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„Maryla była niezwykle inteligentną, oczytaną dziew-
czyną. Wszechstronnie utalentowana, a przy tym skru-
pulatna, skromna i cicha. Można było na niej polegać. 
Świetna matematyczka. Bezkompromisowa” – takie słowa 
słyszę najczęściej, gdy pytam o Płońską jej przyjaciół czy 
znajomych z czasów Wolnych Związków Zawodowych 
Wybrzeża i strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej. 
„Marylkę poznałam, kiedy była jeszcze uczennicą techni-
kum chemicznego. Dziewczyna niewysoka, drobniutka, 
o pięknych ciemnych włosach. Mówiła bardzo poprawną 
polszczyzną, wolno, wyraźnie i lekko się zacinając. Była 
bardzo dobrą uczennicą, a jednocześnie zaangażowana 
w działalność opozycyjną. Pamiętam, że przepisywała 
teksty na maszynie” – wspominała po latach przyjaciółka 
Maryli Róża Janca-Brzozowska. Dlaczego młoda dziewczy-
na, studentka, poświęciła się działalności opozycyjnej?

Maryla – oficjalnie Maria Helena – Płońska urodziła się 19 sierpnia 
1957 r. w Gdańsku. Jej ojciec, Jerzy, pochodził z Białostocczyzny. 

MARYLA PŁOŃSKA
1957–2011
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W 1950 r. ukończył gimnazjum w Białymstoku, potem studiował na 
Wydziale Łączności Politechniki Gdańskiej. Po studiach pracował 
w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku na sta-
nowisku oficera techniki operacyjnej Wydziału T. Usunięty ze Służby 
Bezpieczeństwa po kilku latach pracy, zmarł przedwcześnie w 1976 r. 
Mama Maryli, Władysława, była sekretarką na Politechnice Gdańskiej. 
Urodziła się w miejscowości Zańków niedaleko Terespola, po wojnie 
wraz z rodzicami przyjechała do Gdańska i zamieszkała na Stogach, 
przy ul. Sówki. Jerzy i Władysława poznali się na Politechnice Gdań-
skiej i pobrali w 1955 r.

Maryla jako dziecko przez jakiś czas mieszkała u dziadków ze 
strony ojca w Jurowcach. Oboje byli nauczycielami. Dziadek Bolesław 
Płoński uczył fizyki i chemii, w latach 1954–1967 sprawował funkcję 
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce. Babcia Helena była 
nauczycielką w Szkole Podstawowej w Sokółce. Tam Maryla rozpoczęła 
naukę w 1964 r. Do Gdańska wróciła w 1968 r., kiedy rodzice zamiesz-
kali na Żabiance, w bloku przy ul. Wejhera. Naukę kontynuowała 
w Szkole Podstawowej nr 77, a potem w Technikum Mechaniczno-
-Elektrycznym w Gdańsku. Była zdolną uczennicą, więc po maturze 
zdała egzaminy na Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej. Jako spe-
cjalizację wybrała chemię organiczną.

Sąsiadami Płońskich od 1967 r. byli Joanna i Andrzej Gwiazdowie. 
Już w 1976 r. napisali oni list do Sejmu PRL wyrażający poparcie dla 
postulatów Komitetu Obrony Robotników – organizacji opozycyjnej 
sprzeciwiającej się polityce władz PRL, niosącej pomoc robotnikom 
represjonowanym za udział w wydarzeniach Czerwca ’76 w Radomiu 
i Ursusie. Wkrótce zaczęli być inwigilowani przez Służbę Bezpieczeń-
stwa i otrzymali zakaz opuszczania PRL.

Maryla i jej matka były z nimi zaprzyjaźnione. Pani Władysława 
przepisywała dla Gwiazdów na maszynie apele, listy i odezwy. Potem 
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zajęcie to przejęła jej córka, uczennica szkoły średniej. Zadaniem Maryli 
było wyrównywanie tekstu; pisała ręcznie na kratkowanym papierze 
i rozmieszczała w wierszu spacje, co było dość żmudne i czasochłon-
ne. Czasami przechowywała ulotki lub wydawnictwa bezdebitowe. 
Uczestniczyła również w nieformalnych spotkaniach Ruchu Obro-
ny Praw Człowieka i Obywatela, które odbywały się w mieszkaniu 
Tadeusza Szczudłowskiego, na gdańskiej Morenie. ROPCiO był to 
ruch o zabarwieniu niepodległościowym, piłsudczykowskim, spotkania 
miały charakter samokształceniowy, czasami gościli na nich działacze 
z Warszawy, np. Leszek Moczulski. Gwiazdowie martwili się o młod-
szą koleżankę, radzili, żeby najpierw zdała maturę, a dopiero później 
angażowała się w działalność niezależną.

