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Jak wyglądałaby Polska, Europa i świat bez Solidarności? Bez tego fenomenu, który w sposób pokojowy przyczynił się do obalenia komu-
nizmu? Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie takiego świata. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który narodził 
się w wyniku masowych protestów Polaków latem 1980 roku, to niespotykany dotąd ruch społeczny, formalnie będący związkiem zawo-
dowym, wychodzący jednak z ram związkowych, bo taka była ówczesna potrzeba społeczna, narodowa, cywilizacyjna. Solidarność stała 
się orędownikiem wszelkich bolączek naszych rodaków – nie tylko spraw czysto pracowniczych, jak warunki pracy i  płacy, ale także 
zaopatrzenia rynku, sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej, kulturalniej, w  końcu wolności słowa, druku, praktyk religijnych, zrzeszania 
się. Głos Solidarności był tak donośny, że aż nieznośny – o  czym przekonaliśmy się 13 grudnia 1981 roku. Wtedy komuniści postanowili 
rozprawić się z kontrrewolucją, wyprowadzając czołgi na ulice i zamykając 10 tys. osób w obozach internowania i więzieniach, zabijając 
wielu. Stan wojenny i czas po nim to z jednej strony okres smutku, bólu, poczucia bezradności, z drugiej jednak – czas odwagi i bohater-
stwa w pomaganiu słabszym, w brutalnie tłumionych manifestacjach, akcjach niedających zapomnieć, że Solidarność żyje. To prawda, że 
Związek wychodził z podziemia osłabiony, mniej liczebny, ale z ludźmi, którzy chcieli w tym Związku być naprawdę. Ale przede wszystkim 
z  Polską, której – dzięki Solidarności – nie można już było zawrócić do PRL-u. Po 4 czerwca 1989 roku NSZZ „Solidarność” podjął odpo-
wiedzialność za Polskę. Część działaczy związkowych wybrała drogę polityczną. Solidarność miała nadzieję, że będą oni reprezentantami 
polskiego świata pracy, interesów pracowników. Okazało się, że wielu zawiodło pokładane w  nich nadzieje, a  Związek zapłacił wysoką 
cenę za bezpośrednie zaangażowanie polityczne i musiał na nowo znaleźć pomysł na siebie. NSZZ „Solidarność” reprezentował interesy 
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pracownicze wobec presji opcji „liberalnej” objawiającej się m.in. w  dzikiej prywatyzacji, wobec uwłaszczania się przez wąską grupę 
ludzi na majątku narodowym, domagał się rozliczenia z minionym systemem komunistycznym. Różne w tym zakresie stosował metody – 
od bezpośredniego udziału w polityce, poprzez niewchodzenie do niej, w końcu do wywierania wpływu pośredniego, którego celem było 
osiągnięcie konkretnych rozwiązań, np. związanych z  wiekiem emerytalnym. Bez względu na czas i  formę działań w  Solidarności nie-
zmienne były wartości, które legły u podstaw jej powstania – umiłowanie wolności, troska o drugiego człowieka i miłość do Ojczyzny.

W 40 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” składam jej Członkom wyrazy głębokiego szacunku 
i wdzięczności. To dzięki ich i naszej niezłomności, wierności ideałom Sierpnia i głębokiej miłości do Ojczyzny możemy dzisiaj cieszyć się wolną 
Polską. Życzę, aby w  swojej działalności nadal skutecznie realizowali postulaty na rzecz poprawy sytuacji polskich pracowników i  ich rodzin 
we wszystkich wymiarach życia, bo z zasobności obywateli i z wartości, jakie wyznają, bierze się bogactwo i siła każdej wspólnoty politycznej.

prof. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

What would Poland, Europe and the World look like without Solidarity? Without this phenomenon, which peacefully contributed to overthrowing 
communism? We are not able to imagine such a world. The Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, created as a result of 
mass protests by Poles in the summer of 1980, is an unprecedented social movement, formally a trade union, but going beyond that framework  
simply because they were the social, national, and civilizational needs of the time. Solidarity became an advocate of all the banes of our 
countrymen – not only matters concerning employees, such as working conditions and wages, but also matters of supplying the market, the 
housing, health and cultural situation, and finally the matters of freedom of speech, printing, religious practices, and associations. The voice  
of Solidarity was so loud that it became unbearable for the communists – which we learned on 13 December 1981, when they decided to  
respond to the counterrevolution, unleashing tanks onto the streets and locking 10,000 people up in internment and prison camps, killing many 
of them. On the one hand, martial law and the period right after it remained a time of sadness, pain, a sense of helplessness, but on the other 
hand – it was a time of bravery and heroism in helping the weak, during brutally suppressed demonstrations, actions that make it impossible 
to forget that Solidarity lives. It is true that the Union came from the underground in a weakened state, reduced in number, but comprising 
people who really wanted to be a part of it. But above all else, with a Poland which – thanks to Solidarity – could not return to the times of  
the People’s Republic. After 4 June 1989, NSZZ “Solidarity” took over responsibility for the country. Some trade union activists chose a political 
career. Solidarity hoped that they would represent the Polish working class and employee interests. It turned out many of them did not fulfil 
the expectations that were placed upon them, and the Union paid a high price for direct political involvement and had to reinvent itself. NSZZ 
“Solidarity” represented employee interests against the pressure of the “liberal” option manifested by, among other things, uncontrolled pri-
vatisation, against a small group of people enfranchising themselves on state property, demanding to settle all accounts with the communist 
regime. In its efforts, it applied a variety of methods – from direct participation in politics, or not entering it at all, all the way to exerting an 
indirect impact with the aim of achieving specific solutions, e.g. related to retirement age. Regardless of the time and form of the activities in 
Solidarity, the values at the basis of its creation remain unchanged – a love for freedom, care for your fellow man, and love for the Homeland.

On the 40th anniversary of the establishment of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, I would like to express my deepest 
respect and gratitude to its members. It is thanks to their and our steadfastness, faithfulness to the ideals of August ‘80, and a deep love for 
the Homeland, that we can enjoy a free Poland today. I hope that in their activities they continue to effectively implement those postulates 
intended to improve the situation of Polish workers and their families in all dimensions of life, because the affluence of the citizens and the 
values they ascribe to is what creates the wealth and strength of any political community.

Prof. Piotr Gliński
Deputy Prime Minister

Minister of Culture and National Heritage 
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Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał, bo chcieli tego polscy pracownicy. To masowe protesty latem 1980 
roku, poprzedzone dziesięcioleciami zrywów i prześladowań, przesądziły, że komunistyczna władza wreszcie się ugięła, zezwalając robot-
nikom na powołanie własnej i niezależnej reprezentacji. Powstał wyłom, który w niespełna 10 lat doprowadził do rozpadu żelaznej kurtyny, 
zmieniając oblicze Polski, Europy i świata.

W  40-lecie tych przełomowych wydarzeń musimy pamiętać i  ciągle podkreślać, że NSZZ „Solidarność” rodził się w  całej Polsce dzięki 
odwadze, poświęceniu i ofiarom tysięcy – często bezimiennych – ludzi. Każdy strajk i każde porozumienie były ważne. Budowały poczucie 
jedności i siły, które obudził w nas Święty Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. To Bohaterowie naszej wolności, 
którym jesteśmy winni wdzięczność, szacunek i pamięć. Oni sami zaś mają prawo czuć się dumni ze swoich dokonań.

NSZZ „Solidarność” zmieniał się tak, jak zmieniała się Polska. W różnym czasie przybierał różne formy działalności, korzystał z różnych 
narzędzi, ale zawsze był i  jest to ten sam związek zawodowy. Dlatego nie ma pierwszej i  drugiej Solidarności. Nasz Związek działa nie-
przerwanie od 40 lat i stara się zrealizować swoje dziedzictwo zapisane w 21 sierpniowych postulatach. Tu nic się nie zmieniło. Tak jak 
nie zmieniło się to, że NSZZ „Solidarność” nadal jest największą, najsilniejszą i  najlepiej zorganizowaną grupą społeczną w  Polsce.  Tam 
gdzie jest, lepiej się pracuje, lepiej zarabia, a skala łamania praw pracowniczych jest wielokrotnie mniejsza.
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The Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” was created because that is what the workers wanted. It was the time of 
mass protests in the summer of 1980 – preceded by decades of demonstrations and persecutions – that forced the communist author-
ities agree to allow workers to establish their own independent representation. A  rift was created, one which in less than 10 years led 
to the fall of the Iron Curtain, changing the face of Poland, Europe, and the world.

On the 40th anniversary of these breakthrough events, we need to remember and continue to emphasise that NSZZ “Solidarity” came to 
be present all over Poland thanks to the courage and sacrifice of thousands of often unnamed people. Each strike and each agreement 
was important. They built a  sense of unity and strength, awakened in us by St. John Paul II during his first pilgrimage to his mother-
land. They are the heroes of our freedom, to whom we owe our gratitude, respect, and remembrance. They, in turn, have full right to 
be proud of their achievements.

NSZZ “Solidarity” has undergone changes, along with Poland. It has taken different forms for its activities in different times, using 
various tools, but it was and still is the same trade union it has always been. Therefore there is no such thing as the First and Second 
Solidarity. Our union has been working continuously for 40 years, and still strives to bring its legacy of postulates written on 21 August 
to fruition. Nothing has changed in this regard. Just as it has not changed that NSZZ “Solidarity” remains the largest, strongest, and 
best organised social group in Poland.  In the places it reached, working conditions were better, earnings were higher, and the scale of 
breaking worker’s rights many times lower.

After 40 years, Solidarity is also a  modern and professional trade union affiliated with international trade union organisations, includ- 
ing the European Trade Union Confederation, where our representatives hold the highest offices. Solidarity, as the only trade union 
in Poland to be able to do so, can also afford a  solid expert and legal aid, which makes it the only such organisation able to conduct 
effective social campaigns to combat such phenomena as trash contracts, mobbing, and social stratification.

The “Wybieram Solidarity” [I Choose Solidarity] album, which I am very glad to recommend, is an expression of gratitude for everything 
that we managed to achieve thanks to the Members of our Union and an equally great number of sympathisers. Without them, none of 
this would ever be possible. Because Solidarity, the real one, is the people who the album attempts to showcase.

Piotr Duda
Chair of the NSZZ "Solidarity" National Commission

Solidarność po 40 latach to również nowoczesny i  profesjonalny związek zawodowy, afiliowany w  międzynarodowych organizacjach 
związkowych, w tym w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, gdzie nasi przedstawiciele zasiadają w  jej ścisłych władzach. 
Solidarność jako jedyny związek zawodowy w  Polsce może sobie też pozwolić na solidne zaplecze eksperckie i  prawne, co sprawia, że 
jako jedyny jest w stanie przeprowadzać skuteczne kampanie społeczne, walcząc z takimi zjawiskami, jak umowy śmieciowe, mobbing 
czy rozwarstwienie społeczne.

Album Wybieram Solidarność, który z ogromną satysfakcją polecam, to wyraz wdzięczności za to wszystko, co dzięki Członkom naszego 
Związku  i równie wielkiej rzeszy naszych sympatyków udało się osiągnąć. Bez nich nie byłoby to możliwe. Bo ta prawdziwa Solidarność 
to  ludzie, których w tym albumie staramy się pokazywać.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
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W  sierpniu 1980 roku w  Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju, Dąbrowie Górniczej oraz wielu aglomeracjach, miastach, miasteczkach, 
słowem w całej Polsce odrodził się duch polskości. W Polakach odrodziło się dążenie do wolności, które wpisane jest w nasz narodowy 
genotyp i  stanowi o  fundamencie naszej tożsamości narodowej kształtowanej od pokoleń. Odrodziła się polskość, która objawiła się 
w  zdolności do jednoczenia, gdy celem stało się odzyskanie elementarnej sprawiedliwości, godności osobistej, podmiotowości jednost-
ki, budowanie międzyludzkiego solidaryzmu, a  nade wszystko odzyskanie równości. Sierpniowy zryw doprowadził do samostanowienia 
i samoorganizacji, jego owocem było utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wyrażał on pragnienia 
i nadzieje Polaków na lepsze i sprawiedliwsze życie. 

Solidarność w  1980 roku była ogólnonarodowym zrywem, który porwał pokolenia i  silnie oddziaływał swoim autorytetem w  środkowej 
i  wschodniej Europie, ostatecznie przyczyniając się do globalnych przemian społecznych i  politycznych w  1989 roku. Solidarność miała 
bezpośredni wpływ na zakończenie niesprawiedliwości jałtańskiego podziału Europy. W skali globalnej była zjawiskiem bez precedensu – 
do dziś nie można znaleźć analogicznego przykładu masowego ruchu, który działałby równie skutecznie, mądrze, umiejętnie organi-
zacyjnie, bez rozlewu krwi, wpisując się tą wartością w  pokojowy nurt przemian bliski idei non violence, czyli działania bez przemocy. 
Z  perspektywy 40 lat należy przyznać, że w  sierpniu 1980 roku fundamentalna była realizacja pierwszego postulatu z  listy słynnych  
21 gdańskich postulatów. Mówił on o utworzeniu wolnych związków zawodowych. Dziś na pewno rację trzeba przyznać tym, którzy bez 
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względu na zmieniające się czasy wciąż podążają za naczelnymi wartościami, które przyświecały Polakom podczas sierpniowego strajku 
i w okresie całego karnawału wolności. Wszystkim tym, którzy nigdy nie odwrócili się od związkowego sztandaru na rzecz partykularnych 
karier i  celów pozaspołecznych. Sprawiedliwość, godność pracy, godność osobista, wolność, a  w  konsekwencji niepodległość, wartości 
chrześcijańskie, społeczna nauka Kościoła są fundamentem utrwalanym od czasu strajków w sierpniu 1980 roku. Są to wartości dla NSZZ 
„Solidarność” niezbywalne i konstytuujące. Pozwoliły mu przetrwać najgorsze czasy od stanu wojennego po trudny okres przemian poli-
tycznych i gospodarczych, a zwłaszcza skutki zmian społecznych zachodzących w rodzącej się III Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś, mówiąc 
o  Solidarności przez małe i  wielkie „S”, patrzymy na czas heroiczny lat 80. oraz doświadczenie całego czterdziestolecia z  poczuciem 
szacunku i  dumy. Przecież wielka historia ma swoją kontynuację, a  dziedzictwo zobowiązuje do tego, żeby – wbrew przeciwnościom, 
które niesie życie – nigdy się nie zatrzymywać, właśnie dlatego, że wciąż jesteśmy i będziemy wolni i  solidarni. 

