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 grudniu 1970 r. krajem wstrząsnął – niestety nie 
pierwszy i nie ostatni raz w dziejach Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej – głęboki kryzys polityczno-społeczny. Mało kto już 
pamiętał wówczas, że gdy czternaście lat wcześniej Władysław 
Gomułka zostawał I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, w oczach milionów Polaków 
uosabiał wielkie nadzieje na lepszą przyszłość. Wszelako u schył- 
ku lat 60. niewiele już z tych nadziei pozostało. Coraz więcej  
ludzi dostrzegało, że model polityczny, społeczny i ekonomicz-
ny lansowany przez ekipę Gomułki systematycznie się wyczer-
pywał. Władze chciały zahamować i odwrócić te niekorzystne 
z ich punktu widzenia tendencje. Przygotowywały zatem ogra-
niczoną reformę gospodarczą, której integralnym elementem 
miała być wprowadzona zaledwie na jedenaście dni przed 
świętami Bożego Narodzenia drastyczna podwyżka cen wielu 
towarów, w tym zwłaszcza żywności. Polaków o tej podwyżce 
oficjalnie poinformowano dopiero wieczorem w przeddzień jej 
wprowadzenia, gdy sklepy w całym kraju były już zamknięte, 
aby nikt nie mógł kupić na zapas towarów po starych, niższych 
cenach. Oczywiście społeczeństwo było świadome tego, że 
„operacja cenowa” uderzała głównie w rodziny o najniższych 
dochodach. 
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Nim jednak doszło do podwyżki cen, 7 grudnia 1970 r. 
Gomułka odniósł swój życiowy sukces w polityce zagranicznej. 
Tego dnia podpisany został w Warszawie układ o podstawach nor- 
malizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN, w któ- 
rym Niemcy w praktyce uznawali oficjalnie granicę na Odrze i Ny-
sie Łużyckiej. Chociaż nie ma żadnych bezpośrednich dowodów  
na to, że ten sukces dyplomatyczny miał Polakom – w zamyśle  
władz partyjno-państwowych – osłodzić gorycz planowanej pod-
wyżki cen, to jednak takie opinie można było wielokrotnie spotkać. 

Niezależnie jednak od tego, jak było naprawdę, pozostaje 
faktem, iż podwyżka cen stała się bezpośrednią przyczyną gwał-
townych robotniczych protestów, do których doszło w kilku mias- 
tach Wybrzeża. Jako pierwsza zastrajkowała rankiem 14 grud- 
nia Stocznia im. Lenina w Gdańsku. Pracownicy zażądali cof-
nięcia wprowadzonej podwyżki, lecz kierownictwo zakładu nie  
było w stanie spełnić tego postulatu. Zatem po kilku godzinach 
wiecowania robotnicy pochodem wyszli poza teren stoczni  
i skierowali się pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR.  
Po drodze przyłączały się do nich przygodne osoby, w tym  
zwłaszcza dużo młodzieży. Śpiewano pieśni patriotyczne, 
kościelne, ale także rewolucyjne (Międzynarodówkę i Marsz 
Gwardii Ludowej). Manifestanci chcieli rozmawiać z I sekre-
tarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR Alojzym Karkoszką, ale 
ten przebywał w Warszawie, gdzie właśnie obradowało VI Plenum 
KC PZPR. 

Ponieważ w praktyce nikt nie chciał wysłuchać robotni-
czych skarg, po pewnym czasie – nic nie uzyskawszy pod gma-
chem KW – protestujący ponownie sformowali pochód, który 
skierował się z powrotem do stoczni. Na czele tego pochodu 
znajdowała się nysa z aparaturą nagłaśniającą, ale kierowca 
samochodu wkrótce zabrał kluczyki i oddalił się, tłumacząc 
się, iż po prostu boi się, że trafi do więzienia. W tej sytuacji 
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demonstranci zaczęli popychać samochód; przez mikrofon wzy- 
wano wszystkich do strajku, a zarazem apelowano o zachowanie 
porządku i spokoju. W czasie przemarszu do stoczni liczebność 
pochodu systematycznie zwiększała się. Jeszcze pod gmachem  
KW ogłoszono też wtorek 15 grudnia dniem strajku powszech- 
nego oraz zapowiedziano na godz. 16 kolejny wiec przed KW.

W tym czasie tłum zachowywał się jednak jeszcze spo-
kojnie. Przez kolejne kilka godzin manifestanci pochodem prze-
mieszczali się ulicami Gdańska, nie niszcząc i nie demolując 
jednak niczego. Nie interweniowała także milicja. Tłum podzie-
lił się zresztą na kilka grup, z których jedna wróciła do Stoczni 
im. Lenina, inna zaś skierowała się w stronę Wrzeszcza, aby 
zaagitować studentów Politechniki Gdańskiej oraz nakłonić kie- 
rownictwo Polskiego Radia do nadania komunikatu o sytuacji  
w mieście. Po godz. 14 licząca ponad 500 osób grupa demon-
strantów po uprzednim sforsowaniu zamkniętej bramy wkroczy-
ła na dziedziniec politechniki. Za pośrednictwem nysy z apa-
raturą nagłaśniającą nawoływano studentów, aby przyłączyli się 
do manifestacji. Na tym etapie protestu wezwania te pozostały 
w zasadzie bez odpowiedzi. Po około 40 minutach manifestanci 
opuścili teren Politechniki Gdańskiej, zapowiadając swoje po-
nowne przybycie na wiec o godz. 19.

W owym czasie inna grupa demonstrantów udała się pod 
gmach rozgłośni Polskiego Radia. Widząc nadchodzący pochód, 
szacowany już wtedy na około 2 tys. osób, obsługa techniczna – 
wypełniając polecenie Służby Bezpieczeństwa – zdemontowała 
urządzenia nadawcze. Krótko po 15 demonstranci zażądali od 
dyżurnego technika uruchomienia nadajnika, aby można było 
przekazać komunikat o sytuacji w Gdańsku i nadać apel do pra-
cowników w innych częściach kraju. Po kilkunastu minutach, nic 
nie osiągnąwszy, manifestanci opuścili gmach radia, kierując się  
w stronę centrum miasta. 
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Gdy manifestanci spokojnie wracali z Wrzeszcza pod sie- 
dzibę lokalnych władz partyjnych – krótko przed godz. 16 w po- 
bliżu mostu Błędnik – pochód został zaatakowany „środkami 
chemicznymi” przez funkcjonariuszy MO. Nie ulega naj-
mniejszej wątpliwości, że wyposażeni w tarcze, długie pałki, 
hełmy, wyrzutniki granatów łzawiących milicjanci jako pierwsi 
użyli petard i gazów łzawiących, atakując w ten sposób pochód 
kierujący się na zapowiedziany w południe wiec pod KW. 

W połowie grudnia o tej porze było już ciemno, co z pew-
nością utrudniało obserwację rozgrywających się wydarzeń. Nie- 
mniej jednak relacje uczestników pochodu nie pozostawiają w tej  
kwestii najmniejszych wątpliwości. Samochód z aparaturą nagła- 
śniającą został przez demonstrantów przepchany w rejon KW. 
Część manifestantów przeszła tam drugą stroną przez perony 
dworcowe, a jeszcze innym „nie udało się przedrzeć, bo oni  
w dalszym ciągu strzelali. Te puszki było widać w powietrzu – 
relacjonował po latach jeden z pracowników Stoczni im. Lenina, 
Henryk Jagielski – ludzie uniki głową robili. Podeszliśmy pod 
dom prasy. Tam ludzie skandowali, że prasa kłamie, że prasa 
ma prawdę pisać, że prasa ma być z nami”. Jednocześnie de-
monstranci zaczęli obrzucać milicjantów kamieniami. W takiej 
sytuacji „siły porządkowe” okazały się zbyt słabe, by zatrzymać 
robotniczy pochód, który skierował się w stronę centrum miasta, 
na Dworzec Główny i na Targ Drzewny. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że było to prawie dzie-
sięć godzin po tym, jak zaczął się strajk w Stoczni im. Lenina  
i blisko pięć godzin po tym, jak protestujący robotnicy pochodem 
opuścili teren stoczni. Jak widać, władze lokalne (i ich zwierzch-
nicy w Warszawie) miały wystarczająco dużo czasu na podjęcie 
poważnych rozmów z protestującymi. Wyraźnie tego jednak nie 
chciały, a może nie mogły lub nie umiały uczynić. Autentyczny 
dialog społeczny był wszak obcy praktyce realnego socjalizmu. 
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Nie po raz pierwszy i niestety nie ostatni w dziejach PRL łatwiej 
było przeciwko protestującym robotnikom posłać milicję i woj-
sko, niż podjąć z nimi poważne rozmowy. 

