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PRZEDMOWA 

 
 

Pakiet edukacyjny Szczecin. Grudzień’70–Styczeń’71 przybliża  jedno                       
z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w powojennej historii Szczecina.  
 Przy tworzeniu publikacji zostały wykorzystane materiały aktowe i ikonograficzne 
zgromadzone w trakcie przygotowywania albumu Zbuntowane miasto. Szczeciński 
Grudzień’70 – Styczeń’71. Autorzy dotarli do wielu dotychczas nie publikowanych zdjęć 
wykonanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, fotoreporterów ówczesnych 
gazet oraz osoby prywatne.  
 Wprowadzeniem do pakietu jest esej Eryka Krasuckiego Grudzień’70 w Szczecinie      
i jego następstwa, w którym zostały omówione przyczyny, przebieg i konsekwencje wydarzeń 
z grudnia 1970 r. i stycznia 1971 r., Jego uzupełnienie stanowi kalendarium, które 
szczegółowo opisuje przebieg wydarzeń w Szczecinie i na Wybrzeżu. Istotną częścią są 
wybrane materiały źródłowe – zdjęcia, dokumenty i skany gazet z omawianego okresu. 
Zostały one tak dobrane, aby ukazać różne aspekty wydarzeń grudniowych i styczniowych. 
Szczególnie cenne dla uczniów może być zestawienie materiałów ilustrujących bieg 
wydarzeń widzianych oczami robotników i władzy.  
 Z wyborem źródeł korespondują scenariusze lekcji historii, języka polskiego i wiedzy 
o społeczeństwie przeznaczone dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich 
autorzy proponują samodzielną pracę uczniów ze źródłami tekstowymi i ikonograficznymi 
oraz grupowe rozwiązywanie problemów. Scenariusze te są tylko jedną z wielu możliwości 
wykorzystania zgromadzonych w publikacji materiałów.  
 Dopełnieniem pakietu jest płyta CD, która zawiera całość materiału zamieszczonego  
w broszurze, a ponadto dodatkowe dokumenty, zdjęcia oraz nagrania dźwiękowe i prezentację 
multimedialną.  
 Liczymy na to, że zebrane w naszym wydawnictwie materiały będą pomocne             
w przekazywaniu uczniom wiedzy na temat szczecińskiego Grudnia’70 i Stycznia’71. 
 
          
         Małgorzata Machałek 
         Katarzyna Rembacka 
 
 



Eryk Krasucki 

 

Grudzień’70 w Szczecinie i jego następstwa 

 

Szukając w szczecińskiej historii powojennej momentów, które w największym stop-

niu wpłynęły na uformowanie się „świadomości miejsca”, niemal zawsze wskazuje się na 

wydarzenia z grudnia 1970 r. Grudzień jest fenomenem – jednym z tzw. „polskich miesięcy”, 

pisanych niezmiennie wielką literą i wyznaczających skomplikowane dzieje kraju po II woj-

nie światowej. Wydaje się, że to właśnie w Grudniu szczecińskie społeczeństwo, tworzące coś 

na kształt magmy, złożonej z różnego rodzaju rozbitków, przesiedleńców, uciekinierów, 

mniej lub bardziej przypadkowych przybyszów z różnych stron Polski i świata, zdało sobie 

sprawę z tego, że stanowi wspólnotę. Mówiąc wprost, Szczecin zyskał szczecinian, którzy 

mogli powiedzieć „jestem stąd”, „to wydarzyło się wtedy”, „widziałem to na własne oczy”, 

„brali w tym udział moi bliscy”. Powstał specyficzny kod, do którego odwoływać się będą 

kolejne pokolenia mieszkańców. Grudzień stał się metaforą, niosącą w sobie wieloznaczność, 

jakiej brak innym wydarzeniom w powojennej historii miasta. Będzie on określał biografie 

poszczególnych ludzi i biografię miasta, coś kończył, ale i rozpoczynał. „Nasz rodowód Gru-

dzień” – to hasło z czasów pierwszej „Solidarności”, a także dowód na to jak silnym impul-

sem dla programu zmiany społecznej stał się rok 1970. Grudzień jest metaforą również w 

sensie najprostszym. Stał się motywem poetyckim, z którego czerpała zarówno twórczość 

„wysoka”, jak i spontaniczna poezja ulicy, skupiona głównie na wyartykułowaniu społeczne-

go rozgoryczenia. Wiersze i teksty piosenek o Grudniu były przez lata ważnym nośnikiem 

pamięci o wydarzeniach roku 1970. Potajemnie przepisywane i drukowane na podziemnych 

powielaczach niosły nadzieję na to, że prawda o szczecińskiej rewolcie zostanie w końcu wy-

artykułowana. Cóż zatem stało się w 1970 r.? 

Bezpośrednią iskrą, zapalaną była podwyżka cen, którą rząd polski ogłosił 12 grudnia 

1970 r. Tuż przed szczególnie ważnymi dla polskiej tradycji świętami Bożego Narodzenia 

społeczeństwo dowiedziało się, że niektóre artykuły żywnościowe, w tym mięso oraz mąką 

kosztować będą kilkanaście procent więcej. W zamian zaoferowano obniżkę np. na telewizo-

ry, magnetofony czy maszyny do szycia, a więc produkty, których i tak właściwie nie można 

było normalnie w sklepach kupić. Moment ogłoszenia podwyżki cen był fatalny. Nie 

uwzględniał w najmniejszym stopniu nastrojów jakie panowały wśród społeczeństwa. A te 

były złe. Trwająca od 1956 r. epoka rządów Władysława Gomułki, pełniącego funkcję I se-

kretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), a więc faktycznego rządcy kraju, 



nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Trzeba bowiem wiedzieć, że Gomułka w 1956 r. cie-

szył się poparciem, jakiego nie miał żaden inny partyjny przywódca w historii powojennej 

kraju. Uwięziony w okresie stalinizmu, symbolizował odejście od jego dogmatów, „odwilż” 

oraz powrót koncepcji tzw. polskiej drogi do socjalizmu. Pamiętny wiec na Placu Defilad w 

październiku 1956 r. był momentem jego największego triumfu. Gomułka był na szczycie. 

Entuzjazm jednak stopniowo wygasał, przeradzając się w „małą stabilizację” lub, jak określa-

ją to niektórzy historycy badający dzieje społeczne, „małą destabilizację”. Symbolem lat 60. 

staną się mieszkania z tzw. ślepą kuchnią, mówiące wiele o dramatycznej sytuacji mieszka-

niowej, a także szklanka z wystygłą herbatą, którą Gomułka trzymał na mównicy podczas 

swych wielogodzinnych przemówień. Na drugim biegunie znajdziemy choćby samochód 

marki syrena, pierwsze magnetofony Kasprzaka i wspaniały okres polskiego kina, plakatu czy 

muzyki jazzowej. To największy paradoks tamtego czasu. W sferze politycznej pozytywów 

było już zdecydowanie mniej. Przypomnieć można choćby otwarty konflikt z Kościołem ka-

tolickim przy okazji obchodów Milenium w 1965/66 r., który tylko pogorszył nastroje spo-

łeczne. Z kolei wielka antysemicka nagonka w Marcu 1968 r., pociągnęła za sobą wyjazd z 

Polski kilkunastu tysięcy Żydów i wytworzenie nieufności pomiędzy inteligencją a resztą 

społeczeństwa, które, trzeba powiedzieć, z dużą dozą aprobaty odniosło się do działań partii. 

W sumie bilans gomułkowskiej epoki był niekorzystny, tak w sferze ekonomicznej, jak i spo-

łecznej. Przeciętny Kowalski odczuwał to tym bardziej, że szerokim strumieniem docierały do 

niego informacje o tym, iż życie na Zachodzie wygląda zupełnie inaczej. Szczególnie wyraź-

nie tę różnicę dostrzegano na Wybrzeżu, czemu sprzyjały liczne kontakty, choćby z maryna-

rzami zagranicznych bander. W tej sytuacji grudniowa podwyżka cen nie mogła przejść bez 

echa.   

Rządzący Polską zdawali sobie w pełni sprawę z tego, że informacja o wzroście cen 

musi wpłynąć na pogorszenie nastrojów społecznych. Zakładano jakąś reakcję, ale nie prze-

widziano stopnia jej gwałtowności. Jako pierwszy rządowemu rozporządzeniu sprzeciwił się 

Gdańsk. 14 grudnia w tamtejszej Stoczni im. Lenina ogłoszony został strajk. Stoczniowcy 

wyszli na ulice, domagając się spotkania z przedstawicielami lokalnej władzy, ale do rozmów 

nie doszło. Napięcie rosło po obu stronach, przeradzając się w końcu w starcia uliczne. Podję-

ta wówczas próba podpalenia siedziby władz partyjnych nie powiodła się, ale zamieszki tego 

dnia zakończyły się bez ofiar śmiertelnych. Dalece bardziej tragiczny był dzień kolejny. Gdy 

zebrany pod Komendą Wojewódzką Milicji Obywatelskiej (MO) tłum chciał uwolnić zatrzy-

manych poprzedniego dnia, użyto broni. Od tego momentu walki uliczne przybrały bardzo 

gwałtowny charakter. Podpalano pojazdy i budynki użyteczności publicznej (w tym Komitet 



Wojewódzki PZPR), plądrowano i dewastowano okoliczne sklepy. Oddziały milicji i wojska 

działały z całą bezwzględnością. Ci, których aresztowano byli bici i upokarzani. W trakcie 

wielogodzinnych starć zginęło 8 osób. Dalsze dni nie przyniosły uspokojenia. Ginęli kolejni 

ludzie, a władzy nie udawało się powstrzymać buntu, do którego przyłączały się inne miasta. 

Słupsk, Elbląg, a przede wszystkim Gdynia, staną się areną starć ulicznych. Szczególnie tra-

giczny bilans miały gdyńskie wydarzenia 17 grudnia. Spokojnie zmierzający do pracy stocz-

niowcy zostali ostrzelani przez formacje milicji i wojska. Do narodowej ikonosfery wszedł 

obraz robotników niosących ułożone na drzwiach zwłoki swego kolegi, którego w znanej bal-

ladzie nazwano Jankiem Wiśniewskim. Tego dnia zginęło 18 osób. 

 W tym czasie w Szczecinie było coraz niespokojniej. Do miasta docierały kolejne in-

formacje o wypadkach w Trójmieście. Można było przypuszczać, że za chwilę coś się wyda-

rzy. Władze Szczecina, świadome zagrożenia, już 15 grudnia ogłosiły stan pogotowia w kom-

paniach miejscowych Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) oraz w 

stacjonującej tu 12 Dywizji Zmechanizowanej. Mając na uwadze wydarzenia w Gdańsku, 

stałą ochronę zapewniono gmachowi KW PZPR. Na przesilenie zanosiło się wyraźnie od 16 

grudnia. Wtedy to, w kilku miejscach Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, pojawiły 

się pierwsze, wzywające do strajku, hasła. Trzeba wiedzieć, że stocznia była wówczas naj-

większym i najważniejszym zakładem pracy w mieście. Tak pozostało zresztą do dziś. Wszy-

scy wiedzieli, że jeśli „coś się dzieje” w Stoczni, to dzieje się w całym Szczecinie. Grudzień 

to wrażenie jeszcze wzmocnił, czyniąc z niej symbol, swoiste serce miasta. Od reakcji „War-

skiego” zależało w tamtym momencie bardzo wiele. Dlatego też władza tak uważnie przypa-

trywała się poczynaniom robotników, o czym informują nas choćby niezwykle skrupulatne 

raporty tajnej policji, rejestrującej niemal każdy przejaw niezadowolenia.  

Poranek 17 stycznia był w tym zakładzie czasem gorączkowych dyskusji. Kluczowe 

pytanie brzmiało: strajkować czy nie? Zdecydowaną przewagę zdobyła opcja zaostrzająca 

protest, mimo próśb dyrekcji zakładu, namawiającej do podjęcia pracy. Kiedy ok. godziny 11 

robotnicy ze Stoczni im. Adolfa Warskiego, wyszli na ulicę sytuacja stała się krytyczna. Pro-

testujący uformowani w kilka pochodów skierowali się do śródmieścia. Do maszerujących 

stoczniowców z wolna przyłączały się grupy pracowników innych zakładów, okoliczni 

mieszkańcy i młodzież. „Służby porządkowe” bezskutecznie próbowały zatrzymać manifesta-

cję, nie chcąc, aby przedostali się oni w pobliże gmachów publicznych. W kilku punktach 

miasta doszło do regularnej bitwy. W ruch poszły gazy łzawiące, kamienie i okrętowe śruby. 

Nad rozproszonym do pewnego stopnia tłumem trudno było zapanować. Po jakimś czasie, 

jakby instynktownie, skierował się on pod budynek KW PZPR. Tam okazało się, że tego po-



łożonego w centrum obiektu nikt nie broni. Chciano rozmawiać z I sekretarzem KW, Anto-

nim Walaszkiem, owym „Grubym” z popularnej „Ballady szczecińskiej”. Ten jednak nie wy-

szedł do zebranych, przezornie wymykając się z budynku, kiedy atmosfera zaczęła robić się 

naprawdę gorąca. Wokół Komitetu rozpoczęło się zadziwiające widowisko, a jego aktorami 

stali się stoczniowcy, mieszkańcy miasta, dzieci, również wezwani do obrony budynku żoł-

nierze. Wszyscy z fascynacją przyglądali się temu, jak symbol potężnej władzy staje się 

igraszką tłumu, zabawką, z którą można zrobić niemal wszystko. Atmosfera pęczniała od 

emocji, które stawały się coraz bardziej radykalne. W końcu tłum wdarł się do środka budyn-

ku, demolując go i podpalając, ku wielkiemu zaciekawieniu zebranych. Na zdjęciach z tamte-

go czasu widać unoszące się nad miastem ciemne kłęby dymu. Ten widok miał się stał się 

jedną ze szczecińskich ikon. Bez niego jakakolwiek panorama powojennych losów miasta 

będzie niepełna. 

Za kolejny cel „ludowego gniewu” ok. 10 tys. obrano mieszcząca się w pobliżu Ko-

mendę Wojewódzką MO. Przyczyniło się do tego w znacznej mierze prowokacyjne zachowa-

nie niewielkiego oddziału ZOMO, który chciał rozproszyć zgromadzenie. Rozjuszony tłum 

skierował agresję przeciwko milicjantom. Komendę obrzucono kamieniami i próbowano 

podpalić wraz ze znajdującymi się w środku funkcjonariuszami. Jednak kiedy zaszła realna 

groźba, że demonstranci dostaną się do środka, otworzono w jego kierunku ogień. Dopiero w 

tym momencie, czyniąc to w znacznej mierze w odruchu samoobrony. Strzelała zarówno mi-

licja jak i wojsko, które do tego momentu zachowywało zupełny spokój. Padli zabici, w tym 

przypadkowe osoby, nie uczestniczące w demonstracji. Szczególnie tragiczny los spotkał 16-

letnią Jadwigę Kowalczyk, która zginęła od przypadkowej kuli, obserwując zajścia z domu 

naprzeciwko komendy. Walki w rejonie pl. Hołdu Pruskiego trwały do momentu, kiedy nie 

pojawiły się tam czołgi. Oddanie dwóch ostrzegawczych serii strzałów z broni pokładowej 

uspokoiło nastroje. Tłum rozproszył się, a zamieszki przeniosły się w inne rejony miasta. 

Trwały one do późnych godzin wieczornych, mimo ogłoszonej wcześniej przez władze wo-

jewódzkie godziny milicyjnej. W ich wyniku doszło do licznych kradzieży w okolicznych 

sklepach i ataków na budynki użyteczności publicznej, m.in. prokuraturę i więzienie. Rów-

nież podczas tych walk padli zabici. Feralnego czwartku – 17 grudnia 1970 r. – zginęło w 

Szczecinie 13 osób.  

Następnego dnia część stoczniowców chciała ponownie protestować w centrum mia-

sta, ale ostatecznie zwyciężyła opcja strajku okupacyjnego, a więc nie wychodzenia poza za-

kład pracy. Zapobiegło to masowemu rozlewowi krwi, bowiem przed stocznią zgrupowane 

zostały wzmocnione oddziały wojskowe, gotowe do interwencji w przypadku nowej fali za-



mieszek. O tym, że taka groźba była realna niech świadczą dwie zabite osoby, które zginęły 

tego dnia w okolicach stoczni, w wyniku incydentów sprowokowanych przez obie strony kon-

fliktu. Powstała w ich wyniku atmosfera ponownie groziła gwałtownymi rozruchami. Sytu-

ację rozładowała jednak delegacja stoczniowców, złożona z działaczy aparatu partyjnego, 

młodzieżowego i związkowego, która wynegocjowała decyzję wycofania wojska sprzed 

stoczni. Rozpoczął się strajk generalny, na którego czele stanął Mieczysław Dopierała. Do 

strajku w „Warskim” szybko przyłączyły się inne szczecińskie zakłady. Powołany został do 

życia nieformalny Ogólnomiejski Komitet Strajkowy, skupiający w czasie trwania strajku, a 

więc między 18 a 22 grudnia, 117 zakładów. Nie tylko ze Szczecina. Na drodze robotniczych 

uzgodnień pojawiła się lista 21 postulatów strajkowych, od spełnienia których uzależnione 

było przerwanie strajku. Wśród nich znaleźć można m.in. żądania utworzenia niezależnych 

związków zawodowych, zniesienia grudniowej podwyżki cen czy 30% podwyżki zarobków. 

