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Grudzieƒ ’70 w Gdaƒsku
wed∏ug tajnych wspó∏pracowników

S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
Stocznia Gdaƒska im. Lenina – jako „czo∏owy zak∏ad gospodarki narodowej”

– nale˝a∏a do tych zak∏adów pracy w TrójmieÊcie, które w okresie PRL podlega-
∏y specjalnemu nadzorowi S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. BezpoÊrednio po wydarze-
niach grudniowych 1970 r. naczelnik Wydzia∏u III Komendy Wojewódzkiej Mili-
cji Obywatelskiej w Gdaƒsku pp∏k Jan Kujawa wystàpi∏ do w∏adz Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych z wnioskiem o wszcz´cie sprawy obiektowej „Arka” na
Stoczni´ Gdaƒskà w celu „koordynacji dzia∏aƒ operacyjnych i gromadzenia ma-
teria∏ów dotyczàcych ochrony obiektu, a w szczególnoÊci zapobiegania zjawi-
skom majàcym negatywny wp∏yw na funkcjonowanie zak∏adu”. Chodzi∏o przede
wszystkim o „kontrol´ operacyjnà elementów o postawie warcholskiej – g∏ównie
osób przejawiajàcych wrogà dzia∏alnoÊç w okresie wydarzeƒ grudniowych, za-
trudnionych na obiekcie”. Ponadto resort mia∏ zadbaç o „ujawnienie i zapobie-
ganie ró˝nego rodzaju sytuacjom konfliktowym”, „zabezpieczenie obiektu przed
penetracjà obcych firm i koncernów oraz specjalistów z krajów zachodnich prze-
bywajàcych na terenie Stoczni” oraz „zabezpieczenie tajemnicy paƒstwowej
i s∏u˝bowej na obiekcie”1. Spraw´ „Arka” prowadzono zapewne do koƒca lat
osiemdziesiàtych, o czym Êwiadczà zarówno nieliczne meldunki i raporty z tego
okresu, które szcz´Êliwym trafem unikn´∏y zniszczenia w latach 1989–1990, jak
i zachowane karty kontrolne funkcjonariuszy prowadzàcych t´ spraw´2.

Jednak kontrol´ operacyjnà Stoczni Gdaƒskiej prowadzono ju˝ od 1945 r.
Pozwala∏o to w∏adzom bezpieczeƒstwa na bie˝àco rejestrowaç chocia˝by nastroje

1 Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w Gdaƒsku [dalej: AIPN Gdaƒsk], 003/16, t. 1, Wniosek
pp∏k J. Kujawy o wszcz´cie sprawy obiektowej „Arka”, Gdaƒsk, 22 VI 1971, k. 1. Niemal w tym
samym czasie (w marcu 1971 r.), równie˝ w zwiàzku z wydarzeniami grudniowymi, w Komendzie
Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku opracowano Plan dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa woj. gdaƒskiego
po wydarzeniach grudniowych, Gdaƒsk, marzec 1971 (w zbiorach Grzegorza Majchrzaka).
2 Zespó∏ sprawy obiektowej „Arka” obejmuje zaledwie jedenaÊcie tomów. Zdecydowana wi´kszoÊç
dokumentów dotyczy lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych. Dokumentacja urywa si´ niemal
w przededniu sierpnia 1980 r. W poszczególnych teczkach operacji „Arka” zachowa∏y si´ nawet
protoko∏y zniszczeƒ konkretnych dokumentów i jednostek archiwalnych. Wed∏ug danych, którymi
dysponujemy, operacj´ prowadzi∏o kolejno czterech funkcjonariuszy SB z Komendy Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej (a póêniej Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych) w Gdaƒsku: w la-
tach 1971–1976 kpt. Z. Ratkiewicz, w latach 1976–1983 por. J. Fràczkowski i por. J. Osuch, od
czerwca 1983 r. zaÊ ppor. A. Macio∏ (AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 1, k. 1 [karta kontrolna].
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wÊród pracowników zak∏adu. Tego w∏aÊnie zagadnienia dotyczà publikowane
tu po raz pierwszy donosy tajnych wspó∏pracowników (TW) S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa, rekrutujàcych si´ spoÊród pracowników Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina.
Poza donosami prezentujemy trzy notatki oficerów SB oparte na raportach taj-
nych wspó∏pracowników ze Stoczni (dokumenty nr 8, 15 i 16). Wszystkie te do-
kumenty dotyczà zarówno okresu poprzedzajàcego wydarzenia Grudnia ’70 na
Wybrze˝u (wrzesieƒ–grudzieƒ), jak i ich przebieg (14–17 grudnia) oraz konse-
kwencje (18 grudnia 1970 – 7 stycznia 1971 r.). 

W Êwietle tych dokumentów (zw∏aszcza nr 1 i 2) uprawniona wydaje si´ teza,
˝e narastajàce jeszcze przed podwy˝kami cen niezadowolenie spo∏eczne by∏o zna-
ne w∏adzom na d∏ugo przed wybuchem w grudniu 1970 r. Ju˝ we wrzeÊniu 1970 r.
w∏adze otrzymywa∏y konkretne sygna∏y o coraz wi´kszej frustracji stoczniowców
i ich przekonaniu o nadciàgajàcym „krachu gospodarczym”3. W paêdzierniku jest
ju˝ wr´cz mowa o „narastajàcym wzburzeniu pracowników fizycznych”, którego
pod∏o˝em „sta∏y si´ trudnoÊci rynkowe”. Wówczas zarejestrowano pierwsze „wy-
padki odmowy pracy przez ca∏e brygady robocze”4. Mimo tak – wydawa∏oby si´
– niepokojàcych wieÊci w∏adze bezpieczeƒstwa wyraênie bagatelizujà przekazywa-
ne przez tajnych wspó∏pracowników informacje. W jednym z donosów, pisanym
ju˝ po og∏oszeniu decyzji o podwy˝kach cen detalicznych, jest nawet mowa o tym,
˝e cz´Êç pracowników Stoczni jest zdania, i˝ w∏adze niejako podsycajà nerwowe
nastroje wÊród za∏ogi, chcàc „wywo∏aç niezadowolenie wÊród ludnoÊci, by dopro-
wadziç wtedy do jakichÊ zmian [na szczytach w∏adzy – S.C.]”5.

Publikowane êród∏a pochodzà ze zbiorów Archiwum Instytutu Pami´ci Naro-
dowej w Gdaƒsku. Zachowano charakterystyczny dla raportujàcych styl, wpro-
wadzono jedynie korekty ortograficzne i interpunkcyjne, ujednolicono nazwy.

3 AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, Donos tajnego wspó∏pracownika SB o pseudonimie „Janek” przyj´-
ty przez kpt. Z. Ratkiewicza 15 IX 1970, k. 181.
4 Ibidem, Donos tajnego wspó∏pracownika SB o pseudonimie „Ali” przyj´ty przez ppor. M. Rogal-
skiego 31 X 1970 r., k. 231–232.
5 Ibidem, Informacja tajnego wspó∏pracownika SB (brak pseudonimu) na temat nastrojów panujà-
cych wÊród pracowników Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina w zwiàzku z podwy˝kà cen artyku∏ów spo-
˝ywczych, 13 XII 1970, k. 239.
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Nr 1

1970 wrzesieƒ 15, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Janek” przyj´ty przez kpt. Z. Ratkiewicza 

èród∏o: TWa „Janek” Gdaƒsk, dnia 15 IX [19]70 r.
Przyjà∏: Z. Ratkiewicz Tajne

Egz. nrb

Informacja

W rozmowie z pracownikami fizycznymi na jednostce 422/5 s∏ysza∏em ca∏y
czas narzekanie, ˝e obecnie coraz gorszy robi si´ krach gospodarczy, to jest obec-
na sytuacja na Stoczni. Ludzie niezadowoleni z obecnej polityki p∏ac. W rozmo-
wie z ob. Gozkiem Mieczys∏awem, szef zmiany ze stra˝y po˝arnej, mówi∏, ˝e to,
co si´ robi teraz, to nie uderzy w robotnika, tylko w tych, co siedzà na wy˝szych
szczeblach, ˝e chcà sk∏óciç gór´ z do∏em, ale rzàdowi zale˝y na dole, wi´c robot-
ników nie ruszy, bo i tak z 2 tysi´cy nic mu wi´cej nie mogà odjàç. W rozmowie
z in˝. D´bskim, by∏ym pracownikiem BHP, mówi∏, ˝e b´dà jeszcze kolosalne
zmiany organizacyjne w Stoczni. [...] 

Janek
[...]c

Informacja
Spotkanie z TW ogó∏em poza LK1. W otrzymanym doniesieniu charakteryzu-

je poszczególne wypowiedzi osób na temat sytuacji w Stoczni Gdaƒskiej oraz nie-
które wypowiedzi dot[yczàce] polityki. Od czasu ograniczenia nadgodzin pracy
robotnicy fizyczni narzekajà bardzo, ˝e zmniejszy∏y si´ ich zarobki i na tym punk-
cie prowadzone sà ró˝ne dyskusje negatywne. 

TreÊç powy˝szego doniesienia wykorzystaç do ogólnych informacji.

Kpt. Z. Ratkiewiczd

[...]e

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 181.

a W dokumentach S∏u˝by Bezpieczeƒstwa stosowano ró˝ne skróty na oznaczenie tajnego wspó∏pra-
cownika – TW., t.w., TW; w niniejszej edycji zosta∏y ujednolicone do TW.
b Nie wpisano numeru egzemplarza.
c Opuszczony zosta∏ ma∏o istotny fragment dotyczàcy dalszych zadaƒ tajnego wspó∏pracownika.
d Powy˝ej równie˝ odr´czna parafa.
e Opuszczony zosta∏ fragment dotyczàcy liczby kopii dokumentu i jego archiwizacji. 
1 Chodzi najpewniej o lokal kontaktowy. 
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Nr 2

1970 paêdziernik 31, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpie-
czeƒstwa o pseudonimie „Ali” przyj´ty przez ppor. M. Rogalskiego 

èród∏o: TW „Ali” Gdaƒsk, dnia 31 X 1970 r.
Przyjà∏: M. Rogalski Tajne

Egz. nr 2a

Informacja

Otrzyma∏em sygna∏y, ˝e na terenie Zak∏adu „C” Stoczni Gdaƒskiej w ostat-
nich dniach dosz∏o do szeregu incydentów Êwiadczàcych o narastajàcym wzburze-
niu pracowników fizycznych. Pod∏o˝em aktywizacji sta∏y si´ trudnoÊci rynkowe.
Podano mi, ˝e mia∏o miejsce kilka wypadków odmowy pracy przez ca∏e brygady
robocze. Przy tym wypowiedzi by∏y mniej wi´cej jednakowe: „po suchym chle-
bie nie b´dziemy pracowaç”. Trudno ustaliç nazwiska, gdy˝ mistrzowie kryjà te
fakty, a komentarze sà ogólne i ostro˝ne. Sprawa komplikuje si´ tym bardziej, ˝e
dzieje si´ to w okresie wprowadzania normowanego systemu pracy. 