Mateusz Smolana
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności

The spirit of Polishness was aroused in August 1980 in Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie-Zdrój, Dąbrowa Górnicza and many other urban 
agglomerations, cities, towns… in brief – throughout Poland. The pursuit of freedom inscribed in our national genotype determining the 
foundations of our national identity, which has been shaped for generations, was reborn in the Poles. The Polishness was reborn. It 
manifested itself in the ability to unite, when the aim consisted in regaining elementary justice, personal dignity, subjectivity of indi-
viduals, building interpersonal solidarity, but first and foremost – regaining equality. The August protests led to self-determination and 
self-organisation and it bore fruit in the form of the establishment of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. It 
expressed the Poles’ desires and hopes for a better and fairer life. 

In 1980, “Solidarity” was a nationwide spurt, which carried away entire generations and whose authority had a strong impact in Central 
and Eastern Europe. It eventually contributed to the global social and political changes of 1989. “Solidarity” directly influenced the end 
of the unjust division of Europe introduced as a result of the Yalta Conference. It was an unprecedented phenomenon on a global scale. 
Until today, there has been no similar mass movement which would be as effective, wise, and organisationally skilful, which would act 
without bloodshed, whose values would correspond with the peaceful trend of the transformation close to the idea of non-violence (i.e. 
acting without violence). With the hindsight of 40 years, one must admit that back in August 1980, the execution of the first postulate 
from the famous list of 21 Gdańsk demands was fundamental. It referred to the establishment of free trade unions. Today, we must 
pay credit to those who, regardless of the changing times, continue to follow the supreme values which guided the Poles during the 
August strikes and the entire carnival of freedom. All those who have never turned their back on the trade union’s banner in favour of 
private careers and non-social objectives. Justice, dignity of labour, personal dignity, freedom, and thus independence, Christian values, 
social teaching of the Church are the foundations which have been consolidated since the strikes carried out in August 1980. These  
are the non-negotiable and basic values of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. They allowed the union to 
weather the worst times of the martial law, the difficult period of political and economic transformation, and particularly the results of 
the social changes in the Third Polish Republic which was being born. Today, when we talk about Solidarity spelled with a lowercase and 
capital “S”, we look at the heroic 1980s and the experience of the entire 40 years with respect and pride. After all, the great history is 
continued, and the heritage obliges us to keep on going – against all of the adversities that life brings us – precisely because we still 
are, and will be, free and solidary. 

Mateusz Smolana
Director Institute of Solidarity Heritage
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Opozycjonista w czasach PRL, działacz związkowy, nauczyciel. Pracował jako technik elektroenergetyk 
w  Kopalni Siarki w  Jeziórku pod Tarnobrzegiem; od 1976 – mgr filologii polskiej, nauczyciel w  Zespole 

Szkół Mechanicznych, potem w Szkole Podstawowej nr 21 w Rzeszowie, gdzie tworzył klasy autorskie; 
organizator turystyki dzieci i młodzieży. Organizował struktury związkowe Solidarności w szkołach Rze-

szowa i okolic, był przewodniczącym Sekcji Regionalnej i członkiem Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty 
i Wychowania, sekretarzem Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego i Zarządu Regionu (ZR) w Rze-

szowie, dziennikarzem związkowym i rzecznikiem ZR, delegatem na I KZD. W stanie wojennym interno-
wany, wyrzucony z pracy, potem internowany w mundurze (w Czerwonym Borze). Działał w Regionalnej 

Komisji Wykonawczej, współtworzył Komitet Obywatelski przy RKW w  Rzeszowie i  współorganizował 
wybory w 1989. Członek prezydiów wielu KZD, sekretarz Prezydium Komisji Krajowej i negocjator w spo-

rach z  rządami. Współtwórca Archiwum KK, projektu Konstytucji NSZZ „Solidarność”, programu AWS 
i umowy koalicyjnej AWS–UW. Prezes ZUS w czasie informatyzacji poboru i księgowania składek, odwo-

łany za ogłoszenie wzrostu zadłużenia państwa z  powodu OFE – oskarżany i  uniewinniony po ponad  
7 latach procesu. Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, reda-

guje gazetę parafialną i  lubi (z wzajemnością) teleturniej „Jeden z Dziesięciu”.

Oppositionist during the People’s Republic of Poland, Union activist, teacher. Alot worked as an elec-
trical and power engineer in a Sulphur Plant in Jezórko near Tarnobrzeg; in 1976, he was awarded 

a Master’s Degree in Polish Studies, after which he worked as a teacher in a Mechanical Vocational 
School, and in Primary School no. 21 in Rzeszów, where he created authorial classes; the organiser 

of children’s and youth tourism. He organised Solidarity structures in the Rzeszów area, headed the 
Regional Section and was a member of the Presidium of the National Section for Education and 

Upbringing, a secretary of the Inter-Company Workers’ Committee and a Member of the Board (ZR) 
in Rzeszów, a union journalist and a spokesman for the Regional Board, a delegate for the KZD. He 

was interned during Martial Law, then dismissed from work, then interned in his uniform (in Czer-
wony Bór). He participated in the Regional Educational Committee, co-founded the Civic Committee 

with the RKW in Rzeszów, and co-organised the election in 1989. A member of the presidia of many 
National Delegate Assemblies (KZD), a secretary of the National Committee Presidium and a negotia-

tor in disputes with governments. The co-creator of the KK Archive, the co-author of the Draft NSZZ 
“Solidarity” Constitution, the AWS program and the AWS-UW coalition agreement. The President of 

ZUS, overseeing the digitisation of collections and accounting of contributions, dismissed for ann- 
ouncing an increase in the national debt due to the establishment of Open Pension Funds – accused 

and found guilty after more than seven years in court. The Vice-Chairman of the National Section 
for Pensioners and the Handicapped with NSZZ “Solidarity”, the editor of a parish newspaper and 

likes the “Jeden z Dziesięciu” game show.

STANISŁAW ALOT
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JAK POLACY DZIĘKI SOLIDARNOŚCI 
DO NIEPODLEGŁOŚCI DOSZLI, KULEJĄC

Po 40 latach każde wydarzenie blednie, przestaje budzić emo-
cje, przestaje być wielostronne i interesujące. Solidarność jest 
składnikiem polskiej tradycji dla coraz mniejszej grupy osób, 
mimo formalnej obecności w  szkolnym programie naucza-
nia. Wydarzenia, w  których uczestniczyłem, dziś nie zawsze 
postrzegam – i oceniam – tak samo jak wówczas. To były cza-
sy! – mówi wielu moich kolegów. Prawda. Ale może też spełniło 
się w  pokoleniu Solidarności chińskie życzenie (ani chińskie, 
ani życzenie): „Obyś żył w ciekawych czasach!”. 

Nie marzyłem, że będę związkowcem, ale marzyło mi się, żeby 
dożyć końca PRL i ZSRR. Nie marzyłem, że będę cudze dzieci uczył 
ani że będę żył w czasach świętego Jana Pawła II i Solidarności, 
ale od czasu, gdy usłyszałem słowa Papieża Wolności – o tym, że 
wolność jest nam zadana, a  nie dana raz na zawsze – od czasu 
Solidarności nie umiem machnąć ręką na otaczający mnie świat. 
Nawet jeśli z ruchu społecznego skupiającego większość obywa-
teli PRL, walczącego o  godność Polaków i  niepodległość Polski, 
zostało nas w  Związku tak niewielu, a  w  Polakach, zwłaszcza 
tych młodszych, zostało trochę mniej solidarności i wiary. 

DWA ŚWIATY

Przepracowałem w  Kopalni Siarki „Jeziórko” końcowe lata rzą-
dów Gomułki. Skończyłem technikum elektryczne, zacząłem 
pracę zawodową. Zauważyłem tam różnicę między propagandą 
a  rzeczywistością: w  telewizji symbolem przemysłu siarkowego 
była ogromna zwałowarka (z NRD), malowniczo przemieszczająca 
tony ziemi (dziś tam jest ogromne jezioro), a  w  rzeczywistości 
był smród siarkowodoru, dwutlenek siarki, skażenie gleby i wody, 
śmierć zwierząt, choroby ludzi. Postęp kosztował. Chłoporobotnicy 
(czyli większość pracowników) dostawali w pracy sklepowe mle-
ko jako odtrutkę, a z czasem – nawet mieszkanie w Tarnobrzegu. 
Elektrycy z  dwóch zmian zaprotestowali: żądali 400 zł podwyż-
ki – dostali 200 z ostrzeżeniem od zawiadowcy kopalni: gęby na 
kłódkę, żeby się smutni panowie nie dowiedzieli. Poznałem eko-
nomię socjalizmu – ze Stalowej Woli pociągnięto 30  kilometrów 
rur z  gorącą wodą i  parą do wytapiania siarki. W  tym czasie na 
Zachodzie wytwarzano parę i gorącą wodę w opalanych mazutem 
kotłach parowych przemieszczanych po polu górniczym.

HOW POLES MADE THEIR LIMPING  
WAY TO INDEPENDENCE

After 40 years, every event pales, stops arousing emotions, stops 
being multi-dimensional and interesting. Solidarity remains a  
Polish tradition for an ever-shrinking group of people despite being 
taught in schools. Today, I don’t always see and assess the events I 
took part in as I did back then. Those were the days! – many of my 
colleagues say. That’s true. But perhaps the Solidarity generation 
had a certain Chinese wish come true (which is neither Chinese, nor 
a wish): “May you live in interesting times!” 

Never have I dreamed that I would become a trade union member, 
but I did dream to outlive the PRL and USSR. I never dreamed that 
I will teach other peoples’ children, nor that I will live in the times 
of John Paul II and Solidarity, but until the moment that I heard the 
words of the Freedom Pope – that freedom is something to strive 
for, it is not given once and for all – since Solidarity, I am unable to 
ignore the world that surrounds me. Even if there are so few of us 
left from the great social movement that brought together most of 
the PRL’s citizens to fight for Poland’s independence and the dignity 
of its people, and nowadays, Poles, especially the younger ones, 
have much less solidarity and faith left. 

TWO WORLDS

I was working at the “Jeziórko” sulphur mine during the last years of 
Gomułka’s government. I’d graduated from a secondary technical school 
of electrical engineering and started work. Once there, I noticed a dif-
ference between propaganda and reality: on television, the picturesque 
image of a huge stacker (from East Germany) moving tonnes upon ton-
nes of soil (today, there’s a big lake there) was the symbol of the sulphur 
industry, and in real life, it was the stench of hydrogen sulphide, soil 
and water contamination, dead animals, and sick people. Progress was 
costly. Peasant-workers (which meant most of the employees) received 
milk from stores as an antidote and, with time, even a flat in Tarnobrzeg. 
Two shifts of electricians decided to protest: they demanded a PLN 400 
increase in pay – they got 200 and a warning from the foreman to keep 
their mouths shut so the sad gentlemen don’t find out. I got to know a 
socialist economy – 30 kilometres of pipes with hot water and steam 
used to smelt sulphur were laid down from Stalowa Wola. At that time 
in the West, steam and hot water were produced in mazut boilers that 
were moved around the excavation area.
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OBYŚ CUDZE DZIECI UCZYŁ

Podczas studiów zobaczyłem, jak działa cenzura prewencyjna, 
gdy mieliśmy zgodę na występy kabaretu tylko dla studentów. 
Mogłem obserwować, jak działa socjalistyczna kadra naukowa 
i kto do niej może dołączyć; o czym można się uczyć, a o czym 
nie; a ponieważ znów nie wybrałem Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (PZPR) – zamiast naukowcem zostałem nauczycie-
lem. W  szkole musieliśmy uczestniczyć dwa razy w  roku albo 
częściej w  „otwartym zebraniu organizacji partyjnej”. Kiedy 
powiedziałem, co sądzę o  płacach nauczycielskich nienadą-
żających za cenami, o kolejkach po wszystko i o zmniejszeniu 
liczby budowanych mieszkań w  nowej pięciolatce (jak więk-
szość pokolenia wyżu demograficznego nie miałem ani miesz-
kania, ani pieniędzy na wkład mieszkaniowy), to dyrektor 
(był w  egzekutywie partyjnego komitetu miejskiego) zsiniał 
i  poprosił mnie do gabinetu – trochę tłumaczył, dużo więcej 
straszył. Po takim głosie w dyskusji ktoś z kolegów nauczycieli 
podszedł, pochwalił; po następnym zebraniu i kolejnym głosie 
w  dyskusji podchodzili następni. W  PRL każdy, rozpoczynając 
pracę, stawał się członkiem branżowego związku zawodowego 
i  miał potrącane składki – odkryłem to po wypłacie. Posze-
dłem więc do Związku Nauczycielstwa Polskiego i po awantu-
rze kazałem się z ZNP wykreślić – składek mi już nie potrącano. 
Zostałem pracownikiem w  PRL poza związkiem zawodowym, 
bez pouczania na zebraniach ZNP, jednak z  ograniczeniami 
w korzystaniu z dobrodziejstw funduszu socjalnego.

