 
bawiących się nastolatków uczcze-
nia minutą ciszy poległych w grudniu 
1970 r. Wobec braku reakcji widzów, 
wraz kolegami, rozgonił całą imprezę. 
W obronie zatrzymanego 350 robot-
ników ze Stoczni podjęło strajk, co za-
owocowało jego zwolnieniem, a po-
tem dosyć łagodnym ukaraniem przez 
sąd grzywną 5 tys. zł.

Pierwszy był Szczecin
Do kolejnego kryzysu społecznego 
doszło latem 1980 r.  Wśród przyczyn 
buntu  należy wymienić coraz gorszą 
sytuację materialną społeczeństwa, 
kolejne podwyżki cen oraz represje 
wobec działaczy opozycji demokra-
tycznej. Jako pierwsza zastrajkowa-
ła Stocznia im. Lenina w Gdańsku, 

gdzie żądano przywrócenia do pra-
cy Lecha Wałęsy oraz Anny Walenty-
nowicz, podwyżki płac oraz budowy 
pomnika ofiar Grudnia 1970 r.   

18 sierpnia 1980 r. (poniedziałek) był 
dniem, gdy strajk podjął jeden z naj-
ważniejszych zakładów w mieście Gry-
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Do strajku przyłączały się kolejne za-
kłady. Na koniec było już ich ponad 
trzysta. Protest wyzwolił w ludziach 
ukryte pokłady euforii i nadziei. Traf-
nie opisała to Teresa Hulboj:  

„Rzeczą widoczną w tamtym cza-
sie była wielka, naprawdę wiel-
ka solidarność między ludźmi. 
W związku ze strajkami, niekur-
sującą komunikacją miały miej-
sce liczne trudności. Ludzie nie 
mogli dojechać tam, gdzie chcie-
li, także do stoczni, żeby zoba-
czyć, co się dzieje, występowa-
ły problemy z zaopatrzeniem, 
z kupnem jedzenia itd. I w tej sy-
tuacji faktycznie odczuwało się 
ogromną życzliwość, której już 

Do Szczecina przyjechała delega-
cja rządowa pod przewodnictwem 
wicepremiera Kazimierza Barcikow-
skiego. Nie zaproszono ekspertów ani 
dziennikarzy z zewnątrz (szczegól-
nie zagranicznych). Robotnicy stara-
li się unikać wszelkich podejrzeń, że 
ich akcja ma charakter stricte poli-
tyczny, nie chcieli też utożsamiać się 
z konkretnymi grupami opozycji de-
mokratycznej, np. Komitetem Obrony 
Robotników. Nawiązano, co prawda, 
kontakt z Gdańskiem, lecz negocjacje 
z komisją rządową prowadzono sa-
modzielnie. Komisja Redakcyjna, zło-
żona z delegowanych do niej człon-
ków komisji rządowej oraz osób z MKS, 
negocjowała punkt po punkcie tekst 
porozumienia. 

Strajk w Stoczni Szczecińskiej, 1980 
(Fot. domena publiczna)

fa, czyli Stocznia Szczecińska im. Adolfa 
Warskiego. O strajku mówiło się już od 
piątku, 16 sierpnia, zaś w poniedziałek 
od samego rana w stoczni panowa-
ło ogromne napięcie. Do jej nabrze-
ża przybiła motorówka ze Stoczni Re-
montowej „Parnica”, która to stocznia 
po godzinie 6.00 proklamowała strajk. 
Aleksander Krystosiak i jego towarzy-
sze zastali załogę Warskiego w stanie 
dyskusji. W końcu, po pierwszej prze-
rwie śniadaniowej, około godz. 10:30, 
stocznia przerwała pracę. Kilka tysięcy 
ludzi zebrało się przed bramą główną 
i zażądało rozmów z przedstawiciela-
mi władz. Jarosław Mroczek zapamię-
tał, że: 

„osoby z władz  starały się nas 
nie przekonywać, żebyśmy wró-
cili do pracy, ale i… żeby rozejść 
się na wydziały, wybrać  przed-
stawicieli i tam sformułować żą-
dania. I tu była ciekawa reakcja 
ludzi, chyba związana z pamięcią 
o Grudniu – ludzie bali się tego 
rozejścia, bo czuli, że w kupie, 
[…], jest lepiej, łatwiej i bezpiecz-
niej...”.