„Ali”

Uzupe∏nienie:
W trakcie omawiania powy˝szej informacji „Ali” poda∏, ˝e wypadki odmowy

pracy nie majà charakteru zorganizowanego. Z tego, co zdo∏a∏ si´ dowiedzieç, to
po prostu grupy demonstracyjnie wyjmujà suchy chleb z kieszeni, przychodzà
z nim do mistrzów i oÊwiadczajà, ˝e nie b´dà pracowaç. Nie ma grup, których
˝àdania prezentowaliby jacyÊ delegaci.

Trzeba przy tym odnotowaç, ˝e mistrzowie robià co mogà, by opanowaç sy-
tuacj´ i jak do tej pory, to po perswazjach udaje si´ im namówiç robotników, by
przystàpili do pracy. Ukrywajà jednak powy˝sze fakty i unikajà na ten temat roz-
mowy. W Zak∏adzie wytworzy∏a si´ sytuacja, ˝e jedni obawiajà si´ drugich. Gdy
do konkretnej grupy podchodzi ktoÊ z innej grupy, rozmowy sà przerywane. By-
∏o kilka incydentów, ˝e niektórzy robotnicy zostali oskar˝eni o wspó∏prac´ z SB.
Jak do tej pory, wskazuje si´ tylko palcami lub komentuje, nie podajàc nazwisk.
Wszelkie zainteresowania nazwiskami lub pytaniami, kto jak si´ zachowa∏, po-
wodujà posàdzenie o wspó∏prac´ z naszà S∏u˝bà. 

Sà rozpowszechniane pog∏oski, ˝e na Âlàsku kobiety z powodu braku mi´sa
powybija∏y szyby w oknach sklepów mi´snych, a nast´pnie górnicy odmówili
pracy, co w wyniku przynios∏o natychmiastowà popraw´ zaopatrzenia. Podaje si´
to jako przyk∏ad czy wyjÊcie z sytuacji, by na Wybrze˝u zrobiç podobnie. 

„Ali” nie móg∏ jednak ustaliç, skàd i przez kogo jest to rozpowszechniane,
gdy˝ o powy˝szym zosta∏ poinformowany przez osob´ drugà zatrudnionà na
Wydz[iale] „C” i na pytania, kiedy to by∏o lub kto to twierdzi∏, nie móg∏ uzyskaç

a Numer wpisano odr´cznie. 
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zadowalajàcej odpowiedzi. Z rozmowy odniós∏ wra˝enie, ˝e wÊród robotników
istnieje kontakt ze stocznià w Gdyni i mo˝e dojÊç do wspólnej akcji. 

Jako jednà z metod protestu na terenie stoczni podano mu fakty, ˝e robotni-
cy rzucajà pod nogi mistrza narz´dzia pracy z odpowiednimi wulgarnymi epite-
tami, co myÊlà o aktualnej sytuacji rynkowej. Mistrzowie jednak nabierajà „wody
w usta” i starajà si´ wyciszaç zajÊcia.

Zadanie:
Staraç si´ w miar´ mo˝liwoÊci ustaliç daty incydentów oraz ich inspiratorów.

W wypadku uzyskania sygna∏u o majàcej nastàpiç zorganizowanej akcji powia-
domiç na tel[efon] s∏u˝bowy lub domowy.

Uwagi w∏asne:
TW „Ali” informuje o nastrojach w stoczni g∏ównie na podstawie relacji ˝o-

ny, która nie jest sk∏onna do operowania nazwiskami. Z tej te˝ przyczyny infor-
macja nie posiada wi´kszego znaczenia operacyjnego. Jednak z uwagi na aktual-
nà sytuacj´ proponuj´ przekazaç kopi´ do Wydz[ia∏u] III w miejscu jako sygna∏
o istniejàcej atmosferze.

Spotkanie wywo∏a∏ TW „Ali” telefonicznie. Odby∏em je w godz. od 15.15 do
16 bez przeszkód. 

Inspektor Wydzia∏u II
ppor. M. Rogalskib

[...]c

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 231–232.

b Powy˝ej równie˝ odr´czna parafa. 
c Opuszczony zosta∏ fragment dotyczàcy liczby kopii dokumentu i jego archiwizacji.
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Nr 3

1970 grudzieƒ 13, Gdaƒsk – Informacja tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpie-
czeƒstwa (brak pseudonimu) na temat nastrojów panujàcych wÊród pracowników
Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina w zwiàzku z podwy˝kà cen artyku∏ów spo˝ywczych 

Informacjaa

Dotyczy: nastrojów wÊród pracowników Stoczni Gdaƒskiej im. W[∏odzimierza]
Lenina w zwiàzku z podwy˝kà cen artyku∏ów spo˝ywczych.

Ju˝ w dniu wczorajszym oko∏o godz. 11.00 toczy∏y si´ goràce dyskusje wÊród
personelu sprzàtajàcego Domu Stoczniowca nr 2 o majàcej nastàpiç podwy˝ce
cen art[yku∏ów] spo˝ywczych1. Sprzàtaczki te narzeka∏y na to, ˝e ju˝ i tak bardzo
ma∏o zarabiajà i niewiele mogli z tymi pieni´dzmi zakupiç. Teraz b´dzie jeszcze
gorzej. Jeszke Zofia mówi∏a m.in. „co to za gospodarze, ˝e tak krajem rzàdzà, ˝e
zamiast coraz lepiej – to u nas w Polsce jest coraz wi´ksza bieda”. Gdy po 12.00
zacz´li powracaç do hotelu mieszkaƒcy b´dàcy po pracy, toczy∏y si´ m.in. dysku-
sje na ten temat. Wszyscy w dyskusjach wyra˝ali si´ krytycznie o majàcych nastà-
piç przesuni´ciach rzàdu. O godz. 18.00 rozmawia∏em z kier[ownikiem] D[omu]
S[toczniowca nr] 2 Bronis∏awem Dàbrowskim, od którego dowiedzia∏em si´, ˝e
by∏ na zebraniu partyjnym w dziale KA – gdzie czytany [by∏] list KC PZPR. Dà-
browski mówi∏, ˝e na tym zebraniu by∏a prowadzona dyskusja i ˝e by∏o wiele
s∏ów krytyki. Jeden z obecnych zapyta∏, jakà b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç, by obecnie
wy˝ywiç swojà rodzin´ sk∏adajàcà si´ z 6 dzieci. Na zebraniu zwracano si´ do
wszystkich, by byli powÊciàgliwi w dyskusjach z ludêmi, by starali si´ jakoÊ wy-
t∏umaczyç jako konieczne – majàcà nastàpiç podwy˝k´ cen. 

Dàbrowski mówi∏: „nie powiedzieli jednak, jak ludzi przekonaç o s∏usznoÊci
tego posuni´cia, kiedy sam nie zosta∏em [przekonany], ˝e tak jest w istocie. Ro-
zumiem, gdyby to by∏o 3 lata po wojnie, ale obecnie, 25 lat po wojnie, jak wy-
t∏umaczyç takà gospodark´”. Nadmieni∏ on tak˝e, ˝e w takiej Rumunii – która
si´ odseparowa∏a od zale˝noÊci gospodarczej ze Zw[iàzkiem] Radzieckim, jest
obecnie o wiele lepiej ni˝ u nas, mimo ˝e w∏aÊnie Rumunia by∏a przed wojnà
w stosunku do nas bardzo zacofana. Âwiadczy to, mówi∏ dalej Dàbrowski, ˝e go-
spodarz u nas kiepski – albo te˝ komuÊ nierozsàdnemu zale˝y na tym, aby wy-
wo∏aç niezadowolenie wÊród ludnoÊci, by doprowadziç wtedy do jakichÊ zmian.
Wieczorem podczas drugiego wydania dziennika telewizyjnego na sali TV by∏o
pe∏no mieszkaƒców. Podczas podawania komunikatu o zmianie cen co jakiÊ czas
pada∏y okrzyki w rodzaju „wys∏aç wi´cej do Zw[iàzku] Radzieckiego” itp.

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 239.

a S∏owo napisane odr´cznie.
1 Decyzj´ rzàdu o podwy˝ce cen detalicznych Biuro Polityczne KC PZPR zatwierdzi∏o 12 XII 1970 r.
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Nr 4

1970 grudzieƒ 13, Gdaƒsk – Fragment donosu tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa o pseudonimie „Ryszard”

Wyciàg z doniesienia TW ps. „Ryszard” z dnia 13 XII 1970 r.

W dniu 12 XII 1970 r. w godz. 17.00 do 20.00 nawiàza∏em luênà rozmow´
z ob. SzczeÊniak Kazimierzem zam[ieszka∏ym] w Gdaƒsku Wrzeszczu [...]a. W trak-
cie tej luênej rozmowy on opowiada∏, ˝e na Wydziale M-6 Stoczni Gdaƒskiej
(tam on pracuje, jest mistrzem) [w] ww. dniu panowa∏o ogromne napi´cie i obu-
rzenie wÊród za∏ogi tego Wydzia∏u. [...].

Obecnie zacytuj´ pewne wypowiedzi w dos∏ownym brzmieniu:
S[zczeÊniak]: Choç nie jestem partyjnym, lecz jestem cenionym wÊród partyj-

nych i dziÊ rozmawia∏em z takim jednym mocno partyjnym, który jest jednocze-
Ênie przew[odniczàcym] Rady Robotniczej na wspomnianym Wydziale, który
powiedzia∏: „nie jest weso∏o w zwiàzku z tymi zmianami, przewidziane by∏o usu-
ni´cie [Józefa] Cyrankiewicza z rzàdu, a stanowisko to mia∏ objàç dotychczaso-
wy wicepremier Kocio∏ek1”. [...] 