Mediacje z przedstawicielami administracji rządowej toczyły w specyficznych warunkach. 

Od 19 grudnia miastem zarządzał właściwie komitet strajkowy. Jeden z prominentnych poli-

tyków PZPR powiedział później, że w Szczecinie powstało wówczas coś na kształt miejskiej 

republiki. I rzeczywiście, o pozwolenie na działalność zgłaszali się do robotników m.in. wy-

dawcy gazet, tramwajarze i piekarze. Specyficzny czas negocjacji wyznaczała również zmia-

na na szczytach władzy. Od partyjnych sterów odsunięty został Władysław Gomułka, którego 

20 grudnia, na stanowisku I sekretarza KC PZPR zastąpił Edward Gierek. Spowodowało to 

pewną konsternację w szeregach strajkujących, którzy wyraźnie różnili się na tle postaw wo-

bec nowej władzy. I mimo, że ostatecznie doszło do podpisania porozumienia, to nie zadowo-

liło ono dużej grupy pracowników strajkujących zakładów. Bo też i zadowolić nie mogło. Nie 

został spełniony żaden z najważniejszych postulatów, a tryb ogłoszenia porozumienia okazał 

się skandalem. Strajk jednak przerwano 22 grudnia 1970 r. Zbliżały się święta Bożego Naro-

dzenia, wszyscy byli zmęczeni ogromnym napięciem kilku ostatnich dni.  

Stan społecznego wrzenia utrzymywał się również po Nowym Roku. Nie wyciszyły 

go komunikaty władz, informujące o przyczynach rewolty grudniowej, jak również zupełny 

brak wskazania na winnych tego, co się wydarzyło. Partia wyraźnie chciała całą sprawę uła-

godzić na drodze obietnic kierowanych do osób najuboższych i odwołania się do mgliście 

rysowanego interesu ogólnonarodowego. Szczecińskim robotnikom to nie wystarczało. Wi-

dzieli, że w ich zakładach zmiany nie nastąpiły. Że ci, którzy podejmowali decyzje, podejmu-

ją je nadal. Sytuacja strajkowa groziła realnym wybuchem w kilku zakładach pracy. Osta-

tecznie doszło do niego w Stoczni im. Warskiego, po tym jak okazało się, że władza w me-

dialnym przekazie kierowanym do społeczeństwa nadal nie stroni od fałszowania rzeczywi-



stości. Moment zapalny stanowiła nieprawdziwa relacja z masówki na jednym ze stocznio-

wych wydziałów, którą na swych łamach zamieścił „Głos Szczeciński”. Wzburzeni robotnicy 

postanowili 22 stycznia przerwać pracę. Nowy komitet strajkowy, bogatszy o doświadczenia 

grudniowe, był lepiej przygotowany i bardziej zdeterminowany, aby osiągnąć zamierzone 

cele. Przewodził mu Edmund Bałuka, który do spółki z doradcą 38-osobowego Komitetu 

Strajkowego, socjologiem Lucjanem Adamczukiem, potrafił stworzyć niemal samowystar-

czalną strukturę strajkową, składającą się z kilku znakomicie uzupełniających się komponen-

tów. Dokumentacja, jaką pozostawił po sobie styczniowy strajk stanowi unikalne źródło, po-

zwalające wejrzeć nam w proces budzenia się samoświadomości robotnika, jako podmiotu 

zdarzeń społeczno-politycznych. Komitet Bałuki stał się obiektem zmasowanej propagando-

wej nagonki, w której strajkujących nazywano terrorystami i awanturnikami politycznymi. 

Spodziewano się, że strajk zostanie rozbity siłą, ale wtedy wydarzyła się rzecz bez preceden-

su. 24 stycznia 1971 r., w odpowiedzi na list stoczniowców, do Szczecina przyjechał Edward 

Gierek, wraz z towarzyszącymi mu osobistościami tej miary co premier Piotr Jaroszewicz i 

minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski. Spotkanie ze strajkującymi robotnikami, w 

dusznej, stoczniowej sali, trwało 9 godzin i zakończyło się wspólnym łamaniem chleba. Gie-

rek obiecał spełnić wszystkie 12 postulatów strajkowych z wyjątkiem dwóch – cofnięcia pod-

wyżki cen z 12 grudnia 1970 r. i rozpowszechnienia postulatów strajkowych w mediach – a 

były wśród nich rzeczy tak istotne jak wypłacenie wynagrodzeń za okres strajku oraz gwaran-

cje bezpieczeństwa dla strajkujących. Zgodzono się również na wybory do działających w 

stoczni władz związkowych i przedstawicielstw robotniczych oraz na funkcjonowanie Komi-

sji Robotniczej, mającej czuwać nad właściwym wykonaniem postulatów strajkowych. To 

było naprawdę coś. Dla porządku dodać warto, że podwyżkę cen też ostatecznie cofnięto, 

choć stało się to po proteście łódzkich włókniarek w lutym 1971 r.  

Sukces styczniowego strajku nie pozwolił zapomnieć o ofiarach grudniowej rewolty. 

Pamięć o nich była przywoływana w wielu wystąpieniach tamtego czasu, wciąż chciano o 

tym mówić. Było jeszcze coś – pragnienie sprawiedliwości. Oczekiwano, że partia uczciwie, 

w zgodzie z obietnicami wskaże odpowiedzialnych za tragedię na Wybrzeżu. Tak się jednak 

nie stało. Ustalenia i wnioski płynące z prac partyjnej komisji, przedstawione na VIII Plenum 

KC PZPR nie spełniły robotniczych oczekiwań. Również listy jakie do władz państwowych 

kierowali byli członkowie Komitetu Strajkowego i Komisji Robotniczej nie uzyskały odpo-

wiedzi. Pozostawało odwołać się do symbolu. Okazja nadarzyła się 1 maja 1971 r. Tradycyj-

ne robotnicze święto posłużyło do wyartykułowania sprzeciwu wobec opieszałości władz w 

kwestii grudniowych rozliczeń. Grupa stoczniowców włączyła się w oficjalną manifestację, 



niosąc transparenty i sztandary obleczone czarnymi wstążkami. Pochód zmienił się w ten spo-

sób w antypochód - w przejmującą żałobną manifestację. Kir wdowich sukien i czarna ręka-

wica na podniesionej dłoni brata jednego z zabitych w grudniu 1970 r., miały przypominać 

władzy o danym kilka miesięcy wcześniej zobowiązaniu. Jak się okazało bezskutecznie. W 

okresie późniejszym tak spektakularnych akcji już nie podejmowano. Obawiano się szykan 

władzy. Wiedziano dobrze, co stało się z ludźmi, którzy silnie zaangażowali się w walkę o 

robotniczą godność w 1970 i 1971 r. Jedni w tajemniczych umierali, drudzy potajemnie 

opuszczali kraj, a innych jeszcze po prostu łamano. Znamienne, że pod naciskiem władz zre-

zygnowano w grudniu 1971 r. z odsłonięcia tablicy upamiętniającej poległych przed rokiem. 

Stało się to możliwe dopiero dziewięć lat później - w 1980 r. Ale to był już inny czas, choć 

wielu ludzi biorących aktywny udział w wydarzeniach Grudnia’70 i Stycznia’71 znalazło się 

w centrum wydarzeń „solidarnościowego karnawału”.  

Oto cały Grudzień. Z mnóstwem goryczy i rozczarowań, ale też pełen nadziei na to, że 

wspólnymi siłami można coś osiągnąć. Pod względem intensywności uczuć to bodaj najcie-

kawszy czas w historii powojennej Szczecina. Zestawić go można jedynie z Sierpniem’80, 

choć tam, aż tak ogromnego napięcia nie było. Nie było również tej tragicznej nuty obecnej w 

przeżyciach 1970 r. Z tej intensywności bierze się tajemnica fenomenu Grudnia. Wydarzenia, 

które nieodwracalnie naznaczyło szczecinian. Stojąc przy bramie stoczni w grudniu i styczniu 

mogli się oni uważniej przyjrzeć swoim sąsiadom, znajomym, wrogom. Do tej pory jakby nie 

starczało na to czasu. A może po prostu nie było takiej potrzeby. Z powstałej tam wspólnoty 

niepewności i dumy wziął się trwały rys tożsamości szczecińskiego społeczeństwa. I tej świa-

domości, tego poczucia, w końcu, tej pamięci, nie udało się szczecinianom odebrać przez ko-

lejne lata.  
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KALENDARIUM WYDARZEŃ 
 

Miesiąc Szczecin Polska Europa i świat 
1970 

marzec   Zaczął obowiązywać traktat o nie-
rozprzestrzenianiu broni jądrowej. 

kwiecień   Start amerykańskiej rakiety Apollo 
13. 

maj   Wkroczenie wojsk amerykańskich 
do Kambodży. 

lipiec   Układ między Rumunią a ZSRR. 
Wznowienie stosunków między 
ZSRR i Chinami. 

sierpień   Zawarcie układu między ZSRR a 
RFN. 

październik   Przyznanie Literackiej Nagrody 
Nobla dla rosyjskiego pisarza 
Aleksandra Sołżenicyna.  

grudzień 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   
Między rządami RFN i PRL podpisano układ 
o normalizacji wzajemnych stosunków 
i uznaniu granicy zachodniej Polski. 
 
12 (sobota) 
O godzinie 19.00 za pośrednictwem radia 
i telewizji poinformowano społeczeństwo o 
obowiązujących od 13 grudnia zmianach  cen 
(przede wszystkim podwyższono ceny artyku-
łów spożywczych). 
 
13 (niedziela) 
Opublikowanie na łamach prasy codziennej 

Demokratyczne wybory parlamen-
tarne w Pakistanie. 
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17 (czwartek) 
Około 2.00 w nocy pojawienie się haseł na 
terenie Stoczni im. A. Warskiego wzywają-
cych do strajku. 
 
Około 9.00 – wiece na terenie Szczeciń-
skiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. 
 
Około 10.00 – wiec pracowników stoczni 
„Warskiego”. 
 

(wydanie niedzielne) wiadomości o zmianach 
cen (m.in. „Trybuna Ludu”, „Kurier Szcze-
ciński”). 
 
14 (poniedziałek) 
Manifestacje robotnicze i walki uliczne 
w Gdańsku. 
 
15 (wtorek) 
Strajki i manifestacje w Gdyni. 
Drugi dzień walk ulicznych w Gdańsku: pod-
palenie KW MO i siedziby gdańskich władz 
PZPR, zginęło 8 osób. 
 
16 (środa) 
Trzeci dzień walk w Gdańsku: wojsko strzela 
do stoczniowców. Strajk rozszerza się na inne 
zakłady pracy w Trójmieście. 
Strajki i starcia z milicją w Słupsku. 
Zamieszki w Elblągu. 
 
17 (czwartek) 
Na stacji Gdynia-Stocznia wojsko użyło broni 
palnej w stosunku do udających się do pracy 
stoczniowców. Śmierć poniosło 18 osób. 
Drugi dzień walk w Elblągu. 
Manifestacje w Krakowie. 
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Około 10.30 – stoczniowcy z żądaniami 
„obniżki cen” wyszli na ulice. 
 
Przed południem pierwsze starcia z funk-
cjonariuszami ZOMO. 
 
Około południa ostre starcia na ulicy Dubo-
is, użyto petard z gazem łzawiącym, podpa-
lono samochód MO. 
 
Około 14.00 walki pod KW PZPR, podpa-
lenie i plądrowanie gmachu przez demon-
strantów. 
 
Od 15.00 walki pod KW MO w czasie któ-
rych użyto czołgów i transporterów opan-
cerzonych. 
 
Około 16.00 walki pod siedzibą Prokuratu-
ry Wojewódzkiej oraz Wojewódzkiego 
Aresztu Śledczego przy ulicy Stoisława. 
 
Zginęło tego dnia 13 osób. 
 
18 (piątek) 
Około godz. 8.00–9.00 w pobliżu bramy 
stoczni A. Warskiego doszło do starć stocz-
niowców z wojskiem, w czasie których 
otworzono ogień do demonstrantów. 
Śmierć poniosły 2 osoby. 
 
Przez cały dzień trwały zamieszki uliczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 (piątek) 
Trzeci dzień walk ulicznych w Elblągu 
(1 ofiara śmiertelna). 
Strajk w Zakładach Chemicznych w Oświę-
cimiu. 
Strajk w „Armaturach” w Krakowie. 
Strajki w Białymstoku w Fabryce Przyrządów 
i Uchwytów oraz Hucie Szkła. 
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w wielu punktach miasta. 
 
Około godz. 14.00 wybór 10-osobowego 
Komitetu Strajkowego w Stoczni 
im. Adolfa Warskiego, a następnie prokla-
mowanie strajku okupacyjnego. 
 
Po godz. 20.00 przedstawiciele 10 zakła-
dów podjęli decyzję o utworzeniu Ogólno-
miejskiego Komitetu Strajkowego.  
 
Do strajku przyłączają się kolejne zakłady 
(w sumie 117 zakładów). 
 
19 (sobota) 
12.00 podjęcie negocjacji między reprezen-
tantami OKS a przedstawicielami lokal-
nych władz. 
 
Przedstawiono wówczas listę 21 postulatów 
strajkujących. 
 
śmierć 1 osoby. 
 
 
 
 
22 (wtorek) 
Przerwanie strajku w Szczecinie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 (sobota) 
Narada Biura Politycznego KC PZPR w War-
szawie. 
 
 
 
 
20 (niedziela) 
VII Plenum KC PZPR – rezygnacja Włady-
sława Gomułki z funkcji I sekretarza i wybór 
na to stanowisko Edwarda Gierka. 
20.00 – wystąpienie telewizyjne nowego 
I sekretarza Edwarda Gierka. 
 

1971 
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styczeń 
 

18 
Opublikowanie na łamach prasy spisu   
nazwisk16 ofiar śmiertelnych w Szczecinie 
(Kurier Szczeciński). 
 
 
 
 
20 
W „Głosie Szczecińskim” podano fałszywą 
informację o rzekomym zobowiązaniu pro-
dukcyjnym załogi wydziału W-4 stoczni 
szczecińskiej, które miało być wyrazem 
poparcia dla nowego kierownictwa partii 
i rządu . 
 
21 
Stocznie remontowe „Parnica” i „Gryfia” 
podjęły strajki okupacyjne. 
 
22 
Decyzja o podjęciu strajku okupacyjnego 
w Stoczni Szczecińskiej, wybór Komitetu 
Strajkowego na czele z Edmundem Bałuką. 
Rozszerzenie strajku na inne zakłady pracy 
w Szczecinie i okolicach. 
 
24 
18.00 – 3.00 
Spotkanie I sekretarza KC PZPR E. Gierka, 
premiera P. Jaroszewicza, ministra obrony 
narodowej W. Jaruzelskiego, ministra 

18 
Opublikowanie na łamach prasy spisu       
nazwisk ofiar śmiertelnych, które zginęły w 
Gdyni – 18, Gdańsku – 9 i Elblągu – 1. 
 
19 
Portowcy i stoczniowcy z Gdyni, Gdańska 
i Szczecina z wizytą u Edwarda Gierka i Pio-
tra Jaroszewicza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
Spotkanie E. Gierka i P. Jaroszewicza ze 

 
 
 
 
 



 6 

spraw wewnętrznych F. Szlachcica ze 
strajkującymi stoczniowcami w Szczecinie. 

stoczniowcami w Gdańsku. 
 

luty 
 

 
 
 
 
 
 
16 
Na łamach „Głosu Szczecińskiego” pojawi-
ła się informacja o przywróceniu z dniem 
1 marca 1971 cen sprzed 13 grudnia 1970 r.

6–7  
Podczas VIII Plenum KC PZPR Edward Gie-
rek podał informację o 45 ofiarach śmiertel-
nych zajść grudniowych, rannych zostało 
1165 osób. 
 
10–17 
Strajki w łódzkich zakładach pracy. 
Demonstracje i starcia uliczne w Łodzi. 
15 lutego władze poinformowały o decyzji 
powrotu do cen sprzed 13 grudnia. 
 