Blok przy ul. Wejhera w Gdańsku, w którym mieszkała Maryla Płońska  
(Fot. ze zbiorów autorki)
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Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża

Gdy Maryla dostała się na studia, włączyła się w działalność Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża. Ich współzałożycielem był Andrzej 
Gwiazda. O głównej przyczynie powstania WZZ Wybrzeża Gwiazda 
mówił po latach:

Ludzie muszą bronić się przed niesprawiedliwością, wyzyskiem, 

domagać się lepszych warunków pracy i płacy. Muszą to robić w miej-

scu, w którym żyją i pracują, czyli najlepiej w miejscu pracy. Pomoc 

z zewnątrz, dobra rada, a przede wszystkim parasol ochronny w przy-

padku późniejszych represji były pożądane, ale nikt z zewnątrz nie 

mógł „bronić robotników” lepiej od nich samych. 

Politechnika Gdańska (Fot. ze zbiorów autorki)
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Bezpośrednim impulsem było oczywiście wcześniejsze powołanie 
w Katowicach Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska 
(23 lutego 1978 r.). Ich założyciele, Kazimierz Świtoń i Roman Kściu-
czek, zaapelowali do wszystkich pracowników w Polsce o tworzenie 
Wolnych Związków Zawodowych. Działaczy katowickich spotkały 
jednak dotkliwe represje, które doprowadziły do ograniczenia, a wkrót-
ce całkowitego wygaśnięcia aktywności WZZ na Górnym Śląsku.

Środowisko trójmiejskiej opozycji także było obiektem działań 
Służby Bezpieczeństwa. Mimo to 28 kwietnia 1978 r. Andrzej Gwiaz-
da, Antoni Sokołowski i Krzysztof Wyszkowski ogłosili Deklarację 
Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Jej 
autorami byli Krzysztof Wyszkowski i Jan Lityński. Została opubliko-
wana w pierwszym numerze niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”, 
można ją było również usłyszeć w Radiu Wolna Europa:

Maryla Płońska, sierpień 1980 r. (Fot. Zdzisław A. Fic, zbiory Europejskiego  
Centrum Solidarności)
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Pamiętając tragiczne doświadczenia grudnia 1970, opierając się na 

oczekiwaniach licznych grup i środowisk społeczeństwa Wybrzeża, 

podejmujemy śląską inicjatywę tworzenia wolnych związków zawodo-

wych. Dziś, w przededniu 1 maja, święta od ponad 80 lat symbolizu-

jącego walkę o prawa robotnicze, powołujemy Komitet Założycielski 

Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Celem Wolnych Związ-

ków Zawodowych jest organizacja obrony interesów ekonomicznych, 

prawnych i humanitarnych pracowników. Wolne Związki Zawodowe 

deklarują swą pomoc i opiekę wszystkim pracownikom bez różnicy 

przekonań czy kwalifikacji. Społeczeństwo musi wywalczyć sobie 

prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem.

Maryla Płońska od samego początku należała do głównej gru-
py WZZ – razem z Bogdanem Borusewiczem, Andrzejem Bulcem, 
Andrzejem Gwiazdą, Joanną Dudą-Gwiazdą, Krzysztofem Wy-
szkowskim, Andrzejem Kołodziejem, Aliną Pienkowską, Anną Wa-
lentynowicz i Lechem Wałęsą. Koncentrowano się na obronie praw 
pracowniczych i związkowych, organizowaniu obchodów rocznic 
Grudnia ’70, prowadzeniu grup samokształceniowych i wydawaniu 
niezależnej prasy.

Maryla brała udział w spotkaniach samokształceniowych, które 
odbywały się w prywatnych mieszkaniach: w Sopocie u Borusewicza, na 
Żabiance u Gwiazdów, Bulca, a czasami również u Płońskich. Bogdan 
Borusewicz prowadził cykl spotkań dotyczących historii najnowszej, 
Lech Kaczyński – prawa pracy, a Joanna i Andrzej Gwiazdowie wy-
kładali idee obrony praw pracowniczych.