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 235.

a Opuszczone zosta∏y dane adresowe.
1 Stanis∏aw Kocio∏ek – od czerwca 1970 r. wicepremier; cz∏onek Biura Politycznego KC PZPR,
wczeÊniej I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒsku. 
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Nr 5

1970 grudzieƒ 14, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Ryszard” przyj´ty przez por. Zbigniewa Dziurawca

èród∏o: TW ps. „Ryszard” Tajne
Przyjà∏: por. Z[bigniew] Dziurawiec Egz. nr 2a

Dnia 14 XII 1970

Wyciàg z doniesienia

W Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina w dniu 14 XII 1970 r. o godz. 6.00 wydzia-
∏y Zak∏adu Budowy Silników nie podj´∏y pracy, lecz przystàpi∏y do organizowa-
nia strajku. Na ich wezwanie przy∏àczy∏y si´ inne wydzia∏y Stoczni. Na Wydzia-
le S-5 jeden z pracowników, który nie chcia∏ przerwaç pracy, prawdopodobnie
zosta∏ pobity. 

Mi´dzy godz. 9.00–10.00 nastàpi∏a zbiórka pod gmachem dyrekcji, skàd ca-
∏a grupa po godz. 10.00 wyruszy∏a na miasto, prawdopodobnie pod gmach
K[omitetu] W[ojewódzkiego] PZPR. Tu˝ przed godz. 13.00 ponownie powróci-
li na teren Stoczni ju˝ z opanowanym radiowozem, nale˝àcym do Przeds[i´bior-
stwa] ¸àcznoÊci o nr rej[estracyjnym] 0634 (liter nie pami´tam).

Radiowóz opanowany by∏ przez stoczniowców, którzy je˝d˝àc ze zwartym
t∏umem nawo∏ywali ca∏à za∏og´ do strajku. Na terenie „B” wzywano do przy∏à-
czenia si´ Wydzia∏u K-1 i K-3, a poniewa˝ niektórzy w dalszym ciàgu pozostawa-
li na stanowiskach pracy, pad∏o polecenie wy∏àczenia podstacji w[ysokiego]
n[api´cia] i w tej sytuacji zmuszenie wszystkich do postoju. Do podstacji uda∏a
si´ doÊç liczna grupa stoczniowców, którzy mieli dokonaç wy∏àczenia lub zmusiç
pracowników pe∏niàcych tam dy˝ur do tego. Poniewa˝ drzwi by∏y zamkni´te, si-
∏à dokonano otwarcia i wy∏àczono podstacj´. 

Radiowóz wraz z t∏umem przeszed∏ na teren Stoczni Remontowej, a nast´p-
nie pod Politechnik´ [Gdaƒskà], nawo∏ujàc do jednoÊci w strajku powszechnym.
Komunikat podany przez cz∏onków b´dàcych w radiowozie zapowiada: „W dniu
15 XII 1970 o godz. 7.00 zbiórka wszystkich pracowników na Wydziale, po tym
zabranie tylko he∏mów i wyjÊcie na miasto, przed Kom[itet] Woj[ewódzki] PZPR,
a nast´pnie udanie si´ do redakcji1 w celu og∏oszenia odpowiedniej informacji
o strajku powszechnym, nast´pnie do rozg∏oÊni radiowej2. Je˝eli nie zostanà spe∏-
nione ˝yczenia, placówki te majà byç opanowane przy pomocy si∏y”.

G∏ównym organizatorem jest Zak∏ad S, poniewa˝ na miasto pracownicy tego
zak∏adu wyprowadzili innych, m.in. takim przewodnikiem by∏ prac[ownik]
Wydz[ia∏u] S-5 z nr ew[idencyjnym] 60604.

Na dzieƒ 16 XII 1970 r. przewidziane jest równie˝ wydanie specjalnej ode-
zwy Komitetu Organizacyjnego. 

a Numer wpisano odr´cznie. 
1 Chodzi o tzw. Dom Prasy w centrum Gdaƒska.
2 Chodzi o siedzib´ Rozg∏oÊni Polskiego Radia w Gdaƒsku Wrzeszczu.
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W tej chwili prawdopodobnie dzia∏ajà ju˝: ogólnostoczniowy komitet i wy-
dzia∏owe. W dniu jutrzejszym zapowiedziano organizacj´ specjalnego Komitetu
Strajkowego na ca∏e Trójmiasto.

Z radiowozu pada∏y okrzyki: „Precz z Gomu∏kà”, „DoÊç ju˝ nakarmiliÊmy
Wietnamczyków i Arabów, którzy nie chcà pracowaç”, „Dla Rosji robimy statki
za zbo˝e, a oni rzekomo p∏acà nam zbo˝em, które idzie od nas, a póêniej barka-
mi wraca z powrotem”, „My chcemy chleba z mas∏em”.

Je˝eli chodzi o ogólnà atmosfer´, wi´c mog´ stwierdziç z ca∏à odpowiedzial-
noÊcià, ˝e ponad 80% za∏ogi, przynajmniej Wydz[ia∏u] W-3, zdecydowana jest do
powrotu [do] normalnej pracy, lecz sà jednostki przeciwne temu, co te˝ zauwa-
˝y∏em po dzisiejszym dniu. Sam osobiÊcie, kiedy zdecydowa∏em si´ opuÊciç teren
Stoczni o godz. 15.00, wi´c cz´Êç by∏a przeciwna mnie i gro˝ono nawet, ˝e zo-
stan´ pobity, a mówi∏ to Ruczyƒski W∏adys∏aw i Budziƒski Henryk. Mimo to
opuÊci∏em Stoczni´, z tym ˝e musia∏em si´ grubo t∏umaczyç w Sztabie S∏[u˝by]
Porzàdkowej.

Wracajàc do przemówieƒ Komitetu Strajkowego, kiedy nawo∏ywano wojsko
do nieu˝ywania broni, przemawiali: jeden z cz∏onków, który bra∏ udzia∏ w mani-
festacjach ulicznych w radiowozie (nazwiska nie znam i nr ewidencyjnego nie
mo˝na uchwyciç, bo chodzi w berecie3), starsza niewiasta, która rzekomo by∏a
wi´êniarkà obozów koncentr[acyjnych] od roku 1939–1945, oraz osobnik za-
ciàgajàcy akcentem rosyjskim, jak równie˝ jeden z pilotów z Zarz[àdu] Portu
w czapce marynarza.

„Ryszard”
Za zgodnoÊç por. Zb[igniew] Dziurawiecb

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 346–347.

b Adnotacj´ dopisano odr´cznie. 
3 Pracownicy stoczni nosili numery ewidencyjne na kaskach. 
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Nr 6

1970 grudzieƒ 16, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Ryszard” przyj´ty przez por. Zbigniewa Dziurawca

èród∏o: TW ps. „Ryszard” Tajne
Przyjà∏: por. Z[bigniew] Dziurawiec Egz. nr 2a

Dnia 16 XII 1970

Wyciàg z doniesienia

W dniu 16 XII 1970 r. na terenie Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina przed godz. 7.00
ponownie zorganizowano masówk´, w czasie której dyrektor wyjaÊnia∏ postula-
ty stawiane przez Komitet Strajkowy. Poniewa˝ nie wyczerpywa∏y one ca∏oÊci
˝àdaƒ, dlatego te˝ komitet zarzàdzi∏ strajk okupacyjny na 24 godziny, a je˝eli
postulaty nie b´dà realizowane, b´dzie trwa∏ nadal. W tym czasie pewna cz´Êç
zebranych skierowa∏a si´ w stron´ II bramy, w chwili zbli˝ania si´ poza bram´
pad∏a seria strza∏ów, w wyniku czego prawdopodobnie zosta∏ zabity jeden ze
stoczniowców oraz trzech zosta∏o rannych1 (mimo to osobiÊcie tego nie widzia-
∏em).

Po tym incydencie Komitet Strajkowy zarzàdzi∏ powrót wszystkich pracowni-
ków na wydzia∏y, a po opanowaniu radiow´z∏a wszystkie komunikaty podawa-
no drogà radiowà na wydzia∏y, poniewa˝ zainstalowano g∏oÊniki. [...]

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 344.

a Numer wpisano odr´cznie. 
1 Faktycznie zgin´∏o dwóch stoczniowców, a jedenastu zosta∏o rannych. 
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Nr 7

1970 grudzieƒ 17, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Dàbrowski” przyj´ty przez kpt. Z. Ratkiewicza

èród∏o: TW ps. „Dàbrowski” Gdaƒsk, 17 grudnia 1970 r.
Przyjà∏: kpt. Z. Ratkiewicz Tajne

Informacja

Nawiàzujàc do mojej relacji z dnia 15 grudnia br., dodaj´ dalszy przebieg wy-
darzeƒ, których by∏em Êwiadkiem:

Dnia 16 XII rano oko∏o 6.50 uda∏em si´ do kiosku przy dyrekcji stoczni. Na
placu przed dyrekcjà nie by∏o ˝adnych grup pracowników. Podczas gdy sta∏em
w kolejce, ma∏e grupy robotników udawa∏y si´ pod gmach dyrekcji. Gdy po oko-
∏o 15 minutach szed∏em przez plac, by∏y tam zgromadzone kilka grup. W jednej
z nich znajdowa∏ si´ [a]. Doszed∏ do mnie i zapyta∏, czy nie widzia∏em Jacuka.
Odpowiedzia∏em, ˝e nie. W jednej z grup podniós∏ si´ tumult. Zgromadzi∏o si´
tam coraz to wi´cej ludzi. Jedna kobieta Êredniego wzrostu [...] krzycza∏a na jed-
nego pracownika, który nawo∏ywa∏ zebranych, by si´ rozeszli do hal. Podhajski1
podszed∏ i wspólnie z tà kobietà wulgarnie odnosili si´ do tego cz∏owieka, ka˝àc
mu si´ usunàç. T∏um krzycza∏: „Zabraç mu czerwonà legitymacj´”. Cz∏owiek ten
si´ usunà∏. By∏ to jeden z delegatów wybranych w dniu poprzednim na wniosek
dyrektora stoczni. Nazwisko jestem w stanie ustaliç, gdy˝ znam go z widzenia na
zebraniach Klubu Turystów Pieszych.