 

maj 
 

1 
Podczas pierwszomajowych pochodów 
uczestnicy założyli żałobne opaski, niesio-
no transparenty z hasłami „Żądamy ukara-
nia winnych zbrodni grudniowych”, 
„Czcimy pamięć poległych podczas wyda-
rzeń grudniowych”, pochód skierował się 
na Cmentarz Centralny, gdzie na grobach 
ofiar złożono wieńce i kwiaty oraz odśpie-
wano hymn państwowy. 
 

1 
W Gdańsku uczestnicy pochodów pierwszo-
majowych przypomnieli o wydarzeniach gru-
dniowych niosąc transparenty upamiętniające 
ofiary grudniowe z Trójmiasta. 
 

 

listopad 
 

 6 – 11  
Odbył się wówczas VI Zjazd PZPR, na któ-
rym przyjęto Sprawozdanie Komisji powoła-
nej przez Biuro Polityczne KC PZPR dla zba-
dania niektórych kwestii szczegółowych zwią-
zanych z wydarzeniami grudniowymi 1970 r. 
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Katarzyna Rembacka  
 
 

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII  
DLA UCZNIÓW  III KLASY SZKOŁY GIMNAZJALNEJ 

 
Temat:  Szczeciński Grudzień’ 70 – Styczeń’71. 
 
Cele lekcji 
Po zakończeniu lekcji uczeń: 

• zna wpływ sytuacji gospodarczej na życie społeczne,  
• rozumie związek między sytuacją gospodarcza a wybuchami niezadowolenia 

społecznego, 
• rozumie wpływ polityki i ideologii na gospodarkę omawianego okresu, 
• posługuje się pojęciami z dziedziny gospodarki i polityki związanymi                    

z omawianym okresem, 
• rozumie znaczenie wystąpień robotniczych w związku z tworzeniem się 

niezależnych i wolnych związków zawodowych. 
 
W trakcie lekcji uczeń doskonali umiejętności: 

• krytycznej analizy źródeł historycznych, 
• rozwijanie i pogłębianie zainteresowanie przeszłością, zachodzącymi w niej 

procesami i wydarzeniami 
•  rozwijanie myślenia historycznego i krytycyzmu 
• rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę intelektualną z 

materiałem historycznym 
• pogłębianie rozumienia pojęć i wartości niezbędnych do zrozumienia życia 

politycznego, gospodarczego i społecznego 
• pogłębianie i umacnianie postawy patriotycznej. 

 
Metody 
- rozmowa nauczająca 
- dyskusja 
- praca z tekstem źródłowym 
- praca w grupach 
- drzewko decyzyjne 
 
Środki dydaktyczne 
- podręcznik do historii dla klasy III gimnazjum  
- teksty źródłowe nr 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16 
- materiały ikonograficzne nr 01, 11, 13, 15, 20, 21, 31, 34, 38, 40  
- arkusze papieru i materiały papiernicze 
- kalendarium 
- schemat drzewka decyzyjnego. 
 
 
Uwagi dotyczące prowadzenia lekcji 
Lekcja przeznaczona dla III klasy gimnazjum, przeprowadzenie jej wymaga bloku dwóch 
godzin lekcyjnych. 
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Przebieg lekcji 
1. Rekapitulacja wtórna 
1.1. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące okresu rządów Władysława Gomułki. 

Uczniowie przypominają znaczenie takich wydarzeń jak Październik 1956 roku czy 
studenckie wystąpienia marcowe 1968 roku, ustosunkowują się kwestii rozbudzenia 
nadziei na demokratyzację życia i poprawienia warunków socjalno-bytowych oraz 
rozczarowań jakie przyniosły rządy Gomułki polskiemu społeczeństwu. 

 
2. Rozwinięcie 
2.1. Wykład wprowadzający nauczyciela 

Poprzez rozmowę nauczającą nauczyciel przybliża uczniom sytuację społeczeństwa 
polskiego u schyłku lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych. Rozdaje 
materiał faktograficzny (E. Krasucki, Grudzień ’70 w Szczecinie i jego następstwa), 
który rozszerza omawiane zagadnienia w stosunku do treści umieszczonych w 
podręczniku. Zwraca uwagę na wyjątkowy charakter Szczecina, jako ośrodka 
wielkoprzemysłowego i nadgranicznego, przedstawia strukturę społeczną 
mieszkańców Szczecina. Przypomina jak funkcjonowała gospodarka socjalistyczna 
operując takimi pojęciami jak: gospodarka nakazowo-rozdzielcza, centralne 
planowanie gospodarcze, prywaciarze, spekulanci, inflacja. Następnie nauczyciel 
omawia decyzję władz wprowadzającą podwyżkę cen zaplanowaną na 12 grudnia 
1970 roku, zwracając szczególną uwagę na wielkość tej podwyżki oraz na grupy 
artykułów, które miały być jej poddane. Należy podkreślić datę zaplanowanej 
operacji, przypadała bowiem w okresie wzmożonych, przedświątecznych zakupów    
a społeczeństwo miało się o podwyżce dowiedzieć w sobotni wieczór, aby zapobiec 
masowemu wykupywaniu towarów.  
.  

 
2.2. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy (ewentualnie dwie – zależy od liczebności 
klasy) rozdając im materiały źródłowe, artykuły biurowe oraz schemat drzewka 
decyzyjnego 
 

Grupa I: Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji: jak powinny zachować się władze polskie 
wobec protestów obywateli w grudniu 1970 r.? 
- informacja dotycząca aktualnej sytuacji w kraju, 19 grudnia 1970 r. (teksty źródłowe nr 3) 
- ulotki wydawane przez władze partyjno-państwowe w Szczecinie w grudniu 1970 r. (teksty 
źródłowe nr 7 [1,2]) 
- „Trybuna Ludu”, 13 grudnia 1970 r. 
- „Głos Szczeciński” , piątek 18 grudnia 1970 r. 
- „Kurier Szczeciński”, 18 stycznia 1971 r. 
- zdjęcia:  1. Tłum na pl. Żołnierza Polskiego i pożar KW PZPR – zdjęcie nr 15 
  2. Blokada wojskowa ulicy Mariackiej – zdjęcie nr 20 
  3. Czołgi w centrum Szczecina – zdjęcie nr 21  
  4. Sklep „Dorotka” na pl. Lotników po demonstracjach – zdjęcie nr 31. 
 
 
Grupa II: Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji: jak powinni zachować się mieszkańcy 
Szczecina w stosunku do władz  w czasie strajków w grudniu 1970? 
- relacja uczestnika wydarzeń Mariana Juszczuka? (teksty źródłowe nr 2) 
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- ulotki wydawane przez komitety strajkowe szczecińskich zakładów pracy (teksty źródłowe 
nr 8) 
- żądania uchwalone przez Komitet Strajkowy Stoczni im. A. Warskiego i Stoczni 
Remontowej w Szczecinie, 19 grudnia 1970 r. (teksty źródłowe nr 4) 
- „Głos Szczeciński” , piątek 18 grudnia 1970 r. 
- „Kurier Szczeciński”, 18 stycznia 1971 r. 
- zdjęcia:  1. Pochód stoczniowców udających się pod siedzibę KW PZPR – zdjęcie nr 01 
  2. Narastający tłum demonstrantów na pl. Żołnierza Polskiego – zdjęcie nr 11  
  3. Płonąca siedziba KW PZPR – zdjęcie nr 13 
  4. Sklep „Dorotka” na pl. Lotników po demonstracjach – zdjęcie nr 31. 
 
 
Grupa III: Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji: jak powinny zachować się władze polskie 
wobec protestów obywateli w styczniu 1971 r.? 
- informacja dotycząca aktualnej sytuacji w kraju z 23 stycznia 1971 r. (teksty źródłowe        
nr 10) 
- ulotki wydawane przez władze partyjno-państwowe w styczniu 1971 r. (teksty źródłowe     
nr 11 [I, II]) 
- „Głos Szczeciński”, 20 stycznia 1971 r 
- „Kurier Szczeciński”, 25 stycznia 1971 r. 
- „Głos Szczeciński”, 16 luty 1971 r. 
- zdjęcia: 1. Stocznia im. A. Warskiego w Szczecinie w czasie strajku w styczniu 1971 r. 

–   zdjęcie nr 34 
2. Edward Gierek na spotkaniu ze stoczniowcami w Szczecinie, styczeń 1971 r. 
– zdjęcie nr 38. 

  
 
 
Grupa IV: Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji: jak powinni zachować się mieszkańcy 
Szczecina wobec władz w czasie strajków stycznia 1971 r.? 
- ulotki wydawane przez Komitet Strajkowy w styczniu 1971 r. (teksty źródłowe nr 11 [III]) 
- postulaty strajkowe ze stycznia 1971 r. (teksty nr 14) 
- list do Ministra Spraw Wewnętrznych i Prokuratora Generalnego PRL (teksty źródłowe      
nr 16) 
- „Głos Szczeciński”, 20 stycznia 1971 r. 
- „Kurier Szczeciński”, 25 stycznia 1971 r. 
- „Głos Szczeciński”, 16 lutego 1971 r. 
- zdjęcia: 1. Stocznia im. A. Warskiego w Szczecinie w czasie strajku w styczniu 1971 r. 

–   zdjęcie nr 34 
2. Edward Gierek na spotkaniu ze stoczniowcami w Szczecinie, styczeń 1971 r. 
– zdjęcie nr 38. 

 
 
Na przygotowanie prezentacji wg schematu drzewka decyzyjnego w oparciu o materiały 
źródłowe uczniowie mają 30 min., na prezentację każda grupa otrzymuje 5 minut. 
 
3. Pod koniec zajęć nauczyciel przeprowadza dyskusję podsumowującą omawiane 
zagadnienia. 
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Małgorzata Machałek 
 

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII  
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

 
 
Temat:  Społeczeństwo i władza. Szczecin w Grudniu’70 i Styczniu’71.  
 
Cele lekcji 
Po zakończeniu lekcji uczeń: 

• pamięta nazwiska: Mieczysław Dopierała, Edmund Bałuka, Edward Gierek, Piotr 
Jaroszewicz, Franciszek Szlachcic, Antoni Walaszek, 

• przedstawia przyczyny, przebieg i konsekwencje wydarzeń grudniowych w kraju i w 
Szczecinie, 

• omawia okoliczności dojścia do władzy E. Gierka,  
• przedstawia przyczyny, przebieg i znaczenie strajku w Szczecinie w styczniu 1971 r., 
• porównuje i ocenia postępowanie robotników i władz w grudniu1970 r. i styczniu 

1971 r. 
 
W trakcie lekcji uczeń doskonali umiejętności: 

• korzystania z rożnych źródeł informacji, 
• pracy w grupie, 
• rozwiązywania problemów w sposób twórczy. 

 
Uwagi dotyczące prowadzenia lekcji 
Temat będzie zrealizowany na jednej godzinie lekcyjnej. Uczniowie wcześniej powinni 
zapoznać się z treścią eseju wprowadzającego (E. Krasucki, Grudzień’70 w Szczecinie i jego 
następstwa). 
 
Metody 

• rozmowa nauczająca 
• praca z tekstem źródłowym 
• technika metaplanu 

 
Środki dydaktyczne 

• esej wprowadzający 
• teksty źródłowe nr 1, 2, 3, 4, 11, 15. 
• Materiały ikonograficzne nr 01, 15, 21, 38. 
• arkusz papieru ze schematem metaplanu 
• kartki samoprzylepne 
• flamastry 

 
 
Przebieg lekcji 
 
1. Wprowadzenie 
1.1. Czynności organizacyjne. 
1.2. Rekapitulacja wtórna. Pytania do uczniów: 
 - Jakie nadzieje wiązało społeczeństwo z powrotem do władzy W. Gomułki w 1956 r.? 
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 - Jaki był bilans rządów Gomułki?  
1.3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem, głównymi zagadnieniami i celami lekcji. 
 
2. Rozwinięcie  
2.1. Wykład wprowadzający nauczyciela, w którym omawia okoliczności wprowadzenia 
przez władze decyzji o podwyżce cen oraz przedstawia przebieg wydarzeń w Trójmieście, 
Elblągu i Słupsku. 
 
2.2. Nauczyciel dzieli klasę na grupy liczące 4–5 osób. Każda grupa otrzymuje reprodukcję 
fotografii nr 01, 15, 21 oraz teksty źródłowe nr 1 i 2. Poproś uczniów, aby na podstawie 
reprodukcji oraz tekstów źródłowych odpowiedzieli na pytania: 

• Co wydarzyło się w Szczecinie 17 grudnia 1970 r.?  
• Dlaczego robotnicy wyszli na ulicę? 
• Co czuli wychodząc ze stoczni? 
• Dlaczego doszło do eskalacji wydarzeń? 

Następnie na podstawie tekstów źródłowych nr 4 i 15 przygotowują odpowiedź na pytanie: 
• Jakie żądania zawarli strajkujący w postulatach w grudniu 1970 r., a jakie w styczniu 

1971 r.? 
Na podstawie tekstów źródłowych nr 3 i 11, reprodukcji fotografii nr 01, 38 oraz wiedzy 
pozaźródłowej uczniowie przygotowują odpowiedź na pytanie: 

• Jakie działania podjęli strajkujący i władze w grudniu 1970 r., a jakie w styczniu 
1970 r.? 

Uczniowie nadal pracują w grupach. Na podstawie analizowanych tekstów i wiedzy 
pozaźródłowej przygotowują na kartkach samoprzylepnych propozycje odpowiedzi do 
metaplanu. Następnie przedstawiciel każdej grupy przykleja kartki na schemacie metaplanu. 
Nauczyciel nie ingeruje w treść zapisów, dokonuje jedynie selekcji powtarzających się 
odpowiedzi. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokonują podsumowania.  
Ocena pracy uczniów.  
 
Praca domowa 

1. Zapytaj członków rodziny, czy pamiętają wydarzenia z grudnia 1970 r. i stycznia 
1971 r. Porównaj ich relacje z obrazem wydarzeń zawartym w tekstach źródłowych 
nr 2, 3, 11. 

2. Jeżeli nikt z Twojej rodziny nie był świadkiem omawianych wydarzeń, na podstawie 
analizowanych na lekcji tekstów źródłowych oraz tekstów nr 7 i 8 porównaj obraz 
strajkującego Szczecina widziany oczami robotników i władz.   
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SCHEMAT METAPLANU 
 

 

PROBLEM 
 

Dlaczego w Szczecinie doszło do protestów społecznych 
w Grudniu’70  i Styczniu’71?

JAK BYĆ POWINNO? 

DLACZEGO NIE BYŁO TAK, JAK BYĆ POWINNO? 
 
 

JAK BYŁO? 
 

WNIOSKI 
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Magdalena Wasielewska 

 

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNEJ 

 

Temat: Grudzień 1970 w Szczecinie w poezji okolicznościowej. 

Czas: 90 minut. 

Cel projektowany: doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji wiersza. 

Cele operacyjne – uczeń: 

• zna i rozumie współczesne teksty kultury; 
• analizuje i interpretuje utwory poetyckie 
• rozpoznaje konwencje stylistyczne 
• porównuje sposoby funkcjonowania politycznej poezji okolicznościowej 
• interpretuje różne obrazy Szczecina ukazane w tekstach kultury. 

Metody: praca indywidualna i grupowa, dyskusja, praca z tekstem, wypełnianie kart pracy, 
prezentacja. 

Materiały: 

• wiersz anonimowego twórcy Szczecińska Ballada (teksty źródłowe nr 17) 
• wiesz anonimowego twórcy Podzwonne (teksty źródłowe nr 18) 
• wiersz anonimowego twórcy Śpiewajcie rodacy (teksty źródłowe nr 19) 
• wiersz anonimowego twórcy Meksyk w Szczecinie (teksty źródłowe nr 20) 
• wiersze anonimowego twórcy Kolęda, Szczecińska wieczerza (teksty źródłowe nr 21   

i 22).  

Materiały pomocnicze dla nauczyciela: 

• Postulaty strajkowe  Żądania uchwalone przez Komitet Strajkowy Stoczni im. A. 
Warskiego i Stoczni Remontowej w Szczecinie, 19 grudnia 1970 r.  (teksty źródłowe 
nr 4) 

• Eryk Krasucki, Grudzień’70 w Szczecinie i jego następstwa. 

Przebieg lekcji. 

1. Wstępny wykład nauczyciela na temat wydarzeń w grudniu 1970 roku w Szczecinie. 

• geneza wydarzeń grudniowych; 
• przebieg wydarzeń z 17 i 18 grudnia 1970 r.; 
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• postulaty strajkujących robotników; 
• ofiary Grudnia’70. 

