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8 lipca – z powodu podwyżki cen mięsa, 
robotnicy z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjne-
go PZL Świdnik rozpoczęli strajk. W następnych 
dniach dołączyli do nich pracownicy innych lu-
belskich zakładów pracy m.in. Fabryki Maszyn 
Rolniczych Agromet, Lubelskie Zakłady Na-
prawy Samochodów Ciężarowych, Lubelskie 
Zakłady Przemysłu Skórzanego oraz Lokomoty-
wownia PKP. Strajki Lubelskie trwały do 25 lip-
ca. Łącznie protestowało ponad 150 zakładów 
i ok. 50 tysięcy osób. 

17 lipca – strajk rozpoczął się w najwięk-
szym zakładzie pracy w Polsce południowo-
-wschodniej, Hucie Stalowa Wola. Strajki w 
Hucie trwały do 23 lipca.

14 sierpnia – początek strajku w Stoczni 
Gdańskiej. Komitet strajkowy zażądał przywró-
cenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha 
Wałęsy, wzniesienia pomnika Ofiar Grudnia
1970 r., gwarancji nierepresjonowania strajku-
jących, podwyżek płac o 2 tys. zł oraz zasiłków 

WYDARZENIA SIERPNIA 1980 

rodzinnych jak w MO. Dyrekcja stoczni wyraziła 
zgodę tylko na trzy pierwsze żądania. Rozpo-
czął się strajk okupacyjny.

16 sierpnia – dyrekcja stoczni zgodziła się 
na podwyżkę w wysokości 1500 zł. Ogłoszo-
no zakończenie strajku. W stoczni pojawiała 
się delegacja 21 zakładów z Bogdanem Lisem 
i Andrzejem Gwiazdą. Zaapelowali o kontynu-
owanie strajku. Powstał Miejski Komitet Straj-
kowy z Wałęsą jako przewodniczącym.

17 sierpnia – przed bramą stoczni ksiądz 
Jankowski odprawił mszę świętą. Po mszy w 
miejscu gdzie polegli robotnicy w 1970 r. został 
wkopany drewniany krzyż. Komitet Strajkowy 
przekształcił się w Międzyzakładowy. Została 
zredagowana ostateczna wersja 21 postula-
tów.

21 sierpnia – do Gdańska przybyła Komi-
sja Rządowa z Mieczysławem Jagielskim, a do 
Szczecina z Kazimierzem Barcikowskim. Strajki 
rozszerzyły się na cały kraj.

Sierpień 1980. Druga Brama Stoczni Gdańskiej
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23 sierpnia – powstała komisja ekspertów 
MKS. Wydrukowano pierwszy numer Strajko-
wego Biuletynu Informacyjnego „Solidarność”. 
Inż. Bogdan Pietruszka przedstawił projekt po-
mnika ku czci zabitych w 1970 roku. Wieczo-
rem w małej sali BHP rozpoczęły się rozmowy z 
delegacją rządową.

26 sierpnia – odblokowano telefony i zo-
stały wznowione rozmowy z delegacją rządo-
wą.

28 sierpnia – Rozpoczął się strajk w Ja-
strzębiu. W kopalni „Manifest Lipcowy” około 
1000 górników nie przystąpiło do nocnej zmia-
ny. Strajkujący domagali się m. in. zniesienia 
niszczącego więzi rodzinne 4-brygadowego 
systemu pracy w górnictwie, wprowadzenia 
wolnych sobót i niedziel, powstania wolnych 
związków zawodowych. Wkrótce w regionie 
strajkowało już 28 kopalń i 28 innych zakładów. 
Negocjacje ze stroną rządową rozpoczęły się 2 
września. Dzień później, 3 września 1980 roku 
o godz. 5.40 podpisano porozumienie, zwane 

od tego czasu „jastrzębskim”. Władza przystała 
na postulaty strajkujących. MKS przekształcił się 
w Międzyzakładowy Komitet Robotniczy NSZZ. 
Niezależnie od tego zawarto też porozumienia 
w FSM w Tychach, Hucie Katowice, Bytomiu, 
Siemianowicach Śląskich i Tarnowskich Górach. 
Na Śląsku powstało 6 wolnych międzyzakłado-
wych organizacji związkowych. Ich zjednocze-
nie nastąpiło w lipcu 1981 roku. 

30 sierpnia – w Szczecinie podpisano 
porozumienie. W Gdańsku uzależniono pod-
pisanie od uwolnienia wszystkich więźniów 
politycznych.

31 sierpnia – do punktu 4. (zwolnienie 
więźniów politycznych) prezydium MKS doda-
ło aneks z nazwiskami osób aresztowanych w 
ostatnich dwóch tygodniach. Jagielski wydał 
oświadczenie, że wszyscy w ciągu jednego 
dnia zostaną zwolnieni. O godzinie 17 zostało 
podpisane porozumienie między komisją rzą-
dową a MKS-em reprezentującym ponad 700 
zakładów.

1. Akceptacja niezależnych od partii i praco-
dawców wolnych związków zawodowych 
wynikających z ratyfikowanych przez PRL
Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy, dotyczących wolności związków 
zawodowych. 

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz 
bezpieczeństwa strajkującym i osobom 
wspomagającym. 

3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytu-
cji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a 
tym samym nie represjonować niezależnych 
wydawnictw oraz udostępnić środki maso-
wego przekazu dla przedstawicieli wszyst-
kich wyznań. 

4. Przywrócić do poprzednich praw: 
a. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 

1970 i 1976 r. studentów wydalonych z 
uczelni za przekonania, 

b. zwolnić wszystkich więźniów politycznych 
(w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Ko-
złowskiego, Marka Kozłowskiego), 

21 POSTULATÓW
Z 17 SIERPNIA 1980 ROKU

c. znieść represje za przekonania. 
5. Podać w środkach masowego przekazu in-

formację o utworzeniu Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego oraz publikować jego 
żądania. 

6. Podać realne działania mające na celu wy-
prowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej 
poprzez: 

a. podanie do publicznej wiadomości pełnej in-
formacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, 

b. umożliwienie wszystkim środowiskom i war-
stwom społecznym uczestniczenie w dysku-
sji nad programem reform. 

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym 
udział w strajku wynagrodzenie za okres 
strajku – jak za urlop wypoczynkowy, z fun-
duszu CRZZ. 

8. Podnieść zasadnicze uposażenie każde-
go pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako 
rekompensatę dotychczasowego wzrostu 
cen. 

Dokończenie ze str. 1
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9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac 
równolegle do wzrostu cen i spadku warto-
ści pieniądza. 

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku we-
wnętrznego w artykuły żywnościowe, a 
eksportować tylko nadwyżki. 

11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za 
dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym. 

12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierow-
niczej na zasadach kwalifikacji, a nie przy-
należności partyjnej oraz znieść przywile-
je MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: 
zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwido-
wanie specjalnych sprzedaży, itp. 

13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory 
kartki – bony żywnościowe (do czasu opa-
nowania sytuacji na rynku). 

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 
lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepra-
cowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla 
mężczyzn bez względu na wiek. 

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela 
do poziomu aktualnie wypłacanych. 

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co 
zapewni pełną opiekę medyczną osobom 
pracującym. 

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w 
żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet 
pracujących. 

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny 
przez okres trzech lat na wychowanie 
dziecka. 

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. 
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i do-

datek za rozłąkę. 
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od 

pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i 
systemie czterobrygadowym brak wolnych 
sobót zrekompensować zwiększonym wy-
miarem urlopu wypoczynkowego lub inny-
mi płatnymi dniami wolnymi od pracy. 
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Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy po rozważeniu 21 żądań straj-
kujących załóg Wybrzeża doszły do następują-
cych ustaleń:

W sprawie punktu pierwszego, który brzmi: 
„Akceptacja niezależnych od Partii i praco-
dawców wolnych związków zawodowych, 
wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Kon-
wencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotyczącej wolności związkowych” 
ustalono:

1. Działalność Związków Zawodowych w PRL 
nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników.

Uznaje się za celowe powołanie nowych 
samorządnych związków zawodowych, które 
byłyby autentycznym reprezentantem klasy 
pracującej. Nie kwestionuje się prawa nikogo 
do pozostania w dotychczasowych związkach, 
a w przyszłości widzieć można możliwość na-
wiązania współpracy między związkami.

2. Tworząc nowe, niezależne, samorządne 
związki zawodowe. MKS stwierdza, że będą 
one przestrzegać zasad określonych w Kon-
stytucji PRL. Nowe związki zawodowe będą 

PROTOKÓŁ
Porozumienia zawartego przez Komisję Rządową 
i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiejw dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gda

Kopia ostatniej strony Porozumień Gdańskich z podpisami sygnatariuszy.
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bronić społecznych i materialnych interesów 
pracowników i nie zamierzają pełnić roli partii 
politycznej. Stoją one na gruncie zasady spo-
łecznej własności środków produkcji stano-
wiącej podstawę istniejącego w Polsce ustroju 
socjalistycznego. Uznając, iż PZPR sprawuje 
kierowniczą rolę w państwie, ani nie podwa-
żając ustalonego systemu sojuszów międzyna-
rodowych, dążą one do zapewnienia ludziom 
pracy odpowiednich środków kontroli, wyraża-
nia opinii i obrony swych interesów.

Komisja Rządowa stwierdza, ze rząd za-
gwarantuje i zapewni pełne poszanowanie 
niezależności i samorządności nowych związ-
ków zawodowych, zarówno co do ich struktury 
organizacyjnej jak i funkcjonowania na wszyst-
kich szczeblach ich działania.

Rząd zapewni nowym związkom zawodo-
wym pełną możliwość wypełniania podsta-
wowych funkcji w zakresie obrony interesów 
pracowniczych, realizacji potrzeb materialnych, 
społecznych i kulturalnych pracowników. Jedno-
cześnie gwarantuje, że nowe związki zawodowe 
nie będą przedmiotem żadnej dyskryminacji.

3. Stworzenie i działalność niezależnych, 
samorządnych związków zawodowych odpo-
wiada ratyfikowanym przez Polskę konwencjom 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 o wol-
ności związkowej i ochronie praw związkowych 
oraz nr 98 o prawie organizowania się i rokowań 
zbiorowych. Wielość reprezentacji związkowych 
i pracowniczych wymagać będzie odpowiednich 
zmian ustawodawczych. W związku z tym rząd 
zobowiązuje się do inicjatyw ustawodawczych 
dotyczących w szczególności ustawy o związ-
kach zawodowych, ustawy o samorządzie ro-
botniczym, kodeksu pracy.

4. Powstałe Komitety Strajkowe mają moż-
ność przekształcenia się w zakładowe organy 
reprezentacji pracowniczych takie, jak Komi-
tety Robotnicze, Komitety Pracownicze, Rady 
Robotnicze bądź w Komitety Założycielskie no-
wych, samorządnych związków zawodowych.
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Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, jako 
Komitet Założycielski tych związków ma swo-
bodę wyboru formy jednego związku lub zrze-
szenia w skali Wybrzeża.

Komitety Założycielskie funkcjonować będą 
do statutowego wyboru nowych władz. Rząd 
zobowiązuje się do stworzenia warunków do-
konania rejestracji nowych związków zawodo-
wych poza rejestrem CRZZ.

5. Nowe związki zawodowe winny mieć re-
alną możliwość publicznego opiniowania kluczo-
wych decyzji determinujących warunki życia ludzi 
pracy: zasad podziału dochodu narodowego na 
konsumpcję i akumulację, podziału funduszu kon-
sumpcji społecznej na różne cele (zdrowie, oświa-
tę, kulturę) podstawowych zasad wynagradzania 
i kierunków polityki płac, a szczególnie zasady au-
tomatycznej korektury płac w warunkach inflacji,
wieloletnich planów gospodarczych, kierunków 
inwestycji oraz zmiany cen. Rząd zobowiązuje się 
zapewnić warunki do pełnienia tych funkcji. 

6. Międzyzakładowy Komitet powołuje 
ośrodek prac społeczno-zawodowych, którego 
zadaniem ma być obiektywna analiza sytuacji 
pracowniczej, warunków bytowych ludzi pra-
cy i sposobu reprezentowania interesów pra-
cowniczych. Ośrodek ten będzie dokonywał 
również ekspertyz w zakresie indeksu płac i 
cen oraz proponował formy rekompensaty. 
Ośrodek ten będzie również publikował wyniki 
swych badań. Ponadto nowe związki będą po-
siadały swoje wydawnictwa. 

7. Rząd zapewni przestrzeganie w Polsce 
przepisów artykułu l pkt. I ustawy o związ-
kach zawodowych z 1949 roku, który mówi, 
że gwarantuje się robotnikom i pracownikom 
prawo do dobrowolnego zrzeszania się w 
związki zawodowe. Nowe powstające związki 
zawodowe nie wejdą w skład zrzeszenia re-
prezentowanego przez CRZZ. Przyjmuje się, że 
nowa ustawa utrzyma tę zasadę. Jednocześnie 
zapewni się udział przedstawicieli MKS lub ko-
mitetów założycielskich samorządnych związ-
ków zawodowych oraz innych reprezentacji 
pracowniczych w opracowaniu tejże ustawy.

W sprawie punktu drugiego, który brzmi: 
„Zagwarantowanie prawa do strajku oraz 
bezpieczeństwa strajkującym i osobom 
wspomagającym” ustalono:

Prawo do strajku będzie zagwarantowane 
w przygotowywanej ustawie o związkach za-

wodowych. Ustawa powinna określić warunki 
proklamowania i organizowania strajku, metody 
rozstrzygania spornych spraw i odpowiedzialno-
ści za naruszenie prawa. W stosunku do uczestni-
ków strajku nie mogą być stosowana artykuły 52, 
64 i 65 Kodeksu Pracy. Do czasu zaś uchwalenia 
ustawy rząd gwarantuje strajkującym i osobom 
wspomagającym bezpieczeństwo osobiste i 
utrzymanie dotychczasowych warunków pracy.

W sprawie punktu trzeciego, który brzmi: 
„Przestrzegać zagwarantowaną w Konsty-
tucji PRL wolność słowa, druku i publikacji, 
a tym samym nie represjonować niezależ-
nych wydawnictw oraz udostępnić środki 
masowego przekazu dla przedstawicieli 
wszystkich wyznań” ustalono:

1. Rząd wniesie do Sejmu w terminie trzech 
miesięcy projekt ustawy o kontroli prasy, pu-
blikacji i widowisk, oparty na następujących 
zasadach. Cenzura powinna chronić intere-
sy państwa. Oznacza to ochronę tajemnicy 
państwowej oraz gospodarczej, której zakres 
określą bliżej przepisy prawa, spraw bezpie-
czeństwa państwa i jego ważnych interesów 
międzynarodowych, ochronę uczuć religijnych, 
a jednocześnie uczuć osób niewierzących, jak 
i uniemożliwienie rozpowszechniania treści 
szkodliwych obyczajowo.

Projekt ustawy obejmowałby również pra-
wo zaskarżania decyzji organów kontroli pra-
sy, publikacji i widowisk do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Prawo to zostanie także 
wprowadzone w drodze nowelizacji Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego.

2. Korzystanie ze środków masowego prze-
kazu przez związki wyznaniowe w zakresie ich 
działalności religijnej będzie realizowane w 
drodze uzgodnienia problemów natury me-
rytorycznej i organizacyjnej między organami 
państwowymi a zainteresowanymi związkami 
wyznaniowymi. Rząd zapewni transmisję ra-
diową niedzielnej mszy w ramach szczegóło-
wego uzgodnienia z Episkopatem.

3. Działalność radia i telewizji oraz prasy 
i wydawnictw powinna służyć wyrażaniu róż-
norodności myśli, poglądów i sądów. Powinna 
ona podlegać społecznej kontroli. 

4. Prasa, podobnie jak obywatele i ich 
organizacje, powinna korzystać z dostępu do 
dokumentów (aktów) publicznych, zwłaszcza 
administracyjnych, planów społeczno-gospo- Ciąg dalszy na str. 6
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darczych itp., wydawanych przez rząd i podle-
głe mu organy administracyjne.

Wyjątki od zasady jawności działania admi-
nistracji określone zostaną w ustawie zgodnie 
z pkt. 1.

W sprawie punktu czwartego, który brzmi: 
,,a) Przywrócić do poprzednich praw: ludzi 
zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 
1976 roku, studentów wydalonych z uczel-
ni za przekonania; b) uwolnić wszystkich 
więźniów politycznych (w tym Edmunda 
Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego i Marka 
Kozłowskiego); c) znieść represje za przeko-
nania” ustalono:

a) Niezwłoczne zbadanie zasadności zwol-
nień z pracy po strajkach w 1970 i 1976 roku. 
We wszystkich zgłoszonych przypadkach i w 
razie stwierdzenia nieprawidłowości natych-
miastowe przywrócenie do pracy, jeżeli zainte-
resowani będą sobie tego życzyć, z uwzględ-
nieniem nabytych w międzyczasie kwalifikacji.
Będzie to miało odpowiednie zastosowanie w 
sprawach skreślonych studentów;

b) przekazanie spraw osób wymienionych 
w punkcie b), do rozpatrzenia Ministrowi Spra-
wiedliwości, który w terminie dwóch tygodni 
nada stosowny bieg sprawie; w przypadkach, 
kiedy wymienione osoby są pozbawione wol-
ności — przerwanie wykonywania kary do 
czasu zakończenia procesu;

c) rozpatrzenie zasadności tymczasowego 
aresztu i uwolnienie osób wymienionych w 
aneksie;

d) pełne przestrzeganie swobody wyrażania 
przekonań w życiu publicznym i zawodowym.

W sprawie punktu piątego, który brzmi: 
„Podać w środkach masowego przekazu 
informację o utworzeniu się Międzyzakła-
dowego Komitetu Strajkowego oraz opubli-
kować jego żądania” ustalono:

Realizację tego postulatu stanowić będzie 
podanie do publicznej wiadomości w środkach 
masowego przekazu o zasięgu krajowym ni-
niejszego protokołu.

W sprawie punktu szóstego, który brzmi: 
„Podjąć realne działania mające na celu 
wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzyso-
wej poprzez: a) podawanie do publicznej 
wiadomości pełnej informacji o sytuacji 
społeczno-gospodarczej, b) umożliwienie 
wszystkim środowiskom i warstwom spo-

łecznym uczestniczenia w dyskusji nad pro-
gramem reform” ustalono:

Uważamy za konieczne wydatne przyspie-
szenie prac nad reformą gospodarczą. Władze 
określą i opublikują w ciągu najbliższych mie-
sięcy podstawowe założenia tej reformy. Nale-
ży umożliwić szerokie uczestnictwo w publicz-
nej dyskusji nad reformą. Związki zawodowe 
powinny uczestniczyć szczególnie w pracach 
nad ustawami o socjalistycznych organiza-
cjach gospodarczych i o samorządzie robotni-
czym. Reforma gospodarcza powinna opierać 
się na zasadniczo zwiększonej samodzielności 
przedsiębiorstw i rzeczywistym uczestniczeniu 
samorządu robotniczego w zarządzaniu. Odpo-
wiednie postanowienia powinny gwarantować 
pełnienie funkcji przez związki zawodowe okre-
ślone w punkcie pierwszym porozumienia.

Jedynie świadome spraw i mające dobre 
rozpoznanie w rzeczywistości społeczeństwo 
może być inicjatorem i realizatorem programu 
porządkowania naszej gospodarki. Rząd roz-
szerzy w sposób zasadniczy zakres informacji 
społeczno-ekonomicznej dostępnej społeczeń-
stwu, związkom zawodowym oraz organiza-
cjom gospodarczym i społecznym.

MKS postuluje ponadto:
– stworzenie trwałych perspektyw dla roz-

woju chłopskiego gospodarstwa rodzinnego 
– .podstawy polskiego rolnictwa,

– zrównanie sektorów rolnictwa w dostę-
pie do wszystkich środków produkcji, włącznie 
z ziemią,

– stworzenie warunków dla odrodzenia sa-
morządu wiejskiego.

W sprawie punktu siódmego, który brzmi: 
„Wypłacić wszystkim pracownikom bio-
rącym udział w strajku wynagrodzenie za 
okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z 
funduszu CRZZ” ustalono:

Ustala się uruchomienie pracownikom za-
łóg strajkujących za okres strajku zaliczki w 
wysokości 40% wynagrodzenia, a po przystą-
pieniu do pracy pracownicy otrzymują wyrów-
nanie do 100% wynagrodzenia obliczanego 
tak jak za okres urlopu wypoczynkowego, na 
zasadzie 8-godzmnego dnia pracy. MKS zwra-
ca się do zrzeszonych w nim załóg, aby po za-
kończeniu strajku, współdziałając z dyrekcjami 
przedsiębiorstw, zakładów pracy i instytucji, 
podjęły działania dla zwiększenia wydajności 

Ciąg dalszy ze str. 5
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pracy, oszczędności materiałów i energii oraz 
obowiązkowości na każdym stanowisku pra-
cy. W sprawie punktu ósmego, który brzmi: 
„Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każ-
dego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako 
rekompensatę dotychczasowego wzrostu 
cen” ustalono:

Wprowadzane będą stopniowe podwyżki 
płac wszystkich grup pracowniczych, a przede 
wszystkim płac najniższych. Uzgodniono jako 
zasadę, ze płace będą podnoszone w poszcze-
gólnych zakładach i grupach branżowych. Pod-
wyżki są i będą realizowane przy uwzględnie-
niu specyfiki zawodów i branż w kierunku pod-
wyższenia uposażenia o jedną tabelę płac bądź 
odpowiedniego zwiększenia innych elementów 
płac lub grupy zaszeregowania. W odniesieniu 
do pracowników umysłowych przedsiębiorstw 
– podniesienie uposażenia odpowiadającego 
wysokości jednej kategorii osobistego zasze-
regowania. Zakończenie wprowadzania aktu-
alnie omawianych podwyżek płac nastąpi do 
końca września br. zgodnie z porozumieniami 
branżowymi.

Rząd po dokonaniu analizy wszystkich branż 
przedstawi do 31. X. 1980 roku w uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi program wzrostu 
płac od 1. I. 1981 roku dla najniżej zarabiają-
cych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin 
wielodzietnych.

W sprawie punktu dziewiątego, który 
brzmi: „Zagwarantować automatyczny 
wzrost płac równolegle do wzrostu cen i 
spadku wartości pieniądza” ustalono:

Przyjęto za konieczność zahamowanie wzro-
stu cen towarów powszechnego użytku poprzez 
wzmożoną kontrolę sektora uspołecznionego i 
prywatnego, w szczególności zaprzestania tzw. 
cichej podwyżki cen. Zgodnie z decyzją rządu 
będą prowadzone badania nad kształtowaniem 
kosztów utrzymania. Będą one również prowa-
dzone przez związki zawodowe oraz instytucje 
naukowe. Rząd opracuje do końca roku 1980 
zasady rekompensaty wzrostu kosztów utrzy-
mania, które zostaną poddane pod publiczną 
dyskusję, a po uzgodnieniu, zostaną wprowa-
dzone w życie. Zasady te powinny uwzględniać 
problem minimum socjalnego.

W sprawie punktów: dziesiątego, który 
brzmi: „Realizować pełne zaopatrzenie ryn-
ku wewnętrznego w artykuły żywnościowe 

a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki”, 
jedenastego, który brzmi: „Znieść ceny ko-
mercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. 
eksporcie wewnętrznym”, trzynastego, który 
brzmi: „Wprowadzić na mięso i przetwory 
kartki — bony żywnościowe (do czasu opa-
nowania sytuacji na rynku)”, ustalono:

Ustalono, że zostanie dokonana popra-
wa zaopatrzenia ludności w mięso do 31. 
12. 1980 roku w wyniku m. in. zwiększenia 
opłacalności produkcji rolnej, ograniczenia do 
niezbędnego minimum eksportu mięsa i dodat-
kowego importu mięsa. Równocześnie w tym 
samym terminie przedstawiony zostanie pro-
gram poprawy zaopatrzenia ludności w mię-
so z uwzględnieniem ewentualnej możliwości 
wprowadzenia systemu kartkowego. 

Uzgodniono, że w sklepach „Pewexu” nie 
będzie prowadzona sprzedaż deficytowych
towarów powszechnego użytku produkcji 
krajowej. O podjętych decyzjach i działaniach 
w przedmiocie zaopatrzenia rynku społeczeń-
stwo zostanie poinformowane do końca roku. 
MKS wnosi o likwidację sklepów komercyjnych, 
uporządkowanie i ujednolicenie cen mięsa i 
wyrobów mięsnych na średnim poziomie.

W sprawie punktu dwunastego, który brzmi: 
„Wprowadzić zasady doboru kadry kierow-
niczej na zasadach kwalifikacji, a nie przyna-
leżności partyjnej oraz znieść przywileje MO, 
SB i aparatu partyjnego poprzez: – zrówna-
nie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie spe-
cjalnych sprzedaży, itp.” ustalono:

Przyjmuje się postulat konsekwentnego 
stosowania doboru kadr kierowniczych na 
zasadach kwalifikacji i kompetencji, zarówno
członków partii, stronnictw jak i bezpartyjnych. 
Program zrównania zasiłków rodzinnych dla 
wszystkich grup zawodowych rząd przedsta-
wi do 31. XII 1980 roku. Komisja Rządowa 
stwierdza, że prowadzone są wyłącznie bufety 
i stołówki pracownicze podobnie jak w innych 
zakładach pracy i urzędach.

W sprawie punktu czternastego, który 
brzmi: „Obniżyć wiek emerytalny dla ko-
biet do 50 lat a dla mężczyzn do lat 55 lub 
przepracowanie w PRL 50 lat dla kobiet i 
35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek” 
ustalono:

Komisja Rządowa uważa postulat obec-
nie za niemożliwy do spełnienia w aktualnej Ciąg dalszy na str. 8
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sytuacji gospodarczej i demograficznej kraju.
Sprawa może być poddana pod dyskusję w 
przyszłości.

