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Mocną stroną publikacji jest bogata 
baza źródłowa i pogłębiona kwerenda ar-
chiwalna. Autor sięgając do niepublikowa-
nych opracowań z konkretnych muzeów 
(np. Koszalinie, Myśliborzu, Szczecinie – 
w sumie 17 niepublikowanych maszynopi-
sów), upublicznia wyniki badań, jednocze-
śnie syntetyzując i zbierając je w jednej, 
spójnej publikacji. Bogaty aparat naukowy 

poparty jest odpowiednimi publikacjami, 
narzędziami badawczymi oraz wiedzą. 
Jest to pozycja niewątpliwie wyróżnia-
jąca się na tle badań archeologicznych ze 
względu na tematykę, regionalizację i syn-
tezę dotychczasowych badań w tym tema-
cie.

JUSTYNA ŻUKOWSKA-ŁYKO

Regionalny wymiar „Solidarności” 1980–1981. Szczecin na tle 
kraju, red. Artur Kubaj, Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu 
Pamięci Narodowej, Szczecin 2014

Dzieje „Solidarności” – Niezależnego, 
Samorządnego Związku Zawodowego, 
a szerzej masowego ruchu społecznego 
doczekały się już wielu opracowań, tak 
syntetycznych, jak i szczegółowych. Nie 
ma potrzeby, jak sądzę w tym miejscu 
ich przytaczać, w obawie przed nieświa-
domymi, przypadkowymi pominięciami. 
Tak czy inaczej, o fenomenie „Solidar-
ności” pisali tak historycy (co wydaje się 
oczywiste), jak i socjolodzy, politolodzy, 
literaturoznawcy. Patrzyli na ten fenomen 
z różnych perspektyw, szukając różnych 
punktów odniesienia. Rodzi się zatem py-
tanie o celowość podjęcia kolejnych badań, 
zważywszy, że również w odniesieniu 
do „Solidarności” regionu Pomorza Za-
chodniego powstało niemało opracowań, 
w tym fundamentalna, pionierska, świet-
nie udokumentowana i rzetelnie napisana 
monografia Artura Kubaja poświęcona 

szczecińskiej – podziemnej „Solidarno-
ści”1.

Recenzowana publikacja jest pokłosiem 
konferencji „Regionalny wymiar »Solidar-
ności« 1980–1981. NSZZ »Solidarność« 
Regionu Pomorze Zachodnie na tle ogól-
nopolskim”, którą zorganizował szczeciń-
ski oddział IPN w czerwcu 2011 roku. Jest 
to monografia pod wieloma względami 
oryginalna, w wielu aspektach przybliża 
nam wątki do tej pory albo nieznane, albo 
też przez badaczy zwyczajnie pomijane. 
Można wysunąć więc wniosek, że książka 
w dużej mierze porządkuje naszą wiedzę, 
ale jest również pierwszą, ważną, tak wie-
lowątkową analizą dziejów „Solidarności” 
na Pomorzu Zachodnim na tle całego kraju. 

1 A. Kubaj, Nie wyrośli z marzeń. Podziemna 
szczecińska „Solidarność”, Łomianki 2011.
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Przejdźmy zatem do bardziej szczegó-
łowego omówienia zawartości recenzowa-
nej pracy. Jak już wspomniano książka jest 
niewątpliwie ważna i cenna. Ograniczę 
się zatem do własnych refleksji i ewentu-
alnych zastrzeżeń (uwag polemicznych). 
Praca składa się ze wstępu i trzech od-
rębnych części: I. Pomorze Zachodnie; 
II. Kraj i III. Aneksy.

We Wstępie autorstwa Artura Kubaja 
i Michała Siedziako, w syntetyczny sposób 
wprowadzono czytelnika w problematykę 
pracy. Autorzy pochylili się nad fenome-
nem „Solidarności”, spróbowali również 
odpowiedzieć na pytanie czym była „So-
lidarność” – związkiem zawodowym, ru-
chem społecznym, ruchem społeczeństwa 
obywatelskiego, a może ruchem rewindy-
kacyjnym? Uczynili to przywołując liczne 
próby definicyjne i interpretacyjne, które 
przewinęły się w ostatnich latach w debacie 
publicznej (nie tylko w naukach humani-
stycznych i społecznych). Omówiono rów-
nież zawartość książki, podając garść infor-
macji na temat poszczególnych artykułów. 

