Rozdział 9
Poprzeczka wyżej
W Szczecinie większą popularnością niż Marian Jurczyk, cieszyła się pani Barbara
Lenczuk, jasnowidz i lecząca łysienie. Kolejka do niej sięgała wielu miesięcy.
Nie wiem, jakim sposobem Magdalena i Elżbieta dostały się do tej pani. Powodem nie
była utrata włosów, ale ciekawość przyszłości.
Zaniepokojenie Magdaleny było uzasadnione. Miała bardziej trzeźwe spojrzenie na
otaczającą ją rzeczywistość, niż jej mąż zauroczony Solidarnością. Chociaż wspierała mnie
dzielnie, dodawała otuchy, a niedowiarkom i przeciwnikom skakała do oczu, jednak dręczyła ją
obawa, że się to wszystko źle skończy. Odwoływała się więc do kart.
W marcu 1981 roku pani Barbara Lenczuk powiedziała mojej żonie (świadkiem rozmowy
była jej powierniczka Elżbieta Pałys): - Niech pani mąż wycofa się póki czas. Ale on nie będzie
chciał, a dni Solidarności już policzone. Nastaną czasy wojskowych. Początkowo wiele będzie
łez i nieszczęść. Potem zmieni się wszystko na lepsze. Pani, razem z mężem, odbędzie długą
podróż.
Z Panią Lenczuk nie całkowicie się zgadzałem. Miała rację, że nie wycofam się, że
Solidarność, nie zagrzeję miejsca w socjalistycznym systemie, że do jej zlikwidowania
przyczynią się wojskowi w wyniku interwencji zewnętrznej, albo nas wymordują, albo ześlą na
Sybir. Stąd ta przepowiadana długa podróż. Wróżona tułaczka wnosiła iskierkę optymizmu, nie
zginę od razu. Co do lepszej przyszłości po rządach wojska miałem największe zastrzeżenia i
podejrzenia. Czyżby Pani Lenczuk była piątą kolumną komunistów?
Należało się jednak poważnie zastanowić nad proroctwami, gdyż zbliżały się wybory do
władz Regionu i trzeba było odpowiedzieć sobie, co dalej? Czy wycofać się, pozostać w Komisji
Zakładowej, czy też wspinać się wyżej? Kariera? Sława?
Anonimy i paszkwile, które docierały do różnych osób i instytucji (a kto był ich
adresatem łatwo można się było domyśleć, że SB) zawierały przejmujące opowieści o moim
bogactwie, willa z ogrodem, zagraniczny samochód i co najohydniejsze, pomoc domowa (bardzo
miła i sympatyczna pani Maria zastraszona przez bezpiekę, pewnego dnia cisnęła mi klucze pod
nogi, nie chcąc nawet należnej zapłaty). Patrzcie, taki to wam przewodzi! Brrr! Jaruzelski,
Barcikowski, Ciosek i inni ich koledzy dawali przykład ascezy i chodzili w siermięgach!
Sława? Miłe to słowo dla ucha. Stałem niestety na niższych szczeblach drabiny i byłoby
trudno dopchać się do rozgłosu. Postanowiłem zrobić karierę. Moim marzeniem był Zjazd NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku. Aby w nim uczestniczyć, musiałem jeszcze zostać wybrany.
Jerzy Zimowski zaproponował mi organizację Rgionalnych Wyborów na Pomorzu
Zachodnim. Odpowiedziałem tak. W pewnym sensie było to wyróżnienie. O tym jak się je
przygotowuje, nie miałem najmniejszego pojęcia.
Komentarz redakcyjny -"Jedność" nr 15\33 z siedemnastego kwietnia 1981 roku: „Sprawne przeprowadzenie kampanii wyborczej jest rzeczą niesłychanie trudnią,
odpowiedzialną. W naszym przypadku te trudności potęgują się jeszcze. Zważmy bowiem, że są to
pierwsze wybory w historii związku, dodajmy - wybory przeprowadzone po raz pierwszy w
sposób całkowicie jawny i demokratyczny. Ludzie, którzy je przeprowadzają nie zawsze
dysponują wiedzą i doświadczeniem... W czasie posiedzeń Prezydium omawiano bardzo ogólnie i

mgliście kształt przyszłych wyborów. Co do jednego, wszyscy byli zgodni - należy je jak
najszybciej przeprowadzić.”
Jeszcze w maju. Długie wiodłem z Jerzym Zimowskim rozmowy. Musiałem wiedzieć
„co” mam organizować, a „jak” pozostawiłem swojemu talentowi. Najważniejsze było dobranie
odpowiedniego zespołu współpracowników. A taki już oczekiwał na moje „wici”.
Byli organizatorzy spotkania Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Szczecinie
odpowiedzieli z entuzjazmem. Od tego momentu wiedziałem, że przede mną będą się spiętrzać
tylko problemy techniczne, które pokonam.
Ukonstytuowała się Regionalna Komisja Wyborcza NSZZ Solidarność Pomorza
Zachodniego, której zostałem przewodniczącym.
W Gdańsku powołano Krajową Komisję Wyborczą. Brałem parę razy udział w jej
obradach, do chwili, gdy ustalono, że w pracach Komisji Wyborczych nie mogą brać udziału
członkowie MKR kandydujący do władz związkowych. A ja miałem taki zamiar.
Musiałem podać się do dymisji. Było mi przykro rozstawać się z tak pięknie brzmiącym
tytułem. Pozostałem w zespole nieoficjalnie, wspierając go swoją energią.
