
NIEDZIELA, 9 MARCA 2025 
DZIENNIK BAŁTYCKI? ?NIEDZIELA, 9 MARCA 2025 

DZIENNIK BAŁTYCKI8  |  SIERPIEŃ 1980 WTOREK 
16 sierpnia 2022 ????????????????  | ?NIEDZIELA 

9 MARCA 2025 SIERPIEŃ 1980 | 9 WTOREK 
16 sierpnia 2022

W l i p c u  
i sierpniu 
1980 r. 
strajko-
wało bli-
sko mi-

lion Polaków. Za tą ogromną 
liczbą kryją się konkretne emo-
cje, ludzkie dramaty, dylematy, 
radości i smutki. Szczęśliwie, 
nie ma potrzeby przypominać 
nazwisk wielkich liderów „Soli-
darności”, stały się one bowiem 
częścią żywej pamięci społecz-
nej. Ale pamiętajmy, że „Soli-
darność” w 1981 r. tworzyło 10 
mln zwykłych ludzi. 

Warto zadać sobie trud, 
aby postawić się w ich sytuacji 
i pokonać barierę wyobraźni 
historycznej i emocjonalnej. 
Co przeżywali ludzie w lipcu 

i sierpniu roku 1980, jakie 
mieli nadzieje, co myśleli 
o przyszłości? Jak zmieniała 
się ich perspektywa, kiedy 
strajk w Stoczni Gdańskiej 
podjęty 14 sierpnia dwa dni 
później niemal upadł, by osta-
tecznie przerodzić się w strajk 
solidarnościowy, który zakoń-
czył się podpisaniem 31 sierp-
nia historycznych porozu-
mień?  

Cyklowi publikacji, które 
Instytut Pamięci Narodowej 
przygotował wraz z „Dzienni-
kiem Bałtyckim”, przyświe-
cała w pierwszej kolejności 
myśl, aby przywołać te zwy-
kłe doświadczenia strajkują-
cych, działaczy i innych osób 
wspierających „Solidarność”, 
niekoniecznie historycznych 

liderów, niekoniecznie miesz-
kańców wielkich miast. 

Z pewnością w sierpniu 
1980 r. stało się coś niezwy-
kłego. Za sprawą strajków oraz 
podpisanej umowy Stocznia 
Gdańska stała się symbolem 
polskiego porozumienia. 
Z jednej strony do stołu usie-
dli strażnicy wolności, pra-
gnący swobody dla Polski i ca-
łej Europy Środkowo-
Wschodniej, a z drugiej straż-
nicy zniewolenia. Presja wy-
warta przez strajkujących oka-
zała się silniejsza niż potęga 
władzy komunistycznej.  

Jak opisać, jak zrozumieć 
istotę „Solidarności”, tej histo-
rycznej, ale też jej uniwersal-
nego pierwiastka? Jak w so-
czewce skupiają się tu ważne 

polskie cechy – przywiązanie 
do wolności i samorządności, 
ale i przekonanie, że o ważne 
rzeczy trzeba walczyć. Głębo-
kie słowa św. Pawła sprzed 
dwóch tysięcy lat są tu najlep-
szą wskazówką. W Liście 
do Galatów Apostoł Narodów 
pisał: „Jeden drugiego brze-
miona noście i tak wypełniaj-
cie prawo Chrystusowe” (Ga 
6,2). To zobowiązanie po-
winno stać się naszym naro-
dowym credo, wyzwaniem 
oraz lekcją do przemyślenia. 
Wierzę, że dzięki Sierpniowi 
’80 zobowiązanie to zostało 
zapisane głęboko w naszych 
sercach i umysłach. Wszyscy 
służmy wolnej, demokratycz-
nej i społecznie odpowiedzial-
nej Polsce.

PONADCZASOWE 
IDEAŁY

 W XX w. Polakom niejednokrotnie przyszło odegrać znaczącą rolę historyczną. Tak stało się m.in. w latach 1920 i 1980, 
kiedy Polska wywarła przełomowy wpływ na losy świata. Najpierw obroniliśmy Europę przed nawałą bolszewicką, 

a w sierpniu 1980 r., gdy rodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, cały świat poznał cechy 
polskiego narodu i wyznawane przez niego wartości: wielkie pragnienie wolności, gotowość niesienia pomocy innym, 

upominanie się o godność każdego oraz solidaryzm społeczny.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki
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1. 
Dlatego, że sierpniowe 

strajki dały impuls do powsta-
nia potężnego ruchu społecz-
nego. Wkrótce po tym, jak wła-
dze komunistyczne pozwoliły 
na zarejestrowanie NSZZ „Soli-
darność”, do związku zapisało 
się ponad 9 mln Polaków. Dla 
porównania Polska Zjedno-
czona Partia Robotnicza w mo-
mencie swojego szczytowego 
rozwoju liczyła nieco ponad 3 
mln członków. A dodać trzeba, 
że zapisywanie się do PZPR nie 
zawsze było dobrowolne. 

