
Europejskie Centrum Solidarności  |  European Solidarity Centre
 

Autorytety | Authorities  
Lech Bądkowski



Autorytety | Authorities  
Lech Bądkowski

Myśleć o Lechu Bądkowskim tylko jako o polityku bądź pisarzu to – chcąc nie chcąc – zubażać 
jego postać. Pisarzy jest wielu – mniej lub bardziej wybitnych, polityków na pewno za dużo 
i niewielu wybitnych. Bądkowski był jeden. Był fenomenem, człowiekiem osobnym, z gatunku 
tych, o których mawia się, że zostali dotknięci przez Pana Boga. Jest ich niewielu, w swoim 
życiu spotkałem tylko jego.

Nie widzę go ani na prawicy, ani na lewicy. Był działaczem kaszubskim zakochanym w swojej 
małej ojczyźnie, a jednocześnie w wielu refleksjach śmiało wykraczał poza granice Europy, 
zwracając wzrok ku Ameryce i Chinom. W swojej twórczości penetrował zakamarki 
średniowiecznych dziejów Pomorza, a równolegle z niecierpliwością oczekiwał na wydanie 
swojej współczesnej powieści politycznej Huśtawka, którą cenzura zatrzymała mu na prawie 
ćwierćwiecze. Z krwi i kości legalista, ceniący tradycje pracy organicznej na Pomorzu 
na przełomie XIX i XX wieku, był zarazem publicystą publikującym w tzw. drugim obiegu 
(„Bratniak”, „Zapis”).

Spotkałem Bądkowskiego po Sierpniu ’80. Był to czas intensywnie przeżywanych doświadczeń 
politycznych. Zaprosił mnie do współpracy w redakcji „Samorządności”. Choć sprawy wielkie 
toczyły się w Stoczni Gdańskiej lub hali Olivia, podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, dla mnie i moich przyjaciół – mieliśmy wówczas po dwadzieścia kilka lat – rzeczy 
najważniejsze działy się w jego pracowni na Targu Rybnym w Gdańsku. Było w tym coś naprawdę 
niezwykłego, że starszy – zwłaszcza z naszej perspektywy – człowiek potrafił nas zaczarować. 
Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w jego słowa na zebraniach Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 
3 Maja, podczas rozmów redakcyjnych i spotkań towarzyskich. Wszystkie one były zapro-
szeniem do samodzielnego myślenia, podkreślały znaczenie niezależnego, suwerennego osądu 
świata – bez złudzeń i iluzji ideologicznych.

Podczas jednego z pierwszych spotkań, zwracając się do mnie, stwierdził krótko: Jesteś Kaszebą. 
Wciąż do tego wracam, bo jest w tym coś szczególnego. Ponad dwadzieścia lat przeżyłem 
w Gdańsku w rodzinie polsko-kaszubskiej, lecz dopiero to proste zdanie uświadomiło mi, jakie 
są moje korzenie. Co więcej, w ułamku sekundy uznałem, że bycie Kaszebą to powód do dumy, 
a nie wstydu. A w tamtych czasach nie było to takie oczywiste.

Fascynująca była jego wiedza o ludziach. Miał wyjątkowe poczucie humoru, posunięte czasami 
aż do okrucieństwa, zarówno wobec siebie, jak i innych. Choć może to zabrzmieć dziwnie, 
powiem, że jego okrutne uwagi zawierały zawsze wielką prawdę o człowieku. Był szczery. 
Nie lubił gadulstwa i bufonady, sam zresztą był najlepszym zaprzeczeniem tych cech, które tak 
często spotyka się u polityków i pisarzy.

W młodości był żołnierzem września 1939, potem cichociemnym. Jego dzielność nagrodzono 
orderem Virtuti Militari. Ta jego odwaga, ale też poczucie obowiązku odsłaniały się wielokrotnie, 
ale przywołam pierwsze dni stanu wojennego. Drukowaliśmy na powielaczu kilkaset 
egzemplarzy czwartego numeru „Samorządności”, w którym zgromadziliśmy informacje 
o akcji strajkowej i apele zwołujące wielkie protestacyjne manifestacje. Robiliśmy wtedy coś 
niezwykłego, jeśli spojrzy się na to, uwzględniając towarzyszące okoliczności. Świat nam się 
walił, a my wykonywaliśmy czynność, która wyglądała na irracjonalną. Nie zapomnę spojrze-
nia Bądkowskiego. Za oknem zapadał wczesny zimowy zmierzch. Nasz redaktor naczelny 
milczał. Być może ważył racje, ale bez wątpienia był świadomy, że spełniamy swój podstawowy, 
najprostszy obowiązek – skoro wydaliśmy trzy numery tygodnika, trzeba wydać kolejny.

Umarł 24 lutego 1984 roku. Kilka dni później pożegnaliśmy go na cmentarzu Srebrzysko 
w Gdańsku. Wspominaniu Lecha Bądkowskiego towarzyszy zawsze pewien smutek, który 
wynika z głębokiego przeświadczenia, że już nigdy w naszym życiu takiego człowieka nie 
spotkamy.