W śródmieściu Gdańska rozgorzały gwałtowne walki ulicz- 
ne, które toczyły się do późnych godzin wieczornych. Syste- 
matycznie przy tym przybywało demonstrantów. Po godz. 18  
tłum szacowano na ponad 10 tys. osób. Dążące do powstrzyma-
nia naporu tłumu „siły porządkowe” użyły armatek wodnych, 
petard i granatów łzawiących w celu rozproszenia manifestacji. 
Walka stopniowo przybierała coraz brutalniejszy charakter. Agre-
sja nasilała się stopniowo po obu stronach. Gwałtownym 
starciom ulicznym towarzyszyły też stosunkowo liczne przy-
padki podkładania ognia i grabieży. Wieczorem doszło też do 
wybijania szyb w sklepach, pospolitych grabieży i rabunków. 
Wszelako wypada odnotować, że opinie co do tego, kto był 
sprawcą tej niszczycielskiej działalności, są podzielone. Można 
przypuszczać, że nie wszystkie zniszczenia były dziełem de-
monstrantów. Ponieważ tego dnia milicja nie używała jeszcze 
broni palnej, na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, choć 
przynajmniej kilkadziesiąt osób zostało rannych, nie licząc wie-
lu pobitych na ulicy pałkami. 

„Siły porządkowe” zatrzymały tego dnia 329 osób. Wszyst-
kich zatrzymanych przewożono do gmachu Komendy Miejskiej 
MO przy ul. Świerczewskiego, gdzie regułą było przepędzanie 
ich przez szpalery bijących pałkami milicjantów. Następnie po- 
bitych przewożono do więzień  – w Pruszczu Gdańskim, 
gdańskiego przy ulicy Kurkowej lub do Wejherowa. Dla peł-
nego bilansu pierwszego dnia zajść ulicznych trzeba dodać, że 
– według milicyjnych danych – spalono dwa kioski „Ruchu”, 
siedem samochodów (w tym trzy milicyjne), zniszczono lub 
uszkodzono dwa samochody ciężarowe, autokar i samochód bo-
jowy Straży Pożarnej oraz trzy prywatne samochody osobowe. 
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Zdemolowano szesnaście sklepów, przy czym w dziesięciu  
z nich zrabowano różne towary.

W poniedziałek 14 grudnia wieczorem w Gdańsku znajdo-
wało się już trzech członków Biura Politycznego KC PZPR (Sta-
nisław Kociołek, Zenon Kliszko oraz Ignacy Loga-Sowiński) oraz 
wiceministrowie: spraw wewnętrznych, gen. Henryk Słabczyk,  
i obrony narodowej, gen. Grzegorz Korczyński, a także nadzorują-
cy przemysł okrętowy minister Franciszek Kaim oraz I sekretarz 
KW Alojzy Karkoszka. Obecność tylu działaczy partyjnych i pań-
stwowych nie sprzyjała koordynacji działań, które niekiedy były 
wręcz wzajemnie sprzeczne. Nie ustalono wzajemnej podległości 
ani nie określono precyzyjnie zakresu działania poszczególnych 
osób i w konsekwencji ukształtowało się na Wybrzeżu kilka luźno 
ze sobą powiązanych ośrodków kierowniczych. Nieformalnym 
szefem był Kliszko, pozostający w stałej łączności z Gomułką. 
Nie istniała jednak jasność „co do pełnomocnictw poszczególnych 
osób, nie było jednoznacznego kierownictwa państwowego 
odpowiedzialnego w sposób prawno-konstytucyjny”.

Tymczasem następnego dnia rano protesty nasiliły się, przy-
bierając nieporównanie bardziej gwałtowny i tragiczny charakter 
niż w dniu poprzednim. Część stoczniowców ponownie wyszła 
na ulice, m.in. po to, aby uwolnić kolegów aresztowanych po-
przedniego dnia. Krótko po godz. 7 pochód – według różnych 
danych szacowany na 3 do 6 tys. osób – opuścił teren Stoczni 
im. Lenina. W tym samym czasie zaczęli też wychodzić na ulice  
pracownicy innych strajkujących zakładów. O godz. 7.15 czo-
łówka pochodu dotarła pod gmach KW PZPR. Ponieważ drzwi 
były zamknięte i nikt nie podejmował z robotnikami rozmów, 
tłum skierował się przed Komendę Wojewódzką MO w celu 
uwolnienia przetrzymywanych tam uczestników demonstracji 
z poprzedniego dnia. Liczba manifestantów kierujących się  
w stronę komendy systematycznie rosła. 
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Około 7.30 demonstranci, z których część uzbrojona była  
w rozmaite pręty oraz butelki z płynami łatwopalnymi, a niektó-
rzy mieli stoczniowe kaski i prowizoryczne, zrobione przez sie-
bie tarcze, znaleźli się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku MO.  
Właśnie w tym rejonie walki przybrały szczególnie gwałtowny 
charakter, tam też padli pierwsi zabici. 28 grudnia „Głos Wy- 
brzeża” tak zrelacjonował te dramatyczne chwile: „Następuje atak  
na gmach komendy. Szturmowane jest wejście i parterowe okna  
pomieszczeń Komendy Ruchu Drogowego”. Jedna z grup mani- 
festantów wdarła się do budynku komendy, opanowując pomie-
szczenia na parterze, gdzie znajdował się m.in. magazyn broni. 
Milicjantom z „drogówki” w ostatniej chwili udało się wynieść 
stamtąd kilkadziesiąt pistoletów maszynowych z magazynkami. 

W relacji „Głosu Wybrzeża” czytamy, że w trakcie ataku na 
więzienie funkcjonariusze używali jako broni „petard, kamieni,  
krzeseł”. Były to chwile najwyższego napięcia. „Jeżeli atakują-
cym uda się osiągnąć mur więzienia – czytamy dalej – trzeba 
będzie użyć broni. Dowodzący obroną budynku jest wystawiony 
na jeszcze jedną próbę. Na ul. Świerczewskiego przyparci do 
ściany budynku MO funkcjonariusze milicji zasypywani są 
gradem kamieni, cegieł, śrub, mosiężnych kolanek służących do  
łączenia rur itp. Z okien Komendy widać jak tłum przy 
pomocy desek masakruje otoczonego milicjanta”. Organ gdań- 
skiego KW nie poinformował jednak swoich czytelników, że 
ów funkcjonariusz ZOMO, którym był starszy sierżant Marian 
Zamroczyński, chwilę wcześniej na oczach tegoż wzburzone-
go tłumu zastrzelił robotnika, który zastąpił mu drogę w celu 
uniemożliwienia ucieczki. Były to pierwsze ofiary śmiertelne  
w Gdańsku w czasie grudniowych zajść, a zabitym stoczniow- 
cem był stolarz z wydziału W-5 Stoczni im. Lenina Józef Wi-
derlik. Około godz. 8 do Szpitala Wojewódzkiego przywieziono 
pierwszych rannych.   
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Wydarzenia rozwijały się lawinowo. Jeszcze przed godz. 
9 tłum został ostatecznie odrzucony spod budynku komendy. 
Rosnące z minuty na minutę zgromadzenie liczyło wkrótce 
około 20 tys. osób. Demonstranci zatrzymywali tramwaje, które 
następnie puste rozpędzali i puszczali w stronę milicyjnych 
kordonów. W rejonie ulic Hucisko i Kalinowskiego do walki 
z milicją wykorzystano także samochody ciężarowe, których 
kierowcom nakazywano opuszczać szoferki. Ich miejsce za kie- 
rownicą zajmowali najbardziej radykalni demonstranci, którzy 
rozpędzali ciężarówki w stronę milicjantów, a następnie wyska-
kiwali z samochodów w biegu. Jedna z tych prób skończyła się  
tragicznie. Wyskakujący z szoferki dwudziestoletni student Wyż-
szej Szkoły Rolniczej w Szczecinie Bogdan Sypka, uderzył 
głową o skrzynię znajdującego się obok w ruchu innego pojazdu 
i zginął na miejscu.

