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rażenie spokoju, wrażenie absolutnej pewności sie-
bie, wrażenie czegoś odświętnego, podniosłego i niezwykłego. 
Czuję, że jestem świadkiem jakiegoś fragmentu naszej historii, 
co nie często się zdarza. Przeważnie historia przechodzi obok nas,  
a tutaj się ją czuje. Tutaj widzi się jej obecność bezpośrednio”. 

Tak o atmosferze w Stoczni Gdańskiej mówił Andrzej 
Wajda w wywiadzie udzielonym 30 sierpnia „Strajkowemu Biu- 
letynowi Informacyjnemu ‹Solidarność›”. Efektem wizyty re-
żysera w stoczni był film Człowiek z żelaza, który w 1981 r. 
zdobył Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes i był 
nominowany do Oscara. 

Gorące strajkowe lato 1980 r. zakończyło dekadę rzą-
dów Edwarda Gierka i zapoczątkowało kilkunastomiesięczną 
ogólnonarodową rewolucję „Solidarności”. Fala strajków, która  
objęła wówczas cały kraj, kojarzona jest najczęściej z sierp-
niowymi wydarzeniami na Wybrzeżu. Tymczasem przełomowe 
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lato zaczęło się już miesiąc wcześniej. W lipcu spontaniczne 
protesty przetoczyły się przez liczne zakłady pracy w kraju, a na 
Lubelszczyźnie przybrały znamiona strajku generalnego.

Orężem polskich robotników stał się nowy styl walki: 
strajk wewnątrz zakładów pracy, bez wychodzenia na ulice. To, 
co udało się wywalczyć robotnikom Świdnika i Lublina, stało 
się punktem wyjścia dla lepiej zorganizowanych i wspartych 
przez polityczną opozycję strajków na Wybrzeżu. Finałem były 
porozumienia społeczne podpisane w Szczecinie, Gdańsku  
i Jastrzębiu, wymuszające zgodę na powstanie w Polsce nie-
zależnych samorządnych związków zawodowych.

1 lipca 1980 r. władze PRL wprowadziły podwyżkę cen kilku 
artykułów mięsnych i wędliniarskich. Był to element rządowego 
programu mającego zahamować symptomy narastającej niewy-
dolności gospodarki socjalistycznej PRL, która – podobnie jak 
gospodarki innych krajów w bloku radzieckim – działała wbrew 
obiektywnym prawom ekonomicznym, a od połowy dekady 
przechodziła kolejną zapaść. 

Data wprowadzenia podwyżki była nieprzypadkowa: wła-
dze liczyły, że w czasie wakacji i urlopów ewentualna reakcja 
niezadowolonych grup społecznych będzie słabsza. Rachuby te  
się nie spełniły. Załogi zakładów pracy zareagowały na podwyż- 
kę natychmiast. Już w pierwszych dniach lipca doszło do po- 
jedynczych strajków (m.in. w WSK „PZL-Mielec”, Sanoc- 
kiej Fabryce Autobusów „Autosan”, Zakładach Mechanicznych 
Ursus); przez kilka następnych tygodni konsekwentnie okreś-
lane były przez władze eufemistycznym terminem „przerwy  
w pracy”. Strajkowały załogi przedsiębiorstw w całym kraju,  
także w ośrodkach przemysłowych i regionach, w których 
dotychczas robotnicy nie ujawniali szerzej postaw oporu, jak na 
Lubelszczyznie czy Podkarpaciu.
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Zasięg lipcowych strajków był większy niż zasięg buntu 
pracowniczego z czerwca 1976 r., choć nie miał równie dra- 
matycznego przebiegu. Warto tu przypomnieć, że strajki pra- 
cownicze nie były w PRL niczym nadzwyczajnym. W latach  
siedemdziesiątych każdego roku dochodziło do około kilku- 
dziesięciu „przerw w pracy”. Na przykład w grudniu 1979 r. odbył 
się trzydniowy protest górników w Zagłębiu Miedziowym.

Charakterystyczne dla strajków w 1980 r. było ograniczenie 
terenu działań protestacyjnych (wieców, zebrań) – strajkujące 
załogi nie wychodziły poza bramy własnych zakładów pracy.  
W odróżnieniu od dramatycznych konfliktów z roku 1956, 1970 
czy 1976, miejscem „spotkań” robotników z władzą nie była ulica, 
ale zakładowe świetlice, gdzie przedstawiciele załóg negocjowa- 
li warunki powrotu do pracy. 

Władze wykazywały gotowość do negocjacyjnego rozwią-
zywania konfliktów i starały się łagodzić napięcia obietnicami 
podwyżek, rekompensat oraz poprawy zaopatrzenia i warunków 
pracy. W wielu zakładach pracy do wybierania przedstawicieli 
załóg zachęcali sami dyrektorzy, którym wygodniej było pro-
wadzić rozmowy z niewielką grupą niż z kilkutysięcznym tłumem.

W lipcu 1980 r. strajki wybuchały spontanicznie. Bezpo-
średnią przyczyną pierwszych protestów była podwyżka cen  
w zakładowych bufetach. W następnych tygodniach działał już 
najczęściej przykład zakończonych sukcesem żądań w innych 
zakładach.

Głębszą przyczyną strajków, tłumaczącą ich wybuch za-
równo w małych, jak i dużych ośrodkach przemysłowych, 
było niezadowolenie z rosnących uciążliwości codziennego 
życia. Wszędzie żądano poprawy zaopatrzenia sklepów, wszę- 
dzie bowiem brakowało artykułów pierwszej potrzeby (spożyw- 
czych, higienicznych, odzieżowych). Listy żądań formułowanych 
przez pracowników pokazywały też, jak utrudniony był dostęp 
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do podstawowych dóbr cywilizacyjnych, takich jak „własne” 
mieszkanie w spółdzielczym budownictwie, możliwość umie-
szczenia dzieci w żłobkach i przedszkolach czy skorzystania  
z opieki zdrowotnej.

Pamiętać trzeba, że w latach siedemdziesiątych kontakty gos- 
podarcze z zagranicą i wyjazdy za granicę pracowników (w ra-
mach tzw. kontraktów oraz sprowadzania sprzętu i technologii) 
stały się częstsze, coraz więcej ludzi mogło porównać poziom 
życia na Zachodzie i w kraju. Coraz wyraźniej dostrzegano 
niedostatki warunków pracy w PRL: złe zaplecze socjalne, 
marnotrawstwo, przestoje z braku materiałów lub energii. Fru-
strująca rzeczywistość zderzała się boleśnie z oczekiwaniami 
rozbudzonymi na początku lat siedemdziesiątych tzw. propagan-
dą sukcesu ekipy Edwarda Gierka. 

Władze partyjne i państwowe najwyraźniej nie doceniły  
przeobrażeń, jakie dokonały się w świadomości i w postawach  
środowisk pracowniczych w Polsce w ostatniej dekadzie. Zlekce-
ważono symptomy niezadowolenia społecznego sygnalizowane  
od wielu miesięcy przez terenowe struktury PZPR. Wiele z lipco- 
wych i sierpniowych postulatów zgłaszano wcześniej, już w pierw- 
szej połowie 1980 r., podczas konferencji partyjnych poprze-
dzających VIII Zjazd PZPR czy zebrań sprawozdawczo-wybor-
czych oficjalnych związków zawodowych.

Niewątpliwie istotny wpływ na zbiorową świadomość  
i zachowania polskiego społeczeństwa wywarł wybór kardy-
nała Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II stanowił silnie od-
działujący wzorzec moralny, postrzegany przez wielu Polaków  
jako alternatywny wobec „duchowych” propozycji komunistycz- 
nej ideologii. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II, gromadząca  
setki tysięcy uczestników na odprawianych w miejscach pub-
licznych mszach, w jaskrawy sposób dowodziła bankructwa po-
nad trzydziestoletnich wysiłków ateizacyjnych władz PRL. 
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Według oficjalnych danych w lipcu strajkowało w Polsce 
177 zakładów pracy i 81 tys. pracowników (wydaje się, że licz- 
ba ta była jednak większa). Nigdzie jednak strajki nie osiągnę- 
ły takiej skali, jak na Lubelszczyźnie. Tu strajkowy zryw 
rozpoczął się 8 lipca w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
„PZL-Świdnik”. Po czterech dniach strajku właśnie w Świd- 
niku podpisano pierwsze latem 1980 r. porozumienie strajku-
jących z władzami. Kierownictwo resortu spraw wewnętrznych 
w codziennym raporcie o sytuacji w kraju ostrzegało członków 
Biura Politycznego i sekretarzy KC PZPR oraz prezydium rządu, 
iż stworzony został groźny precedens na przyszłość. 