MKS postuluje zbadanie do 31 grudnia 1980 
roku tej sprawy i uwzględnienie możliwości 
wcześniejszego o 5 lat przechodzenia na emery-
turę pracowników zatrudnionych w warunkach 
uciążliwych (30 lat dla kobiet i 35 lat dla męż-
czyzn, w przypadku pracy szczególnie uciążliwej 
przez co najmniej 15 lat). Powinno to następo-
wać wyłącznie na wniosek pracownika.

W sprawie punktu piętnastego, który 
brzmi: „Zrównać renty i emerytury starego 
portfela do poziomu aktualnie wypłaca-
nych” ustalono:

Komisja Rządowa oświadcza, że podwyż-
szanie najniższych emerytur i rent będzie nastę-
powało corocznie odpowiednio do możliwości 
ekonomicznych kraju, oraz z uwzględnieniem 
podwyżek najniższych płac. Rząd przedstawi pro-
gram realizacji w terminie do dnia 31. XII. 1980 
roku. Rząd przygotuje propozycje aby najniższe 
renty i emerytury podwyższyć do tzw. minimum 
socjalnego, określonego na podstawie badań 
odpowiednich instytutów, udostępnionych opi-
nii publicznej i poddanych kontroli związków 
zawodowych. MKS podkreśla niezwykłą pilność 
tej sprawy i podtrzymuje postulat zrównania 
emerytur i rent starego i nowego portfela oraz 
uwzględnienia wzrostu kosztów utrzymania.

W sprawie punktu szesnastego, który 
brzmi: „Poprawić warunki pracy Służby 
Zdrowia, co zapewni pełną opiekę medycz-
ną osobom pracującym” ustalono:

Uznano za niezbędne natychmiastowe zwięk-
szenie mocy wykonawczych na inwestycje Służ-
by Zdrowia, poprawę zaopatrzenia w leki droga 
dodatkowego importu surowców, podwyżki płac 
wszystkich pracowników Służby Zdrowia (zmiana 
siatki płac pielęgniarek) oraz pilne przygotowanie 
programów rządowego i resortowego dla popra-
wienia stanu zdrowia społeczeństwa. Inne kierunki 
działania w tym zakresie zawarte są w załączniku. 

Załącznik do postulatu 16

1. Wprowadzić w życie „Kartę praw pra-
cownika Służby Zdrowia”.

2. Zapewnić w sprzedaży odpowiednią 
ilość bawełnianej odzieży ochronnej.

3. Za odzież roboczą wypłacać ekwiwalent 
z puli kosztów rzeczowych.

4. Zabezpieczyć fundusz płac w sposób umoż-
liwiający przyznanie odpowiednich dodatków 
wszystkim wyróżniającym się w pracy – zgodnie 
z obowiązującymi teoretycznie możliwościami.

5. Ustalić wzrastające dodatki za „wysługę 
lat po kolejnych 25 i 30 latach pracy. 

6. Ustalić dodatek za pracę w warunkach 
szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, 
wprowadzić dodatek za pracę zmianową dla 
pracowników niemedycznych.

7. Przywrócić dodatek za pracę z chorymi 
zakaźnie lub zakaźnym materiałem biologicz-
nym, podnieść płace za dyżury nocne pielę-
gniarskie.

8. Uznać schorzenia kręgosłupa za chorobę 
zawodową stomatologów.

9. Przydzielać opał dobrej jakości dla szpi-
tali i żłobków.

10. Wyrównać dodatki za wysługę lat dla pielę-
gniarek nie mających pełnego średniego wykształ-
cenia do poziomu pielęgniarek dyplomowanych.

11. Wprowadzić dla wszystkich pracowni-
ków fachowych siedmiogodzinny dzień pracy.

12. Wprowadzić wolne soboty bez odpra-
cowywania.

13. Dyżury niedzielne i świąteczne opłacać 
ze zwyżką 100%.

14. Bezpłatne leki dla pracowników Służby 
Zdrowia.

15. Umożliwić częściowy zwrot pożyczki 
mieszkaniowej z funduszu socjalnego.

16. Zwiększyć limit mieszkań dla pracowni-
ków Służby Zdrowia.

17. Samotnym pielęgniarkom umożliwić 
przydział mieszkań.

18. Fundusz nagród zamienić na trzynastą 
pensję.

19. Po 20 latach pracy w Służbie Zdrowia 
zapewnić urlop sześciotygodniowy oraz umoż-
liwić otrzymanie płatnego rocznego urlopu na 
poprawę zdrowia jak nauczyciele.

20. Zapewnić płatne urlopy doktoryzują-
cym się w wymiarze 4 tygodni, a specjalizują-
cym się – 2 tygodni.

21. Zapewnić pełne prawo do dnia wolne-
go po dyżurach lekarskich.

22. 5-godzinny czas pracy dla pracowników 
żłobków (jak w przedszkolach) oraz bezpłatne 
wyżywienie.

Ciąg dalszy ze str. 7
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23. Wprowadzić przydziały samochodów 
dla pracowników podstawowej opieki zdro-
wotnej i zasadę limitu kilometrów lub ryczałtu 
na przejazdy służbowe.

24. Pielęgniarki z wyższym wykształceniem 
uznać i opłacać jak inny personel z wyższym 
wykształceniem.

25. Powołać wyspecjalizowane ekipy re-
montowe w ZOZ-ach, aby uchronić obiekty 
Służby Zdrowia przed dalszą dekapitalizacją.

26. Podnieść normy na leki na l leczonego 
w szpitalu z l 138 zł do 2 700 zł, bo taki jest 
rzeczywisty koszt leczenia oraz stawki na ży-
wienie.

27. Ustalić talony żywnościowe dla chorych 
obłożnie.

28. Zwiększyć liczebność taboru sanitarne-
go dwukrotnie – bo taka jest realna potrzeba 
już dziś.

29. Zapewnić czystość powietrza, gleby i 
wód – zwłaszcza morskich przybrzeżnych.

30. Równolegle z oddawaniem do użytku 
nowych osiedli mieszkaniowych oddawać miesz-
kańcom do użytku przychodnie, apteki i żłobki.

W sprawie punktu siedemnastego, który 
brzmi: „Zapewnić odpowiednią ilość miejsc 
w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet 
pracujących” ustalono:

Komisja w pełni podziela treść tego postu-
latu. Odpowiedni program przedstawią władze 
wojewódzkie w terminie do 30 listopada 1980 
roku.

W sprawie punktu osiemnastego, który 
brzmi: „Wprowadzić urlop macierzyński 
płatny przez okres 3 lat na wychowanie 
dziecka” ustalono:

W terminie do 31 grudnia 1980 roku zo-
stanie przeprowadzona, w porozumieniu ze 
związkami zawodowymi, analiza możliwości 
gospodarki narodowej i określony czasokres i 
wysokość miesięcznego zasiłku dla kobiet ko-
rzystających z urlopu, aktualnie bezpłatnego, 
na wychowanie dziecka. MKS postuluje, aby w 
przeprowadzonej analizie uwzględnić wprowa-
dzenie tego zasiłku w wysokości pełnego wy-
nagrodzenia w pierwszym roku po urodzeniu 
dziecka oraz 50 proc. w drugim roku, w kwocie 
nie niższej niż 2000 zł miesięcznie. Postulat ten 
powinien być zrealizowany stopniowo poczy-
nając od pierwszego półrocza 1981 roku. 

W sprawie punktu dziewiętnastego, który 
brzmi: „Skrócić czas oczekiwania na miesz-
kanie” ustalono: 

Zostanie przedstawiony do 31 grudnia 
1980 roku przez władze wojewódzkie program 
poprawy sytuacji mieszkaniowej mający na 
celu skrócenie okresu oczekiwania na miesz-
kanie. Program ten będzie poddany szerokiej 
dyskusji społeczeństwa województwa oraz 
skonsultowany z właściwymi organizacjami 
(TUP, SARP, NOT i in.) Program winien również 
uwzględnić wykorzystanie istniejących fabryk 
domów oraz dalszy rozwój bazy produkcyjnej 
budownictwa. Takie same działania zostaną 
podjęte w całym kraju.

W sprawie punktu dwudziestego, który 
brzmi: „Podnieść diety z 40 zł do 100 zł

i dodatek za rozłąkę” ustalono:
Uzgodniono, że od 1. 01. 1981 roku zo-

stanie zwiększona wysokość diet i dodatku 
za rozłąkę. W sprawie tej propozycje zostaną 
przedstawione przez rząd do dnia 31 paździer-
nika 1980 roku.

W sprawie punktu dwudziestego pierwsze-
go, który brzmi: „Wprowadzić wszystkie so-
boty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu 
ciągłym i w systemie 4-brygadowym brak 
wolnych sobót zrekompensować zwiększo-
nym wymiarem urlopu wypoczynkowego 
lub innymi płatnymi dniami wolnymi od 
pracy” ustalono:

Nastąpi opracowanie i przedstawienie do 
31 grudnia 1980 roku zasad i sposobu realizacji 
programów wprowadzania wolnych płatnych 
sobót lub innego sposobu regulacji skróconego 
czasu pracy. Program ten będzie uwzględniał 
zwiększenie ilości wolnych płatnych sobót już 
w 1981 roku. Inne kierunki działania w tym za-
kresie zawarte są w załączniku zawierającym 
postulaty MKS.

Po dokonaniu powyższych ustaleń uzgod-
niono, co następuje: rząd zobowiązuje się do:

– zapewnienia osobistego bezpieczeństwa 
oraz utrzymania dotychczasowych warunków 
pracy uczestnikom obecnego strajku jak rów-
nież osobom wspomagającym strajk,

– rozpatrzenia w układzie resortowym 
specyficznych spraw branżowych zgłoszonych
przez załogi wszystkich zrzeszonych w MKS 
strajkujących zakładów,

Ciąg dalszy na str. 10
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– niezwłocznego opublikowania w środ-
kach masowego przekazu o zasięgu krajowym 
(prasa, radio, telewizja) pełnego tekstu proto-
kołu niniejszego porozumienia.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zobo-
wiązuje się do zakończenia strajku z dniem 31 
sierpnia 1980 roku o godz. 17.00.

PREZYDIUM MKS: Przewodniczący: Lech Wa-
łęsa,  Wiceprzewodniczący: Andrzej Kołodziej
Bogdan Lis
Członkowie: Lech Bądkowski, Wojciech Gru-
szewski, Andrzej Gwiazda, Zdzisław Kobyliń-
ski, Henryka Krzywonos, Alina Pienkowska, 
Anna Walentynowicz, Florian Wiśniewski

KOMISJA RZĄDOWA: Przewodniczący: Mie-
czysław Jagielski, Wiceprezes Rady Ministrów 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Członkowie: Zbigniew Zieliński, Członek Se-
kretariatu KC PZPR, Tadeusz Fiszbach, Stefan 
Izdebski, Przewodniczący Wojewódzkiej, Rady 
Narodowej w Gdańsku, Jerzy Kmiecik, Jerzy 
Kołodziejski, Wojewoda Gdański, Stefan Le-
wandowski, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, 
Lech Sobieszek, Tadeusz Stainny

Załącznik do pkt. 21

1. Zmienić rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie sposobów obliczania wynagrodze-
nia za urlop i zasiłku chorobowego w systemie 
4-brygadowym. Obecnie stosuje się średnią z 
30 dni (a pracują w miesiącu 22 dni). Ten spo-
sób obliczania obniża średnią dniówkę przy 
krótkich okresach choroby oraz zaniża ekwiwa-
lenty za urlopy.

2. Domagamy się uporządkowania w jed-
nym akcie prawnym (rozporządzeniu Rady 
Ministrów) zasad obliczania wynagrodzenia za 
okres nieobecności w pracy w poszczególnych 
przypadkach. Niejasność przepisów wykorzy-
stywana jest obecnie przeciwko pracownikom.

3. Brak wolnych sobót dla ludzi pracujących 
w systemie 4-brygadowym zrekompensować 

dodatkowymi dniami urlopu. Obecna większa 
ilość wolnych dni w systemie 4-brygadowym 
niż w innych systemach, pełni rolę okresu wy-
poczynkowego po bardziej wyczerpującym 
trybie pracy, a nie rzeczywiście wolnych dni. 
Argumenty wysuwane przez administrację, że 
takie rekompensaty winny być dawane dopiero 
po zrównaniu ilości godzin przepracowanych 
w obu systemach nie wydaje się słuszne.

4. Domagamy się wszystkich wolnych so-
bót w miesiącu tak jak w innych krajach socja-
listycznych.

5. Domagamy się uchylenia art. 147 Ko-
deksu Pracy, który dopuszcza do przedłużenia 
przeciętnej normy czasu przepracowanego do 
9 godzin w tygodniu przy wystąpieniu dodat-
kowych dni wolnych, a także art. 148. Obecnie 
mamy jedną z najdłuższych norm czasu pracy 
w Europie.

6. Wzmocnić znaczenie umownych po-
stanowień dotyczących wynagradzania przez 
wprowadzenie zmian w Kodeksie Pracy, że nie 
tylko zmiana stawki osobistego zaszeregowa-
nia lub innych składników wynagrodzenia, lecz 
także zmiana metody wynagrodzenia (dniówki 
na akord) wymagają wypowiedzenia przez pra-
codawcę. Należy również wprowadzić zasady, 
aby stawka zaszeregowania osobistego przy 
wynagradzaniu akordowym była stosowana w 
zasadzie do wszystkich robót, które pracownik 
wykonuje. Należy równocześnie uporządkować 
sprawę wykorzystywania młodych pracowni-
ków zgodnie z ich kwalifikacjami, aby powyż-
sze ustalenie nie stało się dodatkową barierą w 
awansie zawodowym.

7. Wprowadzić w systemie zmianowym 
zwiększenie do 50% dodatku za pracę w go-
dzinach nocnych w systemie dniówkowym i 
30% rzeczywistego zarobku w systemie akor-
dowym. Domagamy się też dodatku za pracę 
na zmianę popołudniową (tak jak w przemyśle 
chemicznym). Postuluje się rozpatrzenie tych 
postulatów przez rząd do 30 listopada 1980 
roku.

Ciąg dalszy ze str. 9
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W wyniku przeprowadzonych dyskusji i 
rozpatrzenia zgłoszonych wniosków i postula-
tów przyjęto następujące ustalenia:
 Uzgodniono, że w oparciu o opinię eks-

pertów, będą mogły powstawać samorządne 
Związki Zawodowe, które będą miały socjali-
styczny charakter zgodnie z KonstytucjąPRL, 
przy przyjęciu następujących zasad: 

Komitety Strajkowe z chwilą zakończenia straj-
ku stają się Komisjami Robotniczymi, rozpisują one 
w miarę potrzeb powszechne, bezpośrednie, tajne 
wybory do Władz Związków Zawodowych. Pro-
wadzone będą prace nad przygotowaniem Usta-
wy, Statutów i innych dokumentów określonych w 
art. 3 Konwencji Nr 87, w tym celu opracowany 
zostanie odpowiedni harmonogram pracy.
 Uzgodniono opracowanie przez rząd 

konkretnego programu zaopatrzenia rynku w 
artykuły żywnościowe i podanie go do szerokiej 
wiadomości do dnia 31 grudnia 1980 roku.
 Wyjaśniono, że będzie wprowadzona 

stopniowa podwyżka płac wszystkich grup 
pracowniczych, a przede wszystkim płac najniż-
szych. Uzgodniono jako zasadę, że płace będą 
podnoszone w poszczególnych zakładach i gru-
pach branżowych. Podwyżki będą realizowane 
przy uwzględnieniu specyfiki zawodów i branż
w kierunku podwyższenia uposażenia o jedną 
tabelę płac bądź odpowiedniego zwiększenia 
innych elementów płac lub grupy zaszerego-
wania. W odniesieniu do pracowników umysło-
wych przedsiębiorstw podniesienie uposażenia 
o jedną kategorię osobistego zaszeregowania.
 Uzgodniono, że do dnia 31 grudnia 

1980 roku zostanie określony poziom tzw. mi-
nimum socjalnego i podany do publicznej wia-
domości. Po analizie możliwości budżetowych 
Państwa od dnia l stycznia 1981 roku zostaną 
podniesione do odpowiedniej wartości najniż-
sze renty i emerytury.
 Uzgodniono zasadę, że pracownikom, 

którzy utracili zdrowie w związku z wykonywa-

ną funkcją w zakładzie pracy należy utrzymać 
zarobki nie niższe niż na poziomie poprzed-
niego stanowiska pracy. Do dnia 30 września 
1980 roku rząd przedstawi Sejmowi propozy-
cję nowej treści art. 217 i 218 Kodeksu Pracy 
zgodnie z ustaloną zasadą.
 Uzgodniono, że w terminie do dnia 31 

grudnia 1980 roku zostanie przeprowadzona 
analiza możliwości Państwa i określona wy-
sokość miesięcznego zasiłku, przysługującego 
kobiecie będącej na trzyletnim urlopie macie-
rzyńskim. W terminie do dnia 31 grudnia 1980 
roku rząd wystąpi do Sejmu z projektem odpo-
wiedniej modyfikacji w tym zakresie art. 186
Kodeksu Pracy.
 Uzgodniono zrównanie zasiłków rodzin-

nych dla wszystkich grup zawodowych do po-
ziomu pracowników Wojska i Milicji. Zrówna-
nie powinno nastąpić w trzech równych ratach 
rocznych. Pierwsza rata l stycznia 1981 roku.
 Wyjaśniono, że „Pakty Praw Człowieka” 

oraz „Akt Końcowy Konferencji w Helsinkach” zo-
stały wydane drukiem przez wydawnictwa PRL. 
Zostaną one ponownie wydane w formie broszur.
 Ustalono, że wszyscy strajkujący pra-

cownicy, a w szczególności wybrani przedsta-
wiciele załóg, nie poniosą żadnych represji i nie 
będą szykanowani w jakikolwiek inny sposób 
w związku z całokształtem prowadzonej dzia-
łalności strajkowej, z wyjątkiem popełnionych 
przestępstw pospolitych.
 Stwierdzono, że działacze polityczni 

nie będą represjonowani, jeżeli działalnością 
swoją nie będą w sposób przestępczy godzili 
w ustrój socjalistyczny i podstawowe interesy 
PRL lub nie popełnią przestępstw pospolitych. 
Tworzenie organizacji może następować zgod-
nie z ustawodawstwem PRL.
 Stwierdzono, że pomyślnie rozwija się 

dialog między Kościołem Rzymsko-Katolickim a 
Państwem. Umożliwiać się będzie szerszy do-
stęp do środków masowego przekazu.

PROTOKÓŁ
ustaleń w sprawie wniosków i postulatów 
Międzyzakładowego Komitety Strajkowego  
z Komisją Rządową w Szczecinie

Ciąg dalszy na str. 13
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 Uzgodniono wmurowanie w rejonie 
Bramy Głównej Stoczni tablicy upamiętniającej 
ofiary wydarzeń z grudnia 1970 roku. Forma
i treść tablicy zostanąuzgodnione: z Dyrekcją 
Stoczni, z Architektem miasta Szczecina i Komi-
sją Mieszaną powołaną przez rząd PRL. Termin 
realizacji – do 17 grudnia 1980 roku.
 Uzgodniono za niezbędną dalszą po-

prawę lecznictwa w Polsce, a w szczególności 
zaopatrzenia w leki i ujednolicenia opłat za leki 
dla ubezpieczonych. Utrzymać w mocy dotych-
czasową nieodpłatność za leki dla rencistów, 
emerytów, kolejarzy i wojska. 
 Przyjęto za konieczność zahamowanie 

wzrostu cen towarów powszechnego użytku 
poprzez wzmożoną kontrolę sektora państwo-
wego i prywatnego, a w szczególności zaprze-
stania tzw. „cichej podwyżki cen”.
 Ustalono zasadę, że dystrybucja art. 

żywnościowych w sklepach wewnętrznych 
przedsiębiorstw i instytucji będzie oparta na 
takich samych warunkach. 
 Ustalono, że zostanie dokonana po-

prawa zaopatrzenia ludności w mięso do dnia 
31 grudnia 1980 roku. Równocześnie w tym 
samym terminie zostanie przedstawiony pro-
gram poprawy zaopatrzenia ludności w mię-
so z uwzględnieniem ewentualnej możliwości 
wprowadzenia systemu kartkowego.
 Uzgodniono, że w sklepach „Pewexu” nie 

będzie prowadzona sprzedaż deficytowych arty-
kułów powszechnego użytku produkcji krajowej.
 Uzgodniono, że zostaną podjęte niezbęd-

ne działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej 
sytuacji i powodów jej powstania. Odpowiednie 
wnioski w tym zakresie zostaną podane do wiado-
mości publicznej, a w przyszłości reakcja na powsta-
łe nieprawidłowości będzie szybka i skuteczna.
 Uznano za bardzo ważne polepszenie 

zaopatrzenia w materiały wszystkich zakładów 
pracy (państwowych i spółdzielczych).
 Uzgodniono, że ludzie zwolnieni za 

działalność strajkową w latach 1970-80 zosta-
ną przyjęci do pracy na drodze indywidualnego 
rozpatrzenia poszczególnych wniosków przez 
Dyrekcję i Związki Zawodowe.
 Ustalono, że do dnia 30 listopada 1980 

roku zostanie przedstawiony sposób realizacji 
ograniczenia działania cenzury PRL.
 Uzgodniono opracowanie: przedsta-

wienie do dnia 31 grudnia 1980 roku zasad i 

sposobu realizacji programu wprowadzania 
wszystkich wolnych, płatnych sobót lub innego 
sposobu regulacji skróconego czasu pracy.
 Ustalono, że zostanie przedstawiony 

przez rząd program rozwiązania kwestii miesz-
kaniowej z zagwarantowaniem, aby okres 
oczekiwania nie trwał dłużej niż pięć lat.
 Przyjęto zasadę, aby pracowników nie-

sprawdzających się na stanowiskach kierowni-
czych przesuwać na niższe a nie równorzędne.
 Uzgodniono, że od l stycznia 1981 roku 

zostanie zwiększona wysokość diet. W sprawie 
tej propozycje przedstawione zostaną przez 
rząd do 30 września 1980 roku.
 Do szkół dla przodujących robotników i 

na kursy zawodowe na koszt zakładów można 
kierować tylko pracowników wyróżniających 
się w pracy zawodowej i tych, którzy poprzez 
utratę zdrowia zmuszeni są do zmiany stanowi-
ska pracy. Do tych szkół i na kursy zawodowe 
delegować będą Związki Zawodowe w porozu-
mieniu z kierownictwem zakładu.
 Uzgodniono, że władze państwowe opra-

cują w terminie do 31 grudnia 1980 roku zmo-
dyfikowaną Kartę Stoczniowca uwzględniającą
również rozwiązania socjalne i wynikające z Karty 
Stoczniowca dotyczące pracowników przedsię-
biorstw zatrudnionych na terenie Stoczni. 
 W czasie trwania strajku można urucho-

mić pracownikom załóg strajkujących zaliczki 
w wysokości 40% stawki płac wynikającej z 
kategorii osobistego zaszeregowania. Po przy-
stąpieniu do pracy pracownicy otrzymają 100% 
zarobku wynikającego z kategorii osobistego 
zaszeregowania za czas strajku.
 Uzgodniono, że treść końcowego po-

rozumienia ogłoszona zostanie w całości w lo-
kalnych środkach masowego przekazu (prasa, 
radio, telewizja) oraz przekazana w całości PAP 
celem zamieszczenia w serwisie informacyjnym.

Postanowienia końcowe
W wyniku pracy Komisji Rządowej i Między-

zakładowego Komitetu Strajkowego w Szczeci-
nie, przygotowano i podpisano porozumienie.

Prezes Rady Ministrów powoła Komisję 
Mieszaną składającą się z przedstawicieli rzą-
du, robotników i władz wojewódzkich (po pięć 
osób). Przewodniczącymi Komisji będzie przed-
stawiciel rządu, a zastępcami: przedstawiciel 
robotników i przedstawiciel władz wojewódz-

Ciąg dalszy ze str. 13
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kich, tworzą oni Prezydium Komisji. Zadaniem 
Komisji będzie czuwanie nad realizacją ustaleń 
porozumienia i informowania załóg o przebie-
gu pracy Komisji i realizacji porozumienia.

W przypadku powstania spornych kwe-
stii, strony — przed podjęciem jakichkolwiek 
działań — mają obowiązek wzajemnych kon-
sultacji w ramach Prezydium Komisji lub całym 
składzie Komisji.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ape-
luje do wszystkich załóg zakładów pracy o 
podjęcie wszelkich starań zmierzających do 
nadrobienia w jak najkrótszym czasie strat ja-

kie gospodarka narodowa poniosła w wyniku 
przestoju w pracy.

 
ZA MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY:
Przewodniczący MKS Marian Jurczyk, Wice-
przewodniczący MKS Kazimierz Fischbein, 
Wiceprzewodniczący MKS Marian Juszczuk

ZA KOMISJĘ RZĄDOWĄ: 
Wicepremier Kazimierz Barcikowski Z-ca Człon-
ka Biura Politycznego Andrzej Żabiński I Sekre-
tarz KW PZPR w Szczecinie Sekretarz KC PZPR 
w Szczecinie Janusz Brych

Szczecin, dnia 30 sierpnia 1980 roku

PROTOKÓŁ
zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy w dniu 3.09.80 r. w Kopalni Węgla 
Kamiennego „Manifest Lipcowy, tzw. Porozumienia 
Jastrzębskie. Dokument  oryginalny, 10 stron 
maszynopisu, w tym załączniki.