Tę samą formę ataku zastosowano też nieco później przed  
gmachem KW, gdzie demonstranci w charakterze tarana wy-
korzystali m.in. samochód załadowany ciężkimi elementami 
budowlanymi. W drodze pod siedzibę KW część demonstran- 
tów wdarła się do siedziby Wojewódzkiej Komisji Związków 
Zawodowych. Budynek został splądrowany (przez okna wy-
rzucano meble i inne elementy wyposażenia), a potem podpalo- 
ny. Na placu przed Ekspedycją Towarową Dworca Głównego 
paliło się pięć samochodów milicyjnych oraz pocztowe wózki 
akumulatorowe.

Tymczasem niewątpliwie zasadnicza dla dalszego biegu wy-
darzeń decyzja została podjęta 15 grudnia w Warszawie w trakcie 
narady u Gomułki, która rozpoczęła się o godz. 9. Uczestniczyli 
w niej członkowie Biura Politycznego: przewodniczący Rady 
Państwa, marszałek Polski Marian Spychalski, premier Józef 
Cyrankiewicz, sekretarze KC Bolesław Jaszczuk, Mieczysław 
Moczar i Ryszard Strzelecki, a także „wezwani na posiedzenie”: 
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kierownik Wydziału Administracyjnego KC Stanisław Kania, 
minister obrony narodowej gen. Wojciech Jaruzelski, minister 
spraw wewnętrznych Kazimierz Świtała i komendant główny 
MO gen. Tadeusz Pietrzak.

Gomułka na podstawie napływających z Gdańska coraz 
bardziej dramatycznych wieści, świadczących „o gwałtownym 
i niebezpiecznym rozszerzaniu się niszczycielskiego nurtu wy- 
darzeń, podjął decyzję w sprawie użycia broni przez siły po-
rządkowe i wojsko”. I sekretarz określił też od razu okoliczno-
ści, w których broń palna mogła być użyta i sprecyzował sposób,  
w jaki wolno się nią było posługiwać. Nikt z obecnych nie tylko 
nie sprzeciwił się tej decyzji, ale nie zgłosił nawet najmniejszych 
zastrzeżeń czy wątpliwości. A przecież w naradzie uczestniczył 
marszałek Spychalski oraz trzej generałowie: Jaruzelski, Moczar 
oraz Pietrzak, i to oni właśnie przede wszystkim powinni byli 
rozumieć, jakie będą konsekwencje tej decyzji.

Gomułka uznał, że strajk i demonstracja robotnicza w Gdań- 
sku są przejawami „polskiej anarchii”. Może dlatego od po-
czątku kryzysu myślał raczej o spacyfikowaniu protestu siłą 
niż o rozwiązaniach politycznych. Wysyłani przez niego do 
Gdańska lub wyjeżdżający tam za jego przyzwoleniem działa-
cze partyjni i państwowi mieli za wszelką cenę doprowadzić do 
stłumienia wystąpień. Chodziło głównie o zdławienie buntu,  
a nie o polityczne rozwiązanie kryzysu.

Nie możemy jednak zapominać, że I sekretarz KC PZPR 
pozostawał pod presją uzupełniających się wzajemnie, ale w obu 
przypadkach skrajnie wyostrzonych, by nie rzec przejaskrawio-
nych, informacji dotyczących rozwoju sytuacji na Wybrzeżu; 
otrzymywał je systematycznie bezpośrednio z Gdańska od 
Kliszki oraz od Moczara, odpowiedzialnego w kierownictwie 
PZPR za sprawy związane z wojskiem i bezpieczeństwem 
publicznym. Wydaje się, że Gomułka przede wszystkim na 
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podstawie tych informacji nabrał przekonania o odbywającej 
się w Trójmieście kontrrewolucji, czego konsekwencją stała 
się decyzja „w sprawie użycia broni przez siły porządkowe  
i wojsko”. O godz. 9.50 premier telefonicznie przekazał ją gen. 
Korczyńskiemu. 

Właśnie o tej godzinie demonstrantom w Gdańsku w końcu 
udało się podłożyć ogień pod budynek KW, który uprzednio 
obrzucili butelkami z benzyną i denaturatem, pastą do podłóg 
i rozpuszczalnikami z rozbitej w pobliżu drogerii. Podpalacze 
posłużyli się także płonącymi szmatami nasączonymi benzyną. 
Oczywiście w akcji tej czynnie uczestniczyła tylko niewielka 
część spośród tłumu szacowanego w tym momencie na ponad  
20 tys. osób. Zdecydowana większość biernie się temu przy-
glądała, co najwyżej od czasu do czasu zagrzewając okrzykami 
tych najbardziej aktywnych. Wielu ludzi cieszyło się, gdy 
podpalono budynek symbolizujący w ich oczach nienawistną  
im władzę.

Gdy ogień zaczął ogarniać kolejne piętra Domu Partii, któ- 
ry w grudniowe dni został przez gdańszczan przezwany „Reich- 
stagiem”, wiele osób „zjechało” z okna na pierwszym piętrze, 
używając dywanów i chodników. Inni pracownicy KW podej-
mowali desperackie próby i wyskakiwali z okna na materace 
wyrzucone z tyłu budynku. Ogień stopniowo ogarniał kolejne  
piętra gmachu. Zdesperowany tłum nie dopuszczał interweniu-
jącej straży pożarnej, spalono nawet jeden samochód strażacki. 
Gwałtowne walki uliczne toczyły się niemal w całym śródmie-
ściu Gdańska. Znów doszło też niestety do okradania sklepów.

Zupełnie inny charakter przybrały tego dnia wydarzenia  
w Gdyni, gdzie od rana strajkowała Stocznia im. Komuny Parys- 
kiej i szereg innych zakładów produkcyjnych. Mimo że stocz-
niowcy pochodem wyszli na ulice, nie doszło tam do rabunków, 
gwałtów i walk ulicznych. Przewodniczący Prezydium Miejskiej 
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Rady Narodowej Jan Mariański przyjął delegację protestujących  
i podpisał z nią pierwsze tego typu w dziejach PRL porozumie-
nie. Zgodził się również na utworzenie w należącym do Za-
rządu Portu Zakładowym Domu Kultury Głównego Komitetu 
Strajkowego miasta Gdyni. Po dwunastu godzinach członkowie 
komitetu zostali w ZDK zatrzymani przez milicję i brutalnie 
pobici, co naturalnie jeszcze pogorszyło atmosferę w mieście,  
w którym proklamowano strajk. Jednak także w środę nie  
było w Gdyni starć ulicznych.

Tymczasem 15 grudnia do Gdańska wprowadzono żoł-
nierzy wyposażonych w broń maszynową oraz ciężki sprzęt. 
Ich pierwszym zadaniem było odblokowanie otoczonego przez 
tłum płonącego gmachu KW PZPR i uwolnienie znajdujących 
się tam jeszcze osób. Gwałtowne walki uliczne w śródmieściu 
Gdańska, które trwały praktycznie przez cały dzień, podobnie 
jak w poniedziałek wieczorem toczyły się falami: raz przewagę 
zdobywali demonstranci, raz „siły porządkowe”. Ówczesny 
dowódca 35. pułku desantowego ppłk Edward Wejner (później  
generał) wspominał po latach, że kolumna pojazdów opance-
rzonych posuwała się z wielkim trudem, gdyż ludzie desperacko 
blokowali jezdnię, obrzucali pojazdy opancerzone kamieniami  
i ciężkimi przedmiotami oraz próbowali je podpalać.

Transportery sformowały kolumnę trójkową, przy czym  
szczególnie niebezpieczna była jazda po torowiskach tramwa-
jowych, gdyż groziło to zetknięciem się 4-metrowych anten 
zainstalowanych na wozach bojowych z siecią trakcyjną pod 
napięciem. W grudniowe popołudnie dymy pożarów i przede 
wszystkim obłoki dymu wywołane przez środki chemiczne, 
używane przez milicję, niewątpliwie ograniczały widoczność 
kierowcom pojazdów opancerzonych. „Na ulicy – wspominał 
potem Wejner – były już barykady z autobusów, tramwajów  
i przewróconych ciężarówek. Ludzie mieli nie tylko butelki, ale 
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całe wiadra z benzyną. Jeden lał, a drugi trzymał w ręku płonącą 
żagiew. Inni demonstranci bardzo skutecznie powstrzymywali 
nas gaśnicami pianowymi. Wielu kierowców jechało na ślepo, 
bo peryskopy ich wozów zostały zalane pianą. Co chwila przez 
radio słyszałem meldunki: «Palę się! Jestem unieruchomiony, 
mam zerwaną gąsienicę, co robić?». Odpowiadałem: Zgodnie  
z planem. A plan był jeden – opuszczać wozy. Nie strzelać.  
W pewnym momencie poczułem, że mój topas staje dęba. To był 
autobus, postawiony w poprzek jezdni. Mało brakowało, a wy- 
lądowalibyśmy na plecach. Kto stanął, był spalony. Tak stra- 
ciliśmy dwa transportery, a trzeci kulał parę kilometrów na jed- 
nej gąsienicy. Inny znów został uprowadzony przez de-
monstrantów”. 