Pensje nauczycielskie wzrastały co 4 lata o  200–300 złotych 
i  zostawały w  tyle za płacami w  przemyśle. Od 1978 roku 
dzieci uczyły się w  dziesięciolatce, po której miały się uczyć 
w  dwuletniej szkole przygotowującej do studiów wyższych 
albo do zawodu. Program nie dawał szans słabszym uczniom, 
bo brakowało czasu na utrwalenie materiału (zresztą podobnie 
jak dziś). Nakłady na oświatę spadały – brakowało na szkoły, 
na naukę na jednej zmianie w  szkołach miejskich i  na pensje 
nauczycielskie na poziomie pensji pracowników po studiach 
w  innych zawodach. Sam uczyłem w  szkole pracującej na trzy 
zmiany w dwóch budynkach – od godz. 7.10 do 21.40 (te późne 
lekcje były dla młodzieży z  zawodówek, uczących się zawodu 
u rzemieślników, na kursach zawodu itp.). W gminach wiejskich 
likwidowano małe szkoły blisko domu i  tworzono na potrzeby 
dziesięciolatki szkoły zbiorcze, centra edukacji socjalistycz-
nej. Opieka przedszkolna wyglądała fatalnie. Dojazdy do szkół 

MAY YOU TEACH OTHER PEOPLE’S CHILDREN

During my tertiary education, I saw how preventive censorship 
works, when we got permission to stage a cabaret for students 
only. I could observe how socialist scientists work and who can join 
their ranks; what can be taught and what can’t; and because I, aga-
in, did not choose the Polish United Workers’ Party (PZPR) – instead 
of a scientist, I became a teacher. In school, we had to participate 
in an “open meeting of the Party organisation” twice a year. When 
I voiced my thoughts about teachers’ pay rates that fell behind the 
prices, about long lines to get anything, and on the reduction of the 
number of flats built under the new five-year-plan (as most people 
born during the baby boom, I didn’t have a flat, nor any money to 
put down towards one), the headmaster (he was a member of the 
Party’s urban committee executive body) turned blue and asked 
to speak with me in his office – he tried to explain some things, 
and tried to scare me most of the time. After such an opinion in 
the discussion, one of my teacher colleagues came by and offered 
words of praise; after the next meeting and another opinion in the 
discussion, others started coming by. In the PRL, everyone who star-
ted work, became a member of the trade union of their industry and 
had contributions deducted from their pay – something I found out 
after I received my first paycheck. So, I went to the Polish Teachers 
Union (ZNP) and after raising some hell, I told them to strike me from 
their lists – no contributions were deducted after that. I became a 
PRL employee outside the trade union, without having to be lectured 
to during ZNP meetings, but with certain limitations to the extent 
that I could take advantage of the boons offered by the social fund.

Teacher pay rates were increased every 4 years by PLN 200–300 and 
were way behind those of industrial workers. Since 1978, children 
were taught in a ten-year school, after which they were to graduate 
to a two-year school preparing them for higher education or vocatio-
nal education. The programme did not give the less gifted pupils much 
of a chance, because there was no time to commit the material to 
long-term memory (this unfortunately did not change with the times). 
Expenditures on education dropped – there was no money to invest 
in schools, teaching on a single shift in urban schools, and on pay for 
the teachers to be equated with other workers with higher education. 
I myself have taught three shifts in two school buildings – from 7:10 
a.m. to 9:40 p.m. (the evening classes were for youths from vocatio-
nal schools learning their trade in craftsmen’s workshops, vocatio-
nal courses etc.). In rural gminas, small schools, easily accessible for 
the community were being closed down, and in their place, ten-year 
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zbiorczych były zmorą dla małych dzieci, gdyż autobusów bra-
kowało. W  szkole nauczycielskie pensum wynosiło 24 godziny 
i następne 2 godziny niepłatne. Dodatkowo obowiązkowe popra-
wianie zeszytów przez część nauczycieli, wywiadówki, szkolne 
uroczystości, wycieczki, zebrania itp. skutecznie zajmowały 
czas, tak jak kolejki w sklepach po wszystko przed południem. 
I jeszcze te zebrania ZNP, czyny społeczne, oglądanie w telewizji 
z uczniami szkół ponadpodstawowych plenów i zjazdów z pierw-
szym sekretarzem partii Gierkiem w  roli głównej. I  co najważ-
niejsze – marksistowska, „naukowa” humanistyka, zwłaszcza 
w historii, białe plamy w nauczaniu historii najnowszej, zestaw 
lektur zależny od partii i  język rosyjski w szkołach. 

DEMOLUDY SĄ SUWERENNE, DOPUSZCZĄ NIECO PRAW CZŁOWIEKA,  
A PRL POPRAWI KONSTYTUCJĘ

1 sierpnia 1975 roku w Helsinkach Akt Końcowy Konferencji Bez-
pieczeństwa i  Współpracy w  Europie (KBWE) podpisali przed-
stawiciele 35 państw (w  imieniu PRL umowę podpisał Edward 
Gierek, który nie był ani premierem, ani prezydentem). Zachód 
uznał za suwerenne i  niepodległe państwa zależne od Sowie-
tów, tzw. demoludy, a one zgodziły się, że dopuszczą u siebie 
nieco „demokracji” i otrzymają dostęp do kolejnych kredytów. 
Gierek zgodził się, za opłatą, wypuścić na Zachód obywateli 
polskich niemieckiego pochodzenia i  dostał kredyt od rządu 
RFN. Po kilku miesiącach – dla równowagi wobec Moskwy – 
Gierek zapowiedział zmiany w Konstytucji PRL. Historyk sztuki 
Karol Estreicher w piątym tomie swojego Dziennika wypadków 
zapisał: „Ton propozycji zmian konstytucyjnych, ogłoszonych 
[...] w  prasie, jest łagodniejszy od tego, co zapowiadano. Ale 
nie jest to, niestety, żadne zwycięstwo [...]. Partia i  jej moco-
dawcy zaledwie ustąpili z  bezwzględności poglądów, a  zosta-
wili i tak to, co chcieli wprowadzić”. Przeciw propozycji władz 
lewicowa inteligencja wystąpiła i  z  Klubami Inteligencji Kato-
lickiej, i  z Kościołem. Wcześniej tego nie było…

JAK SIĘ MÓWI NA CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE JADA MIĘSA? – JAROSZ. 
A  JAK SIĘ MÓWI NA CZŁOWIEKA,  
KTÓRY SAM JADA MIĘSO, A  INNYM NIE DAJE? – JAROSZEWICZ

W  czwartek 24 czerwca 1976 roku założenia „zmiany syste-
mu cen” (ogromnych podwyżek cen żywności) przedstawił 

collective schools were established – centres for socialist education.  
Preschool care was disastrous. The trip to a collective school was a 
nightmare for small kids, as there weren’t enough buses. A school 
teacher’s workload was 24 hours followed by 2 unpaid hours. In 
addition, the mandatory revision of student notebooks for some 
teachers, PTA meetings, school events, trips, assemblies etc. were 
very effectively taking up time, just like the long lines in stores to get 
anything before noon. And then there were the ZNP meetings, sub-
botniks, watching TV with secondary students, plenary meetings, and 
conventions starring Comrade Gierek – the First Secretary of the PZPR. 
And most importantly – the Marxist, “scientific” humanities, especially 
in history, blank spots in contemporary history, compulsory reading 
canon decided by the Party, and compulsory Russian courses.

EASTERN BLOC COUNTRIES ARE INDEPENDENT, THEY WILL ALLOW 
SOME HUMAN RIGHTS, AND THE PRL WILL IMPROVE ITS CONSTITUTION

On 1 August 1975 in Helsinki, representatives of 35 countries signed 
the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in 
Europe (CSCE) (the PRL representative was Edward Gierek, who 
was neither the PM, nor the President). The West recognised the 
Eastern Bloc countries (in Polish, we call them Demoludy) as being 
independent of the Soviet Union, and they agreed to let in some 
“democracy” and would be able to take out additional loans. Gierek 
agreed to let Polish citizens of German origin leave for the West, for 
a fee, and received a loan from the West German government. After 
a few months – to balance out Moscow – Gierek announced chan-
ges to the PRL’s Constitution. Art historian Karol Estreicher wrote in 
volume five of his Dziennik wypadków: “The tone of the constitu-
tional changes published […] in the press is milder than what was 
originally announced. Unfortunately however, it is not a victory […]. 
The Party and the powers behind simply toned down the severity 
of their views and left everything they wanted to introduce.” The 
government’s proposition was opposed by the left as well as Catho-
lic Intelligentsia Clubs, and the Catholic Church. That was a first…

WHAT’S A POLISH SYNONYM FOR “VEGETARIAN”? – “JAROSZ”.  
AND WHAT DO POLISH PEOPLE CALL SOMEONE WHO EATS MEAT, 
BUT DOESN’T LET ANYBODY ELSE DO THAT? – “JAROSZEWICZ”

On Thursday, 24 June 1976, PM Piotr Jaroszewicz introduced the 
assumptions of the “Price System Changes” (huge food price 
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w Sejmie premier Jaroszewicz. Zapowiedział „dwudniowe kon-
sultacje społeczne” (pozostawał na nie jeden dzień roboczy) 
i  obiecał rekompensaty – najlepiej zarabiający mieli otrzymać 
najwięcej. To było naprawdę wkurzające.

Od rana 25 czerwca w  kraju wybuchały strajki i  protesty, 
doszło do nich w 112 zakładach w 12 województwach. W Rado-
miu pracownicy stali blisko 4 godziny przed budynkiem Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR, czekając na odwołanie podwyżek – 
w  ramach „konsultacji”. Usłyszeli: „Nie” – ktoś zaczął rabo-
wać sklepy, zapłonął komitet partii. I  zaczęło się bicie na uli-
cach, bicie w komendzie Milicji Obywatelskiej (MO), tzw. ścieżki 
zdrowia, masowe aresztowania. Premier o godz. 20.00 odwołał 
podwyżki, ale oddziały ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji 
Obywatelskiej) tłukły nadal. Z  pracy wyrzucono tysiąc osób, 
na grzywny skazano kilkaset następnych, zapadły wyroki dla 
„prowodyrów” nawet do 10 lat więzienia.

PODWYŻKI NIE MA – SĄ BONY NA CUKIER  
I PRAWIE LEGALNA OPOZYCJA

To nieprawda, że wówczas w  sklepach został tylko ocet – 
zawsze była wódka, a  statystyczny obywatel rocznie wypijał 
prawie 9 litrów alkoholu, tzw. stuprocentowego (nie licząc 
bimbru). Czy społeczeństwo jest w  dobrym stanie, jeśli co 
roku tyle pije? 

Podwyżki cofnięto, a rząd w obronie budżetu wprowadził bony 
na 2 kilogramy cukru po dotychczasowej cenie, bo produkcja 
bimbru z  taniego cukru zagrażała 14 procentom dochodów 
budżetu państwa z podatku od alkoholu.

Represje wobec robotników wywołały współczucie, zmobilizo-
wały w parafiach do zbiórek pieniędzy dla ukaranych. 23 wrze-
śnia 1976 roku w  środowisku skupionym wokół warszawskiej 
drużyny harcerskiej Czarna Jedynka, udzielającym pomocy 
robotnikom, powstał Komitet Obrony Robotników (KOR). Czter-
naście znanych osób, korzystając z  praw gwarantowanych 
przez KBWE, utworzyło prawie normalną opozycję – „prawie”, 
bo tolerowanie przez władze nie wykluczało szykan, aresztów 
i pobić „wrogów socjalizmu”. 29 września ukazał się pierwszy 
numer „Komunikatu KOR”, w  którym podano nazwiska człon-
ków Komitetu, ich adresy i  telefony. 

increases) to the Polish Sejm. He announced “two-day public con-
sultations” (they only had one business day left to discuss them) 
and promised compensations – the best earners were to receive the 
highest amounts. That was seriously aggravating.

Since the morning of June 25, strikes and protests were breaking out 
all over the country – 112 work establishments in 12 voivodeships to 
be exact. In Radom, workers spent almost 4 hours standing around 
in front of the building of the PZPR Voivodeship Committee waiting 
for the price increases to be revoked – as part of the “consultations”. 
The answer was: “No” – someone started to rob stores, someone else 
set fire to the committee building. And then it started: beatings in the 
streets, beatings at the Citizen’s Militia (MO) precincts, running the 
gauntlet, mass arrests. At 8:00 p.m., the Prime Minister revoked the 
raises, but ZOMO (Motorised Reserves of the Citizen’s Militia) were still 
beating people up. A thousand people were fired, several hundred were 
fined, the “ringleaders” were sentenced even to 10 years in prison.

THERE ARE NO INCREASES – WE HAVE SUGAR VOUCHERS AND AN 
ALMOST LEGAL OPPOSITION

It is not true that at that time stores only had vinegar – they always 
had vodka too, and the statistical Pole drank almost 9 litres of the 
so-called hundred percent pure alcohol a year (not counting moon-
shine). Is the society in good condition if there is so much drinking? 