 
2. 

Dlatego, że powstanie „So-
lidarności” niweczyło wielolet-
nią politykę atomizacji, zastra-
szania i manipulowania społe-
czeństwem. W sierpniu 1980 r. 
ludzie zaczęli mówić własnym 
głosem. Stworzyli struktury 
wielkiego związku, które si-
łowo zostały zniszczone do-
piero w stanie wojennym.  

3. 
Dlatego, że opresyjny sys-

tem komunistyczny nie był 
w stanie zapobiec masowym 
protestom, a w końcu także 
powstaniu „Solidarności”. 
Brutalna, zorganizowana pań-
stwowa przemoc okazała się 
bezsilna w obliczu pokojo-
wego strajku. 

 
4. 

Dlatego, że powstała 
po Sierpniu „Solidarność” była 
pierwszą polską niezależną or-
ganizacją polityczną od czasu 
zakończenia II wojny świato-
wej. Niezależność tę gwaranto-
wał pierwszy z 21 postulatów. 
Dzięki „Solidarności” polskie 
społeczeństwo stało się pod-
miotem. 

 
5. 

Dlatego, że Sierpień ’80 to 
niezwykły czas, kiedy sumie-
nie i pragnienie wolności stały 
się motorem napędowym dzie-
jów. Nigdy nie rozstrzygniemy, 
na ile proces ten uruchomiły 
dwa lata wcześniej pamiętne 
słowa Jana Pawła II o Duchu 

TRZYNAŚCIE POWODÓW, 
DLA KTÓRYCH SIERPIEŃ ’80 

BYŁ WIELKIM CZASEM DLA POLAKÓW

i odnowie, wygłoszone 
na placu Zwycięstwa w Warsza-
wie. Po latach socjolog Jadwiga 
Staniszkis nazwie idee stojące 
za pierwszą „Solidarnością” 
z lat 1980–1981 piękną i utopijną 
wizją łączącą wolność i spra-
wiedliwość, bez polityki i kom-
promisów. Jeśli „Solidarność” 
była rewolucją, była to niewąt-
pliwie rewolucja moralna. 

 
6. 

Dlatego, że w sierpniu 
1980 r. Stocznia Gdańska stała 
się politycznym hydeparkiem, 
gdzie wystąpić mógł każdy. Pa-
tos mieszał się z żartem, sa-
crum z profanum. Jedni pu-
blicznie się kajali, inni przystę-
powali do spowiedzi i uczestni-
czyli w mszy, jeszcze inni oglą-
dali występ aktorów Teatru 
Wybrzeże. Niektórzy obserwo-
wali strajk z perspektywy swo-

istych turystów. W tym samym 
czasie toczyły się negocjacje 
polityczne, które zakończyły 
się 31 sierpnia 1980 r. podpisa-
niem porozumienia. 

7. 
Dlatego, że Sierpień ’80 po-

kazał, że nie chodzi o sam chleb 
ani nawet o chleb z wędliną 
Pierwsze strajki w lipcu 1980 r. 
wybuchły co prawda bezpo-
średnio po ogłoszeniu kolejnej 
podwyżki cen mięsa, a bezpo-
średnim powodem podjęcia ak-
cji strajkowej 14 sierpnia było 
zwolnienie z pracy Anny Walen-
tynowicz, niemniej jednak 
pierwsze punkty spośród słyn-
nych 21 postulatów sformuło-
wanych w nocy z 16 na 17 sierp-
nia dotyczyły spraw fundamen-
talnych, ustrojowych, związa-
nych z głęboką reformą spo-
łeczną. Chodziło o godność każ-
dego człowieka, o wolność 

słowa, o prawo społeczeństwa 
do decydowania w sprawach, 
które go dotyczą. „Solidarność” 
przypomniała, że idee się liczą. 

 
8. 