Sierpień 1980. Podpisanie Porozumień Jastrzębskich.
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5 września 1981 roku rozpoczął obrady 
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. Krajowy Zjazd Delegatów – najwyż-
sza władza związkowa – obradował w Hali 
Olivii w Gdańsku w dwóch turach 5 – 10 
września i 26 września – 7 października. 
Jego obrady kończyły okres tymczasowości 
w NSZZ „Solidarność”. To I KZD wybrał Lecha 
Wałęsę na przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „S” i dokonał wyboru członków KK i KKR. 
W zjeździe uczestniczyło 896 delegatów repre-
zentujących 9,5 mln członków „Solidarności”. 
Na podstawie przeprowadzonych w czasie 
Zjazdu ankiet stwierdzono, że 47 proc. dele-
gatów miało pochodzenie robotnicze, 33 proc. 
inteligenckie, 15 proc. chłopskie, 5 proc. to 
chłoporobotnicy i rzemieślnicy. Co najmniej 87 
proc. obradujących miało wykształcenie śred-

I KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”

nie, 51 proc. zebranych wyższe. Małe (do 500 
zatrudnionych) i duże (powyżej 3 tys.) zakłady 
pracy reprezentowało po 31 proc. delegatów, 
średnie (500 – 3 tys. zatrudnionych) zakłady 
pracy 38 proc. Tylko 7 proc. delegatów przyje-
chało z dużych przedsiębiorstw. W szkolnictwie 
i służbie zdrowia pracowało po 7 proc. delega-
tów, 6 proc. zatrudnionych było w budownic-
twie, a 4 proc. w komunikacji. Najwięcej – 43 
proc. ankietowanych pracowało w zakładach 
przemysłowych. Większość delegatów pełniła 
jakieś funkcji w Związku, 51 proc. to członko-
wie władz regionów. Tylko 9 proc. nie zajmo-
wało się wcześniej działalnością związkową.

Hala Olivia i jej bezpośrednie otoczenie 
było enklawą wolności i demokracji. Toczące 
się obrady były burzliwe, wielokrotnie ścierały 
się różne wizje Związku i Polski. Gorąco dysku-
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I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
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towano nad projektem ustawy o samorządzie 
pracowniczym przygotowanym przez rząd, nad 
ustawami o związkach zawodowych, szkolnic-
twie wyższym. 

Największym echem odbiło się jednak „Po-
słanie Pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ „So-
lidarność” do Ludzi Pracy Europy Wschodniej”. 
Wywołało ono oburzenie władz nie tylko PRL, 
ale także Kremla. I KZD domagał się nieogra-
niczonego dostępu do środków masowego 
przekazu. Jego obrady nie były transmitowane 
przez publiczną telewizję, gdyż delegaci oba-
wiali się manipulacji. 

W czasie drugiej tury Zjazdu, 28 września, 
Edward Lipiński, najstarszy członek KOR-u, 
zawiadomił o rozwiązaniu tej organizacji, gdyż 
jej rola została spełniona. Zwieńczeniem obrad 
I KZD była Uchwała Programowa, w której je-
den z rozdziałów „Samorządna Rzeczpospoli-
ta” zawierał wizję uspołecznionej gospodarki 
rynkowej oraz demokratycznego ustroju poli-
tycznego, uwzględniającego pierwszoplanową 
rolę instytucji samorządowych. 
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W uroczystości otwarcia Sali BHP po 
remoncie wzięli sygnatariusze Porozumień 
Sierpniowych, członkowie Komisji Krajowej, 
kierownictwo gdańskiego IPN przedstawi-
ciele instytucji i organizacji, które wsparły 
remont historycznej Sali. Aktu wyświęcenia 
budynku po remoncie dokonał abp Tadeusz 
Gocłowski. 30 lat temu w Sali BHP toczyły 
się rozmowy między strajkujacymi a przed-
stawicielami władzy, a 31 sierpnia podpisa-
no w niej Porozumienia Sierpniowe. 

Zastępca przewodniczącego Maciej Jan-
kowski opowiedział o samym przebiegu re-
montu i podziękował wszystkim zaangażowa-
nym w prace remontowe.

Remont rozpoczął się w 2006 r., kiedy oka-
zało się, że dalsze funkcjonowanie Sali zagraża 
bezpieczeństwu. Podczas remontu wyposażo-
no Salę w fundamenty, nowy dach, instalację 
elektryczną, nowoczesny i ekologiczny system 
pomp grzewczych oraz sprzęt multimedialny. 
Remont przeprowadzony przez Komisję Krajo-
wą NSZZ „Solidarność” wsparło Ministerstwo 

SALA BHP OTWARTA
Kultury i Dziedziectwa Narodowego, Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Stowarzyszenie Solidarni ze 
Stocznią Gdańską, Fundacja PGNiG im. Ignace-
go Łukasiewicza, Dekom, Stocznia Gdańska SA, 
oraz wiele instytucji i struktur Związku. 

Zorganizowana w Sali BHP wystawa przy-
pomina o wydarzeniach z 30 lat NSZZ „Soli-
darność”, koncentruje się na najważniejszych 
dla Związku ideach: wolności słowa i religii, 
praworządności, równości, niepodległości, 
godności pracy i prawa do organizowania się 
w obronie swoich praw. To też symboliczny po-
wrót do miejsca, gdzie rodziła się polska poko-
jowa rewolucja i niezależny ruch związkowy.

Ekspozycja została podzielona na trzy czę-
ści. Pierwsza prezentuje związkowe, historycz-
ne sztandary. Druga to wystawa fotograficzna,
która pod hasłem „Brama wolności” prezentuje 
najważniejsze zdjęcia z historii NSZZ „Solidar-
ność”. Autorzy zdjęć: Leszek Biernacki, Erazm 
Ciołek, Tomasz Gutry, Stefan Markowski, 
Wojciech Milewski, Bogusław Nieznalski, 
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Chris Niedenthal i Janusz Rydzewski zostali po-
proszeni o wybranie najważniejszych ich zda-
niem zdjęć ilustrujących rzeczywistość PRL oraz 
historię Związku. 

Na dużej sali odtworzono część sali z orygi-
nalnymi stołami z 1980 r. oraz stół prezydialny, 
przy którym zostały podpisane Porozumienia 
Sierpniowe. Lenina zastąpi duża rzeźba robot-
nika z podniesiony rękami. Figurka robotnika 
stała na stole prezydialnym w 1980 r. Do Sali 
BHP zostały przeniesione również kopie tablic 
z 21 postulatami. Osobne miejsce poświęco-
no Janowi Pawłowi II oraz strajkowi w Stoczni 
Gdańskiej w sierpniu 1980 r. 

We wnętrzach Sali BHP prezentowane będą 
także książki dotyczące historii „Solidarności” 
wydane przez Instytut Pamięci Narodowej i 
inne wydawnictwa. Natomiast na zewnątrz 
przed Salą można obejrzeć plenerową wysta-
wę zorganizowana przez IPN przy współpracy 
z Ośrodkiem Karta „Co nam dała solidarność 
– «Solidarność» oczami młodych”. 

Wystawę przygotowali Leszek Biernacki, 
Małgorzata Gliwińska oraz pracownicy Archi-
wum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Nad rzeźbą robotnika pracuje Juriana Jur, rzeź-
biarka, grafik i scenograf.

Autorzy wystawy korzystali ze zbiorów 
Archiwum Komisji Krajowej, struktur regional-

nych Związku i zbiorów IPN. Część materiałów 
została zakupiona od najwybitniejszych foto-
grafów towarzyszących „Solidarności”, wyko-
nawców piosenek czy autorów filmów doku-
mentalnych. 

Sala BHP jest obecnie własnością Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. Budynek powstał 
na przełomie XIX i XX w. w czasie przebudowy 
gdańskiej Stoczni Cesarskiej. Przez jakiś czas 
hala pełniła funkcję magazynu torped. Po II 
wojnie światowej budynek zaadaptowano na 
potrzeby szkoleń bhp Stoczni Gdańskiej im. Le-
nina. W 1979 r. w części budynku utworzono 
salę konferencyjną, a niektóre sale przeznaczo-
no na potrzeby muzeum zakładowego.

Podczas strajku w sierpniu 1980 r. Sala BHP 
była siedzibą Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego, a 31 sierpnia 1980 r. podpisano 
tam Porozumienia Sierpniowe.

6 grudnia 1999 r. Sala BHP została wpisana 
do rejestru zabytków. Od 2004 r. prawnym wła-
ścicielem Sali jest Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność”. W 2006 r. NSZZ „S” rozpoczął gene-
ralny remont budynku finansowany z dotacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz środków własnych. W 2009 r. z powodu 
odmowy pomocy w finansowaniu remontu ze
strony MKiDzN, NSZZ „Solidarność” odbyła się 
zbiórka publiczna na dokończenie renowacji. 
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Region Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidar-
ność” zorganizował uroczystości 30 rocznicy po-
wstania NSZZ „Solidarność”. 28 sierpnia 2010 r. 
w Teatrze Polskim w Szczecinie spotkali się dzia-
łacze opozycyjni, obecni działacze „Solidarności” 
i zaproszeni goście. Marszałek Województwa 
Władysław Husejko uhonorował zasłużone 
osoby Złotymi Gryfami Zachodniopomorskimi. 
W niedzielę 29 sierpnia 2010 r. na placu Solidar-
ności, przed Pomnikiem Anioła Wolności zebrali 
się wszyscy uczestnicy obchodów, aby w ten 
sposób uhonorować wszystkich, którzy przyczy-
nili się do powstania NSZZ „Solidarność”. Go-
ściem uroczystości był prezydent RP Bronisław 
Komorowski, który wręczył odznaczenia pań-
stwowe 19 osobom zasłużonym dla budowania 
demokracji w Polsce. 

Przewodniczący zachodniopomorskiej „So-
lidarności”, Mieczysław Jurek po 30 latach po 
podpisaniu porozumień w Szczecinie mówił – 
„Niech rocznica Sierpnia stanie się okazją do od-
nalezienia przez wszystkich prawdziwego imienia 

30 ROCZNICA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

UROCZYSTOŚCI W SZCZECINIE
Solidarności. Wołam o to z historycznego miejsca 
Szczecina, spod bramy stoczni, która jest cierniem 
dla rządzących. Stoczni, która czeka na nowe 
życie. W obchodach uczestniczył także przewod-
niczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek, który 
odniósł się w swoim przemówieniu do obecnej 
sytuacji w stoczni. Uroczystości zakończyło złoże-
nie wieńców przed Pomnikiem Anioła Wolności. 
Wieczorem w kadedrze szczecińskiej odprawiono 
mszę św. w intencji ludzi pracy.

Po oficjalnej części obchodów na Jasnych
Błoniach przygotowano dla mieszkańców 
Szczecina liczne atrakcje – konkursy z nagro-
dami a także występy zespołów muzycznych. 
Zespół Lombard zaprezentował widowisko 
„Drogi do wolności – w hołdzie Solidarności”. 

Poniżej prezentujemy przemówienie Janu-
sza Śniadka, wygłoszone podczas uroczystości 
w Szczecinie, przemówienie przewodniczące-
go  Zarządu Regionu Pomorze zachodnie NSZZ 
„Solidarność” Mieczysława Jurka i Akt Zawie-
rzenia. 
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Panie Prezydencie, Dostojni 
goście, Drodzy Mieszkańcy 
Szczecina, Witam Zachodnio-
Pomorską „Solidarność”

Wraz z delegacjami z kraju przybywamy 
dzisiaj do Szczecina żeby w imieniu „Solidar-
ności” i całej Polski pokłonić się nisko wszyst-
kim uczestnikom sierpniowych strajków, którzy 
przyczynili się do upadku totalitarnego zbrod-
niczego systemu i odzyskania wolności Ojczy-
zny. Zbrodniczego, bo równo 30 lat temu 29 
sierpnia rozważano jeszcze siłowe spacyfiko-
wanie portu.

Dzień dzisiejszy to święto ludzi, którzy w 
imię obrony swojej godności i wspólnych ide-
ałów zrzeszyli się w Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”. Szczególne 
wyrazy szacunku i podziękowania kieruję do 
tych, którzy wówczas obranej drodze i ideałom 
dochowują wierności do dzisiaj.

Ta 30 rocznica urodzin odbywa się w cieniu 
wielkich polskich dramatów. Tragedii smoleń-
skiej, i powtarzających się powodzi. Przeżywa-
my je wszyscy, ale nie ma w nas radości – rów-
nież dlatego, że stanęliśmy w obliczu zagłady 
polskich stoczni. 18 sierpnia, w rocznicę straj-
ków w Szczecinie, ze szczecińskiej stoczni na 
cały kraj kolejny raz popłynęło wołanie o pracę 
i chleb. Na oczach wszystkich, całej Polski, kona 
polski przemysł okrętowy. Umiera poznański 
„Ceglorz”, umiera Stocznia Gdynia, umiera 
Stocznia Szczecin. Ginie kooperacja. Umiera-
ją nasze miejsca pracy, całe zakłady – jeszcze 
niedawno najwięksi zbiorowi bohaterowie na 
polskiej Drodze do Wolności.

Pomimo głębokiego kryzysu, żaden euro-
pejski kraj nie likwiduje swojego przemysłu 
okrętowego tak jak Polska. Transport morski 
jeszcze bardzo długo będzie podstawą świa-
towej gospodarki. Rośnie zapotrzebowanie 
na urządzenia do wydobycia ropy i gazu z dna 
morza. Polska ma wykwalifikowane kadry i

PRZEMÓWIENIE JANUSZA ŚNIADKA, 
PRZEWODNICZĄCEGO KK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
WYGŁOSZONE PODCZAS UROCZYSTOŚCI  
W SZCZECINIE 

potencjał techniczny. Spełnionych jest wiele 
przesłanek, aby przemysł okrętowy był ciągle 
mocnym punktem naszej gospodarki.

Więc co zawiodło? Pracownicy w firmach,
czy właściciel? Zawiodły elity gospodarcze i po-
lityczne! Zabrakło kompetencji i dalekowzrocz-
nej wizji godnej Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
gdy gospodarkę morską uznano za polską rację 
stanu. Polską racją stanu powinna być także 
dzisiaj. „Solidarność” ma prawo i obowiązek 
bronić przemysłu okrętowego. Bronić miejsc 
pracy, źródła utrzymania dla tysięcy rodzin. 
Dlatego 18 sierpnia wspólnie z władzami sa-
morządowymi miasta i województwa skiero-
waliśmy do Premiera i Rządu Memorandum. 
Oczekujemy działań!

W uchwale programowej I Zjazdu „Solidar-
ności” w 81 roku napisaliśmy: Nie ma chleba 
bez wolności, podkreślając, że protest ekono-
miczny musi być zarazem protestem moralnym. 
Wierzyliśmy, że z wywalczoną wolnością musi 
przyjść upragniona sprawiedliwość społeczna. 
Tak się nie dzieje. Rozwarstwienie płacowe i 
społeczne w naszym kraju, podział na biednych 
i bogatych rosną i są już największe w Europie. 
Wolności nie można tylko posiadać, trzeba ją 
stale, stale zdobywać robiąc z niej dobry uży-
tek – przestrzegał Jan Paweł II na początku lat 
90.

Dlatego dzisiaj musimy przypominać o 
społecznym wymiarze sierpnia. Przypominać te 
postulaty, które zachowały swoją aktualność:
 O godziwej zapewniającej byt naszych ro-

dzin płacy za pracę 
 O niezbywalnym prawie do wypoczynku
 O zapewnieniu dzieciom pracujących matek 

miejsc w żłobkach i przedszkolach
 O zasiłkach rodzinnych
 O naprawie i dostępności służby zdrowia.

Ale dzisiaj nade wszystko wołamy o ochro-
nę miejsc pracy, bo to praca tworzy wzrost 
gospodarczy, zapewnia utrzymanie, buduje 
realną gospodarkę. W Polsce od 80. roku, od Ciąg dalszy na str. 32
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podpisania porozumień szczecińskich, gdań-
skich jastrzębskich, od narodzin „Solidarności” 
dokonały się niewyobrażalne zmiany. Odzyska-
liśmy wolność, należymy do wielkiej rodziny 
wolnych demokratycznych narodów.

Ciężko pracujemy na wzrost gospodarczy. 
Bardzo zmniejszyliśmy przepaść dzielącą nas 
kiedyś od krajów rozwiniętych. Cieszymy się z 
tych sukcesów. Ale nie możemy zgodzić się na 
niesprawiedliwe podziały owoców tego wzro-
stu. Ta sytuacja niesie określone zagrożenia dla 
przyszłości i rozwoju Polski. Mówię to dzisiaj, 
przy święcie tak mocno – bo na co dzień gło-
su pracowników się nie słucha. Mówię o tym, 
bo „Solidarność” chce podkreślać, że radość 
z odzyskanej wolności, świętowanie sierpnia 
i ogromnego postępu, który się dokonał, nie 
może przysłonić zadań, które ciągle stoją przed 
nami. Tym zadaniem jest Polska sprawiedliwa 
i solidarna, Polska dialogu, szacunku dla ludzi 

pracy i troski o rodzinę. O takiej Polsce marzyli-
śmy trzydzieści lat temu. Zorganizowaliśmy się 
i zwyciężyliśmy.

Dzisiaj ciągle:
Niezależny Samorządny Związek Zawodo-

wy „Solidarność” jest potrzebny Polsce i pra-
cownikom. Nie zwijamy sztandarów. Nie od-
wracajmy się od siebie. Odrzućmy złudzenie, 
że każdy poradzi sobie sam. Bądźmy razem! 
Droga do Polski naszych marzeń jeszcze się nie 
zakończyła! Dlatego pod hasłem „Zorganizo-
wani mają lepiej” budujemy związek tam gdzie 
go nie ma i wzmacniamy tam gdzie już jest. 
Pamiętajmy o sierpniu po to, żeby wynikało z 
tego coś dobrego dla ludzi! Pokazujmy mło-
dym, że kiedy jesteśmy razem nie ma dla nas 
rzeczy niemożliwych. Niech także oni realizują 
swoje i nasze marzenia o sprawiedliwości! „So-
lidarność” zwycięży znów!! Solidarność!!!

Dokończenie ze str. 31

PRZEMÓWIENIE MIECZYSŁAWA JURKA, 
PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄU REGIONU POMORZE 
ZACHODNIE NSZZ „S”, WYGŁOSZONE PODCZAS 
UROCZYSTOŚCI W SZCZECINIE 

Szanowni Państwo,  
Drodzy Goście,  
Koleżanki i Koledzy 

Dziś tu przed Bramą upadłej stoczni na-
leży powiedzieć:

„Naród który traci pamięć traci życie”  Wiele 
bardzo wiele razy powtarzamy tę prawdę, po-
wtarzamy ją po to aby właśnie  nie stracić życia, 
jako Naród i dlatego też chcemy pamiętać. 

To ta pamięć stale odnawiana, pozwoliła 
nam przetrwać w wierności własnej kulturze, 
własnej religii, w poczuciu odrębności, w cza-
sach gdy odmawiano Nam prawa do bycia Na-
rodem, do bycia ludźmi wolnymi u siebie.

30 lat temu  w sierpniowych dniach, tutaj 
w Szczecinie i w całej Polsce, nastąpiła eksplo-
zja nagromadzonego przez lata pragnienia ży-
cia,  w wymiarze indywidualnym, społecznym, 
narodowym i religijnym. Eksplozja ta zadziwiła 
świat, i nas samych- zrozumieliśmy czym jest w 
istocie  solidarność między ludźmi, zrozumieli-
śmy się  jak nigdy dotąd, i na taka skalę. 

Dzisiaj po trzydziestu latach, w których 
wydarzyło się wiele dobrego, ale też niema-
ło złego, wracamy pamięcią do tamtych dni 
sierpniowych, staramy się zrozumieć – stale na 
nowo- ten szczególny fenomen- Solidarności.

Solidarności jako organizacji, ale przede 
wszystkim solidarności, która wyzwoliła w 
ludziach takie pokłady entuzjazmu, nadziei i 
mocy, jakie trudno sobie było wyobrazić. Tak 
-solidarność przekroczyła granice wyobraźni 
przekroczyła granice systemów przekroczyła 
okowy zniewolenia . Nam  pozwoliła  doświad-
czyć w  pełni ludzkiej godności.

Nie sposób tego zapomnieć. Czytamy dzisiaj 
sierpniowe postulaty. Odnajdujemy w nich tro-
skę o sprawy ludzi, o wszystko co jest  niezbęd-
nym naszym codziennym chlebem - koniecznym 
do życia pożywieniem cielesnym i duchowym.

Odnajdujemy też w sierpniowych postu-
latach odpowiedzialność, za  dobro wspólne, 
tworzące przyszłość.

Odnajdujemy tam wreszcie pragnienie 
przyrodzonej człowiekowi wolności, tej indy-
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widualnej, społecznej, i narodowej. Trzeba 
było niezwykłej wyobraźni, i odwagi aby tak 
myśleć, trzeba było niezwykłej determinacji. 

Poważna troska, dojrzała odpowiedzial-
ność, pragnienie wolności  i umiejętność 
działania to to co  dzisiaj należy odczytać jako 
dziedzictwo sierpniowych postulatów. To przez 
takie przesłanie wyraża się stała aktualność 
sierpnia, przez to co ponadczasowe stanowi  
wartość tekstu który przywołujemy dzisiaj rzą-
dzącym i wszystkim odpowiedzialnym za ja-
kość  naszego życia, za przyszłość.

Trzeba umiejętności działania, gdy podej-
muje się  strategiczne decyzje, gospodarcze, 
społeczne, trzeba prawdy i dialogu  gdy de-
cyduje się o losie tysięcy tych, którzy z pracy 
najemnej czerpią  środki do życia. Musi to być 
troska, odpowiedzialność, nie za pijarowskie  

notowania rządu, nie za popularność partii 
- musi to być troska  i odpowiedzialność za 
naród. Jako spadkobierca solidarnościowej 
tradycji, związek zawodowy Solidarność w 
którego imieniu zabieram tutaj głos, ma prawo 
formułowania takich oczekiwań. Daje nam to 
cena jaką zapłacili ludzie solidarności, za sierp-
niowe zwycięstwo, cena jaką płacą codziennie 
ludzie pracy, za teraźniejszość, za nieudolność, 
za brak odpowiedzialności, za zaniechania, za 
instrumentalne traktowanie  przyszłości tego 
narodu. Niech rocznica sierpnia, stanie się 
okazją do odnalezienia przez wszystkich praw-
dziwego imienia Solidarności. Wołam o to tu 
z historycznego miejsca Szczecina spod Bramy 
Stoczni, która jest cierniem dla rządzących. 
Stoczni, która czeka na nowe życia. 

W 30 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego  Związku Zawodowego Solidarność 
przychodzimy do Ciebie Matko, przychodzimy jako do Matki, której Syn Twój nasz Odkupiciel 
Jezus Chrystus Ukrzyżowany powierzył Nas niegodne dzieci Twoje. 
Przychodzimy na kolanach i dziękujemy za upragniony dar Wolności, za całe wieki Twojej 
macierzyńskiej opieki.
Dziękujemy za tych w naszym Narodzie, którzy nie szczędząc sił, a często i życia własnego dali 
świadectwo o miłości, do której Nas stale nawołuje Boski  Nauczyciel.
O Panno Łaskawa dziękujemy za łaski , które nam uprosiłaś u tronu Syna Twego, Króla Miło-
sierdzia, dziękujemy za Solidarność, za czas pontyfikatu Jana Pawła II, za przywróconą god-
ność umęczonego Narodu.
Ucieczko Grzesznych - wybacz nam nasze winy nasze niedoskonałości, nasze niewdzięczności.
Przepraszamy ,że tyle razy okazywaliśmy się niegodni dziedzictwa, które nam Królowo Korony 
Polskiej powierzyłaś, przepraszamy za tyle zaniedbań za to, że tyle razy zwiodła nas ludzka 
niedoskonałość i pycha żywota.
Prosimy Matko Łaski Bożej, przyjdź nam z pomocą w te czasy, pełne niepewności i nowych 
zagrożeń.
Prosimy wspomnij na dzieci Twoje, pozbawione pracy, szukające perspektyw dla życia, i roz-
woju swoich rodzin i całej Ojczyzny.
O Matko Dobrej Rady, spójrz na tych co nadal są wykorzystywani, których nie nagradza się 
sprawiedliwie, za ich pracę i poświęcenie ,naucz nas upominać się o ich godność i prawa.
Błagamy Ciebie Matko Miłosierdzia, uproś nam łaski prawdziwej wierności Twemu Synowi, 
który na Krzyżu złożył ofiarę okupienia, spraw abyśmy naszej młodzieży, dawali przykład Wia-
ry którą nam przekazali nasi ojcowie, jako dziedzictwo chrześcijańskiego Narodu.
Pełni ufności powierzamy Siebie, Nasze Rodziny, Naszą Ojczyznę Tobie Matko Kościoła. Niech 
Twój Syn, do którego się zwracamy za przyczyną Matczynych łez, wysłucha naszego błagania.
Szczecin, dnia 29 sierpnia 2010r.  

AKT ZAWIERZENIA NIEZALEŻNEGO  
SAMORZĄDNEGO ZWIĄKU ZAWODOWEGO 
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30 ROCZNICA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 
W GDYNI
Film wspominający Sierpień 1980 i pro-

wadzący do współczesności związku, wypro-
dukowany przez Video Studio Gdańsk rozpo-
czął obrady XXIV Krajowego Zjazdu Delega-
tów w Gdyni. W obradach brało udział ok. 
1500 osób – delegatów i zaproszonych go-
ści. Modlitwę otwierającą poprowadził abp 
Sławoj Leszek Głódź. Przewodniczący Zjazdu 
Stanisław Szwed zaprosił na scenę przewod-
niczących zjazdów z lat poprzednich: Bożenę 
Borys-Szopę, Tadeusza Syryjczyka, Jerzego 
Buzka, Janusza Orkisza i Janusza Śniadka. 

