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w świe�tle�akt�Wy�dzia�łu�III�SB
KW�MO�w Szcze�ci�nie

Dnia 24 czerw ca 1976 r. pre mier Piotr Ja ro sze wicz w prze mó wie niu sej mo wym trans -
mi to wa nym przez ra dio i te le wi zję przed sta wił pro jekt pod wy żek cen obej mu ją cych
wie le ar ty ku łów spo żyw czych. Prze wi dzia ne by ły re kom pen sa ty w po sta ci wyż -

szych płac, któ re nie ła go dzi ły jed nak do tkli wych, zwłasz cza dla naj uboż szych, skut ków tak
du że go sko ku cen pod sta wo wych pro duk tów żyw no ścio wych. Za sa dy przy zna wa nia do dat -
ków by ły skraj nie nie spra wie dli we, za kła da ły bo wiem, że oso by z wyż szy mi do cho da mi
otrzy ma ją więk sze re kom pen sa ty1.

Pro jekt dra stycz nych pod wy żek fir mo wa ny przez Pio tra Ja ro sze wi cza nawet zda niem
kierownictwa partii – jak twierdzi dr Paweł Sasanka – „nie uchron nie mu siał za koń czyć się
ka ta stro fą”2. Miał on zo stać pod da ny „spo łecz nym kon sul ta cjom”, na które po zo sta wio no
tyl ko je den dzień. Oczy wi ste za tem by ło, że mia ły one cha rak ter czy sto pro pa gan do wy, tym
bar dziej że pro po zy cja ogło szo na przez pre mie ra zo sta ła wcze śniej przy ję ta jed no gło śnie
przez nie daw no wy bra ny sej m3.

W dniu 25 czerw ca na te re nie ca łe go kra ju straj ko wa ło od 90 do 112 za kła dów na ob sza -
rze 24 wo je wództw (na 49 wów czas ist nie ją cych). Naj gło śniej sze pro te sty mia ły miej sce
w Ra do miu i Ur su sie. Licz bę straj ku ją cych sza cu je się na 70–80 tys. osób. Za sko czo ne skalą
kon te sta cji wła dze pod ję ły jesz cze te go sa me go dnia de cy zję o wy co fa niu z sej mu pro jek tu
pod wy żek. O go dzi nie 20.00 pre mier Piotr Ja ro sze wicz zło żył oświad cze nie, w któ rym nie
wspo mi na jąc o straj kach i ma ni fe sta cjach, stwier dził, że w trak cie prze pro wa dzo nych te go
dnia „kon sul ta cji” za ło gi za kła dów pra cy zgło si ły ty le uwag i wnio sków, że ich roz pa trze -
nie bę dzie wy ma ga ło cza su. Przy wra ca nie ła du i po rząd ku oraz „za ufa nia do li nii par tii”
prze bie ga ło dwu to ro wo: z jed nej stro ny wła dze or ga ni zo wa ły ma so we wie ce, na któ rych
zwo żo ne au to ka ra mi za ło gi za kła dów pra cy – w więk szo ści ak tyw par tyj ny i pra cow ni cy
ad mi ni stra cji – wy ra ża ły swe „spon ta nicz ne” obu rze nie na „war cho łów” z Ra do mia i Ur su -
sa oraz rów nie „ży wio ło wo” ma ni fe sto wa ły swo je po par cie dla eki py Edwar da Gier ka.
Z dru giej na to miast, ko mu ni ści za sto so wa li re pre sje wo bec uczest ni ków ma ni fe sta cji oraz
straj ków. Naj bar dziej zna ne to tzw. ścież ki zdro wia. We dług sza cun ko wych da nych, w związ -
ku z wy da rze nia mi czerw co wy mi, za trzy ma no na te re nie ca łe go kra ju ok. 2,5 tys. osób,

1 P. Sa san ka, Czer�wiec�1976.�Ge�ne�za�–Prz�ebie�g–K�on�sekw�encje, War sza wa 2006, s. 114–116.
2 Ibi�dem, s. 114.
3 A. Pacz kow ski, Pół�wie�ku�dzie�jów�Pol�ski, War sza wa 1996, s. 403; W. Rosz kow ski, Naj�now�sza�hi�sto�ria

Pol�ski, t. 2, War sza wa 2003, s. 698–699.
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z któ rych po nad 370 po sta wio no przed ko le gia mi do spraw wy kro czeń, a ok. 500 spraw
skie ro wa no do są dów po wszech nych. Kil ka ty się cy osób zo sta ło po zba wio nych pra cy4. 

Przed�pod�wyż�ka�mi

Mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. Sta ni sław Ko wal czyk zarządzeniem z 10 czerw ca
1976 r. na ka zał prze pro wa dze nie ćwi czeń „La to -76” przez jed nost ki or ga ni za cyj ne re sor tu
spraw we wnętrz ny ch5, któ rych ce lem by ło za pew nie nie ochro ny, bez pie czeń stwa i po rząd -
ku pu blicz ne go w kra ju po wpro wa dze niu przez wła dze pod wy żek cen. „De cy zje ta kie, mi -
mo swej słusz no ści, mo gą się stać pre tek stem dla ele men tów de ma go gicz nych lub wro gich
do wy wo ła nia kon flik tów, na stro jów nie za do wo le nia i tym sa mym stwo rzyć pew ne za gro -
że nie dla sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w kra ju” – czy ta my w za rzą dze niu
mi ni ste rial ny m6. W War sza wie po wstał sztab MSW, któ re go kie row ni kiem zo stał wi ce mi -
ni ster spraw we wnętrz nych gen. Bo gu sław Sta chu ra. Za rzą dze niem ko men dan ta wo je wódz -
kie go MO w Szcze ci nie z 12 czerw ca 1976 r. po wo ła ny zo stał sztab KW MO do kie ro wa -
nia si ła mi i środ ka mi jed no stek MO wo je wódz twa szcze ciń skie go w ra mach ćwi czeń
„La to -76”7. 

We dług do ku men tu „Oce na prze bie gu ćwi czeń i ope ra cji «La to -76» w wo je wódz twie
szcze ciń skim” Wy dział III tam tej szej „bez pie ki” już od ma ja przy go to wy wał się do prze -
ciw sta wie nia się ewen tu al nym wy da rze niom mo gą cym za kłó cić ład i po rzą dek spo łecz ny.
Dla te go funk cjo na riu sze apa ra tu bez pie czeń stwa czę ściej spo ty ka li się z oso bo wy mi źró dła -
mi in for ma cji „oraz pod ję li kon kret ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu po pra wę sta nu ope ra cyj ne -
go za bez pie cza nych obiek tów”8. Es be cy wzmo gli czuj ność wo bec wszel kich prze ja wów
nie za do wo le nia, zwłasz cza wy stę pu ją cych wśród za łóg du żych za kła dów pra cy.

Co naj mniej kil ka mie się cy przed prze mó wie niem Pio tra Ja ro sze wi cza, a na wet przed
po ja wie niem się w po ło wie czerw ca – w ra mach „pu bli cy sty ki wy prze dza ją cej” – w pra sie,
ra diu i te le wi zji pro pa gan do wych wia do mo ści i ko men ta rzy ma ją cych na ce lu umoż li wie -
nie od bior com „sa mo dziel ne” doj ście do wnio sku, że pod wyż ki są nie tyl ko nie unik nio ne,
ale i ko niecz ne9, za czę ły do spo łe czeń stwa prze do sta wać się – za pew ne w wy ni ku „nie -
szczel no ści” ka na łów in for ma cji nie jaw nych – nie po ko ją ce wieści o pla no wa nych de cy -
zjach władz. Po za tym, a być mo że przede wszyst kim, po głę bia ją ca się róż ni ca po mię dzy
ro sną cym po py tem na mię so i je go prze two ry, a spa da ją cą po da żą tych to wa rów, sa ma w so -
bie mu sia ła ro dzić do my sły i oba wy, że wła dze prę dzej czy póź niej za re agu ją na roz chwia -
nie rów no wa gi ryn ko wej de cy zją o pod wyż kach cen. Spo łe czeń stwo zwra ca ło też uwa gę na
to, że do dat ko wym bodź cem dla pod ję cia ta kich kro ków bę dzie za pew ne fakt na kła da nia się
szyb kie go wzro stu płac na trud no ści w za opa trze niu 10.

Służ ba Bez pie czeń stwa no to wa ła, „że od po cząt ku mie sią ca mar ca po ja wi ły się sze ro ko kol -
por to wa ne plot ki o przy go to wy wa nych pod wyż kach cen wie lu ar ty ku łów i usług, a w tym ar ty -

4 P. Sa san ka, op.�cit., s. 248, 262 i nn.; Ko�mu�nizm�w Pol�sce, pra ca zbio ro wa, Kra ków, b.r.w., s. 306–308;
W. Rosz kow ski, op.�cit., s. 700–702; A. Frisz ke, Opo�zy�cja�po�li�tycz�na�w PRL�1945–1980, Lon dyn 1994, s. 338.

5 P. Sa san ka, op.�cit., s. 140.
6 AIPN Sz, 0012/111, Za rzą dze nie nr 040/76 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie ćwi czeń „La to -76”,

10 VI 1976 r., k. 2.
7 Ibi�dem, Pro gram ćwi czeń „La to -76”, czerwiec 1976 r., k. 6; zob. też P. Sa san ka, op.�cit., s. 140.
8 AIPN Sz, 0012/111, Oce na prze bie gu ćwi czeń i ope ra cji „La to -76” w wo je wódz twie szcze ciń skim,

12 VII 1976 r., k. 59, 63; Ko�mu�nizm�w Pol�sce..., s. 306.
9 P. Sa san ka, op.�cit., s. 118.
10 AIPN Sz, 0012/111, Pro gram ćwi czeń „La to -76”, czer wiec 1976 r., k. 6.
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ku łów kon sump cyj nych”. Po gło ski o pod wyż kach mia ły za pew ne zwią zek z do tkli wie od czu wa -
ny mi kło po ta mi w do sta wach do skle pów ar ty ku łów spo żyw czych, gdyż – jak czy ta my w mel -
dun ku – w tym sa mym cza sie, co po ja wie nie się fa my o ry chłym wzro ście cen „no to wa no po waż -
ne kło po ty za opa trze nia [...] ryn ku w mię so i je go prze two ry, ziem nia ki, ce bu lę, prze two ry
mlecz ne”. Zwięk sze nie do staw to wa ru w okre sie przed świą tecz nym (świę ta wiel ka noc ne w ro ku
1976 przy pa da ły na 18 i 19 kwiet nia) spo wo do wa ło, że fa la plo tek o pla no wa nych pod wyż kach
opa dła. Po ja wi ła się po now nie w dru giej po ło wie kwiet nia wraz z po da niem kon kret nych dat, kie -
dy pod wyż ki mia ły by być wpro wa dzo ne: „Są to dnie [sic!] 2 i 3 ma ja oraz 7 i 8 ma ja”11. 

W dniu 1 ma ja 1976 r. nie zna ny spraw ca w ba rze Wo je wódz kich Za kła dów Ga stro no -
micz nych w miej sco wo ści Wy so ka Ka mien na „pu blicz nie w spo sób wul gar ny prze kli nał
rząd PRL i PZPR w związ ku z plot ka mi o pod wyż ce cen”12. In ny mel du nek do no sił, że
dwu dzie sto dwu let ni Ma rian Sza lu ciń ski (tech nik z Go le nio wa od de le go wa ny do prze pro -
wa dze nia kon tro li sta nu tech nicz ne go cią gni ków) w dniu 6 ma ja sze rzył wśród za ło gi PGR
Czar no cin, gm. Step ni ca, „de fe ty stycz ne wia do mo ści” na te mat ry chłych pod wy żek na ar -
ty ku ły spo żyw cze. Po nad to stwier dził on, że „je że li na stą pi pod wyż ka, to wów czas za ło ga
Stocz ni Szcze ciń skiej wyj dzie de mon stra cyj nie na uli ce mia sta, bo są do te go przy go to wa -
ni”13. Funk cjo na riu sze, do sko na le pa mię ta ją cy re ak cję stocz niow ców na pod wyż ki cen
z grud nia 1970 r., mu sie li szcze gól nie za nie po ko ić się tą wy po wie dzią.

Wia do mo ści o pla no wa nych pod wyż kach krą ży ły też w szcze ciń skich za kła dach pra cy.
Wła śnie Stocz ni im. Adol fa War skie go (za pew ne jej za ło gę miał na my śli Ma rian Sza lu ciń -
ski) do ty czył mel du nek ope ra cyj ny z po cząt ków czerw ca 1976 r. Czy ta my w nim, że 27 ma -
ja TW „Be la” do no sił, iż pra cow nik stocz ni Mie czy sław Kra ko wiec ki, tech no log za trud nio -
ny w Sze fo stwie Tech nicz nym stocz ni, uwa ża, że w kra ju, po dob nie jak przed ro kiem 1970,
rząd wpro wa dza ukry te pod wyż ki cen na róż ne ar ty ku ły. Pła ce nie na dą ża ją za wzro stem
cen, a pod wyż ki otrzy mu ją tyl ko człon ko wie par tii, „któ rych [Kra ko wiec ki] obar cza wi ną
za ist nie ją cy w je go mnie ma niu ba ła gan go spo dar czy”. Do no si ciel prze ka zał rów nież, że
tech no log w dniu 3 czerw ca w roz mo wie z sied mio oso bo wą gru pą pra cow ni ków Sze fo stwa
Kon tro li Ja ko ści i Wy dzia łu Ka dłu bo we go „stwier dził w for mie po gróż ki: «Je że li na stą pią
pod wyż ki cen, to bę dą roz ru chy, gład ko to im nie przej dzie»”14.

Szcze ciń ska SB uzna ła, że nie ma na ra zie sy tu acji kon flik to wych o sze ro kim za się gu,
ale stwier dzi ła, że dość po wszech nie roz po wia da ne są plot ki i po gło ski na te mat pod wy żek
cen i ter mi nu ich wpro wa dze nia: „Ni ska od por ność spo łe czeń stwa na te po gło ski [...] wpły -
wa na utrzy ma nie się ze zmien nym na tę że niem sta nu pod nie ce nia”. „Bez pie ka” no to wa ła
wy po wie dzi, iż za cho wa nie się za łóg za kła dów pra cy uza leż nio ne bę dzie od re ak cji stocz -
niow ców na pod wyż ki. Nie któ rzy z ko men tu ją cych bie żą cą sy tu ację uwa ża li, że re ak cje te
mo gą być gwał tow ne – zwłasz cza li czo no na opór za ło gi „War skie go”15.

11 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Sy now ca skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni -
ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 23 IV 1976 r., k. 156.

12 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra S. Bu rzyń skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 3 V 1976 r., k. 177.

13 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra R. Wal cza ka skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie, 17 V 1976 r., k. 185.

14 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra L. Dy na ka skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 4 VI 1976 r., k. 200.

