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Piotr Szubarczyk, IPN Gdańsk

ChłopCy z grabówKa, 
ChłopCy z Chyloni...
Kochani Rodzice, byłem dziś w Gdańsku. Wszystko widziałem. Nie 
martwcie się... to były ostatnie słowa zbyszka godlewskiego, skie-
rowane do rodziców w niewysłanym liście. dzień później, 17 grudnia 
1970 r., zginął od kul wystrzelonych z karabinu maszynowego, 
umieszczonego na czołgu, między stacją kolejki elektrycznej gdynia 
stocznia a ulicą prowadzącą do bramy stoczni gdyńskiej. zginął „na 
drodze do wolności”, jak się wyraził roman detleff, jeden z uczest-
ników grudniowego powstania. zbyszek miał 18 lat. przeszedł do 
narodowej legendy jako janek wiśniewski.

Do dziś nie ma pewności, kto napisał balladę o Janku, przypisywaną Krzysztofowi Dow-
gialle. Pewnie, jak to często bywało w naszej historii, autorów było wielu, bo pieśń żyła 
własnym życiem, kolportowana potajemnie w mocno ograniczonym nakładzie, na przebit-
kowym papierze z maszyny do pisania. Pamiętam, że w takiej formie trafiła także do moich 
rąk już w roku 1971 i była to wersja różniąca się znacznie od dziś przyjętej. Kiedy w roku 
1981 Andrzej Wajda zrealizował Człowieka z żelaza, cała Polska usłyszała:

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni,
dzisiaj milicja użyła broni.
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali,
Janek Wiśniewski padł...

Krew naszych dzieci
Nieco wcześniej, na jesieni 1980 r., ustalono, że legendarny Janek Wiśniewski z ballady 

to właśnie Zbyszek Godlewski. Prawdę mówiąc, całkowitej pewności nie ma do dziś. Chodzi 
o to, że pochodów „do wolności” z ciałami zabitych było w gdyński „czarny czwartek” kil-
ka. Którego z chłopców ponieśli Świętojańską naprzeciw glinom, naprzeciw tankom? Czyją 
krwią wypisano na białej płachcie Krew naszych dzieci? Czyja krew rozlała się na biało-
czerwonej fladze, którą nieznana kobieta przykryła ciało zabitego, gdy przenoszono je pod-
ziemnym przejściem na stacji Gdynia Główna? Zbyszka? A może Ludwika Piernickiego? 
Pytanie ciekawe dla historyka, nieważne z perspektywy całego Grudnia, bo przecież Janek 
Wiśniewski przeszedł już do narodowej mitologii jako postać-symbol. Jankiem mógł być 
Zbyszek, Ludwik i każdy z tych chłopców, którzy ponieśli śmierć na ulicach w drodze ku 
wolności, nie w pełni jeszcze wówczas uświadomionej, odczuwanej raczej instynktownie, 
jako udział w powtarzającej się od pokoleń polskiej insurekcji. Roman Detleff powiedział: 
„Kiedy przyszły słowa »Marsz, marsz Dąbrowski...«, tłum jak na komendę poszedł do przo-
du. I wtenczas ja zdałem sobie sprawę, jakie mocne są słowa w hymnie narodowym [...]. Pro-
szę sobie wyobrazić, że tłum po tych pionowych ścianach [gmachu KW PZPR w Gdańsku]  
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i toruje jakąś drogę do wolności”.
Grudzień 1970 r. nie ma do dziś jednolitej interpretacji, co się wyraża m.in. trudnością 

w nazwaniu tego, co się wtedy działo na Wybrzeżu. Od „rozruchów grudniowych”, przez 
„wydarzenia”, „strajki”, „rewoltę” – po „powstanie grudniowe”. Niezależnie od tych trudno-
ści oraz od sporów o genezę, jedno nie ulega wątpliwości: na ulicach miast umierali wtedy 
młodzi, czasem bardzo młodzi chłopcy. Tak jak w powstaniach narodowych, tak jak „zawsze” 
w naszej historii. Warto o tych chłopcach pisać, by „krew naszych dzieci” z roku 1970 nie 
została zapomniana. Chodzi też o to, by żyjące jeszcze matki wiedziały, że uczestniczymy 
jako wspólnota narodowa w śmierci ich synów i odżywającym jeszcze dziś bólu rodziców.

