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P olakom, zmęczonym siermięż-
nością i malkontenctwem Go-
mułki, nowego szefa partii 
prezentowano jako polityka 

nowoczesnego. Podkreślano, że w mło-
dości, którą spędził na Zachodzie, był 
członkiem Francuskiej Partii Komu-
nistycznej i biegle znał język Moliera. 
I choć rzekomo gromkie „Pomożemy!”, 
które mieli w Szczecinie zadeklarować 
zgodnie strajkujący stoczniowcy, było 
propagandową mistyfikacją, to po raz 
pierwszy zdarzyło się, że szef rządzącej 
partii przekroczył próg strajkującego 
zakładu, by rozmawiać z robotnikami. 
Wszystko to powodowało, że nowy I se-
kretarz otrzymał spory kredyt zaufania.

Gierek i jego ludzie zdawali sobie 
sprawę, że masakra dokonana w grud-
niu 1970 r. na Wybrzeżu obciążyła partię 
i ponurym cieniem kładła się również na 
nowej ekipie. Klucz do odbudowy spo-
łecznego zaufania widziano w nowej poli-

tyce gospodarczej, która miała w szybkim 
czasie przynieść poprawę życia Polaków. 
Jednak wszelkie zmiany były dopusz-
czalne pod jednym warunkiem − że nie 
doprowadzą do poważniejszych zmian 
systemu politycznego i tym samym nie 
naruszą komunistycznych pryncypiów.

Opracowana zaraz na początku de-
kady koncepcja „dynamicznego rozwo-
ju kraju” w propagandowym przekazie 
prezentowana była jako „budowa drugiej 
Polski”, zamożniejszej i bardziej beztro-
skiej w porównaniu ze swoją pierwszą, 
powojenną poprzedniczką. Program ów 
wyrażało hasło: „Aby Polska rosła w siłę, 
a ludzie żyli dostatniej”, a jego realiza-
cji miały służyć nie tylko nowe, spekta-
kularne inwestycje, ale również import 
artykułów konsumpcyjnych. Ten zaś 
umożliwiły sowieckie pożyczki i kredyty 
zaciągane za granicą. Polacy szybko i re-
alnie odczuli poprawę jakości życia. Już 
w 1971 r. na sklepowych półkach zagości-

ło więcej towarów. Łatwiej było o kawę, 
owoce cytrusowe, słodycze. 

W pierwszej połowie lat 70. wzrosły 
płace i wielu Polaków mogło sobie pozwo-
lić na zakup lepszych mebli, artykułów 
gospodarstwa domowego czy ubrań. To 
właśnie wówczas w większości mieszkań 
zagościły na dobre lodówki, pralki, tele-
wizory i magnetofony. W sklepach poja-
wiły się dżinsy, coca-cola i produkowane 
w kraju na amerykańskiej licencji papie-
rosy „Marlboro”. Nagłaśniane propagan-
dowo inwestycje w przemyśle motoryza-
cyjnym i budownictwie mieszkaniowym 
niosły ze sobą obietnicę „samochodu dla 
każdej rodziny” i „własnego mieszkania”. 
I faktycznie do końca dekady ilość samo-
chodów na drogach wzrosła trzykrotnie, 
a w wielu miastach pojawiły się wiel-
kopłytowe osiedla. Jednocześnie rosły 
świadczenia socjalne i wydatki państwa 
na opiekę zdrowotną. 

Sen o „drugiej Polsce”
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Trzeba sięgać 
do tych źródeł
K olejne wspólne przedsięwzięcie Instytutu 

Pamięci Narodowej i „Gościa Niedzielnego” 
prezentujemy w 40. rocznicę protestów, z których 
wyrósł NSZZ „Solidarność”, ogólnonarodowy 
ruch wyrażający aspiracje Polaków, nie 
tylko prowadzący ku niepodległej Ojczyźnie, 
ale przynoszący wolność także innym narodom 
sowieckiego imperium zniewolonym przez 

komunizm. Wielkość tamtego czasu – od czerwcowych dni papieskiej pielgrzymki 
1979 roku, przez Siepień ’80, solidarnościową odnowę do jesieni narodów i upadku 
Związku Sowieckiego – do dzisiaj zdumiewa i budzi refleksję. Wymaga też 
przypominania młodym pokoleniom, ponieważ jest jednym z trwałych elementów 
niepodległościowej tradycji XX wieku.

Obecność w naszym projekcie „Gościa Niedzielnego” ma szczególny wymiar. 
Strajkujący robotnicy upomnieli się bowiem również o należne prawa i nakłady 
dla spychanej w PRL na margines prasy katolickiej. Także dla katowickiego 
tygodnika, który był nie tylko świadkiem wydarzeń, ale ważnym środowiskiem 
uczestniczącym w odnowie rozpoczętej latem 1980 roku, co „docenili” komuniści, 
zawieszając pismo po wprowadzeniu stanu wojennego. Pojawienie się takich 
postulatów wśród żądań strajkujących załóg chyba najtrafniej ilustruje, czym była 
Solidarność – wyrażająca troskę nie tylko o kwestie materialne, ale i o prawdę 
w słowie, o pamięć, kulturę, o ład moralny. Świadectwo tego dali sami robotnicy. 
„Nagle wszyscy stali się świętymi. Nigdy później nie przeżyłem już takiej atmosfery 
– powszechnej, bezinteresownej życzliwości, serdeczności, odpowiedzialności 
i samodyscypliny. Zaglądający często do kieliszka oddawali przynoszony im 
alkohol. Tego nie da się opowiedzieć” – wspominał górnik z jastrzębskiej kopalni. 
To zdarzenie nie było wyjątkiem, taki był obraz sierpniowych strajków od Wybrzeża 
po Górny Śląsk. Najistotniejsza przemiana dotykała ludzkich serc i sumień – 
co zwykle umyka chłodnym analizom i opisom. „Najgłębsza solidarność jest 
solidarnością sumień” – tłumaczył ks. Józef Tischner. Siła Solidarności rodziła się 
podczas strajkowych modlitw i Mszy św., wokół stawianych krzyży i powracających 
do kopalń figur św. Barbary, a do hut – św. Floriana. Tym samym następował powrót 
do głównego nurtu polskiej i europejskiej tradycji, z której próbował wyrugować 
nas komunizm.

Dzisiaj – już w Polsce niepodległej – nadal trzeba sięgać do tych źródeł. Dlatego 
przypominamy tamten czas, który stanowi inspirację i naukę dla kolejnych pokoleń.

 
DR JAROSŁAW SZAREK

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

BOGUSŁAW TRACZ
OBBH IPN Katowice
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Kiedy w grudniu 
1970 r., po krwawej 
pacyfikacji 
protestów 
na Wybrzeżu, Edward 
Gierek zastąpił 
Władysława Gomułkę 
na stanowisku 
I sekretarza 
Komitetu 
Centralnego PZPR, 
większość Polaków 
z ulgą przyjęła tę 
wewnątrzpartyjną 
roszadę.
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Obchody 
Dnia Górnika 
w katowickim 
Spodku 
były częścią 
rytuału 
mającego 
świadczyć 
o poparciu  
dla Edwarda 
Gierka i  jego 
ekipy. 
Katowice, 
4.12.1977 r.
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TOMASZ PANFIL
BEN IPN

C o sprawiło, że Polacy latem 
1980 r., mimo że przecież 
żywa była pamięć o grudnio-
wej rzezi na Wybrzeżu i o ra-

domskich „ścieżkach zdrowia”, kiedy ro-
botników upokarzano, przepędzając ich 
między szeregami zomowców tłukących 
w amoku pałami, po raz kolejny wystąpili 
przeciwko rządzącym?

Z gniewu i nadziei
Tym, co rozpalało w ludziach gniew, 

były permanentne, niekończące się 
„przejściowe trudności w zaopatrzeniu 
rynku w podstawowe artykuły konsump-
cyjne”. Symboliczne było wprowadzenie 
kartek na cukier (sierpień 1976 r.), lecz 
bardziej brzemienny w konsekwencje − 
kryzys na rynku mięsnym. Chcący kupić 
mięso – podstawowy składnik menu pol-
skich rodzin – przychodzili do sklepów 
coraz wcześniej: najpierw kilkanaście, 
kilkadziesiąt minut przed otwarciem, 
potem kilka godzin, aż wreszcie kolejki 
zaczęły ustawiać się wieczorem dnia po-
przedniego. Władze próbowały problem 
zlikwidować przez tworzenie tzw. skle-

pów komercyjnych, lecz rychło i tam za-
częło brakować towaru. Zdecydowały się 
na ogólną podwyżkę cen. 1 lipca 1980 r. 
wzrosły ceny w stołówkach i bufetach 
zakładowych.