15 Ibi�dem, Mel du nek nr 1 do ty czą cy sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go na te re nie wo je wódz -
twa szcze ciń skie go w okre sie ostat niej do by skie ro wa ny do dy żur ne go ope ra cyj ne go MSW w War sza wie,
21 VI 1976 r., k. 77; ibi�dem, Plan dzia łań Służ by Bez pie czeń stwa KW MO w Szcze ci nie na okres ćwi czeń
„La to -76”, 18 VI 1976 r., k. 21.
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Jak już wspo mnia no, źró dłem wie dzy o pod wyż kach mog ła być „nie szczel ność” ka na łów
in for ma cji nie jaw nych. KO „Kry sty na” do no sił 15 czerw ca, że We ro ni ka An dry siak, za trud -
nio na w taj nej kan ce la rii Zjed no cze nia Go spo dar ki Ryb nej w Szcze ci nie, „ujaw ni ła ta jem -
ni cę służ bo wą w za kre sie pro po no wa nej re gu la cji cen przed 24 czerw ca 1976 r. na ry by
i prze two ry ryb ne”. Z dal szej czę ści de nun cja cji wy ni ka ło, że We ro ni ka An dry siak z ra cji
zaj mo wa ne go sta no wi ska kie row ni ka kan ce la rii taj nej prze ka zy wa ła do Mi ni ster stwa Han -
dlu Za gra nicz ne go i Go spo dar ki Mor skiej w War sza wie pro po zy cje no wych, wyż szych cen
na ry by i prze two ry ryb ne, opra co wa ne przez spe cjal nie do te go po wo ła ny ze spół w Zjed -
no cze niu Go spo dar ki Ryb nej. Urzęd nicz ka zdo by te tym spo so bem in for ma cje rów nież
„roz po wszech nia ła wśród osób trze cich w miej scu swe go za miesz ka nia”16.

Waż nym sy gna łem zwłasz cza dla stocz niow ców z „War skie go” i „Gry fii” oraz pra cow -
ni ków Zarządu Por tu Szcze cin, do ty czą cym przy go to wy wa nia się władz do pod ję cia ja kichś
nad zwy czaj nych de cy zji, by ło po wo ły wa nie na ćwi cze nia woj sko we osób uzna wa nych za
po ten cjal nych „wi chrzy cie li” i przy wód ców straj ków. Cho dzi ło przede wszyst kim o uczest -
ni ków i li de rów pro te stów z grud nia 1970 i stycz nia 1971 r.: „Ko rzy sta jąc z uzgod nień mię -
dzy MSW i MON, wy ty po wa no 150 osób, w tym naj bar dziej ak tyw nych spo śród ww. do
od by cia do dat ko wych ćwi czeń w ro ku bie żą cym”17. Re ali zo wa no w ten spo sób na szcze blu
wo je wódz kim cen tral ne wy tycz ne pro gra mu „La to -76”. Jesz cze w ma ju przed ofi cjal nym
uru cho mie niem ak cji „La to -76” wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. Bo gu sław Sta chu -
ra po le cił ko men dan tom wo je wódz kim MO po da nie na zwisk osób uwa ża nych za po li tycz -
nie nie pew ne, któ re na le ża ło po wo łać na ćwi cze nia woj sko we re zer wy w okre sie wpro wa -
dza nia pod wy że k18.

W�przed�dzień�„kon�sul�ta�cji�spo�łecz�nych”

W dwóch pierw szych ty go dniach czerw ca SB kon ty nu owa ła ope ra cyj ne roz po zna nie sy -
tu acji ryn ko wej i zwią za nych z nią na stro jów spo łecz nych. Szcze gól nie źle spra wa za opa -
trze nia w naj chęt niej ku po wa ną wie przo wi nę i wę dli ny wy glą da ła w sto li cy re gio nu –
Szcze ci nie, gdzie „nie rzad kie są przy pad ki, że po otrzy ma niu do sta wy 30–40 kg wie przo -
wi ny kie row ni cy skle pów pro szą ocze ku ją cych w ko lej ce klien tów o wy po wie dze nie się,
w ja kich ilo ściach mię so ma być sprze da wa ne”19.

Cią gną ce się przed skle pa mi ko lej ki po wo do wa ły „wy stę po wa nie na stro jów zde ner wo -
wa nia i pod nie ce nia spo łecz ne go zwłasz cza w kon tek ście po gło sek o spo dzie wa nych pod -
wyż kach cen”. Nie ro dzi ło to jed nak „za cho wań wro gich czy po li tycz nie ne ga tyw nych”20.

Służ ba Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie in for mo wa ła cen tra lę, że mi mo spe ku la cji na te mat
ter mi nu pod wy żek nie do cho dzi do na stro jów pa ni ki i wzmo żo nych za ku pów. Lu dzie kon -
cen tro wa li się w roz mo wach na ter mi nie wpro wa dze nia pod wy żek, ich roz mia rach, jak rów -
nież wiel ko ści ewen tu al nych re kom pen sat, „ujaw nio no je dy nie dwa przy pad ki wy po wie dzi
(Stocz nia «War skie go» i Fa bry ka Ka bli «Za łom»), że w przy pad ku pod wy żek mo że dojść

16 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Ki sie lew skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka
Wydzia łu III KW MO w Szcze ci nie, 6 VII 1976 r., k. 262.

17 AIPN Sz, 0012/111, Plan dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa KW MO w Szcze ci nie na okres ćwi czeń
„Lato -76”, 18 VI 1976 r., k. 22.

18 Ibi�dem, Pro gram ćwi czeń „La to -76”, 10 VI 1976 r., k. 11–12; P. Sa san ka, op.�cit., s. 142–143.
19 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go na te re nie wo je wódz twa

szcze ciń skie go w okre sie 1–17 czerw ca br. skie ro wa na do dy żur ne go ope ra cyj ne go mi ni stra spraw wewnętrz -
nych w War sza wie, 18 VI 1976 r., k. 69–70.

20 Ibi�dem, k. 70.
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do roz ru chów”. Po je dyn cze gło sy nie wpły nę ły na ge ne ral ną, uspo ka ja ją cą oce nę sy tu acji
spo łecz no -p ol ityc znej w re gio nie, do ko na ną przez apa rat bez pie czeń stwa, któ re go funk cjo -
na riu sze stwier dzi li, że za rów no w Stocz ni „War skie go”, jak i „Gry fii” nie do szło do oży -
wie nia dzia łal no ści „ele men tów zna nych z po staw wro gich i ne ga tyw nych” (za pew ne cho -
dzi ło o przy wód ców straj ków z grud nia 1970 i stycz nia 1971 r.). W new ral gicz nych
za kła dach pra cy Szcze ci na nie od no to wa no na pięć mo gą cych przy czy nić się do wznie ce nia
kon flik tów spo łecz nych; „nie ujaw nio no [...] żad nych prze sła nek świad czą cych o skry tych
dzia ła niach in spi ra tor skich w kie run ku przy go to wy wa nia form pro te stu za łóg na wy pa dek
pod wyż ki cen”21.

Po zy tyw nie oce nio no po sta wę księ ży szcze ciń skich, wśród któ rych nie za no to wa no pe -
jo ra tyw nych ko men ta rzy do ty czą cych prze wi dy wa nych pod wy żek, „prze ciw nie – więk -
szość z nich uwa ża, że jest to eko no micz na ko niecz ność, a szcze gól nie pod wyż ka cen chle -
ba i cu kru”. Du cho wień stwo oba wia ło się jed nak re ak cji w za kła dach pra cy w od po wie dzi
na wzrost cen. Nie od no to wa no kry ty ki ze stro ny świec kich or ga ni za cji ka to lic kich, jak też
mniej szo ści wy zna nio wych. Je dy nym zgrzy tem w owej dość uspo ka ja ją cej re la cji ze sta nu
bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go by ła in for ma cja na te mat bi sku pa die ce zji szcze ciń -
sko -k amie ńskiej Je rze go Stro by (w mel dun ku: „Skro by”), któ ry pod czas pro ce sji Bo że go
Cia ła w dniu 17 czerw ca, w ka te drze św. Ja ku ba w Szcze ci nie wy gło sił ka za nie, w któ rym
„in kry mi no wał wła dzom ce lo we utrud nie nia w uzy ska niu ze zwo le nia na bu do wę ko ścio łów
i se mi na rium du chow ne go w Szcze ci nie”. Stwier dził po nad to, że dzia ła nia wła dzy za gra ża -
ją prak ty kom re li gij nym miesz kań ców no wych osie dli 22.

Prze gląd mel dun ków wy sy ła nych przez szcze ciń ską SB do War sza wy po zwa la stwier -
dzić, że do koń ca utrzy mał się uspo ka ja ją cy ton opi su sy tu acji spo łecz no -p ol ityc znej
w regio nie: „W okre sie ob ję tym ni niej szym mel dun kiem na te re nie wo je wódz twa szcze ciń -
skie go nie mia ły miej sca żad ne wro gie bądź szko dli we ak ty po li tycz ne”. Tak in for mo wa ły
czte ry ko lej no na stę pu ją ce po so bie mel dun ki od 21 do 24 czerw ca. Od no to wa no też, że
„sy tu ację ope ra cyj no -p ol ityc zną ce cho wał brak prze ja wów oży wie nia dzia łal no ści ele men -
tów zna nych z ten den cji ne ga tyw nych”. Funk cjo na riu sze pod kre śla li, że to czą ce się wśród
za łóg dys ku sje na te mat prze wi dy wa nych pod wy żek „nie mia ły cha rak te ru wro gie go i ogra -
ni cza ły się do wy mia ny in for ma cji, nie to wa rzy szy ły te mu ne ga tyw ne po li tycz nie ko men -
ta rze”. Roz po zna nie ope ra cyj ne wy ka za ło, że we dług pra cow ni ków za kła dów pra cy na zbli -
ża ją cym się po sie dze niu sej mu wła dze po dej mą de cy zję w spra wie pod wy żek.
Za re je stro wa no kil ka na ście ano ni mo wych te le fo nów do re dak cji „Gło su Szcze ciń skie go”,
or ga nu pra so we go KW PZPR, w któ rych – co war to za uwa żyć – roz mów cy ujaw ni li wła -
ści wy cel „pu bli cy sty ki wy prze dza ją cej”, in for mu ją cej od ja kie goś cza su o ten den cjach do
podnoszenia cen żyw no ści na Za cho dzie, co mia ło uza sad niać pod wyż kę w Pol sce 23.

Zgod nie z pla nem opra co wa nym przez wła dze, dnia 23 czerw ca o go dzi nie 10.00 mia -
ły się od być eg ze ku ty wy ko mi te tów wo je wódz kich, zwo ła ne przy za cho wa niu ści słej ta -
jem ni cy. Na to miast na go dzi nę 14.00 te go sa me go dnia prze wi dzia no 165 „kon sul ta cji son -
da żo wych” z głów ny mi ak ty wi sta mi PZPR w naj więk szych za kła dach pra cy. Człon ko wie

21 Ibi�dem, k. 71–72.
22 Ibi�dem, k. 71, 75–76.
23 Ibi�dem, Mel du nek nr 1 do ty czą cy sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go na te re nie wo je wódz -

twa szcze ciń skie go w okre sie ostat niej do by, skie ro wa ny do dy żur ne go ope ra cyj ne go mi ni ster stwa spraw we -
wnętrz nych w War sza wie, 21 VI 1976 r., k. 77; ibi�dem, Mel du nek nr 2, 22 VI 1976 r., k. 82–83; ibi�dem, Mel -
du nek nr 3, 23 VI 1976 r., k. 79; ibi�dem, Mel du nek nr 4, 24 VI 1976 r., k. 84. 
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kie row nic twa par tyj no -rz ąd ow ego roz je cha li się po ca łym kra ju. W Szcze ci nie po ja wił się
wi ce pre mier Aloj zy Kar kosz ka. Jak za uwa żył dr Pa weł Sa san ka, dys ku sja na fo rum eg ze -
ku ty wy KW PZPR mia ła cha rak ter for mal ny, uwa gi by ły ra czej ko sme tycz ne, po dob nie by -
ło w in nych wo je wódz twa ch24. Nic też dziw ne go, że par tyj ny dy gni tarz po dzię ko wał za po -
par cie i zro zu mie nie dla skom pli ko wa nych spraw go spo dar czych kra ju i za pew ne pe łen
do brych my śli udał się na spo tka nie z ak ty wem Stocz ni „War skie go”. Obok niej do od by -
cia „kon sul ta cji” wy ty po wa no Stocz nię „Gry fię”, Za rząd Por tu Szcze cin i Przed się bior stwo
Po ło wów Da le ko mor skich i Usług Ry bac kich „Gryf”25.

W świe tle in for ma cji SB, ak ty wi ści, po dob nie jak wcze śniej człon ko wie eg ze ku ty wy
KW, wy ka za li zro zu mie nie dla ko niecz no ści pod wy żek. Nie mniej jed nak w „War skim” po -
ja wi ły się gło sy do ma ga ją ce się prze zna cze nia dłuż sze go cza su na kon sul ta cje, „aby lu dzie
mie li czas do prze my śleń”. W Przed się bior stwie Po ło wów Da le ko mor skich i Usług Ry bac -
kich „Gryf” py ta no o sens kon sul ta cji „w świe tle krą żą cych po wszech nie po gło sek, iż pod -
wyż ka cen ma na stą pić z dniem 26 VI br.”26.

Mel du nek z 24 czerw ca in for mo wał, że w Szcze ci nie i in nych mia stach wo je wódz twa
za no to wa no wpraw dzie więk szy po pyt na cu kier, ale w skle pach mię snych nie za uwa żo no
wzmo żo nych za ku pów. Lu dzie ko men tu ją spo dzie wa ne pod wyż ki, ale wy po wie dzi te
„utrzy ma ne są w to nie spo koj nym [i są one] po zba wio ne ele men tów eks cy ta cji i na pa stli -
wo ści”. Po dob ne brzmie nie mia ły opi nie do ty czą ce roz mów son da żo wych prze pro wa dzo -
nych dzień wcze śniej w czte rech za kła dach pra cy. W „War skim” stocz niow cy spe ku lo wa li
na pod sta wie in for ma cji o prze bie gu spo tka nia z Kar kosz ką, że wzrost cen nie prze kro czy
roz mia rów re kom pen sat. Uzna no jed nak, że in for ma cje wi ce pre mie ra by ły zbyt ogól ni ko -
we, że by na ich pod sta wie moż na by ło po wie dzieć, jak wy so kie bę dą pod wyż ki cen i kon -
kret nie, ja kich ar ty ku łów bę dą do ty czyć. W pod su mo wa niu mel dun ku za no to wa no, że „na
tle dys ku sji na te mat pod wy żek nie stwier dzo no wy stę po wa nia wy po wie dzi wro gich bądź
in spi ra cji do ewen tu al ne go pro te stu”27.

