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3. Płoccy działacze Solidarności

Autorzy: Magdalena Graczyk, Zuzanna Bartosiak, Maria Dorobek, Michalina Jarocka, Mateusz 
Hawryś - uczniowie klasy 3a gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
Opiekun grupy: Katarzyna Strożek-Ziółkowska

Początki komunizmu w Polsce 
Polacy od zawsze byli narodem walczącym, nigdy nie straciliśmy swojej tożsamości narodowej. 
Jedynie na mapach Polska przestała istnieć, ale w sercach Polaków wciąż przetrwała świadomość 
życia, walki i przelanej krwi. 
Pod koniec II wojny światowej dla wielu narodów był to kres ciągłej walki i terroru, ale dla Polski 
rozpoczął się trudny czas okupacji sowieckiej i nastał komunizm.

Komunizm
Był to ustrój totalitarny realizowany w ZSRR, głównym jego założeniem było prowadzenie władzy 
skoncentrowanej w rękach jednej partii. Polacy po raz kolejny musieli zmierzyć się z ograniczeniem 
praw człowieka i obywatela. Nie ma w Polsce rodziny, która nie odczułaby skutków tego ustroju. 
Koniec komunizmu w Polsce przypadł na rok 1989.

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Pomimo tego, że władza w Polsce została zdominowa-
na przez komunistów, to wśród obywateli znaleźli się 
ludzie, pragnący wolności i niepodległości dla Rzeczy-
pospolitej. Na skutek tego w 1980 roku powstała „So-
lidarność”- ogólnopolski związek zawodowy, który 
miał za zadanie bronić praw pracowniczych. Do 1989 
również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw 
rządowi Polski Ludowej i komunizmowi. Mimo że So-
lidarność zainicjowano w Gdańsku, to cała Polska brała 
udział w działaniach ją propagujących. W celu dokład-
niejszego poznania historii naszego miasta spotkali-
śmy się ze świadkami wydarzeń, którym zawdzięcza-
my możliwość życia w wolnej Polsce.

Życie Solidarnością pisane...
Naszym pierwszym rozmówcą była Pani 
Grażyna Przybylska-Wendt, doktor nauk 
medycznych, anestezjolog, a także specja-
listka medycyny sądowej. Już jako dziecko  
rozumiała wartości patriotyczne, dzięki cze-
mu w młodzieńczych latach starała się wal-
czyć z ustrojem komunistycznym.
Opowiedziała nam jedną z najbardziej  
pamiętnych sytuacji z czasów szkolnych. 
Nauczycielka otrzymała nakaz zdjęcia krzy-
ża ze ściany. Pani Wendt w ramach sprzeci-
wu powiesiła na pustym miejscu obrazek  
świętego. Spotkanie z Panią Grażyną Przybylską-Wendt



12

BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ

Działaczka została internowana w 1981 roku, tra-
fiając do ośrodka w Gołdapi. Następnie wraz  
z innymi zatrzymanymi przeniesiono ją do więzie-
nia w miejscu starego ośrodka wypoczynkowego.  
Osadzenie ich w owym budynku miało na celu 
pokazanie, iż internowanie odbywa się w huma-
nitarnych warunkach. Jednakże w rzeczywistości 
funkcjonariusze próbowali upodlić i wyniszczyć 
psychicznie osadzonych. Więźniowie sprzeciwiali 
się służbom SB na wszelkie możliwe sposoby.
To Grażyna Przybylska-Wendt jako pierwsza,  
po wydarzeniach na wybrzeżu w 1970 roku, użyła słowa „Solidarność”, stąd też swój tytuł wziął 
dokument Ewy Górskiej, opowiadający jej historię. Film „Życie Solidarnością pisane” przybliżył 
działalność, a także ukazał życie zawodowe i prywatne jedynej kobiety, zasiadającej w Komisji Kra-
jowej „Solidarność” m.in. u boku Lecha Wałęsy. Jej postać znana jest także z wkładu w stworzenie 
ekspertyzy związanej z Katastrofą Smoleńską z 10 kwietnia 2010 r.

Polityk jako działacz Solidarności
Kolejną rozmowę przeprowadziliśmy z Panem Jakubem 
Chmielewskim. Mężczyzna urodził się w 1947 roku w Ślepiet-
nicy. Po ukończeniu szkoły otrzymał nakaz pracy w Mazowiec-
kich Zakładach Petrochemicznych i Rafineryjnych w Płocku.  
Po roku 1980 organizował struktury „Solidarności”. 
12 grudnia 1981 roku został nielegalnie aresztowany i przewie-
ziony do ośrodka odosobnienia we Włocławku, a następnie 
przeniesiono go do Kwidzyna. Okres internowania trwał do  
26 listopada 1982 roku. Po wyjściu na wolność Pan Chmielew-
ski stracił pracę, a jego rodzina została bez środków do życia. 
Dom mężczyzny był wielokrotnie przeszukiwany pod kątem 
materiałów świadczących o jego wywrotowej działalności. Pomimo tego nie zaprzestał swej aktyw-
ności, ryzykując bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Po upadku komunizmu pełnił odpowie-
dzialne funkcje m.in. Marszałka Województwa Płockiego.
Podczas swoich działań przeżył wiele niebezpiecznych sytuacji. Opowiedział nam m.in. o tym jak 
podczas pobytu we Włocławku więźniom w ostatniej chwili odwołano spotkania z rodzinami,  
co wywołano wśród nich bunt. W ramach kary urządzono im tzw. „ścieżkę zdrowia”, przez którą 
musieli przechodzić i wytrzymywać kary cielesne wymierzane przez funkcjonariuszy. 
Kolejnym incydentem, opowiedzianym przez pana Chmielewskiego, była rewizja w jego domu, 
podczas której służby natrafiły na puszkę marchwi. Mężczy-
zna został wówczas posądzony o przechowywanie w niej 
farby drukarskiej.