W pierwszej części Pomorze Zachodnie 
zamieszczono artykuły (Artura Kubaja, 
Michała Siedziako, Michała Paziewskiego, 
Pawła Szulca, Jana Macholaka) dotyczące 
bezpośrednio różnych aspektów działalno-
ści i odbioru społecznego „Solidarności”. 
Druga część – Kraj – zawiera teksty do-
tyczące bardzo zróżnicowanej tematyki, 
od wewnętrznej struktury NSZZ „Soli-
darność”, po omówienie „karnawału Soli-
darności” na łamach oficjalnej (partyjnej) 
prasy gorzowskiej. 

Gdy przyjrzymy się dokładnie struktu-
rze pracy (jej układowi wewnętrznemu), 

rodzi się generalna refleksja. Szkoda, że 
nie udało się przygotować choćby syn-
tetycznego studium na temat portretu 
zbiorowego działaczy szczecińskiej „So-
lidarności”, na podstawie metod charakte-
rystycznych dla nauk historycznych i spo-
łecznych (zwłaszcza socjologii). W części 
drugiej, dotyczącej tzw. kontekstu krajo-
wego umieszczono bez wątpienia artykuły 
bardzo ciekawe, ale zarazem różnorodne 
tematycznie. Jeśli bowiem piszemy o re-
gionie gdańskim, to czemu nie o innych? 
To pytanie nasuwa się już po przejrzeniu 
spisu treści. Oczywiście to tylko pierwsze 
odczucie, rodzące takie właśnie pytania 
czy też wątpliwości. Zapewne redaktorzy 
tomu nie otrzymali innych propozycji. 
Wypada jedynie żałować, wówczas mieli-
byśmy jeszcze pełniejszy obraz regional-
nego wymiaru „Solidarności”, ukazanego 
na tle krajowej panoramy. 

Część pierwszą monografii, Pomorze 
Zachodnie otwiera syntetyczny tekst au-
torstwa Artura Kubaja, dotyczący dzia-
łalności NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Zachodniego w latach 1980–1981. Jest to 
niejako syntetyczna kompilacja treści jed-
nego z rozdziałów książki tegoż autora, 
o której już była mowa. Niemniej Kubajo-
wi udało się nie tylko przedstawić pełny, 
kompleksowy obraz działalności związku 
i jego struktur, ale również zaprezentować 
aktywność działaczy i liderów związko-
wych na różnych polach. Zabrakło trochę 
wątku dotyczącego roli Kościoła katolic-
kiego w tym okresie, oczywiście w odnie-
sieniu do interesującej nas problematyki. 
Autor jedynie o tym wspomina. Zdaję 
sobie jednak sprawę, że pogłębienie tego 
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zagadnienia znacznie rozszerzyłoby obję-
tość tekstu. 

Drugi tekst – autorstwa Michała Pa-
ziewskiego dotyczy idei społeczeństwa 
obywatelskiego ukazanego przez pryzmat 
ruchu „Solidarności” (casus aglomera-
cji miejskiej Szczecina). Jest niezwykle 
rzetelnie napisany. Poparty ogromnym 
i zróżnicowanym materiałem źródłowym. 
Muszę przyznać, że zazdroszczę autorowi 
tak gruntownej znajomości problematyki, 
o której pisze. Jedynym mankamentem 
jest nie dość precyzyjne uściślenie poję-
cia społeczeństwa obywatelskiego. Autor, 
co prawda przywołuje tutaj rozważania 
Kazimierza Dziubki, ale nie precyzuje, 
co będzie rozumieć pod pojęciem „społe-
czeństwo obywatelskie”2. Pomocna w tym 
względzie może okazać się także praca 
Inki Słodkowskiej, Społeczeństwo obywa-
telskie na tle historycznego przełomu: Pol-
ska 1980–1989 (Warszawa 2006). Nie do 
końca rozumiem również wskazaną przez 
autora synonimiczność pojęć: „społeczeń-
stwo obywatelskie” i „społeczeństwo pod-
ziemne”. Patrząc na teorię „społeczeństwa 
obywatelskiego” są to raczej antynomie, 
a nie formuły bliskoznaczne. 

Kolejny artykuł – Michała Siedziaki 
jest udaną próbą ukazania „studenckiej 
Solidarności”, czyli działalności Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów na uczel-
niach szczecińskich. Paweł Szulc zajął się 

2 W tym miejscu przywołałbym jeszcze 
znane prace prof. Kazimierza Dziubki, zob. 
K. Dziubka, Obywatelskość jako virtu podmio-
tu demokracji, Wrocław 2008; Społeczeństwo 
obywatelskie, red. K. Dziubka, W. Bokajło, 
Wrocław 2001.

oficjalnymi środkami przekazu (głównie 
radio i telewizja, w mniejszym zakresie 
prasa) w Szczecinie wobec „Solidarności”. 
Jest to tekst pod każdym względem bardzo 
dobry. Rzetelny, poparty różnorodnymi 
źródłami. Napisany dobrym językiem. 
Słowem, warsztatowo – więcej niż po-
prawny. Widać doskonałą orientację autora 
w problematyce, o której pisze. Porusza się 
w niej bardzo swobodnie. 