Do WZZ wróciłem w lutym 1979 r., kiedy tylko wyzdrowiałem. Narady 

odbywały się wtedy u Maryli Płońskiej. Na kolejne spotkania przy-

chodziło coraz więcej robotników. Zaczęli dominować młodzi ludzie 
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Maryla Płońska w domu (Fot. ze zbiorów Róży Jancy-Brzozowskiej)

z hoteli robotniczych. Znów zamiast udzielania porad prawnych 

opowiadałem im o historii współczesnej Polski, także o Katyniu. I wi-

działem, że oni tę wiedzę chłonęli – mówił po latach Lech Kaczyński.



BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ10

„Robotnik Wybrzeża”

Od początku istnienia WZZ istotną kwestią było wydawanie biuletynu 
„Robotnik Wybrzeża”. Tytuł nawiązywał do warszawskiego „Robot-
nika” KOR oraz do organu Polskiej Partii Socjalistycznej (w latach 
1894–1900 wydawanego przez Józefa Piłsudskiego, a potem przez 
innych). Pierwszy numer „Robotnika Wybrzeża” ukazał się w sierp-
niu 1978 r.; łącznie do maja 1980 r. opublikowano siedem numerów. 
Można to uznać za sukces, ponieważ technika wydawnicza i kolpor-
taż nastręczały wielu trudności. Wśród redaktorów pisma znalazł się 
tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa Edwin Myszk. Jego 
działalność doprowadziła do wydania podwójnego czwartego numeru 
„Robotnika Wybrzeża”.

Nikt w redakcji nie miał odpowiednich kwalifikacji. Początkowo 
więc próbowano pisać artykuły kolektywnie, co trwało bardzo długo, 
gdyż dyskutowano nad każdym zdaniem oraz zbiorowo poprawia-
no przyniesione teksty. „Wszyscy odetchnęli z ulgą, gdy podjęłam 
się sama wnosić poprawki i uzgadniać je z autorem. W ten sposób 
zostałam redaktorem naczelnym” – pisała po latach Joanna Duda-
-Gwiazda. W skład redakcji wchodzili więc: Joanna Duda-Gwiazda 
(artykuły wstępne i redagowanie pisma), Maryla Płońska (od piątego 
numeru; ruch lokatorski, redakcja techniczna), Anna Walentynowicz 
(warunki pracy w Stoczni Gdańskiej), Alina Pienkowska (służba zdro-
wia), Bogdan Borusewicz (represje wobec środowiska WZZ), Andrzej 
Bulc (warunki pracy w Stoczni Gdańskiej), Andrzej Gwiazda (sys-
tem płac).

Płońska bardzo mocno się zaangażowała w redagowanie pisma. 
Miała ambicje literackie i dobre pióro. Pisała artykuły o ruchu loka-
torskim na Osiedlu Wejhera na Żabiance, na którym sama mieszkała. 
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Lokatorzy cierpliwie i przez długi czas znosili zaniedbania administracji 
(nieodmalowane klatki schodowe, cieknące stropy, wybijanie fekaliów), 
jednak momentem zapalnym okazała się zapowiedziana podwyżka 
czynszów. Pierwszy zbuntował się blok przy ul. Wejhera 3 – pod listem 
opisującym skandaliczne warunki mieszkaniowe zebrano 200 podpisów. 
Podobne akcje rozpoczęły się w sąsiednich budynkach i na kolejnym 
zebraniu lokatorów powołano 14-osobową radę mieszkańców upoważ-
nioną do zbadania zasadności podwyżki.

Płońska zwracała również uwagę na zagrożenie zdrowia miesz-
kańców domów przy ul. Pomorskiej, w budynkach ujawniono bowiem 
szkodliwą dla ludzi substancję: fenol. Rada mieszkańców, która wcześniej 
zajęła się nieuzasadnioną podwyżką czynszów, zażądała zlikwidowania 
skażenia, potwierdzonego przez sanepid. Osiągnięto częściowy sukces: 
mieszkańcy Osiedla Wejhera podjęli niesformalizowaną działalność we 
własnym interesie, uzyskali zawieszenie podwyżki czynszu, kontrolę 
nad stanem technicznym budynków, a co najważniejsze, poznali siłę 
działań kolektywnych. Maryla, nagłaśniając tę sytuację w „Robotniku 
Wybrzeża”, pokazywała, że wspólnie można rozwiązywać konkretne 
problemy.