The increases were revoked, and to protect the budget, the govern- 
ment introduced vouchers for 2 kilograms of sugar at the current 
price, because moonshine from cheap sugar threatened 14 percent 
of state budget revenue from alcohol tax.

Repressions against workers caused a wave of sympathy and 
parishes started collecting money for the detainees. On 23 Sep-
tember 1976, the Workers’ Defence Committee (Komitet Ochrony 
Robotników – KOR), which provided assistance to workers, was esta-
blished within the community congregating around the Warsaw scout 
team Czarna Jedynka. Fourteen known people, taking advantage 
of the rights guaranteed by the KBWE, created almost a regular 
opposition – “almost”, being tolerated by the powers that be did 
not exclude harassment, arrests, and beatings of the “enemies of 
socialism”. On 29 September, the first issue of the “Komunikat KOR” 
was published, in which the names of the Committee members, the-
ir addresses, and telephone numbers were listed.
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Niektórzy założyciele KOR wywodzący się z harcerstwa gorzej 
czuli się w  organizacji zdominowanej przez lewicę i  wraz ze 
środowiskami niepodległościowymi założyli 25 marca 1977 
roku prawie legalny Ruch Obrony Praw Człowieka i  Obywate-
la. Potem było więcej organizacji, pojawił się też drugi obieg 
wydawnictw ukazujących się poza cenzurą, powstała opozycja 
wytykająca władzy łamanie Konstytucji. 

PAPIEŻ POLAK, CZYLI WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

16 października 1978 roku, w  poniedziałek, konklawe wybrało 
kard. Karola Wojtyłę na papieża. W  Krakowie rozdzwonił się 
dzwon Zygmunt, telewizyjny dziennik zaczął się o  4 minuty 
później, na posiedzeniu Biura Politycznego PZPR pocieszano 
się: ostatecznie lepszy Wojtyła jako papież tam, niż jako pry-
mas tu. Po raz pierwszy w  komunistycznej telewizji 22 paź-
dziernika transmitowano mszę św. inaugurującą pontyfikat. 
Wśród Polaków wybuchła ogromna radość, były modlitwy 
i duma, i przekonanie, że teraz coś się musi zmienić na lepsze. 
Stefan Kisielewski tak wspominał wybór papieża: „Niesłychane 
posunięcie ze strony kardynałów, a  jakież mądre, jakie nowe 
otwiera perspektywy! Przez kraj przeszedł dreszcz, absolut-
ny, autentyczny wstrząs – historia ruszyła przecież naprzód 
w tym sowieckim grajdołku”. 

Wezwanie papieża z  Warszawy: „[…] wołam wraz z  wami 
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój 
i  odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – było dla Polaków jedno-
znaczne. Tak jak równie ważne słowa o  rządzących wypo-
wiedziane w  Gnieźnie: „Ci bez Chrystusa nie mogą zrozumieć 
swojego narodu, nie potrafią wyciągnąć właściwych wniosków 
z historii, nie rozumieją godności i moralności”. Niektórzy wró-
cili do modlitw i  do kościołów, nastąpiła nowa ewangelizacja 
ludzi dotąd bardziej pochłoniętych konsumpcją, lansowaną 
w dekadzie Gierka jako wyznacznik postępu i nowoczesności. 
Młodzi z  wyżu demograficznego zyskali potwierdzenie, że to 
MY, większość – jesteśmy Polską, a ONI, mniejszość – PRL. Bez 
Jana Pawła II, bez wiary w dobro, bez solidarności, bez zaufania 
do drugiego człowieka nie byłoby ogromnej Solidarności Anno 
Domini 1980.

Some founders of KOR, originating from the scouts, felt uncomforta-
ble in an organisation dominated by the political left and so, together 
with the independence movements, founded the almost-legal Move-
ment for Defense of Human and Civic Rights (Ruch Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela) on 25 March 1977. Later, there were more 
organisations, and a second circulation of publications outside of 
the censorship emerged, and also, opposition was established that 
pointed out instances when the authorities broke the Constitution. 

POLISH POPE, OR ANYTHING’S POSSIBLE

On Monday 16 October 1978, the Conclave elected Cardinal Karol 
Wojtyła as Pope. Sigismund’s Bell rang out in Krakow, the Evening 
News started 4 minutes late, participants of the meeting of the 
PZPR Political Bureau tried to look at the bright side: it’s better that 
Wojtyła is the Pope over there, rather than a Primate over here. On 
22 October, for the first time ever, communist television showed 
Holy Mass inaugurating the papacy. Extreme joy broke out among 
the Polish people, there were prayers, pride, and a belief that finally, 
some things will have to change for the better. Stefan Kisielewski 
recalled the choice of Pope: “An unprecedented move on the part of 
the Cardinals! How wise! What wonderful prospects for the future 
it opens! A tremor went through the country, a totally authentic 
tremor – after all, history finally started moving in this little Soviet 
backwater of ours.” 

The Pope’s call from Warsaw – “[…] I call out with you all: Let your 
Spirit descend! Let your Spirit descend and renew the face of the 
land. This land!” – was very clear for the Polish people. Equally 
important were the words about those in power spoken in Gniezno: 
“Those without Christ cannot understand their nation, cannot draw 
appropriate conclusions from history, cannot understand dignity 
and morality.” Some returned to prayers and churches, a new wave 
of evangelisation swept up people who, up to that time, were more 
concerned with the consumptionism promoted during the ten-year 
rule of Edward Gierek as the sign of progress and modernity. The 
young baby boomers gained confirmation that it was US, the majo-
rity – that is Poland – and THEM, the minority – the PRL. Without 
John Paul II, without faith in goodness, without solidarity, without 
trust for your fellow man, there would be no huge Solidarity of 1980.
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MY IM DAWALIŚMY WĘGIEL, A ONI W ZAMIAN ZA TO  
BRALI OD NAS STATKI

Do dziś zazwyczaj mówi się o rozwoju PRL w czasach Gierka – 
budowano zakłady pracy, mieszkania z  wielkiej płyty, drogi 
i  mosty – ale znacznie rzadziej próbuje się w  „takiej pięknej 
katastrofie” odszukać koszty PRL: zbędne inwestycje, bo opła-
cały się lokalnym władzom, rozwój Ludowego Wojska Polskie-
go, zakupy dla MSW do kontrolowania społeczeństwa, „sprze-
daż” (nieopłacalna) polskich wyrobów do krajów RWPG (Rada 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej), zwłaszcza do ZSRR. Nasz 
władca zewnętrzny za jednego dolara płacił 0,65 rubla trans-
ferowego, „kupując” w  PRL nowoczesne maszyny i  produkty, 
których wytworzenie i  licencja wymagały dewiz. Od 1975 roku 
PRL za ropę naftową płaciła ZSRR dolarami. Ogromna więk-
szość budowanych statków w  PRL trafiała do ZSRR z  dewizo-
wym wyposażeniem. Pomagaliśmy w formie bezzwrotnej brat-
nim krajom: Wietnamowi, Kubie, Egiptowi, Syrii, Irakowi itp. 
Byliśmy krajem podległym, musieliśmy za to płacić, ponosić 
koszty, zadłużać się i spłacać długi. Ze strachu przed kolejnym 
buntem utrzymywano nierealne ceny, zboże było dwa razy 
droższe od chleba, wykupowanego jako pasza, pompowano 
środki w rolnictwo uspołecznione, bo było zgodne z  ideologią. 
A był jeszcze przymus pracy, czyli przerost zatrudnienia.
 

LATO BYŁO JAKIEŚ SZARE, ALE SOLIDARNE

Lato 1980 było marne, deszczowe i zimne, a kolejki dłuższe. Ina-
czej niż w  1976 roku, zamiast dużej podwyżki cen żywności od  
1 lipca wzrosły ceny w bufetach i stołówkach zakładowych. 1 lipca 
w  Mielcu, Sanoku, Tarnowie, Poznaniu, Ursusie – robotnicy prze-
stali pracować, żądali podwyżek, bo ceny wzrosły. Zgłaszano wie-
le żądań i… o dziwo dyrektorzy szybko zgadzali się na podwyżki, 
w Świdniku nawet podpisali porozumienia. O Lublinie mówiono, że 
tam kolejarze „wagony, co do Ruskich szły, to je do szyn przys-
pawali”. Tak naprawdę węzeł kolejowy stanął na 3 dni, bo koleja-
rze zastawili składami rozjazdy i wyłączyli zasilanie trakcji. Ponoć 
„przerwy” w  lipcu pojawiły się w  177 zakładach (90 w  samym 
Lublinie) i  choć gazety i  telewizja skąpo informowały o  „prze-
rwach”, to Radio Wolna Europa wręcz przeciwnie (informacje za 
granicę przekazywali działacze Komitetu Samoobrony Społecznej 
„KOR”). 14 sierpnia stanęła Stocznia Gdańska im. Lenina w strajku 
zorganizowanym przez Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża.

WE GAVE THEM COAL AND IN RETURN,  
THEY TOOK OUR SHIPS

Even today, people still talk about the development of the PRL during 
Gierek’s rule – new jobs were created, prefabricated panel apartment 
blocks, roads and bridges were built – however, it is very rare that 
someone would try to locate the costs of the PRL “in this beautiful 
catastrophe”: unnecessary investments, because they were profitable 
for the local government, development of the Polish People’s Armed 
Forces, purchases for the Ministry of Foreign Affairs to exert control 
over society “sales” (unprofitable) of Polish products to the Council 
for Mutual Economic Assistance (RWPG) States, mainly the USSR. While 
“buying” modern machines and products in the PRL, the production of 
which required foreign currencies, our external ruler paid 0.65 transfer 
roubles per dollar. Since 1975, the PRL purchased crude oil from the 
USSR and paid dollars for it. The vast majority of ships built in the 
People’s Republic of Poland were transported to the USSR with foreign 
equipment. We provided nonreturnable aid to our sister states: Viet-
nam, Cuba, Egypt, Syria, Iraq, etc. We were a subordinate country and 
we had to pay for it, incur costs, take out and repay debts. Unreaso-
nable price levels were kept out of fear of another mutiny, grain was 
twice the price of bread, which was bought as animal feed, socialised 
farming received huge subsidies because it conformed to ideology. And 
there was also the compulsion to work, i.e. excessive employment.

SUMMER WAS KINDA’ GREY, BUT SOLIDARY

The summer of 1980 was miserable, rainy, and cold, and the lines 
were even longer. Unlike in 1976, instead of a large increase in food 
prices, the prices in company buffets and canteens were increased 
as at 1 July. On 1 July, in Mielec, Sanok, Tarnów, Poznań, and Ursus 
– workers stopped working, demanded raises since the prices have 
increased. Many demands were submitted and… surprisingly, direc-
tors quickly agreed to increase remunerations; in Świdnik, they even 
signed agreements. In Lublin, it was said that the railroad workers 
“welded railcars that were supposed to be given to the Ruskies to 
the tracks.” In fact, the entire railway node was out of commission 
for 3 days, because the workers blocked junctions with railcars 
and cut off power from the traction lines. Reportedly, “stoppages” 
occurred in 177 work establishments (90 in Lublin alone) and alth- 
ough information about them in the newspapers and on television 
were scarce, Radio Free Europe had an overabundance (information 
was provided abroad by activists of the “KOR” Social Self-Defence 
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ROBOTNICY MUSZĄ MIEĆ SWOJĄ ZAWODOWĄ REPREZENTACJĘ.  
INACZEJ KAŻDY KONFLIKT O PŁACE BĘDZIE KOLEJNYM PRZELEWEM 
KRWI – JAN OLSZEWSKI W  1975 ROKU

Pojawiło się 21 postulatów, które trafiały do przekonania Pola-
ków. Zwiększający się zasięg strajków, wprowadzenie prohibi-
cji w Gdańsku uchwałą Międzyzakładowego Komitetu Strajko-
wego (MKS), rozmowy delegacji rządowej ze strajkującymi – to 
były gorące tematy rozmów Polaków. 26 sierpnia po raz pierw-
szy w  telewizji oglądaliśmy kazanie prymasa Wyszyńskiego 
z  Jasnej Góry, jakieś nie takie – ocenzurowane rzecz jasna. 
I  w  końcu podpisanie porozumienia obejrzałem w  telewizji, 
tak jak Wałęsę z wielkim długopisem i Matką Boską w klapie.

WSK RZESZÓW STRAJKUJE – W ZASADZIE MUSI

We wrześniu 1980 roku rozpoczął się strajk w  rzeszowskiej 
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) (ok. 13 tys. pra-
cowników), bo według władz lokalnych „porozumienia rządo-
we obowiązują tylko tam, gdzie zostały podpisane”. Od tygodni 
zresztą powtarzano: „Kto staje, ten dostaje”. Do znanych już 
postulatów o  podwyżki, o  zgodę na niezależne związki zawo-
dowe, o uwolnienie więźniów politycznych, o zniesienie cenzu-
ry, dodawano inne: żeby pozwolić na demokratyczne wybory 
do wszystkich organizacji społeczno-politycznych i  do Sejmu, 
ustanowić 3 Maja świętem państwowym, kontrolować i poda-
wać do publicznej wiadomości informacje o wymianie towaro-
wej z zagranicą, wprowadzić reformę programową w szkołach, 
a  do szkół średnich przyjmować młodzież według uzdolnień, 
a nie według pochodzenia i poparcia, zrównać przywileje uspo-
łecznionych gospodarstw rolniczych z  tymi dla gospodarstw 
indywidualnych, wykorzystać kadrę techniczną do rozwoju 
i postępu gospodarczego zamiast kupować niepotrzebne licen-
cje. Jeśli takie postulaty wysuwają robotnicy WSK – to na co 
jeszcze czekamy? 