Potem jak ten cz∏owiek odszed∏, ja [poszed∏em] na wydzia∏. Po przybyciu na
wydzia∏ us∏yszeliÊmy strza∏y. Podaj´, ˝e podczas gdy udawa∏em si´ na swój wy-
dzia∏, spotka∏em si´ z Janikiem. Powiedzia∏ mi, ˝e udaje si´ odszukaç Podhajskie-
go i razem pójdà opanowaç radiow´ze∏. Powiedzia∏em, i˝ widzia∏em Podhajskie-
go i ˝e on go szuka. Gdy po oko∏o 15 minutach wróci∏em na plac, by∏ tam ju˝
du˝y t∏um, okno na I pi´trze by∏o otwarte. Zainstalowane by∏y g∏oÊniki, mikro-
fon i przemawia∏ Podhajski. Oznajmi∏, ˝e na zebraniu w Domu Stoczniowca po-
wo∏ano 3 delegatów i uchwalono ˝àdania do w∏adz. Celem zorganizowania Ko-
mitetu [Strajkowego] poprosi∏, by z obecnych wys∏ano 2-osobowe delegacje
z ka˝dego wydzia∏u, by wziàç udzia∏ w pracach Komitetu. Po zg∏oszeniu si´ de-
legatów og∏oszono, ˝e powsta∏ Komitet Strajkowy2. W g∏oszonych mowach bra-
li najwi´cej udzia∏ Podhajski i osobnik niskiego wzrostu, czarne w∏osy, twarz po-
ciàg∏a. Janik sta∏ w oknie, lecz nie bra∏ udzia∏u w dyskusjach. Odezwa∏ si´ tak˝e
przedstawiciel dyrekcji p. Hajduga3, który okreÊli∏ si´ jako obserwator. 

a W oryginale zostawione puste miejsce. 
1 B∏´dnie zapisano jako Podhojski. Ryszard Podhajski – w grudniu 1970 r. cz∏onek Komitetu Straj-
kowego w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina. 
2 Chodzi o Rad´ Delegatów Robotników Strajkujàcych, zwanà równie˝ Radà Delegatów Za∏ogi,
która pe∏ni∏a funkcj´ komitetu strajkowego. W jej sk∏ad wchodzi∏o siedem osób, m.in. Zbigniew
Jarosz, Jerzy Górski, Lech Wa∏´sa, Ryszard Podhajski, Stanis∏aw Oziemb∏o, Kazimierz Szo∏och.
3 Karol Hajduga – in˝ynier, w grudniu 1970 r. z ramienia dyrekcji Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina
prowadzi∏ rozmowy z Komitetem Strajkowym. 
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Zorganizowano ceremoni´ wciàgni´cia flagi na maszt, uczczono minutà ciszy
pami´ç poleg∏ego przy bramie stoczniowca i odÊpiewano hymn paƒstwowy.
Nast´pnie uda∏em si´ na swój wydzia∏.

Przez g∏oÊniki og∏oszono na 12.30 lub 11.30 zebranie w sali BHP, na które
poproszono delegatów wybranych w dniu poprzednim na apel dyrektora. Po tym
zebraniu og∏oszono, ˝e powsta∏a Rada Delegatów Za∏ogi. Jak oÊwiadczy∏ w dniu
dzisiejszym Podhajski, sk∏ada∏a si´ z 7 osób, w tym wspomniana poprzednio ko-
bieta, która potem nie bra∏a jednak udzia∏u, odpad∏ tak˝e jeszcze jeden cz∏onek. 

Po tym odby∏y si´ jeszcze 3 lub 4 posiedzenia Rady, ostatnie o 2.30 rano dnia
17 XII br.

W dniu dzisiejszym oko∏o 12.30 mia∏em telefon od Podhajskiego, prosi∏ mnie,
jako przewodniczàcego Samorzàdu Hotelowego, o powiadomienie: [b] w wypad-
ku, gdyby si´ nie zg∏osi∏ w hotelu o godz. 14.00–14.30. Powiedzia∏, ˝e znajduje
si´ na terenie stoczni.

Po godz. 14.00 przyby∏ do mnie i powtórzy∏ swojà proÊb´ na dni nast´pne.
Nadmieni∏, ̋ e posiada wprawdzie gwarancj´ dyrektora ̊ aczka4, ̋ e nic mu si´ nie
stanie, gdy˝ jego dzia∏alnoÊç by∏a jak najbardziej pozytywna i by∏a skierowana
w kierunku utrzymania spokoju na terenie stoczni i niedopuszczenia do wyjÊcia
na miasto t∏umu. Pochwali∏ to tak˝e I sekretarz K[omitetu] Z[ak∏adowego] PZPR
tow. [Jerzy] Pieƒkowski. Nie mog∏em ustaliç, kto by∏ przewodniczàcym Rady
[Delegatów Za∏ogi], ale ze s∏ów Podhajskiego wynika∏o, ˝e to by∏ on, ˝e „rozma-
wia∏em wraz z dyrektorem ˚aczkiem z komendantem woj[ewódzkim] MO5

w sprawie wkroczenia milicji na teren stoczni”.
Mimo gwarancji dyrektora ˚aczka Podhajski obawia si´, ˝e cz∏onkowie Rady

zostanà aresztowani, gdy˝ zachodzi podejrzenie, ˝e utrzymujà kontakt ze Stocz-
nià Gdyƒskà im. Komuny Paryskiej. 

„Dàbrowski”

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 279–280.

b W oryginale zostawione puste miejsce.
4 Stanis∏aw ˚aczek – in˝ynier, od 1970 r. dyrektor Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina. 
5 Komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej by∏ wówczas p∏k Roman Kolczyƒski.
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Nr 8

1970 grudzieƒ 17, Gdaƒsk – Notatka s∏u˝bowa kierownika Grupy IV Wydzia∏u
III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej kpt. Franciszka Bodzenty

Gdaƒsk, dnia 17 XII 1970 r.
Tajne

Notatka s∏u˝bowa

W dniu dzisiejszym przeprowadzi∏em rozmow´ operacyjnà z in˝. Karolem
Hajdugà, który z ramienia dyrekcji Stoczni Gdaƒskiej uczestniczy∏ w rozmowach
z tzw. Komitetem Strajkowym, który poda∏ mi przebieg wypadków po godzinie
18.30 na terenie Stoczni.

Utworzona „Rada Delegatów Strajku Okupacyjnego”, która wch∏on´∏a po-
wsta∏y wczeÊniej „Komitet Strajkowy”, by∏a tworem, w którym obok rozwydrzo-
nych byli tak˝e stoczniowcy zdecydowanie przeciwni strajkowi (jak in˝. Gniech,
St[anis∏aw] Papuga, Zb[igniew] Krulicki i inni).

Wspomniana „Rada Delegatów” co pewien czas zbiera∏a si´ na posiedzenia
i radzi∏a, jakie podejmowaç decyzje co do dalszego trwania strajku. Na jednej
z kolejnych narad na sal´ obrad wszed∏ cz∏onek s∏u˝by porzàdkowej i zakomuni-
kowa∏, ˝e czo∏gi podjecha∏y do bram Stoczni – by∏o to oko∏o godziny 22.

Po krótkim czasie przyby∏ inny porzàdkowy, oÊwiadczajàc, ˝e MO wkracza do
Stoczni. 

W tej sytuacji na skutek informacji o wkroczeniu MO na teren Stoczni i zbli-
˝enia si´ wojska do bram w gronie delegatów zacz´∏a narastaç nerwowoÊç, oba-
wa i strach, g∏ównie uwidoczni∏o si´ to u cz∏onków powsta∏ego „Komitetu Straj-
kowego”.

W zwiàzku z tym dyr[ektor] ˚aczek wraz z jednym ze stoczniowców z „Ko-
mitetu Strajkowego” uda∏ si´ do gabinetu i porozumia∏ si´ telefonicznie z ko-
mendantem wojewódzkim MO, od którego otrzyma∏ zapewnienie, ˝e je˝eli si´
stoczniowcy zachowywaç b´dà spokojnie, w ˝adnym wypadku MO nie wkroczy
na teren zak∏adu. W sprawie tej nadano odpowiedni komunikat przez radiow´-
ze∏ zak∏adowy. Mimo tego w szeregi strajkujàcych wkrad∏ si´ niepokój i niedo-
wierzania obietnicy komendanta wojewódzkiego, gdy˝ ww. plotka b[ardzo] szyb-
ko „obieg∏a” Stoczni´. 

Oko∏o godziny 2.00 dnia 17 XII [19]70 r. zacz´∏y wychodziç pierwsze grupy
robotników i praktycznie rzecz bioràc, od tego momentu trwa nieprzerwanie
opuszczanie Stoczni. Charakterystycznym jest fakt, ˝e sami cz∏onkowie „Komi-
tetu Strajkowego” wyszli ze Stoczni w jednej z pierwszych grup.

Rozmówca mój zaznaczy∏, ˝e „Komitet Strajkowy” ma zas∏ug´ w tym, ˝e po-
trafi∏ opanowaç sytuacj´ i nie dopuÊci∏ do wyjÊcia na miasto. Moim zdaniem za-
sadniczy wp∏yw na powstrzymanie strajkujàcych mia∏ fakt u˝ycia przez wojsko
broni i ranienia kilku osób, gdy˝ w tym przypadku reakcja by∏a natychmiastowa
– powrót do Stoczni.

Stàd te˝ intencje powsta∏ego „Komitetu Rewolucyjnego” opanowania sytuacji
na Stoczni wydajà si´ co najmniej wàtpliwe.
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Na moje pytanie o nazwiska osób – cz∏onków „Komitetu Rewolucyjnego”
i „Strajkowego” K[arol] H[ajduga] odpowiedzia∏, ˝e zapami´ta∏ tylko jednego, tj.
pracownika wydzia∏u W-4 [Lecha] Wa∏´s´. Jest to cz∏owiek w m∏odym wieku
i nosi krótko strzy˝onà bródk´. By∏a propozycja, aby jego wybraç na przewodni-
czàcego „Rady”, jednak z uwagi na brak jednomyÊlnoÊci od∏o˝ono ten punkt na
dalszy plan obrad, co konsekwentnie spowodowa∏o, ˝e zapomniano tego wybo-
ru dokonaç i „Rada” dzia∏a∏a bez jednoosobowego kierownictwa. K[arol] H[aj-
duga] stwierdzi∏ tak˝e, ˝e g∏os Wa∏´sy przypomina∏ mu g∏os stoczniowca, który
przemawia∏ przez mikrofon z radiowozu skradzionego sprzed K[omitetu] W[oje-
wódzkiego] PZPR.