Zajmowała się również redakcją techniczną „Robotnika Wybrze-
ża”. By nie zmarnować żadnej makiety, najpierw przepisywała teksty 
na kratkowanym papierze i planowała rozmieszczenie spacji. Poma-
gała też Andrzejowi Gwiaździe przy produkowaniu emulsji i farby do 
drukowania. Większość numerów pisma drukowali metodą sitodruku 
Andrzej Kołodziej wraz z Andrzejem Butkiewiczem. Członkowie WZZ 
drukowali ponadto klepsydry informujące o rocznicach Grudnia ’70, 
ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do sejmu zapowiedzianych na 
23 marca 1980 r., a także ulotki w obronie aresztowanych, które Maryla 
często przekazywała znajomym.
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Rocznice Grudnia

Wydarzenia Grudnia ’70 odcisnęły tragiczne piętno na losach miesz-
kańców Gdyni, Gdańska, Elbląga i Szczecina. W wyniku pacyfikacji 
robotniczych protestów 45 osób zginęło od kul milicyjnych i wojsko-
wych, ponad tysiąc zostało rannych, wielu ludzi aresztowano lub zwol-
niono z pracy. Rocznice Grudnia zazwyczaj poprzedzane były akcjami 
informacyjnymi: drukowano i wieszano klepsydry, a w nich informo-
wano, o której godzinie pod bramą Stoczni Gdańskiej będą składane 
wieńce. W 1977 r. w uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób, 
w 1978 r. – kilkaset, a pamiętnego 18 grudnia 1979 r., gdy pod bramą 
nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina przemawiała Maryla Płońska, a po 
niej Lech Wałęsa, pojawił się kilkutysięczny tłum.

Obchody rocznicy Grudnia, 16 grudnia 1977 r. (AIPN)
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Ulotki ze zbiorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
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Nazywam się Maryla Płońska. Przemawiam w imieniu kolegów z Wol-

nych Związków Zawodowych, którzy przed tą uroczystością zostali 

zatrzymani. Zebraliśmy się tu, aby uczcić pamięć poległych w grudniu 

1970 r. Pomimo obietnic nie ma pomnika ani tablicy ofiar Grudnia. 

Nie ma miejsca, gdzie moglibyśmy się zebrać w tę rocznicę. Złożymy 

nasze kwiaty, zapalimy znicze na ulicy, pod płotem, przy bramie, tam, 

gdzie ginęli wtedy ludzie. Podobnie jak w ubiegłym roku i jak dwa 

lata temu nasza uroczystość odbywa się w stanie oblężenia przez 

Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. W naszym własnym 

kraju, który nazywa się demokratyczna i niepodległa Polska Ludowa, 

rządzonym przez partię, która nazywa się robotnicza, zabrania się 

nam pamiętać o robotniczym wystąpieniu. Historia PRL to nie tylko 

kolejne plany pięcioletnie i kolejne zjazdy PZPR. To również stali-

nowski terror, robotniczy Czerwiec 1956, studencki Marzec, Grudzień 

na Wybrzeżu i Czerwiec 1976 w Radomiu i Ursusie. To też historia 

naszego narodu. Musimy ją znać, o niej pamiętać i z niej się uczyć. 

Gdybyśmy pozwolili wymazać z naszej pamięci Grudzień 1970, zna-

czyłoby to, że daremna była ofiara ludzi, którzy wtedy stracili życie 

i cierpieli. Pamięć o Grudniu winniśmy i im, i sobie. Z tego, co się 

zdarzyło na Wybrzeżu dziewięć lat temu, musimy wyciągnąć wnioski. 

Nauczyć organizowania się, obrony przywódców robotniczych, wysu-

wania i wywalczenia takich żądań, które dadzą nie tylko chwilową 

poprawę, ale zabezpieczą nasze prawa na przyszłość. Mamy prawo do 

jasnego, legalnego zrzeszania się w wolnych związkach zawodowych 

dla obrony naszych interesów. Nie pozwólmy sobie tego prawa odbie-

rać. Dziś, bogatsi w tamto doświadczenie, uczymy się, jak walczyć 

o swoje prawa spokojnie, nieustępliwie, solidarnie. Wtedy trzeba było 

wyjść na ulice, żeby przekonać się, że jest nas wielu i myślimy tak 

samo. Jednak stanowczość i solidarność skończyły się wraz z zajścia-

mi ulicznymi. Ludzie uwierzyli, że po krwawych rozruchach władza 
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się zmieniła, że sama wyciągnie właściwe wnioski. Nie zapewniono 