Dopiero głos Eugeniusza Szerkusa, 
jego autorytet zadziałały na stocz-
niowców, którzy rozeszli się po wy-
działach i rozpoczęli pracę nad 
postulatami. O godz. 14 delega-
ci z poszczególnych wydziałów spo-
tkali się  w świetlicy. Zanim rozpoczę-
ło się kolejne spotkanie z Brychem, 
strajkujący wybrali swojego przewod-
niczącego. Został nim Marian Jur-
czyk, magazynier, kojarzony ze straj-

ku w grudniu 1970 r., wysunięty przez 
Krzysztofa Kasprzaka. 

Stefan Kozłowski wspominał: 

„wciąż padają nowe hasła. Kresy. 
Ukraina. Kościół katolicki oczywi-
ście, środki masowego przekazu, 
dostęp do nich. Wypływa sprawa 
cenzury. Delegaci nie zapominają 
o Polakach za granicą, w Związku 
Radzieckim rzecz jasna. A skoro 
tak, to co z Katyniem? Wiele py-
tań i żądań. Niektóre nierealne 
lub nazbyt polityczne”. 

Dla niektórych przedstawicieli innych 
zakładów przyłączających się do 
strajku był to punkt honoru. Trzon po-
stulatów stanowiły jednak te sformu-
łowane przez poszczególne wydzia-
ły stoczni.

Rankiem 19 sierpnia 1980 r. lista postu-
latów była gotowa, a  Komitet Straj-
kowy czekał na spotkanie z wła-
dzami wojewódzkimi. W tym samym 
czasie strajk szybko rozszerzał się na 
cały Szczecin, a potem województwo. 
O godz. 14:00 tego dnia Komitet Straj-
kowy Stoczni Szczecińskiej przekształ-
cił się w Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy z Marianem Jurczykiem jako 
przewodniczącym i zwrócił się z żą-
daniem natychmiastowego przybycia 
do Szczecina przedstawicieli władz 
centralnych „celem podjęcia dyskusji 
na postulatami wysuniętymi przez za-
łogi strajkujących zakładów, ze wzglę-
du na rangę problemów poruszanych  
w tych postulatach”. 
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„Myślę, że każdemu z nas towa-
rzyszyła obawa i niepokój, wy-
rażająca się w zadaniu: »Czy ja 
z tego wyjdę żywy? Czy jeśli 
przeżyję, nie zostanę bez środ-
ków do życia?«”.

nigdy później nie doświadczyłam 
w takim stopniu. Pamiętam np., 
że ludzie stali na przystankach, 
choć wiadomo było, że tramwaj 
czy autobus nie przyjedzie. Ale 
zatrzymywały się prywatne sa-
mochody, których kierowcy pyta-
li, gdzie kogoś podwieźć. To się 
nigdy wcześniej nie zdarzało. […] 
Poza tym ludzie stali na tych przy-
stankach, rozmawiali, uśmiechali 
się do siebie, komentowali w ja-
kiś sposób tę sytuację, ale nikt 
nie miał pretensji o to, że komuni-
kacja nie kursuje”. 

Ale były też inne odczucia. Mroczek 
opowiadał: 

Sala obrad, Szczecin 1980 (Fot. domena publiczna)
Porozumienie, 30 sierpnia 1980 r. 

W nocy z 29 na 30 sierpnia osiągnię-
to porozumienie. Około godziny 1.00 do 
stoczni przyjechał Kazimierz Barcikow-
ski i jego doradcy.  Przez następne kilka 
godzin trwało doprecyzowanie porozu-
mienia, w szczególności punktu pierw-
szego (wolne niezależne związki). Nadal 
dyskutowano, czy ma on dotyczyć tylko 
Szczecina, czy też całego kraju. Barci-
kowski nie otrzymał od Biura Polityczne-
go, w  tym od nowego I sekretarza KW 
PZPR, Stanisława Kani, pozwolenia na 
podpisanie porozumienia.  

Według Aleksandra Kopcia, mini-
stra przemysłu maszynowego, decy-
zję o szybszym podpisaniu porozumie-
nia podjął Edward Gierek, przekazując 
ją Andrzejowi Żabińskiemu, a ten Barci-
kowskiemu. 

Przemysław Fenrych mówił: 

„tak naprawdę liczył się tylko 
punkt pierwszy, ten o powołaniu 
wolnych związków zawodowych. 
Mieliśmy swoją organizację, 
stworzyliśmy ją sami, oddolnie, 
nikt nami nie sterował”. 