Przełomowym wydarzeniem – i trudniejszym do ukrycia 
niż strajk w fabryce – był protest kolejarzy, który rozpoczął się  
16 lipca od Lokomotywowni Lublin, a zakończył po trzydnio- 
wym paraliżu całego Węzła PKP Lublin. Na jego czele stanął  
maszynista Czesław Niezgoda (dwa miesiące później został  
pierwszym przewodniczącym Regionu Środkowo-Wschod-
niego „Solidarności”). Strajk kolejarzy był jednym z najlepiej 
zorganizowanych protestów lipcowych na Lubelszczyźnie. 
Stacja Lublin została zablokowana za pomocą kilkudziesięciu 
lokomotyw i składów wagonowych ustawionych zygzakiem  
na głównych rozjazdach. (nieprawdą była rozpowszechniana 
w kraju pogłoska o przyspawaniu lokomotyw do szyn) Kole- 
jarzom udało się wywalczyć m.in. zgodę na nowe, bardziej  
demokratyczne wybory związkowej rady zakładowej w Loko-
motywowni. Odbyły się 18 sierpnia, gdy od kilku dni trwały 
już strajki na Wybrzeżu. Większość głosów zdobyli aktyw-
ni uczestnicy lipcowego strajku, a jego przywódca, Czesław 
Niezgoda, został przewodniczącym rady.

Protesty pracowników transportu sprawiły, że 18–19 lipca 
sytuacja w Lublinie przybrała znamiona strajku powszechnego: 
sparaliżowana została komunikacja miejska i zaopatrzenie 
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sklepów, w szczytowym momencie do akcji przystąpiło prawie 
80 zakładów pracy. 

Rozmiary strajków zmusiły władze lokalne i centralne do  
poszukiwania bardziej skutecznych sposobów zakończenia kry-
zysu. 18 lipca zebrał się specjalny sztab działający przy Komite-
cie Wojewódzkim PZPR. Zapadła decyzja o wystosowaniu do 
mieszkańców Lublina apelu o zachowanie spokoju i powrót  
do pracy. Pomysł ten świadczył o braku rozeznania w nastrojach 
lokalnej społeczności. Apel, rozwieszony w postaci dużych pla- 
katów na murach miasta, opublikowany w lokalnej prasie oraz 
w rozgłośni radiowej, nie wywarł oczywiście żadnego wpływu 
na zdeterminowanych pracowników. Tego samego dnia o straj-
kach dyskutowali członkowie Biura Politycznego KC PZPR  
w Warszawie. Najwyższe władze partyjne, choć „głęboko zanie-
pokojone” liczbą „przerw w pracy”, nie potępiły lubelskich pro- 
testów. Wynikało to z umiarkowanego charakteru żądań strajku-
jących. Ale istotne było również to, że ekipa Gierka, która 
potrzebowała pomocy finansowej z Zachodu, starała się dbać  
o swój wizerunek w oczach przywódców świata zachodniego. 

Stanowisko władz miało ogromny wpływ na dalszy, ewolu- 
cyjny i pokojowy rozwój wydarzeń w 1980 r. W kręgach 
partyjno-rządowych zrodziła się wówczas nowa koncepcja ga- 
szenia ognisk zapalnych: postanowiono powołać specjalną 
komisję rządową do rozpatrzenia lubelskich postulatów. Na 
jej czele Biuro Polityczne postawiło wicepremiera, a zarazem 
posła Ziemi Lubelskiej, Mieczysława Jagielskiego. Ciekawe, 
że komunikat z posiedzenia Biura Politycznego i informacja 
o powołaniu komisji ukazały się tylko w lubelskich gazetach  
i tylko raz. Widać, jak bardzo władze bały się rozpowszechnienia 
informacji świadczących o skali kryzysu. 

Na Lubelszczyźnie nie powstał międzyzakładowy komi- 
tet strajkowy, protesty wybuchały odrębnie, nie miały charak-
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teru solidarnościowego. Mimo to ich skala w regionie była 
imponująca: od 8 do 24 lipca protesty objęły ponad 150 zakła-
dów pracy i kilkadziesiąt tysięcy strajkujących. 

Choć lipcowe postulaty strajkowe dotyczyły głównie spraw  
wewnątrzzakładowych, pracowniczych i ekonomicznych, upo-
mniano się już wówczas o wolne soboty, obiecywane przez Gier- 
ka jeszcze w 1971 r. Zakwestionowano rolę związków zawodo-
wych podporządkowanych władzom, choć nie postulowano 
jeszcze utworzenia niezależnych organizacji związkowych. Sta-
wiane żądania były wyrazem egalitaryzmu – w wielu zakładach 
wytykano uprzywilejowaną pozycję milicji i wojska, domagano 
się zrównania zasiłków socjalnych przysługujących tym gru- 
pom ze świadczeniami otrzymywanymi przez innych pracow-
ników. Te żądania, w lipcu jeszcze niespełnione, znalazły się na 
liście słynnych 21 postulatów w Stoczni Gdańskiej.

Komisja Jagielskiego przybyła do Lublina 25 lipca, gdy 
strajki tam już wygasły. Mimo to rozpoczęła prace, uporządkowała 
1200 zebranych postulatów i wniosków – według resortów, które 
były adresatami żądań. Dalsze prace komisji zostały zawieszone 
z powodu wybuchu strajków na Wybrzeżu, gdzie skierowano jej 
członków. 

Spontaniczne strajki wybuchały w kraju przez cały lipiec  
i na początku sierpnia, poważniejsze rozmiary przybierając w Fa- 
bryce Samochodów Osobowych na Żeraniu, w zakładach Żyrar- 
dowa, w Zakładach Mechanicznych Ursus, w Hucie Stalowa 
Wola czy w Zagłębiu Lubińsko-Głogowskim. W lipcu protesty  
tliły się w zakładach pracy niewielkiego Ostrowa Wielkopol-
skiego. Stopniowo fala protestów pracowniczych obejmowała 
Dolny Śląsk i Wybrzeże, a w pierwszej połowie sierpnia – Łódź. 
11 sierpnia na trzy dni stanęła komunikacja miejska Warszawy. 
Aż do rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej protesty nie 
przybrały jednak tak powszechnego zasięgu jak w Lublinie.
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Spontaniczny charakter lipcowych strajków w Polsce wy-
rażał się również tym, że – w odróżnieniu od przełomowego, sierp-
niowego strajku w Stoczni Gdańskiej – organizowane były bez 
bezpośredniego udziału opozycji politycznej. Lipcowe strajki wy- 
buchały w ośrodkach, gdzie niezależne grupy w środowiskach 
robotniczych nie istniały lub dopiero się kształtowały, najczęściej 
zresztą dzięki rozwijającej się sieci kolportażu wydawnictw  
drugiego obiegu, głównie „Robotnika”. Przykładem tego jest WSK 
„PZL-Świdnik”. Choć już 2 lipca środowisko Komitetu Samoobro-
ny Społecznej „KOR” wydało oświadczenie, w którym poparło 
pracownicze protesty i zaapelowało o solidarność strajkujących 
załóg, nie miało to raczej wpływu na rozwój wydarzeń. 

Godne uwagi jest, że strajkujących robotników poparły rów-
nież Komitety Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Ziemi 
Lubelskiej i Ziemi Rzeszowskiej, Komitet Niezależnego Związku 
Zawodowego oraz redakcje pism niezależnego ruchu chłopskiego. 
W odezwie skierowanej do robotników 20 lipca przypomniały tak- 
że o konieczności obrony rodzinnej gospodarki rolnej, jako pod-
stawy rozwiązania problemów z zaopatrzeniem w żywność.

Działacze opozycji w lipcu nie angażowali się bezpośrednio  
w akcje strajkowe w zakładach pracy. Opozycja odegrała jednak 
istotną rolę informacyjną. Dla przykładu, kilkunastu młodych ludzi  
ze środowiska skupionego wokół ukazującego się w Lublinie 
pisma „Spotkania” i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywa-
tela zbierało informacje o szczegółach protestów w regionie. 
Dane te przekazywano telefonicznie do mieszkania Jacka Kuronia  
w Warszawie, skąd (wraz z podobnymi sygnałami z innych 
regionów kraju) wędrowały na Zachód, do Radia Wolna Europa,  
a do kraju powracały na falach audycji radiowych. 

O tym, że polskie rozgłośnie na Zachodzie były dla dużej 
części społeczeństwa źródłem rzetelnej informacji, może świad-
czyć wzmożone wykupywanie ze sklepów, w czasie strajkowego 
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lata 1980 r., odbiorników radiowych odbierających krótkie fale 
zachodnich rozgłośni.

Reasumując, strajki z lipca i początków sierpnia 1980 r. 
były spontanicznym wyrazem obrony środowisk pracowniczych 
przed dalszym obniżaniem poziomu życia. Z punktu widzenia 
władz zgłoszone w ich trakcie postulaty nie niosły ze sobą 
jeszcze niebezpieczeństwa zmian o charakterze politycznym 
i ustrojowym, o czym można już mówić w przypadku 21 
postulatów z Gdańska. Jednak skala lipcowych strajków, 
zwłaszcza na Lubelszczyźnie, ich pokojowy przebieg i osiągane 
na drodze negocjacji pozytywne rozstrzygnięcia, przełamywały 
w społeczeństwie obawy przed konsekwencjami udziału w pro-
teście, ciążące po rewolcie w Grudniu 1970 i wydarzeniach 
Czerwca 1976. Zapewne w tym sensie lipcowe wydarzenia mia-
ły wpływ na podjęcie w sierpniu lepiej zorganizowanych straj-
ków na Wybrzeżu. Fala protestów dotarła tam z opóźnieniem, 
choć wobec dotychczasowych ustępstw władz wobec postulatów 
płacowych należało się spodziewać, że takie żądania pojawiają 
się w zakładach dotąd nie objętych strajkami. 