bezpieczeństwa członkom komitetów strajkowych. Strajk przebiegał 

chaotycznie, gdyż nie zdołała powstać sięgająca w głąb struktura 

organizacyjna, zdolna do dłuższego działania. Umożliwiło to później 

niedopuszczenie do powstania niezależnych przedstawicielstw ro-

botniczych, które mogłyby bronić swoich członków i interesów ludzi 

pracy. Nie było podwyżki cen, a wszystko podrożało, są konsultacje, 

ale z aktywem, który zgodzi się na wszystko. Nie wmurowano nawet 

tablicy. Co pozostało z obietnic? Organizatorzy strajku popełnili wiele 

błędów, ale władze popełniły zbrodnię. Bo zbrodnią był rozkaz strzela-

nia do bezbronnych ludzi, którym zabrano prawo do własnego głosu, 

do swobodnego organizowania się. I co do tego nie mamy żadnych 

wątpliwości. Co w takim razie dał nam Grudzień? Uświadomił nam 

naszą siłę i nasze prawa oraz to, do czego zdolna jest ta władza. Za 

tę wiedzę niektórzy zapłacili najwyższą cenę – własne życie. Cześć 

ich pamięci. Proszę o uczczenie pamięci poległych minutą ciszy.

Protest społeczny w grudniu 1970 r. w Gdańsku (AIPN)
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Służba Bezpieczeństwa zatrzymała wówczas prewencyjnie Boruse-
wicza, Gwiazdę i wielu innych działaczy WZZ, aby uniemożliwić im 
uczestniczenie w obchodach rocznicy. To, że Płońska i Wałęsa znaleźli 
się tego dnia przed bramą, zakrawało na cud. W książce Andrzeja Koło-
dzieja Wolne Związki Zawodowe opowiadał o tym Bogdan Borusewicz:

Maryla Płońska, młodziutka dziewczyna z WZZ, uszła z zaciekłej 

obławy dzięki pomocy zupełnie obcych ludzi, którzy przechowali ją 

w mieszkaniu bodaj przez cały dzień. Ludzie ci zorganizowali nawet 

przy pomocy sąsiadów stałą obserwację obstawy, która w końcu dała 

za wygraną – myśląc, że Maryli już w owym domu nie ma. Ułożone 

wcześniej przemówienie mieli przy sobie wszyscy działacze WZZ. […] 

[Lecha Wałęsę] koledzy z „Elektromontażu” wywieźli w kontenerze, 

żeby ominąć ogromną obławę, która zjawiła się tam z psami.

Bezpieka

Na początku 1980 r. doszło do tragicznego wydarzenia. 16 stycznia 
w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął młody działacz WZZ Ta-
deusz Szczepański. Był przyjacielem, sąsiadem i współpracownikiem 
Lecha Wałęsy. W styczniu 1980 r. zaangażował się w kilkugodzinny 
strajk w Elektromontażu, odegrał również ważną rolę w przygotowa-
niach do obchodów rocznicy Grudnia – dostarczył sprzęt nagłaśniający 
i złożył wieniec pod bramą stoczni. Kolportował też wydawnictwa 
drukowane przez WZZ. 13 lutego 1980 r. Komitet Samoobrony Spo-
łecznej „KOR” opublikował komunikat o zaginięciu współpracownika 
Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. 

17 marca zwłoki Szczepańskiego zostały wyłowione z Motławy 
na wysokości stacji pomp przy elektrociepłowni Ołowianka. Opozy-
cjoniści podejrzewali zabójstwo na tle politycznym. Wcześniej, jesienią 
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1979 r., Służba Bezpieczeństwa nachodziła Szczepańskiego w domu, 
zastraszała, chciała wymóc na nim podpisanie deklaracji o odstąpieniu 
od działalności niezależnej. Maryla Płońska stanowczo domagała się 
wyjaśnienia przyczyn jego tragicznej śmierci. Koledzy Tadeusza Szcze-
pańskiego z zakładu pracy oraz działacze WZZ nie mogli wziąć udziału 
w jego pogrzebie, uniemożliwiła to bowiem Służba Bezpieczeństwa. 
25 marca 1980 r. funkcjonariusze zatrzymali Płońską na 48 godzin. 
Zarzucono jej, że zamierzała zmienić uroczystości żałobne w manife-
stację polityczną. Podczas zatrzymania odebrano jej wieniec z napisem 
„Tragicznie zmarłemu Koledze”. W jej domu przeprowadzono rewizję, 
zabrano trzy numery „Robotnika” i ulotkę „Do Sejmu PRL”. 

Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała operacyjnie Płońską 
już od 27 grudnia 1978 r. W tym samym czasie Prokuratura Rejo-
nowa w Gdańsku prowadziła śledztwo na temat rozpowszechniania 
w Gdańsku niezależnych druków. Służba Bezpieczeństwa zakończyła 
inwigilację 27 grudnia 1982 r. w związku z wycofaniem się Płoń-
skiej z działalności politycznej, materiały zostały przez SB zniszczone 
w sierpniu 1990 r.

Zachowały się natomiast akta sprawy prowadzonej przez Wydział 
Śledczy SB dotyczące sporządzania i przechowywania wydawnictw 
o charakterze antypaństwowym w Gdańsku w latach 1977–1980. W Ar-
chiwum IPN w Warszawie znajduje się również unikatowy film Wywiad 
z J. Kuroniem, M. Płońską i L. Moczulskim, zrealizowany przez SB. 
Składa się on z fragmentów zachodnich audycji telewizyjnych (szwedz-
kich, duńskich i RFN-owskich) z nagranymi wywiadami z Jackiem 
Kuroniem, Marylą Płońską i Leszkiem Moczulskim na temat wydarzeń 
w Polsce w 1980 r., jest opatrzony esbeckim komentarzem. Audycje 
nagrali za granicą oficerowie Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego na potrzeby wewnętrzne. Wszystkie wystąpienia przetłuma-
czono na język polski.
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Wywiad z Marylą Płońską został nadany przez duńską telewizję 
2 września 1980 r. w audycji Tydzień w Gdańsku. Płońska mówiła:

Wcześniej były strajki, ale nie tak liczne i obejmowały tylko postu-

laty ekonomiczne. Dzięki trzyletniej działalności WZZ świadomość 

robotników wzrosła. Główny warunek to utworzenie nowych Wolnych 

Związków Zawodowych, niezależnych od partii, bo to otwiera drogę 

do realizacji innych żądań. Musimy tworzyć od podstaw nowe struk-

tury, bo ten system, który istnieje, jest niereformowalny. Powstanie 

związków spowoduje ograniczenie cenzury, zniesienie ograniczeń 

w kulturze. Będzie to reakcja łańcuchowa, wyrywania kolejnych 

dziedzin z rąk władzy totalitarnej i tworzenie nowych, odrębnych 

struktur.

Odniosła się również do obaw przed wkroczeniem do Polski wojsk 
sowieckich: „Władza ludowa ma spóźnione reakcje. Dość późno zauwa-
ży, że w zasadzie nie jest już u władzy”. Nawiązała do sytuacji w innych 
krajach bloku wschodniego: „Podobne strajki w Rumunii w dolinie Jiu, 
gdzie pracują górnicy, strajki w NRD, istnieje jawna opozycja w Związku 
Radzieckim, wolne związki z Chlebanowem na czele. Wszędzie ludzie 
mają jedną drogę: zmuszenia władz do pewnych ustępstw”.

Sierpień ’80 w Stoczni Gdańskiej

Mimo że wiosną 1980 r. nasilały się represje ze strony Służby Bezpie-
czeństwa, ludzi zatrzymywano na 48 godzin i przeszukiwano mieszka-
nia członków WZZ, ruch ten się rozprzestrzeniał i rósł w siłę. 8 sierpnia 
1980 r., tuż przed odejściem na emeryturę, z pracy w Stoczni Gdańskiej 
zwolniono Annę Walentynowicz. Lecz po dwóch latach działalności 
WZZ robotnicy zyskali świadomość swoich praw, wiedzieli, jak się 
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bronić, odebrali też lekcję Grudnia. Maryla Płońska, Bogdan Boru-
sewicz, Jan Karandziej, Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Alina Pien-
kowska oraz Lech Wałęsa podpisali odezwę do pracowników Stoczni 
Gdańskiej w obronie Walentynowicz. Wydrukowano ją w około 8 tys. 
egzemplarzy, a następnie rozdawano w kolejce elektrycznej dowożącej 
robotników do stoczni. 