Donald Tusk

If we consider Lech Bądkowski only as a politician or a writer, we – whether we like it or not - set 
limits to his personality. There are many writers – more or less eminent; there are definitely too 
many politicians – few of them eminent. There was only one Bądkowski. He was a phenomenon, 
a unique man, one of those that are said to be touched by God. There are very few of them; I’ve 
only met him in my life.

I can see him neither on the right, nor on the left wing. He was a Kashubian activist, deeply in love 
with his small fatherland, and at the same time in many thoughts he boldly crossed the borders 
of Europe, looking towards America and China. In his work he explored the nooks of Pomerania’s 
medieval history, and at the same time he impatiently waited for his modern political novel 
Seesaw (Huśtawka) to be published after it had been stopped by censorship for almost a quarter 
of the century. A flesh-and-blood legalist, highly appreciative of the tradition of organic work in 
Pomerania at the end of the 19th and beginning of the 20th Century, he also published his works 
in the so-called “second circulation” (underground press: Bratniak, Zapis).
 
I met Bądkowski after August ’80. It was a time of intense political experiences. He invited me 
to work in the editorial office of Self-governing (Samorządność). Although the really important 
things took place in the Gdańsk Shipyard or Olivia Hall, during the First National Convention 
of Solidarity Trade Union Delegates (I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”), for me 
and my friends – we were all in our twenties then – the most important things took place in his 
workroom at the Fish Market in Gdańsk. There was something extraordinary about the fact that 
an older – particularly from our point of view – person could enchant us like this. We listened very 
carefully to his words during meetings of the Constitution of 3 May Club of Political Thought (Klub 
Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja), during discussions of the editorial team, and social 
gatherings. They all invited us to think by ourselves, they stressed the meaning of an independent, 
sovereign judgment on the world – without illusions and ideology bias.

During one of our first meetings, he addressed me with the words: „You are Kashubian” (Jesteś 
Kaszebą). I keep on returning to this event because there is something special about it. I had lived 
in Gdańsk in a Polish-Kashubian family for over twenty years, but this simple sentence made 
clear to me what my roots were. What is more, in a fraction of a second I acknowledged that being 
Kashubian is a reason to be proud and not ashamed of. And it was not so obvious in that time.

His knowledge of people was fascinating. He had an exceptional sense of humour, sometimes 
even cruel, both towards himself and other people. It may sound strange, but I will dare to say 
that his cruel remarks always contained a big truth about a person. He was honest. He rejected 
garrulousness and buffoonery, himself being a negation of those traits that can be so often 
found among politicians and writers.

In his youth he was a soldier of September 1939, then a Silent Unseen (cichociemny). For his 
courage, he was awarded the Virtuti Militari medal. His courage, just as his sense of duty, could 
be observed many times, but I will go back to the first days of the martial law. We were printing 
a few hundred copies of the fourth issue of Self-governing (Samorządność) on the duplicator, 
an issue with information about the strike and with calls for participation in large protest 
demonstrations. Considering the circumstances, we were doing something unusual. Our world 
was crumbling, and we were doing something that seemed absolutely irrational. I will not forget 
the look in Bądkowski’s eyes. Outside it was early winter dusk. Our editor-in-chief was silent. 
Maybe he was considering pros and cons, but he was definitely aware of the fact that we are 
fulfilling our most basic and simple responsibility – since we had issued three editions of the 
weekly magazine, we had to issue the fourth.

He died on 24 February 1984. A few days later we said good-bye to him at the Srebrzysko 
Cemetery in Gdańsk. Recalling Lech Bądkowski is always marked with a certain sadness that 
stems from a deep conviction that we will never meet a person like this again.

Donald Tusk 

Wprowadzenie Introduction
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General primary school, Toruń, about 1927
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk 

Szkoła powszechna, Toruń, ok. 1927
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku 

Lech Bądkowski przyszedł na świat sześć dni po wkroczeniu do Torunia 
polskiego wojska, 24 stycznia 1920 roku. Na zbiorowym portrecie uczniów 
szkoły powszechnej niczym specjalnym jeszcze się nie wyróżnia: jest 
może tylko nieco drobniejszy niż rówieśnicy. Po chwili jednak, patrząc 
na fotografię nieco uważniej (Bądkowski po lewej stronie nauczyciela), 
możemy dostrzec, że krótko ostrzyżony chłopiec wygląda niemal jak 
dorosły.