Trójmiasto miało swoją specyfikę. Robotnicy stanowili tam  
liczną grupę społeczną. Przemysł stoczniowy zatrudniał wykwa-
lifikowanych pracowników, ponadto branża ta wymagała spraw- 
nego zarządzania i współpracy z podwykonawcami. Nieudolność 
i błędy w kierowaniu przedsiębiorstwami oraz ignorowanie 
potrzeb pracowników były tu zatem dostrzegane ostrzej. Miesz-
kańcy miasta portowego częściej niż gdzie indziej mieli też 
okazję do kontaktów ze światem.

Ogromne znaczenie miała obecność w Trójmieście opozy-
cji, w tym właściwie jedynego tak aktywnego zorganizowanego 
środowiska robotniczego w kraju – Wolnych Związków Zawo-
dowych Wybrzeża. Komitet Założycielski WZZ powstał  
w kwietniu 1978 r. Była to druga taka struktura w kraju. W lu- 
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tym powołano KZ WZZ w Katowicach, jednak nie rozwinął 
on szerszej działalności, jego członkowie nie odegrali również 
większej roli w strajkach w lecie 1980 r. Działalność podjęła 
również grupa współpracowników KSS „KOR”, którzy w listopa-
dzie 1979 r. założyli WZZ Pomorza Zachodniego w Szczecinie,  
a wcześniej wydali kilka numerów pisma „Robotnik Szczeciński”. 

WZZ w Trójmieście do sierpnia 1980 r. skupiły około dwu- 
dziestu aktywnych osób, co najmniej równie liczna grupa sympa-
tyków uczestniczyła w ich spotkaniach. Przywódcami tego środo-
wiska byli m.in. Bogdan Borusewicz (jednocześnie członek KSS 
„KOR”), Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski. Od sierpnia 
1978 r. WZZ wydawały własne pismo – „Robotnik Wybrzeża”. 
Z działaczami wolnych związków zawodowych doraźnie współ- 
pracowało opozycyjne środowisko młodej inteligencji z Ruchu 
Młodej Polski, skupione wokół Aleksandra Halla i pisma 
„Bratniak”, oraz uczestnicy ROPCiO.

Od początku 1980 r. WZZ rozszerzały swoją działalność  
i zwiększały oddziaływanie w środowiskach pracowniczych. 
Paru ich współpracowników, aktywnych i popularnych w swoich 
przedsiębiorstwach, zostało wybranych do rad zakładowych. 
Lokalne władze zareagowały na to nasileniem szykan i represji 
wobec działaczy opozycyjnych. W styczniu zwolniony został 
ze Stoczni Gdańskiej Andrzej Kołodziej, w lutym pracujący  
w Elektromontażu Lech Wałęsa (w 1976 r. zwolniony ze stoczni). 
W marcu usunięto czterech robotników ze Stoczni Północnej. 
Chcąc odizolować niektóre osoby od reszty pracowników, władze 
Stoczni Gdańskiej przenosiły je na inne stanowiska. W 1978 r. 
potraktowano tak pielęgniarkę Alinę Pienkowską, a następnie 
Annę Walentynowicz. Ignorując rosnące od lipca napięcie wśród 
robotników, władze zdecydowały się na kolejny krok represyjny 
wobec niej. 7 sierpnia, na kilka miesięcy przed emeryturą, Anna 
Walentynowicz została zwolniona z pracy w stoczni.
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Sprawa ta stała się pretekstem do strajku, w którym zna-
lazło ujście napięcie rosnące w wśród załogi stoczni w ciągu 
ostatnich tygodni. O przygotowaniach wiedziało zaledwie kilka 
osób: Bogdan Borusewicz, trzej młodzi stoczniowcy: Jerzy 
Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński oraz Lech 
Wałęsa. Ten ostatni, jako starszy od nich i znany załodze stoczni, 
mógł wesprzeć kolegów autorytetem. To oni mieli pociągnąć 
pracowników do protestu i dalej go poprowadzić.

 Począwszy od pierwszego postulatu strajkowego – przy- 
wrócenia do pracy Anny Walentynowicz – protest był tak 
zaplanowany, by stoczniowcy się z nim identyfikowali. Boru-
sewicz skierował do kilkunastotysięcznej załogi ulotkę, w której  
odwoływał się do idei solidarności: „wystąpcie w obronie 
suwnicowej [...]. Jeżeli tego nie uczynicie, wielu z was może 
się znaleźć w podobnej sytuacji”. Pod tekstem widniał podpis 
członków KZ WZZ i redakcji „Robotnika Wybrzeża”, chociaż 
autor z nikim nie konsultował treści ulotki. Chodziło o utrzyma-
nie konspiracji działań i zaskoczenie władz protestem. Część 
ulotek powielił sam Borusewicz, kilka tysięcy egzemplarzy 
wydrukował Piotr Kapczyński, współpracownik WZZ.   

W czwartek 14 sierpnia około 6 rano strajk rozpoczęli 
pracownicy pierwszej zmiany dwóch wydziałów stocznio-
wych: K-1 i K-3. Pierwsze postulaty to przywrócenie do pracy  
Anny Walentynowicz, podwyżka w wysokości 2000 zł i dodatek  
drożyźniany. Do nich dodano kolejne, m.in. żądanie upamięt-
nienia wydarzeń z 1970 r., doświadczenie Grudnia ukształto-
wało bowiem zbiorową świadomość robotników Wybrzeża  
i ostatecznie pozbawiło ich złudzeń co do intencji „robotniczej” 
władzy. Na spotkaniach WZZ dyskutowano o tym, jak przygo-
towywać i poprowadzić strajk, by nie powtórzył się tragiczny 
scenariusz. Trzeba też pamiętać, że niektóre postulaty strajku-
jących w sierpniu formułowane były już dziesięć lat wcześniej, 
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z kwestią powołania związków zawodowych niezależnych od 
partii i administracji państwowej włącznie.

Przed Sierpniem stoczniowcy składali kwiaty przed bramą 
nr 2 potajemnie, od 1977 r. czyniła to także gdańska opozycja 
z kręgu przyszłych WZZ i RMP. Rano 14 sierpnia uczestnicy 
strajku przeszli przed stoczniową bramę i złożyli hołd ofiarom 
Grudnia 1970 r. Trzy dni później po mszy odprawionej przez ks. 
Henryka Jankowskiego w tym miejscu postawili krzyż.

Początkowo negocjacje ze strajkującymi prowadził dyrek-
tor naczelny stoczni Klemens Gniech. Kiedy obiecał podjęcie 
rozmów w sprawie postulatów pod warunkiem, że załoga wróci 
do pracy, stoczniowcy się zawahali. Wedle relacji świadków, 
sytuację uratował wówczas Lech Wałęsa, ogłaszając strajk oku-
pacyjny. Zebrani przyjęli to aplauzem. Wałęsa został członkiem 
Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej.

15 sierpnia do strajku solidarnościowego przystąpiły załogi  
innych gdańskich przedsiębiorstw. W Gdyni w Stoczni im. Ko-
muny Paryskiej przywódcą strajku stał się dwudziestojednoletni 
Andrzej Kołodziej, zaledwie dzień wcześniej przyjęty do pracy. 

Dyrekcja Stoczni Gdańskiej i lokalne kierownictwo partyj- 
ne chciały szybko zakończyć kryzys. Aby informacje o proteście  
nie wyszły poza Trójmiasto, przerwane zostały połączenia tele- 
foniczne z resztą kraju. Przełom nastąpił 16 sierpnia. Dyrektor 
Gniech, po konsultacjach z władzami partyjnymi, obiecał speł- 
nienie żądań załogi: przywrócenie do pracy Anny Walentyno-
wicz i Lecha Wałęsy (choć w trakcie negocjacji poruszane były 
również szykany wobec innych stoczniowców związanych z opo- 
zycją: Andrzeja Kołodzieja i Jana Zapolnika), rozwiązanie 
rad zakładowych i stworzenie w stoczni wolnych związków 
zawodowych, postawienie pomnika ofiar Grudnia ’70, zapew-
nienie bezpieczeństwa strajkującym oraz spełnienie postulatów 
płacowych. Żądania uwolnienia więźniów politycznych i po-
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prawy zaopatrzenia sklepów miały być przekazane właściwym 
władzom. Kiedy delegaci wydziałów zaakceptowali zapisy poro-
zumienia, około 14 Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku 
w Stoczni Gdańskiej. Warunkiem realizacji postulatów było 
opuszczenie przez pracowników terenu stoczni do 18. 