Czas�„spo�łecz�nych�kon�sul�ta�cji”

W dniu 25 czerw ca ko mi sa riat MO w Ka mie niu Po mor skim po wia do mił Wy dział III SB
KW MO w Szcze ci nie, że w no cy z 24 na 25 czerw ca o go dzi nie 2.50 w Łu kę ci nie,
gm. Dziw nów, ujaw nio no wy ko na ne far bą olej ną na as fal to wej jezd ni na pi sy o tre ści:
„Strajk” (sześć ra zy), „Strajk Dość Nę dzy” (dwa ra zy) oraz „Strajk Chce my Żyć Jak Lu dzie
Nie Jak Bia li Nie wol ni cy” (raz)28. Z pew no ścią by ła to jed na z pierw szych opi nii wy ra żo -
nych w ra mach „spo łecz nych kon sul ta cji” na te mat „pro po no wa nych” przez ko mu ni stów
pod wy żek. Na to miast pierw sze re ak cje na wia do mość o pod wyż kach mia ły miej sce tuż po
wy stą pie niu pre mie ra rzą du PRL. Klien ci rzu ci li się do otwar tych jesz cze pla có wek han dlo -
wych: „wy ku pu ją to tal nie wszyst kie ar ty ku ły ob ję te za po wie dzia ną re gu la cją”, alar mo wa -
no w mel dun kach wy sy ła nych do War sza wy. Przed go dzi ną 22.00 w 95 proc. skle pów bra -
ko wa ło cu kru, w 50 proc. ka szy jęcz mien nej, a w 45 proc. mą ki wro cław skiej. Na stęp ne go
dnia już od ra na usta wia ły się ko lej ki przed skle pa mi; kon su men ci wy ku py wa li to war, na

24 P. Sa san ka, op.�cit., s. 126, 128–129.
25 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 3, 23 VI 1976 r., k. 79.
26 Ibi�dem, k. 80–81.
27 Ibi�dem, Mel du nek nr 4, 24 VI 1976 r., k. 84–85.
28 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra S. Bu rzyń skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -

czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 25 VI 1976 r., k. 212.
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któ ry – jak za pew ne są dzi li – nie dłu go mo że nie bę dzie ich stać. „Sprze daż mi mo du żej ner -
wo wo ści klien tów prze bie ga ła bez żad nych eks ce sów”, nie no to wa no za kłó ceń po rząd ku
pu blicz ne go, do no sił mel du nek z dnia 25 czerw ca, do ty czą cy sy tu acji w Szcze ci nie i wo je -
wódz twie29.

Stocz�nia�Szcze�ciń�ska�im.�Adol�fa�War�skie�go

Służ ba Bez pie czeń stwa szcze gól nie oba wia ła się re ak cji za łóg naj więk szych szcze ciń skich
za kła dów pra cy: Stocz ni Szcze ciń skiej im. Adol fa War skie go oraz są sia du ją cej z nią Stocz ni
Re mon to wej „Gry fia”. Pra cow ni cy tych przed się biorstw z ra cji li czeb no ści oraz sku pie nia na
sto sun ko wo nie du żym ob sza rze, co umoż li wia ło do god ną ko mu ni ka cję mię dzy ni mi, a na de
wszyst ko z tra dy cji do bun tu z grud nia 1970 r., mo gli do pro wa dzić do kon flik tu na groź ną dla
władz ska lę.

Stąd de cy zja z 18 czerw ca, aby ob jąć te „obiek ty” spe cjal nym nad zo rem „ce lem grun -
tow ne go roz po zna nia ca ło kształ tu na stro jów, ujaw nie nia symp to mów za gro że nia i na tych -
mia sto wej ich li kwi da cji”30. Od 23 czerw ca, w opar ciu o in for ma cje te le fo nicz ne od oso -
bowych źró deł in for ma cji, za czę to pro wa dzić bie żą ce kro ni ki zda rzeń do bo wych
w wy ty po wa nych za kła dach, a w dniach 24–30 czerw ca pra cow ni cy Wy dzia łu III SB, chro -
nią cy naj waż niej sze obiek ty prze my sło we, prze by wa li w tych za kła dach już od 5.30.
W Stocz ni „War skie go” roz wój wy pad ków ob ser wo wa ło trzech funk cjo na riu szy, na to miast
w „Gry fii”, Elek trow ni „Dol na Od ra” i PPDiUR „Gryf” dy żu ry peł ni ło dwóch. W Por cie
Szcze ciń skim czu wał je den funk cjo na riusz SB, wspo ma ga ny przez ofi ce rów WOP. Po za
tym oso by wy róż nia ją ce się pod czas straj ków w 1970 i 1971 r. otrzy ma ły we zwa nia do od -
by cia ćwi czeń woj sko wych. Je den z pra cow ni ków „Gry fii” miał ten fakt skwi to wać sło wa -
mi: „Bo icie się nas, bo ca ły by ły ko mi tet straj ko wy bie rze cie do woj ska”31. Po mi mo że, jak
pi sze dr Pa weł Sa san ka, Wo je wódz ka Ko men da Uzu peł nień w Szcze ci nie nie na le ża ła do
tych, któ re wzo ro wo wy wią za ły się z po wie rzo ne go za da nia 32, to mo że my przy jąć, że po -
wo ła nia do woj ska spra wi ły, iż wie lu lu dzi z wo je wódz twa o nie za leż nych bądź opo zy cyj -
nych po glą dach spę dzi ło na po li go nach go rą cy czas „spo łecz nych kon sul ta cji” oraz okres
bez po śred nio po nich na stę pu ją cy. Nie obec ność tych osób w za kła dach mo gła mieć wpływ
na roz wój wy pad ków w Szcze ci nie dnia 25 czerw ca 1976 r.

W mel dun ku ope ra cyj nym z po cząt ku lip ca, opi su ją cym sy tu ację w „War skim” dzień po
wy stą pie niu Ja ro sze wi cza w sej mie, pod kre śla no wzbu rze nie, ja kie pa no wa ło wśród za ło gi,
po za tym „da ło się za uwa żyć znacz ne ob ni że nie tem pa pra cy, wy stą pi ły jed nost ko we przy -
pad ki wy łą cza nia urzą dzeń oraz zbie ra nie się ro bot ni ków w kil ku oso bo wych gru pach, któ -
re dys ku to wa ły na te mat ma ją cej na stą pić pod wyż ki cen”33. Dys ku sje by ły bar dzo burz li -
we, zwłasz cza na Wy dzia le Ka dłu bo wym w re jo nie po chyl ni „Wul kan” i – co nie trud ne do

29 AIPN Sz, 0012/111, WSK w miej scu, 25 VI 1976 r., k. 88; ibi�dem, Mel du nek nr 5 skie ro wa ny do CE -
-ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 92; ibi�dem, Mel du nek do ty czą cy
strat z ty tu łu przerw w pra cy i zmniej sze nia tem pa pro duk cji w dniu 25 VI br. w za kła dach wo je wódz twa
szcze ciń skie go do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 106. 

30 Ibi�dem, Plan dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa KW MO w Szcze ci nie na okres ćwi czeń „La to -76”,
18 VI 1976 r., k. 31.

31 Ibi�dem, Oce na prze bie gu ćwi czeń i ope ra cji „La to -76” w wo je wódz twie szcze ciń skim, 12 VII 1976 r.,
k. 65; AIPN Sz, 0011/687, t. 1, No tat ka służ bo wa, 15 VI 1976 r., k. 50.

32 P. Sa san ka, op.�cit., s. 142–143.
33 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -

czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, li piec 1976 r., k. 233.
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prze wi dze nia – w prze wa ża ją cym stop niu nie chęt ne wo bec za mie rzeń rzą du. Po ja wi ły się
też gło sy o ko niecz no ści pod ję cia straj ku po prze rwie śnia da nio we j34.

W ta k na pię tej at mos fe rze „oraz wo bec ist nie nia for mal nej prze rwy w pra cy w Szcze ciń -
skiej Stocz ni Re mon to wej, miesz czą cej się w od le gło ści 100 m od «War skie go», o go dzi nie
8.00 na po szcze gól nych gru pach wy dzia łów roz po czę ły się kon sul ta cje”. Pod czas pro wa -
dzo nych we wła snym gro nie roz mów pra cow ni cy pod kre śla li, że „pro po no wa na pod wyż ka
cen jest zde cy do wa nie za wy so ka, re kom pen sa ty są za ni skie i nie po kry ją spo dzie wa ne go
wzro stu kosz tów utrzy ma nia, re kom pen sa ty po win ny być jed na ko we”. Funk cjo na riusz
podał także w mel dun ku, że roz mo wy w pew nym stop niu uspo ko iły na stro je, nie mniej jed nak
na nie któ rych wy dzia łach na pię cie trwa ło do koń ca zmia ny. Naj trud niej szą wy da wa ła się sy -
tu acja na wy dzia łach W-4 (Ru row nia) i W-5 (Ślu sar nia), na których „[...] kon sul ta cje prze -
kształ ca ły się w ogól ną dys ku sję z udzia łem kie row nic twa wy dzia łu”. Co więcej ze stro ny
„ele men tów wi chrzy ciel skich” wy stą pi ły pró by „wy ko rzy sta nia na pię tej sy tu acji [...]
do prze kształ ce nia po wszech ne go na stro ju nie za do wo le nia w for mal ną prze rwę w pracy”.
Pró by za ini cjo wa nia straj ku nie po wio dły się, „o godz. 14.00–15.00 z za kła du po otrzy ma -
niu wy pła ty wy szła I zmia na, a II zmia na przy stą pi ła do nor mal nej pra cy”. Służ ba Bez pie -
czeń stwa uzy ska ła in for ma cję, że pra cow ni cy „War skie go” od gra ża li się, „iż spra wę roz -
strzy gną ju tro”. W ce lu do kład ne go od two rze nia prze bie gu wy da rzeń w stocz ni oraz
roz po zna nia głów nych uczest ni ków zajść, jak też wy cią gnię cia wo bec nich kon se kwen cji,
za ło żo no spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia o kryp to ni mie „Na strój”35.

W ra mach spra wy „Na strój” usta lo no, w opar ciu o in for ma cje prze ka za ne przez TW
„TOS”, KO „Alek san der” oraz KS „J”, że wspo mnia ne w mel dun ku jed nost ko we przy pad -
ki wy łą cza nia urzą dzeń mia ły miej sce na Wy dzia le Mon ta żu Ka dłu bów, gdzie na stą pi ło kil -
ku krot ne wy łą cze nie spa wa rek: „Wy łą cze nia te zdez or ga ni zo wa ły pra cę spa wa czy za trud -
nio nych na po chyl niach oraz po wo do wa ły wzrost na stro jów pod nie ce nia za ło gi wy dzia łu”.
Spraw cy nie wy kry to 36. Na to miast w opar ciu o do nos KO „Fra nek” usta lo no, że czter dzie -
sto jed no let ni Jan Pyc lik, za trud nio ny ja ko wóz ko wy na Wy dzia le Mon ta żu Ka dłu bów, był
jed nym z in spi ra to rów dzia łań ma ją cych do pro wa dzić do „przerw w pra cy” na po chyl ni
„Wul kan” te goż wy dzia łu. O godz. 11.30 po in for mo wał on jed ne go z pra cow ni ków po -
chylni „Wul kan”, że pra cow ni cy po chyl ni „Od ra”, wcho dzą cej w skład Wy dzia łu Mon ta żu
Ka dłu bów, prze rwa li pra cę. We dług mel dun ku in for ma cja Pyc li ka nie by ła praw dzi wa, nie -
mniej jed nak „spo wo do wa ła wzrost na stro ju pod nie ce nia w gru pie pra cow ni ków KM
[Wydział Mon ta żu Ka dłu bów – B.K.] i mia ła ujem ny wpływ na bie żą ce wy ko na nie dzien -
nych za dań pro duk cyj nych”37.

Ko lej ny przy pa dek pod ję cia pró by straj ku miał miej sce na Wy dzia le Głów ne go Me cha ni -
ka. TW „Ślu sarz” prze ka zał w dniu 25 czerw ca in for ma cję, że trzy dzie stocz te ro let ni ślu sarz
Grze gorz Dzie wiał to wicz w warsz ta cie re mon to wym „wraz z in ny mi oso ba mi pod cho dził do
po szcze gól nych sta no wisk pra cy i w to ku pro wa dze nia roz mo wy z osob ni ka mi [sic!] pod sy -

34 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie,
25 VI 1976 r., k. 90.

35 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, li piec 1976 r., k. 233; AIPN Sz, 0012/111, Mel -
du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 90, 96.

36 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra L. Dy na ka skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 7 VII 1976 r., k. 272.

37 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra L. Dy na ka skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie, 9 VII 1976 r., k. 288–289.
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cał na strój nie za do wo le nia wy ni ka ją cy z przed sta wio nej przez rząd pro po zy cji zmia ny struk -
tu ry cen”. Grze gorz Dzie wiał to wicz zna ny był or ga nom re pre sji ze swej „wro giej i wi chrzy -
ciel skiej dzia łal no ści”, w prze szło ści wy ra ża ją cej się m.in. w na ma wia niu pra cow ni ków
stocz ni do uczest ni cze nia w „ma ni fe sta cji ża łob nej”, któ ra od by ła się 1 ma ja 1971 r. pod czas
po cho du pierw szo ma jo we go, jak też w in nych, „pro wo ka cyj nych” za cho wa niach38.

Na stęp ne go dnia po ujaw nie niu przez rząd za mia ru pod wy żek cen Lu dwik Ze lek, trzy -
dzie sto dwu let ni ro bot nik za trud nio ny w Wy dzia le Ru row ni (W-4), pró bo wał na mó wić do
straj ku swo ich ko le gów pra cu ją cych w tym że wy dzia le. Jak wy ni ka ze zło żo nej 29 czerw ca
de nun cja cji TW „Cia pek” i TW „TOS”, Lu dwik Ze lek w dniu 25 czerw ca, pod czas prze rwy
śnia da nio wej, na kła niał za ło gę W-4 do straj ku oraz za pro po no wał prze wod ni czą ce mu Ra dy
Od dzia ło wej W-4 Jó ze fo wi Po dziel ne mu ogło sze nie straj ku na wy dzia le. Z mel dun ku wy ni -
ka też, że Ze lek chciał za in sta lo wać na da chu bu dyn ku W-4 sy re nę prze ciw po ża ro wą, za po -
mo cą któ rej zwo łał by ro bot ni ków za trud nio nych w róż nych re jo nach obiek tu. Lu dwik Ze lek
na kła niał pra cow ni ków Wy dzia łu Ru row ni „do ma so we go uda nia się na kon sul ta cje”39.

Ko lej ne mel dun ki ope ra cyj ne utwo rzo ne na pod sta wie de nun cja cji TW „TOS” in for mu ją
o pró bach pod ję cia straj ków na Wy dzia le Ślu sar ni Okrę to wej (W-5). Dnia 25 czerw ca pod -
czas prze rwy śnia da nio wej w szat ni „Skar pa”, kil ku pra cow ni ków na ma wia ło 250- os o b ową
gru pę do prze rwa nia pra cy w związ ku z ogło szo ną przez rząd „pro po zy cją” pod wy żek.

Jed ną z osób wy mie nio nych przez kon fi den ta pseu do nim „TOS” był trzy dzie sto let ni ślu -
sarz Jan Cwy nar, za trud nio ny na W-5, któ ry na kła niał do straj ku i pod ję cia „wal ki” z de cy -
zja mi o pod wyż kach. Po za koń cze niu prze rwy śnia da nio wej, mi mo we zwań kie row ni ka
wy dzia łu, nie udał się do pra cy, po zo sta jąc w szat ni: „Po wyj ściu z szat ni Cwy nar Jan w for -
mie po gróż ki oświad czył człon ko wi PZPR Zie liń skie mu, że «to wszyst ko tak lek ko wam
nie przej dzie i trze ba bę dzie ko mu ni stów po ła sko tać w pię ty»”. Z in spi ra cji SB dy rek cja
stocz ni dnia 6 lip ca 1976 r. zwol ni ła ślu sa rza dys cy pli nar nie „za cięż kie na ru sze nie obo -
wiąz ków pra cow ni czych”40.