Zdzisław Kacprzak, członek MKR, nie zamierzał ubiegać się o jakąkolwiek funkcję
związkową, więc zaproponowałem go na moje stanowisko. Był nieprzeciętnie pracowity i
zdyscyplinowany, o wielkim talencie organizacyjnym.
Wkrótce w Komisji Wyborczej nastąpiły zmiany personalne, a Zdzisława Kacprzaka
wybrano przewodniczącym.
Dostęp do prasy, radia i telewizji był stałym tematem rozmów NSZZ Solidarność z
rządem, a każdy najmniejszy strajk, powielał ten motyw do znudzenia.
Flota handlowa i rybacka były uszczęśliwiane gazetką "Głos Marynarza" nadawaną
codziennie na statki drogą radiową. W poniedziałki raczono marynarzy tylko „Komentarzem
Tygodnia”. Najpoczytniejszą rubryką były wiadomości sportowe, nie zaprawione "dopingiem"
kłamstwa, które niepodzielnie panowało w pozostałych częściach. Gazetka była skromna,
przeważnie obejmowała dwie kartki maszynopisu. Na fali odnowy należało wiadomości
marynarskie "odkłamać".
Podjął się tego Andrzej Kamiński z Komisji Zakładowej Polskiej Żeglugi Morskiej. Jego
marzeniem było przeniesienie redakcji "Głosu Marynarza" z Warszawy na Wybrzeże.
Podróżował kilka razy do stolicy. Obiecano mu obfitszy serwis informacyjny o naszym Związku,
zmianę stylu podawanych wiadomości. Redakcja pozostała jednak w Warszawie, musiała być w
zasięgu ręki Komitetu Centralnego PZPR.
Jaskółką zwiastującą wiosnę był mój artykuł na temat wyborów regionalnych,
opublikowany jako Komentarz Tygodnia, a zaproponowany mi przez Andrzeja Kamińskiego.
Zapoczątkowałem tym samym drogę wolną od cenzury. Przytaczam treść historycznego
Komentarza Tygodnia:
„Piszę o wyborach do władz regionalnych NSZZ Solidarność. Temat jest mi bliski, gdyż
byłem Przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej Pomorza Zachodniego (siedziba
Szczecin). Z chwilą uzyskania mandatu delegata (PLO) na Walne Zebranie Delegatów Pomorza
Zachodniego, musiałem zrezygnować z tej funkcji (tak stanowi ordynacja wyborcza). Znam więc
niejako od kuchni, i tej regionalnej, i tej ogólnopolskiej (bo brałem udział w pracach Krajowej
Komisji Wyborczej) ten temat.
Od sierpnia 80, kiedy istnienie "Solidarności" było marzeniem, a od listopada, kiedy to
marzenie stało się rzeczywistością, ścierały się dwie koncepcje - szybko się organizować,
wybierać władze (okropne słowo, używać należy raczej reprezentanci, przedstawiciele), wybierać

przedstawicieli do Komisji Zakładowych, Zarządów Regionalnych i Komisji Krajowej - być
granitową ostrogą, o którą rozbijać się będzie wzburzone morze niechęci i złej woli, i
alternatywa - namyślać się, działać powoli, potrząsać długo sitem wyborczym, tak by pozostali
najbardziej wartościowi przedstawiciele. Dziewięć miesięcy istnienia naszego gigantycznego
Związku potwierdza słuszność pierwszego wariantu działania. Zresztą zwolennicy jednej, czy
drugiej teorii i tak nie mogli sprawdzić ich w praktyce, gdyż od momentu rozpoczęcia strajku do
obecnej chwili, napotkali na tysiące dużych i małych przeszkód.
Te duże - to celowe uwikłanie Solidarności w długie, przewlekłe pertraktacje płacowe i
przy obecnym wielomiliardowym nawisie inflacyjnym, wynik tych rozmów stracił znaczenie (co
było do przewidzenia), a potem Związek "walczył" przez dwa miesiące o 40-godzinny tydzień
pracy, a uzyskał 41,5-godzinny. Pół godziny, tylko pół godziny mniej niż proponował Rząd.
Następnie zręcznie skierowano nas na tory strajków "lokalnych" i tam "wykrwawialiśmy" się przy
usuwaniu skompromitowanych prominentów rządowych i partyjnych, a w końcu "pewna grupa"
miała już dosyć Solidarności - sprowokowała wypadki w Bydgoszczy (tragiczne to miasto - w
1939 tzw. Krwawa Niedziela a teraz Krwawy Czwartek). Przygotowania do strajku
ostrzegawczego i generalnego zaabsorbowały siły Związku całkowicie.
Mniejszej wagi przeszkody, to tak zwane zakładowe przeszkody (takie jak permanentna
niechęć dyrektorów do uchylania bzdurnych zarządzeń, wściekły opór rozpadających się
"starych" związków, nie mówiąc o rozbijaniu od wewnątrz Komisji Zakładowych, przez
oczernianie ich przedstawicieli (anonimy), utrudnianie życia przez Służbę Bezpieczeństwa,
ingerencja w życie prywatne przedstawicieli NSZZ "Solidarność" przez napuszczanie "miłych"
sąsiadów i wykańczanie ich nerwowo (sądy, kolegia, urzędy itp.) - jak to ma miejsce obecnie w
stosunku do autora tego artykułu itp. itd.