Przedstawiciele załóg, które podjęły strajk w solidarności 
ze stoczniowcami (a 16 sierpnia w Trójmieście nie pracowało 
ponad dwadzieścia przedsiębiorstw), poczuli się zdradzeni.  
Z mniejszymi zakładami władze nie chciały bowiem prowadzić 
rozmów. Po emocjonalnej dyskusji Wałęsa ogłosił kontynuo-
wanie protestu jako solidarnościowego. Jednak większość uczest-
ników strajku opuściła już teren stoczni w poczuciu osiągniętego 
sukcesu. Było sobotnie popołudnie i po trzech dniach napięcia 
chcieli wrócić do domu. Część osób udało się zatrzymać dzięki 
interwencji m.in. Aliny Pienkowskiej i Anny Walentynowicz.

Strajk w Stoczni Gdańskiej wszedł w nową fazę. Stocznia 
od początku stała się naturalnym centrum robotniczego buntu  
i tam w nocy z 16 na 17 sierpnia przedstawiciele 21 strajkują-
cych załóg Trójmiasta powołali Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy. W składzie jego prezydium znaleźli się: Lech Wałęsa 
jako przewodniczący, Andrzej Kołodziej i Bogdan Lis (Elmor) 
– wiceprzewodniczący i ostatecznie piętnastu członków, m.in.: 
Joanna Duda-Gwiazda (Centrum Techniki Okrętowej), Wojciech 
Gruszewski (Politechnika Gdańska), Andrzej Gwiazda (Elmor), 
Andrzej Kołodziej (Stocznia im. Komuny Paryskiej), Henryka 
Krzywonos (motornicza w miejskiej komunikacji), Alina Pien- 
kowska (Elmor), Tadeusz Stanny (Rafineria Gdańska), Anna 
Walentynowicz. Rzecznikiem MKS został Lech Bądkowski, 
pisarz i publicysta. 

Wspólna lista wypracowana w nocy z 17 na 18 sierpnia 
zawierała 21 postulatów pogrupowanych w kilka kategorii, po-
cząwszy od najważniejszych z punktu widzenia pracowników: 
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powstanie wolnych związków zawodowych, prawo do strajku  
i gwarancje bezpieczeństwa dla jego uczestników, przestrzega-
nie wolności słowa, druku, publikacji, przywrócenie do pracy 
zwolnionych w 1970 i 1976 r., uwolnienie więźniów politycz-
nych i zaprzestanie represji z przyczyn politycznych, podanie 
do publicznej wiadomości informacji o powstaniu MKS i jego 
postulatach. Następny punkt dotyczył podjęcia działań, które 
wyprowadziłyby Polskę z kryzysu, kolejne – spraw socjalnych 
i płacowych. 

Pierwszy „Komunikat”, powielony w formie ulotki, MKS 
wydał z datą 16 sierpnia. Oznajmiono w nim, iż załogi będą 
kontynuowały strajk do czasu spełnienia ich żądań. Zakończenie 
protestu mógł ogłosić MKS i to on był upoważniony do negocja-
cji z władzami centralnymi. Po ich zakończeniu brał na siebie 
odpowiedzialność za realizację postulatów i zorganizowanie 
Wolnych Związków Zawodowych. Perspektywa działania nie 
kończyła się zatem na podpisaniu porozumienia. 

19 sierpnia MKS złożył w Urzędzie Wojewódzkim listę  
postulatów i pismo do premiera Edwarda Babiucha z żądaniem 
rozpoczęcia rozmów. Na krótko pracę podjęła powołana po- 
przedniego dnia Komisja Rządowa, kierowana przez wice-
premiera Tadeusza Pykę. Pyka nie prowadził jednak rzeczowych 
rozmów, zignorował istnienie MKS i zaczął negocjacje z przed-
stawicielami kilkunastu tylko zakładów z Wybrzeżu. Chciał 
rozbić jedność strajkujących i w ten sposób doprowadzić do 
wygaszenia protestów. Nie miał jednak uprawnień do zawierania 
wiążących uzgodnień i rozmowy zakończyły się fiaskiem. 

Tymczasem nastroje strajkowe ogarniały kolejne regiony 
kraju. 18 sierpnia wybuchły strajki w Szczecinie: w Stoczni 
Remontowej „Parnica”, później w Stoczni im. Adolfa Warskiego 
i Stoczni „Gryfia”. I chociaż władze próbowały szybko zażegnać 
sytuację, deklarując przyznanie szczecinianom podwyżek, pro-
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testy się rozszerzały. W przeciwieństwie do Trójmiasta, działa-
cze WZZ Pomorza Zachodniego nie mieli bezpośredniego wpły-
wu na przebieg wydarzeń w tym ośrodku. 19 sierpnia stanęły 
zakłady pracy w Elblągu (węzeł PKP i Zakłady Mechaniczne 
Zamech). W obydwu ośrodkach, wzorem Gdańska, powstały 
Międzyzakładowe Komitety Strajkowe. Na czele elbląskiego 
stanął Jan Wyrzykowski, a następnie Ryszard Kalinowski. 
Szczecińskim MKS, z siedzibą w Stoczni im. Warskiego, kie-
rował Marian Jurczyk, jego zastępcami byli Kazimierz Fischbein 
i Marian Juszczuk. 21 sierpnia negocjacje z MKS w Szczecinie 
rozpoczęła Komisja Rządowa z wicepremierem Kazimierzem 
Barcikowskim na czele. Przedmiotem rozmów była lista 36 pos- 
tulatów, w większości powtarzających żądania gdańskiego MKS. 

W tych dniach strajkowały pojedyncze zakłady w War-
szawie, Ursusie, Nowej Hucie, Bydgoszczy, Łodzi, Toruniu, 
Malborku, Tczewie, Pucku, Pruszczu Gdańskim. 20 sierpnia 
gdański MKS reprezentował już 304, trzy dni później – 388 
strajkujące zakłady pracy. Kolejne załogi, nawet te wówczas nie- 
strajkujące, przysyłały do Gdańska swoich przedstawicieli, dając 
tym samym MKS mandat do reprezentowania ich interesów. 
Przywozili rezolucje z wyrazami solidarności, pieniądze dla 
strajkujących i datki na budowę pomnika ofiar Grudnia ’70. 
W ZM Ursus powstał Robotniczy Komitet Solidarności ze 
Strajkującymi Robotnikami Wybrzeża, który współtworzył 
m.in. Zbigniew Bujak, współpracownik KSS „KOR”, kolporter 
opozycyjnych wydawnictw, a w latach osiemdziesiątych jeden  
z przywódców „Solidarności”.

Oczywiste i naturalne było wyrazy poparcia ze strony 
opozycji – KSS „KOR”, ROPCiO, RMP, Konfederacji Polski 
Niepodległej i innych środowisk, wyrażane w oświadczeniach, 
ale także w formie zaangażowania działaczy opozycji w kon-
kretne działania na rzecz strajkujących – np. organizowanie 
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poligrafii. Członkowie KOR i redakcja „Robotnika” 18 sierpnia 
skierowali apel do społeczeństwa; przypomniano w nim: „Obo-
wiązkiem każdego Polaka jest solidarność ze strajkującymi 
robotnikami i przeciwstawienie się policyjnej przemocy”. 
W Poznaniu list z poparciem dla strajkujących podpisało 
kilkudziesięciu pracowników naukowych, literatów, dziennikarz 
i opozycjonistów. Ks. Stanisław Małkowski dotarł do stoczni 
z oświadczeniem Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi 
Grójeckiej, zawierającym słowa solidarności ze strajkującymi 
i więźniami politycznymi. W Stoczni Gdańskiej występowali 
nawet aktorzy Teatru Wybrzeże.

Spośród licznych wyrazów wsparcia dla strajkujących is-
totne konsekwencje miał list 64 intelektualistów warszawskich 
z 20 sierpnia. Dwa dni później do stoczni przyjechali jego syg-
natariusze: Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek. Strajko-
wi przywódcy zdawali sobie sprawę, że mogli pociągnąć za sobą 
załogi, trafiali w ich nastroje, ale stanęło wówczas przed nimi 
trudne zadanie negocjacji z reprezentacją władz państwowych. 
Potrzebowali wsparcia przede wszystkim prawników i ekono-
mistów, 23 sierpnia w Gdańsku rozpoczęła bowiem pracę 
kolejna Komisja Rządowa z wicepremierem Mieczysławem 
Jagielskim na czele. I tak przy MKS w Gdańsku 24 sierpnia 
powstała Komisja Ekspertów. Znaleźli się w niej, wezwani przez  
Mazowieckiego i Geremka, Bohdan Cywiński, Tadeusz Kowa-
lik, Waldemar Kuczyński, Andrzej Wielowieyski, Jadwiga 
Staniszkis. Wspierało ich kilkanaście osób. Kilkuosobowa grupa 
ekspercka, m.in. Andrzej Tymowski, Janina Walukowa i Andrzej 
Kijowski, doradzała szczecińskiemu MKS. 