Nie ma wątpliwości, że nadzieją i od-
wagą natchnęły Polaków wybór kardy-
nała Karola Wojtyły na głowę Kościoła 
rzymskokatolickiego w październiku 
1978 r. oraz – bardziej jeszcze – osiem 
miesięcy później jego pielgrzymka oj-
czyzny. Krzepiąca dla robotników była 
wiedza, że nie są samotni – istniał Komi-
tet Obrony Robotników, który tworzyli 
konkretni ludzie, podający imiona, na-
zwiska, adresy. 

Od kotleta 
do wolności
8 lipca z powodu podwyżki cen za-

strajkowali robotnicy Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego PZL Świdnik. W póź-
niejszym czasie tu i ówdzie czyniło się 
im zarzuty, że zastrajkowali z powodu 
kotleta. Lecz – niezależnie od przyczyn 
– Świdnik pokazał, że można powiedzieć 
„dość!” i sprzeciw ten wyrazić mądrze – 
przez strajk okupacyjny. Ze świdnickiej 
lekcji skorzystali następni: 9 lipca strajk 
rozpoczął się w Fabryce Maszyn Rolni-

czych „Agromet”, 10 lipca w Lubelskich 
Zakładach Naprawy Samochodów, 11 lip-
ca  w Fabryce Samochodów Ciężarowych. 
I choć tego samego dnia w WSK podpisa-
no porozumienie z władzami, lubelska 
fala strajkowa przetaczała się dalej. 

Do drobnych, często dotyczących jed-
nego zakładu postulatów ekonomicz-
nych dochodziły postulaty poważniej-
sze i uniwersalne. Najistotniejsza była 
kwestia zapewnienia robotnikom au-
tentycznej reprezentacji ich interesów. 
Istniejące wówczas związki zawodowe 
były de facto organami władz. Na po-
rozumieniu kończącym strajk w WSK 
PZL-Świdnik po jednej stronie podpisali 
się przedstawiciele załogi, a po drugiej 
reprezentujący dyrekcję zakładu prze-
wodniczący Samorządu Robotniczego 
i Rady Zakładowej. 

Głębokie 
zaniepokojenie 
przerwami
Gazety półgębkiem mówią o „prze-

rwach w pracy w zakładach Lubelsz-
czyzny”, a w rzeczywistości to już praw-

dziwa fala strajków. 16 i 17 lipca spara-
liżowana zostaje komunikacja, bo do 
akcji przystępują pracownicy lokomo-
tywowni, firm transportu handlowego 
i komunikacji miejskiej. Lubelski węzeł 
kolejowy jest całkowicie zablokowany 
przez 70 lokomotyw ustawionych na 
zwrotnicach przez kolejarzy. Biuro Poli-
tyczne PZPR 18 lipca wydaje oświadcze-
nie: „Biuro Polityczne wyraziło głębokie 
zaniepokojenie przerwami w zakładach 
produkcyjnych i komunalnych oraz w lu-
belskim węźle kolejowym, a także ogólną 
sytuacją w mieście. Sytuacja ta podważa 
dobre imię naszego kraju, narusza za-
ufanie do Polski u jej partnerów i może 
budzić niepokój jej przyjaciół. Pociąga 
ona za sobą liczne kłopoty dla mieszkań-
ców miasta. Atmosfera napięcia jest na 
rękę wrogom Polski, stwarza niebez-
pieczeństwo prowokacji politycznej”. 
Polacy bardziej niż wrogów bali się jed-
nak „niepokoju przyjaciół”. Kulminacja 
strajków miała miejsce 18 lipca: protesto-
wali wówczas pracownicy 79 zakładów. 
Dzień później do mieszkańców Lublina 
Paweł Dąbek, przewodniczący Frontu 

Jedności Narodu, i Władysław Kruk, I se-
kretarz KW PZPR, wystosowali „Apel”: 
„W chwilach pełnych napięć i niepoko-
ju, które przeżywamy w naszym mie-
ście, w obliczu zakłócenia normalnego 
funkcjonowania wielu dziedzin życia 
zwracamy się do Was z gorącym apelem 
o zachowanie spokoju i rozwagi, o pod-
jęcie wszystkich możliwych działań na 
rzecz przywrócenia w naszym mieście 
normalnej pracy, ładu i porządku. Jest 
to obecnie nasza największa powinność 
wobec możliwości dojścia do głosu nie-
zdrowych emocji, do sytuacji utrudniają-
cych normalne życie”. Tego samego dnia 
wielka ulga: w obliczu skali protestów 
partia zdecydowała się na negocjacje 
– do rozmów ze strajkującymi powoła-
no Komisję Rządową. Strajki stopniowo 
wygasały, ostatni zakończono 24 lipca. 
W sumie protestowali pracownicy ponad 
150 zakładów Lubelszczyzny. ●

Przed 
Sierpniem 
był Lipiec
Robotnicy WSK PZL Świdnik, którzy 8 lipca 
1980 r. ogłosili strajk, musieli przede 
wszystkim przezwyciężyć strach. Gdy go 
pokonali – natchnęli odwagą resztę Polski.

Jednak pomimo to nie udało się unik-
nąć problemów z zaopatrzeniem, nawet 
jeśli w niektórych okresach udawało się 
stworzyć pozory dobrobytu. Braki były 
niezbywalną częścią „gospodarki niedo-
boru”. I choć co roku korygowano plany 
zaopatrzenia rynku, to i tak nie było mie-
siąca, by nie brakowało jakiegoś towaru 
bądź asortymentu. Zaopatrzenie w mię-
so i jego przetwory, zwłaszcza te lepsze 
gatunkowo, było problemem przez całą 
dekadę.

Realizowano wielkie inwestycje, na 
czele z Hutą Katowice − metalurgicznym 
gigantem budowanym na granicy Gór-
nego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 
Jednak centralnie planowana, zbiurokra-
tyzowana i w gruncie rzeczy nieefektyw-
na państwowa machina gospodarcza nie 
była w stanie poradzić sobie z problema-
mi, które sama generowała. Do tego ogól-
noświatowy kryzys paliwowy w 1973 r. 
spowodował pogłębienie się problemów 
ekonomicznych. 

Kiedy w czerwcu 1976 r. władze po-
stanowiły przeprowadzić podwyżkę cen, 
społeczeństwo odpowiedziało strajkami 
i demonstracjami ulicznymi. Co prawda 
tym razem nie użyto broni, ale represje 
i tak były wyjątkowo brutalne. Z pod-
wyżki wycofano się, ale odtąd „okreso-
we niedobory” stały się dominantą co-
dzienności. Przed sklepami coraz częściej 
ustawiały się kolejki. Atak zimy stule-
cia na przełomie lat 1978 i 1979 okazał 
się gwoździem do trumny. W wielu czę-
ściach kraju zabrakło energii, stanęła ko-
munikacja, a problemy z zaopatrzeniem 
gwałtownie się zwiększyły. Na początku 
1980 r. sklepowe półki świeciły pustkami. 
Próbowano ratować sytuację za pomo-
cą sprzedaży poszukiwanych towarów, 
zwłaszcza mięsa i wędlin w tzw. sklepach 
komercyjnych, w których te same pro-
dukty sprzedawano po znacznie wyż-
szej cenie. Już na początku lata 1980 r. 
przez kraj przetoczyła się fala niezado-
wolenia. Szalę goryczy przelała decyzja 
o wprowadzeniu cen komercyjnych na 
mięso i wędliny w bufetach i stołówkach 
zakładowych oraz skierowaniu do tzw. 
sprzedaży komercyjnej kolejnych gatun-
ków mięsa i wędlin. Wybuchły strajki. 
Kończył się sen o „drugiej Polsce”, socja-
listycznym państwie dobrobytu. ●

►►►►►

W Lublinie podczas strajku komunikacji ludzi podwożono taborem miejscowych zakładów pracy. Lublin, lipiec 1980 r.
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Zeskanuj kod 
i dowiedz się więcej 

o opozycji 
przedsierpniowej
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JAN HLEBOWICZ
IPN Gdańsk

L ato 1980 roku. W powietrzu wi-
siała katastrofa gospodarcza – 
załamywał się system gigantycz-

nych kredytów i inwestycji bez finanso-
wego pokrycia. W sklepach brakowało 
podstawowych produktów, a władze PRL 
ogłosiły podwyżkę cen żywności. Decy-
zja wywołała falę społecznego oburze-
nia. Na Wybrzeżu od dwóch lat działały 

już WZZ-y, których podstawowym ce-
lem była „organizacja obrony interesów 
ekonomicznych, prawnych i humanitar-
nych pracowników”. Godzina próby na-
deszła, gdy dyrekcje pomorskich zakła-
dów zaczęły zwalniać „niepokornych”. 
Pięć miesięcy przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego została dyscyplinarnie 
usunięta ze Stoczni Gdańskiej im. Leni-
na zasłużona suwnicowa i działaczka 
WZZ Anna Walentynowicz. Opozycjo-

Chodziło 
o coś więcej 
niż podwyżki
– Od miesięcy przygotowywaliśmy się na ewentualność 
strajku. Kiedy stało się to faktem, dokładnie 
wiedzieliśmy, co robić, w jaki sposób działać – wspomina 
Andrzej Kołodziej, współpracownik Wolnych Związków 
Zawodowych, sygnatariusz porozumień sierpniowych.

Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa w czasie modlitwy podczas strajku 
w Stoczni Gdańskiej. Sierpień 1980 r.
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CECYLIA KUTA
OBBH IPN Kraków

G dy w lipcu 1980 r. kraj zalała 
fala strajków, komunistyczna 
propaganda pisała o „czasowych 

przerwach w pracy” i „przejściowych 
trudnościach gospodarczych”. System 
operowania słowem komuniści mieli 
opanowany do perfekcji. Zachwiały go 
wydarzenia z lata 1980 r., które nie tyl-
ko zmieniły bieg historii Polski, ale też 
przełamały blokadę komunistów na do-
stęp do nieskażonej cenzurą informacji. 

Głód 
informacji
Tuż po rozpoczęciu strajku w Stoczni 

Gdańskiej, w obawie przed niekontro-
lowanym rozpowszechnianiem praw-
dziwych informacji o rozgrywających 
się wydarzeniach, władze zablokowa-
ły łączność telefoniczną z Trójmiastem. 
Gdy kilka dni później, podczas rozmów 
strajkujących ze stroną rządową, pytano 
o przerwane połączenia, odpowiedzia-

no, że pewnie stało się tak na skutek bu-
rzy. Rządzący i będące na ich usługach 
media zniekształcali rzeczywisty obraz 
sytuacji. Strajkujący doskonale zdawali 
sobie z tego sprawę. Dlatego też od począt-
ku upominali się o wolne słowo. Wśród 
21 zgłoszonych przez nich postulatów 
na trzecim miejscu znalazł się punkt, 
w którym żądano przestrzegania wol-
ności słowa, druku i publikacji.

Początkowo drukowano głównie 
ulotki. 23 sierpnia w Gdańsku ukazał 
się pierwszy numer „Strajkowego Biule-
tynu Informacyjnego Solidarność”, któ-
ry zredagowali Konrad Bieliński, Ewa 
Milewicz, Mariusz Wilk i  Krzysztof 
Wyszkowski, który był pomysłodaw-
cą tytułu. Odtąd wydawano go codzien-
nie w nakładzie sięgającym 40 tysięcy 
egzemplarzy. Pismo, którego wydawcą 
był Międzyzakładowy Komitet Strajko-
wy, rozchodziło się natychmiast. „Jeżeli 
gdzieś na terenie stoczni dostrzegłam 
zbity i wrzeszczący tłum, wiedziałam: 
albo rozdają medaliki i święte obrazki 
od miejscowego biskupa, albo człowiek 
Konrada [Bielińskiego] dowiózł wózkiem 
akumulatorowym kolejny numer »Soli-
darności« ze stoczniowej drukarni” – 
pisała Ewa Milewicz. 

Obrona 
przed manipulacją
Na łamach biuletynu drukowano 

teksty o charakterze informacyjnym, 

Propaganda 
i wolne słowo 
w Sierpniu 1980
Propaganda sukcesu 
lansowana przez 
ekipę Edwarda Gierka 
całkowicie legła 
w gruzach latem 1980 r. 
Rzeczywistość wyglądała 
zupełnie inaczej, niż ją 
przedstawiano – 
katastrofalna sytuacja 
gospodarcza, puste 
półki w sklepach, kolejki 
i przerwy w dostawach 
prądu.

różnego rodzaju dokumenty: postula-
ty, projekty statutów, listy z poparciem 
dla strajkujących. Pismo dawało też od-
pór propagandzie i broniło robotników 
przed manipulacją władz. Gdy na ulicach 
Trójmiasta pojawiły się ulotki dyskredy-
tujące strajkujących, redakcja zareago-
wała natychmiast: „Dzisiaj (24 sierpnia) 
w godzinach rannych w całym mieście 
zostały rozprowadzone ulotki podpisane 
przez Wojewódzki Komitet Frontu Jed-
ności Narodu. Ulotki te oskarżają MKS 
o odrzucenie rozmów z komisją rządo-
wą […]. Perfidia tego wydarzenia oraz 
»zarzutów« skierowanych pod adresem 
strajkujących, zawartych w ulotce, jest 
tym większa, że kolportowana ona była 
zaledwie parę godzin po opuszczeniu 
Stoczni Gdańskiej przez komisję rządo-
wą pod przewodnictwem M[ieczysława] 
Jagielskiego. Komisja ta przybyła do straj-
kujących na zaproszenie MKS-u. Jakże 
fałszywe w świetle wyżej opisanego wy-
darzenia okazały się słowa wicepremiera 
M. Jagielskiego powołującego się kilka-
krotnie we wczorajszym wystąpieniu 
na swoją gotowość do przeprowadzenia 
rozmów w atmosferze szczerości. Wy-
starczyło kilka godzin, by słowa wice-
premiera okazały się zbiorem czczych 
frazesów”. 

Za pomocą tego rodzaju informacji 
prasa niezależna obnażała manipula-
cje propagandy. Robotnicy, do których 
trafiały odbijane na powielaczu komu-
nikaty, biuletyny oraz wydawana poza 
zasięgiem cenzury prasa, mieli świado-
mość, jak bardzo ważną rolę odgrywa 
wolne słowo oraz umiejętnie prowadzo-
na akcja informacyjna. Na terenie za-
kładów ustawiano głośniki, z których 
zgromadzony pod bramami tłum mógł 
się dowiedzieć, jak naprawdę wygląda 
rzeczywistość. Podawana z rąk do rąk 
strajkowa bibuła docierała nie tylko do 
najbliższej okolicy, ale dzięki kurierom 
i kolejarzom trafiała do ludzi w całym 
kraju. Umieszczone w pociągach dale-
kobieżnych ulotki oraz gazetki czytali 
wracający z urlopów wczasowicze, któ-
rzy przekazywali je swoim znajomym. 
Władza, mimo usilnych zabiegów propa-
gandowych i blokady łączności, nie była 
w stanie tego powstrzymać i ukryć przed 
społeczeństwem tego, co faktycznie się 
działo. ●

W kwietniu 
1981 r. zaczął 
ukazywać się 
„Tygodnik 
Solidarność” 
redagowany 
przez Tadeusza 
Mazowieckiego. 
Był pierwszym 
ogólnopolskim 
czasopismem 
NSZZ 
„Solidarność”. 
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Biuletyny związkowe w Sierpniu 
1980 r. przełamywały blokadę 
informacyjną i były odtrutką 
na kłamstwa rządowej telewizji. 
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delegatów „zdradzonych” zakładów, któ-
rzy wymusili na Lechu Wałęsie wznowie-
nie strajku solidarnościowego. W nocy 
z 16 na 17 sierpnia w sali bhp Stoczni 
Gdańskiej delegaci ponad 20 strajkują-
cych zakładów ułożyli listę 21 postula-
tów i utworzyli wspólną reprezentację, 
tj. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 
Do Prezydium MKS powołano przedsta-
wicieli najważniejszych przedsiębiorstw 
w Trójmieście, w większości działaczy 
WZZ Wybrzeża. 

Lista 21 postulatów rozpoczynała 
się tym najważniejszym − „Akceptacją 
niezależnych od partii i pracodawcy 
wolnych związków zawodowych […]”; 
zawierała żądania m.in. zapewnienia 
bezpieczeństwa strajkującym osobom, 
przestrzegania wolności słowa, przy-
wrócenia do pracy wcześniej zwolnio-
nych z powodów politycznych, poinfor-
mowania o istnieniu i celach MKS oraz 
wyprowadzenia kraju z kryzysu gospo-
darczego. Obok punktów o charakterze 
politycznym znajdowały się na liście i 

te domagające się poprawy warunków 
materialnych, m.in. dotyczące wzrostu 
wynagrodzeń o 2 tys. zł i ich rewalory-
zacji w wysokości proporcjonalnej do 
wzrastających cen, poprawy zaopatrze-
nia w mięso, na którego sprawiedliwy 
zakup postulowano wprowadzenie spe-
cjalnych kartek oraz innych artykułów 
żywnościowych. Domagano się także 
wolnych sobót, gdyż w dobie PRL normą 
był 6-dniowy tydzień pracy, wydłużenia 
urlopów macierzyńskich i możliwości 
wcześniejszego przejścia na emeryturę. 
Oczekiwano, że dobór pracowników na 
stanowiska kierownicze będzie odbywał 
się wedle kryterium merytorycznego, 
a nie, jak dotychczas, na zasadzie przy-
należności do PZPR. Żądano zniesienia 
przywilejów przysługujących pracow-
nikom MO i SB. Domagano się poprawy 
stanu służby zdrowia i łatwiejszego do-
stępu do zdobycia własnego mieszkania.