2. Geneza okolicznościowej poezji politycznej. Przypomnienie poezji politycznej okresu 
Sejmu Wielkiego i jej głównych cech (anonimowość, szablonowość, koturnowość, humor, 
żart, dowcip). 

3. Podział klasy na pięć grup, rozdanie tekstów wierszy i kart pracy. 

4. Praca w grupach. 

5. Prezentacja wypełnionych kart pracy. 

6. Wnioski: 

• Wszystkie teksy są komentarzem sytuacji polityczno-społecznej. 
• W poszczególnych tekstach pojawiają się podobne elementy oraz motywy 

charakterystyczne dla obrazu Szczecina w grudniu 1970 roku. 
• Wydarzenia grudnia ukazane są w różnych konwencjach: stylizacja na kolędę, elegię. 
• W tekstach poetyckich pojawiają się elementy języka potocznego a nawet wulgaryzmy. 
• Niezależnie od sposobów kreowania rzeczywistości we wszystkich tekstach zauważyć 

można silny związek emocjonalny autorów z miastem i wydarzeniami grudniowymi. 

Praca domowa: Napisz esej na temat:  

Czy literatura powinna być komentarzem rzeczywistości. Jako materiał rzeczowy do pracy 
wykorzystaj utwory literackie poznane w trakcie kształcenia. 

lub 

Historia a literatura. Jako materiał rzeczowy do pracy wykorzystaj utwory literackie poznane 
w trakcie kształcenia i wiedzę historyczną. 

lub 

Literatura sumieniem narodu. Jako materiał rzeczowy wykorzystaj utwory literackie poznane 
w trakcie kształcenia. 
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KARTA PRACY 

 

1. Kim jest osoba mówiąca w wierszu?  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. Jak można określić sytuację, w jakiej się znajduje? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. W czyim imieniu wypowiada się „ja” liryczne? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Kto jest adresatem tekstu? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............... 

5. W jaki sposób przedstawione są w wierszu wydarzenia grudniowe w Szczecinie? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. Jakie środki stylistyczne zastosował autor tekstu? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH 
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1. 

                                                                                  
Relacja uczestnika wydarzeń Mariana Juszczuka 
 
 
JUSZCZUK: Na nasz wydział W-0 przyszła dość duża grupa kadłubowców. Pamiętam sta-
rego cieślę, który wszedł gdzieś wysoko i coś do nas mówił. Wszyscy stali pod bramą. Był 
tłok i szum. Potem wszyscy znaleźli się pod budynkiem dyrekcji, za bramą. Szedłem ze 
wszystkimi, z ciekawości. Może nie tylko z ciekawości, ale i poczucia, że trzeba być ze 
wszystkimi, nie czułem jednak wielkiej potrzeby czy przekonania. Drzwi dyrekcji były zaba-
rykadowane. To mi dopiero dało do myślenia, że dyrektor nie chce rozmawiać z robotnikami. 
Dyrektorem był wtedy Cenker. Dopiero się otworzyło okno na pierwszym piętrze. Z tego 
okna dyrektor krzyczał, żeby iść do pracy, sporządzić postulaty, że on je przekaże. Wtedy 
ludzie w tłumie ustalili, że jeśli władze nie chcą przyjść tutaj, to ludzie ze stoczni pójdą do 
KW [PZPR]. I tutaj mam białą plamę w pamięci na parę godzin. Charakterystyczne, że zapa-
miętałem dobrze wszystkie sceny, kiedy byłem w tłumie, a wymazało mi się to, co robiłem 
sam. Wydaje mi się, że musiałem wrócić na wydział, by posprzątać narzędzia, bo wychodząc 
zostawiliśmy w pośpiechu otwarte szafki.  
 Wróciłem pod stocznię, już się ustawiała kolumna, która będzie szła. I ruszyło to 
wszystko. Pierwsze szeregi trzymały się pod ręce, zajmowały ulicę od krawężnika do kra-
wężnika, całe ławy ludzi. Na początku szedłem gdzieś w środku tej kolumny, aż do sklepu 
mięsnego na rogu Emilii Plater i Firlika, niedaleko stoczni. Ktoś rzucił kamieniem w okno 
tego sklepu. Rozległy się okrzyki, pytania – kto rzucił? Było wiadomo, że kamień nie padł 
z kolumny strajkowej. Po tym wypadku z witryną zrobiło się małe zamieszanie i znalazłem 
się może w piątym, może w siódmym szeregu. Im dalej w miasto, tym większe było napięcie. 
Więc śpiewano hymn, „Międzynarodówkę”, „Na barykady ludu roboczy”, „My ze spalonych 
wsi, my z głodujących miast”. Śpiewałem i dreszcze szły mi po plecach. Doszliśmy do ulicy 
Dubois. Wtedy przez te rzędy przede mną zobaczyłem kordon milicji ustawiony przed nami 
w poprzek jezdni i oficera stojącego z boku. Wszyscy oni byli w normalnych mundurach MO, 
a oficer miał w ręku tubę. Pamiętam, że stanęliśmy może pięćdziesiąt metrów przed ławą mi-
licji. Była cisza. Ciekawi przesunęli się do przodu.   
 Ci, którzy przesunęli się do przodu kolumny, słyszeli rozmowy. Powiedziano przez 
megafon, że mamy zawrócić. Ale z czoła padło wezwanie, że idziemy. Wszystko ruszyło 
więc śpiewając „Międzynarodówkę”. Przeszliśmy parę metrów. Wtedy przez megafon padło 
ostrzeżenie, że użyją broni. Nie słyszałem, co odpowiedzieli na to nasi z czoła. Po następnym 
ostrzeżeniu rozległy się ślepe strzały i puszczono gaz. Nikt nie upadł. Wszystko się rzuciło do 
przodu, do ucieczki. Oczy strasznie piekły. To był uskok może pięćdziesiąt, może sto metrów, 
i wszystko się z powrotem skotłowało i zatrzymało. Ktoś złapał rakietę dymną i odrzucił. 
I następny. I znowu. To były takie utarczki. W pewnym momencie dostałem rakietą w brud-
na, zatłuszczoną fufajkę, zaczęła się palić, ale ugasiłem. Poszedł okrzyk, żeby ktoś pobiegł do 
stoczni i przyniósł okulary spawalnicze. Ludzie z wieżowców przy ulicy Dubois moczyli gał-
gany i zrzucali nam, mogliśmy je przykładać do oczu. Okulary spawalnicze rzeczywiście się 
pojawiły, być może niektórzy mieli je od początki ze sobą, może po prostu w nich wyszli. 
Ktoś zauważył, że z dachu wieżowca ktoś filmuje lub robi zdjęcia, ludziom wydało się oczy-
wiste, że to milicja fotografuje, aby mieć twarze i potem rozpoznać. Malarze, a może kadłu-
bowcy, pobiegli na górę, złapali tego kogoś, zniszczyli sprzęt, nie wiem, czy pobili tego 
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człowieka. Podjeżdżały suki1. Milicjanci zapuszczali się czasem za blisko tłumu. Jeden z ga-
zików pozostał, nie zdążyli wsiąść. Ludzie, których nie znam, wyrwali drzwi, unieśli je, po-
kazali. Potem ten zrujnowany gazik spalono. Kto był z wiatrem, ten wygrywał, bo mniej pie-
kło w oczy. Ustawialiśmy  się od strony zawietrznej, jeśli się udało. To wszystko trwało może 
godzinę, może trzy, nie wiem. 
 Nie wiem, jak długo stałem pod KW. Potem pojawiły się skoty2. Z ulicy Małopolskiej, 
od Komendy Wojewódzkiej MO odezwały się pierwsze strzały. Ja już wtedy stałem z boku, 
bardziej od ulicy Wyzwolenia, gdzie przystanek „dziesiątki”. Ale mego kolegę z wydziału 
zahaczył niechcący kołami wojskowy skot, podgarnął pod siebie i zmiażdżył mu nogi. Ten 
kolega nazywał się Czesiek Nowak, był konserwatorem na hali, przeżył, ale już nie wrócił do 
pracy. Kiedy odezwały się strzały, cały tłum ruszył na gmach MO, nie bacząc zupełnie na 
niebezpieczeństwo. Potężne drzwi budynku były zaryglowane. Na placyku naprzeciw stała 
szalupa dla zabawy dla dzieci. Tłum ją uniósł i zaczął taranować drzwi. Bez skutku. Tuż przy 
drzwiach palił się skot. Z gmachu wyrzucano rakiety z gazem. Myśmy je odrzucali. Wkrótce 
zaczęły się palić firanki, story3. Oni mieli wodę i gasili. Od strony Małopolskiej wychodziły 
tyraliery, które rozjuszony tłum wpierał, wciskał znowu w głąb ulicy. Ktoś krzyknął, że na 
Małopolskiej jest kasyno MO. Złapano jakąś belkę, staranowano drzwi. Ludzie chcieli się tam 
wepchnąć. Ja nie zdążyłem. Widziałem, jak ludzie wychodzili z wódką. Potrącali się, rozbijali 
butelki. 
 Na razie nie widziałem zabitych i rannych, choć słyszałem, że już są. Jak ludzie ode-
pchnęli milicję w głąb Małopolskiej, ktoś krzyknął: uwolnić więźniów z aresztu w gmachu 
MO! Już wtedy nie kierowali tym robotnicy, ale nie potrafię tak oczu otworzyć szeroko, żeby 
zobaczyć, kto prowadzi pod areszt. Lecz szedłem. Nie doszedłem do samej bramy, zbyt wiel-
ki był tłum. I wtedy z Małopolskiej i Starzyńskiego rozległy się serie. Już było ciemno, widać 
było jasne smugi w powietrzu. Poczułem blisko świst. Rozległy się straszne krzyki, wtedy 
musiało paść dużo ludzi. I zdjął mnie strach. Dziwnym zbiegiem okoliczności nie biegłem do 
domu najkrótszą drogą, lecz znowu koło KW. Stali tam żołnierze i paliło się ogromne ognisko 
z tych wszystkich rupieci wyrzuconych z okien. Biegłem na ulicę Willową. Cały czas miałem 
w uszach terkot broni maszynowej i dziwiłem się, czemu szyby nie lecą. Nie odpocząłem ani 
razu. Wpadłem do domu zziajany. Moja przyszła żona i jej matka, u których wtedy mieszka-
łem, stały na balkonie. Stanąłem z nimi. Słychać było strzały. Potem jest biała plama. Chyba 
zasnąłem. Młody jeszcze chłopak, nie byłem w wojsku.  
 
 
Cyt. za: M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin. Grudzień – sierpień – grudzień, Londyn 1986, s. 37–41.             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Furgonetki milicyjne.  
2 Transportery opancerzone. 
3 Zasłony. 



 4

2.  
 

Szczecin, dnia 18 grudnia 1970 r.  
  
                                             DO GABINETU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
                                             DYREKTOR DEP[artament] III MSW4 
 

Szyfrogram 
 

Z tłumu zgromadzonego pod budynkiem KW PZPR wrzucono do wewnątrz kilka bu-
telek z benzyną, czym wzniecono pożar. Do obrony budynku KW PZPR o godzinie 14:25 
skierowano 12 transporterów i dwie kompanie ZOMO. Z uwagi jednak na brak środków 
chemicznych i niezwykłą agresywność tłumu zmuszeni byliśmy jednak wycofać funkcjona-
riuszy MO spod budynku KW PZPR. W momencie, gdy tłum zmierzał w kierunku KW PZPR 
zarządzono obronę bloku KW MO oraz skoncentrowanie pozostałych sił ZOMO w ulicy Sta-
rzyńskiego. Z uwagi na to, że w budynku KW PZPR gwałtownie rozszerzał się pożar zgro-
madzony tłum niedopuszczał straży pożarnej do gaszenia ognia. Pracownicy KW PZPR ewa-
kuowali się z budynku, przy czym wielu z nich wyskakiwało z okna. W trakcie ewakuacji 
Sekretarz KW PZPR tow. Łochowicz złamał nogę i został przewieziony do szpitala. Elementy 
chuligańskie wdarły się do środka budynku niszcząc meble, sprzęt oraz dokumenty. […] 
 W toku zajść raniono 31 milicjantów i żołnierzy WP, którzy znajdują się w szpitalu. 
4 z nich jest w bardzo ciężkim stanie.  
 Wśród osób cywilnych rannych zostało 76 w tym 8 ciężko. 6 osób cywilnych zostało 
zabitych, a 4 dalsze zmarły w szpitalach na skutek odniesionych ran. Do godziny 14 dnia 
18 grudnia zatrzymano i osadzono w areszcie 120 mężczyzn, 20 kobiet oraz 15 nieletnich 
umieszczonych w izbie zatrzymań. 
 Aktualnie realizuje się zatrzymanie dalszych 40 osób podejrzanych o udział w eksce-
sach. Wg orientacyjnych danych obrabowano w dniu zajść około 30 sklepów różnych branż, 
częściowo spalono siedzibę MRN w Szczecinie oraz Wojewódzką Radę Związków Zawodo-
wych. 
 W toku starć z tłumem spalone zostały 2 samochody MO, 2 transportery opancerzone 
Wojska Polskiego i czołg. 
 
[Podpisał: Komendant Milicji Obywatelskiej woj. szczecińskiego płk mgr Julian Urantówka] 
 
Źródło: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie (dalej AIPN SZ) 0012/17, t.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
4 Departament III MSW zajmował się inwigilacją i zwalczaniem opozycji politycznej. 
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3. 
 

Warszawa, dnia 19 grudnia 1970 r. 
MINISTERSTWO 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
GABINET MINISTRA 

Tajne  
Egz[emplarz] nr 100 

 
INFORMACJA 

dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju 
 

W dniu 18 bm. około 70% załogi Stoczni im. Warskiego w Szczecinie przybyło na teren 
zakładu, nie podejmując pracy. Od godzin rannych robotnicy zebrali się na poszczególnych 
oddziałach i komentowali wydarzenia dnia poprzedniego. Część załogi podejmowała próby 
wyjścia poza obręb stoczni. 

W tym czasie na terenie stoczni doszło do aktów rabunku i dewastacji, m.in. rozbito maga-
zyny z artykułami żywnościowymi i zdemolowano placówkę ORMO. Interweniowały siły 
ZOMO, które rozproszyły grupy wyrostków i przywróciły porządek. 

O godz. 12.00 robotnicy opanowali radiowęzeł, a powołany komitet strajkowy wystąpił 
pod adresem władz z żądaniami ekonomiczno-politycznymi, sformułowanymi w 10 punktach. 
Zagrożono jednocześnie, że o ile wysuwane postulaty nie zostaną spełnione - załoga stoczni 
przystąpi do strajku okupacyjnego. Kierownictwo zakładu przyrzekło przedstawić żądania 
robotników odpowiednim czynnikom. 

O godz. 17.30 pracownicy Stoczni im. Warskiego przystąpili do strajku okupacyjnego, 
wysuwając dodatkowe żądania: 

- bezpartyjnego kierownictwa związków zawodowych, 
- bezpośredniego spotkania z Ignacym Logą-Sowińskim5 na terenie miasta Szczecina, 
- wypłacenia robotnikom należności za czas przerwania pracy, 
- uwolnienia aresztowanych stoczniowców, którzy nie brali udziału w grabieży mienia spo-

łecznego. 
Ze swej strony komitet strajkowy zobowiązał się zapewnić ład i porządek na terenie stocz-

ni, nie wychodzić na ulicę miasta do chwili uzyskania odpowiedzi w sprawie wysuniętych 
postulatów. 

Według nie sprawdzonych informacji stoczniowcy grożą, że w przypadku niezrealizowa-
nia ich postulatów zniszczą urządzenia stoczniowe i statki znajdujące się w budowie. Do 
strajku Stoczni im. Warskiego i Remontowej dołączyło się Centralne Biuro Konstrukcji Okrę-
towych. 

Z komitetem strajkowym stoczni skontaktowali się przedstawiciele załóg Huty Szczecin, 
Papierni Skolwin, Fabryki Maszyn Budowlanych, uzgadniając, że stworzą wspólny front 
strajkowy, zastosują strajk okupacyjny w swoich zakładach i nie opuszczą ich do czasu pozy-
tywnego rozpatrzenia stawianych żądań. 