Podpisanie porozumienia rozpoczęło się 
o godz. 8:00, w historycznej już wtedy, 

świetlicy stoczniowej. To ona w grudniu 
1970 r., a  szczególnie w styczniu 1971 r., 
stanowiła centrum wydarzeń. To w niej 
Edward Gierek po raz pierwszy w histo-
rii komunistycznego państwa jako I se-
kretarz KC PZPR spotkał się ze stocz-
niowcami na otwartej debacie w nocy 
z 24 na 25 stycznia 1971 r. Była zatem 
idealnym miejscem na kolejne historycz-
ne wydarzenie. W imieniu strajkujących 
porozumienie podpisali Marian Jurczyk, 
Kazimierz Fischbein i Marian Juszczuk, 
w imieniu strony rządowej Kazimierz Bar-
cikowski, Andrzej Żabiński i Janusz Brych.

Najlepszym komentarzem do histo-
rii strajku szczecińskiego i jego konse-
kwencji są słowa Jarosława Mrocz-
ka, wówczas członka MKS w Stoczni 
Szczecińskiej: 

„Wszystko, co się wówczas dzia-
ło, to była miłość mojego życia! 
I tak wciąż o tym myślę. Wspa-
niały czas. Powstał wolny zwią-
zek zawodowy. Uwierzyliśmy 
władzom. Zreflektowaliśmy się 
dopiero, kiedy okazało się, że 
nie respektują podpisanych zo-
bowiązań”.

 A potem nastał tzw. karnawał. 

Podpisanie porozumień sierpniowych, 30 sierpnia 1980 r. (Fot. domena publiczna)
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runku. 17 września 1980 r. na spotka-
niu w Gdańsku działacze ze Szczecina 
odegrali jedną z głównych ról, na-
mawiając pozostałych delegatów do 
utworzenia jednego, ogólnopolskiego 
związku zawodowego. Dzięki temu po-
wstał Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”, który stał się 
realną przeciwwagą dla Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej. 

10 stycznia 1981 r. na oficjalnym rynku 
prasowym ukazał się pierwszy numer 

Na mocy porozumień sierpniowych 
MKS przekształcił się w Międzyzakłado-
wy Komitet Robotniczy. Nadal kierował 
nim Marian Jurczyk. 3 września 1980 r. 
powstała również Komisja Mieszana, 
która miała we współpracy z przed-
stawicielami rządu nadzorować reali-
zację porozumień sierpniowych.  Zgo-
da na utworzenie nowych związków 
zawodowych wymagała od przedsta-
wicieli międzyzakładowych komitetów 
założycielskich/robotniczych szybkie-

go działania w tym kie-

Protest głodowy kobiet z lipca 1981 r. w Szczecinie 
(Aut. Zbigniew Wróblewski)

tygodnika szczecińskiej Solidarno-
ści - „Jedność”, którego redaktorem 
naczelnym był Leszek Dlouchy. Jego 
nakład sięgał 100 tys. egzemplarzy.  
W czerwcu tego roku na wojewódz-
kim zjeździe delegatów wybrano 
władze regionalne. Pierwszym sze-
fem Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność” Pomorze Zachodnie został Ma-
rian Jurczyk. On też stanął w szranki 
w wyborach na przewodniczące-
go NSZZ „Solidarność” na I Krajowym 
Zjeździe Delegatów w Gdańsku-Oli-
wie we wrześniu 1981 r. Przegrał tylko 
z Lechem Wałęsą. 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Woj-
ciech Jaruzelski wprowadził stan wo-
jenny. Władze internowały czołowych 
działaczy „Solidarności” i innych ugru-
powań opozycyjnych, ograniczono 
swobody obywatelskie, spacyfikowa-

no strajki. Symbolem agresji władzy 
stała się masakra górników z kopal-
ni „Wujek” w Katowicach. W Szcze-
cinie internowano Mariana Jurczyka 
i ponad 70 opozycjonistów, których 
osadzono w Goleniowie, a następnie 
w ośrodku odosobnienia w Wierzcho-
wie Pomorskim. Władze szybko spa-
cyfikowały siłą strajki, w tym w Stoczni 
im. Warskiego w nocy 14/15 grudnia 
1981 r.  i przystąpiły do dalszych repre-
sji za działalność związkową. 