Teraz, w czasie "narzuconego" przez Sejm dwumiesięcznego spokoju (a dlaczego spokój
ten nie ma trwać jeszcze sto lat?!), czytaj - Solidarność musi siedzieć cicho, a Rząd może dalej
nie przestrzegać porozumień z Gdańska, Szczecina, Jastrzębia, Ustrzyk, Rzeszowa, Bydgoszczy,
Warszawy) - regiony przystąpiły do szybkiego organizowania się. W niektórych przeprowadzono
już wybory (Piła) ale w większości dopiero zaczyna się myśleć o nich. Sytuacja jest niezbyt
przyjemna. Jest obecnie około 60 MKZ, niejednokrotnie po kilka w jednym województwie i każdy
MKZ ma ambicję rządzenia, nie chce ustąpić, mimo że Krajowa Komisja Wyborcza ustaliła, że
najmniejszym regionem wyborczym jest obszar jednego województwa i że nie jest możliwe
dzielenie obszaru województw pomiędzy różne regiony wyborcze. Takie rozwiązanie podziału
terytorialnego ma wielu zagorzałych przeciwników. Zdrowy rozsądek nakazuje, by tych regionów
było jak najmniej - w najgorszym wypadku, tyle ile było "starych" województw a już ideałem
byłoby osiem wg podziału geograficznego. Struktura władz regionalnych - w pionie - powinna tak
wyglądać: silne Komisje Zakładowe, a potem dopiero drugi stopień - Władze Regionalne. Można
uznać pośrednią reprezentatywność tzw. podregionów (ze "starych" powiatów), ale na zasadzie
pracy społecznej, a tylko w ostateczności pracy etatowej. Niedopuszczalne w takiej strukturze jest
działanie tzw. sekcji branżowych, czy też koordynacyjnych, w których ostatnio na gwałt wybiera
się władze etatowe.
Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży. Zamiast niezliczonej ilości etatów, jak to
bywało w CRZZ, będzie dynamiczne, społeczne działanie. Ostatecznego kształtu terytorialnego
regionów, obecnie nikt nie może przewidzieć. Wszystko w naszym Związku tworzy się na falach
żywiołu, tak jak żywiołowo powstał NSZZ Solidarność i być może ten żywioł, to jest to, co stanowi
o naszej sile i powodzeniu.
Na przykładzie Regionu Pomorza Zachodniego, chciałbym przedstawić tzw. warsztat
wyborczy, podobny innym. Regionalna Komisja Wyborcza ustaliła (ordynacja wyborcza), że 1

delegat na Walne Zebranie Delegatów Pomorza Zachodniego reprezentuje 750 członków
Solidarności. Komisje Zakładowe, które mają ich mniej, wybierają tzw. elektorów (1 elektor na
10 do 30 członków) a następnie łączą się w okręgi wyborcze i wybierają odpowiednią ilość
delegatów. Przypuszcza się, że Region Pomorza Zachodniego będzie liczył około 500, 600
delegatów. Zgodnie ze statutem, zjazd delegatów powinien zbierać się raz na dwa lata, ale w
Regionie Pomorza Zachodniego proponuje się utrzymać ważność mandatów delegatów przez
okres dwuletni i stworzyć tzw. Parlament Pracowniczy.
W sobotę szesnastego bm. przewiduje się zebranie organizacyjno-informacyjne dla
wybranych już delegatów, na którym ustali się listę najistotniejszych problemów związkowych i
powoła komisje, które na walne zebranie opracują tezy programowe i statutowe. Piątego,
szóstego, siódmego czerwca 81 r. odbędzie się I Walne Zebranie Delegatów Pomorza
Zachodniego. Wybrany zostanie zarząd 60-osobowy a z niego 11-osobowe (etatowe) Prezydium.
Oczywiście, zarząd Regionu będzie zatrudniał dodatkowo ekspertów, pracowników, personel
administracyjny (nawet nasz doskonały Związek nie może ustrzec się od biurokratyzmu) itp.
Przeprowadzenie wyborów jest przedsięwzięciem organizacyjnie bardzo trudnym, tym bardziej,
że zasób środków technicznych, jakimi dysponuje NSZZ Solidarność w obecnej chwili, jest bardzo
ubogi. Ale duch jest wspaniały i przypuszczam, że żadne siły nie przeszkodzą i nie rozbiją
zebrania wyborczego (bo takie próby już były w innych regionach np. Gorzowie). Krzysztof
Jagielski Członek Prezydium KZ NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Oceanicznych.”
Mimo ponagleń i apeli ogłaszanych w "Jedności" wiele Komisji Zakładowych nie
zarejestrowało się w Komisji Wyborczej. Majowy termin zjazdu stał pod znakiem zapytania i
początek czerwca wydawał się realniejszy.
Prezydium MKR pozostawiło Komisję Wyborczą samej sobie. Nie miało więc pojęcia o
ogromie pracy i przeszkodach, jakie musiała pokonać.
Wyrazem tego była decyzja zorganizowania na wielką skalę obchodów 3 Maja i
poświęcenie sztandaru regionalnego. Na prośbę Mariana Jurczyka zajął się tym Zygmunt
Lampasiak. Oczywiście, potrzebował on wielu ludzi do współpracy, a większość była już
zatrudniona w Komisji Wyborczej. Stąd pierwsza propozycja, włączyć nas do przygotowań
majowych. Zdzisław Kacprzak i ja ostro protestowaliśmy. Dzięki Bogu nikt nie dał się
skaptować. Po prostu nikt nie chciał współpracować z Zygmuntem Lampasiakiem.
Idea obchodów trzeciomajowych była jak najbardziej słuszna. Należało demonstracyjnie
uczcić tę rocznicę, wykreśloną z kalendarza przez komunistów, "uszczypnąć" ich.