Nie płaczcie matki, to nie na darmo,
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą.
Za chleb i wolność i nową Polskę
Janek Wiśniewski padł...

wszystko widziałem...
Zbyszek ukończył w czerwcu 1970 r. szkołę zawodową przy ul. Bla-

charskiej w Elblągu. Dwa miesiące później obchodził osiemnaste uro-
dziny. Poczuł się dorosły, a że był ciekaw świata, postanowił poszukać 
pracy z dala od Elbląga. Znalazł ją w Zarządzie Portu w Gdyni.

Przyszedł Grudzień. 16 grudnia Zbyszek pojechał do Gdańska. 
Chciał zobaczyć na własne oczy i ocenić. Ojciec był wojskowym. Dla 
Zbyszka było więc ważne, czy wydarzenia w Gdańsku są – jak głosiła 
propaganda – inspirowane przez „obcych”, czy też są protestem ludzi 
takich jak on. Po powrocie na stancję do Gdyni wiedział już, że to się nie 
może obejść bez niego.

„Czy wiesz, że to może być niebezpieczne?” – słowa Kazika, najbliż-
szego kolegi, uświadomiły mu obowiązki wobec rodziców i młodszego 
brata. No bo jak się coś stanie...? Wieczorem usiadł i napisał krótki list: 
„Kochani Rodzice, byłem dziś w Gdańsku. Wszystko widziałem. Nie 
martwcie się... Zbyszek”.

Tego listu już nie wysłał. Kazik dał go rodzicom w dniu pogrzebu... 17 grudnia rankiem 
ciało Zbyszka przeszyła seria z karabinu maszynowego. Kule dosięgły głowy, klatki piersio-
wej, rozdarły nerki. Zginął na miejscu. Krwawy strzęp podnieśli młodzi robotnicy i ruszyli 
ze stacji Gdynia Stocznia aż do centrum Gdyni. Po drodze wyrwali drzwi baraku i położyli 
na nich ciało kolegi. Szli środkiem ulicy Świętojańskiej. Przy kościele Najśw. Serca Pana 
Jezusa zatrzymali się. Dostali od księdza krzyż, który przymocowali do drzwi, oraz kwiaty, 
które położyli na ciele Zbyszka.

W piątek 18 grudnia Kazik, mimo niebezpieczeństwa czyhającego na ulicach miasta, 
przedostał się na pocztę i nadał do Elbląga telegram: „Zbyszek nie żyje”...

W niedzielę 20 grudnia odbył się „pogrzeb”. Pochowano Zbyszka przy katedrze w Oliwie. 
W nocy, po cichu, tak jak innych. Obecni byli tylko rodzice, brat Wiesław i sąsiad. W marcu 
1971 r. ciało ekshumowano i przewieziono na cmentarz elbląski przy ul. Agrikola.

Najbardziej znane zdjęcie Grudnia, wykonane potajemnie przez Edmunda Peplińskiego, 
pokazuje Zbyszka niesionego w Gdyni ulicą Świętojańską na drzwiach, tak jak niegdyś no-

Zbyszek Godlewski .
(*3 VIII 1952, .
†17 XII 1970), czyli 
Janek Wiśniewski .
z grudniowej 
ballady.
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szono na marach ciała bohaterów. Izabela i Eugeniusz mają ciągle przed oczyma słowa ostat-
niego listu syna: „Kochani Rodzice, nie martwcie się”... Ojcu udało się zdobyć skrwawione 
i pocięte przez kule ubranie Zbyszka. W nocy, kiedy wszyscy spali, rozłożył je na podłodze 
w kuchni i przez kilka godzin wpatrywał się, by nie zapomnieć. Potem wstał nagle i szybko, 
jakby wbrew sobie, płacząc, wrzucił wszystko do pieca. Przestraszył się, że jeszcze chwila 
i ból zapanuje nad całą jego świadomością, że zabierze go tam, gdzie Zbyszek. Jako wojsko-
wy, znający się na broni, nie miał wątpliwości, że do jego syna strzelano na wprost...

Jeden raniony, drugi zabity,
krew się polała grudniowym świtem;
to partia strzela do robotników –
Janek Wiśniewski padł...

zaszczytny obowiązek...
Ludwik Piernicki miał 20 lat. Wieczorem 16 grudnia nie chciał słyszeć o pozostaniu na-

stępnego dnia w domu, choć matka błagała go o to. Tam, w stoczni, był strajk. Nie mógł zo-
stawić swoich kolegów. To była sprawa honorowa. Pojechał więc, jak co dzień, z rodzinnego 
Goręczyna rannym pociągiem Kościerzyna–Gdynia. Pojechał z matczynym ostrzeżeniem: 
„Pamiętaj, synku, nie idź ani na przedzie, ani z tyłu. Zawsze w środku...”