Solidarność wśród pracowników PERN-u
Ostatnim z naszych rozmówców - bohaterów Niepodległej 
był Pan Ryszard Ciarski, działacz „Solidarności”, urodzo-
ny w 1936 roku. Okres wojny był dla niego bardzo drama-
tyczny, ponieważ stracił matkę. Swoją edukację zaczynał  
w gmachu obecnej Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku,  
w której aktualnie się uczymy. Spotkanie z panem Ryszardem Ciarskim

Odznaczenia przyznane  
pani Grażynie Przybylskiej-Wendt

Pamiątki związane z działalnością  
w struktutach Solidarności
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Po ukończeniu technikum, w wieku 17 lat, dostał nakaz pra-
cy i podjął ją w płockim przedsiębiorstwie PERN. 
Od roku 1980 na terenie zakładu tworzył struktury „Solidar-
ności”, przewodnicząc związkowi, co w późniejszym czasie 
skutkowało jego zamknięciem w ośrodku we Włocławku,  
w którym spędził ok. 6 miesięcy. Było to pierwsze z licznych 
aresztowań pana Ciarskiego. W czasie uwięzienia był świad-
kiem jak i ofiarą odbierania praw człowieka i złego trakto-
wania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Próbowano wymóc na internowanych deklaracje współ-
pracy, poprzez zastraszanie, przeszukiwanie oraz ograni-
czenie kontaktu z rodzinami. Utrudniony był także dostęp  
do informacji; nie pozwalano słuchać radia i czytać gazet. 
Pan Ciarski starał się pomagać innym, w szczególności kobietom, które zmuszane były opuszczać 
domy, niekiedy w bardzo skąpych strojach. Po okresie internowania mężczyzna utracił swoje stano-
wisko pracy, a jego rodzina pozostała bez środków do życia.

Bohaterowie Niepodległej
Postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z ludźmi, którzy za miłość do ojczyzny i umiłowanie pol-
skiej kultury byli prześladowani, szykanowani i poniżani. Poświęcali wszystko, co mieli, za walkę  
o wolną Polskę i dążyli do obalenia komunizmu, i do odzyskania niepodległości ojczyzny. Jed-
nocześnie zdawali sobie sprawę, że albo zwyciężą, albo stracą wszystko. Przedstawieni przez nas 
bohaterowie są wzorcami walki, wiary i patriotyzmu. 
Ich działania dały nam możliwość mieszkania w demokratycznej i wolnej Polsce. Dlatego właśnie 
powinniśmy naśladować poświęcenie tych ludzi, w ten sposób oddając im szacunek za wyjątkową 
odwagę i rezygnację z osobistego bezpieczeństwa. Dla władz komunistycznych byli oni wrogami, 
lecz my postrzegamy ich jako bohaterów, dzięki którym doszliśmy do celu, jakim jest niepodległa 
Polska i możemy nazywać siebie Polakami.  

Sierpień 1980 r., najważniejszy strajk solidarnościowy w Stoczni Gdańskiej
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Obchody 100 - lecia niepodległości w Szkole Podstawowej nr 14  
im. prof. Władysława Szafera w Płocku

Rok 2018 to rok szczególny za sprawą obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Z tej okazji Książnica Płocka im. Władysława Broniew-
skiego oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku zorganizowały  
VI edycję Konkursu teatralnego pn. „Zwykli - niezwykli… dla niepodległej”.  
Siedem grup teatralnych z Płocka i powiatu płockiego zaprezentowało piękne 
etiudy ukazujące niezwykłe postaci świętych i błogosławionych, których życie  
w nierozerwalny sposób było związane z historią naszej Ojczyzny.
Grupa teatralna pn. „Szóstka” ze Sz.P. Nr 14 okazała się najlepsza i zajęła  
1 miejsce.

Poczet Sztandarowy Sz.P. Nr 14 brał udział w obchodach setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości. Wraz z Prezydentem Miasta Płocka uczniowie złożyli kwiaty 
na Płycie Nieznanego Żołnierza i uczestniczyli w odsłonięciu Kolumny Obrońców 
Płocka 1920 roku.

W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,  
w wielu szkołach odbyła się ogólnopolska akcja „Rekord dla Niepodległej”.
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Szafera także włączyła się w akcję  
i o godzinie 11:11 w dniu 9 listopada 2018r wspólnie zaśpiewali 4-zwrotkowy 
hymn narodowy.
W tym dniu także z okazji 100-lecia niepodległości uczniowie mieli okazję  
wysłuchać audycji przez radiowęzeł oraz obejrzeć szkolną wystawę.