Zaproszeni goście kolejno zabierali głos: 
prezydent RP Bronisław Komorowski, prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy 
Buzek, ambasador USA w Polsce Lee Feinstein, 
premier Donald Tusk, prezes PiS Jarosław Ka-
czyński, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 

zastępca sekretarza generalnego MKZZ Jaap 
Wienen, były sekretarz generalny EKZZ Emilio 
Gabalio oraz Janusz Śniadek. 

Ambasador Lee Feinstein odczytał list od 
prezydenta Baracka Obamy, w którym prezydent 
USA zwracał uwagę, że odwaga małej grupy 
robotników pokazały, ze można przeciwstawić 
się reżimowi totalitarnemu. Podczas uroczystości 
uhonorowani zostali członkowie władz NSZZ „So-
lidarność” z najdłuższym stażem. Specjalne statu-
etki otrzymali: Waldemar Bartosz (delegat od I 
zjazdu i szef Regionu Świętokrzyskiego od 1990 r.) 
Tomasz Wójcik (delegat od I KZD), Jan Mosiński, 
przewodniczący regionu Wielkopolska Południowa 
od 1990 r., Marian Krzaklewski, Jacek Smago-
wicz i Jerzy Langer, członkowie Komisji Krajowej 
nieprzerwanie od II KZD i Adam Binduga, członek 
Krajowej Komisji Rewizyjnej od II KZD. Specjalne 
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wyróżnienia otrzymali również młodzi działacze 
związkowi: Magdalena Dobranowicz – sekre-
tarz Komisji Zakładowej przy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łańcucie, Region 
Rzeszowski; Wojciech Urbański – przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej Sanfarm sp. z o. o. w No-
wej Dębie, Region Ziemia Sandomierska; Maciej 
Farbaniec – zastępca przewodniczącego Komisji 
Zakładowej przy Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie, Region Podkarpacie; 
Bartosz Wasilewski – organizator związkowy, 
członek Komisji Zakładowej przy Zarządzie Regio-
nu Ziemi Łódzkiej; Jacek Jaźwiec – członek Komisji 
Międzyzakładowej przy Vossloh-Skamo w Nowych 
Skalmierzycach, Region Wielkopolska Południowa; 
Piotr Maciąg – członek Komisji Międzyzakłado-
wej przy Urzędzie Miasta w Zielonej Górze, czło-
nek zielonogórskiego Zarządu Regionu; Ireneusz 
Pszczoła – członek Komisji Międzyzakładowej 
przy Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego, 
koordynator Działu Rozwoju Związku w Zarządzie 
Regionu; Marcin Zieliński – przewodniczący Ko-
misji Zakładowej przy Kaufland Polska Markety Sp.
z o.o., Region Dolny Śląsk; Stanisław Krakowski 
– członek Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Płocku; Krzysztof Roob 
– przewodniczący Komisji Zakładowej przy Taka-
ta Petri Parts w Krzeszowie, Region Jeleniogórski. 
Wyróżnienia otrzymały również delegacje szkół im. 

NSZZ „Solidarność” – szkoły podstawowej w Wą-
glikowicach i gimnazjum w Korycinie.

Po zjeździe delegaci i goście wzięli udział w 
koncercie „Solidarność to jeden i drugi”, transmito-
wanych przez TVP 1. Autorką scenariusza i reżyse-
rem widowiska była Halina Przebinda, producent 
i reżyser oraz autor scenariuszy wielu programów 
zrealizowanych dla Telewizji Polskiej, stacji ko-
mercyjnych oraz Polskiego Radia. Scenografię za-
projektowała Anna Brodnicka, autorka oprawy 
graficznej festiwali w Opolu i Sopocie. Aranżację
koncertu przygotował Mateusz Pospieszalski. 

Znane utwory w nowych aranżacjach wyko-
nali: Sebastian Karpiel-Bułecka, Staszek Soj-
ka, Antonina Krzysztoń, Stanisława Celińska, 
Renata Przemyk, Mariusz Lubomski, Bracia, 
Kayah, Robert Gawliński, Andrzej Dziubek, 
Mezo, Leszek Żurek, Grzegorz Turnau, An-
drzej Grabowski, Andrzej Sikorowski. 

Autorami multimedialnych prezentacji, 
które można było zobaczyć podczas koncer-
tu byli znani artyści graficy, plastycy i autorzy
komiksów: Marek Turek, Filip Myszkowski, 
Ireneusz Konior, Berenika Kołomycka, Jacek 
Frąś, Katarzyna Bogdańska, Dorota ‚Gravi-
ka’ Hauswirt , Katarzyna Rybińska, Marta 
Iskrzyńska, Grzegorz ‚Forin’ Piwniczki. Pro-
ducentem koncertu była TOProduction Kompa-
nia Artystyczno-Promocyjna.
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Lech Kaczyński, Anna Walentynowicz, ks. 
Henryk Jankowski, Maciej Płażyński, Arkadiusz 
Rybicki, Janusz Kurtyka – jakże wielu ludzi „So-
lidarności” już dziś nie ma wśród nas. To długa 
lista – nie tylko spod nieszczęsnego, zamglone-
go, smoleńskiego lasu. To lista górników z Wuj-
ka, bohaterskich kapłanów z błogosławionym 
księdzem Jerzym Popiełuszko, uczestników 
sierpniowych strajków i twórców „Solidarno-
ści” z Alinką Pieńkowską. Spotkaliśmy się tutaj 
także po to, aby oddać Im hołd. Przyrzekam, że 
pozostaniecie w naszej pamięci i sercach. „So-
lidarność” nigdy o Was nie zapomni!

Urodziny „Solidarności” to czas, kiedy po-
winniśmy pochylić głowy przed zwykłymi ludź-
mi. Bo w Sierpniu 1980 roku – ku zaskocze-
niu tzw. ludowej władzy – podmiotem stał się 
stoczniowiec, górnik, motorniczy! Chcieliśmy, 
żeby to było n a s ze Państwo, chcieliśmy od-
zyskać Polskę! To święto wszystkich, którzy w 
imię wspólnych ideałów zrzeszyli się w „Soli-
darności”. Święto tych, którzy znosili zniewo-
lenie i terror stanu wojennego, a później – w 
niepodległej Ojczyźnie – ponosili konsekwen-
cje wychodzenia z komunizmu. Szczególnie 

PRZEMÓWIENIE JANUSZA ŚNIADKA, 
PRZEWODNICZĄCEGO KK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
– ZJAZD W GDYNI 

pochylmy czoła przed tymi, którzy pozostali 
wierni „Solidarności” do dzisiaj.

Jest jedna „Solidarność”! Jeden Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność”, który zmienia się tak, jak Polska i Polacy. 
Spełniły się nasze najpiękniejsze sny o wolno-
ści, za którą pokolenia przelewały krew. Żyjemy 
w wolnej Polsce należącej do NATO i Unii Eu-
ropejskiej. Należymy do wielkiej rodziny wol-
nych demokratycznych narodów. Tylko od nas 
zależy, jaki użytek robimy z tej wolności. Dzięki 
pracy milionów ludzi, dzięki ich wyrzeczeniom, 
polska gospodarka staje się coraz silniejsza, 
przepaść dzieląca nas od krajów rozwiniętych 
maleje.

Dlaczego jednak nie ma w nas tak wiel-
kiej radości, satysfakcji i dumy, jakiej można 
by oczekiwać? Czy możemy z ręką na sercu 
powiedzieć, że zrobiliśmy co tylko możliwe, 
aby Polska była dla wszystkich, a nie tylko dla 
tych, którym się powiodło? Nie sprawiedliwość 
i Solidarność, lecz kłótnie i podziały – to nasza 
rzeczywistość. Filozofia radź sobie sam, złudna 
idea taniego państwa, język szyderstwa i kpi-
ny obecny w debatach politycznych – zbierają 
swoje żniwo. 

Polacy nie cenią swojego Państwa, nie 
ufają żadnej władzy, nie chcą brać aktywnego 
udziału w życiu publicznym. 

Tanie Państwo okazało się bardzo drogim 
państwem, które nie jest w stanie zapewnić 
bezpieczeństwa swoim obywatelom, więcej, 
swoim elitom z prezydentem na czele, powo-
dzianom. 

Symbolicznie – to robotnicy wraz z kierow-
nictwem zakładu heroiczną walką ocalili miej-
sca pracy w sandomierskiej hucie szkła.

Sierpniowy zryw, tak jak Poznań 56, Gru-
dzień 70, czy Radom 76, to kolejne wielkie wo-
łanie o wolność i o godność. Prawda o sierp-
niu, o „Solidarności” ma trzy filary: wolność, 
sprawiedliwość społeczną i wiarę w Boga. 
Uosobieniem tych wartości był błogosławio-
ny ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nasz przewodnik 
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i nauczyciel. Uczył, że zło dobrem zwyciężać, 
to znaczy stać po stronie prawdy. Jako jego 
uczniowie musimy patrzeć na świat oczyma 
potrzebujących pomocy, potrzebujących „Soli-
darności”. Z perspektywy bezrobotnych, cier-
piących biedę, ofiar powodzi.

Dlatego tak mocno przypominamy o sierp-
niowych postulatach:
 godziwej zapewniającej byt naszym rodzi-

nom płacy za pracę
 niezbywalnym prawie do wypoczynku
 zapewnieniu dzieciom miejsc w żłobkach i 

przedszkolach
 o zasiłkach rodzinnych
 o dostępnej dla wszystkich ochronie zdro-

wia.
Brak realizacji tych postulatów przez lata 

tłumaczyliśmy sobie – Polska jest biednym kra-
jem, na wiele rzeczy nas jeszcze nie stać. Ale 
20 lat po odzyskaniu niepodległości, musimy 
zadbać o wszystkich, a nie tylko o wybranych. 
Kraj, w którym Niezależny Związek Zawodowy 
„Solidarność” wywalczył wolność – który dziś 
szybko się rozwija, jest europejskim rekordzi-
stą w rozwarstwieniu płacowym, bije w Unii 
haniebne rekordy ubóstwa ludzi pracujących i 
rodzin wielodzietnych, w niedożywieniu dzieci. 
Niesprawiedliwie dzielimy się owocami wzro-
stu. Nie zbliżamy się, lecz oddalamy od wielu 
europejskich standardów socjalnych.

Panie Prezydencie – martwe dźwigi nie sta-
ną się polską statuą wolności. Zróbmy razem 
wszystko, żeby polską statuą wolności były 
dźwigi pracujące!

Nie będzie wzrostu gospodarczego, rozwo-
ju realnej gospodarki bez dobrych miejsc pra-
cy, bez stałego zatrudnienia. Chodzi nie tylko 
o bezpieczeństwo pracownika, ale również o 
bezpieczeństwo gospodarki i kraju. Panie pre-
mierze, miał Pan rację – gospodarka to portfele 
zwykłych ludzi! Jesteśmy dumni z odzyskanej 
wolności, ale Polska sprawiedliwa i solidarna, 
Polska dialogu, szacunku dla ludzi pracy i troski 
o rodzinę, to ciągle nasze marzenie.

Polska dialogu! Demokracja to sztuka dia-
logu!! Dyskutujemy o ratowaniu finansów
publicznych, a jednocześnie trwonimy inny 
bezcenny kapitał, Kapitał społeczny. Bez odbu-
dowania poczucia wspólnoty, bez wzajemnego 
zaufania, bez zaufania obywateli do instytucji 

publicznych, bez szacunku dla partnerów i dia-
logu nie zbudujemy silniejszego i bezpieczne-
go państwa. Trzeba wzmacniać, a nie niszczyć 
związki zawodowe. Tymczasem „Solidarność” 
przypominająca o przesłaniach sierpnia, pod-
nosząca trudne problemy i wskazująca na 
rosnącą niesprawiedliwość, stała się bardzo 
niewygodna. Dlatego część politycznych i go-
spodarczych elit od lat prowadzi antyzwiązko-
wą krucjatę.

Powtarza się zarzut o upolitycznienie związ-
ku. Takie oskarżenia padają zawsze, gdy pod-
nosimy trudne problemy. Każda władza chce w 
ten sposób usprawiedliwić brak woli dialogu 
i porozumienia. Zapewniam, że oskarżeniami 
o mieszanie się do polityki nie damy sobie za-
mknąć ust!

Polscy pracownicy! Tylko zorganizowani, 
liczni i silni wartościami, które nas łączą, mo-
żemy stawić czoła piętrzącym się zagrożeniom. 
Dlatego pod hasłem: „Zorganizowani mają 
lepiej” budujemy związek. Jesteśmy dumni z 
historii, ale Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” nie da się odesłać do 
muzeum. Trzymamy mocno swoje sztandary. 
„Solidarność” zawsze będzie tam, gdzie pra-
cownicy potrzebują pomocy w obronie swojej 
godności.

Dziękuję Wam za „Solidarność”! Proszę 
Was o „Solidarność”!

Gdynia, 30 sierpnia 2010 r. 
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BIAŁY DOM 
WASZYNGTON 
19 SIERPNIA 2010 

Z radością przyłączam się do wszystkich, któ-
rzy świętują 30-lecie powstania „Solidarności”.

Trzydzieści lat temu w Stoczni Gdańskiej 
odważni mężczyźni i kobiety wywalczyli sobie 
prawo do strajku i utworzenia niezależnych 
związków zawodowych. Zwycięstwo i wysiłek 
takich osób jak Lech Wałęsa, Anna Walentyno-
wicz oraz Jacek Kuroń przyczyniły się do naro-
dzin „Solidarności” – związku zawodowego, 
który szybko stał się ruchem masowym. Ru-
chem, który zainicjował pokojowe, demokra-
tyczne przemiany w Polsce, posłużył jako inspi-
racja w Europie Środkowej i na całym świecie.

Organizując ruch solidarnościowy naród 
polski przypomniał nam o potędze jednostki, 
która jest w stanie kształtować swoje przezna-
czenie. W obliczu tyranii i uciemiężenia robot-
nicy wybrali wolność i demokrację, dzięki cze-
mu zmienili własne państwo i bieg historii.

Dziś Polska jest wolna. Jest dumnym człon-
kiem Unii Europejskiej i NATO. Zajęła należne 
sobie miejsce we wspólnocie demokratycznych 
państw, działających na rzecz wolności i ludz-
kiej godności na całym świecie. Stany Zjedno-
czone i Polskę, sojuszników, łączą poważne 
zobowiązania wzajemne wynikające z członko-
stwa w NATO.

Stoimy ramię w ramię, gotowi stawiać 
czoła globalnym wyzwaniom, takim jak nasze 
wysiłki na rzecz stabilności, bezpieczeństwa i 
dostatku w Afganistanie. Naród polski wielo-
krotnie dawał wyraz przywiązania do idei wol-
ności szerząc demokrację i bezpieczeństwo na 
świecie.

Przy okazji obchodów 30 rocznicy powsta-
nia „Solidarności”, pamiętamy o wizji, poświę-

LIST DO DELEGATÓW KRAJOWEGO ZJAZDU 
DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ODCZYTAŁ 
LEE FEINSTEIN, AMBASADOR USA W POLSCE 

ceniu i walce odważnych mężczyzn i kobiet, 
którzy ryzykowali wszystko, by przeciwstawić 
się uciskowi. Obecnie są na świecie ludzie żyją-
cy w tyranii, których prawa nie są respektowa-
ne. Ruch solidarnościowy jest źródłem inspira-
cji w walce o wolność dla wszystkich obywateli 
świata. Wspólnie ponówmy zobowiązanie, by 
światło wolności paliło się jasnym płomieniem 
dla tych, którzy obecnie żyją w ciemnościach 
tyranii.

W imieniu narodu amerykańskiego skła-
dam wszystkim najlepsze życzenia z okazji tej 
ważnej rocznicy.

Barack Obama
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PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA  
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO 
– ZJAZD W GDYNI 

Witam wszystkich zaangażowanych w 
przekształcanie, w walkę o wolność i zagospo-
darowanie odzyskanej wolności. Witam więc 
wszystkich uczestników wielkiego, niemające-
go precedensu w świecie ruchu społecznego 
„Solidarność”. Witam również wszystkich dzia-
łaczy, członków obecnego związku zawodowe-
go, który przecież dzierży te sztandary, które 
prowadziły tę 10-milionową masę ku walce, 
ale i ku mądremu zakończeniu etapu tak waż-
nego, jakim było odzyskiwanie wolności, nie-
podległości, demokracji.

 Zastanawiałem się, co z tego dziedzictwa 
warto przywołać dzisiaj. Dzisiaj przecież ob-
chodzimy 30. rocznicę porozumień sierpnio-
wych – rocznicę nie tylko tej heroicznej walki, 
którą mogliśmy zobaczyć na tak wzruszającym 
filmie, ale także porozumień, a więc mądrego
zakończenia trudnej, ryzykownej, ale niesły-
chanie ważnej walki.

To wspomnienie porozumień jako metody 
rozwiązywania konfliktów, jako metody koń-
czenia sporu, metody kończenia etapu walki, 
jest w moim przekonaniu jednym z ważniej-
szych elementów fundamentu współczesnej 
Polski. Tego fundamentu solidarnościowego, z 
którego jesteśmy wszyscy.

Patrzę na salę, patrzę na prezydium, po 
drodze patrzyłem na wiele twarzy, w oczy 
przyjaciół, kolegów, osób, z którymi zetknąłem 
się na różnych etapach życia politycznego, a 
wcześniej walki niepodległościowej. I musimy 
potrafić z dumą powiedzieć, iż z samego faktu,
że tu, na tej sali, jest dzisiaj tylu premierów by-
łych i aktualnych, tylu ministrów byłych i aktu-
alnych, tylu posłów, senatorów, tylu ważnych 
urzędników, wynika jedno: że mamy razem 
gigantyczny potencjał. Mamy zgromadzony 
gigantyczny potencjał doświadczenia i gigan-
tyczny potencjał polskiej dumy z tego, co się 
nam udało osiągnąć.

Wiem, że premierzy reprezentowali różne 
koncepcje Polski; ministrowie, senatorowie, 
posłowie należeli i należą do różnych forma-

cji politycznych, mają różne wizje Polski. Ale 
te różne wizje Polski były realizowane głównie 
w oparciu o ten fundament solidarnościowy, o 
te nasze polskie marzenia o wolności. I sądzę, 
że to jest drugi element fundamentu, który 
dzisiaj warto i trzeba podkreślić: ta wspólnota 
dokonań bazująca na wspólnocie przeszłości i 
wspólnocie domu.

„Solidarność” to wyjątkowy moment naszej 
historii Polski. Kilka razy w ciągu całego tysiąc-
lecia państwa polskiego mieliśmy nie tylko 
wyobrażenie, przekonanie, lecz także istotny 
wpływ na bieg spraw europejskich, a nawet 
światowych. „Solidarność” jest jednym z takich 
doświadczeń. Bo niewątpliwie stworzenie ru-
chu solidarnościowego, walka w stoczni, przed 
stocznią, w całym kraju, zwycięstwo mądrej re-
wolucji polskiej w 1980, a potem w 1989 roku 
to jeden z tych niewielu momentów, w którym 
współkształtowaliśmy losy Europy, a być może 
i świata.

To tu, na polskim wybrzeżu, rozpoczął się 
demontaż systemu. To tu rozgrywały się wte-
dy losy całej Europy zakończone obaleniem 
muru berlińskiego. Mamy to doświadczenie, 
mamy tę wspólną dumę i wiemy o tym, że i 
świat cały patrzy na Polskę i widzi sztandary 
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„Solidarności”, widzi przywódcę „Solidarności” 
Lecha Wałęsę jako coś, co się kojarzy z walką 
o polską wolność i z walką o lepszą przyszłość 
Europy.

Jest dla mnie źródłem wielkiej dumy, że w 
czasie mojej pierwszej wizyty jako prezydenta 
Polski będę mógł w Berlinie odznaczyć działa-
czy niemieckich i złożyć kwiaty pod pomnikiem 
polskiej „Solidarności”, który stoi prawie że u 
samych wrót do Reichstagu. To jest pomnik 
polskiej „Solidarności” oraz roli tej „Solidarno-
ści” w obaleniu muru berlińskiego. I to powin-
no być źródłem naszej dumy, ale i mądrości. 
Symboli nie można marnować, symbole trzeba 
szanować. Trzeba umieć je wykorzystać nie tyl-
ko dla własnych wzruszeń – aczkolwiek to też 
jest wartością samą w sobie – ale trzeba wy-
korzystać je umiejętnie, nie niszcząc ich i sza-
nując je dla dobra Polski dzisiaj i w przyszłości. 
Fundament „Solidarności” polega również na 
tym, by „Solidarność” zgodnie z piękną nazwą, 
z treściami, które stały za tym słowem, potra-
fiła jednoczyć ludzi o różnych wartościach, o
nawet bardzo różnych interesach; żeby łączyła 
robotników, inteligentów, rolników, żeby łączy-
ła ludzi o różnych życiorysach politycznych. Łą-
czyła – to jest ten trzeci element, obok poczucia 
dumy i zdolności do zawierania porozumień. 
To jest ten trzeci element, który jest niezbędny, 
aby zrozumieć, co nam i Polsce zostało w 30 lat 
od tamtych wydarzeń.

Dlatego chciałbym zakończyć moje wystą-
pienie zacytowaniem raz jeszcze tych słów, 
które cała sala mogła usłyszeć i jeszcze raz 
przemyśleć, patrząc na ten film o historii „So-
lidarności”, o naszej historii. Słów wielkiego 
Polaka, papieża Jana Pawła II, który przecież 
tutaj mówił: Solidarność to znaczy jeden i dru-
gi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, 
we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw 
drugiemu.

Po 30 latach musimy te pytania i te sło-
wa ciągle sobie przypominać. Czy jesteśmy w 
stanie przekształcać Polskę w duchu jedności 
przy wszystkich różnicach, które są przecież 
fragmentem tego, co udało się nam zdobyć, a 
więc demokracji? Czy jesteśmy w stanie działać 
nie jeden przeciw drugiemu, a w imię wartości 
najwyższej, jaką jest dobro wspólne?

Solidarna Polska jest możliwa. Solidarna 
Polska dźwięczy w sercach wielu ludzi o róż-
nych orientacjach politycznych. Ale tę solidar-
ną Polskę możemy zbudować tylko – cytując 
papieża – razem, a nie przeciw sobie. To jest 
według mnie główne przesłanie roku 1980 i to 
jest główne przesłanie rocznicy porozumień na 
Wybrzeżu.

 
Dziękuję bardzo.
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PRZEMÓWIENIE PREMIERA DONALDA TUSKA  
– ZJAZD W GDYNI 

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowne Prezydium,
Szanowni Państwo,

z wielką satysfakcją przeczytałem zapro-
szenie na ten uroczysty zjazd czczący 30-lecie 
historycznych wydarzeń tak bliskich sercu każ-
dego Polaka i przyjechałem na ten zjazd z peł-
ną świadomością, że u części z Państwa moja 
obecność nie wzbudzi entuzjazmu. Ale właśnie 
dlatego poprosiłem pana przewodniczącego 
Śniadka – nie tylko z racji naszej wieloletniej 
znajomości, ale właśnie dlatego, że spodzie-
wałem się także tego typu reakcji. Pomyślałem 
sobie, że będę właściwą osobą, która powie od 
serca, bez przemówień, bez kartek, tak jak to 
robiliśmy 30 lat temu – ci, którzy byli wówczas 
w stoczni czy na pierwszym zjeździe, dobrze o 
tym pamiętają, że... od serca to, co z nami się 
stało przez te 30 lat.

Czym różni się ta dzisiejsza Solidarność i 
ta dzisiejsza uroczystość od tego, co przeży-
waliśmy… większość z nas, także na tej sali 
obecna, wspólnie… od tych uniesień, które 
powodowały, że wszyscy, tak dokładnie 10 
milionów Polaków, mimo dramatycznej sytu-
acji zewnętrznej, gospodarczej, że wszyscy w 
dniach sierpnia stawaliśmy się z godziny na 
godzinę lepszymi ludźmi. Że wtedy, niezależnie 
od tego, czy ktoś był bezpartyjny, czy z PZPR, 
głęboko wierzący czy był ateistą, czy miał po-
glądy konserwatywne, czy był anarchistą z 
przekonania, czy był góralem, Kaszubem czy 
pochodził ze Śląska...

Wszyscy bez wyjątku, którzy mieli w sobie 
to elementarne poczucie odpowiedzialności 
za ojczyznę i to elementarne poczucie przy-
zwoitości, uczestniczyli w tym wielkim świę-
cie, stając się z godziny na godzinę lepszymi. 
Czy to byli ludzie bez wad? Czy Wy, ja, kto-
kolwiek kto był wtedy na pierwszym zjeździe 
delegatów, a wcześniej w stoczni czy przed 
bramą w stoczni, czy byliśmy ideałami? Nie. 
A dlaczego stawaliśmy się lepsi? Bo fenomen 
tamtej pierwszej Solidarności polegał na tym, 
że wszyscy u każdego i każdy u wszystkich 
szukał tego, co dobre w nim, a nie tego, co 
złe. I dlatego wtedy w Solidarności było 10 
milionów ludzi.

Być może uznacie za niestosowne to py-
tanie, ale chcę je zadać – nie dlatego, żeby 
komukolwiek w to uroczyste i radosne święto 
sprawiać przykrość. Ale co stało się z tymi 9 
milionami, że one dzisiaj nie odnajdują się w 
Solidarności, tej Solidarności, która dzisiaj jest 
organizatorem tego święta?

