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Sebastian Pilarski

Marsz głodowy w Łodzi
30 lipca 1981 r.
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(AIPN Łd)

Marsz głodowy zorganizowany 30 lipca 1981 r.
w Łodzi przez Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej na trwałe zapisał się
w pamięci mieszkańców miasta. Był to największy masowy protest zorganizowany w Polsce po
sierpniu 1980 r. Decyzja o przeprowadzeniu akcji
sprowokowana została dramatycznym stanem
zaopatrzenia sklepów w podstawowe produkty

spożywcze. W sytuacji, gdy widmo głodu stało
się realne, komunistyczne władze nie potrafiły
znaleźć skutecznego sposobu rozwiązania bolączek polskiego społeczeństwa, zmuszonego
do wielogodzinnego stania w wydłużających się
kolejkach po podstawowe produkty. Szczególnie
zmęczone „kartkowo-kolejkową” rzeczywistością
były kobiety, które – łącząc obowiązki zawo-
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dowe z prowadzeniem gospodarstw domowych
– każdego dnia traciły wiele godzin na stanie
„w ogonku”, i to bez gwarancji dokonania zakupu. Narastające braki rynkowe – odczuwane
szczególnie mocno zarówno w samej Łodzi, jak
i regionie – w naturalny sposób skutkowały
wzrostem społecznej frustracji, grożąc wybuchem
niekontrolowanego niezadowolenia.

(ZOD)

(ZOD)
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Dojrzewanie kryzysu
Napięcie społeczne narastało od dłuższego
czasu, mimo nieudolnych prób rządu załagodzenia sytuacji. Spodziewanych rezultatów nie
przyniosło wprowadzenie od początku kwietnia
1981 r. kartek na mięso i jego przetwory. Niebawem
reglamentacją objęto również sprzedaż masła,
tłuszczów, mąki, ryżu i mleka dla niemowląt,
a nawet mydła i proszku do prania. Latem 1981 r.
wśród łodzian panowało przekonanie, że poziom
zaopatrzenia w produkty spożywcze jest najgorszy
od końca II wojny światowej. Dla zilustrowania
ówczesnych realiów warto przytoczyć fragment
analizy sporządzonej przez Służbę Bezpieczeństwa w połowie lipca tego roku:

Analizując sprzedaż mięsa i jego przetworów
za 13 dni miesiąca lipca stwierdzono [o] około
15 proc. większą sprzedaż niż wynika to z rozdzielnika na bony towarowe. Prawdopodobnie
przyczyną tego jest realizowanie bonów towarowych
z innych województw. W związku z powyższym
władze m. Łodzi poleciły obsłudze sklepów
baczniejsze zwracanie uwagi na ostemplowanie
kart na odwrocie.

Można z tego sądzić, że jedynym pomysłem na poprawę sytuacji w zaopatrzeniu było
zwiększenie kontroli nad dystrybucją towarów
i wprowadzanie kolejnych podwyżek cen. Brako-
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wało natomiast jakiejkolwiek refleksji na temat
systemowych błędów gospodarki centralnie
planowanej, której jedną z cech dominujących
był permanentny niedobór towarów.
Przytoczoną powyżej argumentacją o realizowaniu w mieście przydziałów kartkowych
na wyroby mięsne przez mieszkańców spoza
województwa posłużył się prezydent Łodzi
Józef Niewiadomski, zaproszony 9 lipca 1981 r.
na posiedzenie ZR Ziemi Łódzkiej. Nieprzekonani związkowcy żądali od władz lokalnych
i ogólnopolskich podjęcia konkretnych działań,
m.in. w postaci korekty niesprawnego systemu
dystrybucji kartek.

Trzy dni później Rada Ministrów podjęła
uchwałę o obniżeniu w sierpniu i wrześniu należnych przydziałów o 20 proc., co miało umożliwić
pokrycie przydziałów w produktach dostępnych
na rynku. Tymczasem nie tylko brakowało mięsa,
lecz również realne stało się ograniczenie sprzedaży
chleba. Komuniści zdawali sobie z tego sprawę:
Dość drastycznie wygląda sytuacja w zaopatrzeniu branży piekarniczej w mąkę. Z posiadanych
informacji wynika, że w aglomeracji łódzkiej
na trzeci kwartał brakuje […] potwierdzenia na
mąkę w ilości ok. 4 tys. ton. Piekarnie przemysłowe nie posiadają wymaganego czternastodniowego zapasu mąki i obecnie pracują na tzw.
styku. Mąkę ze środków transportu kieruje się
bezpośrednio do produkcji. W dniu 13 lipca br.
przejściowy brak mąki pszennej spowodował
przestój piekarni przemysłowej, a w związku
z tym nastąpił wypad produkcji w ilości około
6 ton pieczywa.