Po dob ną sank cję za sto so wa no rów nież wo bec in nych stocz niow ców „War skie go” za de -
nun cjo wa nych przez TW „TOS”. We dług in for ma to ra „bez pie ki” w sto łów ce „Skar pa” trzej
ślu sa rze Wy dzia łu W-5: dwu dzie sto dzie wię cio let ni Re mi giusz Gre la 41, dwu dzie sto pię cio -
let ni Mie czy sław To pó r42 oraz trzy dzie sto ośmio let ni Ry szard Ma cie jew ski 43 na ma wia li do
straj ków je dzą cą śnia da nie 250- os ob ową za ło gę. Wy mie nie ni pracownicy 6 lip ca zo sta li
dys cy pli nar nie zwol nieni. W mel dun ku ope ra cyj nym przy po mnia no, że Re mi giusz Gre la
„zaj mo wał wro gą po sta wę” w okre sie straj ku stycz nio we go, ja ki miał miej sce w „War skim”
w 1971 r., pod czas któ re go Gre la był człon kiem Wy dzia ło we go Ko mi te tu Straj ko we go. Na -
ma wiał też za ło gę stocz ni do ufun do wa nia i wmu ro wa nia przy bra mie głów nej stocz ni ta -
bli cy pa miąt ko wej ku czci osób, któ re zgi nę ły w grud niu 1970 r.44

38 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie, 14 VII 1976 r., k. 312.

39 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 10 VII 1976 r., k. 295.

40 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 8 VII 1976 r., k. 276.

41 Ibi�dem, k. 274.
42 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III

KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 9 VII 1976 r., k. 284.
43 Ibi�dem, k. 286.
44 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III

KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 8 VII 1976 r., k. 274.
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Szcze�ciń�ska�Stocz�nia�Re�mon�to�wa�„Gry�fia”

Ko lej nym za kła dem, któ ry bu dził szcze gól ne za in te re so wa nie apa ra tu bez pie czeń stwa,
by ła Stocz nia „Gry fia”. We dług mel dun ku ope ra cyj ne go, „w dniu 25 czerw ca 1976 r.
w Szcze ciń skiej Stocz ni Re mon to wej «Gry fia» za trud nia ją cej oko ło 4500 osób mia ła miej -
sce prze rwa w pra cy. O go dzi nie 6.00 po przy by ciu do Stocz ni nie przy stą pi ła do pra cy
część za ło gi Wy dzia łu Ma szy no we go. Pra cow ni cy zgru po wa li się w re jo nie po miesz czeń
wy dzia łu, pro wa dząc dys ku sje na te mat prze mó wie nia pre mie ra P[io tra] Ja ro sze wi cza,
wygło szo ne go w dniu 24 czerw ca 1976 r.” Oko ło go dzi ny 7.00 do osób, któ re nie pod ję ły
pra cy, za czę li przy łą czać się pra cow ni cy z in nych wy dzia łów: Ko tlar sko -R ura rski ego, Elek -
trycz ne go, Ślu sar skie go, Ob rób ki – łącz nie ok. 250–300 osób. Nic nie po mógł apel dy rek -
to ra na czel ne go „Gry fii”, któ ry trzy krot nie przez ra dio wę zeł za kła do wy ape lo wał o pod ję -
cie pra cy. Oko ło go dzi ny 9.00 za ło gi po szcze gól nych wy dzia łów roz po czę ły kon sul ta cje na
te mat pod wy żek – „wzię ła w nich udział sa mo rzut nie pra wie ca ła I zmia na stocz ni, oko ło
2000 osób”45.

Mię dzy go dzi ną 11.00 a 12.00 kon sul ta cje wpraw dzie za koń czo no, ale pra cy nie pod ję -
to. Pra cow ni cy mó wi li, że pod wyż ki są za wy so kie, że wy stą pie nie pre mie ra to „na bi ja nie
lu dzi w bu tel kę”, że re kom pen sa ty po win ny być jed na ko we dla wszyst kich. Ape lo wa no, by
skoń czyć z „ce na mi no wo ści” (cho dzi ło za pew ne o po ło że nie kre su prak ty ce sprze da ży to -
wa ru w no wym opa ko wa niu lub z no wą na zwą po wyż szych ce nach). Funk cjo na riusz re la -
cjo nu ją cy prze bieg wy da rzeń w „Gry fii” stwier dził też, że ok. 14.30 za ło ga z pierw szej
zmia ny za czę ła wy cho dzić z za kła du, mi mo że po ja wi ły się opi nie, iż nie na le ży opusz czać
stocz ni, do pó ki rząd nie cof nie de cy zji o pod wyż kach cen. Pra cow ni cy dru giej zmia ny,
przy by wa ją cy od 14.00 na te ren za kła du „po bie ra ją ka ski, ubra nia ro bo cze – po wo li przy -
stę pu jąc do pra cy”. Au tor mel dun ku koń czy opis wy da rzeń w przed się bior stwie stwier dze -
niem, że „ak tu al nie pra ca w SSR «Gry fia» prze bie ga nor mal nie”. Za ło żo na spra wa o kryp -
to ni mie „Po stój” mia ła usta lić oso by, któ re na ma wia ły do straj ku 46.

Ko lej ne mel dun ki opar te na de nun cja cjach taj nych współ pra cow ni ków, kon tak tów służ -
bo wych, kon tak tów ope ra cyj nych, po zwa la ją bli żej przyj rzeć się sy tu acji w „Gry fii”. 

Kon takt służ bo wy „KJ” do no sił 26 czerw ca, że w kry tycz nym dniu dwu dzie sto dzie wię -
cio let ni Ma rian Ła ski na ma wiał pra cow ni ków Wy dzia łu Ma szy no we go do prze rwa nia pra -
cy oraz po zo sta nia na te re nie stocz ni. Pod czas roz mów na te mat pro po zy cji ce no wych ostro
kry ty ko wał oso by prze pro wa dza ją ce kon sul ta cje. Pra cow nik SB oce nił w mel dun ku, że Ma -
rian Ła ski swym za cho wa niem i po sta wą „wpro wa dzał na strój nie po ko ju wśród pra cow ni -
ków”. Dy rek cja „Gry fii” na po le ce nie SB 1 lip ca zwol ni ła w try bie na tych mia sto wym pra -
cow ni ka stocz ni 47. TW „Gra ży na” do niósł z ko lei na czter dzie sto ośmio let nie go Fe lik sa
Wró blew skie go, któ ry 25 czerw ca od ra na cho dził po wy dzia łach pro duk cyj nych i na ma -
wiał do prze rwa nia pra cy, za cho wy wał się „na pa stli wie i aro ganc ko […] wo bec pro wa dzą -
cych kon sul ta cje”. Ka ta log „prze wi nień” pra cow ni ka „Gry fii” wzbo ga co ny zo stał o in for -
ma cję, że „wy mie nio ny już w grud niu 1970 r. ujaw nił wro gą po sta wę, na wo łu jąc do
wie sza nia «czer wo nych»”. W dniu 1 lip ca 1976 r. tak że on zo stał zwol nio ny w try bie na -

45 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 27 VI 1976 r., k. 214.

46 Ibi�dem; AIPN Sz, 0012/111, Sy tu acja w Szcze ciń skiej Stocz ni Re mon to wej „Gry fia” godz. 15.00, 25 VI
1976 r., k. 98.

47 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel -
ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 13 VII 1976 r., k. 308. 
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tych mia sto wym. Po dob nie jak in ni po zba wie ni pra cy, zo stał pod da ny kon tro li ma ją cej na
ce lu spraw dze nie, czy nie bę dzie usi ło wał bun to wać człon ków za ło gi „Gry fii”, np. na ma -
wia jąc do or ga ni zo wa nia pro te stów w obro nie zwol nio ny ch48.

Na Wy dzia le Drzew nym – do no sił TW „Zdzi sław” – za straj kiem agi to wał trzy dzie sto -
dzie wię cio let ni Sta ni sław Pie tras, któ ry po nad to wy ra ził po gląd, że „pod wyż ki są wy ni kiem
te go, że «czer wo ni» nie po tra fią rzą dzić”49. Na to miast TW „Gra ży na” in for mo wał, że na
Wy dzia le Ob rób ki Me cha nicz nej do straj ku i nie opusz cza nia za kła du na wo ły wał dwu dzie -
sto pię cio let ni Ma rian Sta szew ski, za trud nio ny na Wy dzia le Ko tlar sko -R ura rskim. Rów nież
on – we dług taj ne go współ pra cow ni ka – za cho wy wał się w spo sób nie od po wied ni pod czas
kon sul ta cji w spra wie pro po zy cji ce no wych rzą du 50. Obaj pra cow ni cy 1 lip ca zo sta li zwol -
nie ni w try bie na tych mia sto wym.

O tym, że na Wy dzia le Ślu sar ni do szło do agi to wa nia na rzecz straj ku, SB do wie dzia ła
się od KO „Staf” oraz KS „OS”. Z in for ma cji kon tak tu ope ra cyj ne go wy ni ka ło, że dwu dzie -
sto sied mio let ni Ma rian Ol czak na ma wiał do prze rwa nia pra cy nie tyl ko na te re nie Wy dzia -
łu Ślu sar ni, ale też wraz z in ny mi oso ba mi cho dził po wy dzia łach i tam na kła niał pra cow -
ni ków do pro te stu. Po za tym prze szka dzał w pro wa dze niu kon sul ta cji. Marian Ol czak zo stał
5 lip ca zwol nio ny w try bie na tych mia sto wy m51. Z ko lei KS „OS” do niósł, że trzy dzie sto -
dzie wię cio let ni Wi told Dłu goń ski, scha rak te ry zo wa ny ja ko oso ba ne ga tyw nie usto sun ko -
wa na do „na szej rze czy wi sto ści”, na wo ły wał pra cow ni ków ślu sar ni, „aby nie opusz cza li za -
kła du i kon ty nu owa li strajk” (war to tu taj zwró cić uwa gę na rzad ko po ja wia ją ce się
w mel dun kach ope ra cyj nych sfor mu ło wa nie „strajk”, zamiast którego stosowano eufemizm
„prze rwa w pra cy”). Wyra żał się on jed no znacz nie ne ga tyw nie o oso bach pro wa dzą cych
kon sul ta cje w spra wie pro po zy cji ce no wych. Wi tol da Dłu goń skie go 1 lip ca 1976 r. zwol -
nio no w try bie dys cy pli nar ny m52.

Dru ga zmia na pra cow ni ków „Gry fii” przy stą pi ła do pra cy. Nie ozna cza to, że nie któ rzy
pra cow ni cy tej zmia ny nie pró bo wa li na mó wić ko le gów do kon ty nu owa nia straj ku. KS
„OS” do niósł, że oso bą, któ ra nie tyl ko nie pod ję ła pra cy, ale też chcia ła skło nić dru gą zmia -
nę do kon ty nu owa nia pro te stu był dwu dzie sto pię cio let ni Hen ryk Bar din, któ ry „po sta wą
swą oraz wy po wia da niem de ma go gicz nych ha seł wpro wa dzał na strój nie po ko ju wśród pra -
cu ją cych”. Mło de go stocz niow ca dy rek cja 1 lip ca zwol ni ła w try bie na tych mia sto wy m53.

Szcze�ciń�skie�Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�nic�twa�Ogól�ne�go�Nr�3

W dniu 25 czerw ca 150 pra cow ni ków pierw szej zmia ny za kła dów: Be to niar ni, Ślu sar ni,
Sto lar ni i Zbro jow ni SPBO Nr 3 nie pod ję ło pra cy 54. Do ma ga li się wzrostu płac rekompen-

48 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 7 VII 1976 r., k. 270. 

49 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 9 VII 1976 r., k. 280.

50 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 7 VII 1976 r., k. 268. 

51 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 9 VII 1976 r., k. 278. 

52 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 10 VII 1976 r., k. 293.

53 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 13 VII 1976 r., k. 310.

54 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Ziół kow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 30 VI 1976 r., k. 225.
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sującego pro po no wa ne pod wyż ki ce n55. Żą da li przy jaz du przed sta wi cie la KW PZPR oraz
pró bo wa li wy ło nić ko mi tet straj ko wy. Dy rek cja pod czas spo tka nia z za ło ga mi prze ko ny wa -
ła pro te stu ją cych, że pod wyż ki są ko niecz no ścią. Za pew nia ła, że re kom pen sa ty zła go dzą
efekt wzro stu cen. Jak wy ni ka z mel dun ku, nie wszyst kich uczest ni ków pro te stu uspo ko iły
te wyjaśnienia, rów nież za spra wą osób, „któ re swym za cho wa niem wpro wa dza ły do dat ko -
wo stan nie za do wo le nia i ne ga tyw nie ko men to wa ły pro po no wa ne zmia ny cen”56. Część za -
ło gi zgo dzi ła się w koń cu na pod ję cie pra cy, jed nak nie mo gła do niej przy stą pić z po wo du
bra ku ener gii elek trycz nej. Prze rwa w do pły wie prą du spo wo do wa na by ła wy krę ce niem
przez nie zna ne go spraw cę bez piecz ni ków z kil ku ta blic roz dziel czych. Po za koń cze niu
pierw szej zmia ny pra cow ni cy opu ści li za kład. Dru ga zmia na pod ję ła pra cę, nie kon ty nu ując
pro te stu57.

Z mel dun ku wy ni ka też, że na de cy zję o straj ku, przy naj mniej nie któ rych za trud nio nych,
mo gła też wpły nąć in for ma cja prze ka za na przez An nę Trzciń ską, dwu dzie sto sied mio let nią
pra cow ni cę Za kła du Be to niar ni, któ ra ok. go dzi ny 8.00 otrzy ma ła od mę ża te le fo nicz ną
infor ma cję, że w „War skim” wy buchł strajk. An na Trzciń ska prze ka za ła tę wia do mość zało -
dze ślu sar ni oraz prze rwa ła pra cę na suw ni cy, co spo wo do wa ło za trzy ma nie ro bót tej czę -
ści za ło gi, któ ra ko rzy sta ła z pra cy suw ni co wej. Mi mo te go funk cjo na riu sze SB nie uzna li
ko bie ty za oso bę wy róż nia ją cą się w tym dniu „ne ga tyw ną po sta wą”58. Ina czej zo sta ło oce -
nio nych ośmiu jej ko le gów – w ra mach spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia „Be to niarz” usta -
lo no, że „swo im za cho wa niem oraz po sta wą [wpro wa dza li] stan nie za do wo le nia wśród za -
ło gi oraz [mo bi li zo wa li] ją do nie podej mo wa nia pra cy”. Mel du nek wy mie nił:
trzy dzie sto jed no let nie go Ry szar da Pi ła ta, trzy dzie sto dzie wię cio let nie go Ma ria na Pro kop -
czu ka, czter dzie sto dwu let nie go Ma ria na Kor cza ka, trzy dzie sto pię cio let nie go An to nie go
Ab mar czu ka, czter dzie sto pię cio let nie go Edwar da Py te la, dwu dzie sto jed no let nie go Cze sła -
wa Łu ka si ka, czter dzie sto ośmio let nie go An to nie go Zdu nia ka oraz dwu dzie sto sze ścio let nie -
go An drze ja No ska. Dy rek cja w po ro zu mie niu z Ra dą Za kła do wą zwol ni ła ich ze skut kiem
na tych mia sto wym. De cy zję tę za ak cep to wa ła na po sie dze niu w dniu 30 czerw ca Kon fe ren -
cja Sa mo rzą du Ro bot ni cze go SPBO Nr 359.