W dniu wczorajszym miały miejsce na terenie Śródmieścia liczne starcia MO z grupami 
chuligańskimi, liczącymi w poszczególnych przypadkach około 200 osób. W godzinach po-
południowych częstotliwość starć uległa zwiększeniu. Wzrosła również agresywność grup 
chuligańskich. Miało miejsce kilka wypadków rabowania placówek handlowych. Od począt-
ku zajść do godz. 3.00 dnia dzisiejszego grupy chuligańskie obrabowały 19 sklepów oraz czę-
ściowo zniszczyły lub uszkodziły 20 innych placówek handlowych. 
                                                 
5 Ignacy Loga-Sowiński - członek Biura Politycznego i przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodo-
wych. 
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W niektórych powiatach (Stargard [Szczeciński], Pyrzyce) stwierdzono indywidualne wy-
stąpienia chuligańskie, mające związek z sytuacją w Szczecinie. 
[…] 
 
 
Cyt. za: Grudzień 1970 w dokumentach MSW. Wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Eisler. War-
szawa 2000, s. 77–79.  
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4. 
 

Żądania uchwalone przez Komitet Strajkowy Stoczni im. A. Warskiego i Stoczni Remonto-
wej w Szczecinie, 19 grudnia 1970 r.   
 
 
Załogi stoczni, solidaryzujące się z robotnikami Wybrzeża, popierając ich słuszne postulaty 
do strajku okupacyjnego, wysuwają następujące żądania:  

1. Żądamy ustąpienia obecnej CRZZ, która nigdy nie występowała w obronie mas pracują-
cych. Żądamy niezależnych Związków Zawodowych podległych klasie robotniczej.  

2. Żądamy obniżki cen na artykuły spożywcze do wysokości z dnia 12 XII 1970 r.  

3. Żądamy podwyżki płac o 30%.  

4. Żądamy normalnej zapłaty za dni strajku.  

5. Żądamy wyrównania strat poniesionych w związku ze strajkiem, a zwłaszcza otoczenia 
opieką matek i dzieci robotników, którzy zginęli w zajściach lub zostali kalekami.  

6. Żądamy wypuszczenia na wolność robotników zatrzymanych w związku z zajściami i nie-
wyciągania w stosunku do nich żadnych konsekwencji prawnych i służbowych.  

7. Żądamy, aby w stosunku do Komitetów Strajkowych i uczestników strajku nie były stoso-
wane żadne konsekwencje prawne i służbowe. W wypadku niespełnienia powyższego postu-
latu strajk będzie kontynuowany.  

8. Żądamy nieingerowania sił zbrojnych w zakładach pracy i nie szargania honoru wojskowe-
go poprzez przebieranie się milicji w mundury wojskowe6.  

9. Żądamy publicznego odwołania uchwały Rady Ministrów z dnia 17 XII 1970 r. o użyciu 
broni.  

10. Żądamy ukarania winnych masakry robotników walczących o słuszną sprawę i bez-
względnego zakazu strzelania do bezbronnych mas pracujących.  

11. Żądamy ukarania winnych, którzy dopuścili do obecnego kryzysu ekonomicznego kraju, 
niezależnie od zajmowanego stanowiska w Partii i w Rządzie.  

12. Żądamy cofnięcia nazwania robotników chuliganami w prasie, telewizji i radiu i ukarania 
tych, którzy nas tak nazwali. Ludzie pracy zmuszeni byli do zademonstrowania swojej racji 
bytu.  

13. Żądamy ograniczenia i zrównania zarobków pracowników aparatów Partyjno-Rządowych 
do średnich zarobków w przemyśle.  

14. Żądamy zrównania cen posiłków wydawanych w kasynach MO i KW do cen ogólnie 
obowiązujących w kraju.  

                                                 
6 Informacja nie potwierdzona. 
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15. Żądamy stworzenia odpowiednich warunków do zwiększenia budownictwa mieszkanio-
wego oraz sprawiedliwego rozdziału mieszkań bez ulg dla uprzywilejowanych grup społecz-
nych.  

16. Żądamy zmniejszenia aparatu administracyjnego do rozsądnych granic.  

17. Żądamy zniesienia blokady telekomunikacyjnej miasta Szczecina.  

18. Żądamy stałych i rzetelnych informacji o sytuacji gospodarczej i politycznej kraju przez 
środki masowego przekazu w programach ogólnopolskich.  

19. Nie przystąpimy do pracy, o ile nasze żądania nie zostaną załatwione przez Rząd i nie 
zostaniemy o nich poinformowani przez środki masowego przekazu w programie ogólnopol-
skim.  

20. Domagamy się przyjazdu posłów Ziemi Szczecińskiej na Sejm, z generałem Jaruzelskim 
na czele, w celu załatwienia naszych słusznych żądań.  

21. My, Stoczniowcy, odcinamy się od wszelkich wystąpień politycznych i antypaństwo-
wych, a charakter naszego wystąpienia jest wyłącznie ekonomiczny.  

Po spełnieniu naszych żądań przystąpimy do rzetelnej i uczciwej pracy.  
 

 

Cyt. za: Materiały z dziejów Polski 1945-1980, cz. 3, z. 2. Grudzień 1970, Warszawa 1985, s. 112, 
113. 
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5.  

 
Warszawa, dnia 22 grudnia 1970 r. 

MINISTERSTWO 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
GABINET MINISTRA 

Tajne  
Egz[emplarz] nr 100 

 
INFORMACJA 

dot[ycząca] wydarzeń na terenie kraju 
 

W dniu 21 bm. w Stoczni im Warskiego w Szczecinie sytuacja strajkowa utrzymywała się 
od godzin rannych. Pikiety robotnicze pozostawały na stanowiskach. W okolicach stoczni 
zatrzymywano tramwaje i samochody, na których między innymi wypisywano hasła o treści: 
„Obywatele Szczecina strajk trwa nadal, popierajcie nasze żądania” i „Mimo zmian – strajku-
jemy nadal”. Przed Stocznią gromadziły się małe grupki ludności, szczególnie młodzieży. 

Sytuacja strajkowa utrzymywała się ponadto: w Zarządzie Portu Szczecin, w Hucie Szcze-
cin, w Zakładach Włókien Sztucznych „Wiskort”7, w Zakładach Chemicznych „Police”, 
w Fabryce Urządzeń Elektronicznych, w Zakładach Papierniczych, w Szczecińskiej Fabryce 
Kabli, Fabryce Urządzeń Budowlanych „Hydroma”, w Fabryce Mechanizmów Samochodo-
wych „Polmo”, w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym oraz Fabryce Narzędzi 
Szczecin-Dąbie. 

Niezależnie od tego w wielu niniejszych przedsiębiorstwach odnotowano atmosferę soli-
darności ze stoczniowcami i poparcie ich żądań. Wyrazem tego były również ujawnione na 
terenie szeregu zakładów napisy i hasła solidaryzujące się ze stoczniowcami. 

Załogi Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczysz-
czania wysunęły szereg żądań o charakterze ekonomicznym i politycznym. Dotyczą one 
m.in.: 

- podwyższenia płac do poziomu zapewniającego dostateczny byt (MPO), podwyższenia 
płac o 30% (Zjedn[oczenie] Bud[ownictwa]); 

- wypłacania 100% zasiłku chorobowego pracownikom fizycznym (MPO), 40-godzinny 
tydzień pracy (Zjedn[oczenie] Bud[ownictwa]); 

- niewyciągania żadnych konsekwencji w stosunku do strajkujących (MPO 
i Zjedn[oczenie] Bud[ownictwa]) i wypłacenia uposażenia za dni strajku (Zjedn[oczenie] 
Bud[ownictwa]); 

- usamodzielnienia Związków Zawodowych (MPO), roztoczenie większej opieki nad ro-
botnikami ze strony Związków Zawodowych / Zjedn[oczenia] Bud[ownictwa]); 

- wycofania z terenu miasta wojska i MO oraz powołania milicji robotniczej dla utrzyma-
nia porządku w mieście (Zjedn[oczenie] Bud[ownictwa]); 

- opublikowania żądań w prasie (Zjedn[oczenie] Bud[ownictwa]). 
Atmosfera organizowania strajków przeniosła się również na teren niektórych zakładów 

woj. szczecińskiego. I tak o godz. 10.00 zastrajkowali pracownicy Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego w Stargardzie [Szczecińskim], natomiast w m. Płonia (pow. Gryfino) 
zastrajkowały: Zakłady Przemysłu Budowlanego i Zakłady Sprzętu Maszynowego i Urządzeń 
Leśnych. 

                                                 
7 Powinno być „Wiskord”. 
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Odnotować należy, iż z niektórych zakładów Szczecina otrzymano sygnały o występują-
cym wśród pracowników rozłamie, co do celowości i słuszności kontynuowania strajku i pod-
trzymania wysuniętych żądań i postulatów. 

W godzinach wieczornych dnia 21 bm. opuściło Stocznię Szczecińską około 1500 pracow-
ników (około 2000 osób przebywa nadal w Stoczni). Załogi Huty Szczecin i „Polmo” podjęły 
w dniu wczorajszym pracę, a Port Szczecin rozpocznie ją normalnie w dniu 22 bm. Robotnicy 
Portu w wyniku rozmów z przedstawicielami władz lokalnych zredukowali swoje żądania z 
31 postulatów do 4: 

- z chwilą przystąpienia do pracy zaniechanie restrykcji w stosunku do organizatorów 
strajku; 

- przyznanie wszystkim dodatku za wysługę lat; wypłacenie normalnego wynagrodzenia za 
okres strajku; 

- wprowadzenie zmian do układu zbiorowego, idących w kierunku zabezpieczenia normal-
nego wynagrodzenia za dni, w których mogą zdarzyć się ewentualne postoje w pracy. 

W Zakładach Chemicznych „Police” zakończyły się rozmowy między komitetem strajko-
wym a przedstawicielami miejscowych władz, w wyniku których robotnikom postawiono 
ultimatum, iż w przypadku niepodjęcia pracy do godz. 6.00 dnia 22 bm. zostanie z nimi roz-
wiązana umowa o pracę i nastąpi nowy zaciąg pracowników. Komitet strajkowy w tej sprawie 
nie podjął decyzji, tłumacząc [się] koniecznością porozumienia się z załogą. 
[…]8 
 
 
Cyt. za: Grudzień 1970 w dokumentach MSW. Wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Eisler. War-
szawa 2000, s. 92–94. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Pominięto informacje nie dotyczące Szczecina. 
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6. 

 

Warszawa, dnia 29 grudnia 1970 r. 
MINISTERSTWO  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
GABINET MINISTRA 

Tajne 
Egz[emplarz] nr 100 

 
INFORMACJA 

dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju 
 

Ubiegłej doby w całym kraju panował spokój. Frekwencja w zakładach pracy, biorąc pod 
uwagę okres świąt, nie odbiegała od przeciętnej z poprzednich lat. W wielu zakładach prze-
mysłowych, szczególnie w woj. szczecińskim, eksponowane były transparenty z hasłami po-
pierającymi nowe kierownictwo partyjne i rządowe. 
 

W dniach od 14 do 24 grudnia 1970 r. zatrzymano ogółem 2490 osób. Z liczby tej zwol-
niono 2212 osób; w aresztach pozostaje 278 osób, w tym: w Gdańsku - 196 osób, w Szczeci-
nie - 63 osoby, w Koszalinie - 16 osób i w Krakowie - 3 osoby. W stosunku do tych osób od-
powiedni terenowi prokuratorzy zastosowali środek zapobiegawczy - areszt tymczasowy. 

Prawie 67% aresztowanych (186 osób) nie przekroczyło 25 roku życia. Robotnicy stano-
wią 65%, uczniowie około 10%, pracownicy umysłowi - 5% i osoby niepracujące - około 
20%. 

Najwięcej aresztowano pod zarzutem grabieży i niszczenia mienia 226 osób (w Gdańsku - 
165, w Szczecinie - 52 i woj. koszalińskim - 9), czynnej napaści - 18 osób (w Gdańsku - 4, 
Szczecinie - 7 i Koszalinie - 7), udziału w zbiegowiskach - 23 osoby (w tym w Gdańsku - 21 
osób), podpalenia - 2, nawoływania do przestępstwa - 3 osoby (w Krakowie) oraz nielegalne-
go posiadania broni i inne - 6 osób. 
 
 

 
Cyt. za: Grudzień 1970 w dokumentach MSW. Wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Eisler. War-
szawa 2000, s. 104. 
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7. 

 

Ulotki wydawane przez władze partyjno-państwowe w Szczecinie w grudniu 1970 r. 

 

I. 

MIESZKAŃCY SZCZECINA! 
 
 Miasto nasze spotkało nieszczęście. Kryjąc się za plecami robotników i zdezoriento-
wanych, ale uczciwych ludzi wrogie i warcholskie elementy, a w tym wręcz bandyckie, pod-
palały budynki publiczne, grabiły sklepy, mienie społeczne, a najgorsze, że nieobliczalnymi 
wystąpieniami naraziły życie i zdrowie spokojnych obywateli, młodzieży i dzieci.  
 Działając w imię Waszego bezpieczeństwa i ochrony mienia władze porządkowe zmu-
szone były wystąpić przeciwko burzycielom ładu. 
SZCZECINIANIE! 
 Swą obywatelską postawą pomóżcie tym, którzy Was bronią. 
 Nie dajcie się zwieść wrogom Ojczyzny. 
 Zajmijcie miejsca przy swoich warsztatach pracy. 
 Chrońcie młodzież przed nieodpowiedzialnymi czynami. 
 Władze w imieniu wszystkich uczciwych ludzi – bezwzględnie zaprowadzą ład i po-
rządek. 
                                                                                           WOJEWÓDZKI KOMITET 
                                                                                         FRONTU JEDNOŚCI NARODU 
Szczecin 18 grudnia 1970 r. 
 
II.  
                                       
RODACY ! 
ROBOTNICY SZCZECINA ! 
 
 Polski Szczecin – Wasz Dom nad Odrą odbudowaliście własnymi rękami. Z ruin 
stworzyliście fabryki, port i stocznie. 
 ŁATWO BURZYĆ – TRUDNIEJ ODBUDOWAĆ. 
Nie dawajcie posłuchu nierozważnym nawoływaniom, dajcie odprawę tym, którzy chcą siać 
zamęt i dezorganizować życie miasta! 
 Wasza postawa zdecyduje o tym czy wichrzyciele będą mogli ukryć się za Waszymi 
plecami! 
 Przyszłość kraju i Waszych rodzin zależy od spokoju i porządku w Szczecinie. 
 Przyszłość Polski i lepszy byt jest solą w oku naszych wrogów. 
 Kto osłabia nasz kraj – pomaga neofaszystom von Taddena9 i polakożercom takim jak 
Strauss10 z NRF!  
 
ROBOTNICY  

Jesteście awangardą Polskiego Narodu! Dajcie przykład innym! 

                                                 
9Adolf von Thadden – polityk niemiecki, działacz narodowosocjalistyczny, w latach sześćdziesiątych przywódca 
postnazistowskiej partii NPD. 
10 Franz Joseph Strauss – konserwatywny polityk niemiecki, w propagandzie PRL przedstawiany jako wróg 
Polski. 
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Interes narodu jest najważniejszy! 
Zaprowadzacie ład i porządek, dajcie odprawę wichrzycielom. 
Stójcie na straży socjalistycznego ustroju. 
Nie pozwólcie nikomu zniszczyć naszych zdobyczy, naszego miasta, naszego kraju! 
 

Każdy robotnik na swoim stanowisku pracy – to patriotyczny nakaz chwili! 
Wasi synowie w mundurach chronią Was i chronią polski Szczecin – pomóżcie im! 
 
 
Źródło: AIPN Sz 0012/393. 
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8. 
 
 
Ulotki wydawane przez komitety strajkowe szczecińskich zakładów pracy 
 
I.  
OBYWATELE MIASTA SZCZECINA 
 
Dziękujemy Wam za poparcie i solidaryzowanie się z nami. Prosimy o zachowanie spokoju 
w mieście, aby nie dopuścić do ponownych zajść ulicznych oraz grabieży i dewastacji budyn-
ków. Na terenie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego panuje spokój oraz zachowana jest 
wzorowa dyscyplina i porządek. Informujemy Was, że nie jesteśmy zagrożeni i nie potrzebu-
jemy pomocy fizycznej. Dysponujemy radiowęzłem, przez który podajemy całej załodze bie-
żące informacje o istniejącej sytuacji. Apelujemy do Was o zachowanie spokoju i pomoc w 
utrzymaniu porządku w mieście. RODZICE!!! Nie wypuszczajcie z domów swoich dzieci, 
zwłaszcza młodzieży, która jest najbardziej narażona na wplątanie się w niepotrzebne incy-
denty. Dziękujemy za solidarność szczecińskim zakładom pracy, które przystąpiły do strajku 
w swoich zakładach pracy.  
 
                                                                                                   KOMITETY STRAJKOWE 
                                                                                                                  z siedzibą 
                                                                                               W STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ 
                                                                                                           im. A. Warskiego 
Szczecin 19. XII.1970 r.  
 

II. 