Informacje te były, rzecz jasna, skrzętnie
ukrywane przed opinią publiczną, a w opatrzonych klauzulą tajności dokumentach „zachwianie
rytmiki dostaw mąki” tłumaczono „brakiem
ogumienia oraz części zamiennych do środków
transportu”. W większości sklepów brakowało
nawet soli.
W połowie miesiąca, 15 lipca, Walne Zebranie
Delegatów Ziemi Łódzkiej podjęło uchwałę
o rozpoczęciu 27 lipca kilkudniowego protestu,
którego kulminacją miał być marsz głodowy
kobiet. Do opracowania szczegółowego harmonogramu protestu zobowiązano Zarząd
Regionalny NSZZ „Solidarność”, a już 17 lipca
na budynkach łódzkich zakładów pracy pojawiły się hasła wyrażające niezadowolenie
z powodu braków rynkowych.
Od tego momentu bieg wydarzeń wyraźnie przyspieszył. 23 lipca Zarząd Regionalny
zdecydował o zorganizowaniu w dniach 27–30
lipca akcji protestacyjnej. Zrezygnowano przy
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tym ze strajków (już 10 lipca Prezydium ZR
wystąpiło z apelem o powstrzymanie się od ich
organizacji), aby uniemożliwić władzom PRL
utrzymywanie, że trudności zaopatrzeniowe są
skutkiem „przerw w pracy” inicjowanych przez
„Solidarność”. Masowy udział kobiet miał
podkreślić dramatyzm sytuacji ekonomicznej, a także zmniejszyć prawdopodobieństwo
ewentualnych prowokacji. W dniu rozpoczęcia czterodniowego protestu Prezydium ZR
w ostrej formie zażądało od władz państwa
rozwiązania problemów zaopatrzeniowych
w ciągu trzech tygodni, zapowiadając podjęcie decyzji o dalszym proteście po dokonaniu
analizy bieżącej sytuacji. Domagano się m.in.:
usprawnienia systemu reglamentacji, poprawy
sytuacji zaopatrzeniowej i wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za braki rynkowe, jak również cofnięcia
decyzji o obniżeniu norm przydziału mięsa
i przetworów mięsnych.

(ZOD)
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Przebieg protestu 27–29 lipca 1981 r.
Zaplanowaną na 30 lipca manifestację kobiet poprzedziły przejazdy ul. Piotrkowską (od
pl. Niepodległości do pl. Wolności) 130 pojazdów
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
(27 lipca), Państwowej Komunikacji Samochodowej
(28 lipca) i Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „Transbud” (29 lipca).
Na samochodach zamieszczono hasła: „Głód!”,
„Głód doktryną socjalizmu”, „Chcemy chleba”,
„Czym nakarmicie Wasze dzieci?”, „Jeść!”, „Rząd
drukuje kartki bez pokrycia”, „Naszym dzieciom

jeść”, „Rząd rządzi, partia kieruje, naród głoduje”, „Jesteśmy głodni”, „Jak jeść kartki nożem
i widelcem?”, „Chcesz się zagłodzić – zamieszkaj
w Łodzi”, „Dość tego – kolejki stoją 24 godziny”,
„Stój Polaku, stój w kolejce – aż Ci z bólu pęknie
serce”, „Jeśli nie umiecie rządzić, oddajcie władzę
w nasze ręce”’, „Głodni wszystkich krajów, łączcie
się”, „Przez kartki do socjalizmu”, „Jeśli chcecie
obronić swoje dupy – dajcie mięsa, chleba, zupy”.
Każdego dnia protestu pojazdy z włączonymi światłami i sygnałami dźwiękowymi
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zatrzymywały się przed Urzędem Miasta Łodzi, a wzdłuż ul. Piotrkowskiej gromadziły się
spontanicznie tysiące łodzian, wspierających
brawami i okrzykami uczestników przejazdów. Jak odnotowała bezpieka, kawalkadę
poprzedzała udekorowana biało-czerwonymi
flagami wołga, którą jechali działacze Zarządu
Regionalnego, a z samochodów osobowych
MPK poprzez głośniki „nawoływano łódzkie
kobiety pracujące do udziału w dniu 30 bm.
w tzw. marszu głodowym”.