Elek�trow�nia�„Dol�na�Od�ra”�

Bu do wę elek trow ni ciepl nej, znaj du ją cej się w miej sco wo ści No we Czar no wo pod
Szcze ci nem, roz po czę to w 1970 r., zgod nie z pla na mi po wsta ły mi jesz cze w 1965 r. W in -
te re su ją cym nas okre sie na dal kon ty nu owa no pra ce nad roz bu do wą kom plek su, stąd na je -
go te re nie znaj do wa ły się nie tyl ko za ło gi za trud nio ne w sa mej elek trow ni, ale tak że
w przed się bior stwach bio rą cych udział w bu do wie „Dol nej Od ry”. Za kła dy te po cho dzi ły
z róż nych za kąt ków kra ju, stam tąd też re kru to wa ła się część za ło gi pra cu ją cej na te re nie
elek trow ni. Po zo sta li po cho dzi li z oko licz nych miej sco wo ści. Dnia 25 czerw ca w elek-
trowni do szło do ca ło dnio we go straj ku.

55 Ibi�dem, k. 227.
56 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie,

25 VI 1976 r., k. 91; ibi�dem, Sy tu acja w Szcze ciń skim Przed się bior stwie Bu dow nic twa Ogól ne go Nr 3 o godz.
15.00, 25 VI 1976 r., k. 93.

57 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Ziół kow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 30 VI 1976 r., k. 225, 227. 

58 Ibi�dem, k. 218.
59 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Ziół kow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -

łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 5 VII 1976 r., k. 242–243.
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Już od go dzi ny 7.00 taj ni współ pra cow ni cy prze ka zy wa li funk cjo na riu szom SB in for ma -
cje na te mat kom plek su „Dol na Od ra”. Kon fi den ci do no si li, że przy by wa ją cy do pra cy ludzie
„w po cząt ko wej fa zie zgru po wa li się na te re nie swo je go od cin ka pra cy, ży wo ko men tu jąc
decy zję rzą du o ma ją cych na stą pić pod wyż kach cen”60. We dług mel dun ków ope ra cyj nych
do cho dzi ło wów czas do agre syw nych za cho wań wo bec osób, któ re pod ję ły pra cę. Na stęp nie
pro te stu ją cy uda li się do ha li Warsz ta tów Me cha nicz nych Elek trow ni „Dol na Od ra”. Miej sce
to sta ło się cen trum wy da rzeń, w któ rym gro ma dzi li się pra cow ni cy pro te stu ją cy prze ciw ko
pod wyż ce cen. Oko ło 12.30 na czel ny dy rek tor „Dol nej Od ry” we zwał straj ku ją cych, aby na
spo tka niu w ha li warsz ta tów za po zna li przed sta wi cie li kie row nic twa elek trow ni z po stu la ta -
mi. Uczest ni cy spo tka nia przy wi ta li de le ga cję dy rek cji gwiz da mi i okrzy ka mi: „Z wa mi dys -
ku to wać nie bę dzie my!”. W tej sy tu acji spo tka nie za koń czy ło się fia skiem. Wcze śniej, ok.
godz. 11.00, pra cow ni cy elek trow ni py ta li I se kre ta rza KZ PZPR m.in. dla cze go po sło wie
kla ska li po wy stą pie niu pre mie ra oraz dla cze go mo gli się za po znać ze szcze gó ła mi pro po zy -
cji no wych cen do pie ro po prze mó wie niu Pio tra Ja ro sze wi cza. Naj praw do po dob niej w ha li
Warsz ta tów Me cha nicz nych do szło do wy bo ru prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Straj ko we go
Elek trow ni „Dol na Od ra”. Zo stał nim Wik tor Po go rzel ski, „któ ry nieza ak cep to wa ny jed nak
przez więk szość straj ku ją cych ustą pił miej sca [...] No wa ko wi Je rze mu”. We dług taj ne go
współ pra cow ni ka zmia na na sta no wi sku prze wod ni czą ce go na stą pi ła o 16.45. Na mar gi ne sie
war to za uwa żyć, że w mel dun kach uży wa ne jest za mien nie okre śle nie „prze rwa w pra cy”
z wy klę tym przez pro pa gan dę sło wem „strajk”61. 

Elek tro mon ter Je rzy No wak ogło sił się „sa mo zwań czo” prze wod ni czą cym Ko mi te tu
Straj ko we go „i dzię ki swo jej elo kwen cji zo stał za ak cep to wa ny przez uczest ni ków prze rwy
w pra cy”. Utwo rzył on sie dem na sto oso bo wy ko mi tet, zmie nia jąc za ra zem na zwę ze „Straj -
ko we go” na „Ro bot ni czy” (nie moż na jed nak że okre ślić, w ja kim stop niu skład per so nal ny
Ko mi te tu Straj ko we go po kry wał się ze sta nem oso bo wym Ko mi te tu Ro bot ni cze go). Po wo -
łał także Mi li cję Ro bot ni czą i ogło sił strajk oku pa cyj ny za kła du. Uczest ni cy pro te stu pod -
po rząd ko wa li się prze wod ni czą ce mu, „szcze gól nie sil nie po pie ra ła go gru pa ro bot ni ków
«Ener go ro zru chu» Gli wi ce”, w któ rym za trud nie ni by li za rów no pierw szy, jak i dru gi przy -
wód ca straj ku w Elek tro w ni „Dol na Od ra”62.

Mi li cja Ro bot ni cza uzbro jo na w po cię te ka ble i prę ty me ta lo we ob sa dzi ła wszyst kie wyj -
ścia i bra my, „eli mi nu jąc” – jak czy ta my w mel dun ku – po ste run ki Stra ży Prze my sło wej.
Jed nym z głów nych jej za dań by ło nie wy pusz cza nie pra cow ni ków dru giej zmia ny, „chcąc
udać się do do mu na le ża ło uzy skać oso bi stą zgo dę No wa ka. Re gu lo wał to sys tem prze pust -
ko wy, ja ki wpro wa dził ww. na za kła dzie”63. Z ini cja ty wy prze wod ni czą ce go Ko mi tet
Robot ni czy skie ro wał do Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR pe ty cję, „w któ rej do ma ga no się

60 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 6 VII 1976 r., k. 255.

61 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie -
go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie ppłk. Z. Ba ra now skie go, 30 VI 1976 r., k. 220; ibi�dem, Mel -
du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze -
ci nie mjr. M. Pie trza ka, 6 VII 1976 r., k. 253; AIPN, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 91.

62 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan -
ta wo je wódz kie go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie ppłk. Z. Ba ra now skie go, 30 VI 1976 r.,
k. 220; ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 6 VII 1976 r., k. 253. 

63 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie -
go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie ppłk. Z. Ba ra now skie go, 30 VI 1976 r., k. 220.
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całko wi te go wy co fa nia pro po zy cji ce no wych pro po no wa nych przez rząd”64. W przy pad ku,
odmówienia spełnienia po stu la tu, straj ku ją cy gro zi li wstrzy ma niem pra cy Elek trow ni „Dol -
na Od ra”. Pe ty cja zło żo na zo sta ła na rę ce se kre ta rza eko no micz ne go KW PZPR, „lecz dalej
[pe ty cja] nie zo sta ła prze sła na”. Na tym (na praw do po dob niej) prze rwa no roz mo wy z dy rek -
cją i przed sta wi cie lem KW PZPR65.

Je rzy No wak uza leż nił kon ty nu owa nie roz mów od speł nie nia po stu la tu. W imie niu ro bot -
ni ków po zo sta ją cych na te re nie kom plek su „Dol na Od ra” No wak do ma gał się, aby do star -
czo no im żyw ność, na po je oraz środ ki trans por tu. Prze wod ni czą cy – gło sił mel du nek – za -
cho wy wał się pro wo ka cyj nie wo bec pra cow ni ków dzia łu Ru chu Elek trow ni „Dol na Od ra”,
na kła nia jąc ich do prze rwa nia pra cy. O 20.00 Piotr Ja ro sze wicz od wo łał za po wie dzia ne
pod wyż ki – „z chwi lą cof nię cia pro jek tu zmia ny cen [Je rzy No wak] roz wią zał «Ko mi tet
Ro bot ni czy» i «Mi li cję Ro bot ni czą»”66. Oko ło 20.30 straj ku ją cy za czę li opusz czać za kład.
Obaj przy wód cy straj ku zo sta li zwol nie ni z pra cy w try bie na tych mia sto wy m67.

Cen�tral�ne�Warsz�ta�ty�Wo�je�wódz�kie�go�Przed�się�bior�stwa�Ko�mu�ni�ka�cji�Miej�skiej

SB „dro gą ope ra cyj ną i ofi cjal ną” usta li ła, że w dniu 25 czerw ca o go dzi nie 7.00 na
pierw szej zmia nie w Cen tral nych Warsz ta tach WPKM, li czą cej ok. 230 osób, mia ła miej sce
prze rwa w pra cy. „Za ist nia ła prze rwa w pra cy na stą pi ła [...] w wy ni ku pro wa dzo nych ży -
wych dys ku sji przez nie któ rych pra cow ni ków, po czym ob ję ła znacz ny stan za ło gi Cen tral -
nych Warsz ta tów, po wo du jąc ogól ną at mos fe rę nie za do wo le nia, a w dal szej kon se kwen cji
prze rwę w pra cy”68. Mel du nek z go dzin po po łu dnio wych in for mo wał, że szcze gól nie ak -
tyw nym w na wo ły wa niu do straj ku był star szy mistrz warsz ta tów Ka rol Nie bó j69. Pra cow -
ni cy żą da li po wro tu do sta rych cen, nie chcie li re kom pen sat. Jak wy ni ka z in ne go źró dła,
część pra cow ni ków ak cep to wa ła jed nak sys tem pro po no wa nych wy rów nań, a co za tym
idzie pod wy żek, do ma ga jąc się, „aby naj mniej za ra bia ją cy mie li re kom pen sa tę naj wyż szą
i od wrot nie”70. Za ło ga warsz ta tów – pod kre śla no w mel dun ku – skła da ła się w więk szo ści
z lu dzi mło dych. Mi mo na wo ły wań dy rek cji, pierw sza zmia na nie pod ję ła pra cy, uczyniła
to jednak dru ga – o wie le mniej licz na – skła da ją ca się tyl ko z 15 osób. Kwestią protestu
w Cen tral nych Warsz ta tach za ję to się w ra mach ope ra cyj ne go spraw dze nia „Ta bor”71. 

Fa�bry�ka�Ka�bli�„Za�łom”

W „Za ło miu” do szło do „chwi lo we go za mę tu i nie po ko ju” za spra wą czter dzie sto jed no -
let nie go Ja nu sza Li twi niu ka, któ ry „opu ścił swe sta no wi sko pra cy i na ma wiał ro bot ni ków
do prze rwy w pra cy w ra mach so�li�dar�no�ści�[pod kre śle nie – B.K.] z in ny mi straj ku ją cy mi

64 Ibi�dem.
65 Ibi�dem; AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 6 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War -

sza wie, 25 VI 1976 r., k. 104–105. 
66 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan -

ta wo je wódz kie go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie ppłk. Z. Ba ra now skie go, 30 VI 1976 r.,
k. 220–221.

67 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie -
go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 6 VII 1976 r., k. 253. 

68 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Sy now ca skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie, 6 VII 1976 r., k. 249.

69 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie,
25 VI 1976 r., k. 90.

70 Ibi�dem, Sy tu acja w Warsz ta tach Cen tral nych MPK, 25 VI 1976 r., k. 95.
71 Ibi�dem, Mel du nek nr 6 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 105. 
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już za kła da mi”. Pra cow nik Fa bry ki Ka bli w spo sób zde cy do wa ny i jed no znacz ny for mu ło -
wał swo je opi nie na te mat PZPR i człon ków par tii, któ rzy na ma wia li go do za prze sta nia agi -
ta cji. Zaj ście wy ja śnia no w ra mach spra wy „War choł”72.

Za�kła�dy�Włó�kien�Che�micz�nych�„Che�mi�te�x-W�iskord”

Taj ny współ pra cow nik dzia ła ją cy na te re nie za kła dów „Che mi te x-W iskord” zwró cił
uwa gę na fakt „ne ga tyw ne go po li tycz nie za cho wa nia się” Ma ria na Bor su kie wi cza – czter -
dzie stocz te ro let nie go ro bot ni ka, któ ry pod czas prze pro wa dzo nych 25 czerw ca na te re nie
zakła du kon sul ta cji pod da wał w wąt pli wość ich ce lo wość i sens, stwier dza jąc, że „ce ny są
już za twier dzo ne nie za leż nie od wy ni ków [kon sul ta cji]”. Opi nię tę po wta rzał pra cow nik
„Wiskor  du” wie lo krot nie, prze ry wa jąc w tym ce lu wy po wie dzi in nych uczest ni ków ze bra -
nia – „swo im aro ganc kim za cho wa niem dą żył do ośmie sze nia de cy zji o prze pro wa dze niu
kon sul ta cji, ich prze bie gu i pro wa dzą cych”. Spra wę nie zdy scy pli no wa ne go dys ku tan ta wy -
ja śnić mia ło ope ra cyj ne spraw dze nie „Kon sul tant”73.

Re�dak�cja�„Ku�rie�ra�Szcze�ciń�skie�go”

Rów nież w po pu lar nej szcze ciń skiej po po łu dniów ce do szło do nie po ko ją ce go z punk tu
wi dze nia ko mu ni stów in cy den tu. Funk cjo na riusz SB po in for mo wał prze ło żo ne go, że
w dniach 24 i 25 czerw ca trzy dzie sto let ni czło nek par tii – re dak tor Dzia łu Miej skie go Ma -
ciej Cze ka ła – „roz gła szał wia do mo ści wśród dzien ni ka rzy «Ku rie ra Szcze ciń skie go» o za -
an ga żo wa niu przez tu tej szą KW MO 250 dzia ła czy par tyj nych róż nych za kła dów pra cy do
li kwi do wa nia ewen tu al nych zajść ulicz nych w związ ku z za po wie dzia ną pod wyż ką cen”.
We dług Cze ka ły ak ty wi ści par tyj ni mie li być wy po sa ża ni w ma ski prze ciw ga zo we, pał ki,
heł my i ga zy łza wią ce. In spek tor SB okre ślił wy po wiedź re dak to ra ja ko za gro że nie po le ga -
ją ce na roz po wszech nia niu wro gich wia do mo ści „skie ro wa nych prze ciw ko li nii po li tycz nej
par tii”. Spra wę wy ja śnia no w ra mach SOS „Szpal ta”74.

Na to miast 25 czerw ca w ze cer ni Za kła dów Gra ficz nych „Ku rie ra Szcze ciń skie go” trzy -
dzie sto jed no let ni Ry szard Kemp ski stwier dził wo bec współ pra cow ni ków, że „w grud niu na -
uczy li śmy par tię i jej bon zów, jak trze ba po stę po wać z ludź mi pra cy, to i te raz na uczy my”.
Wy po wiedź ta by ła wy star cza ją cym po wo dem dla SB, aby za ło żyć spra wę ope ra cyj ne go
spraw dze nia o kryp to ni mie „Ter mi dor II”75.