Ostatni tekst zamieszczony w części po-
święconej regionalnemu aspektowi dzia-
łalności „Solidarności” dotyczy stanowi-
ska PZPR wobec tego ruchu społecznego 
(Jan Macholak). Niewątpliwie spojrzenie 
na szczecińską „Solidarność” z tej perspek-
tywy (partyjnej, a w zasadzie państwowej) 
wydaje się konieczne. Tekst jednak jest 
bardzo ogólny, traktujący poszczególne 
etapy relacji na linii: władza (partia) – „So-
lidarność” syntetycznie, a czasami nazbyt 
ogólnie. Analizując wydarzenia z wiosny 
i lata 1981 roku, Macholak pisze o artyku-
łach zamieszczonych w prasie ogólnopol-
skiej, w których „cytowano” „ludzi Soli-
darności”. Wzmiankuje, że było ich wiele. 
Wypadałoby więc, choć kilka takich przy-
kładowych artykułów umieścić w przypi-
sie. W tekście brakuje również dłuższego 
zakończenia, nieco szerszej refleksji. Od-
nieść można wrażenie, że kilkuzdaniowe 
podsumowanie równie dobrze mogłoby 
posłużyć jako fragment wstępu. 

Osobny „blok” artykułów pod wspól-
nym tytułem Kraj otwiera tekst Krzyszto-
fa Brzechszczyna poświęcony inspiracjom 
ideowym „Solidarności”. Autor na ten 
temat pisał wiele przy różnych okazjach, 
a więc nie mógł zaskoczyć czytelnika. 
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Moja generalna uwaga dotyczy owych ty-
tułowych inspiracji. Tutaj Brzechszczyn 
jedynie wspomina o myśli społeczno-
-politycznej: Edwarda Abramowskiego, 
tradycjach republikanizmu, sarmatyzmu 
i niepodległościowym socjalizmie. Pełna 
zgoda, w istocie tak jest. Rzeczywiście 
w myśli politycznej ruchu solidarnościo-
wego te intuicje ideowe są dostrzegalne. 
Tyle tylko, że w tekście na próżno szukać 
tych historyczno-ideowych paraleli. A na 
pewno wprost autor się na nie powołuje. 
W rozdziale raczej omówione zostały pro-
gramowe założenia „Solidarności” pod 
kątem idei Samorządnej Rzeczpospolitej. 
Pisząc o religijnych implikacjach w pro-
gramie ruchu, warto sięgnąć do analizy 
autorstwa Jana Ryszarda Sielezina3. 

W następnym tekście Grzegorz Wołk 
zarysował panoramę najważniejszych 
struktur organizacyjnych NSZZ „Solidar-
ność”, od Krajowej Komisji Porozumie-
wawczej, struktur regionalnych po komisje 
stałe, zespoły i agendy związkowe.  

W kolejnych dwóch tekstach przedsta-
wiono podłoże, przebieg i konsekwen-
cje „kryzysu bydgoskiego” w 1981 roku 
(Krzysztof Osiński) oraz działania Służb 
Bezpieczeństwa wobec uczestników 
I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
Oba testy są wartościowe pod względem 
poznawczym, bardzo rzetelne (pod wzglę-
dem warsztatowym) i przede wszystkim 
intersujące. 

3 J.R. Sielezin, Akcenty religijne w progra-
mie i działalności NSZZ „Solidarność” (1980–
1981), w: Religia jako źródło inspiracji w pol-
skiej myśli politycznej XIX–XXI wieku, red. 
T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007.

Michał Ruczyński – autor kolejnego 
rozdziału zajął się działalnością Krajowej 
Komisji Koordynacyjnej Pracowników 
Poligrafii NSZZ „Solidarność” i dwutygo-
dnika „Kwadrat”. Tekst jest nieco „kroni-
karski”, ale ciekawy. Ruczyński głównie 
pracuje na materiałach bezpieki, stąd ana-
lizując działania aparatu bezpieczeństwa 
wobec KKP i redakcji „Kwadratu” z dużą 
swobodą demaskuje tajnych współpra-
cowników (przede wszystkim z redakcji 
„Kwadratu”), choć nie wszystkich. Nasu-
wają się, więc pytania – czy to okazało się 
niemożliwe; czy inne względy o tym zade-
cydowały? 