Z punktu widzenia władz partyjnych i państwowych gesty  
solidarności ze strony różnych środowisk, zwłaszcza nierobot-
ników, były ważnym sygnałem nastrojów w kraju; wskazywa- 
ły na nasilenie kryzysu społeczno-politycznego. Proces dele- 
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gitymizacji władzy postępował. Brak zainteresowania roszada-
mi na wysokich stanowiskach partyjnych i rządowych, prze-
prowadzonymi na IV Plenum KC PZPR 24 sierpnia, i zapo-
wiedziami Edwarda Gierka zmian w ustawie o związkach 
zawodowych, nosił znamiona ostentacji. Premiera Edwarda 
Babiucha zastąpił wówczas Józef Pińkowski, polityk szerzej 
nieznany. Odszedł też m.in. Jan Szydlak, ostro krytykowany 
przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych.

Choć do Stoczni Gdańskiej szybko i licznie dotarli za-
równo polscy, jak i zachodni dziennikarze, w oficjalnych kra- 
jowych mediach informacje były skąpe, a ich dobór i język  
podporządkowane celom politycznym i ideologicznym – po- 
dobnie jak w lipcu. W komentarzach redakcji i cytowanych  
wypowiedziach przedstawicieli władz państwowych i partyj-
nych dominowały oskarżenia uczestników „przerw w pracy”  
o pogłębianie trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz  
apele o „rzetelną pracę” i „obywatelską rozwagę”. Nieco bar- 
dziej odważna była prasa lokalna – tam używano słowa „strajk”,  
szerzej informowano o szczegółach wydarzeń. 29 sierpnia „Głos 
Wybrzeża” przedstawił nawet, choć wciąż stronniczo, stanowis- 
ko MKS w sprawie przestrzegania konstytucyjnie zagwaranto- 
wanej wolności słowa. Sam MKS skrytykował nierzetelne media 
w specjalnym oświadczeniu z 23 sierpnia: „kłamliwe przedsta- 
wianie sytuacji na Wybrzeżu oraz intencji strajkujących ro-
botników podrywa resztki zaufania do cenzurowanej prasy, radia 
i telewizji” – przestrzegał.

Prasa atakowała wspierającą strajki opozycję. W przeci-
wieństwie do poprzednich kryzysów politycznych w PRL, nie  
rozpętano jednak kampanii przeciwko zbuntowanej części społe- 
czeństwa, przed laty określanej mianem „warchołów” czy 
„chuliganów”. 25 sierpnia „Dziennik Bałtycki” informował 
natomiast o rozpoczęciu rozmów Komisji Rządowej i MKS,  
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z Lechem Wałęsą na czele. Robotnicy stali się zatem partnerami 
w negocjacjach. 

O sytuacji w Polsce informowały obszernie BBC i Radio 
Wolna Europa. Podobnie jak w lipcu, szczegóły protestów do-
cierały do nich m.in. za pośrednictwem działaczy opozycji  
w kraju. Korespondenci mediów zachodnich, którzy obserwowa-
li od kilku tygodni rozwój sytuacji w Polsce, dostrzegali zapo-
wiedź politycznego przełomu i w takim tonie formułowali 
komentarze. 

MKS w Gdańsku i Szczecinie, nie mając dostępu do ofi-
cjalnych mediów, potrzebowały forum, na którym mogłyby ko-
munikować się w gronie tysięcy pracowników zakładów, które 
reprezentowały. Najpierw zatem na maszynach do pisania czy 
prostych powielaczach ramkowych powielane były ulotki – np. 
w Gdańsku z 21 postulatami. W Stoczni Gdańskiej i w Stocz-
ni im. Komuny Paryskiej uruchomiono zakładowe drukarnie  
i stamtąd wychodziły ulotki i „Strajkowy Biuletyn Informacyjny 
– Solidarność” (od 23 do 31 sierpnia 14 numerów). Wszystkie 
sygnowane były: Wolna Drukarnia Stoczni Gdańskiej i Wolna 
Drukarnia Stoczni Gdynia. Za redakcję, druk i kolportaż  
w Gdańsku odpowiadali m.in. członkowie KSS „KOR” Konrad 
Bieliński i Ewa Milewicz, Krzysztof Wyszkowski z WZZ (to 
on wymyśli podtytuł „Solidarność”), Mariusz Wilk, działacz 
wrocławskiego SKS. W Gdyni ekipą poligraficzną kierował 
Andrzej Butkiewicz, współpracownik WZZ. Poza stocznią 
drukowali również członkowie RMP Arkadiusz i Mirosław 
Rybiccy. Ten pierwszy wspólnie z Maciejem Grzywaczewskim 
przygotowali słynne tablice ze sklejki z 21 postulatami, 19 
sierpnia zawieszone na stoczniowej bramie. Od 2003 r. znajdują 
się one na liście UNESCO Pamięć Świata. 

24 sierpnia, czyli następnego dnia po gdańskim „Biule-
tynie”, ukazał się pierwszy numer pisma szczecińskiego MKS  
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„Jedność”, powielony w tamtejszej Fabryce Papieru Skolwin 
(ale druk sygnowany był przez Niezależną Drukarnię Między-
zakładowego Komitetu Strajkowego). W zespole redakcyjnym 
byli m.in. Leszek Dlouchy oraz dziennikarze z oficjalnego pisma 
„Literatura”: Małgorzata Szejnert i Tomasz Zalewski.

Wyrazem przełamania partykularnych interesów zakładów 
czy branż i kształtowania się szerokiego ruchu społecznego były 
próby kontaktów i konsultacji MKS-ów z różnych ośrodków, choć 
w ówczesnych warunkach ograniczone. 28 sierpnia na spotkaniu 
reprezentantów MKS ze Szczecina, Wrocławia i Bydgoszczy 
powstał nawet wspólny Międzywojewódzki Komitet Strajkowy. 
Wraz z nasilaniem się protestów w kraju kolejne MKS, jak 
wspomniany we Wrocławiu czy w Wałbrzychu, uznawały za 
własne 21 postulatów gdańskich. Środowiska pracownicze  
w Polsce zaczęły się zatem samoorganizować i działać solidarnie.

W czasie negocjacji zarówno w Gdańsku, jak i w Szczecinie 
najbardziej sporne punkty dotyczyły wolnych związków zawo-
dowych, prawa do strajku, zniesienia cenzury oraz uwolnienia 
osób aresztowanych, skazanych lub zatrzymanych z przyczyn 
politycznych. Polityczny właśnie charakter nadawały tym postu- 
latom władze, widząc w nich efekt wpływu na „zdrowy” robot- 
niczy protest „sił antysocjalistycznych”, czyli opozycji. Oficjal-
ne związki zawodowe były ważnym elementem systemu 
politycznego, jednym z narzędzi skutecznej władzy nad społe-
czeństwem. Dawały możliwość kontroli rządzącej PZPR nad  
środowiskami pracowniczymi. Kolejni szefowie CRZZ byli 
członkami Biura Politycznego KC PZPR, czyli należeli do  
elity władzy. Praktycznym wymiarem tej sytuacji było miej-
sce przedstawicieli rad zakładowych w czasie negocjacji straj-
kowych: po stronie dyrekcji, a nie pracowników.

Obydwa MKS na Wybrzeżu priorytetowo traktowały 
kwestię wolnych związków zawodowych. W strajkowych biule- 
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tynach i ulotkach podkreślano m.in., że powstanie i działalność 
niezależnych związków zawodowych jest naturalną konsekwen-
cją ratyfikowania przez Polskę Konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, dotyczących wolności związkowej, ochrony 
praw związkowych i prawa organizowania się. 20 sierpnia we  
własnym oświadczeniu MKS w Gdańsku wyjaśniał: „Bez Nieza-
leżnych Związków Zawodowych wszystkie inne postulaty mogą 
być przekreślone w przyszłości”. A wobec potępienia strajków 
przez CRZZ i aroganckich słów Szydlaka „nie podzielimy się 
władzą”, wygłoszonych dzień wcześniej w Gdańsku, delegaci 
załóg reprezentowanych w MKS zdecydowali o wystąpieniu  
z oficjalnych związków zawodowych.

Punkt dotyczący więźniów politycznych (wymieniono z na- 
zwiska Jana Kozłowskiego, Edwarda Zadrożyńskiego i Mar-
ka Kozłowskiego) był symbolicznym przypieczętowaniem 
dotychczasowej współpracy robotników z inteligencką w prze- 
ważającej mierze opozycją. Był kolejnym sygnałem przełamy-
wania atomizacji społeczeństwa i ważnej zmiany mentalnej – 
obie grupy społeczne mogły odtąd być partnerami w dyskusji 
i działaniu na rzecz zmian w Polsce. Postulat stał się tym 
bardziej aktualny, że od 20 sierpnia Służba Bezpieczeństwa 
nasiliła działania wobec działaczy różnych kręgów opozycji 
wspierających strajki. Zatrzymani zostali m.in. Kazimierz Ja-
nusz, uczestnik ROPCiO, Leszek Moczulski, Tadeusz Stański, 
Romuald Szeremietiew z KPN oraz Andrzej Mietkowski  
i Bronisław Wildstein, działacze SKS z Krakowa. Aresztowa- 
nym piętnastu członkom i współpracownikom KSS „KOR” (wśród 
nich byli Andrzej Bulc, Mirosław Chojecki, Wiesław Kęcik, 
Sergiusz Kowalski, Jacek Kuroń) prokuratura postawiła zarzut 
„przynależności do związku, którego celem było przestępstwo”.