Oni w sobie, we własnych sercach i we 
własnej pamięci z całą pewnością odnajdują 
tamte uczucia, tamten nastrój, tamto, co każ-
dego z nas czyniło lepszym. Bo ówczesna Soli-
darność – i tak do końca życia będzie mi się ko-
jarzyła – była jak człowiek z szeroko otwartymi 
ramionami. Pamiętamy dziesiątki scen w sali 
BHP, później ze zjazdu, kiedy każdy każdemu 
umiał też wybaczyć na przykład odmienność 
poglądów. 
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Fenomen tej pierwszej wielkiej naszej Soli-
darności polegał na tym, że w tej Solidarności 
nikt nie wstydził się odmiennego poglądu. Ba 
– każdy miał prawo ten pogląd wypowiedzieć. 
I na tym polegała także godność, ta niezwykle 
wysoko ceniona wartość w ówczesnej Solidar-
ności i szacunek każdego do każdego. Ja chcia-
łem  Państwu powiedzieć, że nikt z nas nie ma 
do końca czystego sumienia, kiedy patrzy na 
te ostatnie 30 lat i podsumowuje swoje wysił-
ki, albo brak wysiłków, żeby tamtą atmosferę 
pierwszej Solidarności przechować także w 
praktyce życia codziennego.

Ale dzisiaj jest rzeczą niezwykle ważną, 
aby te 9 milionów ludzi także wierzyło w to, 
że to jest ich święto, że to jest święto całej tej 
pierwszej Solidarności. Chcę także Państwu 
powiedzieć, że ja pamiętam dokładnie ten mo-
ment, kiedy wchodziłem na pierwszy krajowy 
zjazd delegatów. Miałem zaszczyt być gościem 
honorowym tamtego zjazdu. Pamiętam tysiące 
ludzi wokół hali Oliwii. Nie mieli wątpliwości 
wtedy, kiedy witali z takim… no… uwielbie-
niem wręcz każdego wchodzącego, że łączy 
wszystkich wspólnota celów. Bo one miały 
powszechny charakter. One nie były wspólno-
tą celu jednego związku zawodowego, jednej 
grupy zawodowej, kogoś silniejszego. Wszyscy 
dobrze wiedzieli, że na pierwszym krajowym 
zjeździe delegatów spotyka się reprezentacja 
narodu, która podjęła wielki wysiłek walki o 
wolność i niepodległość dla wszystkich bez 
wyjątku Polaków, a nie dla jakiejś jednej grupy 
przeciwko drugiej grupie. I dlatego wówczas 
pół miasta wyległo pod halę Oliwii, żeby feto-
wać to wielkie, niespodziewane święto demo-
kracji. Bo ludzie wiedzieli, że Solidarność tamta 
jest darem powszechnym dla każdego Polaka, 
bez wyjątku. Nawet dla tych, którzy byli naszy-
mi przeciwnikami.

I chcę powiedzieć ostatnią rzecz… już koń-
czę. Pamiętam także w tym wielkim doświad-

czeniu Solidarności, wszyscy, którzy wznosili 
hasła, te dzisiaj wspomniane i ... wystąpie-
niach moich szanownych przedmówców. Oni 
głęboko wierzyli w sens i istotę tych haseł.

Pamiętam taką scenę po jednej z demon-
stracji pierwszomajowych w Gdańsku-Wrzesz-
czu – pewnie część z nas była na tej demon-
stracji – kiedy jeden z ZOMO-wców upadł na 
ziemię i grupa bardzo i w sposób uzasadniony 
rozwścieczonych demonstrantów dobiegła do 
niego i skończyłby bardzo marnie, gdyby nie 
jedna z dziewcząt. Ona dobrze pamięta, była 
pracownikiem MPZ przed stanem wojennym, 
podbiegła i zasłoniła go własnym ciałem. I 
wtedy wszyscy odstąpili od tego uzasadnione-
go odruchu wściekłości.

Bo kiedy Jan Paweł II w Sopocie mówił o 
tym, że nie ma Solidarności bez miłości, to pod-
sumowywał prawdziwe doświadczenie milio-
nów ludzi. Bo jestem o tym przekonany, że ta 
prawdziwa Solidarność wyklucza nienawiść. To 
jest, być może, jedyne wykluczenie w tej wielkiej 
Solidarności – to jest wykluczenie nienawiści. 
 
I chciałbym też, proszę Państwa, bo pamiętam, 
Państwo też pamiętacie, ci, którzy byli nie tylko 
na pierwszym krajowym zjeździe, ale później, 
na pierwszym festiwalu piosenki… Pamiętacie, 
być może, ten jeden z nieformalnych hymnów 
tej naszej Solidarności. Wtedy Jacek Kaczmarski 
śpiewał: „Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal 
mnie od pogardy, Panie”. I to była prośba oto, 
żeby z nami nie stało się coś złego. Żeby nikt z 
nas nie wpadł w szpony pogardy i nienawiści. 
Nie, żeby nas nie nienawidzono czy nami nie 
pogardzano. Tylko żebyśmy my nigdy nikim nie 
pogardzali i nikogo nie nienawidzili. I tego ży-
czę wszystkim: i Państwu, i wszystkim Polakom 
w ten bardzo ważny dla nas dzień.

Dziękuję!

Dokończenie ze str. 41
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PRZEMÓWIENIE JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO, 
PREZESA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 
– ZJAZD W GDYNI 
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Wiem, że przemawiam niejako w zastęp-
stwie mojego śp. brata. Wiem, że gdyby nie 
przedwczesna, tragiczna śmierć, byłby tutaj, 
przemawiałby tutaj, sądzę, że miałby bardzo 
wiele do powiedzenia. Nie ma go już wśród 
nas. Ale nawiążę do słów pana przewodniczą-
cego Śniadka wypowiedzianych na pogrzebie: 
Lech Kaczyński był człowiekiem „Solidarności” 
przez 30 lat. I pozostał człowiekiem „Solidar-
ności” także wtedy, gdy pełnił wysokie funkcje 
państwowe i kiedy był prezydentem Rzeczy-
pospolitej. Pamiętajcie o nim, bo jego misja 
wskazuje na to, że idea „Solidarności” trwa, 
jest nieśmiertelna.

Jej przesłanie to wolność - i ta odnosząca 
się do wspólnoty, wolność narodu, i indywidu-
alna wolność od opresji, od przymusu, a więc 
wolność od czegoś, czego nie akceptujemy 
- ale także wolność do uczestnictwa, do współ-
działania, do współdecydowania.

„Solidarność” była ruchem republikańskim. 
To była w tych dawnych czasach republikań-
skość specyficzna, skupiona wokół zakładu pra-
cy, skupiona na solidarności między zakładami, 
między zawodami, między grupami społeczny-

mi. Nie mogło być inaczej, bo tak wyglądała 
struktura społeczna realnego socjalizmu. Ale to 
była właśnie republikańskość.

I dziś mamy sytuację, którą można opisać 
tak: jest w Polsce wolność, ułomna, z przywi-
lejami dla jednych, z dyskryminacją dla innych, 
ale jest. Pozostaje natomiast to republikańskie 
wyzwanie.

„Solidarność” była i jest ruchem, który nig-
dy nie wstydził się słowa „naród”. Była i jest ru-
chem narodowym, nigdy nie wstydziła się pol-
skości. Była z niej dumna, tak jak była dumna 
z siebie, była i jest. Stała się jednym z dwóch 
największych ruchów społecznych w dziejach 
świata, obok ruchu Gandhiego był to drugi 
największy ruch społeczny w dziejach świata. 
 
Była zaprzeczeniem, przy wszystkich swoich 
grzechach i ułomnościach, tego zarzutu, który 
jest tak często nam, Polakom, stawiany, że nie 
potrafimy się organizować. Tylko ktoś, kto zu-
pełnie nie zna życia społecznego, może powie-
dzieć: ot tak 10 mln ludzi się zorganizowało. 
Nie, to nieprawda, to wymagało ogromnej in-
wencji, postawy prospołecznej, wielkich zdol- Ciąg dalszy na str. 44
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ności organizacyjnych, ogromnej dyscypliny. To 
było wielkie dzieło. Musimy o tym pamiętać. I 
musimy być z tego dumni po dziś dzień.

Ale „Solidarność” mogła powstać także 
dzięki rewolucji moralnej, dzięki temu, że w 
tamtych dniach miliony Polaków odrzuciły 
opresję, zło, to wszystko, co ich uwierało, i od-
rzuciły oszustwo, manipulację.

Wszyscy, którzy pamiętają tamte dni, zna-
komicie pamiętać muszą także to, jak często 
posługiwano się wtedy pojęciem „manipula-
cja”. Nie wolno ludźmi manipulować, nie wol-
no ludzi oszukiwać. Nie wolno zmieniać zna-
czenia słów, bo to też jest manipulacja - a tak 
często się z nią spotykamy i na tej sali.

I była „Solidarność” ruchem, który jasno i 
wyraźnie zażądał obecności religii - religii kato-
lickiej przede wszystkim, bo ogromna większość 
Polaków jest katolikami - w życiu publicznym. 
I uzyskał to, co było w ówczesnym komuni-
stycznym świecie prawdziwym ewenementem; 
nawet w czasie stanu wojennego tego nie wy-
cofano - była msza w radiu, rozwijała się prasa 
katolicka. Trzeba także o tym pamiętać.

Koniecznie pamiętać trzeba także i o czymś 
innym. Jeśli mówimy o wspólnocie, o solidar-
ności, która ją spaja, to musimy iść ku temu, co 
tę solidarność buduje. A tym czymś jest empa-
tia, umiejętność wczucia się w sytuację innego 
człowieka, także tego, któremu jest gorzej.

„Solidarność” była wielkim buntem prze-
ciwko społecznej niesprawiedliwości, prze-
ciwko często haniebnemu traktowaniu pracy i 
pracowników. Była domaganiem się, by prawa 
pracownicze były przestrzegane. O tym wielu 
zapomniało już dawno, a tym bardziej dziś, po 
30 latach. Musimy sobie jasno powiedzieć, że 
pomyślność narodów wyrasta z pracy, że praca 
nie jest czymś, co można traktować jako koszt, 
który należy redukować. A prawa pracownicze 
to nie jest coś, co jest kosztem nieuzasadnio-
nym. Bo tak dzisiaj wielu głosi.

Musimy pamiętać o tym, że prawa pracow-
nicze, umowa o pracę, ubezpieczenia, prawa 
wolnych związków zawodowych są taką samą 
częścią naszej cywilizacji, jak np. spółka akcyj-
na czy spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, jak akcja, giełda - instytucje, które zdołały 
stworzyć współczesny kapitalizm i gigantyczny 
sukces gospodarczy ludzkości w ciągu ostat-
nich dwóch wieków. Że to jest całość naszej 

cywilizacji, że kto podnosi rękę na tę instytu-
cję, ten kopie grób tej całości, na którą składa 
się demokracja, wolny rynek i właśnie prawa 
pracownicze.

To, o czym mówię, nie odnosi się do ja-
kiejś abstrakcji czy do wydarzeń, które nie-
kiedy mają miejsce w naszym kraju. Może nie 
niekiedy, może nawet często. To jest przecież 
wyzwanie rzucone dzisiaj naszej cywilizacji w 
skali globalnej.

„Solidarność”, broniąc wolności, broniąc 
praw pracowniczych, zawsze odwoływała się 
do narodu, do patriotyzmu. Ale to była specy-
ficzna wersja patriotyzmu. To był patriotyzm
nadziei, ale przede wszystkim odwagi: stwo-
rzyć tego rodzaju organizację w środku komu-
nistycznego imperium, zawrzeć porozumienie, 
którego istotą była zmiana ustroju. To wymaga-
ło wielkiej odwagi. I ta sprawa, już wtedy, 30 
lat temu, stała się, także w Stoczni, przedmio-
tem sporu. Przybyła tam grupa ludzi o znanych 
nazwiskach, z autorytetem, ludzi - w żadnym 
razie tego nie kwestionuję - najlepszej woli. 
Ale mieli oni inny plan, mieli plan kompromisu, 
który w istocie, gdyby go realizować, okazał 
się pozorem, który szybko by się rozwiał.

Mój śp. brat miał wtedy zadanie, które było 
wielkim zaszczytem - reprezentował robotniczą 
polską odwagę wobec tych ludzi, rozmawiał z 
nimi, choć przecież sam robotnikiem nie był, 
ale rozmawiał w imię tych robotniczych, od-
ważnych racji.

Robotnicy chcieli więcej i historia przy-
znała im rację. „Solidarność” zmieniła Polskę, 
„Solidarność” zmieniała Europę, „Solidarność” 
zmieniła świat.

Mówię o tym dlatego, że ten spór trwa, 
trwa przez całe ostatnie 30-lecie, w tym i 21-
-lecie polskiej niepodległości. Widać go także 
szczególnie mocno w ostatnich miesiącach. I 
niejeden raz w historii okazywało się, że chcieć 
więcej, być bardziej odważnym - to realizm. A 
chcieć mniej i być bardziej ostrożnym - to droga 
w istocie do straty wszystkiego, do kapitulacji.

Ja wierzę, że obchody 30-lecia „Solidarno-
ści” przyczynią się do umocnienia tego patrio-
tyzmu, odwagi i nadziei, patriotyzmu wielkości. 
I tego wam życzę.

Niech żyje to hasło: „Chcemy więcej”. Niech 
żyje „Solidarność”!

Dokończenie ze str. 43
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WYSTĄPIENIE 
 HENRYKI KRZYWONOS-STRYCHARSKIEJ,  
– ZJAZD W GDYNI 

Jestem sygnata-
riuszem Porozumień 
Sierpniowych, to ja 
zatrzymałam komu-
nikację miejską w 
Gdańsku. Jak pa-
miętają moi koledzy, 
wszyscy żeśmy się 
bali. Później żeśmy 
się cieszyli i myśle-
liśmy o tym słowie 
– „Solidarność”.

Słucham pana 
prezesa [Jarosława Kaczyńskiego] i powiem szcze-
rze – jestem zwykłą kobietą, więc jakbym miała 
was obrazić, to z góry przepraszam. Krew jaśnista 
zalewa, bo przecież obraża tu nas wszystkich...
(Gwizdy i okrzyki z sali)

Momencik, ja powiem, wtedy będziecie 
gwizdać, nie pozwolę siebie przekrzyczeć...

Na tej sali są ludzie z PiS, których bardzo 
szanuję, mam z nimi stały kontakt, są też ludzie 
z Platformy, których szanuję. Siedzą tu koledzy, 
którzy byli ze mną w Stoczni, są koledzy ze 
Szczecina, Poznania, Wrocławia itd.

Nie pozwolę siebie zakrzyczeć, więc po-
zwólcie, że po 30 latach powiem to, co mam 
do powiedzenia. Powiem to.

Słowo „solidarność” zobowiązuje. Tu jest 
telewizja i nasze dzieci oglądają to wszystko, 
co my żeśmy sobie wywalczyli po 30 latach – 
gwizdy, nieszanowanie ludzi, którzy tam byli...
(Z sali: – A kto nas szanuje?)

Ja was wszystkich szanuję, wszystkich, ale nie 
pozwolę siebie przekrzyczeć. Więc co mam do po-
wiedzenia i tak powiem, wybaczcie. W naszym kraju 
powinniśmy szanować ludzi bez względu na to, jacy 
są, bo na tej sali są wszyscy nasi koledzy, wszyscy ra-
zem walczyliśmy – prezydent, premier, pan prezes PiS 
i Leszek Kaczyński również. Mam go głęboko w ser-
cu. Jest tutaj Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier 
wolnej Polski. Ci panowie, Lech Kaczyński i Tadeusz 
Mazowiecki, wspomagali strajk. Dzisiaj słyszę, jeden z 
panów mówi, że Lech to robił, a ten drugi nie.

Na tej sali jest jeden pan, który był głową 
strajku w Gdańsku, bez niego nic by się nie stało – 

Bogdan Borusewicz. I są następni panowie, którzy 
jeśliby nie zaczęli, to nie zaczęłabym i ja: Felski, Bo-
rowczak, Kołodziej w Gdyni, Jurek Kmiecik i Józek 
Przybylski – i wielu, wielu innych, których nie wy-
mienię. Chylę przed wami nisko czoła. My żeśmy 
sobie wywalczyli wolność, ale nie zapominajcie o 
jednym – wolność słowa również, więc możemy 
mówić, co nam ślina na język przyniesie...
(Prowadzący obrady: – Pani Henryko, dzięku-
jemy bardzo)

Nie, ja i tak powiem, co mam do powie-
dzenia, nie wstrzyma pan mnie. Kiedy stanął 
tutaj Donald Tusk i powiedział, że on pracował 
wśród was, wygwizdujecie człowieka, który dla 
was pracował wtedy, jest waszym kolegą...
(Prowadzący: – Pani Henryko, bardzo dziękuję 
za głos)

W zeszłym roku byłam w Świnoujściu na 
Karuzeli Cooltur [festiwal kultury]. Wyobraźcie 
sobie, wśród...
(Prowadzący: – Pani Henryko, czekają goście)

Muszę to powiedzieć. Czekałam 30 lat, 
żeby można było powiedzieć...
(Prowadzący: – Dziękuję, pani Henryko, dzię-
kujemy pani.) 

Wyobraźcie sobie, że wśród ludzi, którzy 
tam byli, a było ich więcej niż was, wyszedł czło-
wiek i powiedział: „Pani Heniu, ja mam pytanie, 
czy wy jesteście w stanie w 30. rocznicę wszyscy 
wejść na jedną salę i miło spędzić czas”?
(Z sali: – Zależy z kim...)

Odpowiedziałam mu: Wie pan, „solidarność” 
to jest słowo, które zobowiązuje. Prawda? Zobo-
wiązuje. Więc ja was bardzo proszę, zachowujmy 
się jak ludzie, bo to żeśmy sobie wypracowali.
(Prowadzący: – Dziękujemy pani bardzo)

A pan, panie prezesie [do Jarosława Ka-
czyńskiego], bardzo pana proszę, żeby pan nie 
buntował ludzi przeciwko sobie. Nie wiem, co 
się panu stało...
(Prowadzący: – Dziękujemy bardzo)

Ja panu bardzo współczuję, ale proszę 
współczuć innym i dać im normalnie żyć, bo 
wszystko, co pan robi, bardzo mnie obraża. 
Pan niszczy godność Lecha, to pan ją niszczy, 
dołuje, naprawdę tak się dzieje. Dziękuję.
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WYSTĄPIENIE JAAPA WIENENA 
ZASTĘPCY SEKRETARZA GENERALNEGO 
MKZZ

Szanowny Przewodniczący, szanowni 
Delegaci, szanowni Goście!

Żaden z odważnych mężczyzn i odważnych 
kobiet, którzy rozpoczęli strajki „polskiego 
sierpnia” w 1980 r. nie mógł sobie wyobrazić 
jak wielką siłę rażenia miały działania wówczas 
przez nich podjęte i nadal mają dla wielu towa-
rzyszy pracy na całym świecie!

Trzydziesta rocznica „Solidarności” to nie 
jest zwykła rocznica. Ona wyznacza początek 
nowej ery w historii dla wielu członków ruchu 
pracowniczego. Przede wszystkim miała ona 
bezpośredni wpływ na sytuację pracowników 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, łącz-
nie z pracownikami Niepodległych Państw by-
łego Związku Radzieckiego. 

Za dwa tygodnie organizujemy konferencję 
w Wiedniu razem ze wszystkimi naszymi euro-

pejskimi organizacjami członkowskimi na temat 
transformacji Europy w ostatnich dwudziestu 
latach oraz naszej polityki na przyszłość.

Od momentu rozpoczęcia przekształceń 
powstało dziesiątki związków zawodowych 
w Europie Środkowo-Wschodniej, związkowcy 
włączyli się do światowego ruchu związkowe-
go, a ich przedstawiciele odgrywają w nim 
ważną rolę. Obecnie jesteśmy reprezentowani 
w ponad 150 krajach! 

Niestety nadal są jeszcze związki zawo-
dowe w krajach takich jak Białoruś, Birma czy 
Zimbabwe, które nie mają tej swobody, nie 
mają swobody wyrażania swoich postulatów, 
swoich dążeń w stopniu, w jakim by chcieli. 
Pomimo przekształceń w tej części świata za 
dużo jest na świecie krajów wysokiego ryzy-
ka jak my je określamy, gdzie opresyjne reżimy 
dopuszczają się pogwałcenia praw człowieka i 
praw związkowych, a ludzi, którzy starają się 
bronić praw pracowniczych wsadzają do wię-
zień, a nawet mordują.

MKZZ co roku publikuje przegląd naruszeń 
praw związkowych, który na setkach stron 
podaje przykłady takich pogwałceń praw czło-
wieka. Wszyscy ci cierpiący związkowcy patrzą 
w stronę międzynarodowych związków i orga-
nizacji takich jak Międzynarodowa Organizacja 
Pracy jako ich ostatnią nadzieję na sprawiedli-
wość. I wszyscy oni, nawet w odległych czę-
ściach świata wiedzą o Was, bracia i siostry 
z „Solidarności”, wiedzą jak walczyliście i jak 
udało się Wam wygrać konfrontację z opresyj-
nym reżimem. 

Dla międzynarodowego ruchu związko-
wego i dla tych wszystkich związków zawo-
dowych, które nie mogą dziś jeszcze działać 
w sposób wolny i nieskrępowany, 30 rocznica 
„Solidarności” stanowi światełko nadziei, żywy 
dowód tego, że robotnicy mogą dokonać zmia-
ny i wolność stowarzyszania się, wolność obro-
ny praw swoich członków nie jest tylko niereal-
nym i nieosiągalnym marzeniem, o czym będą 
pamiętać zarówno podczas tej 30 rocznicy jak 
i następnych.
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Pracownicy na całym świecie są Wam 
wdzięczni za to co zrobiliście 30 lat temu 
bardziej niż to sobie wyobrażacie. Międzyna-
rodowa solidarność przekracza granice, prze-
kracza systemy, przekracza lata kalendarzowe. 
Międzynarodowa solidarność oparta jest na 
działaniach ludzi, zwykłych ludzi, którzy mieli 
odwagę dokonać niezwykłych rzeczy.

W perspektywie historycznej 30 lat to krót-
ki okres. W ciągu 30 lat historii związku były 
wzloty i upadki, sukcesy i porażki, a teraz stają 
przed nami nowe wyzwania, wyzwania, które 
dotyczą najlepszego sposobu przyciągnięcia 
młodych pracowników do związku, przekona-
nia ich, jaka jest rola i waga solidarności mię-
dzy pracownikami. Dzisiaj zamiast tej solidar-
ności ludziom ważniejszy wydaje się poziom 
usług świadczonych przez związki, pojawia 
się całkowicie konsumpcyjne pytanie „A co ja 
z tego będę miał?”, „Co dostanę w zamian za 
moje składki członkowskie?” To pytanie prze-
raża. Jest ono czymś przerażającym dla ludzi, 
którzy ryzykowali życie i zdrowie w walce o 
wolność. Oni nie walczyli o społeczeństwo 
oparte na konsumpcyjnym kapitalizmie. Wal-
czyli o wolność i sprawiedliwość i nie chcieli 
zamienić potęgi wojskowej, która ich uciskała 
na potęgę firm ponadnarodowych!

Błogosławieństwo wolności i tak zwanego 
wolnego rynku zostały nadużyte przed świat 
finansjery, w końcu prowadząc do makroeko-
nomicznego kryzysu, który spowodował kry-
zys społeczny w wielu krajach, a także ryzyko 
nastąpienia po nim kryzysu ideologicznego. To 
już gdzieniegdzie się dzieje. W wielu krajach 
wzrastają nastroje nacjonalistyczne, ekstre-
mistyczne i populistyczne, co ma negatywny 
wpływ na środowisko społeczne i psychiczne 

Jaka jest nasza odpowiedź, po zaledwie 30 
latach Waszej walki o wolność i otwarte społe-
czeństwo? Nie jest ona trudna. Od dziesięcio-
leci walczymy o zwiększony poziom regulacji i 
nadzoru nad światem finansjery i okazuje się, 
że mieliśmy rację. Związki zawodowe to najlep-

si obrońcy wolności praw pracowniczych, praw 
obywatelskich i równości mężczyzn i kobiet!

Nasz program jest jasny i atrakcyjny:
 Apelujemy o dodatkowe inwestycje w pro-

jekty infrastrukturalne, szczególnie w pro-
jekty oszczędzania energii

 Apelujemy o dodatkowe inwestycje w 
sektor publiczny, w jakość kształcenia oraz 
ochronę zdrowia

 Te inwestycje mogą zagwarantować stwo-
rzenie godziwych miejsc pracy, szczególnie 
dla młodych osób.
Będziemy kontynuować naszą walkę o ure-

gulowanie rynku pracy w odpowiedni sposób, 
z poszanowaniem podstawowych standardów 
i praw pracowniczych.

Nasze rozwiązania, nasze odpowiedzi na 
kryzys ekonomiczny i społeczny są oparte na 
fundamentalnych zasadach wolności, spra-
wiedliwości i równości. Nasze rozwiązania 
przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju 
zamiast dryfować w kierunku populizmu. 

Związki zawodowe zawsze przyczyniały się 
i nadal będą się przyczyniać do budowy społe-
czeństwa opartego na wartościach. Dzisiaj, być 
może bardziej nic kiedykolwiek mamy ważną 
rolę do odegrania.

Członkowie i przywódcy „Solidarności” 
udowodnili lepiej niż ktokolwiek inny, że dzia-
łając w ruchu związkowym są przygotowani 
do walki o prawa pracowników i ich wartości. 
Będziemy Was potrzebować i Waszej inspirują-
cej historii jako światełka nadziei dla kolegów, 
którzy są represjonowani. Ale także będziemy 
potrzebować głosu polskich pracowników w 
tym zmieniającym się i stawiającym nowe wy-
zwania otoczeniu międzynarodowym.

Dziękuję bardzo, dziękuję za Waszą odwa-
gę, za Waszą inspirującą przeszłość i za Wasze 
zaangażowanie – dziś i jutro. Dziękuję bardzo.

Solidarność na zawsze !