Kierownik Grupy IV Wydz[ia∏u] III
Kpt. Fr[anciszek] Bodzentaa

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 286–287.

a Powy˝ej równie˝ odr´czna parafa.
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Nr 9

1970 grudzieƒ 18, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Stanis∏aw” przyj´ty przez kpt. Z. Ratkiewicza

èród∏o: TW ps. „Stanis∏aw” Gdaƒsk, 18 grudnia 1970 r.
Przyjà∏: kpt. Z. Ratkiewicz Tajne

Egz. nra

Informacja

Przebieg wydarzeƒ w Stoczni Gdaƒskiej dnia 16 XII [19]70 r. Oko∏o godz. 8.00
robotnicy ma∏ymi grupkami zacz´li gromadziç si´ przed budynkiem dyrekcji.
Atmosfera by∏a napi´ta, lecz wydaje si´, ˝e troch´ ∏agodniejsza ni˝ w dwu poprzed-
nich dni[ach]. Rozpocz´li dialog pomi´dzy dyr[ektorem] ˚aczkiem, in˝. Haj-
dugà i robotnikami, nast´pnie dyrekcja udost´pni∏a mikrofon przedstawicielowi
robotników, który nawo∏ywa∏ do rozsàdku i opanowania. Wysi∏ki te by∏y po-
trzebne, poniewa˝ przed kilkoma minutami nastàpi∏a tragedia na II bramie, gdzie
w wyniku salwy wojska Êmierç ponios∏o dwu robotników, a kilku zosta∏o ran-
nych. Robotnicy wywiesili bia∏à flag´ na szpitalu z namalowanym krwià czerwo-
nym krzy˝em i na terenie Stoczni flagi bia∏o-czerwone z krepà opuszczone do pó∏
masztu na znak ˝a∏oby. Nast´pnie wybrano na wydzia∏ach po trzech delegatów
do Komitetu Strajkowego. Komitet Strajkowy rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç od powo∏a-
nia sekretariatu, który podawa∏ przez radiow´ze∏ komunikaty nawo∏ujàce do za-
bezpieczenia stanowisk pracy, statków b´dàcych na wyposa˝eniu oraz obiektów
przemys∏owych Stoczni, jednoczeÊnie og∏osi∏ 24-godz[inny] strajk okupacyjny.
By∏ to najwy˝szy czas (godz. 11.00), poniewa˝ ju˝ odzywa∏y si´ odg∏osy palenia
hal produkcyjnych, np. P-l.

Wi´kszoÊç robotników wróci∏a na swoje miejsca pracy, pozostali tylko ci, któ-
rzy zaj´li si´ organizowaniem ochrony Stoczni oraz sprawami organizacyjnymi,
jak np. przygotowaniem posi∏ków i zaopatrzeniem kiosków. Oko∏o godziny
14.00 radiow´ze∏ rozpoczà∏ nadawaç komunikaty ostrzegajàce stoczniowców
przed opuszczeniem terenu Stoczni. Mimo nawo∏ywania g∏oÊników MO do po-
wrotu do domu w sposób bezpieczny, wg komunikatów Komitetu Strajkowego
stoczniowcy po opuszczeniu terenu Stoczni sà aresztowani. JednoczeÊnie nada-
wane sà apele do ˝o∏nierzy, by nie strzelali do ludzi. Stra˝ porzàdkowa stocz-
niowców dosta∏a polecenie pilnowania ogrodzenia, poniewa˝ nieznani osobnicy
przedostajà si´ do Êrodka w nieznanych celach. Kilka takich osób zatrzymano
i przyprowadzono do Komitetu. W godzinach wieczornych po∏àczono sieç ra-
diow´z∏a ze Stocznià Remontowà i Pó∏nocnà, teraz komunikaty by∏y wspólne.
Informowano pozosta∏e stocznie, i˝ w Stoczni Gdaƒskiej trwa strajk okupacyjny,
oraz nawo∏ywano do utrzymania porzàdku.

Oko∏o godz. 22.00 podano komunikat, i˝ stra˝e stoczniowe nie b´dà nikomu
utrudnia∏y opuszczenia terenu Stoczni, by∏o to wynikiem przemówienia wicepre-

a Nie wpisano numeru. 
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miera Kocio∏ka. Oko∏o godz. 3.00 dnia 17 XII stoczniowcy w ma∏ych grupach
rozpocz´li opuszczanie terenu Stoczni i powrót do domów. Pozostali zdecydowa-
ni na strajk robotnicy oraz ci, których obecnoÊç by∏a na Stoczni konieczna ze
wzgl´du na bezpieczeƒstwo obiektów przemys∏owych. W sk∏ad Komitetu Straj-
kowego weszli przewa˝nie ludzie m∏odzi, poni˝ej 30 lat. Nazwisk nie podano do
wiadomoÊci.

„Stach”

Zadanie:
W dalszym ciàgu zwróciç uwag´ na wypowiedzi oraz panujàce nastroje wÊród

za∏ogi w St[oczni] Gdaƒskiej.

Uwagi w∏asne:
Zdaniem TW sytuacja w Stoczni Gdaƒskiej poma∏u dojdzie do normy. Obecnie

przeprowadza si´ weryfikacj´ osób, cz´Êç z nich nie zostanie przyj´ta do pracy.
TreÊç informacji naÊwietla sytuacj´ w krytycznych dniach w Stoczni Gdaƒskiej

i wykorzystaç je do informacji wydzia∏owej.

Insp[ektor] operacyjny 
kpt. Z. Ratkiewicz

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 284–285.
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Nr 10

1970 grudzieƒ 19, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Dàbrowski” przyj´ty przez kpt. Z. Ratkiewicza

èród∏o: TW ps. „Dàbrowski” Gdaƒsk, dnia 19 XII 1970 r.
Przyjà∏: kpt. Z. Ratkiewicz Tajne

Egz. nra

Informacja
dot[yczy]: zgromadzenia mieszkaƒców D[omu] S[toczniowca nr] 2

w dniu 17 XII [19]70 r.

Na temat tego zgromadzenia rozmawia∏em w dniu wczorajszym z Foksiƒskim
Stanis∏awem, który by∏ tam obecny. Powiedzia∏ mi tyle, ˝e Janek i Podhajski opo-
wiadali o tym, jak zorganizowa∏a si´ na terenie stoczni Rada Delegatów Za∏ogi
i o przebiegu poszczególnych posiedzeƒ delegatów. Ze strony mieszkaƒców pa-
d∏y pytania, dlaczego podj´to w koƒcu decyzj´ o opuszczeniu stoczni. Podhajski
wyjaÊni∏, ˝e do tego dosz∏o, poniewa˝ wÊród delegatów wybranych na wydzia-
∏ach na wniosek dyrektora ˚aczka wi´kszoÊç by∏a partyjnych dzia∏aczy. O tym,
dlaczego podj´to decyzj´ opuszczenia Stoczni, Podhajski mia∏ powiedzieç, ˝e
otrzymali ultimatum, ˝e o ile za∏oga nie opuÊci terenu zak∏adu, to o godzinie
6 rano 17 XII 1970 r. wkroczà na teren stoczni oddzia∏y wojska i milicji.

„Dàbrowski”

Dotyczy nastrojów wÊród mieszkaƒców D[omu] S[toczniowca nr] 2
WÊród mieszkaƒców odczuwa si´ ogólny nastrój przygn´bienia i niepewnoÊci

co do dalszego losu. Nie dyskutuje si´ o minionych wydarzeniach, lecz o tym, kie-
dy b´dzie mo˝na podjàç prac´. Ludzie nie majà pieni´dzy i martwià si´, czy choç
przed Êwi´tami otrzymajà zaliczk´. Na tablicy wisi og∏oszenie Z[jednoczenia]
P[rzemys∏u] O[kr´towego], ˝e praca rozpocznie si´ oko∏o 21 b[ie˝àcego] m[iesià-
ca] i ˝e ka˝dy otrzyma indywidualne zawiadomienie. To w∏aÊnie ka˝dego stawia
w pewnà niepewnoÊç, kto otrzyma wezwanie, a jeÊli nie, to co dalej. Bo ka˝dy
zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e musi pracowaç, by mieç êród∏o utrzymania. 

„Dàbrowski”

Zadanie dla TW pozostaje nadal aktualne z poprzedniego spotkania. Spotka-
nie ograniczy∏o si´ do przekazania materia∏ów.

kpt. Z. Ratkiewicz
[...]b

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 297.

a Nie wpisano numeru. 
b Opuszczony zosta∏ fragment dotyczàcy liczby kopii dokumentu i jego archiwizacji. 
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Nr 11

1970 grudzieƒ 19, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Anna” przyj´ty przez por. M. Âliwiƒskiego

èród∏o: TW ps. „Anna” Tajne
Przyjà∏: por. M. Âliwiƒski Egz. nr 3a

w dniu 19 XII 1970 r. 

Informacja

W dniu 18 XII 1970 r. ob. Boles∏aw Zatorski opowiada∏ o przebiegu wypad-
ków w Stoczni Gdaƒskiej. Ww. jest brygadzistà w Dziale EG. Jako jednà z przy-
czyn zajÊç podawa∏ nierównomierny podzia∏ premii. Porównywa∏ swojà premi´
z premià kier[ownika] dzia∏u, niejakiego ob. Filipowicza. Nie bardzo móg∏ okre-
Êliç wys[okoÊç] premii ww., poniewa˝ do oficjalnej wiadomoÊci podawane sà wy-
∏àcznie premie robotnicze. 