Po godz. 15 coraz liczniejsze „siły porządkowe” zaczęły  
z wolna opanowywać sytuację na ulicach, chociaż do całkowite-
go spokoju było jeszcze daleko. Stopniowo jednak zmniejszała 
się liczba uczestników walk ulicznych: część ludzi wróciła do  
domu, a jednocześnie coraz więcej robotników wracało do 
Stoczni im. Lenina, gdzie zaczęto formułować pracownicze pos-
tulaty. O godz. 17 za pośrednictwem lokalnego radia i telewizji 
poinformowano mieszkańców o wprowadzeniu w Trójmieście 
godziny milicyjnej, która miała obowiązywać od 18 do 5 rano. 
Rzecz jasna posunięcie to nie od razu położyło kres starciom 
ulicznym, które toczyły się jednak z malejącym natężeniem. 

Niemniej jednak 15 grudnia w „likwidacji zajść ulicznych 
na terenie Gdańska” uczestniczyło łącznie 2496 funkcjonariuszy 
MO. Zatrzymano około pięciuset demonstrantów. W czasie walk 
raniono 254 funkcjonariuszy, z tego pięciu ciężko. Rannych było 
też kilkunastu żołnierzy oraz nieznana – ale z pewnością wyższa 
– liczba demonstrantów i osób postronnych, z których znaczna 
część (większość?), zwłaszcza pobitych i lżej rannych – podobnie 
jak w poniedziałek – nie korzystała z pomocy „uspołecznionej 
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służby zdrowia”. Najtragiczniejsze było jednak to, że 15 grudnia 
zginęło w Gdańsku co najmniej siedem osób.

Trzeba także pamiętać, iż drugi dzień z rzędu środki maso-
wego przekazu nadające program ogólnopolski nie informowały 
o walkach ulicznych w Gdańsku. Również zagraniczne agencje  
i rozgłośnie radiowe milczały na ten temat. Wiadomość o zaj-
ściach w Gdańsku i wprowadzeniu w Trójmieście godziny mili- 
cyjnej jako pierwsze przekazało Radio „Wolna Europa”. Nas-
tąpiło to 15 grudnia o godz. 23.56. 

Nazajutrz, w środę, 16 grudnia rano, gdy pracownicy Stoczni 
im. Lenina przez bramę nr 2 ponownie chcieli wyjść pochodem 
na ulice Gdańska, zostali ostrzelani przez blokujących ich zakład 
milicjantów i żołnierzy. Według oficjalnych ustaleń, zginęły 
wówczas dwie osoby, a jedenaście zostało rannych. Stoczniow-
cy cofnęli się na teren zakładu pracy, gdzie proklamowali strajk 
okupacyjny, który jednak w ciągu następnych kilkunastu godzin 
został złamany. Wyznaczono milicję robotniczą z niebieskimi 
opaskami na rękawach, która miała odpowiadać za porządek 
na terenie stoczni oraz ustalono zasady aprowizacji. Zabitych 
stoczniowców uczczono minutą ciszy, a ponad to na wszystkich 
halach, bramach i dźwigach pojawiły się biało-czerwone flagi, 
przepasane czarną krepą, na znak żałoby opuszczone do połowy 
masztu. Na bra mie zatknięto też kaski ochronne poległych, 
przepasane czarnymi wstęgami. 

Mimo że dochodziło do różnych incydentów, sytuacja  
w Gdańsku z wolna nor malizowała się. Władze zdecydowane  
były jednak za wszelką cenę złamać strajk. W czasie zorgani-
zowanego w gmachu KW MO spotkania z przedstawicielami 
kierownictwa Stoczni Gdańskiej Kliszko miał oświadczyć przy- 
byłym z brutalną otwartością: „Mamy do czynienia z kontr-
rewolucją i nieważne jest, że zginie 200 lub więcej stoczniow- 
ców. [...] zostanie zburzona stocznia, a na gruzach starej zbudu- 
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jemy nową – z nową załogą”. Kliszko wydał polecenie opra-
cowania planu wyprowadzenia siłą robotników ze stoczni. Na  
szczęście nie zostało to zrealizowane, gdyż w nocy z 16 na 17 
grudnia niemal wszyscy strajkujący opuścili nie tylko teren 
Stoczni im. Lenina, ale także Stoczni Pół nocnej i Stoczni 
Remontowej. 

Tymczasem stopniowo fala strajkowa rozlewała się na inne 
miasta Wybrzeża, obejmując Elbląg, Gdynię, Słupsk, Szczecin, 
gdzie walki uliczne przybrały najbardziej gwałtowny charakter,  
a gdzie przed 17 grudnia nie było żadnych demonstracji ulicz-
nych, rabunków ani podpaleń. Wszelako najtragiczniejszy prze-
bieg miały tego dnia wydarzenia w Gdyni, gdzie – choć wcześ-
niej także nie było na ulicach gwałtów – doszło do masakry. 

W środę 16 grudnia „psychoza wojenna” udzie liła się nie  
tylko Kliszce, ale także wielu innym działaczom. Najtragiczniej- 
sze konsekwencje tego stanu rzeczy miały zresztą dopiero nas-
tąpić w Gdyni, gdzie utrzymywała się napięta sytuacja. Wobec 
mnożących się plotek o tym, że w budynkach zamieszka nych 
przez rodziny milicjantów i wojskowych będą grasować „grupy 
chuliganów”, podjęto określone – nie zawsze zresztą rozsąd- 
ne – kroki. Dowódca Marynarki Wojennej adm. Ludwik Jan-
czyszyn w 1982 r. wspominał, że 15 i 16 grudnia w Gdyni 
mówiono, iż „demonstranci zabiorą rodziny naszej kadry [...] 
i ruszą pochodem w kierunku śródmieścia – traktując rodziny 
oficerskie jako osłonę. Poleciłem zwolnić część kadry (mary-
narka była w gotowości bojowej), dać im broń, nawet długą, 
automaty, amunicję, granaty, wydzielić specjalne pododdziały  
i umieścić je w pobliżu tych budynków [...] dodać gaśnic, jeśli  
można gdzieś, osłonić okna przed wrzucaniem butelek zapa-
lających”. Przed sztabem MW na skwerze im. Kościuszki  
w Gdyni ustawio no zasieki z drutu kolczastego (spirala Bruno). 
W sensie militarnym nie miało to żadnego znaczenia, ale 
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wytwarzało swoistą psychozę, gdyż upodabniało śródmieście 
Gdyni do utrwalonego w potocznej pamięci obrazu miasta  
czasu wojny. 

W mieście krążyły coraz bardziej nieprawdopodobne po-
głoski. Pojawiła się na przykład informacja, że stoczniowcy  
z „Komuny” szykują się do wysadzenia gazowni znajdującej  
się na terenie stoczni. Wśród przedstawicieli władzy rozeszła 
się także plotka, jakoby stoczniowcy mieli wyprowadzić na re- 
dę stat ki znajdujące się w budowie i tam je podpalać i zatapiać. 
W takiej atmosferze 16 grudnia o godz. 16.30 Kliszko przekazał 
przedstawicielom władz Gdyni i Stoczni im. Komuny Paryskiej 
wiadomość o blokadzie stoczni przez siły milicyjno-wojskowe. 
Nie zgodził się przy tym, żeby informacja o tej decyzji została 
podana przez środki masowego przekazu. 