Zasadnicze decyzje dotyczące rozwiązania kryzysu podej-
mowało kierownictwo partyjne. Wydarzenia po 14 sierpnia two- 
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rzyły nową jakość, a kryzys stawał się dla ekipy Gierka pro-
blemem większym niż wszystkie dotychczasowe napięcia spo-
łeczne. Już w dniu wybuchu strajku w stoczni na posiedzeniu 
Biura Politycznego KC PZPR mówiono o „zorganizowanej 
działalności elementów antysocjalistycznych”. 16 sierpnia 
Biuro Polityczne powołało specjalny Zespół Koordynujący 
Działania Władz Centralnych przy Likwidowaniu Strajku, na 
czele z sekretarzem KC PZPR odpowiedzialnym za resort spraw 
wewnętrznych Stanisławem Kanią. Zespół miał analizować 
informacje o sytuacji w kraju i przygotowywać wnioski  
i propozycje konkretnych działań.

Tego samego dnia – 16 sierpnia – minister spraw we-
wnętrznych powołał Sztab MSW do Kierowania Operacją „Lato 
80”. Przygotowywał on informacje dla kierownictwa partyjnego 
i koordynował działania podległych mu jednostek. Podobnie 
jak w lipcu, wszystkie objął stan wzmożonej czujności, a od 
26 sierpnia pełna gotowość bojowa. Zespołem kierował gen. 
Bogusław Stachura, podsekretarz w resorcie. Analogiczne sztaby 
powstały w komendach wojewódzkich Milicji Obywatelskiej. 

Władze polityczne początkowo nie wypracowały konstruk-
tywnych metod zakończenia kryzysu. Podejmowane działania 
koncentrowały się na łamaniu jedności strajkujących poprzez 
wybiórcze prowadzenie rozmów, próby skłócenia strajkowych 
liderów oraz rozbijanie współpracy robotników z opozycją, 
czym zajmowała się przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa. 
Rozpowszechniano plotki o planach rozbicia strajku siłą czy 
wkroczenia do Polski wojsk Układu Warszawskiego. Pamięć  
o wydarzeniach na Węgrzech w 1956 r. i Czechosłowacji  
w 1968 r. czyniła taki scenariusz prawdopodobnym i wzbudzała 
naturalny lęk.

W MSW rozważano użycie siły. Część jednostek milicyj-
nych została 18 sierpnia przesunięta w kierunku Gdańska  
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i Elbląga. Przygotowywano się do wzmocnienia ochrony War-
szawy, Krakowa i Poznania, a nawet powołania rezerwistów MO. 
Od 26 sierpnia w resorcie spraw wewnętrznych istniały konkret-
ne plany rozbicia strajków, zakładające m.in. atak jednostek 
specjalnych i zatrzymanie członków MKS. Nie było jednak poli- 
tycznej decyzji, by wobec robotników użyć siły. Uczestnicy 
plenum partyjnego, obradujący od 24 sierpnia, opowiedzieli się  
za prowadzeniem negocjacji z protestującymi. Kierownictwo 
PZPR było świadome, że mimo zmęczenia strajkujący są zde-
cydowani kontynuować protesty; chociaż sytuacja w ośrodkach 
ogarniętych strajkami stawała się uciążliwa dla pozostałych 
mieszkańców, ci popierali akcje i wyrażali solidarność.

Spośród silnych ośrodków robotniczych najdłużej do pro- 
testów dojrzewał Górny Śląsk, choć od lipca również tam 
wzrastało napięcie. Sztygarzy z kopalni „Manifest Lipcowy” 
wysłali władzom ważny sygnał – odmówili uchwalenia rezolucji 
potępiającej strajki lubelskich kolejarzy w lipcu. Miało to szcze-
gólną wymowę – z Górnego Śląska wywodził się Edward 
Gierek i część rządzącej ekipy. Podczas kryzysów w latach 1968 
i 1976 śląskich robotników wykorzystywano propagandowo. 
Aranżowane wielotysięczne wiece były manifestacjami popar- 
cia dla władzy i potępienia dla wszelkich „sił antysocjalistycz-
nych”. Do tego nawiązywały hasła na wagonach przyjeżdżają-
cych w sierpniu z innych regionów na Śląsk np.: „Parobki 
Gierka, pracujcie sobie sami!”.

Punktem zwrotnym okazał się strajk w Fabryce Zmecha-
nizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Gó- 
rach rozpoczęty 21 sierpnia. Poza postulatami socjalnymi i pła- 
cowymi pracownicy domagali się m.in. pełnej informacji  
o sytuacji w kraju i postulatach zgłaszanych przez strajkujących 
na Wybrzeżu. Protest zawiesili następnego dnia, oczekując na 
spełnienie postawionych żądań do 31 sierpnia.
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28 sierpnia falę strajków na Górnym Śląsku rozpoczęła 
trzecia zmiana górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Mani-
fest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Sytuację w regionie pogar- 
szał fakt, że już wcześniej tego dnia stanęły oddziały PKS  
w Rybniku i Wodzisławiu, dowożące pracowników. Tego same- 
go dnia krótkie protesty w Kombinacie Metalurgicznym Huta  
Katowice w Dąbrowie Górniczej przerodziły się w strajk oku- 
pacyjny. Również w tym ośrodku powołano Międzyzakładowy 
Komitet Robotniczy, na jego czele stanął Andrzej Rozpłochow-
ski; 31 sierpnia protest został zawieszony.

29 sierpnia, według danych MSW, strajki objęły 27 woje-
wództw. W województwie gdańskim, szczecińskim, elbląskim, 
słupskim, bydgoskim i wrocławskim miały charakter niemal 
powszechny. Łącznie tego dnia strajkować miało ponad 643 tys. 
pracowników z 653 zakładów. 

Skala tego buntu społecznego sprawiła, że kierownictwo 
partyjne zdecydowało się nie przedłużać kryzysu. Przewagę 
zyskało przekonanie, które tak wyraził Stanisław Kania: „nie 
mamy żadnych realnych szans, jeśliby doszło do starcia”. 
Zasadnicze znaczenie miało posiedzenie Biura Politycznego 
KC PZPR 29 sierpnia. Wprawdzie powracała na nim koncepcja 
wprowadzenia stanu wyjątkowego, ale ówczesny minister obro-
ny narodowej, gen. Wojciech Jaruzelski, rozwiewał złudzenia 
co do skuteczności tego rozwiązania: „Wprowadzić go nie 
można, bo jak wyegzekwować rygory, kiedy stanie cały kraj. To 
nierealne”. 

Gierek przedstawił wówczas zebranym trudną sytuację: 
demobilizacja partii, rosnące społeczne poparcie dla hasła 
niezależnych związków zawodowych, wreszcie groźba strajku 
generalnego. I konkludował: „Może trzeba wybierać mniejsze 
zło, a potem starać się z tego wybrnąć”. „Mniejszym złem” 
miały być daleko idące ustępstwa władz i zgoda na powstanie 
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niezależnych związków zawodowych, godzące w podstawy sys-
temu politycznego PRL. Warto tutaj przypomnieć, że określenie  
to po wprowadzeniu stanu wojennego wykorzystał gen. Jaru-
zelski. W tym przypadku „mniejsze zło” rozumiał zupełnie inaczej, 
decydując się na użycie siły przeciwko „Solidarności” i innym 
strukturom niezależnym i opozycyjnym, wobec nieuchronnej – 
jak twierdził – interwencji wojsk państw Układu Warszawskiego. 

Uprzedzając formalną decyzję KC PZPR w sprawie akcep-
tacji postulatów strajkowych, która byłaby wiążąca dla obydwu 
Komisji Rządowych, Kazimierz Barcikowski, negocjujący za-
kończenie szczecińskiego protestu, zdecydował się zawrzeć 
porozumienie. 30 sierpnia około godziny 8 podpisano Protokół 
Ustaleń w Sprawie Wniosków i Postulatów Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego z Komisją Rządową w Szczecinie. W 29  
punktach zostały formułowane socjalne, ekonomiczne i ogólno-
społeczne warunki porozumienia. Wśród nich znalazło się m.in. 
powołanie samorządnych związków zawodowych, mających 
socjalistyczny charakter „zgodnie z Konstytucją PRL”.

Wydarzenie to postawiło kierownictwo partyjne przed fak-
tem dokonanym i mogło przyspieszyć zakończenie rozmów w po- 
zostałych ośrodkach. Ale władze mogły je również wyko-
rzystać do obniżenia znaczenia postanowień porozumienia  
w Gdańsku, jako niemającego rangi ogólnopolskiego. Wyprze-
dzając zdarzenia można dodać, że po 31 sierpnia władze nie 
zajęły jednoznacznego stanowisko w kwestii, czy postanowienia 
porozumienia miały obowiązywać w całym kraju, czy tylko 
w zakładach reprezentowanych w MKS. Stało się to jedną  
z przyczyn kolejnych strajków we wrześniu. 