Lech Bądkowski was born six days after the Polish Army had entered 
Toruń, on 24 January 1920. There is nothing particular about him in the 
group picture of pupils of general primary school: he is perhaps just a little 
smaller than his friends. But after a while, when we take a closer look at the 
photograph (Bądkowski is on the left side of the teacher), we can see that 
this boy with short hair looks almost grown-up.
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To była typowa dla wielokulturowego polsko-niemieckiego pogranicza 
pomorska rodzina, zakorzeniona w tradycji polskiej, otwarta jednak na 
inność. W domu Bądkowskich w Toruniu, gdzie często rozmawiano także 
po niemiecku, na honorowym miejscu stało popiersie Tadeusza Kościuszki. 
Tradycje romantyczne Polaków współistniały tam z dominującymi na 
Pomorzu, ukształtowanymi w czasie zaboru pruskiego, wartościami 
pozytywizmu – pracą organiczną, potrzebą ładu, pracowitością i dyscy-
pliną. Bez tej specyfiki polsko-niemieckiego pogranicza Bądkowskiego 
nie sposób zrozumieć.

It was a typical Pomeranian family living in the multicultural Polish-
German borderland, with roots in Polish tradition, but open to others. 
The bust of Tadeusz Kościuszko stood in a prominent place in the house 
of family Bądkowski in Toruń, where German language was often heard. 
Romantic Polish tradition coexisted with positivist values that dominated 
in Pomerania and were shaped in the Prussian Partition – organic work, 
need of order, diligence, and discipline. One can’t understand Bądkowski 
without knowing this peculiarity of Polish-German borderland.

In the Bądkowski family home, from the left: sister Oleńka, mother Zofia, brother Tadeusz, 
father Kazimierz, Lech, Toruń, 1939
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

W domu rodzinnym Bądkowskich, od lewej: siostra Oleńka, matka Zofia, brat Tadeusz, 
ojciec Kazimierz, Lech, Toruń, 1939
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Pierwszą brutalną lekcją realizmu politycznego był dla 19-letniego Lecha Bąd-
kowskiego wrzesień 1939 roku. Mit mocarstwa polskiego, pielęgnowany 
jeszcze w brodnickiej podchorążówce, został gwałtownie zweryfikowany 
przez niemiecki Blitzkrieg.

September 1939 was the first brutal lesson of political realism for then-19-
years-old Bądkowski. The myth of Polish power, fostered even in the cadet 
school in Brodnica, was rapidly verified by German Blitzkrieg.

Cadet School. Lech Bądkowski in the last pair, Brodnica, 1939
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Szkoła Podchorążych. Lech Bądkowski w ostatniej parze, Brodnica, 1939
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Klęska wrześniowa rozpoczęła czas wojennej tułaczki Bądkowskiego. 
W 1940 roku udało mu się przez Ukrainę i Węgry przedostać na Zachód, 
najpierw do Francji, gdzie walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców 
Podhalańskich, a potem do Anglii, gdzie wstąpił do Polskiej Marynarki 
Wojennej. Za bohaterstwo pod Narvikiem został odznaczony przez generała 
Władysława Sikorskiego orderem Virtuti Militari.

The September defeat was the starting point for Bądkowski’s war wandering. 
Through the Ukraine and Hungary he made it to the West in 1940, first 
getting to France, where he fought together with the Polish Independent 
Highland Brigade (Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich), and 
then to England, where he joined the Polish Navy. He received the Virtuti 
Militari medal from General Władysław Sikorski for his heroism at Narvik. 

Lech Bądkowski, second from the right, Douglas in Scotland, 21 July 1940
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Lech Bądkowski, drugi z prawej, Douglas w Szkocji, 21 lipca 1940
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Po Narviku i intensywnym szkoleniu wywiadowczym w Szkocji szlak 
bojowy poprowadził go do Włoch. A tam służba w formacji cichociemnych. 
Latał nad Polską z ładunkami broni, również nad powstańczą Warszawą, 
za każdym razem będąc pod niemieckim ostrzałem. A on tak bardzo chciał
już – dosłownie – skoczyć do Polski!

After Narvik and an intensive intelligence training in Scotland his 
combat trail led him to Italy. There he started service as a Silent Unseen 
(cichociemny). He would fly over Poland with shipments of weapons, also 
over Warsaw, every time under German fire. And he already wanted to go 
to Poland so much!

Laureto di Fasano in Italian province Brindisi, summer of 1944
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Laureto di Fasano, we włoskiej prowincji Brindisi, lato 1944
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Emigrację traktował jako zło konieczne. W jednej dłoni trzymał więc 
karabin, drugą ręką pisał swe pierwsze polityczne teksty, w tym Pomorską 
myśl polityczną. Nie wierzył, by na dłuższą metę losy Polski miały się 
rozstrzygać poza jej granicami. Wiedział, że wróci do kraju, że jego 
prawdziwym wyzwaniem jest Pomorze.

Emigration was necessary evil for him. Therefore, in one hand he was holding 
his gun, and with the other he was already writing his first political texts, 
including The Pomeranian political thought (Pomorska myśl polityczna). He 
didn’t believe that Poland’s fate would be decided outside its borders in the 
long term. He knew that he would go back to his country, that Pomerania 
would be his real challenge.