Blokada miała być zresztą ustawiona przy przystanku ko-
lejowym Gdynia-Stocznia, czyli prawie kilometr od bramy 
„Komuny”. W ten sposób blokowano nie tylko dojście do sto- 
czni, ale również do portu i wielu innych przedsiębiorstw zlo-
kalizowanych w pobliżu nabrzeży. Na domiar złego Kliszko nie 
zezwolił na wstrzymanie komunikacji miejskiej, co niewątpli-
wie 17 grudnia utrudniłoby wielu ludziom dotarcie w rejon 
blokady i w ten sposób ograniczyłoby liczbę ofiar. Najistotniej-
szy okazał się jednak brak zgody na zatrzymanie dojazdowej 
kolejki elektrycznej Wejherowo-Gdańsk. Kliszko nie pozwolił 
nawet na to, żeby w związku z blokadą milicyjno-wojskową 
kolejka nie zatrzymywała się na stacji Gdynia-Stocznia. Po wy-
daniu tych dyspozycji wieczorem wyjechał do Warszawy. 

Tymczasem 16 grudnia o godz. 17.30 do Stoczni im. 
Komuny Paryskiej dotarł ze Zjednoczenia Przemysłu Okrę-
towego oficjalny telefonogram z decyzją o zawieszeniu pracy 
w stoczniach aż do odwołania. W tym samym czasie ostatecz-
nie ustała praca w porcie gdyńskim, a wojsko wyposażone  

367

grudzień 1970



w ciężki sprzęt zaczęło wkraczać do miasta. Sytuacja wydawała 
się krytyczna, ale najgor sze miało dopiero nastąpić. O godz. 20, 
przemawiając przed kamerami lokalnej telewizji, Kociołek wezwał 
robotników, aby odstąpili od strajku i nazajutrz rano stawili się  
w pracy. Trudno nie zauważyć, iż decyzje Kliszki i Ko ciołka były 
sprzeczne. Gdy pierwszy zamykał stocznie, w praktyce ogłaszając 
lokaut, drugi właśnie wzywał stoczniowców, żeby nazajutrz stawili 
się do pracy. Te dwie sprzeczne koncepcje postępowania po prostu 
musiały doprowadzić do tragedii.

W czwartek, 17 grudnia, wczesnym rankiem w rejon stacji 
Gdynia-Stocznia nadjeżdżały kolejne pociągi, przywożące następ-
ne grupy pracowników. Mimo że przez megafony informowano, 
iż stocznia jest zamknięta, robotnicy zachęceni apelem Kociołka 
udawali się właśnie w tę stronę. Kolejki tymczasem dowoziły coraz 
to nowych ludzi, którzy napierali na tłum i w ten sposób pierwsze 
szeregi, niezależnie od intencji tworzących je osób, systematycznie 
przybliżały się do czoła sił blokujących. Ludzie przechodzili dłu-
gim, drewnianym mostem nad torami i peronami stacji Gdynia- 
-Stocznia i kierowali się w stronę wiaduktu, za którym stały „siły 
porządkowe”. 

„Był jeszcze ciemny, wczesny zimowy poranek, w okolicy 
wiaduktu słabo oświetlony teren – wszystko to powodowało, że 
większość zgromadzonych nie dostrzegała grozy rozmieszczonych 
wozów bojowych, w tym czołgów. Zgromadzeni na wiadukcie 
napierali na utworzoną z żołnierzy tyralierę blokującą wyjścia po- 
za wiadukt. Za kordonem żołnierzy, na wysokości wysepki ronda  
stał wyraźnie widoczny samochód opancerzony typu «Topas»,  
a za nim u wylotu ul. Czechosłowackiej duża grupa milicjantów 
w kaskach i z tarczami. Skrzydła tego ugrupowania stanowiły roz- 
mieszczone na ul. Marchlewskiego i Polskiej wozy bojowe  
z wojskiem”. Przed godz. 6 padł strzał z armaty czołgowej. Zda-
niem wielu osób był to sygnał dla wojska i milicji do otwarcia ognia. 
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Dowódca blokującego dojście do portu i stoczni 32. pułku 
zmechanizowanego ppłk Władysław Łomot polecił najpierw 
strzelać w górę, a dopiero następnie w bruk. To, co rozegrało się  
wówczas w Gdyni, było najczarniejszą z czarnych kart Grud- 
nia ’70. To nie była obrona „sił porządkowych” przed „rozwyd- 
rzonym tłumem”, jak w dokumentach partyjnych, wojskowych 
i MSW tłumaczono użycie broni palnej wcześniej w Gdań-
sku, a także potem w Szczecinie i Elblągu. To było strzelanie 
do bezbronnego tłumu. Nawet jeżeli na czoło tego tłumu wy-
sunęli się „harcownicy”, którzy prowokowali siły milicyjno-
wojskowe: wznosili wrogie i obelżywe okrzyki pod ich adre- 
sem, a nawet rzucali w ich stronę kamieniami, to nie ma 
żadnego usprawiedliwienia dla ostrzelania z karabinów maszy-
nowych tłumu ludzi, z których zdecydowana większość uda-
wała się do pracy. Gdy rozległy się strzały, „padać zaczęli nie 
ci w pierwszych szeregach, lecz z dalszych, bo oni strzelali  
w bruk, pociski odbijały się od kocich łbów i straszliwie raziły, 
bo najgorszy jest właśnie rykoszet, powoduje największe rany. 
Koło mnie – wspominał później Stanisław Kodzik – dostał 
jeden w krtań, a drugi w nogę”. Ostrzelani ludzie rzucili się do 
ucieczki; wokół rozgrywały się prawdziwie dantejskie sceny. 

Stanisław Stenka, który został wówczas postrzelony w no-
gę, mówił po latach: „Wydaje mi się, że ten strzał musiał się 
odbić o słup betonowy, który znajdował się w pobliżu, bo był 
tłok i stało się to w tłumie. Bałem się nawet krzyczeć, prosić 
o pomoc, bo... dziwiłem się, jak to możliwe, że można zostać 
postrzelonym w takim tłoku. Na jednej nodze doskakałem do 
wiaduktu [...] krzyknąłem do jednej kobiety, żeby mnie pod- 
trzymała. Ona na widok krwi krzyknęła przerażona i wtedy 
wzięli mnie mężczyźni, zanieśli na drugą stronę, na ul. Czer-
wonych Kosynierów, wsadzili mnie do samochodu”. Także 
Jacek Węglarz został wtedy ranny w nogi. Po latach opowiadał, 
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że w pierwszej chwili bólu nawet nie poczuł, „tylko gorąco mi 
się strasznie zrobiło, obróciłem się wokół swojej osi i upadłem 
na ulicę. To nie były przelewki, słyszę, że pociski koło głowy 
świstają, więc podniosłem się na tej nodze, podskoczyłem do 
barierki, złapałem się jej, spojrzałem na nogę – widzę, że noga 
wisi wykręcona tak jakoś niesamowicie, krew się leje – zacząłem 
krzyczeć. Dwóch kolegów do mnie podskoczyło, wzięli mnie 
pod pachy, ściągnęli pod płot. Jeden zdjął mi szalik i związał 
nim nogę. Żadnej komunikacji nie było, żadnych karetek ani 
samochodów, więc nas układali pod płotem. Nadjechała jakaś 
nyska czy żuk, ten tłum ludzi zatrzymał tę nyskę, żeby nas zabrać 
do szpitala. [...] Naładowali nas tam, poukładali tak, jak śledzie, 
jednego na drugim, żeby jak najwięcej weszło, jeden drugiego 
okrwawił. Było nas dziesięciu albo nawet ponad dziesięć osób 
w tej nysce”.

W mieście przez cały dzień trwały gwałtowne walki 
uliczne. Po ulicach jeździły milicyjne samochody, z których wy- 
strzeliwano petardy i granaty łzawiące. Nad miastem krążyły 
śmigłowce, z których zrzucano środki chemiczne służące do 
rozpraszania tłumu, a – wedle niektórych relacji – strzelano też 
do demonstrantów. Karetki pogotowia, taksówki i przygodne 
samochody niemal bez przerwy odwoziły rannych do zapeł-
niających się z minuty na minutę szpitali.