Dlatego, że za sprawą straj-
ków sierpniowych Polska zo-
stała przedmiotem zaintereso-
wania niemal całego świata. 
Do Stoczni Gdańskiej przyje-
chali dziennikarze i korespon-
denci zagraniczni. „Solidar-
ność” stała się modna. To głów-
nie dzięki jej popularności kry-
tycy 34. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmowego w Cannes 
przyjęli film Człowiek z żelaza 
Andrzeja Wajdy z takim entuzja-
zmem, przyznając mu pierwszą 
w historii polskiej kinematogra-
fii Złotą Palmę. Od czasu Sierp-
nia ’80 słowo „solidarność” zy-
skało nowe znaczenie, a logotyp 
„Solidarności” przygotowany 

przez Jerzego Janiszewskiego 
jest jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych znaków graficz-
nych na świecie. 

9. 
Dlatego, że liderzy straj-

kowi i przywódcy późniejszej 
„Solidarności” stali się bohate-
rami masowej wyobraźni. 
Strajkujący byli młodą, od-
ważną i uśmiechniętą twarzą 
ówczesnej szarej Polski. To był 
czas Aliny Pienkowskiej, Wła-
dysława Frasyniuka, Andrzeja 
Kołodzieja i wielu innych. 
Anna Walentynowicz została 
uznana przez prestiżowy ma-
gazyn „Time” za Kobietę Roku 
1980, a Lech Wałęsa odebrał 
w 1983 r. pokojową Nagrodę 
Nobla. 

 
10. 

Dlatego, że sprzeciw wo-
bec komunistycznej władzy nie 

miał charakteru ani klasowego, 
ani regionalnego. Protestowali 
stoczniowcy, kierowcy, górnicy, 
pisarze i naukowcy. Protesto-
wali gdańszczanie, elblążanie, 
szczecinianie, wrocławianie 
i lublinianie. Jedni solidarnie 
walczyli o drugich. W jednym 
z 21 postulatów domagano się 
m.in. uwolnienia więźniów po-
litycznych. Do „Solidarności” 
obok robotników należeli pro-
fesorzy, dziennikarze, rolnicy, 
pielęgniarki i studenci. Porozu-
mienie z 31 sierpnia wypraco-
wali robotnicy – we współpracy 
z ekspertami. 

 
11. 

Dlatego, że Sierpień ’80 
uruchomił procesy, stanowiące 
pierwszy akt transformacji sys-
temowej, który był świętem ca-
łego narodu i znakiem nadziei 
na zmianę. Skutki Sierpnia ’80 

i pierwszej „Solidarności” – 
społeczne, polityczne i kultu-
rowe – dalece wykraczały poza 
oddziaływanie większości ru-
chów obywatelskich.  

 
12. 

Dlatego, że do dziś powsta-
nie „Solidarności” pozostaje 
wyzwaniem dla badaczy 
i do dziś jawi się jako fenomen 
wymykający się teoriom socjo-
logicznym, przekraczający hi-
storyczne doświadczenia in-
nych ruchów społecznych.   

 
13. 

Dlatego, że idee stojące 
za pierwszą „Solidarnością” da-
lej są potrzebne i żywotne. Nie 
jesteśmy tylko konsumentami. 
Każdy z nas się liczy. „Solidar-
ność” pozwala wierzyć, że nas 
Polaków – jako wspólnotę poli-
tyczną – dalej coś łączy. 

SIERPIEŃ ’80 I POCZĄTKI „SOLIDARNOŚCI” W SŁUPSKU, 
LĘBORKU, TCZEWIE I ELBLĄGU

KRZYSZTOF FILIP 
IPN GDAŃSK  

 

L ato 1980 r. stanowiło 
punkt zwrotny w hi-
storii powojennej Pol-
ski. Preludium do naj-

większego kryzysu komunistów 
stanowiła wysoka podwyżka 
cen na mięso i wędliny, wprowa-
dzona 1 lipca przez rząd 
Edwarda Babiucha. Objęła też 
zakładowe bufety i stołówki, 
gdzie żywiły się rzesze robotni-
ków. W kolejnych zakładach 
pracy w kraju podejmowano 
strajki, które z upływem czasu 
stawały się coraz lepiej skoordy-
nowane. 