At Loch Lomond, Great Britain, April 1945
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Nad jeziorem Loch Lomond, Wielka Brytania, kwiecień 1945
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Nad Bałtyk trafił z wolnego wyboru. Wyruszył z Wielkiej Brytanii do Gdyni 
pierwszym możliwym transportem Marynarki Wojennej w 1946 roku. Nie 
chciał żyć w Anglii. Nie skorzystał także z oferty rodziny, by zamieszkać 
w Stanach Zjednoczonych. Miał świadomość, że lekko nie będzie, czekały 
na niego cenzura, aparat bezpieczeństwa i wycieńczony wojną Gdańsk, 
Kaszuby, Pomorze.

Staying at the Baltic Sea was his own decision. He left Great Britain to Gdynia 
with the first available transport of the Navy in 1946. He didn’t want to 
live in England. He didn’t follow his family’s invitation to live in the U.S., 
either. He was aware of the fact that it would not be easy; what expected 
him was censorship, the security apparatus, and exhausted by war Gdańsk, 
Kashubia, Pomerania.

On Polish coast, 1947
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Już na Wybrzeżu, rok 1947
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Zadomowiwszy się w Gdyni, potem w Gdańsku, Lech Bądkowski rozpoczął 
swoją aktywność dziennikarską, literacką i społeczną. Miał kłopoty 
z cenzurą, często zmieniał redakcje. Jego debiut książkowy to powieść 
Kuter na strądzie, otwierająca mu drogę do członkostwa i działalności 
w Związku Literatów Polskich. W tym środowisku narodziły się przyjaźnie 
Bądkowskiego ze Zbigniewem Herbertem, Maciejem Słomczyńskim, 
Marianem Brandysem.

After settling in Gdynia, and then in Gdańsk, Lech Bądkowski started his 
journalist, literary and social activity. He had problems with censorship; 
he had to change editorial offices quite often. His book debut was the novel 
The Fishing Boat on the Beach (Kuter na strądzie), which opened the door 
to membership and activity in the Polish Writers’ Union for him. In this 
community he won friends like Zbigniew Herbert, Maciej Słomczyński, 
Marian Brandys.

Press ball, Lech Bądkowski dancing with Izabella Trojanowska, journalist and writer, Sopot, 1955 
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Bal prasy, Lech Bądkowski w parze z Izabellą Trojanowską, dziennikarką i pisarką, Sopot, 1955 
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Gdańsk. To miasto wybrał bardzo świadomie. Właśnie ono miało spiąć 
kluczowe wydarzenia z życia Bądkowskiego w jedną, logiczną klamrę: 
na przekór wichrowi dziejów, który w XX wieku miliony ludzi wyrywał 
z korzeniami z ich rodzinnych siedlisk. Ewolucja myślenia Bądkowskiego 
o mieście przebiegała stopniowo: Gdańsk jako pomost na drodze Polski do 
morza, Gdańsk jako przestrzeń przenikania się kultur, aż po Gdańsk jako 
stolica regionu, która w przyszłości miałaby się stać jednym z ośmiu – oprócz 
Warszawy – biegunów wzrostu cywilizacyjnego Polski.

Gdańsk. He chose this city very consciously. It was supposed to give logical 
braces to all key events in Bądkowski’s life: in spite of the storm of history 
that uprooted millions of people from their family habitats in the twentieth 
century. Bądkowski’s way of thinking about this city changed gradually: 
Gdańsk as a bridge on Poland’s road to the sea, Gdańsk as the space of merging 
cultures, and finally Gdańsk as the capital of the region that in the future 
was supposed to become one of eight – excluding Warsaw – poles of Poland’s 
development.

Father with daughter Sławina on a horse tram in the Long Street, Gdańsk, July 1959
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Ojciec z córką Sławiną w tramwaju konnym na ulicy Długiej, Gdańsk, lipiec 1959
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Podczas morskiej podróży (1967–1968) znalazł się przypadkiem w samym 
środku wojny izraelsko-arabskiej. Opisał to potem w reportażu Wielkie 
Jezioro Gorzkie. Podobnych rejsów odbędzie jeszcze kilka w swoim życiu 
i każdy z nich znajdzie potem swój literacki wyraz.

During a sea journey (1967–1968) he accidently found himself in the middle 
of the Arab-Israeli war. He later described it in the report Great Bitter Lake 
(Wielkie Jezioro Gorzkie). He went on several more sea journeys of this kind 
in his life and each of them found its literary expression.

Mozambique Channel, 1973
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Kanał Mozambicki, 1973
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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O fascynacji Gdańskiem świadczy m.in. jego praca badawcza. Bądkowski 
wracał w niej do źródeł miasta – grodu książąt pomorskich, wyłuskując 
z historii wszystkie kaszubskie tropy. W jego myśleniu Gdańsk odzyskiwał 
status miasta wielogłosowego i wielokulturowego.

His research work also proves that he was fascinated by Gdańsk. Bądkowski 
would go back to the roots of the city with it – the residence of Pomeranian 
dukes - finding all Kashubian trails in its history. In his way of thinking, 
Gdańsk was becoming a city of many voices and many cultures again.