Tłumaczenie nieautoryzowane
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PRZEMÓWIENIE JERZEGO BUZKA 
PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO

Panie Prezydencie, Panowie Przewodni-
czący, Panie Premierze,  Księża, Arcybiskupi,  
przede wszystkim Drodzy Przyjaciele, 

przeżywamy rocznicę radosnego wspania-
łego wydarzenia. Niewiele jest takich wydarzeń 
w naszej trudnej historii. To dla mnie wielki za-
szczyt, że mogę stanąć przed wami ponownie, 
tutaj, na zjeździe mojej „Solidarności”. 

Wielu z nas pamięta bardzo dobrze zjazd  
pierwszy w „Hali Olivia” jesienią 1981 roku. 
W radosnym nastroju zjeżdżali się delegaci, 
a także obywatele z całego kraju. Uczestniczyli 
w tym mieszkańcy Trójmiasta. Wraca do mnie 
wszystko to, co się wtedy wydarzyło – klimat, 
a przede wszystkim niezwykła atmosfera. Pa-
miętam te brodate, bardzo młode twarze, buj-
ne czupryny, mocne włosy, a także zdecydowa-
ne słowa. Także siła, która biła ze zjazdu, była 
widoczna, była znakiem, że w Polsce w ciągu 
kilkunastu miesięcy zmieniło się bardzo wiele. 
Pamiętam też momenty gorące i trudne także 
dla przewodniczącego Lecha Wałęsy. Pamię-
tam ciężką wielodniową pracę nad dokumen-
tami zjazdu, właściwie nad przyszłością Polski, 
bo o to wtedy chodziło. Nie mogłem wówczas 
przypuszczać, przewodnicząc tamtemu wyda-
rzeniu, że w 30. rocznicę sierpnia będę miał 

zaszczyt jako przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego przynieść Państwu tu, do tej sali, 
wyrazy szacunku i najlepsze życzenia od miesz-
kańców Europy.

Wszyscy bowiem pamiętają, gdzie odżyło 
na nowo i zaczęło istnieć w nowej formie sło-
wo „Solidarność” i wszystkie konsekwencje, 
które niesie znaczenie słowa „Solidarność”. 

Przypomnijmy, że program „Solidarności” 
uchwalony na pierwszym zjeździe miał tytuł 
„Samorządna Rzeczpospolita”. Na nim odcisnę-
ły się pragnienia, ale także ograniczenia tam-
tego czasu. Naszym naturalnym pragnieniem 
była potrzeba godności i poczucia wspólnoty. 
Trzydzieści lat temu społeczeństwo jednak upo-
mniało się także po prostu o swoje podstawowe 
prawa: prawo do bezpiecznej pracy, prawo do 
zwykłego zaopatrzenia w sklepach i wreszcie do 
organizowania się w wolne związki zawodowe. 
Mieliśmy wiele bieżących problemów, ale pa-
miętajmy, mieliśmy też odwagę marzyć i wal-
czyć o coś więcej, o wolną Polskę. I to marzenie 
się nam spełniło, ale wolna Polska, wiemy o tym 
dobrze, ciągle wielu naszych nadziei nie spełnia. 
Wiemy też, że spełnienie wszystkich jest nie-
możliwe, ale wiemy dobrze, że spełnienia wielu 
z nich moglibyśmy zasadnie oczekiwać. Teraz 
jednak jest inaczej niż trzydzieści lat temu, żadne 
drogi nie są przed Polską zamknięte. Wszystkie 
są otwarte: drogi do postępu i sukcesu, zwykle 
trudne i często niepopularne i drogi na manow-
ce, które często nas kuszą. O tym trzeba zawsze 
pamiętać. Dzisiaj spełniło się także to, o czym 
trzydzieści lat temu nieśmiało marzyliśmy, nie 
mówiąc o tym głośno. Jesteśmy w związku 
wolnych państw i narodów w Unii Europejskiej 
i w NATO. Niech mi wolno będzie w tym miejscu 
przypomnieć, że te państwa i narody w latach 
narodzin „Solidarności”, a przede wszystkim 
w latach wielkiego ataku na „Solidarność” i na-
szej obrony, udzieliły nam wsparcia polityczne-
go, moralnego i materialnego. Niektórzy z na-
szych przyjaciół są dziś na sali. Pozdrawiam ich 
bardzo serdecznie. 
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Członkostwo w Unii Europejskiej to dla 
nas przede wszystkim szansa bezpieczeństwa, 
położenia kresu temu ciągłemu przepychaniu 
jednego z największych europejskich narodów 
ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. 
Członkostwo w Unii Europejskiej to także szan-
sa na przyspieszenie postępu cywilizacyjnego, 
odrobienie dystansu, dzielącego nas od roz-
winiętych krajów, które miały więcej szczęścia 
i znalazły się po drugiej wojnie światowej po 
tej lepszej stronie żelaznej kurtyny. A więc to 
jest także szansa na szybką poprawę poziomu 
życia w Polsce. To są wielkie możliwości. Nie 
wolno nam ich zmarnować, tym bardziej że te 
szanse są bardzo konkretne i przed nami stoją 
bardzo konkretne wyzwania. Polska przygoto-
wuje się do objęcia prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej w połowie przyszłego roku. To 
bardzo ważne wydarzenie. To się będzie teraz 
wydarzało w Unii Europejskiej raz na trzyna-
ście i pół roku. A więc następna prezydencja 
po czternastu latach. Stać nas na nowe prze-
łomowe propozycje dla Unii. Możemy mieć 
realny, znaczący wpływ na Europę. Wiem, że 
mamy sporo bieżących problemów, ale tak jak 
przed trzydziestu laty musimy sobie stawiać 
wielkie cele, a nawet marzyć. „Solidarność” to 
od lat europejska marka otwierająca w Bruk-
seli wiele drzwi. Niejeden z obecnych na sali 
mógł się o tym przekonać, kiedy wspólnie od-
wiedzaliśmy najważniejszych ludzi w Europie. 
Ale chciałbym, żeby „Solidarność” nie była na-
szą jedyną europejską marką. Mamy ogromny 
potencjał. Naszym wkładem do Unii może być 
kreatywność i innowacyjność naszych przed-
siębiorców, naszej młodzieży, konkurencyjność 
unijnej gospodarki, nowe technologie, two-
rzenie miejsc pracy, bo o to w gruncie rzeczy 
chodzi w każdej europejskiej strategii. Nie tyl-
ko w naszej strategii. Innowacyjne rozwiązania 
społeczne - to możemy proponować Unii. I jest 
oczekiwanie na prezydencję Polską. Bardzo 
ważne jest takie oczekiwanie. Czy ten poten-
cjał uda nam się uruchomić, to zależy od nas 
i wielu czynników. Powiem o jednym z nich, 
który jest warunkiem koniecznym. To jest part-
nerstwo i współpraca. „Solidarność” i dialog 
to wartości, których musimy strzec i pilnować 
na poziomie Unii, bo jest tam wiele godnych 
uwagi rozwiązań. Rozmawialiśmy na ten temat 
dzisiaj rano w bardzo poważnej dyskusji, a tak-

że w poszczególnych krajach, m.in. w Polsce. 
Podoba mi się akcja, którą tutaj demonstrował 
ten film z niedźwiedziem i pszczołami - „Jeste-
śmy razem, możemy więcej”. „Zorganizowani 
mają lepiej” podoba mi się - bo mają lepiej. 
Musimy się organizować w Europie i poszcze-
gólnych krajach. Dzięki temu łatwiej będzie 
o wspólnotę, o zaangażowanie, o wzajemne 
zrozumienie, o dialog na poziomie naszych 
problemów, na poziomie politycznym i społecz-
nym, na poziomie unijnym, gdzie „Solidarność” 
dzisiaj jest dramatycznie potrzebna w czasach 
kryzysu i na poziomie światowym. Wszystkie 
nasze problemy, z którymi się borykamy na co 
dzień, są w gruncie rzeczy problemami global-
nymi. Niech mi będzie wolno powiedzieć na 
koniec, pamiętajmy zawsze o tym, że to my, 
Polacy, przywróciliśmy trzydzieści lat temu 
blask i świetność słowu „Solidarność”. Stało się 
ono ponownie także daleko od Polski spoiwem 
dla działania ludzi i wyraża najważniejszą war-
tość społeczną. 

Polacy pokazali, że w oparciu o „Solidarność” 
można zwyciężać zło, nawet uzbrojone w kara-
biny i czołgi, dlatego czujmy się odpowiedzialni 
za „Solidarność”, a zacząć musimy od wymiaru 
naszego narodowego, jeśli chcemy pokazać 
Europie i światu, że tylko dzięki „Solidarności” 
możemy zapewnić stabilność, bezpieczeństwo 
i dostatek w wymiarze globalnym. Pielęgnujmy 
więc naszą narodową solidarność. 

Drodzy Przyjaciele, „nie ma wolności bez 
„Solidarności”! - to jest hasło, którym posłu-
giwaliśmy się na co dzień w latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych. Główne hasło 
bojowe w walce z dożywającą swego czasu 
dyktaturą, ale w tym haśle jest jeszcze inna, 
głębsza, ponadczasowa prawda. „Solidarność” 
-  to patriotyzm dnia codziennego, to wspólna 
praca, bycie razem we wspólnej sprawie, to 
odruch niezbędny by równoważyć to wszyst-
ko, co ludzi sobie nawzajem przeciwstawia, co 
buduje mury między ludźmi. Jeżeli górę bie-
rze tylko to, co dzieli, jeżeli w społeczeństwie 
akumuluje się wrogość, to prędzej czy później 
wolność umiera. 

Wierzę, że nigdy do tego nie dopuścimy 
dzięki „Solidarności”. Dziękuję bardzo.  

Przemówienie odsłuchane z płyty,  
nieautoryzowane.
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Panie Przewodniczący, Drogi Januszu, 
przedstawiciele władz, drodzy goście.

Przypada mi w udziale zaszczyt przyjechać 
tutaj, być z Wami w 30 rocznicę i przekazać 
wam pozdrowienia od Europejskiej Konfedera-
cji Związków Zawodowych.

Dzisiaj składamy hołd tym wszystkim, któ-
rzy mieli odwagę wystąpić o wolność i prawa 
pracownicze i przyczynili się, że to w Polsce 
stało się faktem. Składamy hołd tym wszyst-
kim, którzy już odeszli.

30 lat temu podjęliście wielkie ryzyko i nie-
możliwe przekształciliście w możliwe, w coś, co 
stało się realnością. Budowla komunizmu naj-
pierw zaczęła pękać i zawaliła się. W okresie 
mniej niż dziesięciolecia komunizm zniknął z tej 
części Europy. Taki był koniec rozdziału, ale nie 
był to koniec całej opowieści. Ponieważ nastą-
pił gwałtowny wzrost neoliberalizmu, który ma 
mały szacunek dla sprawiedliwości społecznej i 
praw pracowniczych. To spowodowało, że bo-
haterami tej nowej walki stali się inwestorzy, 
spekulanci, a nie działacze związkowi walczący 
o prawa pracownika.

Efektem było postępujące rozwarstwienie 
i przejście kapitalizmu głównie w kapitalizm 
finansowy, który niewiele miał wspólnego z
realną gospodarką. W czasie tego kryzysu z 
przyjemnością stwierdzam, że Polska poradziła 
sobie stosunkowo lepiej niż inne kraje.

Kapitalizm dostał zawału, zawału serca, ale 
zawał serca nie jest chorobą śmiertelną, nie 
musi nią być. I kapitalizm przeszedł w nową 
fazę. Kapitalizm przeżył w przeciwieństwie do 
komunizmu. Kapitalizm finansowy potrzebo-
wał intensywnej terapii i dostał ją od rządu, a 
teraz próbuje powrócić do dawnej roli.

Musimy jako związkowcy dopilnować, aby 
tak się nie stało. Wolność i rynek tak, jak naj-
bardziej, ale musi temu towarzyszyć sprawie-
dliwość społeczna i działania na rzecz niwelo-
wania różnic. Wymaga to dużych wysiłków od 
organizacji związkowych. Dlatego EKZZ organi-
zuje w dniu 29 września Dzień Akcji Związko-
wej i mamy nadzieję, że „Solidarność” również 
się do tej akcji dołączy.

Mamy nadzieję, jak powiedziałem, że „Soli-
darność” się do tego przyłączy, bo trzeba pod-
trzymywać te wartości, o które walczyliśmy. 
Mam również nadzieję, że Polska wycofa swo-
je zastrzeżenia wobec Europejskiej Karty Praw 
Podstawowych, ponieważ te prawa zawierają 
to, o co „Solidarność” walczyła 30 lat temu.

Kiedy jestem dziś tu z Wami, przypominam 
sobie pierwszy Zjazd „Solidarności” w Hali 
Olivii, na którym miałem zaszczyt być obecny. 
Przypomina mi to, jaką inspirację stanowiło to 
dla ruchu związkowego w Europie i na świecie. 
I tak powinno być nadal, bo jest jeszcze wiele 
rzeczy, których możemy się od „Solidarności” 
nauczyć.

Dlatego z największą przyjemnością skła-
dam Wam najlepsze życzenia z okazji tej rocz-
nicy i życzenia, abyśmy jeszcze wiele rocznic 
mogli obchodzić.

Solidarność na zawsze!

Wystąpienie Emilia Gabaglio odsłuchane z 
płyty po przetłumaczeniu, bez autoryzacji. 

PRZEMÓWIENIE EMILIA GABAGLIO – BYŁEGO 
SEKRETARZA GENERALNEGO EUROPEJSKIEJ 
KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (EKZZ)
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Bohaterowie Wielkiego Sierpnia, Bohate-
rowie „Solidarności” –  ci z pierwszych stron 
gazet i tysiące, miliony często nieznanych, 
pragnę podziękować Wam za otwarcie bram 
wolności.

Spotykamy się w 30. rocznicę Wielkiego 
Sierpnia i sięgamy do źródeł „Solidarności”- ru-
chu, który zrodził się z marzeń milionów Pola-
ków, ruchu, który utorował drogę do wolności, 
zmienił oblicze Polski, Europy i świata. Taka 
rocznica inspiruje, by mówić, jaka jest dziś Pol-
ska, jak wiele marzeń o Polsce udało się zreali-
zować, a jak wiele jest jeszcze przed nami.

Oddajemy hołd pokoleniom, które walczyły 
o wolność i niepodległość, które miały odwa-
gę przeciwstawić się totalitarnej władzy. Tu, w 
Gdyni, musimy w sposób szczególny przywołać 
pamięć Grudnia 1970 roku – ofiarę życia robot-
ników, ale też doświadczenie komitetu straj-
kowego, który zmusił totalitarną władzę do 
rozmów o robotniczych postulatach- doświad-
czenia tak ważnego w czasie sierpniowych 
strajków. Przypominamy zasługi Jana Pawła II 
w drodze do wolności Polaków. Przypominamy 
bohaterów tamtego pamiętnego sierpnia, kie-
dy rodziła się „Solidarność” – ruch, który tak 

silnie zjednoczył Polaków marzeniami o wolnej, 
demokratycznej i sprawiedliwej Polsce. Mamy 
obowiązek wszyscy razem przypomnieć, że to 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” mówił w imieniu Polaków o na-
szych aspiracjach i marzeniach, o tym, w jakiej 
Polsce pragniemy żyć. Tym były robotnicze po-
stulaty Sierpnia ’80, tym była Uchwała Progra-
mowa Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „So-
lidarność” i zawarta w niej idea samorządnej 
Rzeczypospolitej rozumiana jako potrzeba de-
centralizacji władzy państwowej oraz potrzeba 
budowy Polski samorządowej. Do spełnienia 
tych marzeń droga wiodła przez stan wojen-
ny, opór Polaków lat osiemdziesiątych, Okrągły 
Stół, czerwcowe wybory ’89 i pierwsze w pełni 
demokratyczne wybory- wybory samorządo-
we w maju 1990 roku. Wielki w tych wybo-
rach sukces odniosły Komitety Obywatelskie 
„Solidarność” –  Ogólnopolski Ruch, który pod 
sztandarem „Głosuj na Solidarność!” porwał 
serca Polaków. Wybory samorządowe sprawi-
ły, że społeczności lokalne uzyskały wpływ na 
swoje małe ojczyzny. To właśnie dzięki temu 
uruchomiony został proces przemian, które 
odrodziły aktywność obywatelską w wymiarze 
lokalnym – jeden z filarów demokratycznego
państwa. Już od dwudziestu lat demokratycz-
nie wybrane władze samorządowe realizują 
aspiracje publiczne społeczności lokalnych w 
całym kraju. Zakres odpowiedzialności samo-
rządu terytorialnego ciągle się rozszerza, a 
dziś w gestii samorządów znajduje się blisko 
połowa środków publicznych w naszym kraju 
i choć samorząd terytorialny nie jest wolny 
od trosk ani słabości i musi mierzyć się wciąż 
z nowymi wyzwaniami, to dziś stał się, obok 
władzy państwowej, drugim filarem władzy
publicznej w naszym kraju. Na każdym kroku 
widać, jak zmieniła się i zmienia Polska, wła-
śnie dzięki aktywności obywatelskiej Polaków, 
w olbrzymiej części także dzięki samorządom 
terytorialnym. Aktywność i pasja dziesiątków 
tysięcy ludzi, dla których szczególną motywa-
cją jest praca na rzecz konkretnego człowieka, 

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA GDYNI 
WOJCIECHA SZCZURKA

Ciąg dalszy na str. 54
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blisko jego spraw – przynoszą samorządom 
uznanie w oczach mieszkańców. Restytucja 
Samorządu Gminnego była pierwszą i jedną z 
najważniejszych reform ustrojowych odrodzo-
nej Rzeczypospolitej, zapoczątkowała proces 
przebudowy organizacji całego państwa. Gdy 
dziś w Gdyni, na Zjeździe NSZZ „Solidarność” 
witamy przewodniczącego Parlamentu Euro-
pejskiego, Jerzego Buzka, czujemy satysfakcję 
z realnej i ważnej pozycji Polski w zjednoczonej 
Europie. Witamy też w jego osobie wybitnego 
polskiego Premiera, którego solidarnościowy 
rząd miał odwagę i mądrość kontynuować re-
formy samorządowe. Powiaty i wyposażony w 
realne kompetencje samorząd województwa 
stał się trwałym elementem naszego państwa. 
Ważne historyczne przemiany zdeterminowane 
przez „Solidarność”, zwieńczone wolną Polską 
były spełnieniem marzeń Polaków o wolnym, 
niepodległym, mądrym państwie, o potrzebie 
społeczeństwa obywatelskiego, lecz pamięta-
my, że u źródeł tych przemian była i jest „So-
lidarność”.

Przemówienie odsłuchane z płyty,  
nieautoryzowane 

Dokończenie ze str. 53
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0 lat temu polski świat pracy zorgani-
zował się w Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność”, dając na-
dzieję na godne życie w wolnej Ojczyźnie. 
Ta nadzieja pozwoliła przetrwać noc stanu 
wojennego. Wspierani przez Ojca Święte-
go Jana Pawła II i duchowieństwo polskie, 
a także przez przyjaciół z niezależnych 
organizacji związkowych z całego świata 
pokonaliśmy zbrodniczy system, odzyska-
liśmy wolność i suwerenność. Zwycięży-
liśmy! Wielu ludzi zapłaciło za to często 
najwyższą cenę – cenę życia. W 30 rocz-
nicę narodzin naszego Związku składamy 
im wszystkim hołd wdzięczności – bez tej 
ofiary nie byłoby dziś wolnej i niepodległej 
Ojczyzny. 

O godność 

NSZZ „Solidarność” zrodził się z potrzeby 
godności i poczucia wspólnoty. 30 lat temu 
pracownicy upomnieli się o swoje podstawo-
we prawa – prawo do bezpiecznej i godziwie 
wynagradzanej pracy, prawo do zrzeszania się 
w niezależne związki zawodowe, prawo do 
wolności słowa, do obecności Krzyża w życiu 
publicznym. Powołaliśmy „Solidarność”, aby 
wspólnie o te prawa zabiegać. Dzięki temu, 
że zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy 
godność człowieka, a swoją działalność opiera-
liśmy na etyce chrześcijańskiej – mogliśmy bez 
przemocy zwyciężyć. 

W wolnej i niepodległej Polsce, dumni z 
naszych dokonań, musimy działać na rzecz 
zmniejszenia przepaści, która dzieli biednych i 
bogatych, upominając się o prawo do godnej i 
twórczej pracy, która jest podstawą godnego 
życia i stanowi fundament realnej gospodarki. 

Zagrożeniem dla godności człowieka pozostaje 
bezrobocie i traktowanie pracy wyłącznie jako 
towaru na sprzedaż. Dlatego pełne zatrudnie-
nie i podmiotowe traktowanie człowieka po-
winny być celem polityki gospodarczej i spo-
łecznej. Tego oczekujemy, tego będziemy żądać 
od polityków i pracodawców. 

O solidarność 

Zwyciężyliśmy komunizm, bo stanęliśmy 
razem – solidarni. Nie daliśmy się podzielić, ani 
zniszczyć! Tylko solidarni możemy właściwie 
zagospodarować wywalczoną wolność i zwy-
ciężyć zagrożenia, które niesie współczesny 
globalny świat. Zorganizowani możemy sku-
tecznie budować Polskę naszych marzeń! Nie 
bądźmy bierni! Korzystajmy z wywalczonych 
praw – prawa do zrzeszania się, do wolnych 
wyborów, do godnej pracy. Ale solidarność, 
to także zobowiązania. Jan Paweł II mówił do 
nas – solidarność to jeden i drugi; nigdy jeden 
przeciwko drugiemu. Solidarność to brzemię 
niesione razem. Pamiętajmy te słowa i stosuj-
my je w praktyce. 

O Polskę 

Patriotyzm to nie tylko postawa czasu pró-
by i walki o wolność, to nie tylko kultywowa-
nie tradycji, oddawanie czci bohaterom naro-
dowym i pamięć o nich. To także działalność 
na rzecz społeczeństwa; uczestnictwo w wy-
borach, świadoma postawa obywatelska. To 
stawianie dobra kraju ponad interes polityczny 
i osobisty. Patriotyzm pozwala więc na mądre 
zagospodarowanie czasu pokoju, budowę sil-
nego państwa oraz dobrobytu jego obywateli. 

DOKUMENTY ZJAZDU
XXIV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”  
Gdynia, 30 sierpnia 2010 r.  
 
Uchwała Nr 1  
O godność, o solidarność, o Polskę 
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Od chwili powstania troska o Polskę to 
fundament naszego działania. 30 lat po pod-
pisaniu porozumień w Gdańsku, Szczecinie i 
Jastrzębiu Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność” jest potrzebny pracow-
nikom i Polsce. Zachowujemy w naszych ser-
cach słowa Jana Pawła II skierowane do nas w 
2003 roku: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a 
robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia 
i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, 
kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy 
w obronie ich słusznych praw. Tu nie może za-
braknąć „Solidarności”! I nie zabraknie!

O solidarną Europę 

Nie ma zjednoczonej Europy bez niepod-
ległej Polski – głosił transparent w stanie wo-
jennym. Od kilku lat wspólnie budujemy naszą 
przyszłość w rodzinie narodów europejskich. W 
20-tą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” 
podkreślaliśmy konieczność przeciwstawienia 
się dążeniom globalnego kapitału do maksy-
malizacji zysku poprzez redukcję zatrudnienia, 
lekceważenie norm bezpieczeństwa i higieny 

Opierając swoje działania na gruncie etyki 
chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, 
w XXX rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, 
wyrażamy wdzięczność Bogu za odzyskaną 
wolność, a także wyniesienie do chwały ołtarzy 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – 
męczennika za wiarę, kapelana „Solidarności”. 

Wyrażamy wdzięczność papieżowi Bene-
dyktowi XVI za decyzję, na mocy której dniem 
wspomnienia błogosławionego Jerzego Popie-
łuszki będzie 19 października – dzień jego po-
rwania i męczeńskiej śmierci. 

Wsłuchując się w słowa Ojca Świętego Be-
nedykta XVI, który stwierdził, że ofiarna posłu-

pracy oraz ochrony środowiska. Dziś, w czasie 
kryzysu, te słowa nabierają szczególnego zna-
czenia. Dlatego wymagane są solidarne działa-
nia europejskiego i światowego ruchu związ-
kowego w obronie standardów pracy i płacy. 

W trzydzieści lat po Sierpniu 1980 roku 
apelujemy do rządów i instytucji europejskich, 
organizacji pracodawców i związków zawodo-
wych o wspólne działanie na rzecz globalizacji 
praw pracowniczych i związkowych. Globa-
lizacja tak rozumianej solidarności pomoże 
walczyć z biedą i wyzyskiem, ograniczy patolo-
giczną konkurencję i umożliwi zrównoważony 
rozwój. 

NSZZ „Solidarność” zrodził się z podnie-
sionych głów, a nie z zaciśniętych pięści. 
Dziś, w tak trudnych miesiącach dla naszej 
Ojczyzny, warto o tym pamiętać. Trzydzieści 
lat temu rozpoczęliśmy – zakończony sukce-
sem – marsz ku wolnej Polsce. Wyzwaniem 
pozostaje Polska sprawiedliwa i solidar-
na, Polska dialogu, szacunku dla drugiego 
człowieka i troski o rodzinę, równych praw 
i równych szans. To nasze najważniejsze za-
dania na najbliższe lata. 

Uchwała Nr 2  
O o ustanowienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 
patronem NSZZ „Solidarność”

ga i męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki 
są szczególnym znakiem zwycięstwa dobra 
nad złem, pragniemy w swoim codziennym 
działaniu na rzecz dobra wspólnego kierować 
się tą zasadą. Dlatego zwracamy się za pośred-
nictwem Episkopatu Polski do Stolicy Apostol-
skiej o oficjalne ustanowienie błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszki Patronem Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. 

Gdynia, 30 sierpnia 2010 r. 