W początkach sierpnia 
1980 r. pracownicy poszczegól-
nych słupskich przedsiębiorstw 
(m.in. Państwowych Zakładów 
Przemysłu Skórzanego „Alka”) 
zaczęli wysuwać postulaty i żą-
dania o charakterze ekonomicz-
nym, przede wszystkim płaco-
wym. 18 sierpnia, na wieść o wy-
darzeniach w Gdańsku i Gdyni, 
akcje strajkowe podjęto 
w Stoczni „Ustka” w Ustce oraz 
w PKP w Słupsku. W następ-
nych dniach fala strajkowa ob-
jęła kolejne zakłady wojewódz-
twa słupskiego. Wśród nich zna-
lazły się również takie lęborskie 
przedsiębiorstwa, jak „Włókno-
len”, Spółdzielnia Metalowo-
Odlewnicza „Spomel” czy Za-
kłady Wytwórcze Aparatury 
Wysokiego Napięcia (ZWAR). 
W miarę rozwoju sytuacji ciężar 
oczekiwań strajkujących prze-
sunął się z postulatów czysto 
ekonomicznych w stronę żądań 
politycznych, dotyczących 
przede wszystkim utworzenia 
wolnych związków zawodo-
wych. Zarówno miejscowa ad-
ministracja, jak i KW PZPR 
w Słupsku nie potrafiły zahamo-
wać fali protestów. Łącznie 

do końca miesiąca w całym wo-
jewództwie słupskim zastrajko-
wały 42 zakłady pracy. Podpisa-
nie Porozumień Gdańskich 31 
sierpnia 1980 r. przyniosło 
pewne uspokojenie w regionie. 
Z całą mocą podjęto akcję two-
rzenia nowego związku. 5 wrze-
śnia powołano Międzyzakła-
dową Organizację Związkową 
w Słupsku, której przewodni-
czył Kazimierz Duda. Wkrótce 
MOZ przekształcono w Woje-
wódzki Międzyzakładowy Ko-
mitet Założycielski NSZZ 
w Słupsku, by później przemia-
nować go na MKZ. Pod koniec 
września 1980 r. organizacja 
NSZZ „Solidarność” w woje-
wództwie słupskim liczyła 16,5 
tys. członków. 

Interesujący był sposób for-
mowania się lęborskiej „Solidar-
ności”. 17 września 1980 r. w No-
wej Wsi Lęborskiej zebrało się 48 
delegatów z 18 strajkujących za-
kładów Lęborka i okolicy, którzy 
zadecydowali o akcesie Między-
zakładowego Komitetu Pracow-
niczego do MKZ w Gdańsku. 
Mimo administracyjnej przyna-
leżności do województwa słup-
skiego działacze dokonali wy-
boru regionu, z którym łączyły 
ich silniejsze powiązania. Decy-
zja ta spotkała się z chłodnym 
przyjęciem lokalnych struktur, 
naturalnie ciążących ku Słup-
skowi. W efekcie 16 lutego 1981 r. 
prezydium MKK „Ziemia Lębo-
rska” uchwaliło wcielenie struk-
tur do MKZ w Słupsku, co z kolei 
wywołało negatywny odzew 
zwolenników podległości Gdań-
skowi. W listopadzie 1981 r. 
utworzony w Lęborku oddział 
Zarządu Regionu Gdańsk liczył 
niemal 12 tys. członków co sta-
nowiło większość miejscowych 
działaczy, pozostali zaś uznawali 
zwierzchność słupskiej „Solidar-
ności”. W obliczu tej dość trud-
nej sytuacji przewodniczący 

MKK w Lęborku Leon Rewera 
starał się prowadzić neutralną 
politykę. 

Protesty w Tczewie rozpo-
częły się jeszcze w lipcu i stano-
wiły pokłosie wprowadzonej 1 
lipca 1980 r. przez rząd pod-
wyżki cen na mięso i wędliny. 
W początkach lipca w kraju wy-
buchły robotnicze strajki m.in. 
w WSK „PZL-Mielec” i ZM „Ur-
sus”. Przełomowy okazał się 
dwudniowy strajk w Fabryce 
Przekładni Samochodowych 

„Polmo” w Tczewie. Był to naj-
większy zakład w mieście, za-
trudniający ponad 2,5 tys. osób. 
Kiedy 2 lipca 1980 r. Tadeusz 
Landowski powiesił na tablicy 
w narzędziowni kartkę z no-
wymi cenami mięsa obowiązu-
jącymi odtąd w zakładowej sto-
łówce, wybuchł tam żywiołowy 
strajk. Pracownicy zakładu żą-
dali powrotu do dawnych cen 
i podwyżki niewysokich płac. 
Nie wybrano komitetu strajko-
wego. Najaktywniejszymi 

uczestnikami protestu okazali 
się Andrzej Staśkowiak, Zdzi-
sław Stachowicz, Stanisław 
Kondys, Zdzisław Kamiński, 
Mieczysław Śliwka i Konrad Ga-
jewski. Było to wydarzenie bez 
precedensu, ponieważ 4 lipca 
władze przystały na żądania 
pracowników. Stało się to jesz-
cze zanim nastąpiły protesty 
znane jako Lubelski Lipiec 1980. 