 
    Komitet Strajkowy  
    Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego 
 
 My pielęgniarki Szczecińskiej Służby Zdrowia solidaryzujemy się z Wami Stocz-
niowcy. 
Jednocześnie przedkładamy swoje postulaty: 
1. Podwyżka płac (która jest najniższa w Służbie Zdrowia), 
2. Przydział mieszkań służbowych zastępczych. 
 
 
III. 

                  Szczecin, 21.12.[19]70 r. 
          

Do Komitetu Strajkowego 
przy Szczecińskiej Stoczni im. A. Warskiego 

 
Załoga Sp[ółdziel]ni Elektrometr w Szczecinie popiera słuszne żądania przedłożonych przez 
Was postulatów. Popieramy waszą słuszną walkę o wspólne dobro wszystkich ludzi pracy, o 
lepszy byt i o lepsze jutro. Chcemy przedłożyć postulaty naszej załogi, które przedstawiają się 
następująco: 
1. Podwyżki płac dla robotników różnych grup o 30%. 
2. Zniesienia podwyżki na artykuły konsumpcyjne. 
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3. Zwolnienie wszystkich uczciwych robotników, którzy zostali zatrzymani przez organa MO 
w ostatnich zajściach, które miały miejsce na terenie naszego miasta. 
4. Jednocześnie potępiamy z całą surowością wszystkich tych, którzy nie mieli nic wspólnego 
z klasą robotniczą, a rozbijając sklepy działali tylko we własnym interesie z chęci zysku. 

 
STOCZNIOWCY jesteśmy z Wami, wytrwajcie nadal w swoich żądaniach, popiera was na 
pewno cała klasa robotnicza miasta Szczecina i klasa robotnicza całej Polski. 
 
Z ramienia załogi Sp[ółdziel]ni Inwal[idów] Elektromet żądania podpisał Komitet: 
1. Jerzy Wołynko 
2. Karolina Kapuścińska 
4. Józef Błaszkiewicz 
5. Roman Żerobecki  
 
 
Źródło: AIPN Sz 0012/393. 
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9. 
 

USTALENIA 
 
Między Przedstawicielami Władz partyjnych i administracyjnych województwa i miasta 
Szczecina a przedstawicielami załóg Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego i Szczecińskiej 
Stoczni Remontowej dokonane w dniu 20.12. 1970 roku. 

1. Przekażemy do Władz Centralnych żądania załóg, że CRZZ jak i wszystkie ogniwa 
związków zawodowych, po przeanalizowaniu dotychczasowej działalności winny się 
w większym stopniu zajmować problemami mas pracujących i występować w ich 
obronie. Ludzie skompromitowani, w tym i na wyższych stanowiskach, którzy nie od-
powiadają wymogom pracy w związkach zawodowych muszą odejść. Związki zawo-
dowe winny lepiej reprezentować interesy klasy robotniczej. 

 
2. Przekażemy postulat żądania podwyżki płac i powrotu cen z dnia 12 XII 1970 r. Wła-

dzom Centralnym do rozpatrzenia. Jednocześnie przedstawiciele Stoczni im. A. War-
skiego i Szczecińskiej Stoczni Remontowej żądają, aby uzyskać w ciągu trzech dni 
decyzję w tej sprawie. 

 
3. Należy wypłacić wynagrodzenie za dni strajkowe. Władze Państwowe, Partyjne 

i Związkowe Województwa wpłyną na administrację gospodarczą, aby żądania te były 
zrealizowane. 

 
4. Uzgodniono, że Państwowe Władze Terenowe otoczą opieką rodziny tych, którzy zgi-

nęli lub w zajściach w stoczni zostali okaleczeni. 
 

5. Uzgodniono, że w stosunku do załóg biorących udział w strajku, po decyzji o zmianie 
struktury cen z dnia 12.12.’70 nie będą wyciągane konsekwencje prawne i służbowe. 
Powyższe dotyczy również „Komitetów Strajkowych”, które włożyły duży wysiłek 
w opanowanie sytuacji i zaprowadzenie dyscypliny społecznej na terenie zakładów 
pracy. 

 
6. Dekret z dnia 17 XII 1970 roku zostanie odwołany z chwilą powrotu do normalnej sy-

tuacji i nie będzie reaktywowany, o ile nie wystąpią akty przemocy i bezprawia. 
 
7. W czasie manifestacji robotniczych domagających się poprawy sytuacji ekonomicznej 

nie został otworzony ogień z broni palnej. Ogień bezpośredni został otworzony do 
band chcących uwolnić kryminalistów z więzienia. Elementy te nie mają nic wspólne-
go z klasą robotniczą. Gdyby ujawniono fakty, że wypadki naruszenia tej zasady mia-
ły miejsce, winni zostaną ukarani z  całą surowością. Osoby, którym takie wypadki są 
znane, winny zgłosić je organom ścigania. 

 
8. W stosunku do osób z aparatów państwowych i gospodarczego bez względu na zaj-

mowane stanowisko, które ponoszą odpowiedzialność za złą pracę powierzonych im 
odcinków, należy przyjąć i stosować zasadę konsekwentnego zastępowania ich przez 
ludzi posiadających ku temu lepsze kwalifikacje i zdolności. Ludzie odpowiedzialni, 
którzy nie zabezpieczają realizacji zadań budowy socjalizmu winni być zdjęci ze sta-
nowisk. 
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9. Klasa robotnicza w żadnych komunikatach prasowych, radiowych i telewizyjnych nie 
została nazwana „chuligani”. Określenia te odnosiły się i odnoszą do tych elementów, 
które wykorzystując niezadowolenie klasy robotniczej dokonywały zamachów na ży-
cie i dobro społeczne wytwarzane rękami robotników. 

 
10. Uważamy za słuszne żądania zwiększenia budownictwa mieszkaniowego – w miarę 

rozwijania potencjału budowlanego w latach 1971–75 nastąpi pełna poprawa w tym 
zakresie. 

 
11. Należy dążyć do maksymalnego zmniejszenia aparatu administracyjnego. Od roku 

1971 nastąpi zmniejszenie aparatu administracyjnego o 3%. 
 
12. Blokada telefoniczna w mieście Szczecinie zostanie zniesiona z chwilą zapanowania 

spokoju na ulicach naszego miasta. 
 
13. Władze województwa dołożą wszelkich starań, aby społeczeństwo posiadało stałą 

i rzetelną informację o sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju i na świecie. 
 
14. Władze województwa zaproszą posłów Ziemi Szczecińskiej na spotkanie z przedsta-

wicielami zakładów pracy z chwilą zapanowania ładu i porządku. Posłowie zostaną 
zapoznani z postulatami klasy robotniczej naszego miasta. 

 
15. Stanowisko przedstawicieli załóg robotniczych zakładów pracy oraz władz partyjnych 

i administracyjnych województwa zostanie rozpowszechnione wśród ludzi pracy. 
 
16. Ponieważ realizacja (pełna) do całkowitego załatwienia żądań wymaga pewnego dłuż-

szego czasu, a kontynuowanie [strajku – red.] przynosi niepowetowane straty mate-
rialne i moralne dla całego społeczeństwa – przerwanie strajku winno nastąpić w dniu 
dzisiejszym, to jest 20 grudnia 1970 roku. Pomogłoby to w najszybszym urzeczywist-
nieniu żądań i prawidłowym zaopatrzeniu społeczeństwa na zbliżające się święta. 

Nad realizacją tych postanowień [czuwać będą – red.] władze partyjne i administracyjne 
województwa oraz konferencje samorządów robotniczych przy udziale osób podpisują-
cych niniejszy dokument: 
Przedstawiciele załóg     Sekretarz KW PZPR (Stanisław Rychlik) 
Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego  Przewodniczący Prezydium WRN 
Szczecińskiej Stoczni Remontowej   (Marian Łempicki) 
       Przewodniczący Prezydium MRN 
       (Feliks Uciechowski) 
       Sekretarz WKZZ (Zdzisław Siadak) 
 
Cyt. za: M. Szejnert, T. Zalewski, Szczecin. Grudzień – sierpień –  grudzień, Londyn 1986, s. 57–
58.  
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11. 

 
Warszawa, dnia 23 stycznia 1971 r. 

MINISTERSTWO 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
GABINET MINISTRA 

Tajne  
Egz[emplarz] nr 75 

 
INFORMACJA 

dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju 
 

W dniu 22 bm. w Szczecinie najpoważniejsza sytuacja wytworzyła się w Stoczni im. War-
skiego. W czasie przerwy śniadaniowej około godz. 10.00 grupa robotników wydziału rurow-
ni licząca początkowo około 400-500 osób udała się pod bramę stoczni. Część robotników 
wyszła poza bramę na plac pod dyrekcję stoczni, żądając wystąpienia dyrektora naczelnego. 
Wysunięto wobec niego postulaty: 

- przeniesienia z wydziału rurowni obecnego i byłego sekretarza OOP PZPR oraz prze-
wodniczącego oddziałowej organizacji związkowej, 

- ogłoszenie w prasie i radiu oraz tv szczecińskiej, że zobowiązanie podjęte w dniu 19 bm. 
przez wydział W-4 - podjęła tylko grupa pracowników, którzy nie mogą występować w imie-
niu całego wydziału. 

Po wystąpieniu dyrektora stoczni – zebrani powrócili na teren zakładu, gdzie zaczęli nawo-
ływać do przerwania pracy na wszystkich wydziałach. Najbardziej aktywni byli młodzi sta-
żem pracownicy, którzy groźbą i szantażem zmuszali innych do opuszczania stanowisk pracy. 

Około godz. 14.50 w stoczni ogłoszono przez radiowęzeł strajk okupacyjny i zakazano 
opuszczać zakład przez załogę. Bramy wejściowe na teren stoczni zostały obsadzone przez 
straż porządkową, która niejednokrotnie używała siły w stosunku do usiłujących opuścić za-
kład. Zanotowano fakty bójek pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników przy użyciu 
kamieni i łomów. Spowodowane one były brakiem jednomyślności wśród załogi w sprawie 
strajku. 

Wydziały stoczni dokonały wyboru przedstawicieli, którzy wyłonili 30-osobowy komitet 
strajkowy. Komitet sformułował następujące żądania: 

- dokonania wyborów wszystkich organizacji partyjnych i społecznych stoczni do godz. 
12.00 dnia 23 bm., 

- poprawy stopy życiowej w oparciu o postulaty stoczniowców z 19 grudnia 1970 r., 
- przyjazdu I sekretarza KC PZPR tow. Gierka. 
W Stoczni Remontowej „Gryfia” ranna zmiana pracowała tylko kilka godzin, natomiast 

część II zmiany przystąpiła do pracy dopiero około godziny 17.00 (300 osób). Postulaty zało-
gi „Gryfii” – podobnie jak w dniu 21 bm. – dotyczyły przyznania żądanej podwyżki stawek 
płacowych i przybycia w tym celu przedstawicieli kompetentnych władz. 

W Stoczni Remontowej „Parnica”, podobnie jak w „Gryfii”, ranna zmiana nie podjęła w 
dniu wczorajszym pracy, czekając na zapowiedziane spotkanie z przedstawicielami dyrekcji 
zjednoczenia. Ponieważ wyjaśnienia przybyłego do stoczni naczelnego dyrektora zjednocze-
nia tow. Majewskiego uznano za niewystarczające – proklamowano strajk okupacyjny do 
czasu spełnienia żądań (analogicznych jak w przypadku „Gryfii”). W godzinach popołudnio-
wych I zmiana opuściła teren zakładu, a około 100 osób II zmiany podjęło pracę. 

W warsztatach centralnych MPK w Szczecinie zatrudniających około 150 osób ranna 
zmiana nie przystąpiła do pracy, wysuwając postulaty zrównania ich zarobków – z pracowni-
kami ruchu MPK. Również II zmiana nie podjęła pracy. Na zlecenie kierownictwa załoga 
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udała się do domów. Warsztaty zamierzają kontynuować przerwę w pracy do godz. 16.00 
dnia 23 bm., do czasu spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Komunalnej. 

W Fabryce Maszyn Budowlanych „Famabud” około godz. 12.00 załoga odstąpiła od pra-
cy. O godz. 14.00 pierwsza zmiana udała się do domów, a w zakładzie pozostał jedynie aktyw 
rady robotniczej prowadzący rozmowy z przedstawicielami zjednoczenia. 

Krótkotrwałą przerwę w pracy zanotowano również w dniu wczorajszym w Fabryce Me-
chanizmów Samochodowych „Polmo” w Szczecinie. Należy odnotować, że w dniu wczoraj-
szym stocznie ,,Gryfia” i „Parnica” wyłoniły delegacje, które udały się do Gdańska i Gdyni 
celem zapoznania się z sytuacją i ze stawkami płacowymi w stoczniach. […] 

 
 
Cyt. za: Grudzień 1970 w dokumentach MSW. Wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Eisler. War-
szawa 2000, s. 126–127. 
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11. 

Ulotki wydawane przez władze partyjno-państwowe, również anonimowe oraz odpowiedź na 

nie Komitetu Strajkowego (styczeń 1971 r.)  

  

1. 

Robotnicy i robotnice, pracownicy, młodzieży! 
 Mamy jeszcze w pamięci bolesne dni grudniowe, gdy wrogie ośrodki zachodnionie-
mieckich rewizjonistów wykorzystywały niepokoje w mieście dla podważenia naszych praw 
do Szczecina i granicy na Odrze i Nysie, przywróconej Polsce krwią radzieckiego i polskiego 
żołnierza. ZASTANÓWCIE SIĘ, DOKĄD ZMIERZA TO NIEPRZEMYŚLANE DZIAŁA-
NIE, KOMU JEST NA RĘKĘ ANARCHIA I NIEPORZĄDEK? 
 Nie wolno brać w tym udziału, nie wolno tego tolerować! 
 W imię bezpieczeństwa naszych domostw i stabilizacji naszego życia, w imię polskie-
go Szczecina, MUSICIE JAK NAJSZYBCIEJ SAMI PRZYWRÓCIĆ PORZĄDEK, STA-
NĄĆ DO PRACY, ZAJĄĆ MIEJSCE OBOK MILIONÓW LUDZI PRACY POLSKI, KTÓ-
RZY NIE SZCZĘDZĄ WYSIŁKU, BY POLSKA ROZWIJAŁA SIĘ NADAL I CIESZYŁA 
SIĘ SZACUNKIEM WSZYSTKICH NARODÓW. 
ROBOTNICY! 
 Wrócicie do pracy – patriotyzm dnia dzisiejszego to praca. Praca dla siebie i dla 
kraju, praca dla wspólnego dobra całego narodu. 
MATKI! 
 Apelujemy do Was, wpływajcie na swoich synów i mężów. Gwarancją lepszego 
życia jest tylko porządek i współdziałanie obywateli z władzą ludową i partią. 
MIESZKAŃCY SZCZECINA! 
 Udzielmy pełnego poparcia programowi opracowanemu przez partię i realizowa-
nemu pod jej kierownictwem przez cały naród. 

Nie dopuśćmy do tego, by z tego frontu wyłamywało się nasze miasto. Trud, jaki wło-
żyliśmy w odbudowę miasta, w stabilizację naszego życia, w wychowanie naszych dzieci 
i ugruntowanie nad granicą zachodnią polskości – nie może zostać zmarnowany.  
OBYWATELE! 

NIECH ZWYCIĘŻY ROZSĄDEK I TROSKA O NASZE WSPÓLNE DOBRO! 
 

 
PREZYDIUM 

KOMITET WOJEWÓDZKI PZPR    WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 
W SZCZECINIE     W SZCZECINIE 

 

 

2. 

MIESZKAŃCY SZCZECINA! 
W naszym mieście powstała bardzo groźna sytuacja. 
Szereg zakładów pracy, w tym obie stocznie, objął strajk.  

 Dziś nie ma on nic wspólnego z rzeczywistymi interesami ludzi pracy. W tej chwili, 
gdy kierownictwo partii i rząd czynią wszystko, by wyprowadzić kraj z trudności, po-
stawa, którą zajmują strajkujący, paraliżuje proces normalizacji i wcielenia w życie 
słusznych postulatów całego społeczeństwa. W ciągu miesiąca nowe kierownictwo partii 
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załatwiło i rozwiązało więcej spraw dotyczących warunków życia ludności, niż to uczyniło 
poprzednie w ciągu ostatnich lat swojej działalności. 

W takiej chwili, gdy pomnażanie dóbr stało się najwyższym nakazem obywatelskiej 
postawy – zakłady Szczecina stoją. Powoduje to straty, które odczuje boleśnie całe społeczeń-
stwo. 
 W sytuacji, gdy klasa robotnicza całego kraju czynem produkcyjnym i ofiarną pracą 
popiera program nowego kierownictwa partii, część robotników Szczecina strajkuje. Organi-
zatorzy zamieszania wysuwają demagogiczne, nierealne żądania, jątrzą i świadomie nie do-
puszczają do normalnej pracy, by utrzymać stan napięcia. 