W czasie stanu wojennego do naj-
większych walk o wolność i godność, 
jakie podjęło społeczeństwo Szczeci-
na, doszło w maju 1982 r. 3 maja 1982 r. 
doszło do manifestacji wolnościowej 
brutalnie spacyfikowanej przez apa-
rat bezpieczeństwa. Dzień później 
nie poddający się szczecinianie na-
dal manifestowali swoja niezgodę na 

Szczecińska droga do wolności

Marian Jurczyk urodził się 16 października 1935 r. w Karczewicach 
k. Częstochowy, zm. 30 grudnia 2014 w Szczecinie. Magazynier Stocz-
ni im. Adolfa Warskiego w  Szczecinie, w grudniu 1970 r. członek Komi-
tetu Strajkowego, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa ps. 
„Święty” w latach 1977–1981;  w sierpniu 1980 r. przewodniczący Mię-
dzyzakładowego Komitetu Strajkowego, następnie przewodniczący 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. W stanie 
wojennym internowany w Wierzchowie Pomorskim, następnie aresz-
towany i przewieziony do Warszawy na ul. Rakowiecką 37. Przewodni-

czący Tymczasowego Zarządu Regionalnego „S” w Szczecinie, przeciwnik okrągłego 
stołu i wyborów z czerwca 1989 r. Prezydent Szczecina.

Pierwszy numer ogólnopolskiego tygodnika 
„Jedność” wychodzącego w Szczecinie
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poszli związani z Marianem Jurczykiem 
działacze, którzy nie uznawali przy-
wództwa Lecha Wałęsy. W wyborach 
z 4 i 18 czerwca 1989 r. mandaty posel-
skie uzyskali: Jerzy Zimowski i Józef Ko-
walczyk w okręgu szczecińskim, Boh-
dan Kopczyński w okręgu świnoujskim 
oraz Artur Balazs w okręgu stargardz-
kim. Senatorami zostali Edward Bilicki 
i Mieczysław Ustasiak.

stan wojenny, co ponownie spotka-
ło się z agresywną reakcją aparatu 
władzy. Efektem tych walk była śmierć 
Władysława Durdy (zmarł w mieszka-
niu z powodu zatrucia gazami bojo-
wymi), kilkudziesięciu demonstran-
tów odniosło rany, a ponad 600 osób 
stanęło przed sądami i kolegiami do 
spraw wykroczeń. 

W kolejnych latach powoływano pod-
ziemne struktury. Funkcję liderów pełni-
li m.in. Marian Jurczyk, Andrzej Milcza-
nowski, Longin Komołowski, Grzegorz 
Durski czy Edward Radziewicz. Ten 
ostatni był liderem strajku, który roz-
począł się w 17 sierpnia, a zakończył 
3 września 1988 r. Po tym strajku otwo-
rzyła się droga do okrągłego stołu, 
a potem częściowo wolnych wybo-
rów z 4 i 18 czerwca 1989 r. Szczeciń-
ska „Solidarność” w 1989 r. była po-
dzielona. Ze strony środowiska tzw. 
solidarności wałęsowskiej Szczecin re-
prezentował Obywatelski Komitet Po-
rozumiewawczy „Solidarność” Regionu 
Pomorze Zachodnie, na czele którego 
stanął Mieczysław Ustasiak.  Do urn nie 

Blokada Stoczni Szczecińskiej przez 
wojsko z 12. Dywizji Zmechanizowanej  

(Fot. Zbigniew Wróblewski)
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„Rzeczą widoczną w tamtym czasie była wielka, 
naprawdę wielka solidarność między ludźmi. 
W związku ze strajkami, niekursującą komunikacją, 
miały miejsce liczne trudności. Ludzie nie mogli 
dojechać tam, gdzie chcieli, także do stoczni, 
żeby zobaczyć, co się dzieje, występowały 
problemy z zaopatrzeniem, z kupnem jedzenia 
itd. I w tej sytuacji faktycznie odczuwało się 
ogromną życzliwość, której już nigdy później nie 
doświadczyłam w takim stopniu. Pamiętam np., 
że ludzie stali na przystankach, choć wiadomo 
było, że tramwaj czy autobus nie przyjedzie. Ale 
zatrzymywały się prywatne samochody, których 
kierowcy pytali, gdzie kogoś podwieźć. To się nigdy 
wcześniej nie zdarzało. […] Poza tym ludzie stali 
na tych przystankach, rozmawiali, uśmiechali się 
do siebie, komentowali w jakiś sposób tę sytuację, 
ale nikt nie miał pretensji o to, że komunikacja nie 
kursuje”. 

Teresa Hulboj o sierpniu ´80