BUDŻETÓWKA BEZ PRAWA DO STRAJKU TEŻ MA ŻĄDANIA – 
I  TO JAKIE

W szkołach nowe związki były różnie przyjmowane; nauczycie-
le byli upartyjnieni, istniało wśród nich silne poczucie odrębno-
ści, zawód cieszył się autorytetem. Po kilku dniach września 

Committee). On 14 August, the Lenin Shipyard in Gdańsk went on 
strike on the initiative of the Coastal Free Trade Unions.

WORKERS MUST BE REPRESENTED. OTHERWISE, EVERY CONFLICT 
ABOUT PAY WILL END IN BLOODSHED – JAN OLSZEWSKI IN 1975

There were 21 postulates which struck a chord with the Polish. 
Increasing the range of the strikes, the introduction of prohibition in 
Gdańsk by way of a resolution of the Inter-Enterprise Strike Commit-
tee (MKS), talks between the government delegation and strikers – 
these were hot topics the Poles’ talked about. On 26 August, for the 
first time, we could watch a sermon by Primate Stefan Wyszyński 
delivered from Jasna Góra on TV; it seemed a bit off though – cen-
sored of course. And finally, I watched the signing of the agreement 
on television, just like I watched Wałęsa, with a huge pen and Mary 
Mother of God on his lapel.

WSK RZESZÓW GOES ON STRIKE – IT PRETTY MUCH HAS TO

In September 1980, a strike began at the Rzeszów Communication 
Equipment Factory (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – WSK) 
(approx. 13,000 employees), because, according to the local autho-
rities, “government agreements apply only in places where they were 
signed”. After all, it was repeated for weeks that: “Who stops, gets”. 
The previously known demands for pay raises, accepting indepen-
dent trade unions, freeing political prisoners, and abolishing censor-
ship were supplemented with: allowing for democratic elections for 
all social and political organisations as well as the Sejm, make 3 May 
a national holiday, control and publish information on international 
commodity exchange, introduce a school programme reform, and 
have high school recruitment based on merit instead of familial and 
other connections, equalise privileges of socialised and private agri-
cultural holdings, use the technical staff for development and eco-
nomic progress, instead of buying useless licenses. If such demands 
are made by WSK employees – then what are we still waiting for? 

THE PUBLIC SECTOR WITHOUT THE RIGHT TO STRIKE HAS ITS OWN 
DEMANDS – AND OH BOY ARE THEY SOMETHING

In schools, the reaction to the new trade unions varied; teachers 
were part of the Party, they had a strong sense of independence, 
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wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami, że w  Gdańsku, Warsza-
wie, Krakowie, we Wrocławiu i  Lublinie nauczyciele są w  Soli-
darności, mają swoje postulaty („postulat” – to słowo zrobiło 
oszałamiającą karierę), a  w  Gdańsku nawet zaczęli domagać 
się rozmów z  delegacją rządową, tak samo jak pracownicy 
służby zdrowia i kultury. Plakaty na ulicach i skutecznie prze-
prowadzony 3 października pierwszy, zarządzony przez Kra-
jową Komisję Porozumiewawczą (KKP), jednogodzinny strajk 
ostrzegawczy w obronie podpisanych, a niewypłacanych pod-
wyżek płac, przeciw blokowaniu rozwoju Związku i  o  dostęp 
do środków masowego przekazu przemogły ostatnie opory – 
chcieliśmy z Solidarnością zmienić oświatę i pracę nauczycieli. 
W  mojej szkole, czyli w  Zespole Szkół Mechanicznych, znala-
złem chętnych, najpierw wśród nauczycieli zawodu (mieli kole-
gów w WSK, przynosili stamtąd ulotki, bardzo chcieli Związku 
w  szkole), potem trwały dyskusje w  pokoju nauczycielskim 
i  na korytarzu, powstał komitet założycielski Solidarności. 
Podpisy o przystąpieniu złożyło 112 osób spośród 163 pracow-
ników, później związkowców jeszcze przybyło. Do Międzyza-
kładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności (MKZ) przy-
niosłem te listy 7 października. W szkole pracowałem dopiero  
4 lata, a zostałem przewodniczącym komitetu założycielskiego, 
potem komisji zakładowej. Wszedłem w  skład MKZ – miałem 
legitymację ze zdjęciem, mogłem zabierać głos w  obradach; 
te obrady to odrębna opowieść – mnóstwo nieznanych sobie 
mężczyzn, kobiet znacznie mniej, wszyscy mówią sobie na ty, 
chmura dymu z  papierosów (palono za otwartymi drzwiami, 
żeby nie stracić czyjejś wypowiedzi), komentarze na gorąco, 
kolejki do zabrania głosu w  dyskusji i  już się znamy. Znacz-
ki związkowe stały się bardzo pożądane – były plastikowe, 
z wtopioną agrafką, członkowie bardzo chcieli je mieć i nosili je 
z dumą. Byłem teraz zapraszany do szkół jako „człowiek z Soli-
darności”, często na posiedzenia rady pedagogicznej, by odpo-
wiedzieć na pytania o  Solidarność wśród nauczycieli, a  jeżeli 
nauczyciele byli już dogadani – posiedzenie kończyło się gło-
sowaniem: „Kto za przystąpieniem do Solidarności?” i  chętni 
wychodzili do innej sali, by utworzyć komitet założycielski koła 
i  zebrać podpisy. W  mieście szło łatwiej, poza Rzeszowem – 
trudniej. A przecież w tym samym czasie trwała walka o reje-
strację Związku, o dostęp do mediów, o własny tygodnik. Gdzie 
był duży zakład z Solidarnością, tam w mniejszych zakładach 
Związek też szybko powstawał. W Mielcu (WSK – 22,5 tys. pra-
cowników, ponad 21 tys. w  Związku) we wszystkich szkołach 
i placówkach powstała Solidarność, głównie w listopadzie 1980 

the profession was well-respected. After a few days in September, 
we knew that we are not alone, that teachers in Gdańsk, Warsaw, 
Krakow, Wrocław, and Lublin are members of Solidarity, have their 
demands (“demands” – the word made a stunning career), and in 
Gdańsk, they even started to demand to talk with a government 
delegation, the same as people working in healthcare and the cul-
tural sector. Posters on the streets and an effective first one-hour 
warning strike on October 3 conducted by the National Coordina-
ting Commission (KKP) in defence of the agreed-upon wage raises 
that were not paid out, against blocking the Union’s development, 
and for access to the mass media broke the last bits of reluctance 
– we wanted to change the education system and teachers’ work 
alongside Solidarity. At my school, i.e. in the Mechanical Schools 
Complex, I found eager teachers, first among vocational teachers 
(they had colleagues at the WSK, brought leaflets from there, they 
wanted the Union in the school very much), then we had discus-
sions in the teacher’s room and in the corridors, and the founding 
committee of Solidarity was established. 112 out of 163 employ- 
ees signed the accession, and later, the numbers swelled. I brought 
these letters to the Solidarity Inter-Enterprise Founding Commit- 
tee (MKZ) on 7 November. I started work as a schoolteacher only 4 
years earlier, and still I became a chair of the founding committee 
and later, the enterprise commission. I joined the MKZ – I had an 
ID card with a photograph, I could speak during a session; these 
sessions are a separate story altogether – a lot of unknown men, 
very few women, everybody’s on a first name basis, there is a cloud 
of cigarette smoke (people smoked through open doors so as not 
to miss any speeches), live commentary, queues to speak in the 
discussion, and we all know each other already. Trade union badges 
became very desirable – they were made out of plastic, with an 
embedded safety pin, every member wanted to have one and they 
wore them with pride. I was now invited to schools as a “man of 
Solidarity”, often to the sessions of teachers boards, to answer 
questions about Solidarity, and if the teachers were already on 
board – the meeting would end with a vote: “Who’s for joining Soli- 
darity?” and proponents would go to another room to establish  
a founding committee and collect signatures. It was easier in the 
city, except for Rzeszów – it was more difficult. And at the same 
time, we were struggling to register the Union, to have access to 
the media, and our own weekly publication. Wherever there was 
a large enterprise with Solidarity, cells were quickly established in 
smaller establishments. In Mielec (WSK – 22,500 employees, over  
21,000 in the Union) Solidarity was founded in all schools and  
institutions, mainly in November 1980, after signing an agreement 
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roku, po podpisaniu porozumienia z ministrem oświaty. W Łań-
cucie, Sędziszowie, Ropczycach, Kolbuszowej, Leżajsku, Soko-
łowie, Rakszawie też się udało; duże szkoły, zwłaszcza zespoły 
szkół, szybciej przezwyciężały opór ZNP, pazurami broniącego 
nauczycieli przed „antysocjalistyczną zarazą”.

CZY TO SĄ SPRAWY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO?

Gdy zakładanie kół Solidarności w  szkołach jeszcze trwa, 
w  Gdańsku 12 października z  kilku środowisk regionalnych 
powstaje Krajowa Komisja Koordynacyjna (KKK) Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która będzie reprezentowała 
nauczycieli. Główne żądania to podwojenie nakładów na oświa-
tę, obniżenie pensum godzin pracy nauczyciela i  wałęsówka 
(podwyżka nadal nie była wypłacona). 7 listopada po kolejnych 
unikach ministerstwa 11 osób z  KKK Oświaty i  Wychowania 
postanawia okupować salę w  gdańskim Urzędzie Wojewódz-
kim i  czekać na rzetelne rozmowy. Podobnie czyni liczniejsza 
delegacja KKK Zdrowia, a 12 listopada okupację zaczynają pra-
cownicy kultury – w  najładniejszej sali urzędu. KKK Oświaty 
prosi nauczycieli z  innych regionów o  wsparcie. 8 listopada 
w MKZ, gdzie zaglądam po pracy, pokazują mi depeszę z KKK. 
Wypada wesprzeć kolegów, szukam drugiej osoby i  znajduję 
ją w Zespole Szkół Samochodowych, panią Elżbietę Milewską-
-Mitkę. Lecimy samolotem do Warszawy. Na lotnisku ogromne 
zaskoczenie – spotykamy delegację KKK wprost z okupowanej 
sali nr 920 w Gdańsku, w opaskach, ze znaczkami Solidarności; 
przyleciała na jutrzejsze spotkanie z sejmową Komisją Oświa-
ty i  Wychowania. Z  pierwszej ręki dowiadujemy się o  stanie 
rozmów, już wiemy, że negocjatorzy z  Gdańska nie potrze-
bują pomocy – dołączymy do Grupy Wspierającej. Odlatujemy 
do Gdańska, śpimy, z  rana wychodzimy do naszego Centrum. 
Miasto oklejone ulotkami, zwłaszcza przejścia podziemne, 
w  oknach wystawowych plakaty i  komunikaty przyklejone od 
środka – nie sposób tego wszystkiego przeczytać. Docieramy 
do Szkoły Podstawowej na ul. Osiek 12, gdzie jest dowództwo: 
tutaj są informacje, tu ludzie znoszą żywność, stąd ulotki są 
wysyłane w  Polskę. Wracamy do biblioteki, tam od dotych-
czasowego drukarza otrzymuję skrócony instruktaż obsługi 
powielacza ręcznego i  elektrycznego – już wiem o  uzupełnia-
niu farby, o rozcieńczaniu, gdyby nie schło, o papierze i usuwa-
niu zacięć. On wraca do domu, ja obejmuję urząd. W  przerwie 
drukowania idziemy do Urzędu Wojewódzkiego, odwiedzamy 

with the minister of education. We also managed to do it in Łańcut, 
Sędziszów, Ropczyce, Kolbuszowa, Leżajsk, Sokołów, Rakszawa; lar-
ge schools, especially school complexes, were faster to overcome 
the resistance of ZNP, which fought tooth and nail to defended the 
teachers against the “anti-socialist plague”.

ARE THESE TRADE UNION ISSUES?

While the establishment of Solidarność in schools is still in progress,  
the NSZZ “Solidarity” National Coordination Commission (KKK) of 
Education is established in Gdańsk on 12 October to represent 
teachers. The main demands concern doubling the expenditure on 
education, reducing teacher workloads, and the Wałęsówka (the 
raise was still not paid out). On 7 November, after constant dodging 
by the ministry, 11 persons from the Education KKK decided to occu-
py a room in the Gdańsk Voivodeship Office and wait to have honest 
talks. A larger delegation of the Health KKK does something similar, 
and on 12 November, employees of the cultural sector begin their 
occupation – in the nicest room of the office. The Education KKK 
asks teachers from other regions for their support. On 8 Novem-
ber, in the MKZ, where I drop by after work, they show me a wire 
from the KKK. The polite thing to do is to support our colleagues, I 
start looking for another person and find her at the Motor Vehicle 
Engineering School Complex – Ms. Elżbieta Milewska-Mitka. We take 
a plane to Warsaw. At the airport, we face a huge surprise – we 
meet the KKK delegation coming straight from the occupied room 
920 in Gdańsk, with their armbands and Solidarity pins; they flew 
over for a meeting with the Sejm Education Commission that was 
supposed to be held on the next day. We get firsthand news on 
the state of the talks and realise that the negotiators from Gdańsk 
don’t help – we’ll be joining the Support Group. We fly to Gdańsk, 
get some sleep, and leave for our Centre in the morning. The city is 
covered with leaflets, in particular underground passages, posters 
and messages are hanging on the inside of display windows – it’s 
impossible to read it all. We reach the Primary School at ul. Osiek 
12, where the command post is located: here, it is here we can get 
some information, it is here that people bring food supplies, it is 
from here that the leaflets are sent out all over Poland. We go back 
to the library, once there, I receive an abbreviated manual for the 
hand-operated and electrical copying machine from the previous 
printer – I already know how to refill paint, about dilution, what to 
do if it doesn’t dry, about paper, what to do when it jams. He goes 
back home, I take over his post. During a break in the printing, we go 
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wszystkie trzy komitety z budżetówki, przekazuję im pozdro-
wienia z Rzeszowa. Atmosfera wspaniała, większość punktów 
porozumienia jest uzgodniona, ale do finału jeszcze daleko. 
Wpada łącznik, zamawia druk; papier jest okropny, żółtawy, 
drukarz zielony, a potem czarny – od farby (nigdy jeszcze tak 
często i  tak długo nie myłem rąk). Kończę powielanie gdzieś 
nad ranem, zawijamy paczki ulotek w  papier, ktoś je odbiera, 
błyskawicznie zasypiam. 