Unveiling of the plaque dedicated to the Polish minority in the Free City of Danzig,
Gdańsk-Oliwa, June 1976
Photo: Alfons Klejna | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Odsłonięcie tablicy poświęconej Polonii gdańskiej, Gdańsk-Oliwa, czerwiec 1976
Fot. Alfons Klejna | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Swoje najważniejsze teksty dotyczące regionalizmu i samorządności 
napisał w latach 1976–1980. Większość z nich ukazała się w drugim obiegu 
wydawniczym, poza zasięgiem cenzury. Słowo „samorządność” było 
dla Bądkowskiego słowem-kluczem do zrozumienia życia publicznego. 
Bądkowski przekonywał, że samorząd wyzwala odpowiedzialność 
jednostkową i społeczną, pozwala czynić pracę sensowną, pozostawiając 
jej plon w regionie.

He wrote his most important texts about regionalism and self-governing 
between 1976 and 1980. Most of them were issued in the second circulation, 
out of censorship. The word “self-governance” was for Bądkowski the key 
word to understanding public life. Bądkowski insisted that self-governance 
triggers individual and civic responsibility, gives a meaning to work, as its 
results remain in the region.

August 1978
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Sierpień 1978
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Swoje koncepcje regionalistyczne Bądkowski konsekwentnie rozwijał 
i pielęgnował zwłaszcza na forum Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 
którego był współzałożycielem (1956). Był to pierwszy w PRL obywatel-
ski i pozarządowy ruch, zorganizowany wedle demokratycznych reguł. 
Zrzeszenie stało się ruchem masowym, liczącym 6 tysięcy członków. 
Istnieje do dziś.

Bądkowski consistently developed and nurtured his regionalist concepts, 
particularly within the Kashubian-Pomeranian Association, of which 
he was a co-founder (1956). It was the first civic and non-government 
movement in the Polish People’s Republic, organized according to rules 
of democracy. The Association became a mass movement, with 6000 
members. It exists to this day.

Election of the Board of the Kashubian-Pomeranian Association 
(Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), 1981
Photo: Alfons Klejna | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Wybory Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 1981
Fot. Alfons Klejna | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Szkołą obywatelskiego działania – pracy samorządowej i politycznej na 
rzecz regionu i Polski – była dla Bądkowskiego podchorążówka Zrzeszenia, 
czyli Klub Studencki „Pomorania”, którego był współzałożycielem 
i pierwszym prezesem (1962). Klub organizował spotkania z działaczami 
kaszubsko-pomorskimi, wieczory poetycko-muzyczne, wystawy. Chëcz 
w Łączyńskiej Hucie odbudowali sami studenci przy pomocy mieszkańców 
wsi. Co roku latem odbywał się w niej kilkudniowy zlot młodych twórców 
ludowych z całego Pomorza, kończący konkurs pod nazwą Ludowe Talenty.

The cadet school of the Association, which was the Students’ Club “Pomorania”, 
was for Bądkowski the school of civic activity – self-governance and political 
work for the region and Poland. He was its co-founder and the first president 
(1962). The club organized meetings with Kashubian-Pomeranian activists, 
poetry and music evenings, and exhibitions. A Kashubian house (chëcz) in 
Łączyńska Huta was rebuilt by students with the help of the villagers. Every 
summer a several-day meeting of young folk artists from all over Pomerania 
took place there, ending the competition called Folk Talents.

In front of the Kashubian house (chëcz) of the „Pomorania” Students’ Club, 
Łączyńska Huta, July 1977
Photo: Alfons Klejna | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Przed chëczą studentów z Klubu Studenckiego „Pomorania”, Łączyńska Huta, lipiec 1977
Fot. Alfons Klejna | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Od młodych z Pomoranii odebrał Medal Stolema, zwany Kaszubskim 
Noblem, przyznawany tym, którzy w sposób szczególny przyczynili się 
do rozwoju bądź promowania pomorszczyzny.

Young members of Pomorania awarded him the Stolem Medal, called also 
the Kashubian Nobel Prize, awarded to people who contributed in a special 
way to development or promotion of the Pomeranian region.

Stolem Medal awarding ceremony, Old Town City Hall in Gdańsk, 1978
Photo: Alfons Klejna | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Uroczystość wręczenia medali Stolema, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 1978
Fot. Alfons Klejna | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Pierwszy raz pod bramą Stoczni Gdańskiej im. Lenina znalazł się 15 sierpnia 
1980 roku. Uderzyła go sprawna organizacja, ład i samodyscyplina 
strajkujących. 20 sierpnia Bądkowski przygotował rezolucję gdańskich 
pisarzy popierającą strajk. Podpisała ją większość literatów. Następnego 
dnia zaniósł ją do strajkujących stoczniowców. Rezolucję przyjęto 
owacyjnie. Na wniosek Lecha Wałęsy Bądkowski został włączony w skład 
Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS).