Nie posłuchał. Dosięgły go, tak jak Zbyszka, pierwsze kule na gdyńskim wiadukcie ran-
kiem 17 grudnia. Tak witano robotników, wzywanych dzień wcześniej przez członka KC 
PZPR Stanisława Kociołka, za pośrednictwem telewizji gdańskiej, do pracy. Strzały były 
celne i było ich wiele. Ciało, niesione przez kolegów ulicami Gdyni, trafiło potem do Szpitala 
Miejskiego, gdzie SB wykonała fotografie zabitych chłopców, zachowane w archiwum.

Niektórzy we wsi już wiedzieli, co się stało. Nie było jednak odważnego, by powiedzieć 
rodzicom. Ktoś bąknął, że Ludwik jest ranny, więc następnego dnia, pierwszym pociągiem, 
Klemens Piernicki pojechał do Gdyni. Ciała syna nie zobaczył, ale poznał prawdę.

19 grudnia wieczorem pod dom Piernickich w Goręczynie zajeżdża milicyjna nysa 
z Gdańska. „Jeśli chcecie być na pogrzebie syna, to się zbierajcie”... Noc na gdańskim cmen-
tarzu przy ulicy Srebrzysko. Siedzieli w samochodzie i czekali na swoją kolej. Nie wolno 
było wychodzić. Słyszeli jakieś szlochy, a potem stukot młotków. Wreszcie ich wywołano. 
Identyfikacja ciała, zamknięcie trumny. 
To nie byli grabarze. Mieli pięć nafto-
wych latarni, które otaczały grób i na-
dawały tej strasznej nocy jakąś upiorną 
oprawę. Pouczyli, że nie wolno głośno 
płakać. Rozglądali się na boki. Spieszyli 
się. Gdzieś tam, w innych kątach cmen-
tarza, odbywały się podobne obrzędy. 
Co pewien czas słychać było płacz.

Chowano zabitych na różnych cmen-
tarzach, w różnych miejscach. W ten spo-
sób władza chciała się uchronić w przy-
szłości przed manifestacjami. Wiadomo, 
jak szkodliwe są emocje...

Pośmiertne zdjęcie Ludwika Piernickiego, wykonane 
przez SB, przypomina ubeckie „dokumentacje” z lat 
40. i 50. – ukazujące „bandytów”, czyli bohaterów 
antykomunistycznej konspiracji zbrojnej...
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 Anna i Klemens Pierniccy stali 
w Gdańsku przed trzykrzyskim Po-
mnikiem Stoczniowców w Gdańsku,  
wśród innych rodzin, naprzeciw stu-
tysięcznego tłumu. Wzruszający apel 
poległych, czytany przez Daniela Ol- 
brychskiego, i wspólna, potężna „Ro-
ta”, śpiewana przez zgromadzenie lu-
dzi z całej Polski. Byli bardzo przejęci 
i pełni oczekiwania. Miesiąc wcześ-
niej zarejestrowano „Solidarność”. „To  
było bardzo piękne – powiedział mi 
Klemens Piernicki – tylko co to za 
pociecha. Kiedyśmy wrócili do domu, 
czuliśmy się tak, jakbyśmy byli jesz-

cze raz na pogrzebie Ludwika. I było jeszcze smutniej”. A potem Anna Piernicka odsłoniła 
jeszcze jeden pomnik. W Gdyni. Ten z przegiętą w bolesnym upadku siódemką. Pomnik 
Ludwika. Zachowały się pamiątki po Ludwiku. Skórzana kurtka nosi ślady serii z karabinu 
maszynowego. Regularne otwory przecinają lewy rękaw i lewy bok na wysokości serca. 
Przy wewnętrznej kieszeni prosty medalik z Matką Bo-
ską, przyszyty przez matkę w przeddzień śmierci syna. 
Została też legitymacja honorowego dawcy krwi z kar-
tuskiej stacji krwiodawstwa, bo Ludwik, mimo młodego 
wieku, wiele tej krwi zdążył już oddać. Na legitymacji 
słowa, które nabrały po latach specjalnego znaczenia: 
„Oddanie krwi jest zaszczytnym obowiązkiem”... Kurtkę 
Ludwika można oglądać na gdańskiej wystawie Drogi do 
wolności.

Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska,
Idźcie do domu, skończona walka.
Świat się dowiedział, nic nie powiedział –
Janek Wiśniewski padł...

Śmierć w kwiatach
Waldemar Rebinin urodził się 29 października 1944 r.  

w Grójcu. Wojna miała się ku końcowi. Rodzice Halina 
i Gabriel zostali w niej ciężko doświadczeni. Ojciec był 
Łotyszem. Przeszedł przez obóz Mauthausen-Gusen. Za-
kochał się w ładnej Polce i wracając z wojny, w Polsce po-
został. W 1947 r. przeprowadzili się do Elbląga. Zamiesz-
kali przy ulicy Barona. Gabriel był kolejarzem.

Waldek ukończył szkołę zawodową w Starogardzie 
Gdańskim. Uczył się bardzo dobrze, miał stypendium. 

Z legitymacji honorowego dawcy krwi Ludwika 
Piernickiego, poległego w „czarny czwartek” w Gdyni: 
„Oddanie krwi jest najwyższym czynem humanitarnym, 
świadczącym o wielkiej solidarności społecznej”.

Przestrzelona kurtka Ludwika 
Piernickiego z przypiętym przez 
matkę medalikiem z Matką 
Boską. Anna Piernicka przekazała 
kurtkę Fundacji Centrum 
„Solidarności” w Gdańsku. Jest 
ona eksponowana na wystawie 
Drogi do wolności – na terenie 
historyczej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej.
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Planował dalszą naukę, interesowała go radiotechnika. Na przeszkodzie stanęły pasje spor-
towe. Pływał, jeździł konno. Wygrał ogólnopolskie zawody w pogoni za lisem, choć był 
najmłodszym z uczestników. Był wysoki, przystojny, wysportowany. Ożenił się z Izabe-
lą (1967) i zamieszkali w Gdańsku. Urodziła się najpierw Małgosia (1968), potem Robert 
(1970). Pracował w Kolumnie Transportu Sanitarnego i był z tej pracy zadowolony.

Był jedną z pierwszych śmiertelnych ofiar Grudnia. Zginął w Gdańsku, naprzeciwko 
dworca PKP, 15 grudnia około czternastej. Kilka godzin wcześniej Władysław Gomułka, na 
specjalnym posiedzeniu z udziałem Wojciecha Jaruzelskiego, Józefa Cyrankiewicza, Mie-
czysława Moczara i Stanisława Kani, wydał instrukcję: „W obliczu brutalnego pogwałcenia 
porządku publicznego [...], należy użyć broni wobec napastników, przy czym strzelać należy 
w nogi”. Dla historyka to prawdziwe déjà vu. Przecież już w roku 1945 Gomułka, wówczas 
sekretarz generalny Polskiej Partii Robotniczej, powiedział w związku ze strajkami w Ło-
dzi, że „likwidacja pewnych osobników jest możliwa”...

Waldemar Rebinin nie był „napastnikiem”. Był kierowcą oznaczonego wyraźnie samo-
chodu służby zdrowia. Jechał do przychodni kolejowej przy Dworcu Głównym w Gdańsku 
z zaopatrzeniem medycznym. Nie strzelano „w nogi”, tylko w głowę. „Strzał został oddany 
z przodu. Otwór wlotowy znajdował się na lewym policzku, wylot na karku”. Całe ciało 
zalała krew. Spłynęła po plecach do tylnej kieszeni spodni, gdzie znajdował się portfel z do-
kumentami i kilkoma fotografiami. Ten portfel oddadzą potem matce. Ludzie wnieśli Wal-
demara do kwiaciarni przy wejściu na dworzec i przykryli jego ciało kwiatami.

Rodziców i żonę powiadomiono o śmierci dopiero 18 grudnia. Tego dnia odbył się nocny 
pogrzeb na Srebrzysku. Nagie ciało było zawinięte w koc. Nikomu z rodziny nie pozwolili 
otworzyć trumny ani wejść na cmentarz, wszyscy pozostali w kaplicy ze swoim bólem. Matkę 
przez całe lata – już po ekshumacji na elbląski cmentarz – dręczyły wątpliwości, czy to na 
pewno Waldek. Uporała się z tym dopiero przed paroma laty: „Proszę pana, nawet jeśli to nie 
jest ciało mojego synka, tylko jakiegoś innego chłopca, zastrzelonego w Gdańsku czy w Gdyni, 
to modląc się na tym grobie, i tak modlę się za Waldka i uczestniczę w bólu wszystkich matek, 
które straciły wtedy synów. A jeśli gdzieś, w innym miejscu, inna matka modli się nad praw-
dziwym grobem mojego Waldka, to te nasze modlitwy na pewno spotykają się u Pana Boga...”