Wałęsa zapowiada w  imieniu KKP, że powstrzymywanie straj-
ków obowiązuje do poniedziałku, 17 listopada. W  sobotę  
15 listopada o godz. 14.30 rozpoczynają się rozmowy z delega-
cją rządową i jest zgoda na dwa główne punkty. O godz. 22.00 
dzwonię do Rzeszowa z  radosną wiadomością, że strajk się 
kończy, ale… tak nie jest. Telefony milkną, a  łącznik wyjaśnia, 
że delegacja rządowa przerwała rozmowy i  wróci do rozmów 
w  niedzielę. Na salę wchodzą kolejni nauczyciele z  Gdańska 
i z kraju, z Grupy Wspierającej, chcą być świadkami historycz-
nego porozumienia. Robi się tłoczno. Znów przerwa, podob-
no teraz drukują teksty. Wraca delegacja rządowa, przynoszą 
wydruki, Roman Lewtak z  Solidarności i  minister Krzysztof 
Kruszewski podpisują wreszcie porozumienie. Jest poniedzia-
łek 17 listopada, godz. 4.22 – długie oklaski i  Hymn, potem 
Rota. Wychodzą, zostajemy we własnym gronie, radość. No 
i  czekamy na tekst porozumienia, żeby zawieźć do regionów. 
Minister Kruszewski jeszcze tego samego dnia w południe pod-
pisał z  ZNP takie samo porozumienie, żeby „nie faworyzować 
jednego związku w oświacie”. 

ZMIENIAMY OŚWIATĘ NA MNIEJ MARKSISTOWSKĄ

Wracam do Rzeszowa z  porozumieniem, które otworzyło dro-
gę do znacznie dłuższych negocjacji z  ministerstwem: o  pro-
gram nauczania języka polskiego, o  program historii (wejdzie 
taki przedmiot do szkół zawodowych), o  wychowanie obywa-
telskie, o  nauczanie przedszkolne i  początkowe. Klasa może 
liczyć do 25 uczniów; ujawniliśmy „prawo powielaczowe” – 300 
niejawnych zarządzeń, które wykorzystywano po znajomości – 
i  mamy pozwolenie na naukę języka zachodniego, obok nauki 
języka rosyjskiego. Są i  wieści finansowe – wreszcie będzie 
wypłacona w  oświacie wałęsówka (850 zł), od stycznia 
otrzymamy trzynastkę, za 2 lata pensum będzie obniżone do  
18 godzin, już niedługo pensja wzrośnie powyżej średniej 

to the Voivodeship Office, visit all three public sector committees, I 
convey best wishes from Rzeszów. The atmosphere was wonderful, 
most of the points of the agreement are decided on, but the end 
is still far away. A liaison drops by and places a printing order; the 
paper is horrible, yellowish, the printer himself is green and later 
black – from the ink (never before have I been washing my hands 
so thoroughly and so often). I finish copying sometime in the early 
morning, we wrap leaflet sets in paper, someone picks them up, I 
fall asleep instantly. 

Wałęsa announces on behalf of the KKP that the suspension of stri-
kes is effective until Monday, 17 November. On Saturday, 15 Novem-
ber, at 2:30 p.m., talks with the government delegation begin and 
consent is reached on two main points. At 10:00 p.m. I call Rzeszów 
with joyous news that the strike is ending, but… it’s not so. The 
telephones go silent, and the liaison explains that the government 
delegation interrupted the talks which will be renewed on Sunday. 
More teachers from Gdańsk and the rest of the country, the Sup-
port Group, enter the room – they want to witness this historical 
agreement. It’s getting crowded. Another break, apparently they’re 
printing the texts. The government delegation returns, the prints 
are brought in, Roman Lewtak of Solidarity and Minister Krzysztof 
Kruszewski finally sign the agreement. It is Monday, 17 November, 
4:22 p.m. – long applause and the National Anthem then the Rota 
are sung. They leave, we stay in familiar company, happiness all 
around. And we wait for the text of the agreement, so we can take 
it to the regions. On the same day at midday, Minister Kruszewski 
signed the same agreement with the ZNP so as “not to favour one 
of the unions in the education sector”. 

WE’RE CHANGING EDUCATION TO BE LESS MARXIST

I return to Rzeszów with an agreement which paved the way to 
significantly longer negotiations with the ministry: about the Polish 
language teaching programme, about the history programme (this 
subject will now be taught in vocational schools), about civic educa-
tion, about kindergarten and elementary education. The class may 
consist of up to 25 students; we have disclosed the “copying law” 
– 300 confidential resolutions which were used among friends – and 
we have permission to teach a Western language in addition to Rus-
sian. We get financial news as well – the education sector will finally 
get the “Wałęsówka” (PLN 850), we’ll be getting our 13th paycheck 
from January, in 2 years the workload will be lowered to 18 hours, 
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krajowej i  będzie porównywalna z  pensją pracowników inży-
nieryjno-technicznych, będzie dodatek dla nauczycieli pracu-
jących na wsi, a ojcowie też będą mogli korzystać ze zwolnień 
w celu opieki nad dzieckiem. Dziesięciolatka nie będzie realizo-
wana, nakłady na oświatę mają wzrosnąć dwa razy. 

Od tego dnia znacznie łatwiej było przekonać nauczycieli 
i  innych pracowników szkół, że już jest sukces i  może być  
lepiej – ale w małych gminach nadal było odstraszanie i zastra-
szanie. Cztery dni po powrocie z Gdańska koła i komisje zakła-
dowe oświaty łączą się w Komisję Porozumiewawczą Oświaty 
przy MKZ w  Rzeszowie. Wielka aula Zespołu Szkół Budowla-
nych, słabo oświetlona, mikrofony, długa dyskusja, przesłu-
chanie kandydatów – tajne wybory. Zostaję przewodniczącym. 
Wkrótce wchodzę w  skład Prezydium KKK Oświaty i  Wycho-
wania w  Gdańsku, w  którym dominują koledzy i  koleżanki 
z Gdańska. Rady pedagogiczne zgodnie z porozumieniem mogą 
w  tajnym głosowaniu odwołać dyrektora. Odwołano mniej niż 
jeden procent dyrektorów, ale stają się oni bardzo uczynni – 
niektórzy sami odchodzą.

SOLIDARNOŚĆ TO NAPRAWDĘ SOLIDARNOŚĆ

23 listopada dociera wieść o potężnym trzęsieniu ziemi we Wło-
szech. Solidarność dopiero co zalegalizowana, w trakcie organi-
zacji, ale postanawia pomóc. Rozpoczynają się zbiórki pieniędzy, 
by kupić żywność, namioty, koce. Mam zadanie – spakować kil-
kaset koców, ale pomocnicy się wykruszają. Przy tej samej ulicy, 
gdzie mieści się MKZ, jest moja szkoła, więc proszę o  pomoc 
uczniów ze starszych klas o  pożyteczne prace społeczne. Zga-
dzają się. Do każdego koca dokładamy znaczek Solidarności 
(taki ówczesny PR – public relations). 14 stycznia 1981 roku 
burmistrz Avellino koło Neapolu dziękuje delegacji Solidarności, 
wracającej z wizyty u papieża Jana Pawła II, za pomoc dla miesz-
kańców zniszczonego trzęsieniem ziemi miasteczka. Może tam 
trafiły koce spakowane przez moich uczniów?

ALBO WOLNE SOBOTY, ALBO REFORMA GOSPODARCZA

W  końcu roku 1980 oczekiwaliśmy wprowadzenia wszystkich 
wolnych sobót od Nowego Roku, na ten postulat rząd zgodził 
się w  Porozumieniu Jastrzębskim. Dla oświaty było to ważne, 

soon, our pay rate will increase to above the national average and 
will be similar to the rate of engineers and technical specialists, 
teachers working in rural areas will receive a bonus, and fathers 
will also be eligible for parental leaves. The ten-year plan will not 
be implemented anymore, outlays for education doubled.

From that day onwards, it was much easier to convince teachers 
and other school employees that success has already been achieved 
and things can get even better – however, small gminas still suffered 
from deterrence and intimidation. Four days after returning from 
Gdańsk, workplace associations and commissions in education all 
combine into the Education Liaison Commission (Komisja Porozu-
miewawcza Oświaty) with the MKZ in Rzeszów. The Great Auditorium 
of the Construction School Complex, poorly lit, microphones, long 
discussion, candidate interviews – secret ballot. I’m named Chair. 
Soon, I become part of the Education KKK Presidium in Gdańsk, 
which is dominated by colleagues from that city. In accordance 
with the agreement, teacher councils may revoke the headmaster 
by way of a secret ballot. Less than one percent of headmasters 
were dismissed, but they became very accommodating – some 
leave on their own.

SOLIDARITY REALLY MEANS SOLIDARITY

On 23 November, we get news of a huge earthquake in Italy. Soli-
darity has only recently been legalised, still organising itself, but 
still, it decides to help. Money collections begin to buy food, tents, 
blankets. I have a task – pack several hundred blankets, but helpers 
seem to be thinning out. My school is located on the same street as 
the MKZ, so I ask the senior students to put in some useful work. 
They agree. We attach a Solidarity pin to each blanket (our own 
little PR initiative). On 14 January 1981, the mayor of Avellino near 
Naples thanks the Solidarity delegation returning from a visit with 
Pope John Paul II for their help to the citizens of the town raised 
by the earthquake. Maybe that’s where the blankets packed by my 
students ended up?

EITHER FREE SATURDAYS OR AN ECONOMIC REFORM

At the end of 1980, we expected the introduction of free Saturdays 
starting after New Year’s – the government agreed to this demand 
in the Jastrzębie-Zdrój Agreement. It was important for the education 
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bo chcieliśmy pracować przez cały rok szkolny pięć dni w tygo-
dniu, żeby nie trzeba było stosować dwóch planów lekcji. Dopie-
ro w grudniu rząd zadecydował, że w 1981 roku będzie 25 wol-
nych sobót, KKP ogłosiła, że soboty w  styczniu 1981 roku są 
wolne i  członkowie Solidarności nie poszli do pracy. 30 stycz-
nia, po kolejnych negocjacjach na najwyższym szczeblu – Wałę-
sy z  premierem Pińkowskim – uzgodniono zmianę podpisanych 
porozumień: w  górnictwie wszystkie wolne soboty i  niedziele, 
a  w  innych zawodach przejściowo, tylko w  1981 roku, ustalo-
no trzy soboty wolne w  miesiącu, czwarta robocza. Ustępstwo 
wobec rządu nie przyniosło wówczas sukcesu negocjacyjne-
go – rolnicy nie dostali zgody na rejestrację swojego związku 
zawodowego (cały czas trwał strajk rolników w  Rzeszowie), 
a  Solidarność – dostępu do mediów. KKP, mimo krytyki, ugodę 
zatwierdziła i  odwołała strajk ostrzegawczy zaplanowany na 
3 lutego. Do 1989 roku w  szkołach będą dwa rozkłady lekcji, 
z  sobotą roboczą i  sobotą wolną, tak jak na dworcach auto-
busowych i  kolejowych. Po 13 grudnia 1981 roku liczba sobót 
roboczych wzrośnie – towarów na rynku od tego nie przybędzie.

STRAJK RZESZOWSKI

Podział majątku po byłych związkach zawodowych był skan-
daliczny – w  Rzeszowie postanowiliśmy okupować budynek 
Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN). Do strajku dołączyli 
rolnicy indywidualni protestujący przeciw traktowaniu ich jak 
obywateli drugiej kategorii, mimo że to oni dostarczali więk-
szość żywności. Ten strajk rolników wyzwolił ogromną falę 
solidarności na Podkarpaciu: związkowcy zbierali dla nich pie-
niądze, wysyłali warty pod budynek byłej Wojewódzkiej Rady 
Związków Zawodowych, rezygnowali z  posiłków regeneracyj-
nych i  wielkie gary przywożono z  zakładów dla rolników, MKZ 
drukował dla nich komunikaty i  ulotki, odbywały się straj-
ki solidarnościowe, itp. KKP zaangażowała się we wsparcie 
i wreszcie Porozumienie Ustrzycko-Rzeszowskie podpisano.