14 sierpnia młodzi robotnicy Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Lu-
dwik Prądzyński pod kierownictwem Borusewicza wywołali w Stoczni 
Gdańskiej strajk w obronie Walentynowicz. Dołączył do nich Wałęsa, 
który ogłosił rozpoczęcie strajku okupacyjnego. Stoczniowcy zajęli salę 
BHP i wybrali Komitet Strajkowy z Wałęsą na czele. Od chwili roz-
poczęcia strajku Maryla Płońska przebywała w stoczni razem z innymi 
członkami WZZ.

Oprócz przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, Lecha 
Wałęsy, Andrzeja Kołodzieja i innych zwolnionych działaczy WZZ 
strajkujący żądali uwolnienia więźniów politycznych, gwarancji bez-
pieczeństwa dla Komitetu Strajkowego, powołania związków zawo-
dowych niezależnych od partii i dyrekcji zakładu, podwyżki oraz bu-
dowy pomnika ofiar Grudnia ’70. Następnego dnia dołączyli do nich 
pracownicy gdańskiej i gdyńskiej komunikacji oraz kolejnych dużych 
zakładów, m.in. Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, Gdańskiej 
Stoczni Remontowej, Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdańsku.

16 sierpnia doszło do kluczowych rozmów z dyrekcją stoczni. Dy-
rektor Klemens Gniech zgodził się na przywrócenie do pracy Walen-
tynowicz i Wałęsy, podwyżkę płac o 1500 zł i zamontowanie tablicy 
upamiętniającej poległych w 1970 r. Członkowie Komitetu Strajko-
wego otrzymali gwarancję bezpieczeństwa podpisaną przez Tadeusza 
Fiszbacha, pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
Pozostałe postulaty zostały przekazane władzom wyższym. Komi-
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tet Strajkowy przegłosował decyzję o zakończeniu protestu, a Wałęsa 
ogłosił koniec strajku. 

Większość stoczniowców zaczęła opuszczać zakład. Przedstawiciele 
strajkujących zakładów pracy wspierających Stocznię Gdańską wyrażali 
oburzenie i konsternację. W tym dramatycznym momencie m.in. Anna 
Walentynowicz i Alina Pienkowska starały się zatrzymać stoczniowców 
i skłonić ich do kontynuowania protestu. Z kolei Maryla Płońska, An-
drzej i Joanna Gwiazdowie oraz Bogdan Lis zakładową nysą Elmoru ob-
jeżdżali zakłady i namawiali pracowników do strajku solidarnościowego. 

Ogłoszono kontynuowanie protestu w stoczni. Powołano tu Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy, który miał być jedynym przedstawi-
cielem strajkujących w rozmowach z władzą. O 18.00 w sali BHP roz-
poczęły się narady nad kształtem postulatów. W nocy z 16 na 17 sierpnia 

Narada Prezydium MKS, stoczniowego komitetu strajkowego oraz osób wspoma-
gających strajk. U góry w okularach Maryla Płońska (Fot. Leszek Biernacki)
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wybrano prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego: prze-
wodniczącym został Lech Wałęsa, wiceprzewodniczącymi Andrzej 
Kołodziej i Bogdan Lis, Marylę Płońską mianowano sekretarzem. Brała 
ona udział w formułowaniu i spisywaniu 21 postulatów, które później 
stały się podstawą porozumień sierpniowych. Pierwszym postulatem, 
najważniejszym, było powołanie Wolnych Związków Zawodowych 
niezależnych od partii i pracodawców.

18 sierpnia do MKS przyłączyło się 156 zakładów pracy na Wy-
brzeżu. Płońska zajmowała się m.in. rejestracją poszczególnych zakła-
dów pracy; ich przedstawicielom należało wystawić przepustki. Do 
20 sierpnia liczba zarejestrowanych zakładów wzrosła do 280. Następ-
nego dnia do stoczni przybyli zagraniczni dziennikarze, dla których 
Maryla zorganizowała biuro tłumaczeń. Słynna jest jej odpowiedź na 

Tablice z 21 postulatami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, które 
umieszczono na budynku portierni przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej (AIPN)
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pytanie dziennikarzy, co jest celem strajku: „Celem strajku jest obalenie 
systemu komunistycznego” – opowiadał po latach Andrzej Gwiazda. 
23 sierpnia rozpoczęły się negocjacje MKS z komisją rządową pod 
przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego. 