He came to the gate of Gdańsk Lenin Shipyard on 15 August 1980 for the first 
time. He was impressed by good organization, order, and self-discipline of 
people on strike. On 20 August Bądkowski prepared a resolution of Gdańsk 
writers supporting the strike. It was signed by most writers. On the next day 
he brought it to the striking workers. The resolution was enthusiastically 
adopted. On request of Lech Wałęsa, Bądkowski was included in the 
Presidium of the Inter-Factory Strike Committee (Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy, MKS).

With Lech Wałęsa, Gdańsk Lenin Shipyard, August 1980
Photographer unknown | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Z Lechem Wałęsą, Stocznia Gdańska im. Lenina, sierpień 1980
Fot. autor nieznany | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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W strajkującej stoczni wyglądał nieco egzotycznie: starszy, lekko kulejący 
pan, wśród zrewoltowanej masy robotników. Władający kilkoma językami 
inteligent. Chłodny, zdystansowany, doświadczony w bojach. Autorytet 
i doświadczenie Bądkowskiego oraz znajomość języków obcych zostały 
bardzo szybko wykorzystane. Został pierwszym rzecznikiem prasowym 
MKS, potem NSZZ „Solidarność”. Zwalił mi się na głowę tłum dziennikarzy, 
wpierw tylko zagranicznych, już wkrótce także krajowych, magnetofony, 
kamery, wywiady, komunikaty, konferencje prasowe, diabli wiedzą co – 
wspominał po latach.

He looked somewhat exotic in the striking shipyard: an older, slightly 
limping gentleman among revolting workers. Member of the intelligentsia, 
speaking several languages. Bądkowski’s authority and experience, as well 
as knowledge of foreign languages, were soon put to good use. He became 
the first spokesperson of the MKS, and then the Solidarity trade union. 
“A crowd of journalists fell on my head, first from abroad only, later also 
from all over Poland, recorders, cameras, interviews, announcements, press 
conferences, hell knows what else,” he would recall years later.

Strike in the Gdańsk Lenin Shipyard, Lech Bądkowski next to Lech Wałęsa, August 1980
Photo: Zbigniew Trybek | ECS Collection

Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Lech Bądkowski obok Lecha Wałęsy, sierpień 1980
Fot. Zbigniew Trybek | Zbiory ECS
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Jako członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego został negocja-
torem w rozmowach z władzami. Szczególnie angażował się w pertraktacje
dotyczące ograniczenia cenzury. Został w stoczni do zakończenia strajku 
i podpisania Porozumienia Gdańskiego. Bądkowski nie miał złudzeń co do 
intencji ówczesnych władz. Wiedział, że ciężka praca nad wydzieraniem 
reżimowi wolności dopiero się zaczynała.

As Inter-Factory Strike Committee member he was a negotiator in talks 
with the authorities. He was particularly engaged in negotiations on 
the end of censorship. He stayed in the shipyard until the end, until the 
Gdańsk Agreement was signed. Bądkowski had no illusions concerning the 
intentions of authorities. He knew that hard work on ripping out freedom 
from the hands of the regime was just getting started.

Negotiations of striking workers with the government side; Lech Bądkowski, representing the 
strikers, is sitting opposite deputy prime minister Mieczysław Jagielski, who chaired the government 
delegation, August 1980
Photo: Stanisław Składanowski | ECS Collection

Negocjacje strajkujących ze stroną rządową, Lech Bądkowski, reprezentujący strajkujących, siedzi 
naprzeciwko wicepremiera Mieczysława Jagielskiego, który przewodniczył delegacji rządowej, 
sierpień 1980
Fot. Stanisław Składanowski | Zbiory ECS
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Prostą konsekwencją podpisania Porozumienia Gdańskiego była prak-
tyczna realizacja postulatu dotyczącego cenzury. Bądkowski niejako 
wdarł się z wolnym słowem na łamy reżimowej prasy. Już w 1980 roku 
w lokalnym „Dzienniku Bałtyckim” założył autonomiczną rubrykę 
„Samorządność”. Ukazało się 179 numerów, po czym przekształcono ją 
w ogólnopolski tygodnik „Samorządność” (1981), wychodzący w nakładzie 
ćwierć miliona egzemplarzy. Ukazały się jednak zaledwie trzy numery. 
Czwarty w całości skonfiskowały władze stanu wojennego.

A simple consequence of signing the Gdańsk Agreement was practical 
implementation of the demand concerning censorship. In a way, Bądkowski 
broke with free words into regime press. As soon as 1980 he started 
the autonomous column Self-governing (Samorządność) in the local 
newspaper Dziennik Bałtycki. 179 editions were issued, and then it was 
transformed into a weekly magazine Self-governing (Samorządność, 
1981), issued in a quarter million copies. However, only three issues 
appeared. The fourth was completely confiscated by the martial law 
authorities.

The first issue of Self-governing (Samorządność), November 1981
ECS Collection

Pierwszy numer „Samorządności”, listopad 1981
Zbiory ECS
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Lech Bądkowski zmarł 24 lutego 1984 roku w wieku 64 lat. Przy jego trumnie
wartę pełnili m.in. Lech Wałęsa, Bronisław Geremek oraz literaci: Zbigniew 
Herbert i Andrzej Perepeczko.