Ciekawego „epizodu”, czy jak kto woli 
nieco pomijanego w badaniach wątku do-
tyczy tekst Patryka Pleskota. Autor, uznany 
badacz „opozycyjnej dyplomacji” opisuje 
oficjalne wyjazdy delegacji związkowych 
(NSZZ „Solidarność”) do Włoch, Watyka-
nu, Japonii i Francji, analizuje ich przebieg, 
reakcje prasy i politycznych decydentów. 
Większego omówienia nie wymaga nato-
miast artykuł Arkadiusza Kazańskiego, 
poświęcony dziejom NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego w latach 1980–1981. 
Jest to bowiem nieco przebudowana wer-
sja (bardziej syntetyczna) dłuższego tekstu 
już wcześniej opublikowanego4. 

Tom studiów zamyka artykuł Krzyszto-
fa Wasilewskiego, poświęcony solidarno-
ściowemu rekonesansowi w gorzowskiej 
prasie partyjnej. Do tego artykułu mam 

4 Zob. L. Biernacki, A. Kazański, G. Wa-
ligóra, NSZZ „Solidarność” Region Gdański, 
w: NSZZ Solidarność 1980–1989, t. 3: Polska 
północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, War-
szawa 2010, s. 29–101. 
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jedynie dwie uwagi. Po pierwsze nie po-
woływałbym się w poważnym tekście na-
ukowym na Encyklopedię wiedzy o prasie. 
Przecież można sięgnąć choćby do popu-
larnej monografii Rafała Habielskiego Po-
lityczna historia mediów w Polsce w XX 
wieku (Warszawa 2009) oraz dziesiątków 
przyczynków (także studiów i rozpraw na-
ukowych) dotykających w mniejszym lub 
większym stopniu tematu. Druga uwaga 
– o charakterze warsztatowym – dotyczy 
już samej narracji. A mianowicie, ciekawy 
skądinąd temat został opisany w formie 
przypominającej kalendarium, kronikar-
ski zestaw (przegląd) prasowych artyku-
łów, opinii i komentarzy.  

Recenzowaną monografię kończy za-
pis debaty (aneks nr 1), w której wzięli 
udział legendarni liderzy szczecińskiej 
„Solidarności”: Marian Jurczyk, Andrzej 
Milczanowski, Stanisław Wądołowski, 
Stanisław Kocjan i Mieczysław Ustasiak. 
Nie wchodząc w szczegóły tej interesują-
cej rozmowy, prowadzonej przez Marcina 
Stefaniaka – wówczas naczelnika Oddzia-
łu IPN w Szczecinie, trzeba oddać, że sta-
nowi ona doskonałe źródło oral history. 
Wiele wypowiedzi rzuciło nowe światło 

na wydarzenia z lat 1980–1981, choć po-
zostały i kontrowersje i stare animozje. 
Już samo spotkanie, pierwsze po 30 latach 
budzi uznanie, przede wszystkim organi-
zatorów, że udało im się namówić lokalne 
legendy do wspólnej dyskusji. Sądzę, że 
paradoksalnie ten zapis rozmowy może 
stać się jednym z ważniejszych źródeł, wy-
korzystywanych przez kolejnych badaczy. 

Książkę wzbogaca również bogaty 
i różnorodny materiał ikonograficzny 
umieszczony na jej końcu (aneks nr 2): fo-
tografie, oznaczenia strajku okupacyjnego, 
skany ulotek, winiet gazet, bezdebitowych 
druków zwartych, itp. 

Jestem przekonany, że starannie wyda-
na przez miejscowy IPN praca zbiorowa, 
pod red. Artura Kubaja i Michała Siedzia-
ko wzbogaca naszą wiedzę na temat regio-
nalnego (i nie tylko) fenomenu „Solidarno-
ści”. Ponadto, co nie mniej istotne, może 
stać się punktem odniesienia dla współ-
czesnych sporów i polemik nad miejscem 
wielkiego ruchu społecznego, jakim była 
„Solidarność” w tej nie tak odległej prze-
cież historii naszego państwa i regionu. 

TOMASZ SIKORSKI

Paulina Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. 
Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 
Szczecin 2015

Nakładem Wydawnictwa Naukowe-
go Uniwersytetu Szczecińskiego uka-
zała się w 2015 roku publikacja Pauliny 

Olechowskiej Prasa szkolna – teoria, funk-
cje, tematyka. Analiza na przykładzie woje-
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