Pomimo że 18 sierpnia w  strajku 
uczestniczyło już ponad 150 zakładów, 
władze nie zamierzały uznawać Między-

zakładowego Komitetu Strajkowego. Do 
Trójmiasta przyjechał wicepremier Ta-
deusz Pyka, który próbował zjednywać 
sobie protestujących, obiecując spełnie-
nie wszelkich postulatów ekonomicznych 
i rozmowy. Do pewnego momentu jego 
misja była poważnym zagrożeniem dla 
MKS, bo w rozmowach z Pyką w Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku uczestniczy-
ło kilkadziesiąt delegacji z całego regio-
nu, w tym z dużych i ważnych zakładów. 
Trudna sytuacja została opanowana, gdy 
do rozmów z wicepremierem nie dali się 
namówić pracownicy gdańskich zajezdni. 
Wyjechanie przez nich na trasy byłoby 
widocznym sukcesem władz państwo-
wych i rychłym początkiem końca całego 
strajku. W końcu misja Pyki zakończyła 
się klęską, a on sam musiał wracać do 
Warszawy. Zamiast niego przyjechał 
wicepremier Mieczysław Jagielski. Mimo 
że w MKS zarejestrowanych było już po-
nad 350 zakładów pracy, próbował nadal, 
grając na różnych animozjach i resenty-
mentach, rozbić jedność strajkujących. 
Miał jednak już trudniejsze zadanie, bo 
ci nabyli doświadczenia po wizycie Pyki 
i stali się jeszcze lepiej zorganizowani. 

Ostatecznie w niedzielę 31 sierpnia 
1980 r. o 16.40 obie strony sporu podpi-
sały porozumienie. Z Prezydium MKS 
byli to: Lech Wałęsa, przewodniczący, 
Lech Bądkowski, Wojciech Gruszecki, 
Stefan Izdebski, Jerzy Kmiecik, Zdzisław 
Kobyliński, Andrzej Kołodziej, Henryka 
Krzywonos, Stefan Lewandowski, Bog-
dan Lis, Alina Pienkowska, Józef Przy-
bylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, 
Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz 
i Florian Wiśniewski. Protokołu nie pod-
pisał Andrzej Gwiazda. Z komisji rządo-
wej podpisy złożyli: Mieczysław Jagielski, 
Zbigniew Zieliński, sekretarz KC PZPR, 
Tadeusz Fiszbach, I sekretarz KW PZPR 
w Gdańsku, i Jerzy Kołodziejski, woje-
woda gdański. Zatem najważniejszym 
efektem strajków stało się powołanie 
Niezależnych Samorządnych Związków 
Zawodowych „Solidarność”, a to był już 
pierwszy krok do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. ●

Porozumienia 
Gdańskie

ARKADIUSZ KAZAŃSKI
OBEN IPN Gdańsk

P oczątkowo gdańscy stoczniow-
cy nie przyjmowali do wiadomo-
ści, że ich strajk przekształcił się 

w coś znacznie większego niż tylko do-
maganie się przywrócenia do pracy zwol-
nionych osób i podwyżki płac. Dlatego 
16 sierpnia po osiągnięciu porozumienia 
z dyrektorem komitet strajkowy Stoczni 
Gdańskiej zdecydował o zakończeniu ak-
cji protestacyjnej, a prawie wszyscy ro-
botnicy opuścili zakład. Do kontynuacji 
doprowadziła obawa przed represjami 
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Kiedy 14 sierpnia 1980 r. 
w Stoczni Gdańskiej 
rozpoczynał się 
strajk w obronie 
Anny Walentynowicz, 
nikt nie przypuszczał, 
że zakończy się 
przyjazdem do Gdańska 
Komisji Rządowej i zgodą 
władz PRL na powstanie 
pierwszego w bloku 
państw komunistycznych 
niezależnego związku 
zawodowego.

niści i stoczniowcy postanowili stanąć 
w jej obronie…

Z gówniarzami 
nie będzie rozmawiał 
Młodzi robotnicy Jerzy Borowczak, 

Bogdan Felski i  Ludwik Prądzyński 
14  sierpnia wcześnie rano, rozdając 
stoczniowcom plakaty i ulotki (m.in. 
„w sprawie zwolnienia pani Ani”), wy-
wołali strajk. „Rozmawialiśmy z Bogda-
nem [Borusewiczem], no i właśnie to była 
jego idea” – zapamiętał Felski. Pochód 
ruszył przez wydział K-1, wręgownię 
i blachownię. W pewnym momencie 
nadjechał samochód i wysiadł z niego 
dyrektor Klemens Gniech. Felski miał za-
wołać do niego: „Porozmawiamy, gdy nas 
będzie więcej”. Do stoczni przybył Lech 
Wałęsa, także zwolniony z pracy, który 
stanął na czele komitetu strajkowego. 
„Jego [Wałęsy] słowa brzmiały inaczej 
od propagandowej papki lejącej się co-
dziennie z urzędowego radia i telewizji” 
– zapamiętał Krzysztof Figel, działacz 
Solidarności. Stoczniowcy na wiecu za-
żądali m.in. ponownego zatrudnienia 
zwolnionych, upamiętnienia ofiar Grud-
nia ’70 oraz podwyżki płac. Do południa 
protestowała właściwie cała stocznia, 
a informację o tym podało Radio Wol-
na Europa. – Na twarzach strajkujących 
widziałem ogromny entuzjazm. Stocznia 
stała się niewielkim skrawkiem wolnej 
Polski – mówi Kołodziej, który razem 
z innymi członkami WZZ podjął decyzję 
o rozszerzeniu strajku na inne zakłady. 
15 sierpnia, ubrany w nowiutki drelich, 
z plikiem ulotek zjawił się w gdyńskiej 
Stoczni im. Komuny Paryskiej. Dostał 
tam pracę dzień wcześniej. Miał 21 lat, 
niewiele osób go znało. Przez część został 
wzięty za prowokatora, większość jed-
nak przekonał. „Opowiadał o tym, co się 
dzieje w Gdańsku, o wykorzystywaniu 
klasy robotniczej i złej gospodarce. Udało 
mu się nas za sobą pociągnąć” – wspomi-
na Zygmunt Pałasz, stoczniowiec. Dyrek-
tor oznajmił strajkującym, że z „gównia-
rzami nie będzie rozmawiał”. Bez jego 
zgody przejęli radiowęzeł i drukarnię. 
Zamknęli na klucz dyrekcję, pozwalając 
jedynie wychodzić do toalety. – Chciałem 
rewolucji. Gdyby nie stanowcze działa-
nie, nie przejęlibyśmy drukarni, która 

okazała się kluczem do sukcesu Sierp-
nia ’80 – twierdzi Kołodziej. 

Zgniotą nas, 
jak nas zostawicie! 
Władze kategorycznie nie zgadzały 

się na utworzenie niezależnych związków 
zawodowych, a ówczesny I sekretarz KW 
PZPR w Gdańsku Tadeusz Fiszbach dążył 
do jak najszybszego przerwania protestu. 
16 sierpnia Trójmiasto obiegła wiadomość, 
że Lech Wałęsa ogłosił zakończenie straj-
ku, zgodził się na podwyżkę płac i robotni-
cy rozchodzą się do domów. Decyzja ta „za-
padła w demokratycznym głosowaniu de-
mokratycznie wybranych przedstawicieli 
załogi” – pisali „reporterzy strajkowi” 
Wojciech Giełżyński i Lech Stefański. „Co 
robicie? Gwarancje Fiszbacha są nic nie 
warte. My ich nie przyjęliśmy! – wołają 
ze Stoczni Północnej. Wszystkie mniejsze 
zakłady zgniotą, jak nas zostawicie. Ktoś 
woła: »Komitet strajkowy Lenina zdradził 
idee robotnicze!«” – odnotowali atmosferę 
tamtej chwili. Zaniepokojeni biegiem wy-
darzeń pracownicy komunikacji (którzy 
wcześniej odrzucili propozycję podniesie-
nia pensji w zamian za przystąpienie do 
pracy) razem z innymi przedstawicielami 
trójmiejskich zakładów przyjechali do 
stoczni i wymusiliśmy dalsze prowadze-
nie protestu. W nocy z 16 na 17 sierpnia 
w Elmorze powstał Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy. „Zwróciłem się do ludzi, 
czy kontynuujemy strajk” – wspominał 
Andrzej Gwiazda, który przedstawił plan 
powołania wspólnej reprezentacji prote-
stujących zakładów. Jednak morale robot-
ników zostało znacznie osłabione. Była 
niedziela – postanowiono więc odprawić 
Eucharystię. W Gdyni Mszy św. prze-
wodniczył ks. Hilary Jastak, a w Gdańsku 
ks. Henryk Jankowski. Na bramach stocz-
ni pojawiły się krzyże, obrazy z wizerun-
kami Matki Boskiej i portrety Jana Pawła 
II. Następnego dnia w MKS zarejestrowa-
ło się co najmniej 156 zakładów. Strajk 
stał się powszechny, a MKS dostarczył 
wojewodzie gdańskiemu listę 21 postu-
latów. Rozpoczęły się twarde negocjacje 
z władzą. ●
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Lech Wałęsa, 
przewodniczący 
Międzyzakła
dowego 
Komitetu 
Strajkowego, 
podpisuje 
z wicepremierem 
Mieczysławem 
Jagielskim 
(po lewej) 
porozumienie 
kończące 
2tygodniowy 
strajk. 
Dawało 
m.in. prawo 
do zakładania 
wolnych 
związków 
zawodowych. 
Gdańsk, 
31.08.1980 r. 