Lech Bądkowski died on 24 February 1984, aged 64. An honorary vigil 
at his coffin was held among others by Lech Wałęsa, Bronisław Geremek, 
and writers: Zbigniew Herbert and Andrzej Perepeczko.

Honorary vigil at the Lech Bądkowski coffin was held among others by Lech Wałęsa and 
Bronisław Geremek, Gdańsk, 28 February 1984
Photo: Alfons Klejna | Collection of the Kashubian Institute in Gdańsk

Honorową wartę przy trumnie Lecha Bądkowskiego pełnili m.in.: Lech Wałęsa i Bronisław 
Geremek, Gdańsk, 28 lutego 1984
Fot. Alfons Klejna | Zbiory Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku
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Trumna Bądkowskiego okryta była pomorską stanicą – żółtą z kaszubskim 
gryfem oraz flagą Solidarności. Jego pogrzeb na cmentarzu Srebrzysko 
w Gdańsku stał się polityczną manifestacją. Przybyło kilka tysięcy osób. 
Widzieli w nim wzorzec odpowiedzialnej postawy wobec własnego 
powołania, drugiego człowieka, społeczności lokalnej i ojczyzny. 

Bądkowski’s coffin was covered with the Pomeranian banner – yellow 
with the Kashubian griffin – and the Solidarity flag. His funeral at the 
Srebrzysko cemetery in Gdańsk became a political demonstration with 
many thousands participants. Several thousand people attended it. They 
saw him as a paradigm of responsibility towards one’s own vocation, other 
people, local community, and homeland.

Srebrzysko Cemetery, Gdańsk, 28 February 1984
Photo: Alfons Klejna | ECS Collection

Cmentarz Srebrzysko, Gdańsk, 28 lutego 1984
Fot. Alfons Klejna | Zbiory ECS
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Bakcylem samorządności zaraziło się od Bądkowskiego wielu młodych 
ludzi, dla których był nauczycielem, mistrzem i niedoścignionym wzorem 
obywatelskiej postawy. Wychował pokolenia działaczy oddanych swojej 
ojczyźnie. Dla wielu wciąż jest autorytetem.

Bądkowski infected many young people with the virus of self-governance, 
as for them he was a teacher, master, and unsurpassed example of civic 
attitude. He raised generations of activists devoted to their homeland. He 
is still an authority for many people.

Lech Bądkowski with grandson Barnim in the flat at Long Street, Gdańsk, autumn of 1982
Photo: Alfons Klejna | ECS Collection

Lech Bądkowski z wnukiem Barnimem w mieszkaniu przy ul. Długiej, Gdańsk, jesień 1982
Fot. Alfons Klejna | Zbiory ECS



Autorytety | Authorities  
Lech Bądkowski

O Europejskim 
Centrum Solidarności 

About the European 
Solidarity Centre

Europejskie Centrum Solidarności to nowoczesna instytucja kultury. 
Powstała po to, aby utrwalać pamięć o zwycięstwie Solidarności, budować 
nową tożsamość oraz tłumaczyć słowo „solidarność” na język współczesnych 
potrzeb człowieka i świata. ECS jest nie tylko muzeum upamiętniającym 
rewolucję Solidarności i upadek komunizmu w Europie, ale też ośrodkiem 
edukacyjnym i centrum badawczo-naukowym. Powstała żywa przestrzeń 
publiczna, strefa praktykowania solidarności i obywatelskości. Działalność 
publiczną pełnią tu biblioteka, archiwum i mediateka. W przestrzeni 
o  nazwie Solidarność Codziennie swoje miejsce znalazły organizacje 
pozarządowe, działające na rzecz dobra wspólnego, w tym Regionalne 
Centrum Wolontariatu. Ważną przesłanką jest także współpraca ze 
społeczeństwami, których wolność jest zagrożona.

Uroczyste otwarcie siedziby ECS przy pl. Solidarności 1 odbyło się 30–31 
sierpnia 2014 roku. Do końca 2019 roku gościliśmy na różnorodnych 
wydarzeniach 4,3 miliona osób, w tym ponad milion to zwiedzający 
wystawę stałą. Jesteśmy atrakcją turystyczną Gdańska – miasta wolności 
i solidarności – o międzynarodowej rozpoznawalności.

Zespół zabytków związanych z powstaniem NSZZ „Solidarność” – pomnik 
Poległych Stoczniowców 1970 wraz z placem Solidarności, historyczna 
Sala BHP, Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz ECS – został 
wyróżniony Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (2015). Komisja 
Europejska honoruje w ten sposób miejsca szczególnie istotne dla historii 
i kultury europejskiej, związane z ideą zjednoczenia oraz  wartościami 
demokratycznymi i humanistycznymi o ponadnarodowym znaczeniu. 
Rada Europy przyznała ECS Nagrodę Muzealną m.in. za działalność na 
rzecz promocji wolności i solidarności (2016).