Sierpniowe protesty w re-
gionie tczewskim ogarnęły 
przede wszystkim większe 
przedsiębiorstwa, m.in. oddziały 
PKS i WPK w Tczewie i Tczewską 
Stocznię Rzeczną. Do MKS przy-
łączyło się 13 zakładów. 22 sierp-
nia do akcji przystąpiła FPS 
„Polmo”. Do inicjatorów strajku 
okupacyjnego należeli: Konrad 
Gajewski, Stefan Jędrzejczyk, Ja-
nusz Weiznerowski, Leszek 
Lamkiewicz, Zygfryd Freitag, 
Marian Stawicki, Józef Bielecki 
i Jerzy Skoczylas. Przewodniczą-
cym komitetu strajkowego zo-
stał inż. Andrzej Kaszuba, znako-
mity organizator. Nie strajkowali 
jedynie pracownicy biurowi. 27 
sierpnia na terenie zakładu od-
prawiono mszę św. Porozumie-
nia Gdańskie podpisane 31 sierp-
nia 1980 r. zakończyły strajk 
w „Polmo”. Utworzonej tu „So-
lidarności” przewodniczył Ka-
szuba. We wrześniu w Tczew-
skim Domu Kultury powstała 
Komisja Koordynacyjna NSZZ, 
która zrzeszała 47 KZ z Tczewa, 
Gniewu, Pelplina i okolic. Instan-
cją koordynującą działania 
związku w mieście był od paź-
dziernika 1980 r. Tymczasowy 
Miejski Komitet Założycielski, 
który dwukrotnie zmieniał swą 
nazwę i w 1981 r. – już pod innym 
szyldem – liczył 12 tys. członków. 

Pierwsze tendencje straj-
kowe w Elblągu pojawiły się 
jeszcze w lipcu, ale zanikły 
po spełnieniu postulatów przez 
władze. Systematyczna akcja 

strajkowa objęła Elbląg dopiero 
18 sierpnia. Akcję rozpo- 
częło Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania, do którego dołą-
czyło WPK oraz inne duże za-
kłady, które zastosowały strajk 
okupacyjny. Wspólnie utwo-
rzyły one tzw. dziewiątkę ma-
jącą koordynować akcję prote-
stacyjną w mieście. 18 sierpnia 
powołano MKS, którym kiero-
wał Jan Wyrzykowski, a od 21 
sierpnia wiceprzewodniczący 
MKS Gdańsk Ryszard Kalinow-
ski. 19 sierpnia do protestu przy-
stąpiło największe elbląskie 
przedsiębiorstwo, Zakłady Me-
chaniczne im. gen. K. Świer-
czewskiego „Zamech”. Strajko-
wało ok. 1,2 tys. pracowników. 
Liderem protestu był Józef Gbu-
rzyński. Dzień po podpisaniu 
Porozumień Gdańskich MKS 
przekształcił się w MKZ NSZZ 
„Solidarność” w Elblągu. Jego 
ośmioosobowemu prezydium 
przewodniczył Kalinowski, 
który 17 września został wice-
przewodniczącym KKP odpo-
wiedzialnym za kontakty zagra-
niczne. Nadal też kierował elblą-
ską „Solidarnością”. W maju 
1981 r. do MKZ w Elblągu nale-
żało 135 tys. członków. 

Początki „Solidarności” 
były trudne. Proces formowania 
związku komplikowały spory 
wewnętrzne, pewne uspokoje-
nie przyniosło jednak utworze-
nie w 1981 r. regionów i ich od-
działów. Pracę utrudniało rów-
nież sabotowanie przez partię 
zobowiązań wynikających z Po-
rozumień Gdańskich oraz jej co-
raz bardziej agresywna postawa 
wobec działaczy, czego dobit-
nym przykładem była tzw. 
sprawa bydgoska. Niemniej jed-
nak „Solidarności” udało się 
wiele osiągnąć. Za przykład 
może posłużyć odsłonięcie 20 
grudnia 1980 r. Pomnika Ofiar 
Grudnia 1970 Ziemi Elbląskiej.

Hasło antykomunistyczne prezentowane w przestrzeni 
publicznej
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Autokar delegacji NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego 
na parkingu przed halą Olivia w Gdańsku, 9 września 1981 r.
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