Zeskanuj kod i posłuchaj, 
jak uczestnicy strajków 

w 1980 roku dziś oceniają 
tamte wydarzenia

Zeskanuj kod 
i zobacz 

oryginalne zdjęcia 
ze strajków na Wybrzeżu 
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Porozumienie, 
30 sierpnia 1980 r. 
W nocy z 29 na 30 sierpnia osiągnięto 

porozumienie. Około godziny pierwszej 
w nocy do stoczni przyjechali Kazimierz 
Barcikowski i jego doradcy. Przez następ-
ne kilka godzin trwało doprecyzowanie 
porozumienia, w szczególności punktu 
pierwszego (wolne, niezależne związki). 
Nadal dyskutowano, czy ma on dotyczyć 
tylko Szczecina, czy też całego kraju. Bar-
cikowski nie otrzymał od Biura Politycz-
nego KC PZPR pozwolenia na podpisanie 
porozumienia. Według ministra przemy-
słu ciężkiego Aleksandra Kopcia (który 
negocjował w Jastrzębiu-Zdroju) decyzję 
o szybszym podpisaniu porozumienia 
podjął Edward Gierek, przekazując ją 
Andrzejowi Żabińskiemu (a ten Barci-
kowskiemu). Wicepremier przekazał 
strajkującym informację o gotowości do 
podpisania porozumienia. 

Ustalona treść punktu pierwsze-
go daleka była od sformułowania za-
wartego w postulatach. Porozumienie 
przewidywało powołanie samorządnych 
związków zawodowych, „które będą 
miały socjalistyczny charakter zgod-
nie z Konstytucją PRL, przy przyjęciu 

następujących zasad: Komitety Strajko-
we z chwilą zakończenia strajku stają 
się Komisjami Robotniczymi, rozpisu-
ją one w miarę potrzeb powszechne, 
bezpośrednie, tajne wybory do Władz 
Związków Zawodowych. Prowadzone 
będą prace nad przygotowaniem Ustawy, 
Statutów i innych dokumentów określo-
nych w art. 3 Konwencji nr 87, w tym 
celu opracowany zostanie odpowiedni 
harmonogram pracy”. Dla robotników 
w tym czasie przekaz tego zapisu był 
jednak jasny. Przemysław Fenrych: „Tak 
naprawdę liczył się tylko punkt pierw-
szy, ten o powołaniu wolnych związków 
zawodowych. Mieliśmy swoją organiza-
cję, stworzyliśmy ją sami, oddolnie, nikt 
nami nie sterował”. Skąd inąd zapis był 
sukcesem Barcikowskiego, bo dawał 
władzy możliwość szybkiego i w miarę 
prostego zdławienia w zarodku nieza-
leżnych inicjatyw robotniczych. 

Podpisanie porozumienia rozpoczęło 
się o godz. 8.00, w historycznej już wte-
dy, świetlicy stoczniowej. W imieniu 
strajkujących porozumienie podpisali 
Marian Jurczyk, Kazimierz Fischbein 
i Marian Juszczuk, w imieniu strony rzą-
dowej Kazimierz Barcikowski, Andrzej 

Żabiński, Janusz Brych. Dziś z sygnata-
riuszy tego porozumienia nie żyje już 
nikt. Na zdjęciach z tego okresu widać 
postać młodego stoczniowca podającego 
dokumenty do podpisu. To Jarosław Mro-
czek, wtedy członek MKS, dziś przedsię-
biorca, prezes Pogoni Szczecin. Świetlica 
była wypełniona po brzegi. Władysław 
Dziczek wspominał: „Moment podpisa-
nia porozumienia sierpniowego zapa-
miętałem doskonale. Byłem w świetlicy 
głównej, która pękała w szwach. Na sali 
panował powszechny entuzjazm”. 

Zatem po wielu dniach napięcia i wal-
ki, w której ogromny strach mieszał się 
z nadzieją, władze postulaty zaakcep-
towały, w tym ten najważniejszy, do-
tyczący wolnych, niezależnych związ-
ków zawodowych. I choć jego sformu-
łowanie dalekie było od pierwowzoru, 
to i tak wśród strajkujących powszech-
ne było poczucie zwycięstwa i ulgi, że 
to już koniec. To, co stało się, gdy MKS 
przekształcił się w Międzyzakładowy 
Komitet Robotniczy (a potem powstał 
NSZZ Solidarność), to już zupełnie inna 
historia. Zadowolony był też Kazimierz 
Barcikowski. Teraz czekał na rozwój 
wydarzeń.  ●

SEBASTIAN LIGARSKI
OBBH IPN Szczecin

O  strajku mówiło się już od 
piątku 16 sierpnia, zaś w po-
niedziałek od samego rana 
w stoczni panowało ogrom-

ne napięcie. Do jej nabrzeża przybiła mo-
torówka ze Stoczni Remontowej „Parni-
ca”, która po godzinie szóstej rano pro-
klamowała strajk. Aleksander Krysto-
siak (związany z Wolnymi Związkami 
Zawodowymi Pomorza Zachodniego) 
i jego towarzysze zastali załogę Warskie-
go w stanie permanentnej dyskusji. Po 
pierwszej przerwie śniadaniowej, około 
godz. 10.30, stocznia przerwała w koń-
cu prace. Kilka tysięcy ludzi zebrało się 
przed bramą główną i zażądało rozmów 
z przedstawicielami władz. Pojawiły się 
hasła popierające Gdańsk oraz załogę 
szczecińskiej Parnicy. Do zakładu przyje-
chał Janusz Brych, I sekretarz KW PZPR, 
który wraz z dyrektorem stoczni Stani-
sławem Ozimkiem, Eugeniuszem Szerku-
sem, pracownikiem stoczni i członkiem 
komitetu strajkowego z Grudnia 1970 
i Stycznia 1971, oraz Waldemarem Ro-
nisem z Meramontu stanął na przycze-
pie ciągnikowej i rozpoczął rozmowę ze 
stoczniowcami. Brych starał się na bie-

żąco odpowiadać na sypiące się w jego 
kierunku pytania − postulaty zebranych 
stoczniowców. Chaos i tumult powodowa-
ły, że I sekretarz nalegał na przeniesienie 
spotkania do świetlicy i domagał się od 
strajkujących sformułowania postulatów 
oraz wybrania delegatów. Dopiero głos 
Eugeniusza Szerkusa i jego autorytet za-
działały na stoczniowców, którzy roze-
szli się po wydziałach i rozpoczęli pracę 
nad postulatami. O godz. 14.00 delegaci 
z poszczególnych wydziałów spotkali się 
w świetlicy. Zanim rozpoczęło się kolejne 
spotkanie z Brychem, strajkujący wybrali 
swojego przewodniczącego. Został nim 
Marian Jurczyk, magazynier, kojarzony 
ze strajku w Grudniu 1970 r., wysunięty 
przez Krzysztofa Kasprzaka. W czasie 
kolejnego spotkania z Januszem Brychem 
delegaci poszczególnych wydziałów od-
czytywali swoje postulaty. Wiele z nich 
miało charakter ekonomiczno-socjalny 
i dotyczyło spraw stricte stoczniowych. 

Padają 
pierwsze postulaty 
  Stefan Kozłowski, któremu udało się 

pozostać w stoczni pomimo ogromnych 
problemów (był członkiem WZZ Pomorza 
Zachodniego − uznawany przez strajku-
jących za korowca, tzn. nielegalną część 
społeczeństwa, która strajkującym mogła 
tylko zaszkodzić), dodawał: „Wciąż padają 
nowe hasła. Kresy. Ukraina. Kościół kato-
licki oczywiście, środki masowego prze-
kazu, dostęp do nich. Wypływa sprawa 
cenzury. Delegaci nie zapominają o Po-
lakach za granicą, w Związku Radziec-
kim rzecz jasna. A skoro tak, to co z Ka-
tyniem? Wiele pytań i żądań. Niektóre 
nierealne lub nazbyt polityczne”. Marian 
Juszczuk, wiceprzewodniczący KS, potem 
MKS: „Trzeba im było długo tłumaczyć, 
żeby z niektórych postulatów zrezygno-
wali. To oni na to: »Jest prawie to samo, 
tylko inaczej sformułowane«. Myśmy się 

mogli już dawno dogadać jako stocznia, 
dostalibyśmy co dusza zamarzy, my na 
tym na pewno stracimy, aleśmy zrobili 
to tylko po to, żeby wziąć pod skrzydła 
te drobne zakłady. Ci się upierają: »No, 
chociaż ten postulat weźcie... «” . 