Ślubu nie było
Był piątek 18 grudnia. Centrum Elbląga. Za tydzień, w pierwszy dzień Świąt Bożego 

Narodzenia, wyznaczono ślub Mariana Sawicza z Alicją. Alicja wybrała się po garsonkę do 
ślubu cywilnego, Marian przywiózł świeże mięso ze wsi i krzątał się wokół najważniejsze-
go w swym życiu wydarzenia. Cała rodzina była zajęta przygotowaniami, nikt nie myślał 
o obiedzie. Marian poszedł więc do baru przy ul. 1 Maja na spóźniony obiad.

Dosięgły go kule karabinowe z przejeżdżającego samochodu milicyjnego. Zginął na 
miejscu, trafiony w głowę. W ten sposób milicyjny patrol „pacyfikował” elblążan, którzy 

Myśmy bowiem gospodarze [...]. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy... Zniszczymy 
wszystkich bandytów reakcyjnych bez skrupułów. Możecie jeszcze krzyczeć, że leje się 
krew narodu polskiego, że NKWD rządzi Polską, lecz to nie zawróci nas z drogi.

(Władysław Gomułka do Stanisława Mikołajczyka, Moskwa, czerwiec 1945 r., 
Artykuły i przemówienia, t. II, s. 295) 
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Marian się w momencie śmierci witał, został ranny w szyję. Była 16.45. Ta sama godzina, na 
którą wyznaczony był ślub...

O tragedii powiadomił Sawiczów sąsiad z ulicy. Matka i siostra Hanka nie uwierzyły. 
Jeszcze tego samego wieczora szukały koło baru śladów krwi. Znalazły, ale milicjanci z pa-
trolu powiedzieli im, że to farba z odpalonej petardy. Dzwoniły do Szpitala Miejskiego, lecz 
tam wszystkiemu zaprzeczono, choć Marian leżał już w prosektorium. W wielkiej tajemnicy 
pracownik prosektorium, dotknięty ich cierpieniem, pokazał ciało.

Oficjalnie powiadomiono rodzinę dopiero 21 grudnia. Wieczorem milicyjną nysą przyje-
chało trzech esbeków po cywilnemu. Hanka dobrze zapamiętała ten moment: „Kiedy wcho-
dzili do naszego domu przy Szczyglej, ze ściany spadł portret Mariana z I Komunii św. 
i wszystkim udzielił się paraliżujący strach. Mój czteroletni braciszek Darek schował się 
do skrzyni i przykrył się czymś. We mnie wszystko kołatało i nie mogłam zebrać myśli. 
Cały czas powtarzałam bezwiednie zapamiętany z akademii szkolnej strzęp wiersza: Kiedy 
przyjdą podpalić dom...”

Na nocny pogrzeb pojechali ojciec, brat matki i koleżanka Hanki. Mężczyźni z nysy nie 
zgodzili się jechać po Alicję. Stwierdzili, że w samochodzie jest za ciasno. Hanka została 
w domu z matką, która była w szoku. Trafiła niedługo potem na kilka miesięcy do szpitala. 
Hanka: „Kiedy pojechali na ten pogrzeb, było jeszcze gorzej. Czułam na zmianę rozpacz 
i chęć odwetu. Nic jednak nie mogłam wymyślić, więc z tej bezsilności powróciłam znowu 
myślami do szkoły i powiedziałam po cichutku, sama do siebie: »Już nigdy w życiu nie za-
śpiewam na żadnej akademii Ukochany kraj...«”.

grudniowi chłopcy
Na ulicach miast Wybrzeża umierali młodzi Polacy. 17 grudnia w centrum Gdyni, w re-

jonie siedziby Miejskiej Rady Narodowej i stacji kolejki elektrycznej Wzgórze Nowotki (dziś 
Wzgórze św. Maksymiliana), toczyła się regularna, wielogodzinna bitwa. Zginęło wielu 
młodych ludzi, wielu poraniono, aresztowano i pobito.