Nast´pnie opowiada∏ o pierwszych wypadkach. Delegacja robotników zwró-
ci∏a si´ do dyrektora Stoczni z pytaniem o wys[okoÊç] jego premii. Dyrektor od-
powiedzia∏, ˝e na pewno jego premia jest znacznie wy˝sza od robotniczej, nie-
mniej ile wynosi, nie mo˝e powiedzieç, poniewa˝ jej jeszcze nigdy nie otrzyma∏
(jako wyjaÊnienie poda∏, ˝e dyr[ektor] pe∏ni swojà funkcj´ od kilku dni i ˝e jest
dobrze widziany wÊród pracowników jako starszy stoczniowiec). Robotnicy
w swoim wystàpieniu domagali si´ realizacji postulatów wniesionych na spotka-
niu z tow. Kocio∏kiem przed rozruchami. W tej sprawie zwrócili si´ do I sekre-
tarza Stoczni [...]. Poniewa˝ podczas zaczynajàcych si´ rozruchów nikt z kierow-
nictwa nie zajà∏ si´ radykalnie sprawà, robotnicy ze swego grona powo∏ali Rad´
Delegatów Robotniczych (która w∏aÊciwie by∏a Radà Strajku), której zadaniem
g∏ównym by∏o utrzymanie porzàdku na terenie Stoczni, unikni´cie dewastacji
mienia. Robotnicy – „starsi stoczniowcy” dokonywali samosàdu na tych, którzy
dopuszczali si´ tego typu czynów, np. zlinczowali ch∏opców z O[chotniczego]
H[ufca] P[racy], którzy chcieli zniszczyç kiosk na terenie Stoczni. Zlinczowali
równie˝ jakàÊ ósemk´ cywili, którzy przez p∏ot przedarli si´ na teren Stoczni.
WyjaÊni∏ równie˝ powód zabicia 4 stoczniowców przez wojskowych. OkreÊli∏ ich
jako smarkaczy, gdy˝ wczeÊniej wszyscy pracownicy byli poinformowani przez
megafony, by nie podchodziç do bramy, czwórka ta oÊwiadczy∏a, ˝e na pewno do
braci wojsko strzelaç nie b´dzie. Wojskowi na komend´ oficera oddali 1 strza∏ ze
Êlepaków, nast´pne ju˝ Êmiertelne.

Na terenie Stoczni stoczniowcy dlatego ograniczali wst´p z zewnàtrz mi´dzy
innymi wojska i milicji, gdy˝ bali si´ dewastacji z ich strony i obcià˝enia winà ro-
botników. Wymieniony Boles∏aw Zatorski u˝ywa∏ podczas swojej wypowiedzi
formy „my” bàdê „starzy stoczniowcy”. [...]

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 326–327.

a Numer wpisano odr´cznie. 
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Nr 12

1970 grudzieƒ 22, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Ryszard” przyj´ty przez por. Zbigniewa Dziurawca

èród∏o: TW ps. „Ryszard” Tajne
Przyjà∏: por. Z[bigniew] Dziurawiec Egz. nr 2a

Gdaƒsk, dnia 22 XII 1970 r.

Wyciàg z doniesienia

I. W dniu 21 XII 1970 r. w zwiàzku ze wznowieniem dzia∏alnoÊci produkcyj-
nej w gdaƒskiej Stoczni im. Lenina, ponownie mia∏em mo˝liwoÊç obserwacji pa-
nujàcej atmosfery i przys∏uchiwania si´ komentarzom i dyskusjom na temat
zmian w sk∏adzie KC i Sekretariatu PZPR. 

Wi´kszoÊç stoczniowców pot´pia obecnie zajÊcia, jakie mia∏y miejsce w ubie-
g∏ym tygodniu. Je˝eli chodzi o pod∏o˝e, wi´c zdania bywajà podzielone, nato-
miast je˝eli chodzi o rabunki i rozbijanie sklepów, wi´c w ca∏oÊci pot´piajà
i w ogóle nie wyst´pujà w ich obronie.

OdnoÊnie [do] nowego sk∏adu i zmian w KC PZPR z zadowoleniem stocz-
niowcy odnoszà si´ do wyboru E[dwarda] Gierka1 na I sekret[arza] KC. Powo-
dem tej sympatii daje si´ wyczuç to, ˝e b´dàc I sekr[etarzem] K[omitetu] W[oje-
wódzkiego] w Katowicach i cz∏onkiem KC, umia∏ zapobiec podobnym zajÊciom.
Tym wi´ksza jest sympatia, ˝e na Âlàsku rzekomo bra∏o udzia∏ wiele osób w ma-
nifestacjach, lecz nie dosz∏o do strzelaniny i morderstw, a wszystko to przypisu-
jà stoczniowcy rozwadze E[dwarda] Gierka. Niezbyt zadowolenie jest wÊród
stoczniowców w zwiàzku z wyborem St[anis∏awa] Kocio∏ka do sk∏adu Sekreta-
riatu KC. Wynikiem niezadowolenia jest to, ˝e b´dàc w Gdaƒsku w czasie zajÊç,
nie umia∏ im zapobiec, a gorycz t´ pog∏´bia twierdzenie niektórych, ˝e jakoby
w∏aÊnie wiceprem[ier] St[anis∏aw] Kocio∏ek wyda∏ zezwolenie w∏adzom porzàd-
kowym na u˝ywanie broni. Takowe twierdzenia propagujà Budziƒski Henryk
i Rudzyƒski W∏adys∏aw oraz Samsik Jerzy – cz∏[onkowie] partii.

Przys∏uchujàc si´ dyskusjom, zaskoczeniem dla wielu by∏o usuni´cie ze sk∏a-
du Sekretariatu KC M[ariana] Spychalskiego2, a co jest powodem zaskoczenia,
trudno wysondowaç. 

II. Je˝eli chodzi o dzieƒ 22 XII 1970 r., wi´c wszyscy wezwani pracownicy
pracowali normalnie na swoich stanowiskach. Szczególnych dyskusji nie prowa-
dzono. 

„Ryszard”
bZa zgodnoÊç por. Zb[igniew] Dziurawiecb

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 343.

a Numer wpisano odr´cznie. 
b–b Adnotacj´ dopisano odr´cznie. 
1 Edward Gierek zosta∏ I sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR 20 XII 1970 r.
2 Marian Spychalski zosta∏ usuni´ty z Biura Politycznego KC PZPR 20 XII 1970 r. 
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Nr 13

1970 grudzieƒ 22, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Aga” przyj´ty przez kpt. Z. Ratkiewicza

èród∏o: TW ps. „Aga” Gdaƒsk, dnia 22 XII 1970 r.
Przyjà∏: kpt. Z. Ratkiewicz Tajne

Egz. nra

Informacja

Relacja z dnia 21 XII 1970 r. z Dzia∏u Mu 
Na ogó∏ wszyscy z du˝ym zadowoleniem zaakceptowali zmiany w Komitecie

Centralnym, a szczególnie fakt, ˝e I sekr[etarzem] wybrano Edwarda Gierka.
JednoczeÊnie zaznaczajà (Józef Âwiderski, Edmund Walendziukb, Barbara Luberek
– ta szczególnie, Krystyna Majchrzak-Wyszyƒska, a nawet Stanis∏aw Brodowski)
dobitnie, ˝e jest to szczególnà zas∏ugà stoczniowców gdaƒskich, oni pierwsi za-
strajkowali, oni to wywalczyli. Z kolei z ma∏pià z∏oÊliwoÊcià cytowali te ust´py
z przemówienia Edwarda Gierka dot[yczàce] niew∏aÊciwej polityki Partii w sto-
sunku do klasy robotniczej jako ca∏oÊci, a szczególnie niepartyjnych, których
ogromna wi´kszoÊç. Czerwona bur˝uazja (jak stwierdzi∏a Barbara Luberek), któ-
ra pomiata robotnikiem i ludêmi pracy, nie liczàc si´, ˝e ludziom z g∏odu i braku
odpowiedniego wynagrodzenia za prac´ brzuch do krzy˝a przyrasta, dosta∏a do-
brà lekcj´. Prowokowaç i mordowaç uczciwych ludzi, którzy z g∏odu zdychajà,
to potrafià. Edmund Walendziuk mia∏ du˝e zastrze˝enia do tego, ˝e Edward Gie-
rek w swoim przemówieniu zaznaczy∏, ˝e Polska nadal b´dzie umacniaç sojusz
i przyjaêƒ ze Zwiàzkiem Radzieckim. Z satysfakcjà przyj´to równie˝ do wiado-
moÊci stwierdzenie Edwarda Gierka, i˝ nieprzemyÊlane koncepcje w polityce go-
spodarczej sta∏y si´ przyczynà strajku, tak interpretowano. Zachwyceni byli
wszyscy (ja te˝) zmianami w programie telewizyjnym, tj. projekcjà filmu Album
polski1. Ca∏y czas karmiono nas starymi, g∏upimi filmami, a przecie˝ jest tyle do-
brych polskich filmów. Brodowskiemu i Âwiderskiemu szczególnie podoba∏o si´,
˝e E[dward] Gierek wymieni∏ wierzàcych i niewierzàcych.

Z Dzia∏u S-5 (P-1) przyszed∏ do nas ob. Szczawiƒski, a poniewa˝ by∏ wózkiem,
wi´c zabra∏am si´ z nim na stoczni´. Nie omieszka∏ mnie zapytaç o nastrój w na-
szym dziale w zwiàzku ze zmianami w KC. Stwierdzi∏, ˝e u nich w S-5 z ochotà
zabrali si´ do pracy, bo wierzà w Gierka, on nie puszcza s∏ów na wiatr, pokaza∏
to w Katowicach. A ten „p∏aczek” to teraz oÊlep∏, za te wszystkie krzywdy, któ-
re ludziom, robotnikom wyrzàdzi∏, a teraz to chcia∏ dos∏ownie zg∏adziç klas´ ro-
botniczà. Ponadto zaznaczy∏, ˝e na S-5 dyskutuje si´ i snuje prognozy co do

a Nie wpisano numeru. 
b W dokumentach pisze si´ czasem Walendziuch.
1 Album polski – film w re˝yserii Jana Rybkowskiego, nakr´cony w 1970 r. na zamówienie w∏adz
dla uczczenia 25-lecia PRL. Film mia∏ przede wszystkim podkreÊliç obecnoÊç Polski na kresach za-
chodnich i rozwój ziem odzyskanych. W rolach g∏ównych wystàpili Andrzej Seweryn, Jan Machul-
ski i Barbara Brylska.
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zmian w rzàdzie. Oczekujà, ˝e przewodniczàcym Rady Paƒstwa winien zostaç
Mieczys∏aw Moczar2, stary partyzant z czasów okupacji, walczàcy razem z robot-
nikiem i ch∏opem, znajàcy dobrze klas´ robotniczà.

