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Pożegnaliśmy Józefa Przybylskiego, działacza
opozycji antykomunistycznej i „Solidarności”,
sygnatariusza Porozumień Sierpniowych –
Gdańsk, 11 czerwca 2021
Józef Przybylski zmarł 4 czerwca br. w Gdańsku. Miał 78 lat.
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Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą świętą w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w
Gdańsku Nowym Porcie, którą odprawił ks. dr Rafał Nowicki. W trakcie homilii kapłan
wygłosił wspomnienie o zmarłym (który należał do tutejszej wspólnoty parafialnej), a także
odczytał list od rodziny. Wśród uczestników uroczystości obecni byli przedstawiciele opozycji
antykomunistycznej, m.in. senator Bogdan Borusewicz. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Gdańsku reprezentował dr Arkadiusz Kazański, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej.
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Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu św. Jadwigi (parafialnym) w Nowym Porcie.
Wspomnienie na temat zmarłego wygłosił senator Bogdan Borusewicz, prezydent miasta
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przedstawiciel IPN dr Arkadiusz Kazański. Wiele słów
poświęconych zostało zaangażowaniu śp. Józefa Przybylskiego w działalność
antykomunistyczną, nie zabrakło także wielu osobistych, wzruszających wątków.

 

Na Cmentarzu św. Jadwigi w Gdańsku Nowym Porcie spoczywa również Leon Stobiecki –
wybitny działacz opozycji, Wolnych Związków Zawodowych i „Solidarności” (zmarł 9 maja
2019 roku). Jego pogrzeb był piękną manifestacją patriotyczną i oddaniem hołdu
zasłużonemu opozycjoniście. Na grobie Leona Stobieckiego przedstawiciel IPN zapalił
znicze, nasz wyraz pamięci o zmarłym.

 

Józef Przybylski (ur. 2 I 1943 w Firleju k. Lublina) – ukończył ZSZ PKP w Gdańsku (1961).
W latach 1962–1965 odbył zasadniczą służbę wojskową, 1966–1967 radiooperator w jednostce
wojskowej w Gdańsku-Jelitkowie, 1967–1974 ślusarz-spawacz Spółdzielni Pracy Budowy  Kotłów
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w Rumi, 1974–1981 w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Przemysłu Okrętowego
Budimor w Gdańsku, 1978–1980 współpracownik Bogdana Borusewicza, drukarz i kolporter
m.in. niezależnego pisma „Wolne Słowo”, Raportu o stanie Rzeczypospolitej i drogach
wiodących do jej naprawy (1979) wydanego przez Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

W VIII 1980 drukarz i kolporter ulotek dot. zwolnienia z pracy Anny Walentynowicz,
współorganizator strajku w zakładzie, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej, nast. członek
prezydium MKS, sygnatariusz porozumień sierpniowych. Od IX 1980 w „S”; członek
Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ, IX 1980 – IV 1981 członek prezydium MKZ
Gdańsk; XI/XII 1980 przedstawiciel „S” na kongresie latynoamerykańskiej centrali
związkowej CTV.

W latach 1981–2008 na emigracji w Belgii, 1982–1985 współzałożyciel i współpracownik Biura
Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli, organizator przerzutu wydawnictw emigracyjnych
do Polski. 1985–1991 zatrudniony w fabryce konserw w Mechelen, 1991–1996 pracownik
budowlany tamże, 1996–2008 na zasiłku chorobowym, od 2008 na emeryturze.

Autor książek Co zostało z naszych marzeń (Bruksela, 1994), Marzenia i rzeczywistość
(2000). W 1983 laureat konkursu RWE i paryskiej „Kultury” na pamiętnik.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), był Honorowym
Obywatelem Miasta Gdańska.

Oprac. dr Arkadiusz Kazański
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