Do MKS należało wówczas 388 zakładów pracy. 31 sierpnia, tuż 
przed parafowaniem porozumienia, kiedy postulaty MKS popiera-
ło ponad 600 strajkujących zakładów pracy z całej Polski, negocjacje 
utknęły przy propozycji wpisania do porozumienia tzw. kierowniczej roli 
partii. Maryla Płońska, podobnie jak kilku innych działaczy, stanowczo 
domagała się odrzucenia tej klauzuli. Niestety, to się nie udało. Prezy-
dium MKS przyjęło propozycję rządową o wpisaniu kierowniczej roli 
partii, mimo przeciwnego zdania zebranych w sali BHP przedstawicieli 
strajkujących zakładów.

Istniała jeszcze jedna ważna sprawa: w aresztach siedzieli działacze 
KOR, do końca negocjowano punkt dotyczący ich uwolnienia. Maryla 

Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 r. (AIPN)
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Płońska, Tadeusz Szczudłowski i inni stanowczo żądali wolności dla 
więźniów politycznych. Nieustępliwie walczył o to Andrzej Gwiaz-
da, który w tej sprawie odbył rozmowę w cztery oczy z wicepremie-
rem Jagielskim. Porozumienie gdańskie zostało podpisane 31 sierpnia 
o 16.00, a przetrzymywani w aresztach działacze KOR wyszli na wol-
ność 1 września.

Epilog

Po podpisaniu porozumień sierpniowych powstały niezależne od władz 
związki zawodowe – narodziła się Solidarność. Jej członkowie stanęli 
przed koniecznością nadzorowania realizacji przez władze wynegocjo-
wanych porozumień i organizowania własnych struktur. „Utworzony 
został Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ »Solidarność«, 
który pierwszą siedzibę miał przy ul. Marchlewskiego (obecnie Dmow-
skiego), a potem przeniósł się do biurowca przy al. Zwycięstwa we 
Wrzeszczu. O przywrócenie Marylce praw studenckich nikt się nie 
upomniał. Zrobiła to więc sama i usłyszała wówczas, że »jak się podej-
muje taką działalność, to trzeba się liczyć z konsekwencjami«” – opo-
wiadała Róża Janca-Brzozowska. Nie przywrócono więc Maryli na 
studia, a zniechęcona tarciami wśród przywódców Solidarności wycofała 
się z działalności związkowej. Wkrótce urodziła synka Konrada, któ-
rego wychowywała wspólnie z matką. Pracowała dorywczo, w latach 
1984–1987 w bibliotece na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Gdańskiego na część etatu, a od 1988 r. w Wojewódzkim 
Ośrodku Informatyki w Gdańsku.

Niedługo później zapadła na chorobę neurologiczną. Od 1989 r., 
kiedy nie mogła już pracować, żyła z zasiłków, ponieważ z uwagi na 
krótki staż pracy nie przyznano jej renty. Po krótkiej poprawie stan zdro-
wia zaczął się znów pogarszać. Przestała wychodzić z domu. Zmarła 
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30 listopada 2011 r. w wieku 54 lat na skutek choroby nowotworowej. 
Została pochowana na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku. W roku 
2018 r. decyzją prezydenta Andrzeja Dudy pośmiertnie odznaczono 
ją Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2018 r. w rocznicę powstania 
WZZ na ścianie budynku, w którym mieszkała przez całe życie, od-
słonięto pamiątkową tablicę z jej imieniem i nazwiskiem.

W 2014 r. postać Maryli Płońskiej została przywołana w filmie 
Solidarność według kobiet Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego. Film 
przedstawia historię kilku zapomnianych kobiet, których odwaga i za-
angażowanie przyczyniły się do zmiany realiów politycznych w Polsce. 
W 2019 r. została jedną z bohaterek muralu Kobiety wolności, który 
można oglądać na przystanku PKM Strzyża w Gdańsku. Mural jest 
próbą upamiętnienia wszystkich kobiet, które w czasach PRL działały 
w opozycji demokratycznej i walczyły o wolną Polskę.

Tablica przy ul. Wejhera 3 w Gdańsku (Fot. ze zbiorów autorki)
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Maryla Płońska współtworzyła Wolne Związki Zawodowe Wy-
brzeża, była redaktorką „Robotnika Wybrzeża”, w sierpniu 1980 r. 
uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej i brała udział w redago-
waniu 21 postulatów. Swoją aktywnością przyczyniła się do sukcesu 
Sierpnia ’80 i powstania Solidarności.
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