W czasie godzin pracy by∏am u in˝. Witczuka po podpis w teleksie, chcàc ta-
kowy wys∏aç normalnym trybem. [...] Witczyk powiedzia∏ mi w zaufaniu, ˝e bar-
dzo du˝o osób ze stoczni zatrzymano, na P-1 znaleziono w szafce ubraniowej pi-
stolet maszynowy, który jeden z robotników ukrad∏ milicji.

Przed podpisaniem nowych przepustek dla pracowników Dzia∏u Mu zarówno
on, jak i A. Trojanowski musieli por´czyç dyrektorowi stoczni, i˝ nikt z naszego
dzia∏u nie bra∏ udzia∏u w strajku. „Wi´c por´czyliÊmy – powiedzia∏ – no bo prze-
cie˝ miejsca pracy nikt z naszych ludzi nie opuÊci∏, a jeÊli chodzi o Luberkowà, to
przecie˝ ona sz∏a w pochodzie po godzinach pracy i za to nie mo˝e odpowiadaç”.
MO – twierdzi∏ dalej in˝. Witczuk – ma wszystkich demonstrantów jak na d∏oni,
ca∏oÊç pochodów i demonstracji by∏a przez MO bezustannie filmowana. [...] 

Relacja z dnia 22 grudnia 1970 r. z Dzia∏u Mu
Zauwa˝y∏am, ˝e A. Trojanowski przesta∏ si´ trzàÊç ze strachu, odsapnà∏ rów-

nie˝ J[ózef] Âwiderski. [...] W chwil´ póêniej wesz∏a do nas Barbara Luberek.
J[ózef] Âwiderski wszczà∏ dyskusj´ na temat wydarzeƒ w Gdyni, zrelacjonowa-
nych mu przez naocznego Êwiadka, rzekomo jego dobrego znajomego. Otó˝, jak
twierdzi i szeroko rozpowiada Âwiderski, ludzie wysiadajàcy z kolejki elektrycz-
nej na przystanku Gdynia Stocznia zostali ni stàd, ni zowàd ostrzelani na moÊcie
przez wojsko. Masakra by∏a niesamowita. Przed bramà Stoczni im. Komuny
Paryskiej wojsko czy milicja zastrzelili mi´dzy innymi kobiet´ b´dàcà w cià˝y
z dzieckiem, które prowadzi∏a za r´k´. Barbara Luberek nie tylko, ˝e przytaki-
wa∏a, ale jeszcze dodawa∏a szczegó∏y, ˝e w Gdyni dlatego jest tak ma∏o zniszczeƒ,
bo natychmiast strzelano do Bogu ducha winnej ludnoÊci, zarówno przed Stocz-
nià Gdyƒskà, na moÊcie na przystanku, jak równie˝ przy Prezydium [Miejskiej
Rady Narodowej w Gdyni]. Samych rannych by∏o w Gdyni 600 osób. Nie ma
˝adnych oficjalnych pogrzebów. Za jakàÊ grubszà ∏apówk´ uda∏o si´ jego znajo-
mej wykupiç cia∏o syna i pochowaç ukradkiem na cmentarzu. Reszta trupów jest
pogrzebana przez MO w nieznanym miejscu i rodziny tych zabitych nie majà
o swoich bliskich ˝adnych wiadomoÊci. Ponadto Âwiderski mówi∏, ˝e wojsko
i milicja strzela∏a do malutkich dzieci, które sz∏y do przedszkola. Wtedy w∏àczy-
∏a si´ Luberek z dodatkowà informacjà, i˝ jakaÊ piel´gniarka opowiada∏a jej zna-
jomej, ˝e do szpitala w Gdyni przywieziono w nieprzytomnym stanie 12-letnie-
go ch∏opca, któremu milicja pa∏kami odbi∏a nerki. Dziecka tego nie mo˝na by∏o
nawet pokazaç matce. Âwiderski doda∏, ˝e masa ludzi jest pobitych przez milicj´
w bestialski sposób, szczególnie kobiet i dzieci. Luberkowa zaÊ oÊwiadczy∏a,
a przytaknà∏ jej Âwiderski, ˝e w Gdyni MO znalaz∏a wczoraj uduszonych dwóch
milicjantów. Doda∏a, ˝e w Gdyni nie koniec, takich uduszonych b´dzie wi´cej.
Potem jakoÊ zmieni∏ si´ temat rozmowy, bo Luberkowa zacz´∏a wybrzydzaç Âwi-
derskiemu od czerwonej bur˝uazji. Ten zaczà∏ si´ jàkaç i stwierdzi∏, ˝e partyjni

2 Mieczys∏aw Moczar – wówczas (od 20 XII 1970 r.) cz∏onek Biura Politycznego KC PZPR, tak˝e
cz∏onek Rady Paƒstwa i sekretarz KC.
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wszystko wiedzieli, ale co mogli zrobiç, przecie˝ wiedzieli, ˝e ci wszyscy dzia∏a-
cze partyjni mieli olbrzymie dochody, ˝e by∏y jakieÊ przesuni´cia z powodu po-
czynionych machlojek. Tak, a Luberkowa i Walendziuk dodali, i˝ jak pali∏ si´ Ko-
mitet Wojewódzki [PZPR], to ludzie nie znaleêli tam zwyk∏ej wódki, ale za to
mas´ drogich koniaków, likierów itp. Tam si´ urz´dowa∏o z pe∏nym ˝o∏àdkiem,
tam nie karmiono pasztetowà z papieru toaletowego. By∏y co chwila tym podob-
ne rozmowy, które jeszcze jestem przekonana b´dà kontynuowane, szczególnie
przez Âwiderskiego, co codziennie ma jakieÊ nowe informacje z ubieg∏ych wyda-
rzeƒ. W ka˝dym bàdê razie zarówno E[dmund] Walendziuk, Barbara Luberek,
jak Józef Âwiderski stwierdzajà zgodnie, ˝e prowokacja by∏a ze strony milicji, ˝e
ci wszyscy co grabili, rzucali kamieniami itp., to wynaj´ci prowokatorzy. Luber-
kowa przysi´ga∏a, ˝e milicja zacz´∏a strzelaç do bezbronnego i spokojnie strajku-
jàcego pochodu pierwsza. 

Zadanie:
Ustaliç dalsze osoby, które w sposób tendencyjny naÊwietlajà panujàcà sytu-

acj´ w Stoczni Gdaƒskiej oraz podburzajà do dalszego strajku.

Uwagi w∏asne:
Pracownicy Dzia∏u Zaopatrzenia sà bardzo wrogo nastawieni do osób zajmu-

jàcych kierownicze stanowiska w partii. Co do osoby Luberek i Âwiderskiego, to
nie ma najmniejszej wàtpliwoÊci, ˝e sà to roznosiciele fa∏szywych wiadomoÊci.
Otrzymany materia∏ potwierdza posiadana ju˝ wiadomoÊç z innych êróde∏.

Zebraç materia∏y dot[yczàce] Âwiderskiego i przekazaç do K[omitetu] Z[ak∏a-
dowego]3.

St[arszy] insp[ektor] Wydzia∏u III
Kpt Z. Ratkiewicz 

[...]c

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 306–310.

c Opuszczony zosta∏ fragment dotyczàcy liczby kopii dokumentu i jego archiwizacji.
3 Chodzi o Komitet Zak∏adowy PZPR w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina. 

S∏awomir Cenckiewicz

296



Nr 14

1970 grudzieƒ 31, Gdaƒsk – Donos tajnego wspó∏pracownika S∏u˝by Bezpieczeƒ-
stwa o pseudonimie „Dàbrowski” przyj´ty przez kpt. Z. Ratkiewicza

èród∏o: TW ps. „Dàbrowski” Gdaƒsk, 31 grudnia 1970 r.
Przyjà∏: kpt. Z. Ratkiewicz Tajne
31 XII 1970 r. Egz. nra

Informacja
dot[yczy]: nastrojów wÊród za∏ogi Stoczni Gdaƒskiej

W Domu Stoczniowca nr 2 nadal po zmianach, jakie nastàpi∏y w KC PZPR
i rzàdzie, jest spokojnie. Nie widzi si´ ju˝ ogólnego zdenerwowania. [...] Od cza-
su do czasu s∏yszy si´ rozmowy na temat niedawnych wydarzeƒ wÊród grupek
dwu- lub trzyosobowych. W rozmowach tych wyra˝ane sà opinie, ˝e wystàpie-
nie stoczniowców jednak na coÊ si´ przyda∏o, bo doprowadzi∏o do powa˝nych
zmian personalnych w rzàdzie, jak i w partii. Na ogó∏ wyra˝a si´ nadziej´, ˝e I se-
kretarz KC Gierek jest godny zaufania i ˝e posiada za sobà ca∏à armi´ górników,
a jak jeszcze trzeba, b´dzie mia∏ za sobà ca∏à reszt´ stoczniowców, to „ju˝ mu nic
nikt nie zrobi” (wypowiedê Krzotek Lucjan i Kwiatek).

S∏yszy si´ wiele g∏osów niezadowolenia z tego, ˝e nie usuni´to ze sk∏adu Biu-
ra Politycznego Logi-Sowiƒskiego1 za to, ˝e jako zwiàzki zawodowe nie wystàpi∏
w obronie robotników, oraz Stanis∏awa Kocio∏ka za jego drugie przemówienie
w TV z dnia 16 XII [19]70 r. O Kocio∏ku mówi si´, „˝e ju˝ chyba wi´cej w stocz-
ni si´ nie odwa˝y pokazaç na ˝adnym zebraniu. DziÊ wieczorem, b´dàc w kawiar-
ni D[omu] S[toczniowca nr] 2, zosta∏em poproszony do grupy dyskutujàcych.
Krzotek Lucjan, Kwiatek, Sowiƒski Janusz oraz narzeczona Krzotka, która jest
zatrudniona w szpitalu w [Gdyni] Red∏owie. Rozmawiali oni o brutalnych meto-
dach stosowanych przez MO podczas ostatnich zajÊç. Narzeczona Krzotka opo-
wiada∏a mi´dzy innymi o tym, ˝e pracownicy MO zachowywali si´ brutalnie
i arogancko wobec personelu lekarskiego i piel´gniarek w Red∏owie. Dosz∏o tam
podobno do bardzo drastycznej rozmowy pomi´dzy jednym z lekarzy a funkcjo-
nariuszem MO. Lekarz ten by∏ póêniej wzywany do prokuratury. Jeden z funk-
cjonariuszy MO mia∏ si´ wyraziç: „My si´ za was, s∏u˝b´ zdrowia, tak˝e jeszcze
weêmiemy”. Opowiada∏a ona dalej, ˝e MO aresztowa∏o ludzi, którzy dobrowol-
nie zg∏osili si´ do szpitala, by oddaç krew dla ratowania rannych. Zostali oni wy-
wiezieni przez MO po oddaniu krwi. Zostali nawet poturbowani. Zwolniono ich
dopiero po interwencji dyrektora szpitala w Gdyni. [...]