Tragicznym symbolem gdyńskiego Grudnia stał się utrwa- 
lony na filmie i fotografii pochód niosący na drzwiach ciało za- 
bitego młodego człowieka i pokrwawioną flagę biało-czerwoną.  
Do grudniowej legendy przeszedł on jako tytułowy bohater 
Ballady o Janku Wiśniewskim, choć w rzeczywistości czło-
wiek taki nie istniał. Autor ballady celowo wybrał bardzo 
popularne imię: Jan i jedno z najczęściej spotykanych polskich 
nazwisk: Wiśniewski, aby w ten sposób stworzyć – być może 
na wzór nieznanego żołnierza – postać symboliczną. Janka 
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Wiśniewskiego, którego imię nosi dziś jedna z ulic w Gdyni, 
nie było naprawdę, ale zarazem takich „Janków Wiśniewskich” 
mogło być wielu. I naprawdę nie ma większego znaczenia,  
kto konkretnie był jego historycznym pierwowzorem. (Na zna- 
nej fotografii utrwalono zastrzelonego rankiem w pobliżu sta- 
cji kolejowej Gdynia-Stocznia osiemnastoletniego Zbigniewa 
Godlewskiego).

Trudno także zapomnieć o urządzonej przez funkcjonariu-
szy MO i SB 17 grudnia w gmachu Prezydium MRN w Gdyni 
prawdziwej katowni, gdzie w bestialski sposób znęcano się nad  
zatrzymanymi. Najdotkliwiej pobity został przez „nieustalonych  
funkcjonariuszy MO” siedemnastoletni uczeń szkoły zawodo-
wej Wiesław Kasprzycki, który „doznał obrażeń kręgosłupa, ne- 
rek, urazu głowy, ze wstrząśnieniem mózgu”, co wywołało u nie-
go ciężką, nieuleczalną chorobę. Kasprzycki tego dnia szedł do 
matki, pracującej jako pielęgniarka w szpitalu. W pewnym mo-
mencie natknął się na milicyjny patrol. Funkcjonariusze kazali 
pokazać mu ręce (sprawdzali, czy nie są brudne od kamieni  
i czy nie czuć ich benzyną). Pokazał dłonie, zezwolono mu 
odejść, ale po 4–5 krokach został tak silnie uderzony, że przy- 
tomność odzyskał właściwie dopiero w budynku Prezydium. 
„Znalazłem się na posadzce. Dopadło mnie trzech, zaczęli 
kopać. Nie straciłem wtedy przytomności, to było tylko takie  
przywitanie”. Później rzeczywiście było dużo gorzej. Zatrzy-
manym kazano usiąść na podłodze po turecku z rękami do tyłu.  
„Zaczęli nas «strzyc» – relacjonował po latach Kasprzycki – 
takimi myśliwskimi nożami. Ja nie miałem długich włosów,  
to bardziej cierpiałem. Równocześnie przynieśli drewniany  
fotel [...] wybierali niektórych, kazali przekładać się przez ten 
fotel i bili”. 

Potem znów milicjanci bili wszystkich „na oślep, na odlew, 
gdzie popadło. Cofaliśmy się pod jedną ścianę, pod drugą. Skóra 
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po uderzeniach zaczęła pękać, krwawić, na podłodze zrobiła się 
maź z krwi i włosów”. Po takiej „obróbce” milicjanci pojedynczo 
zaczęli wzywać zatrzymanych na pierwsze piętro, gdzie – w po-
koju przewodniczącego Prezydium MRN – przesłuchiwali ich. 
Było tam – opowiadał potem Kasprzycki – „duże puste biurko, 
czterech drabów pod ścianą i za mniejszym biurkiem jeszcze 
jeden drab”, który „policzył w imieniu i nazwisku litery, ilość 
zapisał w kółku na kartce i kazał mi położyć się na stół. Nie 
zrobiłem tego, cofnąłem się [...]. Tych czterech tylko na to 
czekało, momentalnie rozłożyli mnie na stole. Dostałem tyle 
razy, ile było liter. Miałem zdjęcie dziewczyny, dzisiejszej żony, 
z podpisem, że na zawsze itd. I imię na dole. Zapisał to imię, 
policzył litery, te draby znowu mnie rozłożyły na stole. Zerwałem 
się, ale jakoś tak niezręcznie, że spadłem na podłogę i tam 
mnie skopali. Tak samo liczyli lata. Potem mnie wyprowadzili. 
Zszedłem do półpiętra – ten, który liczył litery, zawołał mnie, 
ci, którzy mnie prowadzili, zostali na miejscu – podszedłem do 
góry. Rękę miał w rękawiczce, w pięści trzymał tuleję, dość dużą, 
jak dziś pamiętam – mosiężną. Dostałem tym w twarz. Spadłem 
na dół, na wycieraczkę. Plułem krwią, ale zęby nie wyleciały, 
tylko później – ale to już stwierdzili lekarze – okazało się, że 
wszystkie są obluzowane, latały tak w górę i w dół.

Podniesiono mnie pod ręce – bo iść po takim czymś to nie 
da rady – i zawleczono z powrotem do sali kolegium. Tu kazali 
się rozebrać. Wszystkim. I złożyć ubranie ładnie w kostkę.  
I przy tym znowu bicie. O wyjściu do ubikacji nie było mowy, 
ludzie załatwiali potrzeby wprost na sali, odór był potworny. 
A przede wszystkim wygląd tej sali – włosy, krew i odchody 
– naprawdę cyrk. Na ścianie, tej na prawo od wejścia, wisiał 
biały orzeł wycięty ze styropianu. I ten orzeł był zachlapany tą 
mazią. Dopiero dziś widzę w tym jakiś symbol, wtedy o tym nie 
myślałem, może byłem za młody? [...] kazali człowiekowi wstać, 
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podejść do ściany, krok do tyłu i oprzeć się kciukami o mur. Nie 
wiedziałem, o co chodzi, a to przecież momentalnie mdleją palce. 
Wystarczyło, by ktoś ukląkł, czy ugiął się tylko, a bito i kopano 
go tak, że szybko podnosił się znowu. Z opowiadań dziadka 
znam sposoby znęcania się nad ludźmi w Stutthofie, ale o czymś 
takim nie słyszałem. To nie było aż tak, żeby krew tryskała, nie 
było otwartych ran, ale ludzie mieli ciała granatowe. Nie siniaki, 
potłuczenia, pręgi – granatowe ciała od karku do ud poniżej poś-
ladków. [...] To była zabawa. Oni to robili ze śmiechem. Stali 
w grupce, rozmawiali ze sobą, naraz jeden zapluwał ręce, łapał 
pałę i bił”.

Jest to zupełnie wstrząsająca relacja, ukazująca bestialstwo 
nic nie ustępujące okrucieństwom Gestapo, NKWD czy bez-
pieki z lat stalinowskich. I to wydarzyło się naprawdę w Polsce, 
nie na przełomie lat 40. i 50., ale w roku 1970. To jeszcze nie był 
koniec koszmaru Wiesława Kasprzyckiego: jeszcze był szpaler 
funkcjonariuszy bijących pałkami różnej wielkości, jeszcze raz 
trafił do tego samego oprawcy, który znów liczył litery, bicie i na 
przemian polewanie wodą... aż w końcu wylądował wśród zwłok 
leżących na dole w Prezydium. Tam znaleziono go „nagiego 
wśród trupów” i w stanie śmierci klinicznej odwieziono do 
Szpitala Miejskiego. Po wielu miesiącach leczenia Kasprzycki, 
który zapadł na padaczkę pourazową, został młodym rencistą – 
osiemnastoletnim wojennym inwalidą w czasach pokoju...

 W odróżnieniu od zajść w Gdańsku 15 grudnia, gdzie dosz-
ło do obustronnej eskalacji agresji, w przypadku Gdyni można  
z całą pewnością mówić o masakrze – przynajmniej początko-
wo – bezbronnego tłumu. Użyte środki milicyjno-wojskowe  
były niewspółmierne do rzeczywistego stopnia zagrożenia po-
rządku publicznego. W tym wypadku mieliśmy do czynienia  
z pacyfikacją miasta, chociaż naturalnie nie w rozumieniu zna-
nym nam z II wojny światowej. W Gdyni przesunięto godzinę 
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milicyjną na 17, co zresztą nie oznaczało, że na ulicach zapano-
wał spokój. Jeszcze bowiem o godz. 19.40 „grupa nieznanych 
sprawców” obrzuciła butelkami z benzyną i podpaliła V Komi-
sariat MO. Pożar został ugaszony. Po południu i wieczorem 
po mieście krążyły wozy propagandowe wojska, które przez 
głośniki informowały o wcześniejszej porze godziny milicyjnej, 
ale praktycznie cały dzień trwało prawdziwe polowanie na ludzi.  
Według oficjalnych danych w Gdyni zginęło tego dnia lub 
zmarło później z powodu odniesionych ran osiemnaście osób  
w wieku 16–34 lat, przy czym wszystkie śmierć poniosły w wy- 
niku postrzelenia z broni palnej. Udzielono pomocy ambula-
toryjnej 347 osobom i przyjęto do szpitali 233 rannych. Tego 
dnia na terenie Gdyni w „działaniach rozpraszających” brało 
udział 1471 funkcjonariuszy MO.

