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Śladami Sierpnia '80 zabytkowym „Ogórkiem”
29 sierpnia w Gdańsku, a 30 w Gdyni, odbyliśmy historyczną
podróż zabytkowym Jelczem 043. Towarzyszyli nam w niej
bohaterowie wydarzeń sprzed 37 lat.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jako  pierwszą  odbyliśmy  podróź  w  Gdańsku.  Nasza  droga  wiodła  przez  istniejące  i
nieistniejące zakłady pracy: Zajezdnię Tramwajową – Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Nr 12 –
Port  Gdański  –  Gdańską  Stocznię  Remontową  –  Stocznię  Gdańską  im.  Lenina.  Wszystkie  one
odegrały ważną rolę w sierpniowych strajkach w Gdańsku.
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Towarzyszyli  nam  bohaterowie  tamtych  wydarzeń  (pracownicy  wymienionych  zakładów):
Brunon  Baranowski,  Henryk  Jagielski,  Andrzej  Michałowski,  Andrzej  Osipów,
Stanisław Stencel, Zdzisław Złotkowski.

Następnego dnia przejechaliśmy przez Gdynię.  Odwiedziliśmy kolejno:  Dworzec Główny PKP –
Stocznię im.  Komuny Paryskiej  –  Port  Gdyński  –  Stocznię Remontową „Nauta” –  Parafię Matki
Bożej  Nieustającej  Pomocy  i  św.  Piotra  Rybaka,  a  także  Parafię  Najświętszego  Serca  Pana
Jezusa. Dzięki  uprzejmości  gospodarzy kolejnych miejsc mogliśmy wejść na ich teren i  zbliżyć
się bardziej do atmosfery Sierpnia '80.

O  historii  kolejnych  miejsc  opowiadali  bohaterowie  Sierpnia  '80  w  Gdyni:  Henryk
Mierzejewski,  Jerzy  Miotke,  Danuta  Sadowska  i  Wiesław  Wodyk.  W  obu
historycznych  podróżach  naszym  głównym  przewodnikiem  był  Arkadiusz  Kazański,
historyk z Oddziałowego Biura Edukacji  Narodowej.  Dopisała nam piękna pogoda. „Ogórek”
miał komplet pasażerów. Dziękujemy naszym gościom za liczne przybycie!

 

O historii Sierpnia '80 w Gdańsku opowiadali:

Brunon Baranowski (ur. 1953) – Od 1974 zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im.
Lenina. 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, uczestnik Sierpnia '80.

Henryk Jagielski (ur. 1932) – w latach 1950-1981 pracownik Stoczni Gdańskiej im.
Lenina, uczestnik Grudnia '70, w sierpniu 1980 członek Komitetu Strajkowego.

Andrzej Michałowski (ur. 1946) – od końca lat sześćdziesiątych pracownik Portu
Gdańskiego, w sierpniu 1980 uczestnik strajku, po wprowadzeniu stanu wojennego
więziony przez władze komunistyczne.

Andrzej Osipów (ur. 1953) – w latach 1976–2001 pracownik Przedsiębiorstwa
Robót Kolejowych nr 12, w sierpniu 1980 organizator strajku, przewodniczący
Komitetu Strajkowego, po wprowadzeniu stanu wojennego represjonowany przez
władze komunistyczne.

Stanisław Stencel – pracownik Zajezdni Tramwajowej we Wrzeszczu, uczestnik Sierpnia
'80.

Zdzisław Złotkowski (ur. 1940) – w latach 1957–1982 mechanik w Gdańskiej
Stoczni Remontowej,  członek Komitetu Strajkowego, po wprowadzeniu stanu
wojennego internowany.

O historii Sierpnia '80 w Gdyni opowiadali:

Henryk Mierzejewski (ur. 1949) – w latach 1969-1983 zatrudniony w Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdyni, uczestnik Grudnia '70, w sierpniu 1980
współorganizator strajku w stoczni, członek Komitetu Strajkowego, po
wprowadzeniu stanu wojennego internowany.



Jerzy Miotke (ur. 1951) – pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni,
uczestnik Grudnia '70 i Sierpnia '80, współtwórca stoczniowej „Solidarności”.

Danuta Sadowska (ur. 1954) – z wykształcenia historyk, od września 1980 do 13
grudnia 1981 roku pracownik Zespołu Analiz Bieżących MKZ NSZZ „Solidarność” w
Gdańsku.

Wiesław Wodyk (ur. 1946) – w latach 1978-1993 pracownik Zarządu Portu
Gdynia, uczestnik Grudnia '70 i Sierpnia '80.