Sztandar, ufundowany przez "prywatną inicjatywę", czyli kupców szczecińskich, był
przepiękny i na I Zjeździe w Gdańsku prezentował się wspaniale. Byliśmy zgodni, że należy go
poświęcić.

Wczesny napis Szczecińskiej Solidarności i Sztandar NSZZ ”Solidarność”
Regionu Pomorza Zachodniego.
Obchody 3 Maja można było zorganizować na przykład w Katedrze Św. Jakuba i nadać
im skromną, ale uroczystą oprawę. Tymczasem na miejsce spotkania wybrano amfiteatr w Parku
Kasprowicza. Koszty tej imprezy były niebotyczne ( w przeciwieństwie do tych organizowanych
przeze mnie, a opartych na entuzjazmie i pracy społecznej). Aktora Olbrychskiego ściągnięto
helikopterem!
Zespół, który rejestrował komisje, miał urwanie głowy. 891 Komisji Zakładowych
zgrupowano w 198 okręgach wyborczych, zrzeszających 350 tysięcy członków NSZZ
"Solidarność".
Stanisław Klamecki, Bogdan Ojdan, Ewa Pawłowska i Henryk Szorc byli u kresu sił.
Bilansem ich pracy były setki kartotek i protokołów. Nareszcie mogliśmy bardzo dokładnie
ustalić, ilu rzeczywiście mamy członków i Komisji Zakładowych w naszym regionie. To był
bezcenny skarb, dzięki któremu zbudowano system informacyjny "ABC".
Zdzisław Kacprzak dbał o najmniejsze szczegóły. Mandaty delegatów, zawieszki,
proporczyki, teczki informacyjne wypełniane w czasie obrad wieloma szybko drukowanymi
projektami przeróżnych uchwał i ordynacji, sprawozdaniami Parlamentu Związkowego.
Zaowocowało doświadczenie z czasu obrad Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Szczecinie.
Odwiedzałem często Stoczniowy Dom Kultury "Korab", który nie tylko był stałą siedzibą
posiedzeń Plenum MKR, ale w przyszłości miał gościć także Parlament Związkowy.
Poznałem tam panią Janinę Trojanowską, która zasługuje na powieść, a nie na kilka słów
wspomnień.
Wdowa po kapitanie Żeglugi Wielkiej, absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej,
władająca kilkoma językami, pracowała na pół etatu i gdyby nie skromna renta po mężu, bieda
pukałaby do jej drzwi. Miła, o wielkiej kulturze, szerokiej wiedzy, całą siebie oddała wielkiej
nadziei na wolność i sprawiedliwość. Solidarności. Niesamowita była symbioza tej delikatnej,
wyrażającej się starannie pani z surowymi, nieraz nie przebierającymi w słowach robotnikami.

Szarość Stoczni, poplamione i przepocone kufajki, nie wzbudzały w niej odruchu niechęci. Nie
miała wielkich zasobów majątkowych, ale zawsze coś tam znalazła w szkatułce, coś
niepotrzebnie wiszącego w szafie, co oddawała, jak mawiała, bardziej potrzebującym. Dla
każdego znajdowała ciepłe słowo i nigdy nie widziałem jej niezadowolonej lub podenerwowanej.
Nie pełniła żadnych funkcji związkowych i nie było to jej potrzebne. Znała wszystkich i
wszyscy ją znali. Nie wiem, czy wiedziała, że mówiono na nią "ciocia"? Miałem zaszczyt należeć
do bliskich jej przyjaciół, a w jej domu czułem się jak u siebie.
Pani Janina Trojanowska pisała kronikę wydarzeń, obejmującą nie tylko lata
siedemdziesiąte i powstanie Solidarności, ale sięgającą lat wcześniejszych, obrazującą opór
przeciwko komunistom. Tekst był kaligrafowany ręką artystki. Piękny, wygładzony, spokojny. W
czasie uroczystości otwarcia Zjazdu Regionalnego, ukończoną kronikę wręczyła Marianowi
Jurczykowi. Była wzruszona. Marzenie jej życia zostało spełnione.
Pani Janina Trojanowska pomagała nam jak mogła. Wielu ludzi pracowało społecznie,
Pan Jan Bujnowski, absolwent ASP w Krakowie, zaprojektował plakat przedstawiający szarą
sylwetkę, kontur robotnika, (plakaty przylepione jeden przy drugim, dawały złudzenie stojących
ramię w ramię). Autorami plakatów byli też pani Danuta Gadomska; panowie: Bujanowski,
Walter Matysiok i Kazimierz Nowotarski. Ich prace ubarwiały mury, płoty, okna wystawowe
sklepów. Należało pokazać komunistom, że odbywają się pierwsze po wojnie wolne wybory,
należało kłuć ich w oczy. Niech się wściekają. Muszę przyznać, że szczecińskie afisze cieszyły
się wielkim powodzeniem wśród kolekcjonerów, szczególnie plakat Danuty Gadomskiej "Ty
decydujesz".
Wybrano 465 delegatów. Spytałem Jerzego Zimowskiego, co sądzi o przedłużaniu
ważności mandatów na dwa lata i powołaniu Regionalnego Parlamentu Związkowego.