Zygmunt Gliniecki miał 15 lat. Był uczniem Szkoły Podstawowej nr 7 w Gdyni. Zgi-
nął od strzałów oddanych z przodu, przy przystanku kolejki elektrycznej Gdynia Stocznia. 
Pochowany 19 grudnia na cmentarzu w Gdańsku Oliwie, ekshumowany w marcu 1971 r., 
spoczywa na cmentarzu w Gdyni Leszczynkach. Drugi gdyński pomnik Grudnia, przy al. 
Marszałka Piłsudskiego, odsłaniała jego matka, Helena Gliniecka.

Apolinary Formela miał 20 lat i pracował jako robotnik w gdyńskim „Dalmorze”. Zginął 
od licznych strzałów w głowę w okolicy Wzgórza Nowotki. Pochowany na cmentarzu w Gdań-
sku Oliwie, ekshumowany w 1983 r., spoczywa na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Janek Kałużny miał lat 21. Był robotnikiem w Zarządzie Portu Gdynia. Zginął od strza-
łów w piersi przy przystanku kolejki Gdynia Stocznia. Pochowany na cmentarzu Witomiń-
skim, tam do dziś spoczywa.

Jerzy Kuchcik miał 20 lat, pracował jako robotnik w Stoczni Gdyńskiej. Zginął 17 grud-
nia przy przystanku Gdynia Stocznia. Pochowany na cmentarzu Łastowickim w Gdańsku, 
ekshumowany w marcu 1971 r., spoczywa na cmentarzu w Broniszewie pod Koninem. „Do-
znał przestrzału głowy i mózgu, śmierć nastąpiła wskutek obrażeń czaszki i mózgu. Obra-
żenia te powstały w wyniku działania broni palnej, przy czym strzał został oddany z oddali, 
od przodu” (z akt prokuratorskich).
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Zbyszek Nastały był 

uczniem Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej przy Stoczni 
Remontowej „Nauta”, miał 
17 lat. Zginął przy przy-
stanku kolejki elektrycznej 
Gdynia Stocznia. Pochowa-
ny 19 grudnia na Cmenta-
rzu Witomińskim, w mar-
cu 1971 r. ekshumowany, 
spoczywa na cmentarzu 
w Wejherowie Śmiechowie. 
„Doznał przestrzału głowy, 
połączonego ze złamaniem 
kości sklepienia i podstawy 
czaszki, rozerwaniem opon 
mózgowych i półkuli prawej 
mózgu oraz licznymi ogni-
skami stłuczenia [...]. Zmarł 
śmiercią gwałtowną, wsku-
tek uszkodzenia mózgu”.

Staszek Sieradzan był uczniem Technikum Chłodniczego w Gdyni, interesował się 
żeglarstwem. Miał 18 lat. Zginął 17 grudnia przy przystanku kolejki elektrycznej Gdynia 
Stocznia. Pochowany 19 grudnia na cmentarzu Witomińskim. „Doznał przestrzału klatki 
piersiowej, połączonego z przestrzałem płuca prawego, wątroby, żołądka, tętnicy głównej 
i żyły próżnej oraz żebra [...]. Śmierć nastąpiła wskutek tych obrażeń, w czasie operacji 
chirurgicznej”.

Jurek Skonieczka miał lat 15, był uczniem Szkoły Podstawowej nr 32 w Gdyni. Zginął 
17 grudnia w pobliżu swojej szkoły, przy ul. Kieleckiej. Pochowany na cmentarzu Witomiń-
skim. „Doznał rany postrzałowej głowy, połączonej ze złamaniem i ubytkami kości czaszki 
oraz zniszczeniem mózgu. Strzał został oddany od tyłu, w potylicę”.

Zbyszek Wycichowski, lat 20, pracował w Stoczni Marynarki Wojennej. Zmarł 11 stycz- 
nia 1971 r. w Szpitalu Miejskim w Gdyni na skutek ran postrzałowych odniesionych  
17 grudnia przy Wzgórzu Nowotki. Pochowany na cmentarzu Witomińskim. „Doznał rany 
postrzałowej klatki piersiowej, połączonej z rozerwaniem prawego przedsionka, stłuczeniem 
płuc i narządów śródpiersia”.