Fa�bry�ka�Kon�te�ne�rów�„Uni�kon”

Do in cy den tu do szło rów nież w Fa bry ce Kon te ne rów, gdzie trzy dzie sto trzy let ni Jan Ga -
jew ski, naj praw do po dob niej 25 czerw ca, „w ne ga tyw nym świe tle przed sta wiał pro po zy cje
zmian struk tu ry cen. Je go wy po wie dzi pod wa ża ły ak tu al ną sy tu ację go spo dar czą w Pol sce”,
co w kon se kwen cji mo gło do pro wa dzić do „po wsta nia sy tu acji kon flik to wej”. Funk cjo na -
riu sza apa ra tu bez pie czeń stwa nie po ko iło rów nież, że Jan Ga jew ski od no sił się kry tycz nie
do wszel kich de cy zji eko no micz nych rzą du, „do ty czy to rów nież re gu la cji płac, wpro wa -

72 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra R. Bart nic kie go skie ro wa ny do za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 15 VII 1976 r., k. 314.

73 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra W. Woj cie chow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy -
dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 10 VII 1976 r., k. 299. 

74 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra W. Wa śniow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy -
dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 1 VII 1976 r., k. 229.

75 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra M. Ry giel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 1 VII 1976 r., k. 231. 
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dze nia do dat ku za wy słu gę lat, okre so wych pod wy żek cen na nie któ re ar ty ku ły”. Spra wę
wy po wie dzi pra cow ni ka wy ja śnia no w ra mach ope ra cyj ne go spraw dze nia „Ve to”76.

Za�kład�Prze�my�słu�Odzie�żo�we�go�„Da�na”

Służ ba Bez pie czeń stwa wy ka za ła czuj ność rów nież wo bec powszechnego „na stro ju nie -
za do wo le nia wy ni kłe go na tle ogło szo ne go pro jek tu zmian na ar ty ku ły spo żyw cze”, któ re
wystąpiło dzień po prze mó wie niu pre mie ra w za kła dzie odzie żo wym „Da na”. Z powo du
dys ku sji, ja ka wy wią za ła się na te mat pod wyż ki cen na ar ty ku ły spo żyw cze, nie wy ko na no
na pierw szej zmia nie pla nu dzien ne go na su mę ok. 70 tys. zło tych. Po dob nie by ło w przy -
pad ku dru giej zmia ny, pro wa dzo ne rów nież dys ku sje nie po zwo li ły na w peł ni efek tyw ną
pra cę, co spo wo do wa ło za le gło ści w wy ko na niu dzien ne go pla nu. Oso bą szcze gól nie wy -
róż nia ją cą się pod czas dys ku sji by ła wie lo let nia pra cow ni ca za kła du i człon ki ni par tii – Ja -
dwi ga Dy na k77. 

Cie ka wy wą tek po ja wił się na mar gi ne sie wy da rzeń w „Da nie” oraz chwi lo we go prze -
sto ju w ZPO „Od ra”, gdzie ok. 10.00 pra cow ni ce dru gie go pię tra nie pod ję ły pra cy. Otóż
„za rów no do ZPO «Da na», jak i ZPO «Od ra» sa mo cho dem mar ki «Ny sa» (mi kro bus) przy -
je cha ło kil ku oby wa te li, któ rzy py ta li, czy za ło gi tych za kła dów pra cu ją. Lu dzie ci po da wa -
li się za przed sta wi cie li ja kie goś ko mi te tu straj ko we go”. By ło ich sze ściu – ośmiu i mie li na
so bie ubra nia ro bo cze 78. Nie ste ty przy obec nym sta nie wie dzy nie mo że my nic wię cej po -
wie dzieć na te mat tej spra wy, któ rą na le ży za pew ne trak to wać ja ko pró bę two rze nia mię -
dzy za kła do we go ko mi te tu straj ko we go.

Za�rząd�Por�tu�Szcze�cin

Przed się bior stwo to na le ża ło do za kła dów „pod wyż szo ne go ry zy ka”, dla te go ob ję te zo -
sta ło szcze gól ną „ochro ną” przez SB. Jed nak wbrew oba wom ko mu ni stycz nych władz,
w por cie nie do szło do straj ku. Nie wy ni ka ło to z ak cep ta cji dla de cy zji go spo dar czych rzą -
du. Nie przy chyl ną po sta wę por tow ców wo bec po my słu Pio tra Ja ro sze wi cza wi dać by ło
pod czas kon sul ta cji prze pro wa dza nych na po szcze gól nych wy dzia łach Za rzą du Por tu
Szcze cin. Na na brze żu Sta rów ka w spo tka niu kon sul ta cyj nym wzię ła udział ca ła 150- os o -
bo wa za ło ga, za miast wy zna czo nych od gór nie 15 pra cow ni ków. Na py ta nie za stęp cy dy rek -
to ra por tu, czy ak cep tu ją pro po no wa ne „zmia ny -k ore kt ury cen”, ze bra ni pra cow ni cy od po -
wie dzie li okrzy ka mi: „Nie!”. Ale po za koń czo nym spo tka niu po now nie pod ję li prze rwa ną
pra cę 79.

In�ne�wy�da�rze�nia

Do wy da rzeń uznanych przez „bez pie kę” za god ne od no to wa nia na le ża ło spo tka nie kon -
sul ta cyj ne w Fa bry ce Urzą dzeń Dźwi go wych „Hy drom” w dniu 25 czerw ca. W cza sie ze -
bra nia, w któ rym wzię ło udział 60 osób, głos za bra ła więk szość zgro ma dzo nych – 43 oso -
by. Pod nie sio no spra wę wy so ko ści pod wy żek: „dro bia zgo wo roz trzą sa no za sad ność
roz mia rów pod wy żek cen po szcze gól nych asor ty men tów”. Nie mniej „wy stą pień wro gich
nie stwier dzo no”, ak cen to wał mel du nek. Od mien ny prze bieg mia ła na ra da w Nad odrzań -

76 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra W. Woj cie chow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka
Wydzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 10 VII 1976 r., k. 297. 

77 AIPN Sz, 0011/570, No tat ka służ bo wa, 27 VI 1976 r., k. 11.
78 Ibi�dem, Wy ciąg z in for ma cji z dnia 25 VI 1976 r., 28 VI 1976 r., k. 12v. 
79 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie,

25 VI 1976 r., k. 91.
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skim Przed się bior stwie Bu dow nic twa Prze my sło we go w Ja sie ni cy, gdzie trzech pracow ni -
ków ostro kry ty ko wa ło pro jekt rzą do wy, mó wiąc, iż czu ją się oszu ka ni, jed nak że „zało ga
przed się bior stwa pra cu je, acz kol wiek stwier dza się wy stę po wa nie du że go pod nie ce nia”.
Na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Szcze ciń skiej młod si pra cow ni cy na uko wo -d yda k -
tyc zni do ko na li ob li czeń bi lan su pod wy żek i re kom pen sat, z któ rych wy ni ka ło, że pro po no -
wa ne do dat ki po kry ją tyl ko 15 proc. kosz tów wy ni ka ją cych z pod wy żek cen, a o 30 proc.
zu bo że je bu dżet prze cięt ne go oby wa te la. W cza sie pra cy to czo ne by ły dys ku sje na ten
temat. Dzień po prze mó wie niu pre mie ra Ja ro sze wi cza re dak cje „Gło su Szcze ciń skie go”
i „Ku rie ra Szcze ciń skie go” otrzy ma ły wie le ano ni mo wych te le fo nów, w więk szo ści z nich
roz mów cy stwier dza li, że ga ze ty po win ny te raz pi sać za co lu dzie bę dą żyć po pod wyż kach
cen na ar ty ku ły żyw no ścio we. W kil ku przy pad kach (6 te le fo nów) kry ty ko wa no Ja ro sze wi -
cza, „a zwłasz cza tow. [Edwar da] Ba biu cha za styl wy stą pie nia”. Pięć osób pyta ło, czy
„Głos Szcze ciń ski” pi sać bę dzie o straj kach, któ re mia ły miej sce te go dnia. W dwóch przy -
pad kach gro żo no: „Ju tro się do was do bie rze my”80.

W su mie 25 czerw ca 1976 r. w wo je wódz twie szcze ciń skim straj ko wa ły czte ry za kła dy
pra cy: Szcze ciń ska Stocz nia Re mon to wa „Gry fia”, Warsz ta ty Cen tral ne Wo je wódz kie go
Przed się bior stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej, Szcze ciń skie Przed się bior stwo Bu dow nic twa
Ogól ne go Nr 3 oraz część za ło gi Elek trow ni „Dol na Od ra”, jak też pięć przed się biorstw
z róż nych czę ści kra ju, wy ko nu ją cych ro bo ty wy koń cze nio we na te re nie elek trow ni.
W przy pad ku „Dol nej Od ry” strajk trwał ca ły dzień do mo men tu od wo ła nia de cy zji o „pro -
po zy cji re gu la cji cen” przez wła dze ko mu ni stycz ne. W straj kach wzię ło udział po nad trzy
ty sią ce osó b81. 

Dzień�po

Po wy co fa niu się ko mu ni stów z pla no wa nych pod wy żek w Szcze ci nie za pa no wał spo -
kój: „Ak tu al nie nie wy stę pu ją żad ne prze słan ki za ist nie nia za gro że nia. Wszyst kie za kła dy
pra cu ją nor mal nie, bez za kłó ceń”82. Służ ba Bez pie czeń stwa uważ nie ob ser wo wa ła na stro je
spo łecz ne oraz no to wa ła wy po wie dzi za łóg szcze ciń skich za kła dów pra cy na te mat od wo -
ła nia przez pre mie ra Ja ro sze wi cza pla nów „ko rek tur ce no wych”83. W pod su mo wa niu na
temat opi nii pra cow ni ków za kła dów pra cy, stwier dzo no, że za ło gi po zy tyw nie przy ję ły
rezy gna cję z kon cep cji pod wyż ki w pro po no wa nej for mie. Cho ciaż dla wie lu by ło za sko cze -
niem, że rząd wy co fał się z niej cał ko wi cie. W konkluzji nie zna la zła się natomiast infor ma -
cja o po ja wie niu się stwier dzeń, m.in. w Por cie Szcze ciń skim i w „War skim”, iż cał ko wi te
zre zy gno wa nie z pod wy żek, w miej sce zre wi do wa nia po my słu, by ło de cy zją nie po waż ną,
świad czą cą o sła bo ści rzą du. We dług mel dun ku, w por cie uwa ża no, że wzrost cen do
30 proc. zo stał by przez spo łe czeń stwo za apro bo wa ny. Za ło gi za kła dów pra cy wy ra ża ły
pogląd, że rząd ustą pił pod na ci skiem za łóg w ca łym kra ju. W tym kon tek ście za cy tuj my,
ja ko swo istą an ty cy pa cję przy szło ści, wy po wiedź z „Dol nej Od ry”: „Spra wę że śmy wygra -
li, nie by li śmy sa mi. Z na mi by ła ca ła Pol ska. So�li�dar�ność� zwy�cię�ży�ła [pod kre śle nie
– B.K.]. Rząd oka zał sła bość”84. W de cy zji o wy co fa niu się z pla nów ogło szo nych

80 Ibi�dem, In ne wy da rze nia, 25 VI 1976 r., k. 94; ibi�dem, Mel du nek nr 6 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 106.

81 Ibi�dem, Da ne do ty czą ce przerw w pra cy w dniu 25 VI 1976 r., k. 56–57. 
82 Ibi�dem, Do WSK w miej scu, 26 VI 1976 r., k. 107.
83 Ibi�dem, k. 107–111; ibi�dem, Mel du nek nr 7 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War -

sza wie, 26 VI 1976 r., k. 112.
84 Ibi�dem, Do WSK w miej scu, 26 VI 1976 r., k. 109.
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24 czerw ca upa try wa no oso bi stej po raż ki Pio tra Ja ro sze wi cza. Opi nia o do mi nu ją cej ro li
pre mie ra i je go eki py w lan so wa niu kon cep cji, któ ra spo wo do wa ła fa lę pro te stów, wy po -
wia da na była przez apa rat kie row ni czy urzę du miej skie go i wo je wódz kie go, któ ry po nad to
okre ślił Pio tra Ja ro sze wi cza ja ko za mor dy stę nie li czą ce go się z opi nią spo łecz ną. We dług
jed ne go z mel dun ków, po ja wia ły się i ta kie gło sy, któ re mó wi ły o ko niecz no ści pod wy żek
cen żyw no ści. Wy cho dzi ły one nie tyl ko ze śro do wi ska dzien ni kar skie go, któ re uwa ża ło –
jak zresz tą pi sa no w ra mach pro pa gan do wej „pu bli cy sty ki wy prze dza ją cej” – że w po rów -
na niu z kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi żyw ność w Pol sce jest ta nia, ale także od nie któ rych pra -
cow ni ków za łóg szcze ciń skich za kła dów pra cy, ta kich jak: „War ski”, Pa pier nia „Skol win”,
Szczeciń skie Przed się bior stwo In sta la cji Sa ni tar nych. Jed nak te opi nie nie zo sta ły prze ka -
za ne do War sza wy 85.

Mel du nek wy sła ny do sto li cy ujaw nił, że do re dak cji par tyj ne go „Gło su Szcze ciń skie go”
dzwo ni ło 13 ano ni mo wych roz mów ców, w więk szo ści (10 osób) drwią cych z pra sy, „któ ra
mil czy o wy da rze niach i za miesz cza ar ty ku ły cał ko wi cie abs tra hu ją ce od bie żą cej sy tu acji”.
Jed na oso ba do ma ga ła się, ja ko by w imie niu stocz niow ców, dy mi sji rzą du i przed sta wie nia
no we go pla nu eko no micz ne go. Dwie oso by py ta ły „w czym, w kon tek ście ostat nich pro po -
zy cji, przed sta wia się wyż szość na sze go ustro ju nad ka pi ta li stycz nym”86.

Po�kło�sie�wy�da�rzeń�czerw�co�wych

W cią gu na stęp nych kil ku dni po wy da rze niach w Ra do miu i Ur su sie w pra sie za czę ły
po ja wiać się in for ma cje o zaj ściach, któ re przed sta wia no ja ko za kłó ce nia „kon sul ta cji” do -
ko na ne przez ele men ty chu li gań skie. Na te re nie ca łe go kra ju roz po czę to or ga ni zo wa nie
wie ców po par cia dla Edwar da Gier ka i je go eki py, na któ rych po tę pia no „war cho łów” z Ra -
do mia i Ur su sa. Zda niem prof. Woj cie cha Rosz kow skie go, „by ły [one] ża ło snym po ka zem
spodle nia lu dzi, któ rzy pod pre sją ak cep to wa li kar ko łom ne dzia ła nia władz”87. W Szcze ci -
nie wiec odbył się 28 czerw ca, w ko lej nych dniach urzą dzo no je na Sta dio nie Dzie się cio le -
cia w sto li cy (29 czerw ca) oraz w Ra do miu (30 czerw ca). 