Dla pozytywnego zakończenia negocjacji w Gdańsku istot-
ne było posiedzenie Plenum KC PZPR 30 sierpnia. Większość 
obecnych miała świadomość, że nie można już przedłużać kry-
zysu. Ostatecznie I sekretarz KC PZPR Edward Gierek zgłosił 
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wniosek o przyjęcie sprawozdań obydwu Komisji Rządowych, 
co faktycznie oznaczało zgodę na zawarcie porozumienia  
w Gdańsku i akceptację dla już podpisanego w Szczecinie.

Jagielski wrócił do Stoczni Gdańskiej w niedzielę 31 sierp-
nia. O 16.45 on i Lech Wałęsa podpisali porozumienie dotyczące 
realizacji wszystkich 21 postulatów MKS. Punkt pierwszy 
przewidywał powołanie „nowych samorządnych związków za-
wodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy 
pracującej”. Miały przestrzegać Konstytucji PRL, uznawać kie- 
rowniczą rolę PZPR w państwie i nie podważać sojuszów 
międzynarodowych PRL. Zapis ten można uznać za sukces 
władz. Nie kwestionował podstaw systemu politycznego PRL,  
socjalistycznej gospodarki i miejsca państwa w bloku komu-
nistycznym, choć i tak uczynił istotny wyłom w tym systemie, 
przyzwalając na powstanie organizacji niezależnej od rządzącej 
partii, działającej poza jej kontrolą. Zakwestionował jedno  
z ideologicznych założeń systemu: hasło „robotniczej” władzy.  
W tym samym kierunku szło zagwarantowanie prawa do strajku – 
a zatem do wyrażania sprzeciwu wobec władzy – oraz gwarancje 
bezpieczeństwa dla jego uczestników i osób wspierających. 
Porozumienie nie przewidywało zniesienia cenzury, czyli innego 
ważnego narzędzia sprawowania władzy, ale jej funkcjonowanie 
miało zostać uregulowane ustawowo. Dokument podpisany 31 
sierpnia przewidywał, że działalność mediów będzie „służyć 
wyrażaniu różnorodności myśli, poglądów i sądów” i będzie 
poddana kontroli społecznej. Uzgodniono również, że w radiu  
będzie w niedzielę nadawana Msza święta. Stosowna ustawa  
regulująca funkcjonowanie cenzury, konsultowana z „Solidar-
nością” oraz przedstawicielami środowisk twórczych, została 
przyjęta przez sejm dopiero w lipcu 1981 r.

Podpisanie porozumień w Szczecinie i Gdańsku nie roz-
ładowało całkowicie napiętej sytuacji w kraju, m.in. ze względu 
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na blokowanie przez władze informacji o szczegółach ich po- 
stanowień. W ówczesnym województwie katowickim strajki 
miały największe nasilenie 2 września – przystąpiło do nich  
około pięćdziesięciu zakładów pracy. Wygasły dopiero miesiąc 
później i łącznie wzięło w nich udział ok. 330 tys. osób z 272  
zakładów. 

W porozumieniu podpisanym 3 września przez jastrzębski 
MKS, któremu przewodniczył Jarosław Sienkiewicz, ekonomi-
sta z kopalni „Borynia”, oraz Komisję Rządową z wicepremie- 
rem Aleksandrem Kopciem na czele, obok sformułowań powta-
rzających treść dokumentów z Gdańska i Szczecina znalazły się 
punkty dotyczące specyficznych problemów górników, np. odej- 
ścia od czterobrygadowego systemu pracy czy wprowadzenia od  
1 stycznia wolnych od pracy sobót i niedziel. Ta kwestia była  
poruszana również przez inne komitety strajkowe, ale porozu-
mienie jastrzębskie szło najdalej. Od stycznia 1981 r. realizacja 
tego postulatu stała się jedną z przyczyn konfliktu „Solidarnoś-
ci” z władzami państwowymi. 

Napięcie i pojedyncze strajki utrzymywały się jednak przez 
następne dni. Jeszcze 16 września strajkowały zakłady pracy 
w dziesięciu województwach. Zwłaszcza w małych ośrodkach 
wiele dotkliwych problemów socjalnych czy dotyczących wa- 
runków pracy pozostało wciąż nierozwiązanych. Lokalne 
władze, czego obawiały się załogi spoza strajkowych centrów, 
zaczęły kwestionować legalność powoływania niezależnych 
związków zawodowych w zakładach, których przedstawiciele 
nie sygnowali porozumień ze Szczecina, Gdańska i Jastrzębia. 
Dlatego utrzymywało się napięcie (zawieszony strajk) m.in.  
w Kombinacie Metalurgicznym Huta „Katowice” w Dąbrowie 
Górniczej. Dopiero 11 września zakończyło go tzw. porozumie- 
nie katowickie, zawarte między Komisją Rządową a Między- 
zakładową Komisją Robotniczą w Hucie „Katowice” (z Andrze-
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jem Rozpłochowskim na czele). Zawierało ono szczegółowe 
gwarancje realizacji pierwszego punktu porozumienia gdań-
skiego, dotyczącego powołania niezależnych samorządnych 
związków zawodowych. 

W Sierpniu ukształtowały się specyficzne rytuały i formy 
zachowania obserwowane później w okresie legalnej działalno-
ści „Solidarności”, m.in. publiczny charakter obrad oraz jawność 
i demokratyczne procedury podejmowania decyzji. 16 sierpnia, 
przed zawarciem zakwestionowanego później porozumienia  
z dyrekcją Stoczni Gdańskiej, reprezentanci wszystkich jej wy- 
działów publicznie wypowiedzieli się na temat warunków 
zakończenia strajku. Zasadnicza część negocjacji MKS-ów to-
czyła się z udziałem licznych obserwatorów, np. w sali BHP 
gdańskiej stoczni nawet kilkuset. Strajkujące załogi mogły 
na bieżąco śledzić przebieg rozmów, transmitowanych przez 
radiowęzły zakładowe i nagrywanych na taśmy magnetofonowe.

Strajki sierpniowe (a w mniejszym stopniu także lipcowe) 
były okresem kształtowania się grupy przywódczej przyszłej 
„Solidarności” i ujawniania się robotniczych liderów. Widać to 
m.in. na przykładzie Lecha Wałęsy czy Zbigniewa Bujaka.

Najsłynniejsze chyba zdjęcia z gdańskiego Sierpnia poka-
zują bramę Stoczni Gdańskiej udekorowaną kwiatami. Na bra- 
mie zawieszony był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej  
i fotografia Jana Pawła II. To kolejna cecha charakterystyczna 
sierpniowych protestów – odwoływanie się ich uczestników do 
wartości katolickich. Na terenie zakładów pracy pojawiła się 
symbolika religijna, sami strajkujący upominali się o posługę 
duszpasterską. Pierwszy raz po wojnie w zakładach odprawiano 
nabożeństwa, jak podkreślają ich uczestnicy – integrujące, niosą-
ce ogromny ładunek emocjonalny. W kilku przypadkach, m.in. 
ks. Henryka Jankowskiego czy ks. Jerzego Popiełuszki, który 
odprawiał msze w Hucie „Warszawa”, było to zapoczątkowanie 
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duszpasterskiej posługi księży dla środowisk pracowniczych. 
Religijna symbolika i obecność duchownych wyrażała naturalną 
potrzebę otrzymania duchowego i moralnego wsparcia w trud-
nych chwilach strajku. 

Uczestnicy protestu widzieli w Kościele sprzymierzeńca, 
tym bardziej że 24 sierpnia w biuletynie strajkowym opubliko-
wano orędzie papieża do kardynała Stefana Wyszyńskiego,  
w którym jednoznacznie poparł postulaty strajkujących i wyraził 
oczekiwanie, że Episkopat będzie wspierał zmagania Narodu  
„o chleb powszedni, o sprawiedliwość społeczną i zabezpiecze-
nie jego nienaruszalnych praw do własnego życia i rozwoju”.