Drugie spotkanie z Januszem Bry-
chem 18 sierpnia trwało około godziny. 
I sekretarz prosił strajkujących o przed-
stawienie jednej zbiorczej lisy żądań, 
gdyż odczytywanie ich przez poszcze-
gólne wydziały trwało niezwykle długo, 
dochodziło do wielu powtórzeń, a sy-
tuacja była dynamiczna i zmieniała się 
z godziny na godzinę. Antoni Szatkow-
ski zapisał zbiorczą listę w miarę niepo-
wtarzających się 70 postulatów, które 
wyłaniały się z tych przedstawionych 
przez stoczniowców I sekretarzowi KW 
PZPR w Szczecinie. Czy z tej listy powsta-
ło 36 postulatów szczecińskich? Niewy-
kluczone. Nie ulega wątpliwości, że trud 
ich opracowania i zredagowania spadł 
na trzy osoby: Marię Chmielewską, Ka-
zimierza Fischbeina i Stanisława Wisz-
niewskiego. To oni, w odpowiedzi na apel 
Mariana Jurczyka, zamknęli się w poko-
ju dyrektora do spraw produkcji i przez 
całą noc redagowali i układali dezyderaty 
stoczniowców. Rankiem 19 sierpnia 1980 
r. lista postulatów była gotowa, a Komitet 
Strajkowy czekał na spotkanie z władza-
mi wojewódzkimi. W tym samym cza-
sie strajk szybko rozszerzał się na cały 
Szczecin, a potem województwo. O godz. 
14.00 tego dnia Komitet Strajkowy Stoczni 
Szczecińskiej przekształcił się w Między-
zakładowy Komitet Strajkowy, z Maria-
nem Jurczykiem jako przewodniczącym, 
i zwrócił się z żądaniem o natychmiasto-
we przybycie do Szczecina przedstawi-
cieli władz centralnych „celem podjęcia 
dyskusji nad postulatami wysuniętymi 
przez załogi strajkujących zakładów, ze 
względu na rangę problemów porusza-
nych w tych postulatach”. 

Do Szczecina przybyła komisja rządo-
wa pod przewodnictwem wicepremiera 
Kazimierza Barcikowskiego. W momen-
cie ukonstytuowania się MKS akces do 
niego deklarowało 20 zakładów. 30 sierp-
nia 1980 r., w momencie podpisania po-
rozumień przez Kazimierza Barcikow-
skiego i Mariana Jurczyka, zrzeszonych 
było w nim ponad 360 zakładów z całego 
województwa i innych regionów. 

Pierwsze 
porozumienie
Wielka fala strajków 
w Sierpniu 1980 r. 
rozpoczęła się 
w szczecińskiej 
stoczni im. Adolfa 
Warskiego 
w poniedziałek 
18 sierpnia.

Wymiana dokumentów podpisanych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Komisją Rządową. 
Po lewej Marian Jurczyk, przewodniczący MKS, po prawej wicepremier Kazimierz Barcikowski. Szczecin, 30.08.1980 r. 
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w Tarnowskich Górach. Pracownicy wy-
stąpili w obronie swoich praw i w akcie 
solidarności ze strajkującymi załogami 
Wybrzeża. Bezpośrednią przyczyną pro-
testu było zignorowanie przez kierow-
nictwo fabryki postulatów płacowych 
i socjalnych, które załoga przedstawiła 
w maju 1980 r. (sic!). Już wówczas doszło 
do czterogodzinnej przerwy w pracy ca-
łego zakładu. 22 sierpnia strajk w Fazosie 
został zawieszony na tydzień. Tyle czasu 
protestujący dali władzom na ustosunko-
wanie się do ich postulatów. Pomimo że 
strajk na Górnym Śląsku stał się faktem, 
problemu zdawano się upatrywać zupeł-
nie gdzie indziej. Tego samego bowiem 
dnia we wszystkich kopalniach w woje-
wództwie milicja i SB przeprowadziły 
rozpoznanie, którego celem było ustale-
nie rzeczywistej liczby osób, które przy-
jechały z Wybrzeża w lipcu i sierpniu 
1980 r. do pracy w kopalniach. Wprawdzie 
kontrola wykazała, że w interesującym 
je okresie zatrudnienie znalazło 61 ta-
kich osób, ale żadnej z nich nie udało się 
powiązać z działalnością „wywrotową” 
i przypisać uprawiania antysocjalistycz-
nej agitacji. Tym niemniej trzy dni póź-
niej katowicka KW MO zwróciła uwagę 
podległym jednostkom, że „obowiązko-
wo należy zatrzymywać na 48 godzin 
wszystkie osoby z Wybrzeża, zwłaszcza 
z rejonu Gdańska, które przybywają na 
teren naszego województwa bez bliżej 
określonego celu”. Wciąż obawiano się 
inspiracji z zewnątrz, jak gdyby tylko 
ten impuls był warunkiem niezbędnym 
do wybuchu buntu w najbardziej kon-
trolowanym dotąd przez partię i policję 
polityczną regionie kraju. Tymczasem 
strajk w Fazosie pokazał, że było zupełnie 
inaczej. Okazał się on jedynie wstępem do 
wielkiej fali protestów, która na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim rozpo-
częła się tydzień później. 

Stają kopalnie 
Kluczowe dla dalszego biegu wyda-

rzeń w województwie katowickim pro-
testy rozpoczęły się niemal równocze-
śnie, aczkolwiek niezależnie od siebie. 
W nocy 28 sierpnia 1980 r. pracę przerwa-
li górnicy jednej z kopalń jastrzębskich 
– „Manifestu Lipcowego” – pociągając 
następnie za sobą kolejne kopalnie Ryb-
nickiego Okręgu Węglowego. 29 sierp-

nia rozpoczął się strajk w tyskiej FSM. 
W tym samym dniu stanęła także Huta 
Katowice. W kolejnych dniach do pro-
testów przyłączały się następne zakłady 
i przedsiębiorstwa. Dominacja w gospo-
darczej przestrzeni regionu górnictwa 
węgla kamiennego i hutnictwa przełożyła 
się na strajkową aktywność pracowników. 
W efekcie przy kopalni „Manifest Lipco-
wy” i w Hucie Katowice powstały pierw-
sze w województwie Międzyzakładowe 
Komitety Strajkowe. Tymczasem wybuch 
protestów w najbardziej uprzemysłowio-
nym regionie kraju przyspieszył finał 
przeciągających się negocjacji komisji rzą-
dowych z MKS-ami w Szczecinie i Gdań-
sku oraz zawarcie dwóch porozumień 
(w Szczecinie – 30 sierpnia i w Gdańsku 
– 31 sierpnia). W województwie katowic-
kim strajki trwały jednak nadal, przystę-
powały do nich kolejne załogi. Władze 
starały się zmusić je do powrotu do pracy, 
tłumacząc, że wszystko, co trzeba, zostało 
już załatwione w porozumieniach na Wy-
brzeżu. „Ale my nie mogliśmy przystać 
na tę sugestię. Z prozaicznego powodu. 
Nie wiedzieliśmy, co jest na Wybrzeżu” 
– wspominał jeden z członków jastrzęb-
skiego MKS. Tylko do 1 września 1980 r. 
strajki w województwie katowickim ob-
jęły 64 zakłady, a uczestniczyło w nich 
ponad 98 tys. pracowników. 

Tymczasem po podpisaniu porozu-
mień w Szczecinie i Gdańsku władzom 
zależało na szybkim rozstrzygnięciu rów-
nież w Katowickiem, zwłaszcza na ustabi-
lizowaniu sytuacji w górnictwie. Obawia-
no się, że strajki w kopalniach sparaliżują 
opartą na węglu energetykę, co odbije się 
na całej polskiej gospodarce. Stąd też do 
Jastrzębia wysłana została komisja rządo-
wa. 3 września tamtejszy MKS, reprezen-
tując oficjalnie 56 zakładów, w tym 28 ko-
palń, zawarł z nią odrębne porozumienie. 
W dokumencie tym odwoływano się do 21 
postulatów gdańskich, w szczególności do 
punktu dotyczącego niezależnych związ-
ków zawodowych. I chociaż dotyczył on 
przede wszystkim spraw i problemów 
kluczowych dla pracowników szeroko 
pojętego górnictwa, znalazły się w nim 
także zapisy dotyczące kwestii ogólno-
społecznych. Porozumienie jastrzębskie 
wraz z dwoma podpisanymi wcześniej – 
szczecińskim i gdańskim – tworzyło więc 
podstawy umowy społecznej z roku 1980. 