Po mi mo pro pa gan do wych za bie gów nie wszę dzie prze bie ga ły one pod dyk tan do władz,
ob łu dzie m.in. prze ciw sta wi li się pra cow ni cy za kła dów skó rza nych „Pod ha le” w No wym
Tar gu, któ rzy obu rze ni fak tem wy sła nia w ich imie niu li stu po par cia dla władz, straj ko wa li
dwa dni 88.

W Szcze ci nie 29 czerw ca Ry szard Kemp ski w obec no ści ko le gów w ze cer ni, przed któ -
ry mi czte ry dni wcze śniej kon te sto wał pod wyż ki cen, „za jął zde cy do wa ne sta no wi sko nega -
tyw ne w sto sun ku do wie cu spo łe czeń stwa szcze ciń skie go po pie ra ją ce go li nię par tii, ja ki
od był się 28 czerw ca br. na tu tej szym sta dio nie «Po go ni». Wy ra żał się, iż jest to za kła ma -
nie, na igry wa jąc się i szy dząc z wy stą pie nia I se kre ta rza KW PZPR tow. Bry cha, a za koń -
czył swą wy po wiedź stwier dze niem, iż naj chęt niej rzu cił by na pod ło gę szu fla dę z pierw szą
ko lum ną «Ku rie ra», na któ rym by ła re la cja z wie cu”. Pra cow ni ka ze cer ni ob ję to spra wą
ope ra cyj ne go spraw dze nia „Ter mi dor II”89.

85 Ibi�dem, k. 107–111; ibi�dem, Mel du nek nr 7 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War -
sza wie, 26 VI 1976 r., k. 112–114.

86 Ibi�dem, Mel du nek nr 7 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 26 VI 1976 r.,
k. 113–114.

87 W. Rosz kow ski, op.�cit., s. 701.
88 Ibi�dem.
89 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra M. Ry giel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -

czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 1 VII 1976 r., k. 231.
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Du żą od wa gę wy ka za li dwaj ro bot ni cy ZWCH „Che mi te x-W iskord”, dwu dzie sto dzie -
wię cio let ni Jó zef Bu czyń ski oraz trzy dzie stocz te ro let ni Ka rol Mil ler, któ rzy pod czas otwar -
te go ze bra nia par tyj ne go w dniu 28 czerw ca, „po tę pia ją ce go ak ce sy [sic!] w Ra do miu i Ur -
su sie”, sprze ci wi li się „za pro po no wa nej” na tym ze bra niu re zo lu cji kry ty ku ją cej
uczest ni ków zajść w obu mia stach. Stwier dzi li, że peł nię od po wie dzial no ści za wy da rze nia
po no si par tia i rząd. Nie li cząc się z fak tem nieudzie le nia im gło su, „te zy te wy po wia da li
kil ka krot nie [...], prze ry wa jąc wy po wie dzi in nych uczest ni ków ze bra nia i nie do pusz cza jąc
do uchwa le nia re zo lu cji”. Funk cjo na riusz za no to wał jesz cze, że pró by przy wo ła nia do po -
rząd ku Jó ze fa Bu czyń skie go i Ka ro la Mil le ra nie przy nio sły skut ku. Spra wę za cho wa nia
obu pra cow ni ków wy ja śnia no w ra mach ope ra cyj ne go spraw dze nia „Ża ra ra ka”90.

Pod czas ze bra nia POP In sty tu tu Okrę to we go Po li tech ni ki Szcze ciń skiej w dniu 28 czerw -
ca, je den z uczest ni ków od mó wił swo je go udzia łu w ma ni fe sta cji po par cia dla eki py Gier -
ka „ro bio nej we dług sza blo nów, któ re przy po mi na ją mu «okres sta li now ski»”. In ny czło nek
PZPR, do cent Kmie cik, sprze ci wił się z ko lei po tę pia niu ro bot ni ków bio rą cych udział
w zaj ściach w Ur su sie i Ra do miu. Stwier dził też, że wy da rze nia w tych mia stach mia ły
pozy tyw ny sku tek, „po�dob�nie� jak� wy�da�rze�nia� gru�dnio�we� w Szcze�ci�nie [pod kre śle nie
– B.K.], po nie waż do pro wa dzi ły do cof nię cia nie prze my śla ne go wnio sku”. Jak wia do mo
Gru dzień ’70 do pro wa dził też, a wła ści wie przede wszyst kim, do zmia ny eki py rzą dzą ce j91.

Wśród pra cow ni ków Stocz ni im. Adol fa War skie go po ja wia ły się gło sy, że wie ce po pie -
ra ją ce Edwar da Gier ka są sztucz ne, że w za ist nia łej sy tu acji „sza nu ją cy się pre mier po wi -
nien zło żyć re zy gna cję”. Kry ty ko wa no też I se kre ta rza KW PZPR w Szcze ci nie za je go wy -
stą pie nie na wie cu 28 czerw ca, w któ rym mia ło być za du żo in wek tyw pod ad re sem
„war cho łów”. W Fa bry ce Ka bli „Za łom” jed na trze cia osób, któ re otrzy ma ły za pro sze nie na
wiec z udzia łem I se kre ta rza nie przy by ła na ma ni fe sta cję. SB za re je stro wa ła wie le opi nii
i ko men ta rzy po cho dzą cych z róż nych śro do wisk, w któ rych stwier dza no, że wie lu uczest -
ni ków wie cu „nie by ło za an ga żo wa nych w je go prze bieg i pod no szo ne na nim pro ble my”92.

Wy po wiedź so li da ry zu ją cą szcze ciń ski port z ro bot ni ka mi z Ra do mia i Ur su sa przy no si
mel du nek ope ra cyj ny, któ ry po wo łu jąc się na KO „An drzej”, in for mu je, że 20 lip ca dwu -
dzie sto dzie wię cio let ni Wa cław Dar żyn kie wicz, za trud nio ny w Za rzą dzie Por tu Szcze cin,
w re jo nie Prze ła dun ków Ma so wych, wsz czął dys ku sję na te ma ty po li tycz ne, pod czas któ rej
„apro bo wał ne ga tyw ne wy stą pie nia ro bot ni ków «Ur su sa» i Ra do mia”. Wy ra ził też po gląd,
że „wszyst kich czer wo nych na le ży wy rżnąć”. Pra cow nik por tu ob ję ty zo stał spra wą ope ra -
cyj ne go spraw dze nia „Wa cek”93.

Pa rę dni wcze śniej KO „Jur” do niósł, że kil ku pra cow ni ków Za rzą du Por tu Szcze cin kry -
ty ko wa ło de cy zje władz w spra wie cen ar ty ku łów żyw no ścio wych. Twier dzi ło też, że wła -
dze cen tral ne nie li czą się z ro bot ni ka mi i wy ko rzy stu ją ich „wszel ki mi do stęp ny mi spo so -
ba mi”. Wstęp ne roz po zna nie ope ra cyj ne wy ka za ło, że do gru py pra cow ni ków ne gu ją cych
po czy na nia rzą du na le że li: Ed mund Fal kow ski, sztau er z na brze ża „Ewa” i Jó zef Fi jo łek
z Ele wa to ra. Zo sta li oni ob ję ci ope ra cyj nym spraw dze niem o kryp to ni mie „Mal kon tent”94.

90 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra W. Woj cie chow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy -
dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 9 VII 1976 r., k. 282.

91 AIPN Sz, 0012/111, No tat ka in for ma cyj na, 30 VI 1976 r., k. 116.
92 Ibi�dem, k. 116–118.
93 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra T. Te resz ko skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III

KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 15 IX 1976 r., k. 370.
94 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra M. Pa la cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III

KW MO w Szcze ci nie L. Pusz cze wi cza, 19 VII 1976 r., k. 323.
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Do prze ja wów nie za do wo le nia z „po li tycz nej li nii par tii” moż na bez wąt pie nia za li czyć
„błąd ze cer ski”, ja ki po ja wił się pod czas skła da nia na li no ty pie w Szcze ciń skich Za kła dach
Gra ficz nych tek stu prze mó wie nia Pio tra Ja ro sze wi cza w sej mie, prze zna czo ne go do dru ku
w „Gło sie Szcze ciń skim”. W zda niu mó wią cym o „pro po zy cji” rzą do wej do ty czą cej pod -
wy żek, za miast: „rząd PRL w po ro zu mie niu z CRZZ” zło żo no: „rząd PRL w po ro zu mie niu
z ZSRR”. Błąd w tek ście z tzw. szczot ki zo stał wy chwy co ny przez ko rek tę. Wy da rze nie
wyja śnia no w ra mach ope ra cyj ne go spraw dze nia „Awers”95.

Po wy da rze niach czerw co wych SB od no to wa ła przy pad ki ano ni mów wy sy ła nych z te re -
nu wo je wódz twa do KW PZPR w Szcze ci nie, a na wet do KC. W spo sób „szcze gól nie na -
pa stli wy, obe lży wy i wul gar ny wy ra ża no się o oso bie I se kre ta rza Ko mi te tu Wo je wódz kie -
go PZPR w Szcze ci nie”. Kry ty ko wa no je go prze mó wie nie wy gło szo ne 28 czerw ca „na
spo tka niu ak ty wu par tyj ne go i po li tycz ne go ze spo łe czeń stwem wo je wódz twa szcze ciń skie -
go”96. W ano ni mie skie ro wa nym do Edwar da Gier ka i Pio tra Ja ro sze wi cza „au tor w wul -
gar nych sło wach wy ra ża się o przy wód cach par tii i rzą du oraz żą da pod groź bą prze le wu
krwi znie sie nia pod wy żek cen oraz wy jaz du tow. Gier ka z Pol ski”97. 

Mi mo tych prze ja wów nie za do wo le nia z wy da rzeń, ja kie mia ły miej sce w kra ju od
24 czerw ca oraz z „li nii po li tycz nej” władz, no tat ka in for ma cyj na do ty czą ca ak tu al nych na -
stro jów spo łecz nych w Szcze ciń skiem stwier dza ła dość uspo ka ja ją co, że wśród lud no ści
wo je wódz twa do mi nu je sta no wi sko po tę pia ją ce „ak ty wan da li zmu w Ra do miu i Ur su sie”,
jak też prze ko na nie o nie uchron no ści pod wyż ki cen, ale w zmo dy fi ko wa nej for mie 98.

Re�pre�sje�po�straj�ko�we

W re gio nie zwol nie nia w try bie dys cy pli nar nym, na tych mia sto wym i usta wo wym do -
tknę ły 113 osób. Aby uzmy sło wić so bie do kucz li wość te go ro dza ju re pre sji, przy po mnij my,
że zwol nie nia z art. 52 ko dek su pra cy ozna cza ło nie tyl ko utra tę za rob ków za okres po zo -
sta wa nia bez pra cy, ale też praw i świad czeń so cjal nych: nie wy ko rzy sta ne go urlo pu wy po -
czyn ko we go, trzy na stej pen sji; w 1976 r. – w ca ło ści, w 1977 r. – w po ło wie, a w 1978 r.
– w ¼ wy so ko ści. Po nad to wią za ło się to z utra tą za sił ków ro dzin nych, cią gło ści pra cy,
a na stęp nie do dat ku sta żo we go, skró ce niem do mi ni mum urlo pu w no wym miej scu pra cy,
po zba wie niem przez pierw sze trzy mie sią ce w no wej pra cy za sił ku ro dzin ne go i zmniej sze niem
do mi ni mum za sił ku cho ro bo we go. Co wię cej, w no wym miej scu pra cy za trud nio ny otrzy -
my wał za sze re go wa nie o dwie gru py niż szej w sto sun ku do po sia da nej do tych czas. Cza sa -
mi sank cja z art. 52 ozna cza ła też utra tę pra wa do urlo pu ma cie rzyń skie go lub zmniej sze -
nie pod staw eme ry tu ry 99.

Z ana li zy ma te ria łów SB wy ni ka, że po da na osta tecz na licz ba zwol nio nych z po wo du
udzia łu w straj kach mo gła być nie do kład na. Szy fro gram wy sła ny do War sza wy in for mo wał,
że w okre sie od 25 czerw ca do 2 lip ca usta lo no łącz nie 149 osób szcze gól nie ak tyw nych
dzień po prze mó wie niu Pio tra Ja ro sze wi cza; na wo ły wa ły one do prze rwa nia pra cy bądź też
pró bo wa ły wy mu sić na oso bach pra cu ją cych od stą pie nie od sta no wi ska pra cy. W przy pad -

95 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra M. Ry giel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 5 VII 1976 r., k. 245.

96 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra R. Kość skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW
MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 7 VII 1976 r., k. 264.

97 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra Z. Lin kow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 20 VIII 1976 r., k. 356.

98 Ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na, 30 VI 1976 r., k. 118.
99 P. Sa san ka, op.�cit., s. 298–300.
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ku „Gry fii” wy mie nio no licz bę 64 osób, któ re „prze ja wia ły szcze gól nie ne ga tyw ne po sta -
wy”. Jed nak przed sta wio ne w ma te ria le do kład ne wy li cze nia do ty czą ce licz by osób, kie dy
i w ja kim try bie zo sta ły lub zo sta ną zwol nio ne, wska zu ją, że za ni żo no licz bę o 1 pra cow ni -
ka – w su mie redukcja mia ła ob jąć 65 osó b100.

W „War skim” ta kich osób „wi chrzy cie li” by ło 45: nie ste ty w świe tle do stęp ne go ma te -
ria łu nie moż na usta lić, ilu spo śród nich zo sta ło zwol nio nych. W SPBO Nr 3 wska za no na
9 osób, wszyst kie zwol nio no w try bie dys cy pli nar ny m101. W Elek trow ni „Dol na Od ra” wy -
mó wio no pra cę 7 oso bom, a w przed się bior stwach pod wy ko naw czych, dzia ła ją cych na te -
re nie elek trow ni – 10 oso bom. De cy zja od no śnie 2 pra cow ni ków mia ła za paść póź nie j102.
Z in ne go mel dun ku z te go dnia wy ni ka, że zwol nie niem ob ję to do dat ko wo jesz cze 4 pra -
cow ni ków, w tym 3 w try bie na tych mia sto wy m103. W PKP ujaw nio no 6 „war cho łów” – nie
ma jed nak ad no ta cji o utra cie przez nich pra cy. W Warsz ta tach Cen tral nych WPKM wy -
typowano i zwol nio no 6 osób – wszyst kich w try bie na tych mia sto wym. W Fa bry ce Kon te -
ne rów „Uni kon” napiętnowano jed ne go „wi chrzy cie la” – także brak ad no ta cji o je go zwol -
nie niu, a w Fa bry ce Ka bli „Za łom” dys cy pli nar nie zwol nio no jed ną oso bę 104. 