Po ukazaniu si´ w „G∏osie Wybrze˝a” opisu ostatnich wydarzeƒ2 du˝o si´
mówi∏o o tym, ˝e opis ten nie jest obiektywny (tak samo mówi si´ w D[omu]

a Nie wpisano numeru. 
1 Ignacy Loga-Sowiƒski w 1970 r. utrzyma∏ cz∏onkostwo w Biurze Politycznym, by∏ wówczas tak-
˝e zast´pcà przewodniczàcego Rady Paƒstwa i przewodniczàcym Centralnej Rady Zwiàzków Zawo-
dowych. 
2 Chodzi zapewne o artyku∏ z 28 XII 1970 r.
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S[toczniowca nr] 2). Fakty przedstawione sà jednostronnie i kierowane sà w kie-
runku usprawiedliwienia brutalnej akcji milicji oraz faktu u˝ycia broni. W rela-
cji „G∏osu” mówi si´ o strza∏ach z t∏umu oraz atakach z t∏umu na MO. Nie po-
daje si´ dok∏adnej iloÊci zabitych i rannych, tak ze strony MO, jak i osób
cywilnych. Od Krotowskiego oraz Pietrulewicza s∏ysza∏em, ˝e po ukazaniu si´ te-
go artyku∏u jakieÊ grupki ludu pali∏y gazety przed „Domem Prasy” w Gdaƒsku.
Pietrulewicz mówi∏, ˝e s∏ysza∏ o tym, ˝e przed komendà MO jacyÊ ludzie zapala-
jà Êwieczki i naklejajà jakieÊ kartki na murach. Wiele mówi si´ o nieludzkim trak-
towaniu przez MO aresztowanych, o biciu, torturowaniu. Marciniak mówi∏, ˝e
niedopa∏ki papierosów gaszono aresztowanym na r´kach i ramionach. [...]

„Dàbrowski”

Zadanie:
Ustaliç osoby, które w obecnej chwili nadal prowadzà rozrabiackà robot´, jak

namawianie innych do podj´cia ponownego strajku, wrogo wypowiadajà si´
w stosunku do PRL.

Uwagi w∏asne:
TW ustnie zrelacjonowa∏, ˝e wÊród ca∏ej za∏ogi istnieje niezadowolenie z uwa-

gi na u˝ycie broni przez MO. Stwarzajà ró˝ne legendy na temat zn´cania si´ nad
rannymi przez funkcjonariuszy MO. Spotkanie z TW odby∏em w hotelu „Mono-
pol” o godz. 18. 

Kpt. Z. Ratkiewicz 
[...]b

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 311–313.

b Opuszczony zosta∏ fragment dotyczàcy liczby kopii dokumentu i jego archiwizacji.
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Nr 15

1971 styczeƒ 2, Gdaƒsk – Anonimowa notatka s∏u˝bowa na temat planowanej
akcji strajkowej w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina

Gdaƒsk, dnia 2 stycznia 1971 r.

Notatka s∏u˝bowa

W dniu 2 stycznia 1971 r. o godz. 12.30 otrzyma∏em anonimowy telefon z te-
renu Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina w Gdaƒsku, ˝e zak∏ad „C”, gdzie koncentru-
jà si´ Wydzia∏y K-4, C-2, C-3, C-4, C-5, P-1, GS i O-1, wi´kszoÊç obecnych przy-
gotowuje si´ na dzieƒ 4 I [19]71 do strajku. ˚àdania w dalszym ciàgu sà stawiane
– podwy˝ka p∏ac. Bli˝szych osób agitujàcych ani te˝ nawo∏ujàcych do strajku nie
ustali∏em. W tej sprawie powiadomi∏em dzia∏ajàce na miejscu grupy pracowni-
ków SB z kpt. E. Misztalem, którzy podj´li kroki w kierunku ustalenia bli˝szych
danych w tej sprawie. 

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 408.
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Nr 16

1971 styczeƒ, Gdaƒsk – Notatka s∏u˝bowa kpt. E. Misztala na temat nastrojów
wÊród za∏ogi Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina 

Gdaƒsk, dnia [a] 1971 r.

Notatka s∏u˝bowa

W dniu 7 stycznia 1971 r. k[ontakt] o[peracyjny] „W∏adek” poinformowa∏, ˝e
w dniu wczorajszym, tj. 6 stycznia 1971 odby∏o si´ zebranie otwarte w pionie dy-
rekcji, gdzie zebrani w czasie dyskusji wysuwali szereg postulatów i pytaƒ, cz´-
sto wr´cz demagogicznych, jak np.:

1) Jak d∏ugo trwa∏a sytuacja zmowy Gomu∏ki, Kliszki1, Jaszczuka2 i innych;
2) Kto z tych osób wymienianych pe∏ni∏ rol´ Berii3;
3) Kto rzàdzi milicjà – ˝e spe∏ni∏a tak brudnà rol´ w zajÊciach;
4) Dlaczego istnia∏o pole namiotowe ko∏o Bolszewa w pow[iecie] wejherow-

skim, gdzie do dnia dzisiejszego przetrzymuje si´ na mrozie oko∏o 500 osób;
5) Dlaczego nic si´ nie mówi o roli Spychalskiego, jakà odegra∏ w ostatnich

zajÊciach;
6) Wiele niewinnych osób zosta∏o zatrzymanych lub poszkodowanych przez

milicj´, wiele jeszcze nie wróci∏o do domu, a rodziny z niecierpliwoÊcià oczeku-
jà powrotu najbli˝szych i niejednokrotnie nie wiedzà, co si´ z nimi dzieje;

7) Czy Gomu∏ka sam zrezygnowa∏, czy te˝ zachorowa∏;
8) Czy zostanà pociàgni´ci do odpowiedzialnoÊci karnej;
9) Jak to by∏o, ˝e wi´kszoÊç cz∏onków KC da∏a si´ opanowaç przez dyktatu-

r´ Gomu∏ki;
10) Mamy pretensje do tow. Kocio∏ka, ˝e po wypadkach marcowych nama-

wia∏ studentów P[olitechniki] G[daƒskiej] do pot´pienia wystàpieƒ studentów
warszawskich4, a ju˝ wówczas by∏o wiadomo, ˝e nastàpi∏ kryzys polityczny
w Polsce;

11) Mamy dobry program, ale czy znów nie zostanie pogrzebany;
12) Zlikwidowaç sklepy z ˝ó∏tymi firankami „Konsumy”;
13) Poddaç rewizji ostatnie zmiany cen;
14) W Polsce mog∏o tak byç jak na W´grzech, gdy˝ decyzje w tej sprawie za-

pada∏y o dwa dni za póêno;
15) Winnych zajÊç postawiç przed sàdem;

a Pozostawiono puste miejsce. 
1 Zenon Kliszko w grudniu 1970 r. utraci∏ stanowisko sekretarza KC PZPR i cz∏onka Biura Poli-
tycznego.
2 Boles∏aw Jaszczuk zosta∏ w grudniu 1970 r. usuni´ty z Biura Politycznego, a w lutym 1971 r. z KC
PZPR. 
3 ¸awrientij Beria – w latach 1938–1953 szef s∏u˝by bezpieczeƒstwa ZSRR, 1941–1953 tak˝e wi-
cepremier, 1946–1953 cz∏onek Biura Politycznego, nast´pnie Prezydium KC Komunistycznej Partii
Zwiàzku Radzieckiego. W 1953 r. skazany na kar´ Êmierci, rozstrzelany.
4 Dzia∏o si´ to podczas wiecu 12 III 1968 r.
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16) Winna byç powo∏ana komisja sejmowa, która powinna zajàç si´ Êledz-
twem odnoÊnie [do] ostatnich zajÊç, gdy˝ MO jest stronà winnà zajÊç, dlatego nie
mo˝e prowadziç Êledztwa;

17) Stosunek milicji do robotników by∏ niew∏aÊciwy, bito niewinnych (poda-
wano przyk∏ady);

18) Co b´dzie z Logà-Sowiƒskim – musi odejÊç i odpowiadaç przed sàdem;
19) Ilu stoczniowców zosta∏o zatrzymanych przez MO i za co;
20) Gierek mówi∏, ˝e wszystko nale˝y puÊciç w niepami´ç, natomiast tow.

Bejm5 mówi∏ o karaniu winnych;
21) Jakie sà gwarancje zapewniajàce praworzàdnoÊç socjalistycznà;
22) Ludzie ˝àdajà konkretów w sprawie reform w kraju;
23) Mówi si´ o krytykowaniu z∏a, ale kto zapewni nietykalnoÊç tym ludziom

w przysz∏oÊci;
24) Gdyby stoczniowcy nie wyszli na ulice, nie by∏oby takich zmian w kraju;
25) Du˝o si´ mówi o zmianach na lepsze, ale nic si´ nie robi, co gorsze, nie

dajà gwarancji takiej poprawy. Konkretnie chodzi o zmiany w kierownictwie
w Radzie Zak∏adowej i Kom[itecie] Zak∏adowym [PZPR] Stoczni Gdaƒskiej oraz
najwi´cej protestów jest przeciwko Lodze-Sowiƒskiemu.

Na zebraniu obecni byli przewa˝nie pracownicy umys∏owi pionu Biura Dyrek-
cji i Dzia∏u Organizacyjnego. Najwi´cej g∏os w dyskusji zabiera∏ mgr Rusiecki
Zb[igniew] z Wydzia∏u Organizacyjnego, który szczególnie agresywnie zachowy-
wa∏ si´ na zebraniu. 

St[arszy] insp[ektor] Wydz[ia∏u] III
kpt. E. Misztal

èród∏o: AIPN Gdaƒsk, 003/16, t. 5, k. 421–422.

5 Tadeusz Bejm w tym czasie pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Gdaƒsku, nast´pnie (od grudnia 1971 r.) by∏ I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Gdaƒsku. 
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