Idea była prosta, nauczyć się rządzić. Gdyby doszło do rozpadu komunizmu (w co nie
wierzyłem) mielibyśmy jako tako przygotowane kadry. Uniknęlibyśmy chaosu, który musiałby
nastąpić. Stale działający Parlament ( regularne spotkania co kwartał i nadzwyczajne
posiedzenia) pobudzałby Zarząd Regionu do intensywnej pracy, a także sprawowałby nad nim
kontrolę. Należało także powołać szereg komisji tematycznych, które zajmowałyby się
specyficznymi zagadnieniami społeczno-związkowymi. Usprawniłoby to pracę Zarządu Regionu
i pozwoliło na uniknięcie jałowych, niekompetentnych dyskusji i stratę cennego czasu. Śniła mi
się szkoła polityków.
Jerzy Zimowski nie wierzył w wielkie zaangażowanie delegatów, ale poparł mnie i
wstępnie przygotowaliśmy organizację parlamentu i jego komisji.
W czasie informacyjnego zebrania delegatów w dniu dziewiętnastego maja, w "Korabiu",
ukonstytuowało się 21 komisji. Przewodniczyłem "Komisji do spraw struktury związku".
Spotkanie spełniło nasze oczekiwania. Obrady toczyły się wartko. W mojej komisji znaleźli się
przedstawiciele Podregionów, którzy chcieli mieć zasadniczy wpływ na podejmowane decyzje.
Naszkicowałem zakres naszej pracy. Wywiązała się dyskusja, w trakcie której zaproponowałem,
że opracuję wstępny projekt organizacji Regionu, a na następnym spotkaniu ustalimy ostateczną
wersję. Przypomniałem, że są to tylko nasze propozycje dla delegatów na zjazd, i że on określi
ostateczny kształt regionu.
Zabrałem się do pracy, przesiedziałem kilka nocy i miałem projekt gotowy.
Zaakceptowano go po nielicznych korektach. Miłe panie z powielarni PŻM wydrukowały nasz
projekt, który w formie starannie opracowanego zeszytu, znalazł się w teczkach delegatów.

To była moja pasja. Organizacja związku, ordynacja i statut. Byłem fanatykiem
demokracji, która winna być obecna we wszystkim co tworzyliśmy. Nie byłem specjalistą, ale
zdawałem sobie sprawę, że mam instynkt i wybieram słuszne rozwiązania.
Marzyłem, by w przyszłości wziąć udział w opracowaniu konstytucji nowoczesnego i
dynamicznego gospodarczo państwa polskiego. Jeszcze były to marzenia, jeszcze było za
wcześnie, ale wiedziałem, że nadejdzie taka chwila i będę nad tą konstytucją pracował. Wizja
kształtu organizacyjnego, administracyjnego, rysowała się jeszcze mgliście, ale cel był jasny,
następny etap to nie organizacja związku, a państwa, na które czekamy. Śniły mi się szklane
domy.
Na razie walczyłem o ograniczenie biurokratyzacji nowych władz związkowych.
Chciałem, by podstawą pracy w związku pozostało działanie społeczne.
Struktura naszego związku była prosta, federacyjno-terytorialna, Komisje Zakładowe,
Regiony (w pełni autonomiczne) i Komisja Krajowa. Wszelakie struktury poziome, branże,
podregiony itp. mogą powstawać, ale bez uprawnień statutowych i na własnym garnuszku. Tylko
w koniecznych wypadkach mogły być dofinansowane.
Nawiązałem kontakty ze specjalistami w zakresie organizacji przedsiębiorstw (ale nie
tych socjalistycznych) i chciałem uczynić z Zarządu Regionu wzorcową, w pełni nowoczesną
instytucję.

Nieodwołalnie ustaliliśmy termin Regionalnego Zjazdu na piątego, szóstego, siódmego
czerwca. Organizacyjnie i teoretycznie Zjazd był świetnie przygotowany. Wiele w tym zasługi
przewodniczącego Komisji Wyborczej, Zdzisława Kacprzaka.
Sporo osób miało do niego pretensję, że w czasie dwóch tur zjazdu delegaci chętnie
przebywali poza salą obrad i stali cierpliwie w kolejce do świetnie zaopatrzonych bufetów, w
których można było zjeść i kupić takie specjały, jakich od dawien dawna brakowało w sklepach,
a które tylko można było dostać spod lady. Przewodniczący okazał się nadmiernym
perfekcjonistą.
Drugiego czerwca odbyło się ostatnie posiedzenie dotychczasowego Prezydium
Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Regionu Pomorza Zachodniego. Liczyło 43 osoby. (lub
więcej?) Kończył się pewien rozdział w historii wolnego związku zawodowego w województwie
szczecińskim. Żywioł miał się przerodzić w zdyscyplinowaną administrację.
Zdzisław Kacprzak zadbał i oto, by odchodzący członkowie MKR otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
A na jaką laurkę zasłużył MKR?
Najważniejsze było to, że istnieliśmy, że przetrwaliśmy dziewięć miesięcy, że nie daliśmy
się podzielić, przekupić, nie poszliśmy na współpracę z komunistami, którzy z takich lub innych
względów musieli nas uznać. Wielu członków Prezydium skłonnych było rozmawiać z
komunistami i prowadzić z nimi dialog bez końca i rezultatu. Niektórzy hołdowali teorii, że
istnieją dobrzy komuniści, z którymi należy się dogadać, zreformować socjalizm, utrzymać
sojusze. Będzą wspólnie rządzić z partią (ale od partii niezależni, jak stanowił Statut) i półki w
sklepach zapełnią się towarami.