W chwili, gdy rząd nasz podejmuje starania o ostateczne uznanie obecnych granic Pol-
ski, w czym głównym argumentem jest zwartość i jednolitość polityczna społeczeństwa, 
w Szczecinie, w najbardziej atakowanym przez koła odwetowe mieście polskim trwają niepo-
koje. 
 
OBYWATELE! 
 Sytuacja, w jakiej znalazł się Szczecin, GROZI NAJPOWAŻNIEJSZYMI KONSE-
KWENCJAMI ZARÓWNO DLA NAS, JEGO MIESZKAŃCÓW, JAK I DLA CAŁEGO 
PAŃSTWA, DLA POLSKI. 
Tylko wrogom naszej Ojczyzny służy taka sytuacja. Powoduje ona niepowetowane stra-
ty dla naszego bezpieczeństwa i naszej pozycji w świecie. 
 
3. 
 
ROBOTNICY, stoczniowcy przerwijcie strajk! 
 Od VII Plenum Partii minął zaledwie miesiąc. Kierownictwo Partii i Rządu podjęły 
niezbędne decyzje, które zwrócone są ku potrzebom ludzi pracy i żywotnym interesom nasze-
go kraju. Poprawiona została sytuacja materialna ludzi najmniej zarabiających, rencistów oraz 
rodzin wielodzietnych. 
 Zamrożone zostały na okres dwóch lat ceny artykułów żywnościowych. 
 Nakreślony został pogram poprawy warunków mieszkaniowych i znacznego zwięk-
szenia budownictwa mieszkaniowego. 
 Rozwiązuje się sprawy dotyczące warunków pracy. 
 Wcielane są w życie postulaty załóg dotyczące urządzeń socjalnych. 
 Nastąpiła wydatna poprawa zaopatrzenia rynku. 
 Zabezpieczone zostały nasze interesy w stosunkach z najbliższymi sąsiadami. 
 Wszystko to stanowi początek nowego etapu rozwoju kraju, lepszego zaspokajania 
potrzeb ludności. 
 Od Waszego poparcia, od Waszej inicjatywy, wkładu Waszych rąk i umysłów zależy 
urzeczywistnienie tego programu. 
 Wszystkie zdrowe i patriotyczne siły stają do jego realizacji. 
 Tymczasem w naszym Szczecinie wiecowaniem, strajkami zakłóca się pracę i normal-
ne życie. 
 Powstają milionowe straty, powstaje zagrożenie poprawy naszego bytu, droga ta pro-
wadzi donikąd. 
 Akcje strajkowe wywołują wrogowie albo obałamuceni.  
 Czas skończyć z wysuwaniem nierealnych postulatów płacowych, anulowania podwy-
żek cen itp. 
 Realne postulaty są i będą załatwiane, chcemy poprawić sytuację, ale na to potrzeba 
spokoju, czasu i wypracowania środków przez nas samych. 
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 Robotnicy, sami zaprowadzajcie porządek w zakładach i uruchamiajcie normalną pro-
dukcję. 
 Nie dajcie się terroryzować nieodpowiedzialnym elementom! 
 
4. 
 
Na terenie miasta w dalszym ciągu kolportowane są ulotki podpisane przez KW PZPR i pre-
zydium WRN, których treść przedstawia sytuację w stoczni w sposób nieprawdziwy.  
 - Oświadczamy, że w/w władze nie podjęły dotychczas żadnej bezpośredniej próby 
rozmów z Komitetem Strajkowym Stoczni, mimo, że oczekiwaliśmy na taką inicjatywę z ich 
strony. 
 W takiej sytuacji – uważaliśmy za stosowne zwrócić się w naszych sprawach bezpo-
średnio do I Sekretarza KC PZPR, tow. E. Gierka w formie listu otwartego z prośbą o inter-
wencję. Wierzymy głęboko, że otrzymamy pozytywną odpowiedź na ten list. 
 
                                                                         KOMITET STRAJKOWY 
 

 

 

 

 

Źródło: AIPN Sz 0012/393. 
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12. 

 
List do Tow. E. Gierka został napisany w trudnym okresie w nocy z soboty na niedzielę, 
kiedy to załoga Stoczni Szczecińskiej usiłowała nawiązać kontakt z władzami partyjnymi 
i państwowymi. 
 Celem listu było wyjaśnienie sytuacji w Stoczni oraz udzielenie poparcia polityce 
odnowy reprezentowanej przez nowe Kierownictwo partii i rządu. 

Szczecin, dnia 23.01.1971 r. 
LIST OTWARTY 
DO I SEKRETARZA KC PZPR 
Tow. E. GIERKA 

 
Załoga Stoczni Szczecińskiej była zawsze i jest za socjalizmem i przeciw jego wro-

gom. Jesteśmy też za odnową życia politycznego, społecznego i gospodarczego – którą kon-
sekwentnie wciela w życie Tow. E. Gierek i Tow. P. Jaroszewicz – udzielamy im pełnego 
poparcia. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ta odnowa napotyka na olbrzymie opory i prze-
szkody ze strony tych wszystkich ludzi, którzy obawiają się odpowiedzialności za swoją do-
tychczasową działalność oraz nie potrafią lub nie chcą nawiązać szerszego, bezpośredniego 
dialogu z klasą robotniczą. 
 Strajk w Stoczni Szczecińskiej został świadomie sprowokowany przez tego rodzaju 
ludzi – i na nich spada cała odpowiedzialność. Ludzie ci nie liczą się z sytuacją istniejącą w 
Stoczni, podjęli, w oparciu o stare niewłaściwe metody, działania, które w rezultacie spowo-
dowały negatywną reakcję załogi – i w wyniku dalszych błędów – strajk. 
 Dalsza postawa władz administracyjnych, partyjnych i związkowych – postawiła zało-
gę w sytuacji przymusowej – uniemożliwiając uczciwe i szybkie zakończenie strajku. 
 Takie postępowanie i metody działania nie prowadzą do nawiązania mocno nadwerę-
żonych stosunków między klasą robotniczą a władzami, lecz przeciwnie – powoduje ponow-
ne narastanie nieufności, nieporozumień i niepokojów o dalszy los procesu odnowy zapocząt-
kowanego przez VII Plenum KC PZPR. 
 W tej sytuacji załoga Stoczni zwraca się do Tow. E. Gierka z prośbą o spowodowanie 
wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec tych wszystkich, którzy swą postawą i działal-
nością doprowadzili do sytuacji, w której załoga Stoczni nie miała innej możliwości działania 
jak strajk. 
 Wierzymy, że zgodnie z przyjętym przez Was Tow. Gierek sposobem szczerego, kon-
kretnego i szybkiego działania – otrzymamy odpowiedź pozytywną – co umożliwi nam przy-
stąpienie do wytężonej i solidnej pracy dla dobra Polski Ludowej 
 

Za Załogę Stoczni Szczecińskiej  
KOMITET STRAJKOWY 

 
List ten publikujemy obecnie, aby zapoznać całą załogę naszej Stoczni z jego pierwotną 
i prawdziwą treścią. Nie chcemy niewłaściwego interpretowania naszego stanowiska 
w sprawach, które zaistniały. 
 

Źródło: AIPN Sz 0012/393. 
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13. 

 

Szczecin, dnia 23.01.1971r. 
Zw[iązek] Zaw[odowy] Pracowników Energetyki 
Rada Zakładowa 
Zespół Elektrowni Szczecin 
ul. Szczawiowa Nr 25 
Tel. 380-61 
 

Rezolucja Solidarnościowa pracowników Zespołu Elektrowni Szczecin 
 
 Świadomi naszych obowiązków i powagi chwili postanawiamy wyrazić swoją soli-
darność ze strajkującymi stoczniowcami i innymi zakładami pracy. 
Ze względu na potrzebę zaopatrzenia społeczeństwa w energię elektryczną postanawiamy 
utrzymać ruch ciągły – pracując tylko dla ludności. 
1 Żądamy wysłuchania mas pracujących i realizowania ich słusznych i uzasadnionych postu-
latów. 
2 Żądamy rzetelnej i bezstronnej informacji o zachodzących wydarzeniach w życiu społecz-
nym i politycznym poprzez środki masowego przekazu. 
 
W załączeniu przesyłamy postulaty pracowników Zespołu Elektrowni Szczecin kierowane do 
władz Związkowych i Administracyjnych opracowane w dniu 12.01.1971r. 
Postanawiamy wysłać swoich przedstawicieli do Komitetu Strajkowego Stoczni – Warskiego 
n[iżej] w[ymienionych] pracowników: 
1. Michał Szczucki, 
2. Mieczysław Wyszyński, 
3. Roman Tereszczyk, 
4. Stanisław Ciemięga. 
 
 
Źródło: AIPN Sz 0012/393. 
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14. 

 
Szczecin, dnia 23.01.1971r.  

 
POSTULATY STRAJKOWE 

 
1. Żądamy obniżki cen na artykuły spożywcze do wysokości z dnia 12.12.1970 r. 
2. Zgodnie z wolą załóg wyrażoną w naszych wydziałowych zebraniach otwartych żą-

damy, niezwłocznego i legalnego dokonania wyboru władz związkowych, rad robot-
niczych oraz stosownie do żądań większości członków partii, demokratycznych wybo-
rów w organizacjach partyjnych i młodzieżowych na szczeblu wydziału i zakładu. Żą-
damy gwarancji zrealizowania tego punktu od władz wojewódzkich wyżej wymienio-
nych organizacji w ściśle określonych terminach. 

3. Żądamy zapewnienia strajkującym wynagrodzenia za okres strajku. 
4. Żądamy, aby kierownictwo zakładu i Władze Państwowe zagwarantowały uczestni-

kom strajku i członkom Komitetu Strajkowego niewyciąganie konsekwencji oraz peł-
ne bezpieczeństwo osobiste na terenie zakładu, miasta i całego kraju. 

5. Domagamy się przyjazdu I Sekretarza KC PZPR tow. Edwarda Gierka wraz z Premie-
rem Piotrem Jaroszewiczem na teren Stoczni im. Warskiego, celem nawiązania bezpo-
średniego szczerego dialogu z przedstawicielami robotników tj. Komitetem Strajko-
wym. 

6. Żądamy rzetelnych informacji o sytuacji politycznej, gospodarczej w Stoczni i w kraju 
oraz sprostowanie informacji o zobowiązaniach podjętych na rurowni w dniu 
11.01.1971 r. 

7. Sprostowanie powinno się ukazać w tych samych środkach masowego przekazu, które 
tę wiadomość podały. Powinno to nastąpić do dnia 25.01.1971 r. 

8. Żądamy wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób, które spowodowały podanie 
do środków masowego przekazu informacji o zobowiązaniach na rurowni w dniu 
11.01.1971 r. 

9. Żądamy opublikowania naszych postulatów w lokalnych środkach masowego przeka-
zu do dnia 25.01.1971 r. 

10. Żądamy, aby Wojewódzkie Władze Partyjne i Kierownictwo Związkowe oraz Kie-
rownictwo Zakładu zagwarantowały Komisji Robotniczej wyłonionej z Komitetu 
Strajkowego możliwości działania przy Radzie Robotniczej i Zakładowej, aż do czasu 
wyboru lokalnych władz o których mowa w pkt. 2.  

11. Możliwość działania członków Komisji Robotniczej powinno obejmować przede 
wszystkim:  
a) gwarancji bezpieczeństwa osobistego na terenie miasta i zakładu, 
b) wyłączne dysponowanie radiowęzłem oraz ludźmi do jego obsługi i ochrony, 
c) oddelegowanie członków Komisji Robotniczej, celem dopilnowania realizacji pkt. 2 
niniejszych postulatów 

12. Żądamy, aby Organa Bezpieczeństwa natychmiast zaprzestały szykanowania, zastra-
szania i aresztowania pracowników, którzy biorą udział w strajku – strajk nie jest 
przestępstwem, gdyż nie jest nigdzie zakazany. 

 
KOMITET STRAJKOWY 

 
Źródło: AIPN Sz 0012/393. 
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15. 

Warszawa, dnia 24 stycznia 1971 r. 
MINISTERSTWO 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
GABINET MINISTRA 

Tajne 
Egz[emplarz] nr 75 

 
INFORMACJA 

dot[ycząca] aktualnej sytuacji w kraju 
 

O godz. 8.00 dnia 24 bm. sytuacja w Szczecinie przedstawiała się następująco: siłami MO 
utrzymywana była blokada Stoczni im. Warskiego. Milicja nikogo nie wpuszczała na teren 
zakładu. W stoczni przebywa prawdopodobnie około 1600 osób. Kontynuowany jest strajk w 
filii Stoczni Remontowej „Parnica”, na terenie której znajduje się około 400 osób. Również 
w dalszym ciągu strajkuje 100 pracowników parowozowni w porcie. Nadal strajkują pracow-
nicy MPK. W godzinach rannych nie wyjechał na miasto ani jeden tramwaj i autobus. 

W ciągu nocy usunięto z terenu miasta 78 różnych haseł i napisów wykonanych farbą olej-
ną na płótnie, dykcie lub pisanych odręcznie kredą na murze. Napisy te nawoływały do soli-
daryzowania się ze strajkującymi. 

W dniu wczorajszym w Stoczni im. Warskiego w Szczecinie, gdzie rano zebrało się około 
5000 pracowników, w dalszym ciągu trwał strajk okupacyjny. Przedstawiciele tzw. grupy 
„wściekłych”, uciekając się nawet do pomocy pałek, blokowali wyjścia zakładu. Mimo to, 
w ciągu dnia wyszło do domów około 2000 osób, w tym personel CBKO11. 

W Stoczni Remontowej „Gryfia" I zmiana nie przystąpiła do pracy. Pracownicy ci opuścili 
zakład w godz. 13.00-14.00, udając się do domów. Natomiast około 300 pracowników II 
zmiany, podobnie jak w dniu wczorajszym, podjęło pracę. 

W Stoczni Remontowej „Parnica" w dalszym ciągu kontynuowano strajk okupacyjny. Za-
kład był blokowany przez pikieterów. 

W dniu wczorajszym załoga MPK w Szczecinie także nie przystąpiła do pracy. Prowadzo-
ne rozmowy z przedstawicielami tej załogi przez dyrekcję Zjednoczenia Gospodarki Komu-
nalnej, nie dały rezultatów. Pracownicy MPK zamierzają kontynuować strajk nadał, w związ-
ku z czym reaktywowali stary komitet strajkowy. 

W Zarządzie Portu Szczecin w godz. 6.30-13.30 pracę przerwali pracownicy basenu górni-
czego. Występowały też krótkotrwałe przerwy w pracy nabrzeży: „Ewa”, „Rumuńskie” 
i „Łasztownia”. O godz. 13.30 cała załoga portu przystąpiła do pracy. 

O godz. 9.15 załoga warsztatów parowozowni Szczecin Główny (100 osób) przerwała pra-
cę, a o godz. 11.00 uczyniła to samo załoga motowozowni na Wzgórzu Hetmańskim. Załoga 
parowozowni Szczecin Główny ogłosiła 5-dniowy strajk, wybierając w tym celu 8-osobowy 
komitet. Unieruchomienie obrotnicy spowodowało blokadę parku parowozów. W celu utrzy-
mania ciągłości ruchu pociągów osobowych ściągano parowozy z innych stacji węzła szcze-
cińskiego, co powodowało dezorganiza cję pracy na tych stacjach. Około godziny 14.00 
przejściowo wstrzymano odprawy pociągów osobowych ze stacji Szczecin Główny. W tym 
czasie na stacji zgromadziła się około 100-osobowa grupa pracowników parowozowni, bloku-
jąc dostęp do składów. Grupa ta została jednak rozproszona przy użyciu siły. Dalekobieżne 
pociągi osobowe były wyprawiane z dworca z 2-3 godzinnym opóźnieniem. 

Nie pracowała również w dniu wczorajszym załoga Fabryki Maszyn Budowlanych „Fa-
mabud”, udając się około godz. 13.00 do domów. Natomiast w Fabryce Mechanizmów Sa-
                                                 
11 Błąd: powinno być COKB, czyli Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Okrętowego. 
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mochodowych „Polmo” wskutek energicznej akcji dyrekcji robotnicy podjęli pracę, którą 
przerwali rano. 

W dniu wczorajszym KW MO Szczecin zatrzymała 41 osób, a z 83 osobami odbyto roz-
mowy profilaktyczne. 
[…]12 
 

Cyt. za: Grudzień 1970 w dokumentach MSW. Wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Eisler. War-
szawa 2000, s. 130–131. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                 
12 Pominięto informacje nie dotyczące Szczecina. 
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16. 
 
