
14 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina wybuchł strajk. Robotnicy przerwali pracę i wystąpili do dyrekcji stoczni 
z żądaniami. Domagali się przywrócenia do pracy koleżanki zwolnionej kilka dni wcześniej – Anny Walentynowicz 
i podwyższenia wysokości pensji, bo w lipcu zdrożały niektóre artykuły spożywcze.
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Ludzie  zgromadzeni przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, wewnątrz strajkują stoczniowcy, sierpień 1980
Fot. Zygmunt Błażek / Udostępnione na licencji CC BY-SA 3.0 PL



Strajkujący robotnicy 
Fot. Leonard Szmaglik / Zbiory ECS

Robotnicy z innych zakładów pracy 
dowiedzieli się, że stocznia strajkuje. 
Zdecydowali, że przyłączą się do 
protestu, ponieważ także uważali, że 
zarabiają zbyt mało, podczas gdy 
ceny niektórych towarów wzrosły. 
Jedzenie stało się drogie, w dodatku 
w sklepach często brakowało pod-
stawowych artykułów. Robotnicy 
uważali także, że w miejscu, 
w którym pracują, powinni mieć 
prawo decydowania o swoich 
sprawach.



Tablice z 21 postulatami spisanymi przez robotników, zawisły na portierni obok stoczniowej Bramy nr 2
Fot. Piotr Kwieciński / Zbiory ECS

Do strajkujących w stoczni 
dołączało coraz więcej osób. Robot-
nicy postanowili więc, że wybiorą 
spośród siebie osoby, które będą 
reprezentować wszystkich strajkują-
cych w rozmowach z rządem. W ten 
sposób powstał Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy, na którego czele 
stanął Lech Wałęsa. Robotnicy 
spisali listę 21 postulatów, czyli 
żądań, które miał spełnić rząd. 
Uważali, że tylko działając wspólnie 
i solidarnie mają szansę przekonać 
rząd do swoich racji.



Odpoczywający robotnicy, 
fot. Zbiory ECS

Robotnicy, czekając na wyniki rozmów z rządem, grają w szachy | Fot. Janusz Bałanda Rydzewszki / Zbiory ECS

Robotnicy prowadzili strajk okupa-
cyjny przez 18 dni. „Okupacyjny” 
oznacza, że nie opuszczali terenu 
zakładu. Tam jedli i spali. Sami 
decydowali, kto może wejść do 
stoczni, a kto nie. Sami też pilnowali 
porządku. W stoczni tymczasem 
trwały rozmowy z rządem, ustalano 
brzmienie kolejnych postulatów, 
które po zakończeniu strajku miała 
spełnić władza. Strajkującym 
zależało, żeby protest przebiegał 
w sposób pokojowy. Uważali, że 
rozmowa i spokojna wymiana argu-
mentów pozwalają osiągnąć porozu-
mienie, w przeciwieństwie do agresji 
i przemocy. 



Przed bramą strajkującej stoczni gromadzili się rodziny robotników, mieszkańcy miasta i turyści. Chcieli spotkać się z najbliższymi, 
którzy strajkują, dowiedzieć się, jak przebiega protest, ale też ofiarować jedzenie, lekarstwa czy odzież na zmianę. W pomoc strajkującym 
włączało się coraz więcej osób, np. piekarnie dostarczały do stoczni chleb, a rolnicy skrzynki jabłek. Prowadzono także zbiórkę 
pieniędzy na żywność. Pomagając, wspierając się nawzajem, ludzie okazywali sobie solidarność.  

Spotkania strajkujących stoczniowców z rodzinami przy Bramie nr 2
Fot. Stanisław Składanowski / Zbiory ECS

Stoczniowcy odbierają podarowane przez mieszkańców jedzenie
Fot. Małgorzata Lewandowska / Zbiory ECS



Delegaci strajkujących rozmawiają z delegacją rządową na temat postulatów | Fot. NN / Zbiory ECS

Bardzo ważnym postulatem 
strajkujących było utworzenie 
niezależnych związków zawodowych. 
Związek zawodowy to organizacja 
zrzeszająca pracowników, dba o to, 
aby nikomu nie działa się krzywda, 
panowały dobre warunki pracy, 
a pensja była stosowna do 
wykonywanych zadań. Do Stoczni 
Gdańskiej przyjechał przedstawiciel 
rządu, wicepremier Mieczysław 
Jagielski, który negocjował 
z Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym treść żądań robotników. 
Negocjacje to rozmowy dwóch 
stron, które mają odmienne 
poglądy, a niekiedy również różne 
cele. Oczekiwanym skutkiem 
negocjacji jest porozumienie, 
czyli znalezienie takiego 
rozwiązania, które zadowoli obie 
strony. 



Lech Wałęsa ogłasza zwycięstwo i zakończenie strajku | Fot. Edward Roedin / Zbiory ECS

31 sierpnia 1980 roku, po ponad 
dwóch tygodniach rozmów, 
przedstawiciele rządu podpisali 
z robotnikami porozumienie. Władza 
zgodziła się na utworzenie 
niezależnych związków zawodowych. 
Był to olbrzymi sukces nie tylko 
strajkujących, ale wszystkich, którzy 
solidaryzowali się z protestującymi, 
ogromnej części polskiego 
społeczeństwa. Robotnicy udowodnili, 
że działając w sposób pokojowy, 
poprzez rozmowę, w której ludzie 
okazują sobie szacunek, zgoda jest 
możliwa. Wynik negocjacji ogłosił 
przywódca strajku Lech Wałęsa. 
Postulaty miały wejść w życie, 
a robotnicy mogli bezpiecznie 
powrócić do swoich bliskich.