Dotychczas wielokrotnie biskupi w publicznych wypowie-
dziach i listach pasterskich podkreślali przynależne obywatelom 
prawa do zrzeszania się. W komunikacie z kolejnej Konferencji 
Episkopatu Polski w maju 1980 r. odnieśli się do narastającego 
kryzysu w Polsce, wskazywali na konieczność podjęcia reform, 
również takich, które zapewnią społeczeństwu współudział  
w życiu publicznym. Kardynał Wyszyński był zarazem przeko-
nany o współodpowiedzialności Kościoła za rozwiązanie kryzy-
su bez użycia siły i destabilizowania sytuacji w kraju. Jego 
stanowisko miało wpływ na postawę biskupów. W oficjalnych 
wypowiedziach hierarchów Kościoła przeważały zatem apele  
o spokój, rozwagę, rzetelną pracę. Pojedynczy kapłani, m.in. ks. 
Hilary Jastak w Gdańsku, ks. Stanisław Małkowski czy biskup 
ordynariusz przemyski Ignacy Tokarczuk, zdobyli się na wyraźne 
gesty poparcia dla strajkujących. Za zgodą bp. Tokarczuka 
od 25 do 31 sierpnia w kościele Matki Bożej Królowej Polski  
w Stalowej Woli, parafii ks. Edwarda Frankowskiego, głodówkę 
solidarnościową ze strajkującymi na Wybrzeżu prowadzili 
przedstawiciele opozycji – „Spotkań. Niezależnego Pisma Mło- 
dych Katolików” i Przemyskiego Komitetu Obrony Ludzi 
Wierzących. Skoordynowaną akcję w lubelskim kościele św. 
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Ducha podjęło kilku uczestników ROPCiO i jezuita o. Bronisław 
Sroka. Wobec presji lubelskiej kurii głodówkę przerwali  
w przeddzień podpisania porozumienia w Gdańsku. 

Władze postrzegały Kościół jako największą siłę opozycyj-
ną w kraju. Ale w czasie kryzysów społeczno-politycznych nie  
wahały się wykorzystywać jego autorytetu, licząc na to, że 
hierarchowie będą wpływać uspokajająco na nastroje w kraju. Tak 
samo Biuro Polityczne KC PZPR zdecydowało się wykorzystać 
homilię kardynała Wyszyńskiego, wygłoszoną 26 sierpnia na 
Jasnej Górze. Pierwszy raz od 1956 r. Polacy usłyszeli w radiu 
i telewizji słowa prymasa. Przemawiając w Częstochowie 
domagał się szacunku dla człowieka i poszanowania jego pra- 
wa do swobody wypowiedzi, zrzeszania się, określania własnych 
potrzeb, równocześnie podkreślając wspólną odpowiedzialność 
Polaków za ich rodziny, naród i państwo.

Wyemitowane fragmenty homilii były dla słuchaczy zas-
koczeniem. Upominanie się o rozwagę i spokój odebrali jako 
sugestię zakończenie protestów i powrotu do pracy. Bardziej 
zdecydowany charakter miał komunikat Rady Głównej Epis-
kopatu Polski, wydany dzień później. Biskupi podkreślali  
w nim: „Warunkiem spokoju wewnętrznego jest poszanowanie 
niezbywalnych praw narodu”.

Sytuacją w Polsce interesowały się władze i społeczeństwa 
państw europejskich po obu stronach tzw. żelaznej kurtyny oraz 
USA. Media zachodnie ze względu skalę, charakter, a nawet 
treść postulatów już lipcowe strajki postrzegały jako przełom 
w sytuacji politycznej w Polsce. Wśród wyrazów solidarności, 
jakie napływały do Polski w sierpniu, przeważały, co naturalne, 
te ze strony związków zawodowych na Zachodzie, np. Fran- 
cuskiej Demokratycznej Konfederacji Pracy (CFDT) – wraz 
ze wsparciem finansowym, czy nawet Związku Zawodowego 
Elektryków Nowej Zelandii. 
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W miarę rozszerzania się fali strajków na Zachodzie za-
częto obawiać się interwencji Moskwy i destabilizacji sytuacji 
w krajach bloku radzieckiego. Wyrazem tych obaw był list 
Valéry’ego Giscarda d’Estainga, adresowany do Edwarda 
Gierka, w którym prezydent Francji wyrażał nadzieję, że Polacy 
znajdą drogę do kompromisu i samodzielnie rozwiążą kryzys. 
Warto dodać, że w tym tonie wydarzenia w Polsce komento-
wała również oficjalna prasa rumuńska.

Wydaje się, że groźba interwencji w sierpniu nie była 
jednak realna. Kierownictwo KPZR wysyłało wprawdzie ostre 
w tonie ponaglenia do szybkiego rozwiązania kryzysu, a 25 
sierpnia Biuro Polityczne KPZR powołało Komisję ds. Polskich 
z Michaiłem Susłowem na czele (stąd tzw. Komisja Susłowa, 
istniejąca aż do 1988 r.). Ale faktycznie ograniczyło się do 
wywierania presji i demonstracji siły, takiej jak wypłynięcie 
na redę portu w Gdańsku w nocy z 25 na 26 sierpnia dwóch 
sowieckich okrętów wojennych. 

Kierownictwa pozostałych partii komunistycznych państw  
bloku obawiały się, że władze PRL pójdą na zbyt duże 
ustępstwa wobec „kontrrewolucji”, jak określano strajkujących 
pracowników. Ich bunt mógł okazać się zaraźliwy, a gesty 
sympatii i solidarności z Polakami, choćby takie jak złożenie 
kwiatów przed pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie, były 
dla władz niepokojącym sygnałem.

Ruch, który rozwinął się w gdańskiej stoczni, przerósł 
oczekiwania jego inicjatorów i środowisk opozycyjnych, które 
go wspierały. Sukces strajków pracowniczych w Sierpniu 1980 r.  
był możliwy dzięki splotowi różnych okoliczności, z których 
najważniejsze to kryzys gospodarczy i narastające na jego tle 
niezadowolenie społeczne oraz kryzys w szeregach władzy, któ-
ra nie była zdolna do wdrożenia skutecznych reform, a w obli- 
czu strajków ograniczała się do krótkowzrocznej polityki płaco- 
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wych ustępstw. Kilkuletnia aktywność opozycji, także w środo-
wiskach robotniczych, pozwoliła na przełamanie bariery strachu 
przed konsekwencjami jawnego manifestowania sprzeciwu 
wobec polityki władz. Programy formułowane w środowiskach 
opozycyjnych wskazywały zaś, jak istotna jest samoorganizacja 
społeczeństwa i solidarne działanie. 

Strajki latem 1980 r. to również efekt zmiany pokolenio-
wej i dojrzewania robotników. Aktywni uczestnicy protestów 
to przede wszystkim młodzi ludzie, głównie dwudziesto– 
trzydziestoparolatkowie. Byli świadomi swoich praw i inte-
resów i jeszcze bardziej niż ich poprzednicy zdeterminowani, 
by się o nie upominać. Dojrzewali do takich form buntu, które 
dawały szansę skutecznej rewindykacji tych praw. Od początku 
lipca coraz wyraźniej formułowali postulaty dotyczące nie 
tylko sfery ekonomicznej i socjalnej, ale również politycznej  
i moralnej: żądania przywrócenia tradycyjnych wartości, które  
komunistyczna władza konsekwentnie deptała, przede wszyst- 
kim niezbywalności praw jednostki i wspólnoty, rozumianych 
w szerszym kontekście – pracy, warunków życia, jak i prawa  
narodu do decydowania o własnym losie. W „sierpniowym” 
języku często pojawiały się ważne słowa z tej sfery: „godność”, 
„solidarność”. Socjologowie wskazują, że to pielgrzymka 
Jana Pawła II pokazała alternatywę w różnych sferach 
funkcjonowania społeczeństwa – wartości, autorytetów, języka, 
działań zbiorowych.

W Sierpniu strajkujący, prowadząc dyskusję we własnym 
gronie, negocjując z rządem czy dyrekcją zakładu pracy, dążyli  
do maksymalnej precyzji. To efekt doświadczeń z wcześniej-
szych lat, kiedy to władze składały mgliste obietnice, których 
później nie dotrzymały. Wręcz ostentacyjnie okazywali uprzej-
mość i grzeczność. Podkreślali powagę i rangę wydarzeń – takim 
choćby drobiazgiem jak czerwone okładki, w których Marian 
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Juszczuk, wiceprzewodniczący MKS w Szczecinie, trzymał 
kartki, odczytując treść porozumienia tuż przed jego podpisaniem. 

Od pierwszych dni września w całej Polsce rozpoczął się 
żywiołowy proces tworzenia zakładowych i ponadzakładowych 
struktur niezależnych związków zawodowych. 5 września z peł- 
nienia funkcji I sekretarza KC PZPR zrezygnował Edward 
Gierek. Zastąpił go Stanisław Kania.

17 września w Gdańsku przedstawiciele około trzydziestu 
międzyzakładowych struktur związkowych zdecydowali, że  
powstanie jeden ogólnopolski Niezależny Samorządny Zwią- 
zek Zawodowy „Solidarność”. Powołana została Komisja  
Porozumiewawcza (później Krajowa Komisja Porozumiewaw-
cza), której przewodniczył Lech Wałęsa. Własne niezależne 
struktury zawodowe chciały mieć również inne grupy społeczne 
i zawodowe: rolnicy, rzemieślnicy, studenci, twórcy. Trwał okres 
eksplozji społecznej aktywności. Symbolicznym zwieńczeniem 
sierpniowych strajków było uczczenie ofiar rewolty 1970 r. na  
Wybrzeżu: odsłonięcie 16 grudnia 1980 r. poświęconego 
im pomnika w Gdańsku, a następnego dnia w Gdyni oraz 
wmurowanie tablicy pamiątkowej w murze Stoczni Szczecińskiej 
im. Adolfa Warskiego.
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