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów  
NSZZ „Solidarność” 
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Mszą na Placu Solidarności zakończyły 
się trójmiejskie uroczystości 30 rocznicy NSZZ 
„Solidarność”. Ponad 300 pocztów sztanda-
rowych, delegacje z regionów i branż NSZZ 
„Solidarność” oraz mieszkańcy Trójmiasta 
wzięli udział w uroczystej mszy św. na Placu 
Solidarności, która zakończyła gdańskie ob-
chody 30 rocznicy „S”. Mszę koncelebrował 
Prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

W homilii abp Sławoj Leszek Głódź przypo-
mniał, że 30 lat temu „S” wyrosła jako „wspól-
nota polskich serc, sumień, pragnień, myśli, 
szlachetnych porywów”. Metropolita gdański 
zwrócił uwagę na religijny wymiar Sierpnia 
1980 r. i wspomniał o mszach odprawianych 
dla robotników przez ks. Henryka Jankowskie-
go. Arcybiskup Głódź, zwracając się do ludzi 
„Solidarności” mówił, że całe uczynione dobro 
trwa w miłości Bożej i pamięci ojczyzny. Dzię-
kował też Bogu za te dokonania i prosił o prze-
baczenie za to co było w życiu „Solidarności” 
małością, grzechem, zaniedbaniem sprzenie-
wierzeniem się ideałom, a niekiedy i zdradą.

NIE MA WOLNOŚCI  
BEZ SPRAWIEDLIWOŚCI

Arcybiskup Głódź dziękował Bogu za „So-
lidarność”, odnowę polskiego życia, którą jej 
zawdzięczamy, za jej etos, za podjęcie odpo-
wiedzialnej pracy nad pracą oraz za nieustę-
pliwą pracę w życiu wspólnoty. Metropolita 
gdański przypomniał ofiary, które poniosła „So-
lidarność”, w tym górników z kopalni Wujek, 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę 
i ofiary tragedii smoleńskiej, która, jak mówił,
tak mocno zraniła serce narodu. Arcybiskup 
Głódź podkreślił, że zginęli w niej także ludzie 
„Solidarności”, w tym prezydent Lech Kaczyń-
ski. Metropolita wspominał także Annę Walen-
tynowicz, Sławomira Rybickiego, Macieja Pła-
żyńskiego, Grażynę Gęsicką, Krzysztofa Putrę i 
powierzył ich dusze Miłosierdziu Bożemu.

Odnosząc się do obecnych czasów abp Głódź 
pytał – Ktoś przepraszał za „Solidarność”? Ktoś 
apelował, aby sztandar „Solidarności” wypro-
wadzić, zamknąć w muzealnej gablocie? Ktoś 
mówił, że skończył się jej czas, jej misja, jej hi-
storyczna rola? I stwierdzając dalej, że nie czas 
na dokładną wiwisekcje tych ataków i ocen py-
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tał, czy skończył się czas budowania wolności, 
czy ojczyna stała się domem sprawiedliwości i 
czy mówimy językiem zgody?

– Nie skończyła się misja „Solidarności” w 
chwili odzyskania wolności. Bo nie ma wolno-
ści bez sprawiedliwości, tak jak nie ma spra-
wiedliwości bez wolności. Nie ma też wolności 
i sprawiedliwości bez solidarności. Postawiliście 
przed sobą zadanie, ważkie i potrzebne, aby te-
raz, w kontekście tej rocznicy, przyjrzeć się, w jaki 
sposób zostało zrealizowane przesłanie Sierpnia 
1980 roku, postulaty zapisane w historycznym 
protokole porozumień sierpniowych. Okazuje 
się przecież, że to przesłanie wciąż aktualne, 
w wielu punktach do końca nie zrealizowane. 
Domagające się dopełnienia, wyrównania za-
niechań – mówił metropolita gdański. 

Abp Głódź zwrócił uwagę, że w Polsce do-
strzega się narastający kryzys rodziny, która 
jest podstawą bytu Narodu i jego przyszłości. 
– Rodzina to przestrzeń, która kształtuje, wy-
chowuje, przekazuje, tworzy wspólnotę miłości 

i odpowiedzialności. A tymczasem znaczenie 
polityki rodzinnej jest w Polsce marginalizowa-
ne. Jak to się ma do trzech spośród 21 postula-
tów dotyczących poprawienia życia w rodzinie? 
– pytał metropolita gdański.

– To jeden z problemów, tych nierozwiąza-
nych, tych które nagłaśniacie, o których przy-
pominacie, a projekty stosownych rozwiązań 
przedkładacie – związkowcy Solidarności. Sta-
nowicie wciąż wielką siłę, legalną strukturę pań-
stwa. Nie ustawajcie w waszej słusznej drodze. 
Idźcie dalej drogami Polski XXI wieku. Ze swoją 
wrażliwością społeczną, ze swoim rozeznaniem 
potrzeb polskiej pracy. Bo Solidarność jest ciągle 
Polsce potrzebna. Bo Solidarność jest trwałym 
elementem polskiego życia – mówił abp Głódź.

Podczas uroczystości poświęcone zostały dwa 
związkowe sztandary: oświatowej „S” z Gdyni 
oraz komisji zakładowej z przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Trolejbusowej z Gdyni. Odsłonięto rów-
nież tablice pamiątkowe poświęcone Henrykowi 
Lenarciakowi i ks. Henrykowi Jankowskiemu.

Czytania: 
Syr 3, 17-18. 20. 28-29; 
Ps 68; 
Hbr 12,18-19.22-24a; 
Łk 14,1.7-14 

„Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 
wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 
runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,25) 

Księże Arcybiskupie Metropolito Gnieźnień-
ski Prymasie Polski!
Księża Arcybiskupi i Biskupi!
Bracia Kapłani, pośród nich dawni i obecni 
kapelani „Solidarności”!
Panie Przewodnicząc Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”!
Związkowcy z Solidarności ze swymi sztan-
darami przybyli z różnych stron ojczyzny!

HOMILIA ARCYBISKUPA 
METROPOLITY GDAŃSKIEGO 
WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW. Z OKAZJI 
XXX – LECIA SOLIDARNOŚCI 31 SIERPNIA 2010 R.  
NA PLACU SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU 

Szanowni przedstawiciele władz państwo-
wych, administracyjnych i samorządowych!
Kombatanci dróg ku Niepodległej!
Wspólnoto Eucharystyczna zgromadzona 
na modlitwę pamięci i wdzięczności! 

Trzydzieści lat temu zawiązywała się „So-
lidarność”. Wspólnota polskich serc, sumień, 
pragnień, myśli, szlachetnych porywów... 

Wyrosła z poczucia krzywdy, jaką komu-
nistyczny system czynił wolności i godności 
pracy ludzkiej. Z pragnienia sprawiedliwości, 
odnowy moralnej, społecznej, gospodarczej 
Ojczyzny. Z ducha Polski nieujarzmionej, która 
nie zapomniała, co to niepodległość i wolność. 
Z ducha Polski wiernej, idącej „starym ojców 
szlakiem”, świadomej, że „Do wolności wy-
zwolił was Chrystus” (Ga 5,1). 
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Wielu z was, dziś tu obecnych, współtwo-
rzyło wspólnotę „Solidarności”, szło wraz z nią 
drogami jej służby i walki, idzie dalej... Wspól-
notę etosu, myślenia, działania. Porwał was 
wtedy, przed trzydziestu laty, pamiętny wicher 
wolności i nadziei. To wasza konsekwencja, 
determinacja na obranej drodze, to wasza 
wierność ideałom „Solidarności” odmieniła 
bieg dziejów naszej ojczyzny, więcej: przekre-
śliła pojałtański porządek Europy. 

Przyszło wam zwieńczyć długą, trwającą 
pół wieku, drogę przez morze czerwone poli-
tycznego zniewolenia i ideologicznej agresji. 
Doszliście do jego brzegu. „Polska powstała by 
żyć” – w dużej mierze dzięki wam, ludzie „Soli-
darności”. Wolna i niepodległa. 

I. Bądźcie wdzięczni 

Trzydzieści lat. Tak daleko! W dorosłe życie 
weszło pokolenie, które wtedy przychodziło na 
świat. A przecież dla was, uczestników tamtych 
niezwykłych dni, wciąż jest to bardzo blisko. 
Tak mocno utrwalił się tamten czas w pamięci 
i w sercach. Odmienił bieg niejednego życia, 

stał się swoistym punktem granicznym niejed-
nej biografii... Wciąż trwa. Nie zwietrzały, nie
spłowiały, nasycony barwą przeżyć i obrazów. 

Powracała w tych dniach – w medialnym 
przekazie, na wystawach, okolicznościowych 
ekspozycjach – sceneria tamtych dni, historycz-
nego sierpniowego strajku. Szczególnie ten ob-
raz o symbolicznym wymiarze: brama Stoczni 
Gdańskiej udekorowana kwiatami, wizerun-
kami Matki Bożej Częstochowskiej, portretami 
Ojca Świętego. Spoza prętów bramy wynurzają 
się dłonie strajkujących, splatają się z dłońmi 
bliskich, którzy przyszli przed Stocznię. 

Tak rodziła się „Solidarność”: w geście sple-
cionych, solidarnych dłoni. I jeszcze w czymś bar-
dzo ważnym: w zawierzeniu Bogu, w modlitew-
nej wspólnocie. W niedzielę 18 sierpnia uchyliło 
się skrzydło bramy Stoczni Gdańskiej. Przyszedł 
do strajkujących Ksiądz Henryk Jankowski, pro-
boszcz parafii świętej Brygidy. Odprawił Mszę
świętą, obdzielił jej uczestników Ciałem Zbawi-
ciela i Ewangelią nadziei, pojednał wielu straj-
kujących z Bogiem w sakramencie pokuty. 

Tak było tu, w Gdańsku. Tak było w Gdyni, 
Szczecinie, Jastrzębiu Zdroju, hutach Warsza-
wy i Katowic, wszędzie tam, gdzie wybuchły Ciąg dalszy na str. 53
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sierpniowe strajki. Tak było wtedy, i tak było 
później. Bo „Solidarność” manifestowała zwią-
zek polskiej pracy z Chrystusem, z Jego Mat-
ką, z Kościołem. Mówił o tym w 1987 roku na 
gdańskiej Zaspie Jan Paweł II: „ Dziwiono się w 
różnych miejscach, iż tak może być, że istnieje 
więź pomiędzy światem pracy a krzyżem Chry-
stusa, że istnieje więź pomiędzy pracą ludzką a 
Mszą świętą: ofiarą Chrystusa”.

Jest tu z nami sztandar „Solidarności”. Daw-
ny sztandar stoczniowego Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego. Ten, który powstał w 
czasie sierpniowego strajku. Na I Zjeździe „So-
lidarności” stał się sztandarem całego Związku. 
Na jego awersie widnieją słowa: 

„Wiara, nadzieja, miłość Polsce”. Towarzy-
szy im wizerunek jasnogórskiej Czarnej Ma-
donny, „Matki, która nas zna”, z Dzieciątkiem 
Jezus na ręku. Świadectwo odwiecznego splotu 
„świętej miłości kochanej ojczyzny” z drogami, 
którymi Królowa Polski prowadzi nasz Naród 
ku Chrystusowi. 

Umiłowani! 
Znakiem tego splotu polskich dróg z dro-

gami Chrystusa jest to nasze modlitewne 
spotkanie w dniu Zjazdu Solidarności w trzy-
dziestą rocznicę podpisania historycznego po-
rozumienia pomiędzy Międzyzakładowym Ko-
mitetem Strajkowym a Komisją Rządową w sali 
BHP Stoczni Gdańskiej. Porozumienie to m.in. 
umożliwiło powołanie nowych, niezależnych 
samorządnych związków zawodowych. 

Przyszliśmy na tę Eucharystię w duchu 
dziękczynienia. W duchu tego zalecenia św. 
Pawła Apostola wyrażonego w czytanym dziś 
liście do Kolosan: „Sercami waszymi niech 
rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zo-
staliśmy wezwani w jednym Ciele. I bądźcie 
wdzięczni (..) I wszystko, cokolwiek działacie 
słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię 
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” 
(Kol 3, 15, 17). 

Pragniemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 
dziękować za „Solidarność”. Za jej obecność 
– trwającą już trzydzieści lat – w naszej ojczyź-
nie. Za odnowę polskiego życia, za jej etos, za 
podjęcie odpowiedzialnej „ pracy nad pracą”, 
jak to ujmował Śp. Ksiądz Józef Tischner. Także 
za trud zdobywania wolności, za nieustępliwą 
służbę sprawiedliwości w życiu wspólnoty, w 

stosunkach pracy. Za trwanie przy wartościach 
ojczystych – pamięci historycznej, tożsamości, 
tradycji narodowej. 

Dziś dziękujemy za ludzi „Solidarności”, 
co jej służyli, w dobrym i złym. Nie upadli, nie 
odeszli, nie przekreślili tamtej drogi, nie prze-
praszają za „Solidarność”. 

Bożemu miłosierdziu polecać będziemy 
członków związkowej wspólnoty, którzy w cią-
gu tych trzydziestu lat zakończyli bieg swego 
życia, weszli w krąg wiekuistej światłości. Wie-
lu z nich to ofiary stanu wojennego, polegli w
kopalni Wujek, w Lubinie, podczas manifesta-
cji... Także ci, co stracili życie w okolicznościach 
wciąż niewyjaśnionych. Tyle imion, nazwisk... 

Niech za nimi, ofiarami przemocy i kaino-
wej zbrodni, tam, przed Bożym tronem, u źró-
dła miłosierdzia, oręduje nowy polski Błogo-
sławiony, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, męczennik 
za wiarę, kapelan „Solidarności”, jej duchowy 
przewodnik w dniach stanu wojennego, „ pa-
tron naszej obecności w Europie za cenę ofiary
z życia, tak jak Chrystus” (Jan Paweł II, Włocła-
wek, 7 VI 1991). 

Modlimy się dziś za naszych Braci i Siostry, 
ofiary tragedii smoleńskiej, która tak mocno
zraniła serce Narodu. Budzi ona tak wiele na-
brzmiałych niepokojem pytań – wciąż bez od-
powiedzi. 

Zginęli w niej także ludzie „Solidarno-
ści”. Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospo-
litej Lech Kaczyński. Służył „Solidarności” od 
początku. W sierpniu 1980 r. doradca Mię-
dzyzakładowego Komitetu Strajkowego w 
Stoczni Gdańskiej, autor części zapisów po-
rozumień sierpniowych, delegat gdańskiej 
„Solidarności” na I Krajowy Zjazd Delega-
tów. Był internowany, działał w podziemiu, 
w wolnej Polsce wiceprzewodniczący Komi-
sji Krajowej „Solidarności”. Jako Prezydent 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej pracował z 
oddaniem dla jej wielkości, dobra, zabie-
gał, aby stała się domem nie tylko wolno-
ści, ale także sprawiedliwości. Na drodze 
swej prezydenckiej służby napotkał wiele 
niegodziwości, niesprawiedliwych, często 
nikczemnych ocen… 

Zginęła Anna Walentynowicz, legendarna 
matka „Solidarności”, współzałożycielka Wol-
nych Związków Zawodowych Wybrzeża. To jej 
dyscyplinarne zwolnienie z pracy w Stoczni sta-

Ciąg dalszy ze str. 53
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ło się detonatorem sierpniowego strajku, pod-
czas którego narodziła się „Solidarność”. 

Zginął Arkadiusz Rybicki, działacz Ruchu 
Młodej Polski, uczestnik sierpniowego strajku, 
to on m.in. spisywał na tablicy 21 postulatów 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 
Kilka lat temu tablica ta została wpisana przez 
UNESCO na listę światowego dziedzictwa 
kulturalnego „Pamięć Świata”. Zginął Maciej 
Płażyński, współzałożyciel Niezależnego Zrze-
szenia Studentów, działacz gdańskiego soli-
darnościowego podziemia, Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej. 

Zginęli inni, którym „Solidarność” odmie-
niła bieg życia. Grażyna Gęsicka, aktywna we 
Wszechnicy Robotniczej Regionu Mazowsze, 
Krzysztof Putra, w latach, kiedy rodziła się 
„Solidarność” młody robotnik z białostockiej 
Fabryki Przyrządów i Uchwytów. Po latach wi-
cemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej. 

Bóg Miłosierny daje odkupienie. Polecać 
będziemy dusze tych naszych tragicznie zmar-
łych Braci i Sióstr niezmierzonemu miłosierdziu 
Bożemu. 

Modlimy się za wszystkich tu zgroma-
dzonych, uczestników rocznicowego Zjazdu 
Solidarności – przybyszy z Polski całej. I za 
wszystkich, co tu dziś przyszli – stoczniowców, 
portowców, mieszkańców Trójmiasta, Pomo-
rza, gości. Przyszliście tu w imię wspólnoty, 
pamięci, wdzięczności – za dzieło Solidarno-
ści, i za jej drogę. Pozdrawiam Was serdecz-
nie – jeden z Was. W tamtych dniach, w 1981 
roku, byłem kapelanem „Solidarności” regionu 
białostockiego. Pozdrawiam was białostoccy 
przyjaciele, pozdrawiam wasz sztandar. Bracia 
i Siostry z „Solidarności pamiętajcie: Cokolwiek 
uczyniliście dobrego trwa w miłości Bożej i pa-
mięci Ojczyzny. 

Modlimy się także za tych, których tu dziś 
nie ma, choć przygotowaliśmy dla nich miejsce 
– bo droga była przecież jedna! 

Będziemy też Bogu dziękować, ale także 
prosić o przebaczenie za to wszystko co na 
drodze „Solidarności” było małością, grze-
chem, zaniedbaniem, sprzeniewierzeniem jej 
ideałom, niekiedy ich zdradą. 
Bądź mi litościw Boże nieskończony
Według wielkiego miłosierdzia Twego,
Według litości Twej niepoliczonej,
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. 

II. Dom Ojczyzny zbudowany 
na skale 

Umiłowani! 
Chrystus w czytanej dziś Ewangelii według 

świętego Mateusza przypomina o obowiąz-
ku posłuszeństwa Bogu, spełnianiu Jego woli, 
odnajdywaniu Bożej miary dla tego, co robi-
my. „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, 
wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” 
(Mt 7, 21). Przez spełnianie woli Bożej, wsłucha-
nie się w przesłanie Ewangelii i głos prawego, 
ukształtowanego sumienia dom naszego życia 
stanie się domem wzniesionym na skale. Budo-
wać na skale, to znaczy budować na Chrystusie 
i z Chrystusem. I to nie tylko dom naszego życia, 
także dom wspólnoty rodzinnej i dom ojczyzny. 
Taki dom nie ulegnie rozmaitym przeciwno-
ściom, jakie niesie los. Będzie trwał – stabilny, 
mocny, pewny. Dom wzniesiony na skale! 

I dom budowany na piasku. Taki dom, któ-
rego upadek może być wielki! Czy przez lata 
nasza ojczyzna nie była takim właśnie domem 
budowanym na piasku zgubnej ideologii? To 
prawda, nie myśmy ten dom ojczyzny posa-
dowili na fundamencie ateistycznego, komuni-
stycznego systemu. Nie myśmy byli twórcami 
ekonomicznych utopii, które zdegradowały 
polską pracę, stały się źródłem jej kryzysu, nie-
wydolności, etycznej zapaści. 

Ale poprze tamte lata nie zgasła tęsknota 
za prawdziwym domem ojczyzny, budowanym 
na skale. Więcej, trwało jego budowanie, w 
ludzkich sercach. Losom ludzi polskiej ziemi to-
warzyszył Kościół – niestrudzony budowniczy 
domu na skale. Wznosił go na skale ludzkich 
serc. A tworzywem tej skały była miłość ku 
Chrystusowi i Jego Matce, zawierzenia Bożej 
Opatrzności, wierność prawom Bożym i z wiary 
świętej wywiedzionym tradycjom ojczystym – 
temu wszystkiemu, co Polskę stanowi. O skałę 
tych polskich serc Prymas Tysiąclecia wspierał 
swój wielki program moralnej odnowy narodu 
i obrony narodu przed duchowym zniewole-
niem: Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielka No-
wenna, milenijne Nawiedzenie ojczyzny przez 
Królową Polski w kopii Jej Jasnogórskiego Wi-
zerunku. Program wdrażany posługą kapłanów 
wiernych Bogu, i temu co polskie, święte, na- Ciąg dalszy na str. 56
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sze. To Kościół przecież w tamtych latach sta-
nowił jedyną strukturę oporu wobec ateistycz-
nego aparatu partii i państwa. 

To brak sprawiedliwości i godności, nie-
zbywalnych elementów domu zbudowanego 
na skale, wyzwolił to dramatyczne wołanie o 
chleb i wolność. W Poznaniu i na Wybrzeżu 
zbroczone robotniczą krwią, w Radomiu, w Ur-
susie brutalnie stłumione... 

2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa 
w Warszawie rozległy się słowa słowiańskie-
go papieża, syna polskiej ziemi, świadka jej 

źródłem, z którego wypływa pokój serca. To 
tęsknota za domem, który napełnia duma, któ-
rego nie trzeba się wstydzić i którego zgliszczy 
nigdy nie trzeba będzie opłakiwać”. A więc bu-
dujemy dom czy wieżę Babel! 

Dom budowany na skale. Dom miłości, 
przebaczenia, prawdy, dumy, duchowego au-
tentyzmu, zgodności słów i czynów. 

Służyła tej budowie pamiętna „praca nad 
pracą”, podjęta m.in. po to, aby każdy przez 
godną pracę „Mógł i powinien rozwinąć siebie, 
swoją osobowość i swoje powołanie” (Jan Pa-
weł II, Gdynia, 1987) 

Także to duchowe wzrastanie, w czasie 
dni legalnej działalności, i później w stanie 
wojennym przez tworzenia alternatywnego 
społeczeństwa, nieskażonego kłamstwem na-
rzucanej ideologii i manipulacją, niezależnej 
oświaty, kultury, prasy, wydawnictw. 

Także zakorzenienia drogi Solidarności w 
nauce społecznej Kościoła. 

Budowanie na skale. Zadanie i wyzwa-
nie wciąż aktualne. Wicher przeciwności, 
który atakuje dziś dom wzniesiony na skale, 
przybiera różne formy: religijnego indyferen-
tyzmu, życia wedle norm laicyzującego się 
świata, obojętności na sferę sacrum, moralne-
go nihilizmu, nawet motywowanej ideologia-
mi destrukcyjnej wrogości. Przypomina Ojciec 
Święty Benedykt XVI: „Budowanie na skale to 
nie ucieczka przed żywiołami, które są wpi-
sane w tajemnicę człowieka”. To wbrew tym 
zagrożeniom, wbrew niszczącej sile rozszala-
łych żywiołów, trzeba podążać za Chrystusem 
– Jego drogą „Panie, nie chcę w życiu robić nic 
przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze 
dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia wieczne-
go” (por. J 6, 68). 

„Usuńcie więc bogów obcych spośród was 
i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela” 
– wzywa w pierwszym czytaniu prorok Jozue. 

III. Czy Ojczyzna stała się 
domem sprawiedliwości? 

Umiłowani! Bracia Związkowcy! 
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 

wichry, runęły na dom Solidarności. Wprowa-
dzono stan wojenny. Zachwiał się ten dom bu-
dowany na skale. Ale nie runął. Ale trwał. 
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trudnych powojennych lat, obrońcy krzyża w 
Nowej Hucie, któremu, tak jak to ma miejsce 
i dziś, odmówiono miejsca w przestrzeni pu-
blicznej. Pamiętne, tyle razy powtarzane sło-
wa: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi”. 

Zstąpił Duch, obudził polskie serca i su-
mienia, skupił je pod sztandarem Solidarności 
z wizerunkiem Pani Jasnogórskiej, Matki pol-
skich serc, wypełnił treścią życia tęsknotę za 
domem ojczyny budowanym na skale. Zaczę-
liśmy budować dom na miarę tęsknot domu 
Polski solidarnej. Zdaje się, że to wieża Babel. 
Bóg pomieszał języki, czy to my sami? 

A jaki był kształt tej tęsknoty? Mówił o tym 
Ojciec Święty Benedykt XVI na krakowskich 
Błoniach podczas pamiętnego spotkania z 
młodzieżą: „To tęsknota za domem, w którym 
miłość będzie chlebem powszednim, przeba-
czenie koniecznością zrozumienia, a prawda 
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Ten czas przyniósł nowe doświadczenia: 
więzienie, internowanie, bezprawie, które na-
zywało się prawem stanu wojennego, łamanie 
sumień, gorycz emigracji. 

Trud i swoiste piękno trwania, oporu, kon-
spiracji, podziemnej walki, nie kłaniania się oko-
licznościom. „ Jeden drugiego brzemiona noście 
(Ga 6,20) – jakże bogatą treścią wypełniane było 
to zalecenie świętego Pawła Apostoła. 

Zapłonęła świeca Solidarności w papieskim 
oknie. Ludzie dobrej woli w różnych krajach or-
ganizowali pomoc dla Polski. 

Jak wielkie zdumienie i zdziwienie budziła 
pokojowa droga „Solidarności”, wobec agresji 
zła i siły. Droga wywiedziona z ewangelicznych 
źródeł. 

To jej wyrazem stała się Pokojowa Nagroda 
Nobla dla Lecha Wałęsy. „Nagroda dla solidar-
ności, dla ludzi i dla sprawy, o którą walczy-
liśmy w duchu braterstwa i sprawiedliwości” 
– to słowa jej Laureata. 

Jan Paweł II, gdy przybył do nas w 1987 
roku, mówił za was, ludzie „Solidarności”, wte-
dy, w Gdyni. „ W imię przyszłości człowieka i 
ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo 
„solidarność”. Dziś płynie ono szeroką fala po-
przez świat, który rozumie, że nie możemy żyć 
wedle zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, 
ale tylko wedle zasady „wszyscy dla wszyst-
kich” (Gdynia, 11 czerwca, 1987). Także to, ze 
słowo „solidarność. „Zostało wypowiedziane 
tutaj w nowy sposób i w nowym kontekście i 
świat nie może o tym zapomnieć”. 