 

List do Ministra Spraw Wewnętrznych i Prokuratora Generalnego PRL 
 

  
 W czasie ostatnich wydarzeń grudniowych i styczniowych w Szczecinie, załoga 
Stoczni Szczecińskiej miała możliwość stwierdzić, do jakich celów była przygotowana i użyta 
Milicja Obywatelska. 
 W dniach 21 XII 1979 r. i 24 I 1971 r. użyto skoncentrowanych sił MO przeciwko 
załodze Stoczni – z zamiarem wymuszenia na niej siłą odpowiednich decyzji. 
 W pierwszym przypadku użyto przeciw załodze broni palnej w wyniku czego są zabici 
i ranni. W drugim przypadku odcięto załodze dopływ energii elektrycznej, żywności, wody 
i ciepła, aby w ten sposób skłonić ją do ustępstw. 
  Postępowanie takie narażało na szwank mienie zakładu i gdyby nie zdecydowana po-
stawa załogi mogło spowodować znaczne straty materialne oraz zagrozić życiu ludzi. 
 W czasie grudnia i stycznia organa MO aresztowały, zatrzymały (a w wielu wypad-
kach użyły przemocy fizycznej), wielu stoczniowców i członków załóg innych zakładów pra-
cy, bez dostatecznego uzasadnienia. O tych sprawach już zgłaszaliśmy Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych. 
 Raz jeszcze domagamy się uwolnienia wszystkich zatrzymanych w czasie tych wyda-
rzeń – bez dostatecznego uzasadnienia. We wszystkich w/wym. sprawach zostały naruszone 
zasady konstytucyjne, zasady praworządności i sprawiedliwości i dlatego nie mogą pozostać 
nie rozpatrzone.  
 Załoga Stoczni chce znać nazwiska osób odpowiedzialnych za: 

1. wydanie rozkazu i użycia broni przeciw załodze w dniu 18 XII [19]70 r., 
2. bezpośrednie użycie broni w tym dniu pod bramami Stoczni, 
3. zastosowanie blokady milicyjnej w Stoczni w dniu 21 XII 1970 r., 
4. odcięcie dopływu energii do Stoczni w dniu 23 I 1971 r.  
5. zastosowanie blokady milicyjnej Stoczni w dniu 24 I 1971 r.  
Załoga Stoczni chce również wiedzieć, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte wobec 
osób odpowiedzialnych za łamanie praworządności we wszystkich w/wym. przypadkach. 

 Uważamy, że jeżeli Prokuratura wymaga od obywateli przestrzegania zasad prawa, to 
należy tego wymagać również od funkcjonariuszy państwowych, zgodnie z zasadami prawo-
rządności. Jeżeli zasada ta nie będzie przestrzegana, to nie będziemy mogli uznać, że w kraju 
naszym rządzi się sprawiedliwie. 
 Załoga Stoczni uważa, że organa Państwa Ludowego powołane do utrzymania po-
rządku, ładu i bezpieczeństwa obywateli, utrzymywane są i opłacane z ciężkiego trudu klasy 
robotniczej tylko i wyłącznie w celu służenia tej klasie. Organa te nie mogą być usprawiedli-
wione za swoje postępowanie w grudniu 1970 r. i styczniu 1971 r. koniecznością obrony so-
cjalizmu. 
 Oświadczaliśmy i oświadczajmy raz jeszcze, że: 

1. wystąpienia grudniowe i styczniowe załogi Stoczni i innych zakładów Szczecina nie 
zagrażały socjalizmowi, 

2. powstanie, budowa i obrona socjalizmu w Polsce jest naczelnym zadaniem i interesem 
klasy robotniczej, 

3. hasło obrony socjalizmu przez MO i inne organa porządku i bezpieczeństwa jest nie-
dorzeczne i szkodliwe, milicja nie powinna być ani do tego powołana, ani nie jest do 
tego zdolna – przeciw komu bowiem broniła go w grudniu i styczniu? 
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Obronić socjalizm może tylko sama klasa robotnicza – milicja zaś powinna bronić klasy 
robotniczej, zabezpieczać jej spokojną pracę i życie, porządek i bezpieczeństwo obywateli 
naszego państwa. 
 W toczącym się obecnie procesie odnowy naszego życia społeczno-politycznego, za-
łoga Stoczni chce zając należne jej miejsce. Rozumiemy potrzeby naszego Państwa – 
i służymy Mu solidną i wzmożona pracą – uważamy jednak, że nie tylko swoją pracą pro-
dukcyjną należy Mu służyć – należy też służyć Mu swoim rozumem, swoim poczuciem 
sprawiedliwości i odpowiedzialności – i te właśnie intencje leżą u podstaw tego listu, któ-
ry kierujemy na ręce właściwych władz z nadzieją, że otrzymamy wyczerpującą i szybką 
odpowiedź.  
     W imieniu Załogi Stoczni Rada Zakładowa 
Szczecin, dnia 18 III 1971 r.    
   

 
Źródło: AIPN Sz 0012/393. 
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17.  
 

SZCZECIŃSKA BALLADA13 
 

W siedemnastym dniu grudnia, roku pamiętnego, 
Stocznia wyruszyła na pałac „Grubego”14 
Spalili mu fotel, spalili dywany, 
zostały mu zgliszcza i wokół parkany. 
 
Choć był taki pewniak i miał tyle siły, 
przed polskim Stoczniowcem uciekł między „gliny”15. 
Choć miał w ręku wojsko i bandy milicji 
Przestraszył się naszej polskiej rewolucji. 
 
Rewolucja przez to, że Polak pamięta, 
Że walczył o wolność, nie radzieckie pęta! 
Grabili nas wszyscy – począwszy od góry, 
Pochowali mięso- zostawili wióry. 
 
Z takiej zachłanności Gomułka aż oślepł, 
„Łysy”16 zabrał resztę według własnych potrzeb, 
pożałował chleba dla polskiego rodu, 
Czołgów nie żałował, bo miał je ze wschodu. 
 
Wyjechały czołgi na nasze ulice, 
Zostawili krzyże na każdej dzielnicy. 
Zabrali nam dzieci, ojców, nasze matki, 
Zaryli je w nocy w ziemi, jak odpadki. 
 
Lecz Polak pamięta, że pochodzi z Piasta 
I powołał Gierka na wodza i basta. 
Mamy dziś nadzieję w nowym gospodarzu, 
Że nie wróci Grudzień w naszym kalendarzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Melodia piosenki z czasów II wojny światowej, spopularyzowanej przez film „Zakazane piosenki”. 
14 Antoni Walaszek, I sekretarz KW PZPR w Szczecinie. 
15 Potoczne określenie funkcjonariuszy MO. 
16 Józef Cyrankiewicz – prezes Rady Ministrów w latach 1954 – 1970. 
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18. 
 

PODZWONNE 
 
Nigdy nie byłem poetą 
I nie pisałem wierszy 
I nie mówiłem „veto” 
I „tam nie byłem pierwszy” 
 
 Byłem jak inni w szeregu 
 Którzy szli o nas walczyć 
 I padli tak jak szli w biegu 
 Stach, Jerzy czy jakiś Kowalczyk 
 
Nie znamy nawet ich nazwisk 
Ni imion nam nie podadzą 
Werbel nie zagrał na apel 
Jak w wojnie poległym grano 
 
 Gdzieś na Cmentarzu „Ku Słońcu”17 
 Są bezimienne mogiły 
 Nagie bezlistne drzewa 
 Skrwawione zwłoki ukryły 
 
Prosta sosnowa trumna 
MO – to kondukt cały 
Mordercy ich w nocy wywieźli 
I w nocy pochowali 
 
 Choć my nie znamy ich nazwisk 
 Ich imion nam nikt nie powie 
 Stoczniowcy ich czcić będą 
 Bo to bohaterowie 
 
Jutro na „K” czy na „W”18 
Ktoś w blachę Wam uderzy 
I ktoś przypomni sobie 
Pracował tu Stach czy Jerzy 
 
 Nigdy nie byłem poetą 
 Ale ja wszystkim przypomnę 
 Że każdy stuk młota w Stoczni 
 To dla nich jest podzwonne. 

 
 
 
 
 

                                                 
17 Ulica, przy której mieści się szczeciński Cmentarz Centralny. 
18 K i W oznaczenia wydziałów Stoczni Szczecińskiej 
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19.  
 
 

ŚPIEWAJCIE… 
 
 
Śpiewajcie rodacy z Wybrzeża kolędy 
pieśni ludu pracy niech zabrzmią wszędy 
gdzie ucisk, niedola, kacyków swawola. 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Zapomnieli możni, że z ludu pochodzą 
zagarnęli władze i ludowi szkodzą 
„trują”, wyzyskują i wciąż obiecują. 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Możnowładcy tak się już rozpanoszyli 
ceny podwyższali, pensje obniżali 
ludu nie pytali, w KC załatwili. 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Kiedy strajkujący w pochodzie ruszyli 
pałki, gazy, czołgi przeciw nim wyruszyły 
i krew się polała: chwała partii, chwała. 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Nie pomogły czołgi i helikoptery 
ludobójców Naród wysłał do cholery 
Niech idzie do piekła 
durniów klika wściekła. 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Dzisiaj ludzie pracy kolędy śpiewają 
Męstwo tych z Wybrzeża dumnie wysławiają 
Pałkarzy rozbili i KW spalili. 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Nie straszne Polakom czołgi ani pałki 
Zbędne są Gomułki, Walaszki, Kociołki19, 
Ludzi nie szanują, niech więc ustępują. 
Hej kolęda, kolęda! 
 
Nie ma już Gomułki i Cyrankiewicza 
Może będzie lepiej za Jaroszewicza 
Gierek niech pomoże, 
Daj mu Panie Boże! 
Hej kolęda, kolęda! 
 

                                                 
19 Stanisław Kociołek, I sekretarz KW PZPR w Gdańsku. 
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20. 

 
MEKSYK W SZCZECINIE 

 
Szczecin się wali 
Partia się pali 
Stocznia strajkuje 
Port się buntuje 

Walaszek ucieka 
Milicja się wścieka 
Ludzie się śmieją 
Gliniarze wieją 

Meksyk w Szczecinie 
Bo ludność ginie 
Walaszek wzdycha 
Gierek się wpycha 

Walaszka zdjęli 
W dupę kopnęli 
I jak osiołka 
Pchają do dołka 

A my się weźmiemy – wszystkich wyrżniemy 
Na nic obora 
Nadeszła pora 
Bydło na trawę a lud na sławę. 
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21. 
 
 

KOLĘDA 
Wczoraj w Szczecinie 
powstała nowina 
w Stoczni Warskiego 
wybiła godzina 
 
MO się pali 
KW się wali 
A wszyscy z partii 
się pochowali 
 
Sklepy porozbijane 
towary porozdawane 
Cuda, cuda 
tam się działy 
 
Wczoraj w Szczecinie 
wybiła godzina 
od robotników 
oberwała glina 
 
Cyrankiewicz rozkazy 
wydawał, aby ormowiec 
za spluwę chwytał 
 
Nowa władza się rodzi 
Może nas oswobodzi 
Gomułka złodziej 
z areny zszedł 
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22. 
 

SZCZECIŃSKA WIECZERZA 
Dzisiaj w Szczecinie 
dzisiaj w Szczecinie 
Niedobra nowina 
Bo przed świętami, 
bo przed świętami 
Zdrożała wędlina 
Szczecin się wali, KW się pali 
Milicja się wścieka 
Walaszek ucieka 
Cuda. Cuda. 
 
 
 
Źródło: AIPN Sz 0012/393. Autorzy nieznani. 
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BIOGRAMY 
 
 
 

Edmund Bałuka – ur. 4 czerwca 1933 w Machnówce k. Krosna. Od 1949 motorzysta 
okrętowy na statkach Państwowej Marynarki Handlowej, a później Polskich Linii 
Oceanicznych, następnie dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia. Od 1962 pracował w Stoczni 
Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Jeden z przywódców strajków 1970 i 1971                    
w Szczecinie. 1973–81 oraz 1985–89 na emigracji (głównie we Francji). W 1981 założył 
Polską Socjalistyczną Partię Pracy. Od 1989 w NSZZ „Solidarność ‘80” (Opozycja w PRL. 
Słownik biograficzny 1956-89, Warszawa 2000, t. 1, s. 21.). 
 
 
Mieczysław Dopierała – ur. 6 września 1935 w Chemiczkach k. Inowrocławia. Od 1962 
monter maszyn i urządzeń okrętowych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.        
Od 1959 w PZPR. 18 grudnia 1970 stanął na czele Ogólnomiejskiego Komitetu Strajkowego, 
a dwa dni później podpisał porozumienie z władzami szczecińskimi odrzucone przez 
stoczniowców. 28 lutego 1971 wybrany na I sekretarzem KZ PZPR w „Warskim”.               
23 czerwca 1972 zrezygnował z funkcji w aparacie PZPR i wrócił do pracy w stoczni. Przez 
dwie kadencje 1988 – 1990 uczestniczył w pracach Stoczniowej Rady Pracowniczej. 
(Encyklopedia Szczecina, Szczecin 1999, t.1, s. 204.). 
 
 
Edward Gierek – ur. 6 stycznia 1913 w Sosnowcu, od 1921 do 1934 przebywał na emigracji 
we Francji, zaś w latach 1937–1948 w Belgii. Był członkiem Biura Politycznego (1956,   
1959–1980), w latach 1957–1970 pełnił funkcję I sekretarza KC PZPR w Katowicach. 
Podczas kryzysu politycznego w grudniu 1970 objął stanowisko I sekretarza KC PZPR 
(faktycznego szefa partii i państwa) funkcję tę pełnił do września 1980. Zmarł 29 lipca 2001  
w Cieszynie. (Encyklopedia Szkolna „Historia”, Warszawa 2004, s. 248.). 
 
 
 
Piotr Jaroszewicz - ur. 8 października 1909 w Nieświeżu. Od 1944 członek Polskiej Partii 
Robotniczej, od 1945 generał. W latach 1946–50 wiceminister obrony narodowej, 1948–80 
członek KC PZPR. Po wydarzeniach z grudnia 1970 członek Biura Politycznego i prezes 
Rady Ministrów. Z funkcji tej musiał zrezygnować w lutym 1980, a rok później został 
wydalony z PZPR. Zmarł1 września 1992 w Aninie k. Warszawy. (Encyklopedia Szkolna 
„Historia”, Warszawa 2004, s. 330.). 
 
 
Władysław Gomułka - ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich k. Krosna.      
Od 1923 członek Komunistycznej Partii Polski. Od 1942 organizował Polską Partię 
Robotniczą. W latach 1945–49 pierwszy wicepremier w kolejnych rządach oraz minister 
Ziem Odzyskanych. W 1951 aresztowany i więziony do 1954. W październiku 1956 został 
wybrany na I sekretarza partii, stał się symbolem zawiedzionych nadziei na „odwilż”.           
W czasie jego rządów doszło do kryzysu politycznego w marcu 1968, zaś decyzja                   
o podwyżkach cen z 13 grudnia 1970 spowodowała wystąpienia robotnicze w grudniu 1970. 
Stało się to bezpośrednią przyczyną jego ustąpienia 20 grudnia 1970. Zmarł 1 września 1982                   
w Konstancinie. (Encyklopedia Szkolna „Historia” , Warszawa 2004, s. 253.). 
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Antoni Walaszek – ur. 19 września 1923 w Pietrzykowicach k. Żywca. Od 1946 w Polskiej 
Partii Robotniczej, następnie w PZPR. 4 lutego 1960 powołany na stanowisko I sekretarza 
KW PZPR w Szczecinie. Studiował zaocznie na Wydziale Ekonomicznym Politechniki 
Szczecińskiej. Po wydarzeniach z grudnia 1970 zwolniony z funkcji I sekretarza (11 stycznia 
1971) i przeniesiony do Warszawy gdzie objął stanowisko dyrektora Centralnego Handlu 
Zagranicznego „Marco”. (Encyklopedia Szczecina, Szczecin 2000, t. 2, s. 583.).    
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WYKAZ SKRÓTÓW 
 
 
CRZZ   - Centralna Rada Związków Zawodowych 

KW MO   - Komitet Wojewódzki Milicji Obywatelskiej 

KC PZPR    - Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

KW PZPR   - Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

MO    - Milicja Obywatelska 

MPK    - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 

MPO    - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

MSW    - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

OKS    - Ogólnomiejski Komitet Strajkowy 

OOP PZPR - Oddziałowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii            

Robotniczej  

ORMO   - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej 

PRL    - Polska Rzeczpospolita Ludowa 

Tow.    - towarzysz 

TV    - telewizja 

WKZZ   - Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych 

WP    - Wojsko Polskie 

ZOMO   - Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej 
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