Objęcie przez generała Jaruzelskiego trzech funkcji premiera, I Sekretarza
głównodowodzącego armią, było przez wielu przyjęte entuzjastycznie. Teraz żołnierz zrobi
porządek. Zapomniano, w jakiej rzeczywistości żyliśmy, że wojsko w rękach komunistów było
używane do tych samych celów, co jednostki MSW i SB.
Przez dziewięć miesięcy nie zdziałaliśmy prawie nic, poza rejestracją Związku i
organizacją wewnętrzną. Byliśmy w ciągłej defensywie, do czego mistrzowsko zmuszała nas
strona przeciwna. Poza tym byliśmy jednym wielkim biurem skarg i zażaleń, załatwiającym setki
losowych, drobnych spraw. Zapominaliśmy o naszej długofalowej strategii zewnętrznej i
najważniejszych sprawach wewnętrznych.
Wszyscy członkowie i współpracownicy MKR dali z siebie wszystko, na co było ich stać.
Przemierzono tysiące kilometrów, odsiedziano na zebraniach setki godzin, nie dojadano, nie
dosypiano. Poświecenie było nieprawdopodobne, duch wspaniały.
Przeciwnik był doświadczony, przebiegły z wieloletnim stażem niszczenia w zalążku
wszystkiego tego, co mogłoby mu zaszkodzić w trzymaniu za twarz milionów niewolników.
Wymyślał wciąż nowe pułapki, w które wpadaliśmy. I tam się wykrwawialiśmy. Nie pozwolił
nam zaczerpnąć oddechu.
Twierdzenia Mariana Jurczyka o przodującym regionie szczecińskim były gołosłowne.
Nie różniliśmy się niczym od innych. Być może było mniej niepokojów strajkowych, ale i
ludność tutaj mieszkająca, była mniej aktywna politycznie i kulturowo. Nowo osiadła nie
zapuściła jeszcze silnych korzeni. Nad nami poczęły gromadzić się sztormowe chmury.
Błyskawice nocy sylwestrowej dawały się teraz odczytywać łatwiej.

Zdjęcie i lista członków Prezydium Międzyzakładowej Komisji Robotniczej
wykonane przez Ryszarda Dąbrowskiego
Zbliżały się Wybory Regionalne. Pewnego dnia poproszono mnie do jednego z pokoi w
MKR. Znajdowało się tam kilka osób z Prezydium reprezentujących duże zakłady przemysłowe.
Spotkanie było prywatne. Ustalono na nim listę osób mających zasiąść w nowym zarządzie.
Tworzono blok wyborczy dysponujący wystarczającą ilością głosów, aby listę przegłosować na
zjeździe.
`Gdybyśmy mieli układ wyborczy partyjny, terytorialny, czy branżowy, nie zdziwiłoby
mnie takie spotkanie, gdzie na zasadzie porozumienia stron, decydowano o przyszłych władzach.
Teraz jednak każdemu delegatowi należało zapewnić równe szanse, bo było to fundamentem
naszej ordynacji wyborczej.
Wymówiłem się nawałem pracy i wyszedłem, nie zdradzając jednak swoich uczuć. Jak
się okazało, list takich powstało kilka, ale nie miały one potem żadnego wpływu na przebieg
głosowania, bo jak się okazało wielu prominentnych działaczy związkowych nie znalazło
uznania u głosujących.
A jakie ja miałem szanse? Mój wkład pracy był duży i musiał być zauważalny nie tylko
przez związkowców, ale i także przez społeczeństwo szczecińskie. Nie pokazywałem się na

trybunie, ani za stołami prezydialnymi. Nie byłem demagogiem, ani oratorem i nie szukałem
popularności. Nie pchałem się do pierwszej ławki w kościele. Działałem na zapleczu.
Bardzo chciałem pojechać na I zjazd do Gdańska. Miała to być nagroda za czas znojnej
orki. Chciałem się sprawdzić. W razie przegranej byłoby mi trudno się pozbierać. Wtedy
naprawdę musiałbym pojechać w długi rejs. Miałem swoje plany, które jako członek zarządu,
chciałem realizować.
Każdy z kandydatów miał dwie minuty na zaprezentowanie się. Niepewność jutra, chaos
w związku, ograniczenie swobodnej działalności, niewiedza, brak doświadczenia wykluczały
możność przedstawienia konkretnego programu. Przypuszczałem, że wystąpienia będą podobne i
demagogiczne.
Jak zwykle poradziłem się Jerzego Zimowskiego. Moja koncepcja wydawała mu się
bardzo ryzykowna i przestrzegał, że mogę przepaść. A ja za wszelka cenę chciałem uniknąć
sloganów Byłem realistą i dowodziłem, że te dwie minuty nie mogą zadecydować o moim losie.
Oceniane będą miesiące mojej pracy.
Z zegarkiem w ręku przygotowywałem swoje wystąpienia. Chociaż miałem je wykute na
pamięć, zabezpieczałem się kartką. Ćwiczyłem tekst jak aktor rolę. Sposób podania tekstu był
ważny.
A oto moje wystąpienie:
„Od sierpnia nie mam życia osobistego. To, że tu jestem i stoję przed waszym osądem, i
że byłem przewodniczącym komitetu strajkowego PLO, to był przypadek, byłem akurat w porcie i
głośno krzyczałem. Wałęsa powiedział kiedyś: skończył się czas krzykaczy. Wziąłem to sobie do
serca. Zacząłem się kręcić po MKR i nawet coś tam próbowałem reorganizować. Organizacja to
mój konik. Japonia to mój konik. I właśnie na teren MKR tę Japonię chciałbym przenieść. A
druga sprawa, to zlikwidować tę cholerną biurokrację finansową w związku. To, co było
dotychczas, to były czasy rewolucyjnego żywiołu i nie można było tej rewolucji wtłoczyć w wąskie
ramy ograniczeń. Teraz już czas, żeby tymi sprawami się zająć.”