(MW)

(MW)

(MW)
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Marsz głodowy
Zapowiadanego dnia, 30 lipca 1981 r., kobiety
zaczęły gromadzić się na placu przed katedrą
i w przyległych ulicach już ok. godz. 14.00.
Zgromadzonych ze schodów świątyni pobłogosławił bp Józef Rozwadowski. Do zachowania
spokoju podczas marszu wezwał przewodniczący
ZR Ziemi Łódzkiej Andrzej Słowik. Po jego
wystąpieniu pochód ruszył. Między godz. 15.50
a 18.00 uczestnicy marszu głodowego przeszli
ul. Piotrkowską od Bazyliki Archikatedralnej
do pl. Wolności.
Protestujące kobiety niosły transparenty:
„Nie dzielić Polski, dzielić chleb”, „Czy głodne
dzieci to cel socjalizmu?”, „Partia Lenina cytuje,

a naród głoduje”, „Głodujący wszystkich krajów,
łączcie się”, „Zjemy kanie na śniadanie” (hasło
to nawiązywało do nazwiska I sekretarza KC
PZPR Stanisława Kani), „Dzieci – przyszłość
narodu – umrą z głodu”, „35 lat partyjnej władzy. Jesteśmy głodni… będziemy nadzy”, „Trzy
zmiany – jeden głód”, „Nie damy się podzielić
różnymi kartkami” oraz skandowały hasła
o podobnej treści.
Podobnie jak w poprzednich dniach, protestujący zatrzymali się przed UMŁ, gdzie
w imieniu organizatorów głos ponownie zabrał
Słowik. Opracowane przez ZR NSZZ „Solidarność” postulaty adresowane do włodarzy
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miasta i władz centralnych odczytała Janina
Kończak, przewodnicząca Komisji Zakładowej
w Łódzkich Zakładach Przemysłu Gumowego
„Stomil” i członkini ZR. Odśpiewano hymn
narodowy, „Rotę” oraz „Boże, coś Polskę”. Po
dwudziestu minutach, nie doczekawszy się żadnej
reakcji ze strony prezydenta Niewiadomskiego
ani urzędników magistratu, marsz ruszył dalej.
Zakończyły go przemówienia wygłoszone przez
przedstawicieli związku na pl. Wolności.
Przemarsz zabezpieczała służba porządkowa
„Solidarności”, która z pomocą liny starała się
uniemożliwić przeniknięcie do kolumny osobom
usiłującym zakłócić pokojowy charakter protestu.
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Podczas manifestacji nie doszło do interwencji
Milicji Obywatelskiej, mimo iż regionalne władze związku po raz pierwszy podjęły decyzję
o wyprowadzeniu ludzi na ulice.
Według znacznie zaniżonych danych
MO, w marszu uczestniczyło 20 tys. osób
(organizatorzy szacowali liczbę uczestników
na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy). Wzięły
w nim udział delegacje zakładów pracy z Aleksandrowa Łódzkiego, Bełchatowa, Brzezin,
Głowna i Łasku, a na całej trasie zgromadziły
się tysiące mieszkańców Łodzi. Czterodniowy
protest uzyskał akceptację władz miejskich,
które zgodziły się na jego organizację na
ul. Piotrkowskiej, odrzuciwszy propozycję
zorganizowania akcji w al. Kościuszki, by nie
dopuścić do obecności demonstrantów przed
gmachem Komitetu Łódzkiego PZPR.
Wydarzenia w Łodzi odbiły się szerokim
echem w Polsce i za granicą – marsz głodowy relacjonowało 99 dziennikarzy (m.in. ze
Stanów Zjednoczonych, Republiki Federalnej
Niemiec i Francji), akredytowanych w Biurze
Prasowym ZR.
Akcja protestacyjna była spektakularnym
sukcesem „Solidarności”. Zasadność jej przeprowadzenia uznał nawet Łódzki Komitet
Frontu Jedności Narodu, choć przestrzegał, iż
może ona zagrozić Porozumieniom Sierpniowym. Władze zostały zmuszone do realizacji
niektórych postulatów, co usprawniło system

reglamentacji. Podstawowe problemy pozostawały jednak nierozwiązane, o czym świadczy
treść dokumentów z sierpnia i września 1981 r.:

Wielu osobom nie udało się zrealizować
lipcowych kartek na mięso, w związku z czym

wydłużono czas ich ważności do 22 sierpnia.
Sytuacja powtórzyła się w kolejnym miesiącu.
Nadal notowano poważne niedobory mleka
i jaj, a mieszkańcy aglomeracji łódzkiej przez
wiele godzin stali w kolejkach w oczekiwaniu na
dostawy chleba. O skali problemów świadczy
na przykład fakt, że we wrześniu w ogóle nie
dostarczono do sprzedaży reglamentowanego
proszku do prania.
Podobne protesty – choć na mniejszą skalę – zostały zorganizowane przez regionalne
struktury „Solidarności” w innych miastach,
np. 29 i 30 lipca w Bełchatowie, 30 lipca w:
Łasku, Pabianicach, Zduńskiej Woli, Zelowie

(MW)

(MW)

W dalszym ciągu panuje napięta sytuacja
w zaopatrzeniu aglomeracji łódzkiej w pieczywo. Wzrost cen nie spowodował zmniejszenia
popytu […]. W tej sytuacji trudno jest mówić
o poprawie jakości pieczywa bądź o zwiększeniu
asortymentu. Również duży popyt notuje się
w makaronach.
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i Zgierzu, a dzień później w Aleksandrowie
Łódzkim (w formie wiecu), Koluszkach i Ozorkowie. Dokładnym odwzorowaniem łódzkiej
akcji z 27–30 lipca były działania podjęte w tym
samym terminie w Piotrkowie Trybunalskim
i Tomaszowie Mazowieckim. Pierwszy marsz
głodowy natomiast odbył się w Kutnie już
25 lipca.
Ostatecznie 12 sierpnia 1981 r. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”
zwróciła się do lokalnych ogniw związku o rezygnację z tej formy protestu, którą zastosowano
również w Olsztynie, Białymstoku, Włocławku,
Krakowie i Szczecinie.

(MW)

(MW)

17

(ZOD)

(ZOD)

18

(ZOD)

19

(ZOD)

(AIPN Łd)

(AIPN Łd)

20

Działania Służby Bezpieczeństwa
Pogłębiający się kryzys ekonomiczny sprawiał,
że bezpieka z jeszcze większą intensywnością próbowała inwigilować „Solidarność”, aby móc zapobiegać
wybuchom społecznego niezadowolenia. 28 lipca
1981 r. Wydział IIIA Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Łodzi, zajmujący się głównie „operacyjną kontrolą” przemysłu i rozpracowaniem ruchu
związkowego, wszczął sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Akcja”. W uzasadnieniu tej
decyzji podkreślano „aktywność NSZZ »Solidarność«
Ziemi Łódzkiej przejawiającą się w organizowaniu
manifestacji ulicznych i działania wykraczające poza
działalność statutową związku (głoszenie haseł politycznych i politycznych prowokacji)”. Celem działań
było przede wszystkim ustalenie, czy protest zainicjo-

wany przez związek nie stanowi naruszenia prawa,
a w przypadku stwierdzenia tego faktu – wszczęcie
postępowania przygotowawczego.
Bieżącą kontrolę nad przebiegiem marszu
głodowego sprawował Wydział „B” łódzkiej
komendy, którego zadaniem było prowadzenie
tzw. obserwacji zewnętrznej. W dniu przemarszu na ul. Piotrkowskiej do akcji wkroczyły trzy
sekcje obserwacyjne złożone łącznie z piętnastu
wywiadowców (z zakamuflowanymi aparatami
fotograficznymi, środkami łączności i magnetofonami) oraz sześć samochodów służbowych
(wyposażonych w środki łączności; dwa auta
pozostawały w rezerwie). Bezpieka wykorzystała
ponadto cztery zakryte punkty obserwacyjne zloka-
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lizowane m.in. w okolicach UMŁ i na pl. Wolności,
obsadzone przez funkcjonariuszy dysponujących
aparatami fotograficznymi z teleobiektywami.
Ulica Piotrkowska podzielona została na pięć
sektorów, obsadzonych łącznie przez osiemdziesięciu funkcjonariuszy, wspieranych przez „grupę
foto-filmową”. Do dyspozycji pozostawała grupa
odwodowa składająca się z 22 osób.
Materiały dokumentujące działania łódzkiej SB
podjęte w związku z organizacją marszu głodowego
znajdują się dziś w zasobie archiwum Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, a szczególną wartość ma zapis filmowy demonstracji,
będący wymownym świadectwem obrazującym
charakter i skalę protestu.
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