Wszelako począwszy od 17 grudnia to Szczecin stawał się  
z wolna centrum protestu społecznego. Przed południem praco-
wnicy Stoczni im. Adolfa Warskiego pochodem wyszli poza 
bramę zakładu – podobnie jak przed trzema dniami ich koledzy 
w Gdańsku – kierując się w stronę KW PZPR. Jak ustalił Michał 
Paziewski, który najdokładniej opisał i zanalizował przebieg 
wydarzeń w Szczecinie, padały przekleństwa pod adresem Go-
mułki i Cyrankiewicza; śpiewano – podobnie jak wcześniej  
w Gdańsku – Międzynarodówkę, hymn narodowy, Boże, coś Pol-
skę, Rotę i Marsz Gwardii Ludowej. Do pierwszego gwałtowne-
go starcia doszło w rejonie ul. Dubois, gdzie milicjanci brutalnie 
zaatakowali pochód. Demonstranci spalili tam milicyjny gazik  
i poważnie poturbowali jego załogę.

Tymczasem przed lokalną siedzibą władz partyjnych sy-
stematycznie rosła liczba manifestantów. Okrzyki stawały się 
coraz bardziej wrogie, w tym o wymowie antyradzieckiej, typu 
„Precz z Ruskimi!”, czy antypartyjnej: „Precz z Gomułką!” 
czy „Precz z komunistami!”. W obliczu groźby podpalenia 
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budynku I sekretarz KW Antoni Walaszek podjął decyzję  
o ewakuacji. Ciekawe, że zanim doszło w tym rejonie do gwał-
townych starć z „siłami porządkowymi”, żołnierze długo nie 
przeszkadzali w plądrowaniu, a nawet w próbach podpalenia 
gmachu KW. Co więcej, zdarzały się przypadki bratania się 
wojska ze stoczniowcami. Niewątpliwie za przyzwoleniem 
żołnierzy, na transporterach opancerzonych, demonstranci zaty-
kali transparenty z napisami: „Żądamy podwyżki płac” czy 
„Popieramy stoczniowców Gdańska i Gdyni”.

Sytuacja wokół gmachu KW stawała się coraz bardziej 
dramatyczna. Podobnie jak wcześniej w Gdańsku tłum, szaco-
wany na ponad 20 tys. osób, nie dopuszczał do gaszenia pło-
nącego budynku, pozwalając jedynie na polewanie wodą przyle-
gających do niego domów. Sytuacji nie były w stanie opanować 
ani pododdziały wojska przydzielone do obrony rejonu KW, 
ani skierowane tam siły zwarte MO. Andrzej Zieliński, który  
w owym czasie był radcą prawnym w wojsku, zapamiętał roz- 
mowę telefoniczną znajdującego się w płonącym gmachu do-
wódcy, płk. Henryka Ziemiańskiego z zastępcą dowódcy 12. 
Dywizji do spraw politycznych płk. Zdzisławem Drewniow-
skim: „Usłyszałem dramatyczny krzyk telefonistki: Ratujcie! 
Palimy się! Nigdy nie zapomnę tego krzyku. Wtedy pułkownik 
Drewniowski [...] zaczął walić: Pułkowniku Ziemiański, rozka-
zuję otworzyć ogień. I na to usłyszałem odpowiedź, a była to 
sytuacja bojowa: Obywatelu pułkowniku, odmawiam wykona-
nia rozkazu. A potem usłyszeliśmy – Do kogo, kurwa, będę 
strzelał, tam są kobiety i dzieci”. 

W rejon KW skierowano dodatkowe siły wojska, które po 
pewnym czasie częściowo odepchnęły i rozproszyły tłum. W tym 
czasie centrum walk przesunęło się zresztą w stronę pobliskiego 
gmachu KW MO, szturmowanego przynajmniej przez 10 tys. 
osób. Najbardziej zdeterminowane z nich przystąpiły do ataku na 

375

grudzień 1970



zabudowania milicyjne. Obrzucono je kamieniami i butelkami  
z benzyną. Ostatecznie zostały podpalone budynki pomocnicze 
w pobliżu komendy (biuro paszportowe i kasyno) przy ul. Mało-
polskiej 15, skąd nieumundurowani funkcjonariusze skakali  
z wysokości na beton, łamiąc przy tym kończyny. Po splądro- 
waniu parteru w sąsiednim budynku Wojewódzkiej Komisji 
Związków Zawodowych także on został podpalony przez de-
monstrantów.

Około godz. 16.30 z okien KW MO padły pierwsze strza-
ły do tłumu. Strzelano z broni maszynowej i ręcznej – byli 
pierwsi zabici i ranni. W ciągu nieco ponad godziny śmiertelnie 
postrzelono w tym rejonie jedenaście osób. Ogień (z okien na 
trzecim piętrze amunicją bojową w górę) otworzyli żołnierze 
broniący budynku. Z kolei przebywający w budynku milicjanci 
– podobnie jak w Gdyni – strzelali wtedy, gdy sami uznali taką 
konieczność. 

Marian Juszczuk zapamiętał, że „kiedy odezwały się strza-
ły, 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, story. Oni 
mieli wodę i gasili”.

Od 18 wprowadzono w Szczecinie godzinę milicyjną. 
Mimo to właśnie wieczorem nasiliły się rabunki sklepów. Do  
późnych godzin trwało też na ulicach polowanie na ludzi. 
Gwałtownością i bezwzględnością starcia w Szczecinie na 
pewno nie ustępowały temu, co działo się tego dnia w Gdyni,  
z jedną wszakże bardzo istotną różnicą: demonstranci nie pod-
palili tam ani jednego budynku i zniszczenia były nieporównywal-
ne ze Szczecinem. O ile w stolicy Pomorza Zachodniego 
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mieliśmy do czynienia z gwałtownymi walkami ulicznymi, to 
w Gdyni – powtórzmy to raz jeszcze – z masakrą. W obu wy-
padkach wystąpienia miały już nie tylko podłoże społeczno- 
-ekonomiczne, ale i wyraźnie antykomunistyczne, antyrządowe,  
a przez to, że także antyradzieckie, to siłą rzeczy insurekcyjne.  
Ze względu na wielkość miasta w walkach ulicznych w Szcze-
cinie uczestniczyło znacznie więcej ludzi niż w Gdyni. Pod 
względem liczby biernych i czynnych uczestników demonstracji 
oraz zaciętości i dramatyzmu walk ulicznych to wszystko, co  
w czwartek wydarzyło się w Szczecinie, może być porównywa-
ne tylko z tym, co we wtorek rozegrało się na ulicach Gdańska. 

Rankiem 18 grudnia, gdy stoczniowcy ponownie pocho-
dem zamierzali wyjść za bramę zakładu, zostali ostrzelani przez  
blokujących „Warskiego” żołnierzy. Tragedia pod stocznią w pią-
tek rano inaczej jest przedstawiana w relacjach stoczniowców, 
inaczej w oficjalnych dokumentach. Faktem jest jednak, że ran-
nych zostało wówczas sześć osób, a dwie zostały tam zastrzelone. 
Przebieg walk ulicznych w Szczecinie tego dnia bardzo długo 
pozostawał słabo znany i dopiero żmudne badania Michała 
Paziewskiego i jego publikacje uzupełniły tę lukę grudniowej 
tragedii. Okazało się, że do incydentów i starć ulicznych 
dochodziło wówczas w wielu punktach miasta. W sumie 17, 
18 i 19 grudnia w Szczecinie – dokąd przeniosło się centrum 
robotniczego buntu – według oficjalnych danych zginęło lub  
w następnych dniach zmarło w wyniku odniesionych ran łącz-
nie 16 osób. Wedle tych samych danych rannych miało być 
117 osób cywilnych, 71 milicjantów i 24 strażaków. Rozbito  
i splądrowano 76 sklepów. Zatrzymano 498 osób, z których  
część została zatrzymana w prywatnych mieszkaniach, do któ-
rych wkraczali funkcjonariusze MO i SB. 