Pytani przeze mnie, czy wystąpienie się podobało, odpowiadali, że owszem. Ile było w
tym prawdy, a ile grzeczności, nie wiedziałem. Wystąpienie jednak tak odbiegało od wielu
innych, że zauważone zostało zarówno w prasie związkowej, jak i w komunistycznej. Wydaje mi
się, że jednak punktowano moja dotychczasową pracę.
Do Zarządu Regionu i na Zjazd Krajowy wybrano mnie w pierwszej turze głosowania.
Zważywszy, że było ich kilka, i że lokowałem się na czternastym miejscu w Regionie, mogło być
powodem do satysfakcji.
Magdalena, wierząca święcie w przepowiednię pani Lenczuk, starała się jeszcze przed
samą prezentacją odwieść mnie od kandydowania. Ja jednak, zgodnie z wróżbą, nie dałem się
przekonać.
W miarę upływu godzin, optymizm organizatorów o sprawnym przebiegu Zjazdu począł
topnieć. Byliśmy u progu sejmików z najgorszego okresu dziejów polskich. Brakowało tylko
liberum veto!
Sama prezentacja ponad 140 delegatów była nudna, ale utrzymana w ryzach. Jak
przewidziałem, wystąpienia powielały się i były demagogiczne.
Gdy omawiano ordynację wyborczą, sprawy finansowe, strukturę Podregionów i
Związku, to wydawało się, że szable poszłyby w ruch, gdyby takowe mieli panowie delegaci i
doszłoby do ogólnej siekaniny.

Delegaci na sali obrad w Domu Kultury „Korab”. W drugim rzędzie, drugi od
prawej Andrzej Kamiński, czwarty – Tadeusz Hundert, piąty - autor.
Byłem jednym z wielu prowadzących obrady, którzy wylecieli ze stołka
przewodniczącego. Nie panowaliśmy nad żywiołem. Wielu pomawiano o manipulacje.
Manipulacja, to było najmodniejsze i najczęściej używane słowo w związku. Prym wiedli
delegaci z Podregionów, zgrupowani na balkonie. Walczyli nie przebierając w środkach o
dziesiątki dobrze płatnych posadek. To było żenujące. Opierałem się wynaturzeniu
biurokratycznemu. Wiedziałem, że szybko skostniejemy i stracimy rozmach.
Niesmaczne były także emocje przy omawianiu spraw finansowych. Zapomniano o celu
istnienia Solidarności. Delegaci sprzeczali się niczym przekupki na targu.
Zarząd Regionu miał wyłonić dziesięcioosobowe Prezydium. Przewodniczący Marian
Jurczyk, jako jedenasty, wchodził z urzędu. Była już północ. Padaliśmy ze zmęczenia.
Opuściliśmy salę obrad i udaliśmy się, razem z Komisją Skrutacyjną do innego
pomieszczenia. Jeszcze przed rozpoczęciem Zjazdu Stanisław Kocjan zapytał mnie, czy mam
zamiar kandydować do Prezydium. Odpowiedziałem, że nie. Zdawałem sobie sprawę, że
Prezydium będzie w pewnym sensie jakby grupą na własnym rozrachunku. Przypuszczałem, że
będę tam zależny od układów personalnych i moja swoboda działania zostanie ograniczona.
Szanowałem Mariana Jurczyka i byłem lojalny. W Prezydium musiałbym go słuchać i być mu
posłuszny. Na stanowisku szefa wolałem mieć kogoś dynamicznego, twardego i o większej
wiedzy i fantazji. W Zarządzie Regionu byłem niezależny.
Po pierwszych głosowaniach zanosiło się, że przesiedzimy aż do rana. By uprościć całą
rzecz, zaproponowałem, aby chętni sami się zgłosili. Zbigniew Zdanowicz energicznie
zaprotestował, obowiązkiem wszystkich jest kandydować i przyjąć funkcję w Prezydium.
Upierałem się przy moim wniosku, który o pierwszej nad ranem okazał się przekonywujący.
Zgłosił się Waldemar Kaśkiewicz, mieszkający w Świnoujściu. Zaprotestowałem.
Argumentowałem, że Prezydium musi cały czas przebywać na miejscu w Szczecinie, być do
dyspozycji całą dobę. Spytałem go, czy jest gotowy przenieść się do Szczecina, bo nie

wyobrażałem sobie by codziennie dojeżdżał sto kilometrów do pracy. A gdy zablokują drogi?
Jego członkostwo w Prezydium będzie fikcją. Apelowałem do jego rozsądku i prosiłem, by
wycofał swoją kandydaturę. Oczywiście, jeśli chce, ma prawo ubiegać się o tę najwyższą funkcję
związkową.
Ustąpił. Wiem, że była to trudna decyzja i należą mu się słowa szacunku za rozwagę.
Zgłosiło się ponad dziesięciu kandydatów. Wybory potoczyły się szybko, ale utknęliśmy przy
głosowaniu na drugiego wiceprzewodniczącego Zarządu (Stanisława Wądołowskiego już
przegłosowano). Kocjan czy Krystosiak? Żaden z nich nie uzyskiwał wymaganej większości
głosów. Po wielu powtórkach, został nim Aleksander Krystosiak.