Czwarty dokument 
Dopełnieniem jej był czwarty do-

kument – porozumienie z 11 września 
1980 r., zawarte pomiędzy Międzyzakła-
dowym Komitetem Robotniczym z tym-
czasową siedzibą w Hucie Katowice (po-
wstałym z przekształcenia tamtejszego 
MKS) a kolejną komisją rządową. Warto 
pamiętać, że jego nazwa nawiązywała 
do kombinatu, a nie miejsca podpisania 
umowy – Dąbrowy Górniczej. Znacze-
nie porozumienia katowickiego polegało 
przede wszystkim na tym, że dotyczyło 
gwarancji realizacji porozumienia gdań-
skiego w kwestii tworzenia struktur nie-
zależnych związków zawodowych na te-
renie całego kraju. Organa administracji 
państwowej, Milicja Obywatelska, Służba 
Bezpieczeństwa, kierownictwa zakładów 
pracy i zakładowych organizacji politycz-
nych (chodziło przede wszystkim o struk-
tury PZPR) miały nie tylko zaakceptować 
powstawanie, organizowanie i funkcjo-
nowanie niezależnych związków, ale też 
nie utrudniać ich działalności. 

Po 5 września 1980 r., kiedy główna 
fala strajków zaczęła opadać, protesto-
wały wprawdzie w województwie kolej-
ne zakłady, ale strajki nie miały już tak 
powszechnego i długotrwałego charak-
teru jak przedtem, zazwyczaj trwały po 
kilka godzin. Wyjątek stanowił pięcio-
dniowy strajk załogi Huty Cynku „Mia-
steczko Śląskie” w Tarnowskich Górach 
w dniach 6  –10 września 1980 r. Ogółem 
sierpniowo-wrześniowe protesty na Gór-
nym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 
oraz próby ich zorganizowania objęły 
272 zakłady zatrudniające 880 tys. osób, 
z czego w strajkach uczestniczyło ok. 310 
tys. pracowników.

W krótkim czasie ten proces odmie-
nił oblicze województwa katowickiego. 
Struktury tworzących się od września 
1980 r. niezależnych związków zawo-
dowych (po 17 września już jako ogni-
wa ogólnopolskiego Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność”) oparły się w pierwszej kolejności 
na komitetach strajkowych powstałych 
w czasie letnich protestów. ●

JAROSŁAW NEJA
OBBH IPN Katowice

S trajki te zadały kłam tezie lanso-
wanej latem 1980 r. przez oficjal-
ne media, jakoby górnośląskie 
i zagłębiowskie załogi sumienną 

i nieprzerwaną pracą wyrażały poparcie 
i przywiązanie do partii i rządu, potę-
piając w ten sposób protesty robotnicze 
w innych regionach kraju.

Już w 1978 r. SB odnotowała „sytu-
acje konfliktowe” w kopalniach Jastrzę-
bia i w kilkunastu innych zakładach wo-
jewództwa. W górnictwie niezadowole-
nie załóg wzrastało od pewnego czasu, 
z powodu pogarszających się warunków 
pracy i jej bezpieczeństwa oraz złego trak-
towania pracowników przez kierownic-
two i dozór górniczy, co związane było 
z pogonią za wzrostem wydobycia węgla. 
Normą stało się fedrowanie w godzinach 
nadliczbowych i w niedziele, co godziło 
w tradycyjny górniczy etos pracy. Czarę 
goryczy przelało wprowadzanie w 1978 r.  
czterobrygadowego systemu pracy w ko-
palniach. Objęci nim górnicy zazwyczaj 
tylko w jedną niedzielę w miesiącu mo-
gli spotkać się z najbliższymi. Wolne dni 
wypadały bowiem często w środku ty-
godnia. Godziło to w ich życie rodzinne. 
Na problem ten zwracał uwagę biskup 
katowicki Herbert Bednorz. Przestrzegł 
przed „eksplozjami narzekań”, które jego 
zdaniem mogły przerodzić się w większe 
niepokoje, których nie uda się zahamować. 
Konflikty w zakładach pracy powtórzyły 
się rok później, a kolejne miesiące 1980 r. 
przyniosły nowe przypadki społecznego 
niezadowolenia. Obok kopalń jastrzęb-
skich zanotowano je m.in. w Hucie Ka-
towice czy w Zakładzie nr 2 Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych w Tychach. 

Rozpoczął Fazos
 W trzeciej dekadzie sierpnia 1980 r., 

kiedy strajki na Wybrzeżu wchodziły 
w decydującą fazę, sytuację w kluczo-
wych zakładach pracy województwa ka-
towickiego oficjalna propaganda wciąż 
przedstawiała jako dobrą. Optymizm ten 
może dziwić, ponieważ 22 sierpnia z tru-
dem udało się władzom wygasić pierwszy 
poważny strajk w województwie − dwu-
dniowy protest załogi Fabryki Zmechani-
zowanych Obudów Ścianowych „Fazos” 

Dni, które 
odmieniły 
region
Kiedy w końcu sierpnia 1980 r. fala strajków 
ogarnęła województwo katowickie, okazało 
się, że kluczowe protesty zainicjowały tam 
załogi zakładów pracy, które od kilku lat 
miejscowa Służba Bezpieczeństwa wskazywała 
jako potencjalne ogniska buntu.

Przedstawiciele strajkujących zakładów skupionych w oczekiwaniu na wynik rozmów 
z delegacją rządową prowadzonych na kopalni „Manifest Lipcowy” 
(obecnie „Zofiówka”). JastrzębieZdrój, 3.09.1980 r. 
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prymasa o przebiegu negocjacji z władza-
mi państwowymi. Kardynał Wyszyński 
poprosił o wizytę u siebie, po zakończe-
niu strajku, przewodniczącego komitetu 
Lecha Wałęsy. Po konsultacji z prof. Ku-
kołowiczem kard. Wyszyński postanowił 
wysłać do stoczni, w celu finalizacji prze-
dłużających się negocjacji, swoich trzech 
przedstawicieli: Kukołowicza, Andrzeja 
Święcickiego szefa warszawskiego KIK-u, 
i Andrzeja Wielowiejskiego. A 30 sierp-
nia 1980 r. jako biskup Warszawy zapro-
ponował ks. Jerzego Popiełuszkę na ka-
pelana strajkujących w Hucie Warszawa, 
co zapoczątkowało zupełnie nowy etap 
w życiu ówczesnego wikarego parafii św. 
Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Kiedy prymas Wyszyński otrzymał 
informacje z Gdańska o zgodzie strony 
rządowej na powstanie wolnych związ-
ków zawodowych oraz na prawo do straj-
ku, skomentował to słowami: „W dniu 
sobotnim zwyciężyłaś, najlepsza Mat-
ko”, przypisując ten sukces interwencji 
Najświętszej Maryi Panny. Tego samego 

dnia w Warszawie obradowała ponow-
nie Rada Główna KEP, na której relację 
o sytuacji w Gdańsku zdał bp Lech Kacz-
marek. Kardynał Macharski przekazał 
poparcie dla prymasa – wyrażone tele-
fonicznie – przez Jana Pawła II.

Prymas Wyszyński komentował sy-
tuację w kraju, wyrażając przekonanie, 
że interwencja sowiecka była wówczas 
realna. Pisał: „Wydało się (...), że ZSSR nie 
stworzy sobie w Polsce drugiego Afga-
nistanu. Ale mamy do czynienia z sza-
leńcami, którzy naprzód działają, a póź-
niej myślą. W moim ujęciu agresja »dla 
obrony ustroju« była możliwa w Polsce 
dziś, jak ongiś była w Czechosłowacji czy 
na Węgrzech.(…) PZPR nie ma gwaran-
cji ZSSR, że niepodległość Polski będzie 
uszanowana. Więcej, raczej partia jest 
zmuszana do uległości ciągłymi pogróż-
kami Kremla”.

31 sierpnia na wieść o podpisaniu po-
rozumień gdańskich napisał: „Najpew-
niejsze siebie rząd i partia musiały przy-
znać się do swoich błędów i ustąpić przed 

opinią robotników. Właśnie (…) przed 
pracownikami stoczni. Rząd robotniczy 
i partia robotnicza zostały pobite przez 
robotników. (…) Do głosu w Polsce doszli 
robotnicy, a nie inteligenci”.

4 września na wieść o wewnętrznym 
kryzysie w PZPR i nasilaniu się walki 
o władzę zanotował: „Jeszcze w styczniu 
1979 r. mówiłem Edwardowi Gierkowi, 
że jeżeli partia nie nawróci się, zginie. 
A nie wiadomo, czy ta, która będzie wpro-
wadzona na jej miejsce − będzie lepsza”. 
Pisał te słowa z wyraźną obawą o skutki 
narastającego chaosu.