Przetoczyła się fala strajków w 1988. Zbli-
żał się czas przełomu. 

Dziękujemy za ludzi tamtego czasu, ludzi 
solidarnościowego podziemia, także za tych, 
co wypełniali świątynie podczas Mszy świętych 
w tylu miejscach ojczyzny. 

Dziękujemy za kapelanów „Solidarności”, 
za błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, 
za tych dwóch mocnych duchem kałanów z 
Pomorza Gdańskiego: Księdza Hilarego Jastaka 
i Księdza Henryka Jankowskiego, za ten licz-
ny kapelański zaciąg. Wydobywa ich postaci i 
ukazuje ich szlachetną postawę pan Mateusz 
Wyrwich w kolejnych tomach książki „Kapelani 
Solidarności”. Wystarczy tych biografii ich na
kilka następnych tomów. 

Przyszedł czas wolności. Także dla krajów, 
które czerpały z dziedzictwa Solidarności. Ru-

nął berliński mur – symbol zniewolenia tej czę-
ści Europy. 

Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie... 
– niósł się śpiew ze świątyń ojczyzny. 

IV. Pan da siłę swojemu ludowi 

Umiłowani! 
Coście zrobili z waszą wolnością? Budu-

jecie dom czy wieże Babel. Pomieszały się 
wam języki? – niewiele lat po odzyskaniu 
wolności pytał ten, którego określaliśmy 
ojcem polskiej wolności: Jan Pawel II. „Wol-
ność jest trudna, trzeba się jej uczyć, trzeba 
się uczyć być prawdziwie wolnym” – przypo-
minał. Wolność ma sens jeśli idzie w parze ze 
sprawiedliwością.: „Co uczyniliście jednemu 
z braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 
25, 40) 

Już dwadzieścia lat trwa droga Solidar-
ności w wolnej Polsce. W nowym kontekście 
czasów i systemowych realiów. Droga niezwy-
kłego związku zawodowego, niosącego wiano 
wspaniałego dziedzictwa swej drogi przez lata 
osiemdziesiąte. 

Ktoś przepraszał za Solidarność? 
Ktoś apelował, aby sztandar Solidarności 

wyprowadzić, zamknąć w muzealnej gablocie? 
Ktoś mówił, że skończył się jej czas, jej mi-

sja, jej historyczna rola? 
Padły oskarżenia, że przeszkadza na drodze 

systemowych przemian. 

FO
T. 

PA
W

EŁ
 G

LA
NE

RT

Ciąg dalszy na str. 58



BIULETYN INFORMACYJNY KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

64

Nie czas tu na dokładną wiwisekcje tych 
ataków, tych ocen. 

Trzeba przecież zapytać: Czy skończył się 
czas budowania wolności, czy ojczyna stała 
się domem sprawiedliwości? Czy mówimy ję-
zykiem zgody? 

Czy skończył się czas, kiedy nie trzeba uj-
mować się za krzywdą człowieka prostego? 

Kto płaci największe koszty przemian? 
Kto stał się masą upadłościową zbywaną 

obietnicami bez pokrycia? Właśnie ci, co nad 
Stocznię Gdańską podnieśli przed trzydziestu 
laty sztandar „Solidarności”, Właśnie stoczniow-
cy Wybrzeża, których zakłady giną, a oni zostają 
w poczuciu krzywdy, a czasem upokorzenia. 

Nie skończyła się misja Solidarności w 
chwili odzyskania wolności. Bo nie ma wolno-
ści bez sprawiedliwości, tak jak nie ma spra-
wiedliwości bez wolności. Nie ma też wolności 
i sprawiedliwości bez solidarności. 

Postawiliście przed sobą zadanie, ważkie i 
potrzebne, aby teraz, w kontekście tej rocznicy, 
przyjrzeć się, w jaki sposób zostało zrealizo-
wane przesłanie Sierpnia 1980 roku, postulaty 
zapisane w historycznym protokole porozu-
mień sierpniowych. Okazuje się przecież, że to 
przesłanie wciąż aktualne, w wielu punktach 
do końca nie zrealizowane. Domagające się 
dopełnienia, wyrównania zaniechań. 

W ojczyźnie dostrzega się narastający kryzys 
rodziny. A rodzina to przecież podstawa bytu 
Narodu i jego przyszłości. Ojczyzna to rodzina 
rodzin. Rodzina to przestrzeń, która kształtu-
je, wychowuje, przekazuje, tworzy wspólnotę 
miłości i odpowiedzialności. A tymczasem zna-
czenie polityki rodzinnej jest w Polsce margi-
nalizowane. Jak to się ma do trzech spośród 
21 postulatów dotyczących poprawienia życia 
w rodzinie? Problem ten stanowi przecież także 
wielka troskę Kościoła. 

To jeden z problemów, tych nierozwiąza-
nych, tych, które nagłaśniacie, o których przy-
pominacie, a projekty stosownych rozwiązań 
przedkładacie – związkowcy Solidarności. 
Stanowicie wciąż wielką siłę, legalną struktu-
rę państwa. Nie ustawajcie w waszej słusznej 
drodze. Idźcie dalej drogami Polski XXI wieku. 
Ze swoją wrażliwością społeczną, ze swoim 
rozeznaniem potrzeb polskiej pracy. Bo Solidar-
ność jest ciągle Polsce potrzebna. Bo Solidar-
ność jest trwałym elementem polskiego życia. 
Bo lemiesz Solidarności nie zardzewiał. 

I pamiętajcie drodzy przyjaciele o słowach 
Chrystusa: „Komu wiele dano, od tego wiele 
wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, 
tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12, 48). A 
dano wam wiele. Wiano wspaniałego dziedzic-
twa Solidarności, wiano tamtego sierpniowego 
porywu, wiano tego olbrzymiego wysiłku, cier-
pienia, pokojowego bojowania – wielkie wia-
no polskiej nadziei, że przyjdzie Polska, ta w 
Imię Pana, ta w imię najpiękniejszych ideałów 
i pragnień. 

Umiłowani! 
Wznoszą się ku niebu trzy gdańskie krzyże. 

Krzyże pamięci. O naszych braciach – ofiarach
Grudnia 1970. Tych, co zginęli „za chleb i wol-
ność i za nową Polskę”. To o ich ofiarę wsparł
się ruch Solidarności. 

16 grudnia 1980 roku, niespełna cztery 
miesiące po zakończeniu strajku, po podpisa-
niu porozumienia z władzami, stanęły te strze-
liste, monumentalne krzyże. W grudniowy wie-
czór święcił je i błogosławił Kardynał Franciszek 
Macharski. 

Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swoje-
mu ludowi błogosławieństwo pokoju (Ps 29,11) 
– słowa Psalmu na cokole zapowiadały godzinę 
zwycięstwa, godzinę wolności – zwieńczenie i 
dopełnienie grudniowej ofiary krwi.

Trwają już tyle lat w scenerii Gdańska! Przy-
pominają tym, co pod nie przychodzą, o tamtej 
ofierze sprzed czterdziestu lat, to także dzięki
niej możemy żyć w wolnej ojczyźnie. 

Umiłowani! 
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się 

wichry i uderzyły ten dom. On jednak nie ru-
nął, bo na skale był utwierdzony. Dom ojczy-
zny. Nasz polski dom. Niech się staje domem 
wolności i sprawiedliwości, dobra, szacunku, 
godności, wierności Chrystusowi i Jego Ewan-
gelii. Zabiegajcie o to, Bracia i Siostry, dziedzi-
ce wspaniałego wiana Solidarności. To wasze 
wielkie zadanie, to wasza wielka powinność, 
to wasz wielki obowiązek wobec wspaniałe-
go dziedzictwa Sierpnia 1980, wobec tamtych 
ludzi, którzy rozniecili płomień solidarności. 
Niech waszą drogę wspomaga Zwierciadło 
sprawiedliwości i Stolica mądrości – Matka na-
szego Pana i Królowa polskich serc. 

„A sercami waszymi niech rządzi pokój 
Chrystusowy” (Kol 3,15). 

Amen. 
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Dzisiaj wszyscy jesteśmy jedną „Solidarnością”, 
potrafimy być razem i jesteśmy razem uczestnicząc 
w obchodach 30 rocznicy powstania naszego 
związku – powiedział pod Pomnikiem Porozumie-
nia Jastrzębskiego Piotr Duda, szef Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności. Przypomniał, że „Solidarność” 
walczyła również o to, żeby się różnić, ale pięknie. 
Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 
Piotr Duda zaznaczył, że choć Polska jest w Unii 
Europejskiej, to wciąż jest krajem, gdzie notorycz-
nie łamie się prawa pracownicze, gdzie nie moż-
na swobodnie zakładać związków zawodowych, 
gdzie zwalnia się dyscyplinarnie pracowników za 
to, że zakładają związki. 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza świę-
ta, której przewodniczył metropolita katowicki 
arcybiskup Damian Zimoń. 

– To my w Polsce, my na Śląsku, wy w 
Jastrzębiu, przywróciliśmy świetność i blask 
słowu solidarność 30 lat temu – mówił pod-
czas uroczystości przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek. – To jest do dzisiaj 
pamiętane. Dlatego mogę z wielką radością 
przekazać najlepsze życzenia i wyrazy sza-
cunku od ludzi Europy, w imieniu Parlamentu 
Europejskiego. 30 lat temu upomnieliśmy się 
o godność, bezpieczne warunki pracy, o to, by 
można było cokolwiek kupić w sklepach. Dziś 
mamy wiele tych rzeczy. Tego, co potrzeba naj-
bardziej, to porozumienia w rodzinie „Solidar-
ności” – powiedział Buzek. 

Wicepremier i minister gospodarki Walde-
mar Pawlak dziękował wszystkim, którzy 30 
lat temu mieli odwagę upomnieć się o godne 
życie oraz tym, którzy dziś pielęgnują pamięć 
o tych wydarzeniach i wcielają w życie ideały 
„Solidarności”. Przekonywał, że pracownicy i 
pracodawcy nie są wrogami, i zachęcał obie 
strony do współdziałania. – Życzmy sobie na-
wzajem naszej solidarności – apelował. 

Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji 
Krajowej powiedział, że w wolnej Polsce demo-
kratyczne już rządy nie poszły drogą realizacji 
postulatów i przesłań Sierpnia. – Początkowo 
usprawiedliwieniem była słabość gospodarki i 
finansów państwa. Dzisiaj nasza gospodarka
staje się coraz silniejsza, pomimo tego narasta-
ją niedobre zjawiska – mówił. Wskazywał na 
rosnące rozwarstwienie społeczne i brak woli 
dialogu ze strony rządzących i pracodawców. 

W uroczystościach w Jastrzębiu wzięli 
udział również m.in. były przewodniczący „So-
lidarności” Marian Krzaklewski, sygnatariusze 
Porozumienia Jastrzębskiego Grzegorz Stawski 
i Tadeusz Jedynak oraz sygnatariusz Porozu-
mienia Katowickiego Andrzej Rozpłochowski, a 
także byli przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” Alojzy Pietrzyk i Marek Kempski.

Poniżej prezentujemy przemówienie Janu-
sza Śniadka, przewodniczącego Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”. 

UROCZYSTOŚCI W JASTRZĘBIU
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Panie Przewodniczący, Panie Premierze, 
Dostojni Goście, Przyjaciele – związkowcy z 
całej Polski, a przede wszystkim Wy – ludzie 
ciężkiej pracy – śląsko-dąbrowskiego zagłębia, 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”!

Rok temu był tu z nami prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Dzisiaj bra-
kuje Go wśród nas. Odeszło też wielu przyjaciół 
z sercem otwartym dla ludzi, tak bardzo zasłu-
żonych dla „Solidarności”. Cześć Ich pamięci!

Historyczny sztandar kopalni „Manifest 
Lipcowy”, gdzie podpisano porozumienia ja-
strzębskie zdobi dziś na czołowym miejscu 
rocznicową wystawę w Sali BHP Stoczni Gdań-
skiej. Wśród innych związkowych sztandarów 
z całej Polski – Świdnika, Cegielskiego, Huty 
Warszawa – zaświadcza o łączącej nas świę-
tej wspólnej sprawie – o godności człowieka 
pracy! Znalazł się tam sztandar mojej macierzy-
stej Stoczni Gdynia, przedtem Stoczni Komuny 
Paryskiej, która za brak polityki morskiej pań-
stwa zapłaciła cenę najwyższą! Wtedy dziesięć 
tysięcy zatrudnionych w stoczni ludzi stanęło 
do walki o godność i wolność, tak jak tysiące, 
a potem miliony w Gdańsku, Warszawie, Lubli-
nie, Poznaniu i tu, na Śląsku. 

Tak narodziła się i trwa „Solidarność”, zwy-
cięska „Solidarność”, która nawet w czasach 
terroru nie dała się podzielić, ani zniszczyć! My 
wszyscy, zwłaszcza ci, którzy należą do „Soli-
darności od początku, od czasów PRL-u, rano 
po przebudzeniu, nie musimy się zastanawiać, 
do jakiej solidarności należymy. Pierwszej czy 
drugiej. Wierni przysiędze wiemy, że jest jedna 
„Solidarność”. Nie daliśmy jej zabić w stanie 
wojennym. Teraz nie pozwolimy na zwijanie 
sztandarów albo zmianę nazwy. W święto So-
lidarności i Wolności kilkaset sztandarów kie-
dyś ukrywanych przed ubecją po parafiach i
mieszkaniach stanęło pod gdańskimi krzyżami, 
trzymamy je mocno i wysoko, bo jesteśmy to 
winni braciom poległym za chleb i wolność w 
Poznaniu 56, w Grudniu 70 na wybrzeżu oraz 
nieopodal na Wujku w 81. Wszystkim ofiarom
PRL-wskich zbrodni. W imię poniesionych ofiar

pod tymi sztandarami, będziemy bronić naszej 
godności, naszych miejsc pracy i przekażemy je 
kolejnym pokoleniom.

Chylimy z szacunkiem głowy przed tymi, 
którzy w czasach komunistycznej apokalipsy 
odważnie walczyli o prawa ludzi pracy. Rów-
nie godni szacunku są Ci, którzy w wolnej 
już Polsce ponieśli i ponoszą koszty przemian 
gospodarczych. Wiedzą o tym dobrze górnicy 
z zamykanych kopalń, wiedzą stoczniowcy z 
likwidowanych stoczni. Dlatego tu z Jastrzębia 
zwracam się do was, którzy odeszliście od „So-
lidarności”, poświęcając się polityce, biznesowi 
albo innym zajęciom – nie pouczajcie nas jak 
mamy dzisiaj obchodzić swoje urodziny, jak się 
zachowywać i jak świętować! W imię tego, co 
nas łączyło proszę was: zróbmy razem wszyst-
ko, aby pomnikiem naszej wolności stała się 
sprawiedliwość społeczna, miejsca pracy, god-
ne zarobki! Wszyscy mielibyśmy dużo większe 
powody do radości i dumy.

Mówiłem to na zjeździe w Gdyni i powtó-
rzę tu, w Jastrzębiu – Sierpień 80 roku miał 
trzy filary – pragnienie wolności, sprawiedli-
wości społecznej i wiarę w Boga. Połączone 
razem okazały się siłą zdolną zmieniać świat. 
Uosobieniem tych ideałów był błogosławiony 
ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dlatego wystąpimy 
do Watykanu o ustanowienie Księdza Jerzego 
patronem „Solidarności”. Jest to szczególnie 
potrzebne teraz, gdy w wolnej Polsce, wolność 
nadużywana jest przeciwko: sprawiedliwości 
społecznej, przeciwko Bogu. Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy „Solidarność” 
jest potrzebny Polsce i pracownikom. Naszym 
zadaniem jest pamięć o wartościach i postula-
tach sierpnia i wcielanie ich w życie. Wołaliśmy 
i wołamy o: – godną, bezpieczną i godziwie 
opłacaną pracę, – troskę o rodzinę i wychowa-
nie dzieci, – prawo do wypoczynku i dostępną 
dla wszystkich ochronę zdrowia. Z takim naci-
skiem wymieniłem te postulaty społeczne, bo 
są streszczeniem porozumień jastrzębskich z 
przed 30 lat. Podkreślę – porozumień. Obcho-
dzimy 30 rocznicę strajków, trudnych negocja-

WYSTĄPIENIE JANUSZA ŚNIADKA, 
JASTRZĘBIE, 3 WRZEŚNIA 2010
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cji, i brzemiennych w skutkach sierpniowych 
umów społecznych. Nikt nie ma złudzeń, że ko-
munistyczna władza zawarła te porozumienia 
tylko po to, aby uspokoić na chwilę wezbrane 
fale społecznego buntu i przygotować się do 
pacyfikacji. Uderzyła, ale na szczęście zdążyli-
śmy się zorganizować. Przetrwaliśmy represje 
stanu wojennego i zmusiliśmy reżim do ułom-
nego okrągłego stołu. Wywalczyliśmy wolność. 
Odzyskaliśmy Polskę.

W tej wolnej już Polsce uzyskujące de-
mokratyczny mandat rządy nie poszły drogą 
realizacji postulatów i przesłań sierpnia. Po-
czątkowo usprawiedliwieniem była słabość 
gospodarki i finansów państwa. Dzisiaj nasza
gospodarka staje się coraz silniejsza. Pomimo 
tego narastają niedobre zjawiska. Rośnie roz-
warstwienie społeczne. Chociaż dialog i poro-
zumienia, są źródłem naszej wolności, to dzi-
siaj demokratycznie wyłaniane władze nie są 

skłonne do dialogu z partnerami społecznymi, 
łamią i nie dotrzymują zawieranych porozu-
mień. Przykład idzie z góry, więc zdarza się to 
także na poziomie firm. Dlatego musimy sięgać
do silniejszych form nacisku – tak jak w Kom-
panii Węglowej, gdzie dziś w nocy dobiegło 
końca referendum strajkowe. Stosowane me-
tody, próby zastraszania, albo kupowania ludzi 
wręcz prowokują ostrzejsze formy protestu.

30 lat temu liczni i zorganizowani rozpo-
częliśmy zakończoną sukcesem drogę do wol-
ności. Jednak Polska sprawiedliwa pozostaje 
ciągle marzeniem. Żeby je spełnić musimy stać 
się liczniejsi. Musimy budować naszą związko-
wą wspólnotę tam gdzie jej nie ma i wzmac-
niać tam gdzie jest. Bo – zorganizowani mają 
lepiej.

Dziękuję Wam za Solidarność! Proszę Was 
o Solidarność! Szczęść Boże 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wspól-
nie z EZA (Europejskim Centrum ds. Pracowni-
czych) zorganizowała w dniach 29-30 sierpnia 
2010 r. w Sopocie międzynarodową konferen-
cję „Partnerstwo w polityce społecznej – teo-
ria i doświadczenia praktyczne”. Udział wzięło 
około 120 osób – przedstawiciele związków 
zawodowych z ponad 20 krajów. 

Józef Mozolewski, przewodniczący Re-
gionu Podlaskiego, członek prezydium Komisji 
Krajowej podkreślił, że Konferencja pt. „Part-
nerstwo w Polityce Społecznej – Teoria i Do-
świadczenia Praktyczne” przyczyni się do dal-
szego wzmocnienia dialogu społecznego jakże 
potrzebnego w poszczególnych państwach 
Europy i świata. W większości krajów Europej-
skich stale rozbudowywane są mechanizmy do-
skonalące prowadzenie negocjacji i konsultacji 
rządów z przedstawicielami głównych grup 
społecznych. Dzięki nim możliwe jest współde-

cydowanie partnerów społecznych w sprawach 
kluczowych dla swoich państw i dla nich sa-
mych. Wzrost znaczenia dialogu społecznego, 
nie tylko jako formy i metody budowania relacji 
pomiędzy partnerami społecznymi, ale szerzej, 
jako nowej metody rządzenia w krajach Euro-
py jest faktem. Konsekwencją prowadzonego 
dialogu jest postępująca decentralizacja zadań 
państwa i rozwój samorządu terytorialne-
go jako autonomicznej władzy z określonymi 
zadaniami i instrumentami. Rozwój dialogu 
społecznego jest najlepszą odpowiedzią na 
postępującą globalizację w stosunkach gospo-
darczych i nowe zjawiska na rynku pracy, które 
towarzyszą temu procesowi. 

Raf Chanterie, przewodniczący EZA pod-
kreślił, iż temat konferencji pojawia się w 
momencie, kiedy należy zadać sobie pytanie 
o fundamentalne dla demokracji społecznej 
– uczestnictwo w partnerstwie społecznym 

PARTNERSTWO W POLITYCE SPOŁECZNEJ 
– TEORIA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZORGANIZOWANA  
W RAMACH OBCHODÓW 30 ROCZNICY POWSTANIA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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a zwłaszcza uczestnictwo organizacji zawo-
dowych, związkowych w realizacji polityki 
społecznej i socjalnej w różnych krajach euro-
pejskich. Dodał – wspólnie razem będziemy 
pracować, by na nowo uruchomić Europę so-
cjalną i społeczną. Jako pierwszą zasadą podał 
personalizm wspólnotowy – czyli szacunek dla 
każdej osoby i jej godności. W kolejnych roz-
ważaniach zwrócił uwagę na system bezpie-
czeństwa społecznego i walkę z biedą. Nie bez 
znaczenia pozostaje dialog społeczny, o którym 
w gospodarce ekonomicznej nie można zapo-
minać. Komisja Europejska musi wykazać więk-
szą inicjatywę, by wzmocnić dialog społeczny. 
Nowe impulsy i nacisk ze strony Komisji Euro-
pejskiej i innych instytucji muszą spowodować, 
by wrócić z siłą do stołu negocjacyjnego z sil-
nymi partnerami. Nie można także zapominać  
o podstawowych prawach fundamentalnych. 
W traktacie Lizbońskim – Karta Europejska 
zawiera wszystkie prawa społeczne najistot-
niejsze dla pracowników. W latach 80 „Solidar-
ność” musiała negocjować swoje prawa, które 
zostały zawarte w 21 postulatach. 

Ewa Tomaszewska zwróciła uwagę na rolę 
partnerów społecznych, która może wpływać 
na rozwiązania w dziedzinie polityki społecznej. 
Kontekst 30 lecia NSZZ „Solidarność” pozwala 
na szerszą refleksję w zakresie praw pracow-
niczych i związkowych, dialogu społecznego, 

pracowniczych uprawnień socjalnych, prawa 
do ochrony zdrowia, prawa do pracy i ochrony 
przed bezrobociem. Zagadnienia dotyczące wy-
miaru społecznego wypunktowane zostały w 
postulatach sierpniowych. W Polsce niemal 40 
proc. dzieci dotkniętych jest ubóstwem. Dziś do 
dialogu zniechęca zbyt często jego fasadowość, 
brak efektów, pozorowanie chęci prowadzenia 
rozmów przez rząd. Pamiętać należy, że godne 
warunki życia to przede wszystkim godziwe wy-
nagrodzenie, godziwe świadczenia emerytalne i 
wszelkie świadczenia socjalne. 

Ryszard Bugaj zauważył, że dialog spo-
łeczny jest potrzebny dla lepszego funkcjono-
wania gospodarki. Dialogu trzeba się domagać 
z podniesiona głową. Dodał – wymaga się od 
nas przestrzegania standardów wolnego ryn-
ku, ale nie wymaga się implementacji stan-
dardów socjalnych UE. Kto ma dziś zapłacić za 
kryzys finansowy? Rząd chce, by fiskus włożył
rękę do bardzo wielu, bardzo płytkich kieszeni. 
A fiskus powinien sięgać do mniejszej liczby
bardzo głębokich kieszeni.

W czasie konferencji dyskutowano również 
o tym, jaka powinna być odpowiedź związków 
zawodowych na kryzys finansowy oraz o stra-
tegii Europa 2020. Jacek Rybicki, sekretarz 
Komisji Krajowej zasygnalizował, że wpływ 
partnerów społecznych na politykę społeczną 
i gospodarczą nie jest przywilejem czy fana-
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berią związków zawodowych, ale warunkiem 
rozwoju gospodarczego. Kryzys finansowy
wywołał dramatyczne pytania o solidaryzm 
społeczny i politykę spójności. Strategia 2020 
zakłada tworzenie wzrostu gospodarczego, 
dobrych miejsc pracy i politykę spójności. Jeśli 
zostanie wdrażana w całości stanowi szansę 
na poprawę obecnej sytuacji. Polski rząd dziś 
proponuje podwyższenie wieku emerytalnego 
zamiast kompleksowej polityki prorodzinnej. 
Filozofia polskich elit politycznych – radź sobie

sam – jest całkowicie sprzeczna z ideą solida-
ryzmu. 

W konferencji wziął udział przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który 
zwrócił uwagę na znaczącą rolę Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w zakresie 
konsultowania aktów prawnych z Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską. Emilio Gaba-
glio podkreślał, że potrzebne jest zwiększenie 
roli organizacji pracowników w Unii Europej-
skiej. Jan Mosiński zwrócił uwagę, że w dobie 
konsumpcjonizmu normą jest maksymalizacja 
zysków kosztem zatrudnionych. Pracownik po-
winien za zarobione pieniądze żyć godnie, a nie 
w biedzie. Dlatego powszechny system ubezpie-
czeń od bezrobocia byłyby konieczny. 

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że rolą 
Europejskiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych jest, by we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej dokonano pełnej implementacji 
strategii Europa 2020 i by znaleziono na ten 
cel odpowiednie fundusze. A dialog społeczny 
nie jest fanaberią pracowników, ale wynika  
z potrzeb gospodarki. 

Referaty prelegentów i dyskusja z konfe-
rencji zostaną zamieszczone w oddzielnej 
publikacji przygotowanej przez „Tygodnik 
Solidarność”. W zaprezentowanej infor-
macji przedstawiamy zaledwie niektóre 
zagadnienia poruszane przez prelegentów. 
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