W piątek 18 grudnia uformował się w Stoczni im. Adolfa 
Warskiego Ogólnomiejski Komitet Strajkowy, skupiający w szczy- 
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towym momencie swojej działalności około 120 zakładów z aglo-
meracji szczecińskiej. Z wolna OKS, który zachowywał się 
zresztą w sposób bardzo odpowiedzialny, przejmował realną 
władzę w mieście. Nawet prasa szczecińska była „zależna” od... 
Komitetu. On także zadecydował, że po piątkowym strajku  
w sobotę na ulicach aglomeracji ponownie pojawiły się auto- 
busy i tramwaje, ale oplakatowane hasłami wyrażającymi soli-
darność ze strajkującymi stoczniowcami. Również za aprobatą 
OKS wyłącznie do akcji solidarnościowej ograniczyły się ciep- 
łownie, wodociągi, gazownia, elektrownie, mleczarnie, piekar-
nie, sieć handlu, punkty żywienia zbiorowego oraz służba zdro- 
wia. Trudno się więc dziwić, że zastępca członka Biura 
Politycznego, sekretarz KC PZPR Jan Szydlak mówił wów- 
czas o „republice szczecińskiej”. 

Chociaż niewątpliwie najbardziej dramatyczny i gwałto-
wny obrót przybrały wydarzenia na Wybrzeżu, to jednak – jak 
odnotowano – poza Gdańskiem, Gdynią i Szczecinem od 14 do  
20 grudnia odnotowano „przerwy w pracy” w 37 zakładach pro- 
dukcyjnych, w których brało udział łącznie około 22 280 osób. 
Groźba, że konflikt rozprzestrzeni się na inne rejony kraju, że  
wydarzenia zupełnie wymkną się spod czyjejkolwiek kontroli, 
stała się realna. W sumie od 14 do 19 grudnia w kilku miastach, 
nie tylko zresztą Wybrzeża (m.in. Białystok, Kraków, Wałbrzych), 
w ulicznych starciach wzięło udział – mniej lub bardziej ak-
tywny – łącznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Walki nierzadko 
przybierały bardzo gwałtowny charakter, a wartość strat material- 
nych spowodowanych zniszczeniami przekroczyła 400 mln ów- 
czesnych złotych. Podpalono i całkowicie lub częściowo znisz-
czono 19 obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. budynki 
KW PZPR w Gdańsku i Szczecinie. 

Do spacyfikowania protestów na Wybrzeżu władze użyły 
łącznie około 27 tys. żołnierzy oraz 550 czołgów, 750 transporte-
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rów opancerzonych i 2100 samochodów. Zaangażowano również 
108 samolotów i śmigłowców, a także 40 jednostek pływających 
Marynarki Wojennej. „Razem z siłami, które zostały przesunięte 
w wyznaczone rejony, ale nie użyte do akcji, jak również łącznie 
z grupami skierowanymi do dyspozycji miejscowych władz dla 
wewnętrznej ochrony obiektów na znacznym obszarze kraju –
zaangażowano około: 61 tys. żołnierzy, 1700 czołgów, 1750 
transporterów opancerzonych i 8700 samochodów”. Jeżeli nie 
liczyć stanu wojennego, nigdy w czasach pokoju Wojsko Polskie 
na taką skalę nie zostało postawione w stan gotowości bojowej 
i w takim zakresie nie zostało wykorzystane do zapewniania 
porządku publicznego. W kontekście użytych wówczas środków 
liczba ofiar tej narodowej tragedii przez lata budziła, a czasem 
budzi nadal wątpliwości wśród niektórych badaczy. Wszak 
według oficjalnych danych w Grudniu śmierć poniosło łącznie 
45 osób, a 1165 zostało rannych.

A przecież do sił Wojska Polskiego trzeba jeszcze dodać 
co najmniej 9 tys. milicjantów, funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz 
służby więziennej czy nawet straży pożarnej, którzy zostali 
zmobilizowani i włączeni do działania. W trakcie pacyfikowania 
demonstracji zużyto łącznie około 150 tys. sztuk środków che- 
micznych, a tylko żołnierze (danymi służb podległych Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych nie dysponujemy) wystrzelili 
na Wybrzeżu blisko 46 tys. pocisków różnego kalibru i różnych 
typów. Nawet jeżeli wliczono w to amunicję, która „zaginęła”,  
i jeśli przeważały pociski świetlne i „ślepe”, to i tak otrzymuje-
my szokującą liczbę. 

W niedzielę 20 grudnia w trybie pilnym zwołano w War-
szawie VII Plenum KC PZPR, którego jedynym zadaniem 
było dokonanie zmiany na stanowisku I sekretarza KC PZPR. 
Gomułkę, który w niesławie schodził ze sceny politycznej, 
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zastąpił w tej roli dotychczasowy członek Biura Politycznego, 
I sekretarz KW PZPR w Katowicach Edward Gierek. Zmiana 
ta, która kładła kres najbardziej gwałtownej, krwawej fazie 
kryzysu, została wymuszona tyleż społecznymi protestami, co 
była efektem tajnych, zakulisowych rozgrywek w kierownic- 
twie PZPR, w które zaangażowane było grono działaczy par-
tyjnych i państwowych. Po kolejnych falach strajków w styczniu 
i lutym 1971 r. z dniem 1 marca wycofano niefortunną grud-
niową podwyżkę cen.

Władze wyciągnęły jednak z „grudniowej lekcji” wnioski.  
Gierek, już po odsunięciu go od władzy, wielokrotnie powtarzał, 
że wolał odejść z zajmowanego stanowiska niż dla jego utrzy-
mania zdecydować się na „rozwiązanie siłowe”. Nigdy nie za-
pomniał okoliczności, w jakich sięgnął po najwyższą władzę 
w partii. Zapamiętał, że w realnym socjalizmie zmiany na naj- 
wyższych piętrach władzy dokonują się zwykle w wyniku gwał- 
townych społecznych wstrząsów. Należało więc uczynić wszyst-
ko, aby na przyszłość wstrząsów takich unikać. 

A jakie wnioski z grudniowej tragedii wyciągnęli robotnicy?  
Po pierwsze, uświadomili sobie, jak poważną stanowią siłę, że  
są w stanie doprowadzać do zmian politycznych na szczytach 
władzy. Po drugie, nauczyli się, a dramatyczne doświadczenia  
z Czerwca 1976 r. tylko to potwierdziły, że pod żadnym pozo-
rem nie wolno im opuszczać zakładów pracy i wychodzić na  
ulice. Tam traci się panowanie nad tłumami i znacznie łatwiej 
jest o prowokację. Poza tym zawsze pojawiają się prawdziwi 
chuligani, którzy – podobnie jak w Grudniu – stają się (przynaj- 
mniej do pewnego stopnia) usprawiedliwieniem dla stosowania 
przez władze środków nadzwyczajnych. Po trzecie, robotnicy 
zrozumieli, że nie mogą prowadzić negocjacji z przedstawicie-
lami władzy na ich terenie i co więcej, rokowania te muszą być 
jawne, najlepiej transmitowane przez zakładowy radiowęzeł.  
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Po czwarte, nauczyli się, że w żadnym razie nie mogą dać sobie 
narzucić języka dyskursu drugiej strony. Przyjęcie nowomowy 
i określanie np. zniewolenia mianem wolności czy dyktatury 
wyrażeniem „demokracja ludowa”, automatycznie ustawiało ich  
na straconych pozycjach. Wyciągnięto z tego wnioski i w 1980 r.  
to komisje rządowe musiały językowo dopasować się do straj-
kujących robotników. 

Wreszcie, może najważniejszy wniosek z lekcji grudniowej: 
nie wolno przedstawicielom władzy wierzyć „na słowo” – niez-
będne są instytucjonalne gwarancje. O ile w czasie protestów 
w grudniu 1970 r. i w styczniu 1971 r. postulat niezależnych 
od partii i administracji związków zawodowych był wysuwany 
dość nieśmiało i miał charakter w jakimś przynajmniej stopniu 
przetargowy, o tyle – jak wiadomo – dziesięć lat później został 
umieszczony na czele listy postulatów i strajkujący nie chcieli 
od niego odstąpić za żadną cenę. Uznali także, iż porozumienie 
z przedstawicielami władzy musi zostać spisane i nie wolno 
traktować jako wiążące ustnych gwarancji i zapewnień skła-
danych przez komunistów.
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