Waldek Zajczonko miał 20 lat. Był studentem II roku w Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku Oliwie. Zginął 17 grudnia w okolicy Wzgórza Nowotki. Pochowany 
na cmentarzu w Sopocie. „Doznał przestrzału klatki piersiowej, połączonego z przestrzałem 
serca i płuca lewego. Śmierć nastąpiła wskutek uszkodzenia serca i płuca. Obrażenia te po-
wstały w wyniku działania broni palnej, przy czym strzał padł od przodu”.

Janusz Żebrowski, lat 17, był uczniem studium zaocznego II LO w Gdyni. Zginął  
17 grudnia w pobliżu Wzgórza Nowotki. Pochowany na cmentarzu Łostowickim w Gdań-
sku, ekshumowany w marcu 1971 r., spoczywa na cmentarzu w Gdyni Leszczynkach. 
„Doznał przestrzału klatki piersiowej, połączonego z przestrzałem płuc, pęknięciem aorty, 
wylewami krwawymi w śródpiersiu. W trakcie sądowo-lekarskiej sekcji zwłok ujawniono 

Czoło pochodu przechodzącego ulicą Świętojańską w Gdyni .
17 XII 1970 r. Według relacji SB młodzież niosła napis, wypisany 
krwią poległych: „Krew naszych dzieci”. Zdjęcie wykonane 
potajemnie z okna mieszkania przy ul. Świętojańskiej przez 
Edmunda Peplińskiego z Gdyni
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e pocisk z broni palnej, tkwiący w mięśniach ramienia prawego. Śmierć nastąpiła wskutek 

tych obrażeń, które powstały w wyniku działania broni palnej”.

płaczą, może być niebezpiecznie...
Fragmenty rozmów funkcjonariuszy SB – rozstawionych 17 grudnia z krótkofalówkami 

w różnych punktach Gdyni – przechwycone i nagrane przez amatora-krótkofalowca.

– Tu „Śliwa”, co jest przy dworcu Stocznia?
– Już spokój, ale z tamtego kierunku karetki na sygnale. Już trzecia...
– Ale przy Prezydium słychać strzały z broni ręcznej.
– „Gujana”, zgłoś się. Tu „Kasztan”. Przy Prezydium strzały z broni ręcznej. Tam jest 

kotłowanina. Strzały, petardy, kamienie.
– „Śliwa”, tu „Gujana”. Czy coś wiesz o tych strzałach?
– Sztab wie...
– „Kasztan” się pyta, kto wydał zgodę, żeby pociągi puścić?
– Tłum ludzi wypłynął z holu Dworca Głównego...
– W którą stronę?
– Idą do 10 Lutego.
– Z flagami?
– Kilka flag i transparentów.
– Czy mógłbyś odczytać te transparenty?
– Nie widzę, tylko niektóre flagi czarną wstążką przewiązane...
– „Kasztan”, zgłoś się. Przy Szpitalu Miejskim tłum się zbliża. Trzeba to rozproszyć. „Ala-

ska” podał, że z helikoptera źle zrzucają. Trzeba zrzucać w rejonie Władysława i dworca.
– Podaje „Alaska”: Pokazała się grupa młodzieży, która niesie sztandar z napisem „Krew 

dzieci”.
– „Kasztan”, tu „Gujana”. Grupa młodzieży na 10 Lutego. Krew dzieci, krew dzieci...

– Tłum niesie zabitego i krzyczy 
„Mordercy!”. Ta grupa jest już na 
Świętojańskiej. Sztandar niosą za-
krwawiony i tego zabitego.

– „Śliwa”, zgłoś się. Na czele mło-
dzież akademicka albo szkolna.

– „Śliwa”, tu „Ataman”. Tego za-
bitego niosą aż od Stoczni. „Kasztan” 
pyta, jakie środki stosują nasi. Bo jest 
niebezpiecznie. Ludzie się zatrzymu-
ją, zdejmują czapki z głów, płaczą. 
Wszyscy dołączają, grupa rośnie. 
Może być niebezpiecznie...

Modlitwa
Daj im, Matko, taką siłę,
byś mogła kiedyś uciec pod ich obronę.
Daj im odwagę i nieustępliwość,
by historia stała się ich godna.
[...]
Naucz ich, Ojcze, dobroci i pokory, 
ale przy wyprostowanych plecach.
Naucz ich prawdziwej historii,
ale tak, by się nią stali na co dzień.

Z wiersza Krzysztofa Kasprzyka Modlitwa 
poległych stoczniowców, opublikowanego 
w „Tygodniku Solidarność” 1981, nr 37 – na 
2 dni przed ogłoszeniem stanu wojennego.