O pro ble mach, ja kie po ja wia ją się przy ob li cze niu su my zwol nio nych osób, mo że świad -
czyć przy kład „Gry fii”, za kła du bar dzo moc no do tknię te go re pre sja mi mie rzo ny mi nie tyl -
ko licz bą zwol nio nych, ale też de cy zją ad mi ni stra cyj ną z dnia 5 lip ca, na mo cy któ rej 1500
pra cow ni ków stocz ni otrzy ma ło za wia do mie nia o kon se kwen cjach fi nan so wych pod ję cia
straj ku 25 czerw ca: „Wy mie nie ni nie otrzy ma ją wy na gro dze nia za nie prze pra co wa ną dniów -
kę (bądź po szcze gól ne go dzi ny, w za leż no ści od in dy wi du al nej po sta wy w dniu 25 czerw -
ca). Po nad to do ko na ne zo sta ną po trą ce nia jed nej trze ciej wy so ko ści trzy na stej pen sji oraz
po trą ce nia na leż no ści z ty tu łu wy słu gi lat”105. Z cy to wa nych mel dun ków wy sy ła nych do
War sza wy 2 lip ca wy ni ka, że zwol nie nia w try bie na tych mia sto wym bądź usta wo wym obję -
ły 65 osó b106 – zgod nie z mel dun kiem do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III – al bo
72 pra cow ni kó w107, jak mó wi wer sja do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
(Cen tral ne Sta no wi sko Kie ro wa nia). Na to miast wy kaz pra cow ni ków SSR „Gry fia” zwol -
nio nych w try bie na tych mia sto wym in for mu je o 16 oso bach do tknię tych tą for mą repre -
sji108, a wy kaz zwol nio nych w try bie usta wo wym o 59 oso bach, z te go 4 ka rę anu lo wa no,
a 1 wpi sa no przez po mył kę – w su mie 70 osó b109.

Pa�rę�słów�o nie�złom�nych

Od wo ła nie de cy zji o pod wyż kach oraz re pre sje spa cy fi ko wa ły na stro je wśród za łóg za -
kła dów pra cy. Wy ka zy osób prze zna czo nych do zwol nie nia spo rzą dzo ne by ły na pod sta wie
wnio sków mi strzów i kie row ni ków po szcze gól nych jed no stek pra cy – w przy pad ku

100 AIPN Sz, 0012/111, Szy fro gram do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw
Wewnętrz nych w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 121. 

101 Ibi�dem.
102 Ibi�dem, k. 121–122.
103 Ibi�dem, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 124.
104 Ibi�dem, Szy fro gram do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych

w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 122.
105 Ibi�dem, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 123.
106 Ibi�dem, Szy fro gram do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych

w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 121.
107 Ibi�dem, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 123.
108 AIPN Sz, 0011/687, t. 1, Wy kaz pra cow ni ków SSR zwol nio nych w try bie na tych mia sto wym, b.d., k. 47.
109 Ibi�dem, Wy kaz pra cow ni ków SSR zwol nio nych w try bie usta wo wym, b.d., k. 48–49.
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„Gryfii” wy dzia łó w110. Jak pod kre ślał dr Pa weł Sa san ka, w wie lu przy pad kach pra cow ni -
ków po zba wia no pra cy z na ru sze niem pod sta wo wych prze pi sów pra wa. Czę sto nie do peł -
nia no wy mo gu za wia do mie nia ra dy za kła do wej o zwal nia niu pra cow ni ka 111.

Jed nak że na wet tam, gdzie ten obo wią zek do peł nio no, py ta jąc się o zda nie for mal nej re -
pre zen ta cji pra cow ni ków, nie mia ło to więk sze go wpły wu na zmia nę de cy zji o zwol nie niu.
Dy rek tor SSR „Gry fia” na zwo ła nych 30 czerw ca ob ra dach Kon fe ren cji Sa mo rzą du Ro bot ni -
cze go „przed sta wił przed ze bra ny mi pro blem pil nej po trze by oczysz cze nia za kła du z jed no -
stek de struk cyj nych”. Ze bra ni przy ję li ze zro zu mie niem de zy de rat mów cy; tyl ko jed na oso ba
wstrzy ma ła się od gło su, pozostali natomiast w peł ni za apro bo wali wnio se k112.

Po dob nie prze bie ga ły ob ra dy KSR w in nych za kła dach pra cy, w któ rych sta wia no na po -
rząd ku dzien nym pro blem zwal nia nia pra cow ni ków bio rą cych ak tyw ny udział w wy da rze -
niach 25 czerw ca. Na po sie dze niu KSR w SPBO Nr 3 jed no gło śnie po twier dzo no za sad ność
konieczności zwol nie ń w try bie na tych mia sto wym ak tyw nych uczest ni ków straj ku, przy
czym „nie stwier dzo no wy po wie dzi wro gich czy in spi ru ją cych do nie po ko ju”113. Rów nie
spraw nie prze bie ga ły po sie dze nia sa mo rzą du ro bot ni cze go w Warsz ta tach Cen tral nych
WPKM oraz Elek trow ni „Dol na Od ra”.

Ko mu ni stów mo gła je dy nie za nie po ko ić wy stę pu ją ca w tych za kła dach więk sza licz ba
osób wstrzy mu ją cych się od gło su oraz po ja wie nie się, po jed nym dla każ de go z przed się -
biorstw, gło sie sprze ci wia ją cym się ka rom dla uczest ni ków straj ku. Nie przy jem nym dla
władz zgrzy tem, acz kol wiek nie ma ją cym miej sca pod czas ze bra nia KSR, by ła wy po wiedź
jed ne go ze zwal nia nych pra cow ni ków Warsz ta tów Cen tral nych, któ ry miał stwier dzić, że
„tyl ko zło dzie je mo gą być na kie row ni czych sta no wi skach, sko ro po 20 la tach pra cy zo staję
zwol nio ny”. Wła dzom na pew no nie był też w smak spo sób wy ja śnia nia przy czyn wstrzy -
ma nia się od gło su czte rech uczest ni ków po sie dze nia KSR w „Dol nej Od rze”: „Oso by te
uza sad nia ły swe sta no wi sko tym, że w cza sie przerw w pra cy [...] nie do szło do żad nych
eks ce sów, burd i nisz cze nia mie nia”. Choć na osło dę ko mu ni ści mie li to, że „w cza sie ob -
rad nie mia ły miej sca żad ne wy stą pie nia wro gie”114.

Po stę po wa nie szcze ciń skiej „bez pie ki” po twier dza wy stę pu ją cy w Ra do miu fakt, że
zwal nia ni pra cow ni cy by li re je stro wa ni przez SB oraz pod da wa ni in wi gi la cji przy naj mniej
do cza su za ła twie nia for mal no ści zwią za nych z odej ściem z pra cy. Au tor Czerw�ca�’76 pod -
kre ślał też wiel ką ro lę, ja ką apa rat bez pie czeń stwa przy wią zy wał do ob ser wo wa nia na stro -
jów pa nu ją cych wśród za łóg za kła dów prze my sło wych, zwłasz cza tych do tknię tych re pre -
sja mi. Po dob ną po li ty kę SB ob ser wu je my na grun cie szcze ciń ski m115. 

Ka ry spo tka ły też przed sta wi cie li apa ra tu ad mi ni stra cyj ne go za do pusz cze nie do straj -
ków. Jan Szy dlak na te le kon fe ren cji z pierw szy mi se kre ta rza mi KW, prze pro wa dzo nej
15 lip ca, mó wił o „nie par tyj nych” po sta wach lu dzi na kie row ni czych sta no wi skach, nie po -
tra fią cych za cho wać się od po wied nio w wa run kach na pięć i sy tu acji kon flik to wy ch116.

We dług do nie sie nia TW „Gra ży na” w SSR „Gry fia” uwa ża no po wszech nie, że rów nież
mi strzo wie zo sta ną ob ję ci zwol nie nia mi, co zro dzi ło nie po kój wśród tej czę ści pra cow ni -

110 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII
1976 r., k. 123. 

111 P. Sa san ka, op.�cit., s. 300.
112 AIPN Sz, 0012/111, No tat ka in for ma cyj na, 30 VI 1976 r., k. 119–120. 
113 Ibi�dem. 
114 Ibi�dem.
115 P. Sa san ka, op.�cit., s. 301–302; AIPN Sz, 0011/687, t. 1, In for ma cja ope ra cyj na, 6 VII 1976 r., k. 35.
116 P. Sa san ka, op.�cit., s. 302–303.
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ków117 (jak wcze śniej wspo mnia no, wła śnie mi strzo wie i bry ga dzi ści mie li po da wać na zwi -
ska osób bio rą cych ak tyw ny udział w straj kach). Na Wy dzia le Kon ser wa cji (PK-4) nie złom -
ność oka zał mistrz Ku biak, któ ry nie chcąc wska zać osób ak tyw nych pod czas straj ku, zo stał
po zba wio ny sta no wi ska i skie ro wa ny do in nej pra cy. Na tym sa mym wy dzia le je den z bry -
ga dzi stów – „nie ste ty” kon fi dent „Gra ży na” nie pa mię tał je go na zwi ska – „za py sko wa nie”
zo stał prze nie sio ny na sta no wi sko kon ser wa to ra i ob ni żo no mu gru pę za sze re go wa nia z IX
na VI 118. Z PK-4 zo sta ło zwol nio nych co naj mniej 10 osób. TW „Gra ży na”, wy mie nia jąc
rów nież licz bę zwol nio nych na in nych wy dzia łach, stwier dził, że nie za uwa żył, aby ktoś
z pra cow ni ków sta nął w ich obro nie, „każ dy na to miast sta ra się po ka zać swój czyn w pra -
cy”119. 

Do no si cie le z „Gry fii” zgod nie pod kre śla li, że w stocz ni „pa nu je ogól na kon ster na cja
i każ dy boi się do słow nie pu ścić pa ry z ust”120. Trud no jest oce nić na ile opi nie taj nych
współ pra cow ni ków od da wa ły rze czy wi ste na stro je pa nu ją ce w SSR „Gry fia”. Czy np. rze -
czy wi ście strach spa ra li żo wał za ło gę tak bar dzo, że „nie chcą ro bić na wet żad nej fu chy”, nie
mó wiąc już o pró bach ja kiej kol wiek kon te sta cji?121. Moż na za pew ne są dzić, że re pre sje
choć po ko na ły ro bot ni ków, to jed nak nie prze ko na ły ich do „spra wy so cja li zmu”, zwłasz -
cza re al ne go. Być mo że po sta wę za łóg pra cow ni czych, nie tyl ko szcze bla pod sta wo we go,
do brze od da wa ły sło wa jed ne go ze spa wa czy Wy dzia łu Ka dłu bo we go „Gry fii” – ak tyw ne -
go uczest ni ka wy da rzeń z 25 czerw ca – wy po wie dzia ne po wyj ściu z ze bra nia, na któ rym
mistrz gru py za rzu cał mu nie od po wie dzial ne za cho wa nie pod czas straj ku „[c]h... z ta kim
so cja li zmem”122.

W Elek trow ni „Dol na Od ra” od wo ła no ze sta no wi ska i zwol nio no z pra cy głów ne go in -
ży nie ra za kła du An drze ja Brze ziń skie go, za rzu ca jąc mu nie od po wied nie za cho wa nie
25 czerw ca, kie dy nie tyl ko za cho wał bier ność w sy tu acji kon flik tu, ale też o go dzi nie
15.00, czy li w cza sie, gdy sy tu acja na te re nie za kła du „zde cy do wa nie się po gor szy ła”, po -
szedł do do mu 123. Za bier ność od wo ła no też kie row ni ka Wy dzia łu Ślu sar ni Warsz ta tów
Cen tral nych WPKM. Na to miast ple num ra dy za kła do wej WPKM jed no gło śnie od wo ła ło
z funk cji człon ka ple num Zu zan nę Ma rzec ką, któ ra na po sie dze niu KSR w dniu 30 czerw -
ca bro ni ła uczest ni ków „prze rwy w pra cy”. Ko bie ta ar gu men to wa ła, że dzię ki prze sto jom
cof nię to de cy zję o pod wyż kach. Pro test za tem oka zał się słusz nym, nie by ło więc sen su ka -
rać za straj ki, któ rych za sad ność po śred nio po twier dzi ły sa me wła dze 124. Po za tym dzia -
łacz ka związ ko wa chcia ła być mo że zwró cić uwa gę na to, że jest wy so ce nie uczci we, iż ka -
rze się lu dzi za czyn, na któ rym wszy scy sko rzy sta li 125.

Wy da rze nia z czerw ca 1976 r. nie mia ły w Szcze ci nie ta kie go cha rak te ru, jak w grud niu
1970 r. bądź w sierp niu ro ku 1980. Służ ba Bez pie czeń stwa oce ni ła ich prze bieg ja ko sto -
sun ko wo ła god ny, „mi mo iż oce ny je po prze dza ją ce wska zy wa ły na za kła dy te go mia sta
jako po ten cjal ne ogni sko naj więk szych za gro żeń”. Na sy tu ację w szcze ciń skich za kła dach

117 AIPN Sz, 0011/687, t. 1, In for ma cja ope ra cyj na, 6 VII 1976 r., k. 34.
118 Ibi�dem.
119 Ibi�dem.
120 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na, b.d., k. 66; zob. ibi�dem, No tat ka służ bo wa, 9 VII 1976 r., k. 52.
121 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na, 6 VII 1976 r., k. 34. 
122 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na, b.d., k. 66. 
123 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII

1976 r., k. 124.
124 Ibi�dem.
125 Ibi�dem, k. 124–125.
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pra cy „znacz ny wpływ mia ły pro wa dzo ne od wielu lat spój ne dzia ła nia, w tym ope ra cyj ne,
w ce lu li kwi do wa nia za szło ści pła co wych i in nych sy tu acji mo gą cych sta no wić punkt za -
pal ny ewen tu al ne go kon flik tu”, tłu ma czy li zwierzch ni kom w War sza wie prze bieg wy da -
rzeń w re gio nie za chod nio po mor skim, a zwłasz cza w je go naj więk szych za kła dach, funk -
cjo na riu sze apa ra tu bez pie czeń stwa z KW MO w Szcze ci nie 126. 

Pra cow ni cy z wo je wódz twa szcze ciń skie go mie li swój udział w ogól no pol skim pro te ście
prze ciw ko gwał tow nym i wy so kim pod wyż kom, w spo sób jed no znacz ny wska za li win nych
kry zy su go spo dar cze go – par tię i rząd, da ły się też sły szeć gło sy kry ty ku ją ce sys tem sam
w so bie. Dzień 25 czerw ca mu siał dać do my śle nia rzą dzą cym: z mel dun ków ope ra cyj nych
wy ni ka ło, że naj bar dziej ak tyw ni w za kła dach pra cy, na ma wia ją cy do pro te stu, a na wet do
straj ku, by li lu dzie mło dzi – trzy dzie sto, trzy dzie sto kil ku let ni, a więc ró wie śni cy Pol ski Lu -
do wej. Lu dzie ci, mi mo że wy cho wa ni przez ko mu ni stycz ną szko łę, pod da ni od naj młod -
szych lat pro pa gan dzie, nie zna ją cy in nej rze czy wi sto ści niż re al ny so cja li zm, zda wa li się
od rzu cać pro pa gan do we slo ga ny o naj bar dziej po stę po wym sys te mie, w ja kim przy szło im
żyć, po ka zu jąc w prak ty ce, że nie daw ny za pis w kon sty tu cji o par tii ja ko prze wod niej si le
miał o ty le sens, o ile si ła ta mie rzo na by ła nie spo łecz nym po par ciem, a po par ciem, ja kim
PZPR cie szy ła się w mi li cji, woj sku i służ bach.

126 AIPN, 0296/179, t. 7, Oce na i ana li za sta nu bez pie czeń stwa na te re nie wo je wódz twa szcze ciń skie go
w ro ku 1976, 7 I 1977 r., k. 21–22. 
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