Nie wyczerpaliśmy jednak naszego programu obrad zjazdowych. Musieliśmy resztę
odłożyć do drugiej, nieplanowanej części zjazdu, która o mały włos nie zakończyła się klęską.
Spotkanie było ustalone na czwartego lipca a "Jedność", wskutek niezamierzonego błędu,
wydrukowała zawiadomienie, że odbędzie się ono piątego. Spowodowało to zamieszanie i nie
przybyło przeszło 170 delegatów. Było jednak wśród nich wielu takich, których druga tura już
nie interesowała. Wybrano władze, pieniądze rozdzielono. Byli i tacy, którzy zdyscyplinowanie
przybyli, ale ustawili do bufetu i po dokonaniu atrakcyjnego zakupu (Zdzisław Kacprzak znowu
przedobrzył!), z pełnymi siatkami udali się do domów. Ta kolejka do bufetu powodowała, że
permanentnie brakowało quorum.
Skutki marca bydgoskiego były coraz bardziej widoczne. Entuzjazm i aktywność stygły.
Zjazd zatwierdził uchwałę w sprawie nieobecności delegatów na sesjach. "Jedność" miała
stawiać publicznie pod pręgierzem niesfornych delegatów, a macierzyste Komisje Zakładowe
wyciągać służbowe konsekwencje.
Sięgaliśmy po środki represyjne! Do marca 81 roku sala w "Korabiu" w czasie posiedzeń
MKR pękała w szwach! Coś ulegało zmianie na gorsze.
Udało się nam jakoś zapędzać delegatów na salę, wybrać przedstawicieli Regionu na I
Zjazd NSZZ "Solidarność", przegłosować moje propozycje organizacyjne, parlament,
wydawnictwo regionalne.
Delegaci zgromadzeni na balkonie, reprezentujący związkowców spoza Szczecina,
przypuścili frontalny atak na moje propozycje co do kształtu Podregionów. Nie ustępowałem.
Problem odłożono do przedyskutowania na specjalnym spotkaniu Zarządu Regionu.
Tumulty były tak wielkie, że wspaniały profesor Łuczko, nie wytrzymał nerwowo i
krzyknął do mikrofonu” – „ że u wielu delegatów: bardziej pracuje dupa, niż głowa.” Były też
przypadki krótkich potyczek o mikrofon, dochodziło do szarpaniny przy trybunie.
Głosowano, czy należy głosować. Każdy banalny wniosek formalny poddawany był pod
głosowanie. Jak się potem okazało, w porównaniu z innymi wyborami regionalnymi, Zjazd w
Szczecinie miał przebieg łagodny. Demokracja rodziła się w bólach. Nie mieliśmy żadnych
wzorów. Oglądaliśmy je tylko, i to rzadko, w filmach zachodnich. Nasza demokracja ograniczała
się do wietrzenia wszędzie podstępu. Podejrzewano każdego i wszystkich. Ciążyła psychoza
podstawionych przez komunistów agentów.
[Dzisiaj wiadomo, że było ich wielu, włącznie z Przewodniczącym.]
Idea Parlamentu Związkowego okazała się słuszna. Była jeszcze jednym zasadniczym
czynnikiem integrującym.

Nowo wybrany Zarząd NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego.
Czwarty od prawej autor.
W państwie, gdzie monopol informacji należał do komunistów, Solidarność budowała na
własne potrzeby jakby drugą, uboczną sieć porozumienia i przekazu. Gazety "Solidarności"
okaleczane były przez komunistyczną cenzurę. Do tego dochodziła cenzura związkowa,
wywodząca się z "samoograniczenia", czyli nie rozdrażnienia komunistów.
Marian Jurczyk, Przemysław Fenrych, Stanisław Kocjan a także Stanisław Wądołowski
byli za nałożeniem "Jedności" kagańca i chcieli podporządkować pismo Zarządowi Regionu.
Byłem zdecydowanym obrońcą wolności słowa, torpedowałem wszelkie zamachy na jego
niezależność.
W tygodniku Pana Tadeusza Mazowieckiego "Solidarność" "samocenzurę"
doprowadzono do perfekcji.
Problem był wielkiej wagi, o czym świadczyła burzliwa dyskusja w czasie I Zjazdu w
Gdańsku nad zapisem w statucie "że prasa związkowa jest niezależna". Piętnastoma głosami
Zjazd odrzucił ten zapis i zgodził się na wewnętrzną cenzurę.
Dla tego kapitalne znaczenie miały ciągłe kontakty osobiste, wymiana informacji.
Mogliśmy posługiwać się tylko tzw. informacją wewnętrzną. Telefony były na podsłuchu.
Mogłem więc przystąpić do wprowadzania w czyn pomysłu, stworzenia sieci informacyjnej,
opierającej się na kontaktach kurierów (pomysł z II wojny światowej).

Regionalny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego zakończył się.
Marian Jurczyk zamykając obrady, powiedział między innymi: -Drzwi do pokoju, w którym będę
pracował, są zawsze otwarte.
Władze zostały wybrane. Ugruntowała się instytucja. Pytanie tylko, czy będzie prężna,
dynamiczna, czy też skostnieje w biurokracji?
Zapowiedź nowych czasów znalazłem na drzwiach sekretariatu, gdzie przymocowano
piękną, mosiężną tabliczkę, z napisem: Przewodniczący - przyjmuje interesantów w
poniedziałki od godziny 14 do 16.
Po mojej interwencji u Mariana Jurczyka, tabliczkę zdjęto. Splot okoliczności nie
pozwolił na ponowne jej założenie.