Setki tysięcy gości i poruszenie, z jakim zwiedzający opuszczają wystawę 
stałą, dowodzą, że takie miejsce było bardzo potrzebne, a ideały solidarności – 
pisanej przez wielkie i małe „s” – pozostają aktualne. Wierzymy, że 
z doświadczenia polskiej drogi do wolności możemy również dziś czerpać 
energię społeczną, a w dziedzictwie Solidarności wciąż bije źródło 
ożywczych dla Europy idei.

/ ecs.gda.pl

European Solidarity Centre is a modern cultural institution. It was created 
to preserve the memory of the victory of Solidarity, create a new identity, 
and translate the word “solidarity” into the language of modern needs of 
people and the world. The ECS is not only a museum that commemorates 
the Solidarity revolution and fall of communism in Europe, but also an 
educational unit and a research and scientific centre. It was created as living 
public space, a zone where solidarity and citizenship are lived. The library, 
archive and media library serve as public activity space. The area called 
Solidarity Every day is the place for NGOs working for the common good, 
including the Regional Centre of Voluntary Work. An important premise 
is also cooperation with societies in which freedom is under threat.

The grand opening of the ECS facilities at Solidarity Square 1 took place on 
30-31 August 2014. By the end of 2019, about 4.3 million people participated 
in various events and over one million visited the permanent exhibition. 
We are a tourist attraction in Gdańsk – the city of freedom and solidarity – 
that is recognized internationally.

The complex of monuments combined with the foundation of the Solidarity 
trade union – the Monument to the Fallen Shipyard Workers 1970 with 
Solidarity Square, the historical H&S Hall, the Gate Number 2 of Gdańsk 
Lenin Shipyard and the ECS – were awarded the European Heritage 
Label (2015). This way the European Commission honours places that are 
particularly important for European history and culture, combined with the 
idea of unification and democratic and humanist values of supranational 
meaning. The European Council awarded the ECS its Museum Prize for 
activities focused on the promotion of freedom and solidarity (2016).

Hundreds of thousands of deeply moved visitors to the permanent 
exhibition prove that a place like this is much-needed, and the ideals of 
solidarity – written both with upper-case and lower-case letter ”s” – 
remain valid. We believe that the experience of Polish road to freedom can 
be a source of social energy also today, and that the Solidarity heritage is 
still a source of ideas that can be invigorating for Europe.

Instytut Kaszubski w Gdańsku Zrzeszenie Kaszubsko-PomorskieKaszubski Zespół Parlamentarny

LECH BĄDKOWSKI. AUTHORITIES
The exhibition, prepared by the European Solidarity Centre,
was for the first time presented in the Senate of Poland in 2009, 
on the 25th anniversary of Lech Bądkowski’s death. 
On his 100th birthday we would like to tell you this story again. 

EXHIBITION 2009
realisation | ECS team 
Patrycja Medowska, Krzysztof Korda, Agnieszka Rek, 
Violetta Kmiecik, Jakub Kuza
text | Paweł Zbierski 
graphic design | Mariusz Waras

EXHIBITION 2020
realisation | ECS team 
Przemysław Ruchlewski, Monika Krzencessa-Ropiak, 
Agnieszka Bacławska-Kornacka, Arkadiusz Bilecki, 
Magdalena Charkin-Jaszcza
substantive consultation | Krzysztof Korda
graphic adaptation | Mirosław Miłogrodzki
editing | Katarzyna Żelazek
proofreading | Mirosław Wójcik
translation into English | Anna Pilger

WE THANK
Mrs. Sławina Kosmulska and professor Józef Borzyszkowski 
for granting us access to archive materials

Partnerzy | Partners

Organizator | Organiser 
Europejskie Centrum Solidarności

LECH BĄDKOWSKI. AUTORYTETY
Pierwszy raz wystawa, przygotowana przez Europejskie Centrum Solidarności, 

została zaprezentowana w 2009 roku w Senacie RP 
z okazji 25 rocznicy śmierci Lecha Bądkowskiego.

 W 100 rocznicę urodzin jeszcze raz chcemy opowiedzieć Państwu tę historię. 

WYSTAWA 2009 
realizacja | zespół ECS 

Patrycja Medowska, Krzysztof Korda, Agnieszka Rek, 
Violetta Kmiecik, Jakub Kuza

tekst | Paweł Zbierski 
projekt graficzny | Mariusz Waras

WYSTAWA 2020
realizacja | zespół ECS 

Przemysław Ruchlewski, Monika Krzencessa-Ropiak, 
Agnieszka Bacławska-Kornacka, Arkadiusz Bilecki, 

Magdalena Charkin-Jaszcza
konsultacja merytoryczna | Krzysztof Korda
adaptacja graficzna | Mirosław Miłogrodzki

redakcja | Katarzyna Żelazek
korekta | Mirosław Wójcik

tłumaczenie na język angielski | Anna Pilger
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pani Sławinie Kosmulskiej i prof. Józefowi Borzyszkowskiemu 

za udostępnienie archiwaliów