7 września kard. Wyszyński przyjął 
Lecha Wałęsę wraz z pomocniczym bi-
skupem gdańskim Kazimierzem Kluzem. 
Wałęsa podczas tego spotkania prosił 
prymasa o doradców i wsparcie praw-
ne w opracowywaniu przyszłego statu-
tu związku. Autorami projektu statutu 
zostaną, z rekomendacji prymasa, Jan 
Olszewski i Wiesław Chrzanowski.

Można więc powiedzieć, że prymas 
Stefan Wyszyński jednoznacznie po-
zytywnie oceniał ruch strajkowy, jako 
samodzielny ruch społeczny oraz ruch 
budzącej się autentycznej aktywności 
Polaków, przez lata ubezwłasnowolnio-
nych przez komunistyczne państwo. Jed-
nocześnie jednak obawiał się nadmier-
nego zaostrzenia sytuacji w kraju, która 
mogła – jego zdaniem – zakończyć się 
interwencją sowiecką, a raczej, na wzór 
Czechosłowacji w 1968 r., interwencją 
wojsk Układu Warszawskiego, w tym 
wojsk NRD. W tym przekonaniu umac-
niały go z pewnością, celowo zapewne 
wysyłane doń, sygnały ze środowisk par-
tyjnych, a także z ambasady sowieckiej 
w Warszawie. Sprawa jego kazania wy-
głoszonego na Jasnej Górze 26 sierpnia, 
rzekomo krytycznie oceniającego strajki, 
wydaje się celowo zmistyfikowana. Po-
czątkowo zakłamywała jego prawdziwy 
wydźwięk propaganda partyjna, potem 
jednak tę samą wykrzywioną interpre-
tację podtrzymywały środowiska, któ-
re ideowo dystansowały się od osoby 
Prymasa Tysiąclecia i jego narodowego 
patriotyzmu. ●

PAWEŁ SKIBIŃSKI 
Uniwersytet Warszawski

S ytuacja strajkowa trwała w Pol-
sce od lipca, jednak kluczowe 
dla powstania Solidarności 
były strajki, które rozpoczę-

ły się na Wybrzeżu w połowie sierpnia 
1980 r. 17 sierpnia w Wambierzycach – 
podczas koronacji tamtejszego wizerun-
ku maryjnego – prymas wzywał władze 
komunistyczne do liczenia się z opinią 
strajkujących. 18 sierpnia w swoich co-
dziennych zapiskach określił postulaty 
strajkujących jako słuszne, zwłaszcza te 
społeczne i polityczne. 21 sierpnia pry-
mas, uważnie obserwujący wydarzenia 
na Wybrzeżu, po konsultacji z bp. Le-
chem Kaczmarkiem zaczął skłaniać się 
do wniosku, że strajki „to nie są koterie 
partyjne, lecz budzenie świadomości spo-
łecznej”. Tego samego dnia napisał na ten 
temat list do Ojca Świętego, w którym 
starał się naświetlić sytuację w Polsce.

Prymasa Wyszyńskiego nieustan-
nie informowano o możliwej interwen-
cji w Polsce wojsk sowieckich, a nawet 
szerzej – wojsk Układu Warszawskiego 
(m.in. wschodnioniemieckich). Sam wy-
rażał wątpliwości, czy Sowieci zaryzy-
kują w Polsce „nowy Afganistan”, choć 
jednocześnie liczył się z taką możliwo-
ścią. 22 sierpnia doradca prymasa Ro-
muald Kukołowicz opowiadał mu o sytu-

acji w Gdańsku, gdzie był poprzedniego 
dnia. Mówił o sile komitetów strajkowych 
i poparciu dla nich ze strony społeczeń-
stwa Wybrzeża.

Kardynał kilkukrotnie był poważnie 
sondowany, ze strony partii oraz amba-
sady sowieckiej, czy nie dąży do przeję-
cia kontroli politycznej nad państwem. 
24 sierpnia, komentując czytanie litur-
giczne, zapisał: „Jak wiele musi wytrzy-
mać Naród, wzięty w pakt przez samo-
zwańczych włodarzy, którzy odrzucili 
kamień węgielny wszelkiego budowania”, 
czyli Boga. Tego samego dnia otrzymał 
sygnał z ambasady sowieckiej, podobno 
od ambasadora Borisa Aristowa, że „jeże-
li się to nie uspokoi, to będziemy musieli 
wejść w sprawę”. 25 sierpnia spotkał się 
z Edwardem Gierkiem w Klarysewie. 
Była to dopiero czwarta bezpośrednia 
rozmowa lidera polskiego Kościoła i I se-
kretarza KC PZPR. Do ich spotkania do-
szło w związku z dramatycznymi naci-
skami na prymasa, dokonanymi m.in. 
za pośrednictwem Stanisława Kani, od-
powiedzialnego w kierownictwie par-
tyjnym za sprawy relacji z Kościołem. 
Prymas opisał to 1,5-godzinne spotkanie 
w następujący sposób: „Problem inter-
wencji ZSSR – jako problem polityczny, 
o dużym zagrożeniu. Największa dysku-
sja dotyczyła »wolnych Związków Zawo-
dowych«, w której Edward Gierek sta-
wał zdecydowanie w obronie monopolu 

związkowego. – Ja byłem za »samorząd-
nymi Związkami Zawodowymi«. Postu-
lowałem »wolność opinii«. Dążyłem do 
tego, żeby przezwyciężyć u p. Edwarda 
Gierka silną depresję, która mogłaby 
skończyć się tragicznie”.

26 sierpnia 1980 r. prymas ze szczy-
tu Jasnej Góry wygłosił swoją słynną 
homilię. Wzywał w niej do „poczucia 
odpowiedzialności zawodowej, ażeby 
nastąpił należyty ład i porządek”. W tym 
samym słynnym kazaniu mówił również 
m.in., że „niezbędna jest suwerenność 
narodowa, moralna, społeczna, kultu-
ralna i ekonomiczna”. Wystąpienie to 
uważano powszechnie za brak wyczucia 
i poparcia dla strajkujących, choć zwykle 
formułowano tę opinię na podstawie od-
bioru okrojonej i zmanipulowanej wersji 
wyemitowanej w TVP 1. Sam fakt emisji 
był wydarzeniem niezwykłym, zaś pry-
mas ocenił, że mimo manipulacji „i tak 
jest to mały cud, że w uroczystość Matki 
Bożej Częstochowskiej Kościół dostał się 
do telewizji”.

Tego samego dnia, 26 sierpnia, na 
Jasnej Górze obradowała Rada Główna 
Episkopatu Polski z udziałem biskupa 
szczecińskiego Kazimierza Majdańskie-
go i ks. inf. Bernarda Polzina z Gdańska. 
Rada – której przewodniczył prymas – 
jednogłośnie postanowiła wydać komu-
nikat o prawach narodu polskiego, który 
mówił m.in. o „prawie do zrzeszania się” 
i „samodzielności przedstawicielstw pra-
cowniczych”. Poza tym tekst przypomi-
nał o posiadanym przez naród „prawie 
do Boga, (…) do prawdy, (…) do poznania 
pełnej historii i kultury narodowej”. Rada 
Główna wzywała też do „rzetelnego dia-
logu” władz z komitetami strajkowymi.

27 sierpnia bp Bronisław Dąbrowski, 
sekretarz Episkopatu Polski, wydał in-
formację, że opublikowany przez media 
państwowe tekst Prymasowskiej homilii 
nie był integralny, autoryzowany oraz że 
został opublikowany bez zgody prymasa. 
Następnego dnia prymas przyjął w War-
szawie przybyłą potajemnie delegację 
strajkujących z Komitetu Strajkowego 
Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni, któ-
rych poinformował o stanowisku Episko-
patu Polski oraz o zniekształceniu kaza-
nia przez media. A 29 sierpnia rozmawiał 
z ks. Henrykiem Jankowskim, który był 
kapelanem strajkujących. Powiadomił on 

Prymas 
w Sierpniu ’80
Nieoczywisty wydaje się stosunek prymasa 
Stefana Wyszyńskiego do powstającej 
w sierpniu 1980 r. Solidarności. 
W pamięci zbiorowej utkwiła jego homilia 
z 26 sierpnia, w której miał zdystansować się 
od strajkujących robotników.

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński na wałach jasnogórskich 
w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Częstochowa, 26.08.1980 r. 
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Zeskanuj kod, 
by dowiedzieć się, 
jaki był stosunek 

do strajków 
Jana Pawła II i Watykanu 
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PAMIĘCI 
NARODOWEJ

28 SIERPNIA - 
16 PAŹDZIERNIKA
Plac Piłsudskiego,

Warszawa
Patronat Narodowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodległości
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