PARA W GWIZDEK

Mimo zawarcia porozumienia w  Rzeszowie władze odmawia-
ły rejestracji związku rolników, więc ci w  Bydgoszczy rozpo-
częli okupację lokalnej siedziby Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego (ZSL), a  ich argumenty mieli przedstawić koledzy 

sector, because we wanted to work five days a week for the whole 
school year so that we wouldn’t need to develop two separate time-
tables. It took until December for the government to decide that there 
will be 25 free Saturdays in 1981; the KKP announced that Saturdays in  
January 1981 were free and Solidarity members did not go to work. 
On 30 January, after yet another round of negotiations at the highest 
level – Wałęsa with Prime Minister Pińkowski – a change of the signed 
agreements was agreed: all Saturdays and Sundays are free for miners, 
and temporarily for other professions, in 1981 only, three Saturdays per 
month were agreed to be days free from work, the fourth would be a 
regular business day. The concession towards the government did not 
bring about a negotiation success at that time – farmers were not 
approved to register their own union (the strike of farmers in Rzeszów 
was still on at that time) – and Solidarity was refused access to the 
media. Despite criticism, the KKP approved the settlement and dis-
missed the warning strike scheduled for 3 February. Until 1989, there 
will be two timetables at schools, one with a working Saturday and 
one with a free Saturday, just like at bus and railway stations. After 
13 December 1981, the number of working Saturdays will increase, al- 
though it won’t make more goods appear on the market.

RZESZÓW STRIKE

The division of assets of former trade unions was scandalous – in 
Rzeszów, we decided to occupy the building of the Voivodeship 
National Council (WRN). The strike was joined by individual farmers 
who were protesting against being treated as second-class citizens, 
even though they were the main food suppliers. This farmers’ strike 
unleashed a huge wave of solidarity in Podkarpacie: trade unions 
collected money for them, sent sentries to the building of the for-
mer Voivodeship Council of Trade Unions, resigned from regenerati-
ve meals and large pots were brought from work establishments to 
farmers, the MKZ printed messages and leaflets for them, solidarity 
strikes were organised, etc. The KKP committed itself to the support 
and, finally, the Ustrzyki-Rzeszów Agreement was signed.

WASTED EFFORT

Despite conclusion of the agreement in Rzeszów, the authorities refu-
sed to register the farmers’ union, so the ones in Bydgoszcz occupied 
the local seat of the United People’s Party (Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe – ZSL), and their arguments were to be presented by their 
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z Solidarności 19 marca na sesji WRN, w uzgodnionym punkcie 
obrad. Sesję zakończono, głosu przedstawicielom Solidarności 
nie udzielono, a  uzgadnianie z  radnymi komunikatu o  skanda-
licznym wydarzeniu przerwał oddział Milicji Obywatelskiej (MO) – 
usunął z budynku radnych i delegację Solidarności tak, że trzej 
ludzie Solidarności zostali pobici. Związek protestował – 27 mar-
ca odbył się czterogodzinny strajk ostrzegawczy. Nigdy wcze-
śniej i nigdy później strajk nie był tak dobrze przyjęty, oburze-
nie na rząd tak powszechne, a strajk tak masowy: z wyjątkiem 
pracy w  ruchu ciągłym prawie wszystkie zakłady i  instytucje 
stanęły, w szkołach wpisano do dzienników: „Strajk ostrzegaw-
czy NSZZ »Solidarność«” itp. Pracownicy służby zdrowia i  inni, 
którzy nie mogli przerwać pracy, założyli strajkowe opaski. KKP  
powołała Krajowy Komitet Strajkowy (KKS), a  MKZ przeniosły 
się do dużych zakładów pracy. Strajk generalny został wyzna-
czony na 31 marca. Przed rozmowami ostatniej szansy dele-
gację KKP przyjął prymas Wyszyński i  zachęcał do zgody. Do 
Warszawy pojechała delegacja bez prawa podpisywania cze-
gokolwiek – mieli przywieźć odpowiedź rządu, a  KKP podjąć 
decyzję. Delegacja rozmawiała, niespodziewanie… w  „Dzienni-
ku Telewizyjnym” Andrzej Gwiazda odczytał tekst porozumienia 
i odwołał strajk. W kraju nastąpiła ogromna konsternacja, setki 
pytań pozostawały bez odpowiedzi, powstało zamieszanie. Cze-
kaliśmy na wynik obrad KKP w Stoczni Gdańskiej; rzeczywiście 
była burza, ale posiedzenie KKS i KKP uznało porozumienie war-
szawskie i  odwołanie strajku przez delegację kierowaną przez 
Wałęsę za zgodne – w tej sytuacji – z decyzją KKP.

Czy odwołania strajku mógł dokonać Wałęsa zgodnie z uchwa-
łą KKP? Nie mógł. Czy KKP odwołałaby strajk po informacjach 
od grupy skierowanej na rozmowy? Nie wiem, ale raczej nie. 
Czy wówczas można było straszyć, np. sowieckimi dywizjami 
na ćwiczeniach „Sojuz 81”? Pewnie tak. Czy Sowieci chcieli spa-
cyfikować PRL? Nie, mieli to zrobić ich podwładni z PZPR. Czy 
przeszłość Lecha Wałęsy miała z jego decyzją coś wspólnego? 
Może. Czy przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego 
były zakończone? Nie. Czy kiedykolwiek później Solidarność 
miała większe poparcie? Nie. Po raz drugi (pierwszy raz to 
zakończenie strajku w Stoczni Gdańskiej 16 sierpnia 1980 roku) 
Wałęsa zawiódł jako negocjator. Ogromne zaufanie do Wałęsy, 
ogromne zaufanie do Solidarności zadecydowało, że KKP prze-
łknęła złamanie własnej uchwały (związkowcy też). Na sku-
tek decyzji Wałęsy i zespołu negocjacyjnego już nigdy ogromna 
większość nie przeprowadziła strajku generalnego przeciwko 

colleagues from Solidarity on 19 March at the WRN session, in the 
agreed point of order. The session ended, the Solidarity representa- 
tives were not allowed to speak, and the process of developing a joint 
message with the councillors concerning this scandal was interrup-
ted by a squad of Citizen’s Militia (MO) who removed the councillors 
and the Solidarity delegation from the building in such a way that 
three Solidarity people were beaten up. The Union protested – on 27 
March, a four-hour warning strike took place. Never before and never 
after has a strike been so well received, outrage with the government 
outrage was so commonplace, and the strike was so massive: except 
for continuous work, nearly all enterprises and institutions ceased 
operations, in schools, teachers wrote in gradebooks: “Warning strike 
of NSZZ ‘Solidarity’”, etc. Healthcare professionals and others who 
could not stop working put on strike armbands. The KKP appointed 
the National Strike Committee (KKS), and the MKZ moved to large 
enterprises. The general strike was appointed for 31 March. Prior to 
the last-chance talks, the KKP delegation visited Primate Wyszyński, 
who encouraged them to reach an agreement. A delegation went to 
Warsaw without the right to sign anything – they were supposed 
to bring back the government’s response, so the KKP could make a 
decision. The delegation talked, unexpectedly… on the evening news, 
Andrzej Gwiazda read the text of the agreement and called the stri-
ke off. There was huge consternation across the country, hundreds 
of questions were left unanswered, huge confusion arose. We were 
waiting for the result of the KKP meeting at the Gdańsk Shipyard; it 
was indeed a storm, but the KKS and KKP meeting decided that the 
Warsaw Agreement and the cancellation of the strike by the delega-
tion headed by Wałęsa was consistent – in this situation – with the 
decision of the KKP.

Could Wałęsa, in accordance with the resolution of the KKP, cancel 
the strike? No, he could not. Would the KKP cancel the strike after 
receiving information from the group delegated to the talks? I don’t 
know, but probably not. Could at that point one make threats of, e.g. 
Soviet Divisions during the “Soyuz 81” military exercise? Probably. Did 
the Soviets want to pacify the PRL? No, their PZPR underlings were 
supposed to do that. Did Lech Wałęsa’s past have anything to do with 
his decision? Maybe. Have the preparations for the introduction of 
martial law been completed? No. Did Solidarity have so much support 
ever again? No. For the second time (the first time was the end of  
the strike at the Gdańsk Shipyard on 16 August 1980) Wałęsa failed 
as a negotiator. KKP’s great trust in Wałęsa and in Solidarity made  
it possible for the KKP to swallow the bitter pill of its own resolu-
tion being broken (union activists too). As a result of the decision 
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mniejszości. I co by się stało? Nie wiem, ale i wówczas, i dziś 
jestem przekonany, że – parafrazując Churchilla – nigdy tak 
wielu nie straciło tak wiele przez tak niewielu.

KŁAMSTWO URBANA SUKCESEM PRL

To dzięki kłamstwu, jakie wymyślił Jerzy Urban za zgodą Jaru-
zelskiego, jakoby Solidarność zerwała rozmowy 7 sierpnia, 
został on rzecznikiem rządu. W rzeczywistości delegacja Związ-
ku opuściła salę bez uzgodnienia stanowisk i tak miał wyglądać 
komunikat prasowy. Brak dostępu Związku do mediów znów dał 
o sobie znać, bo rzecznik KKP nie mógł odpowiedzieć na kłam-
stwo. Powrócono do pomysłu akcji powstrzymania się od druku 
i kolportażu gazet codziennych z 13 lutego i przeprowadzono ją 
19–20 sierpnia 1981 roku. Była sukcesem – tylko 4 ze 100 gazet 
ukazały się w normalnym rozmiarze i nakładzie, reszta albo nie 
ukazała się w ogóle, albo wydrukowano je w mniejszym nakła-
dzie lub w  mniejszym formacie w  drukarniach wojskowych – 
według AS (Agencji Prasowej Solidarności). W Rzeszowie „Nowi-
ny” były małe, drukowane petitem i  chyba czterostronicowe. 
Wniosek Grzegorza Palki na posiedzeniu KKP, by na każdą akcję 
kłamstw i oszczerstw rządu odpowiadać takimi właśnie „Dnia-
mi bez prasy”, nie przeszedł – szkoda.

WYBORY W SOLIDARNOŚCI

Wybory władz w  regionach – pierwsze demokratyczne wybo-
ry w PRL – miały się zakończyć wiosną, ale dopiero w sierpniu 
1981 roku KKP postanowiła, że Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) 
odbędzie się we wrześniu w  dwóch turach. Według KKP tylko 
krajowy zjazd mógł zmienić cele działania Związku i poszerzyć 
je o  cele ponadzwiązkowe, ponieważ tylko wkraczając do sfe-
ry politycznej, można było utrwalić dotychczasowe zdobycze. 
W Rzeszowie istniało Prezydium MKZ i ogromna rada delegatów 
i przewodniczących komisji zakładowych (KZ) – prawie dwuwła-
dza. Walny Zjazd Delegatów odbywał się w trzech turach przez 
ponad 2 miesiące – rekord Polski, przepraszam – rekord PRL. 
W turze drugiej nie zostałem przewodniczącym, tylko sekreta-
rzem prezydium, wygrał Antoni Kopaczewski, imienną uchwałą 
zostałem zobowiązany do przygotowania sztandaru Międzyza-
kładowej Komisji Robotniczej (MKR). W trzeciej turze przedsta-
wiłem program MKR, gotowy sztandar został poświęcony przez 

of Wałęsa and the negotiating team, never again did a vast majority 
conduct a general strike against a minority. And what would happen? I 
don’t know, but I was then and still am convinced that – to paraphrase 
Churchill – never before have so many lost so much because of so few.

URBAN’S LIE A SUCCESS OF THE PRL

It was thanks to the lies spread by Jerzy Urban with the consent of 
Jaruzelski, claiming that Solidarity broke up the talks on 7 August, 
that he became the government spokesperson. In fact, the Union’s 
delegation left the room without agreeing on a position and this 
was what the press release was supposed to look like. The Union’s 
lack of media access was again a problem as the KKP spokesperson 
couldn’t address this lie. The idea of refraining from printing and 
distributing the daily newspapers of 13 February was revisited and 
carried out on 19–20 August 1981. It was a success – only 4 out of 
100 newspapers appeared in their normal size and circulation, the 
rest were either not published at all, or printed in smaller circulation 
or smaller format in military printing houses – according to the AS 
(Solidarity Press Agency). In Rzeszów, “Nowiny” was small, printed 
in a petit font and maybe four pages long. The motion submitted by 
Grzegorz Palka at the KKP meeting to answer each lie of the govern- 
ment with these “Days without the press” was defeated – too bad.

ELECTIONS IN SOLIDARITY

The election of regional authorities – the first democratic elections 
in the Polish People’s Republic – were to end in the spring, but it 
was only in August 1981 that the KKP decided that the National Dele-
gate Convention (KZD) will take place in September in two rounds. 
According to the KKP, only the national convention could change 
the Union’s objectives and broaden them with supra-union objec-
tives, because past gains could only be solidified by entering the 
political sphere. In Rzeszów, there was an MKZ Presidium, a huge 
council of delegates and presidents of the enterprise committees 
(KZ) – almost a diarchy. The General Delegate Convention was held 
in three rounds over more than 2 months – a Polish record, sorry – 
a PRL record. In the second round, I was not the chairperson, just 
the secretary of the presidium, Antoni Kopaczewski won, by way 
of a named resolution I was obligated to prepare a standard of the 
Interenterprise Workers’ Committee (MKR). In the third round, I pre-
sented the MKR programme, the standard was blessed by Fr. Jan 
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ks. Jana Stączka z  rzeszowskiej fary, a  MKZ Jarosław połączył 
się z MKR Rzeszów, która liczyła, z wcześniej pozyskanym MKZ 
Sanok, już 240 tys. członków. Zostałem delegatem na I KZD.

I KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 

896 delegatów (w tym 64 kobiety) z 38 regionów, ponad poło-
wa z  wykształceniem wyższym, zjechało do Gdańska, gdzie 
mszą w oliwskiej katedrze, odprawioną przez prymasa Glempa, 
rozpoczął się I KZD – zjazd demokratycznie wybranych przed-
stawicieli narodu. Choć wiele czasu zużyto na nauczenie się 
demokratycznych obrad; choć czasem większość delegatów 
wymieniała członków prezydium zjazdu za złe prowadzenie 
obrad; choć były wypowiedzi typu: „Ja z  taką ceną papiero-
sów do zakładu nie wracam!” (w  reakcji na celowo w  czasie 
zjazdu wprowadzoną podwyżkę cen); choć właśnie wówczas 
podano komunikat o  umorzeniu śledztwa w  sprawie bydgo-
skiej „z  powodu niewykrycia sprawców” pobicia działaczy 
Solidarności; choć Rulewski, Gwiazda, a  zwłaszcza Jurczyk 
usłyszeli po swoich prezentacjach gromkie oklaski i  owacje – 
to i  tak wygrał Wałęsa, zgodnie z  zasadą – skrajności zysku-
ją aplauz, a  decyzje zjazd podejmuje wyważone. Dla zjazdu 
pracowały kserokopiarki, co zapewniało szybkie kopiowanie 
tekstów, gazetek, rysunków; powielano kasety magnetofo-
nowe dla zakładowych radiowęzłów; codziennie ukazywała 
się gazeta zjazdowa „Pełzający Manipulo”. I  królowała stała 
cecha Solidarności – poznawanie nowych ludzi, mnóstwo roz-
mów, wymiany argumentów, wymiana gazet; ceniona była 
umiejętność przemawiania i  przekonywania. W  przerwie mię-
dzy turami zjazdu wszystkie zarządy regionów (ZR) zatwier-
dziły zmiany w statucie. Program Samorządna Rzeczpospolita 
miał zwiększyć wiarygodność Związku w  jego staraniach, aby 
poprawić zaopatrzenie w  żywność, w  węgiel, doprowadzić do 
zmiany cen bez kolejnych wstrząsów, usprawnić gospodarkę, 
zmienić zakłady pracy z  nomenklaturowych w  samorządowe 
z  wybieranym przez pracowników dyrektorem, przeprowa-
dzić wybory do rad narodowych z  kandydatami proponowa-
nymi przez Solidarność. Wypowiedzi, dokumenty, a zwłaszcza 
Posłanie pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do 
ludzi pracy Europy Wschodniej tak rozsierdziło władze PRL, nie 
mówiąc o  Sowietach, że podobno minister Kiszczak na posie-
dzeniu Biura Politycznego KC PZPR proponował rozwiązanie 
siłowe, czyli stan wojenny, już po pierwszej turze zjazdu. 

Stączek from the Rzeszów parish, and MKZ Jarosław merged with 
MKR Rzeszów, which had, having previously acquired MKZ Sanok, 
as many as 240,000 members. I became a delegate to the 1st KZD.

THE 1ST NATIONAL DELEGATE CONGRESS 

896 delegates (including 64 women) from 38 regions, over half 
with higher education, came to Gdańsk, where the 1st KZD – a 
congress of democratically elected representatives of the nation 
– began with Holy Mass celebrated by Primate Glemp. Although a 
lot of time was spent on learning how to do democratic meetin-
gs; although sometimes the majority of delegates would replace 
presidium members for conducting the meeting inappropriately; 
although some said: “I won’t go back to the company with such a 
price on cigarettes!” (in reaction to the price raise that was delibe-
rately introduced during the congress); although the message abo-
ut discontinuing the investigation of the Bydgoszcz events, where  
Solidarity activists were beaten up due to “lack of evidence”;  
although Rulewski, Gwiazda, and especially Jurczyk heard thunder- 
ous applause and cheers after their speeches – Wałęsa still won, 
according to the rules – extremes get applause and the congress 
always makes balanced decisions. The convention had access to 
photocopiers, which ensured quick copying of texts, newsletters, 
drawings; magnetic cassettes for company radios were copied; a 
convention newspaper “Pełzający Manipulo” was published eve-
ry day. And the main characteristic of Solidarity was prevalent – 
meeting new people, many conversations, exchanging arguments, 
exchanging newspapers; huge value was put on the skill of public 
speaking and persuasion. During the break between the rounds 
of the convention, all regional management boards (ZR) approved 
the amendments to the articles of association. The Samorządna 
Rzeczpospolita programme was to increase the Union’s credibility 
in its actions, to improve food and coal supply, to lead to a chan-
ge of prices without any further shocks, to improve the economy, 
to change enterprises from state-operated to self-governing with 
directors being elected by the workers, to conduct elections to 
national councils with candidates proposed by Solidarity. State-
ments, documents, and, in particular, the Missive from the first 
NSZZ “Solidarity” Delegate Convention to the workers of Eastern 
Europe made the PRL authorities so mad, not to mention the 
Soviets, that reportedly during a meeting of the KC PZPR Political 
Bureau, minister Kiszczak proposed to use force, i.e. martial law, 
after the first round of the congress. 
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Każdy dzień zjazdu zaczynał się mszą i  homilią, a  na poże-
gnanie 6 października 1981 roku ks. Tischner mówił: „Oto po 
upadku Powstania Listopadowego na paryskim bruku znala-
zło się kilku oberwańców – pobitych, skłóconych, bez nadziei 
na powrót do domu. Francja udzieliła im schronienia z  łaski. 
Wydawało się, że są skazani na powolną śmierć. Ci ludzie 
zaczęli swą pracę, mówili o sobie dumnie: »My jesteśmy żywą 
historią«. I historia im przyznała rację. Bo wszystko mija, a pra-
ca trwa. Trwa, bo jest owocem wzajemności.

Wydaje mi się, że mam prawo powtórzyć dziś te słowa. Wie-
my, jak jest trudno. Wiemy, jak jest ciemno. Znamy wszystkie 
upiory nocy i krzyki dnia. Ale wtedy było trudniej. Władza była 
przeciw nim. Wszystkie siły Europy były przeciwko. Niemniej 
to oni mieli rację. Bo nie to się liczy w historii, kto ma siłę, ale 
kto ma rację. Praca płynie jak rzeka. Rzeka, zwłaszcza polska 
rzeka, zawsze trafia do swego morza.

Dlatego: My jesteśmy żywą historią. Żywą, to znaczy: owocu-
jącą. Chrystus powiedział: »Pozwólcie umarłym grzebać umar-
łych swoich«. A  więc pozwólmy. Zajmijmy się owocowaniem. 
Niechaj woda w polskiej Wiśle stanie się czysta i niepodległa – 
taka, jaką jest woda w tatrzańskich Pięciu Polskich Stawach”. 

To kazanie stało się dokumentem zjazdu, a  potem weszło do 
zbioru Etyka Solidarności tłumaczonego na wiele języków. 
Myślę, że po latach jeszcze lepiej widać, że bez Solidarności 
nie byłoby wzbierającej fali odrzucenia komunizmu.

Czy ten program mógł być zrealizowany dzięki podzieleniu się 
władzą i  odpowiedzialnością w  hybrydzie totalitarno-społecz-
nej, w państwie PZPR–Solidarność w 1981 roku? Wówczas – nie. 
Do programu z I KZD wrócono w uzgodnieniach Okrągłego Sto-
łu – w  latach 1988–1990 w  zasadzie został zrealizowany jako 
„poprawianie PRL”.

JARUZELSKI – RACZEJ MNIEJSZE ZŁO NIŻ ZASTĄPIENIE

W  wielu dużych zakładach pracy lokalne komitety PZPR utra-
ciły realną możliwość wpływania na dyrektorów, nie mówiąc 
o  załodze. To komisje zakładowe Solidarności decydowały 
teraz o sprawach socjalnych, kadrowych, premiowych. Doma-
gano się usunięcia organizacji partyjnych z  zakładów pracy, 

Each day of the congress began with a Holy Mass and homily, during 
the closing ceremony on 6 October 1981, Fr. Tischner said: “After the 
November Uprising fell, a few tramps showed up on the streets of 
Paris – beaten, arguing, without hope of ever returning home. France 
gave them shelter out of grace. It seemed that they were sentenced 
to a slow death. Those people went to work, they spoke proudly 
about themselves: ‘We are a living history’. And history proved them 
right. Because everything passes, and work continues. It continues 
because it is a result of reciprocity.

I think, today, I can repeat these words. We know how difficult it is. 
We know how dark it is. We know all those night terrors and daytime 
screams. But back then, it was more difficult. The authorities were 
against it. All of the powers in Europe were against it. Nevertheless, 
they were in the right. Because for history, it doesn’t matter who 
has the power, but who is right. Work flows like a river. A river, 
especially a Polish river, always reaches its sea.

That is why: We are a living history. Living, that is: bearing fruit. 
Christ said: ‘… let the dead bury their dead’. So let them. Let us 
focus on bearing fruit. Let the waters in the Vistula be clean and 
independent – just like the waters of the Five Polish Lakes in the 
Tatras.” 

This sermon became a document of the convention, and was later 
included in the Etyka Solidarity [The Ethics of Solidarity] collection 
translated into many languages. I think that after all these years, 
we can see even better that without Solidarity, there wouldn’t be 
this surging wave of rejection towards communism.

Could this programme be implemented through the division of 
power and responsibility in a totalitarian-social hybrid, in the PZPR- 
Solidarity state in 1981? At that time – no. The 1st KZD programme 
was revisited during the Round Table talks – in 1988–1990 it was 
practically carried out as “improving the PRL”.

JARUZELSKI – A LESSER EVIL RATHER THAN A SUBSTITUTION

In many large enterprises, local PZPR committees lost any real pos-
sibility of influencing the directors, not to mention the crews. It was  
the Solidarity enterprise committees that now decided on social 
and staff matters, as well as on bonuses. The demands included 
the removal of party organisations from enterprises because they 
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ponieważ w  samorządowych zakładach nie mogą istnieć par-
tyjne organizacje, które mogłyby wpływać na decyzje samo-
dzielnych przedsiębiorstw. Jednocześnie Służba Bezpieczeń-
stwa (SB) przez pozyskiwanych współpracowników starała 
się prowokować lokalne konflikty, protesty, by w  mediach 
oskarżać Związek o sianie zamętu, o przeszkadzanie w pracy, 
o  utrudnianie reformy gospodarczej, o  braki na rynku. Na uli-
cach miast pojawiały się grupy, które zrywały plakaty Związku, 
rozwieszały ulotki atakujące komunistów, Związek Sowiecki, 
farbami malowały na pomnikach Armii Czerwonej. Za wszyst-
ko obwiniano Solidarność, o czym zagranicznych dziennikarzy 
na konferencjach informował Urban, rzecznik rządu. Prymas 
nawoływał do umiaru i  spokoju, ale robiło to wrażenie tyl-
ko na Związku, a  media wykorzystywały takie apele prze-
ciw „wichrzycielom” z  Solidarności, „którzy nawet prymasa 
nie słuchają”. Minister obrony narodowej, premier, pierwszy 
sekretarz PZPR – Jaruzelski, powołał 23 października 1981 roku 
Terenowe Grupy Operacyjne Wojska Polskiego, by „pomagały 
władzom lokalnym w  rozwiązywaniu doraźnych problemów”, 
czyli żeby poznały teren przyszłych działań w czasie planowa-
nego zamachu wojskowego i  zastąpiły zdemoralizowany apa-
rat urzędniczy i  partyjny, który praktycznie zaprzestał dzia-
łać. W  Rzeszowie członek Prezydium ZR oficjalnie przeszedł 
na stronę władz i dołączył do napaści na Związek i Antoniego 
Kopaczewskiego, przewodniczącego MKR. Odbył się jednogo-
dzinny strajk ostrzegawczy – „O  żywność i  kontrolę społecz-
ną”. Komisja Krajowa (KK) zapowiedziała strajk ogólnopolski, 
gdyby rząd zakazał prawa do strajku lub gdyby Sejm uchwa-
lił ustawę o  nadzwyczajnych uprawnieniach dla rządu. Milicja 
Obywatelska w  wielu miastach zaczęła częściej zatrzymywać 
plakaciarzy Solidarności, zwykle na kilka godzin; czasem kara-
no ich grzywną, czasem bito. W żadnej z rozmów KK z rządem 
nie doszło do porozumienia. Prymas jeszcze kilka razy spoty-
kał się z  Wałęsą i  delegacjami KK, przestrzegał, prosił o  roz-
wagę. Jaruzelski czekał na swoją sobotę.

Na spotkaniu KK w Gdańsku 12 grudnia wydano oświadczenie: 
„Do rozmów z  rządem na temat porozumienia narodowego 
możemy przystąpić z chwilą, gdy władze wyrzekną się planów 
działania przemocą przeciw narodowi, grożenia konfrontacją 
i przyjmą za podstawę negocjacji minimalne warunki określone 
w uchwale radomskiej”. Od godz. 14.00 uruchamiany jest stan  
wojenny, przygotowywany od roku, a tak naprawdę brany pod 
uwagę od rozpoczęcia strajku w  stoczni w  Gdańsku w  1980 

don’t have a place in a self-governing establishment, as they could 
influence their decisions. At the same time, the Security Service 
(SB), through their collaborators, tried to provoke local conflicts 
and protests so that it could accuse the Union in the media of 
sowing confusion, interrupting work, inhibiting economic reform, 
and causing market shortages. Groups appeared on the streets 
tearing down the Union’s posters, hanging leaflets that attacked 
communists and the Soviet Union, painting over Red Army monu-
ments. Solidarity was blamed for all of it, as foreign journalists 
were told by the government’s spokesperson, Jerzy Urban. The Pri-
mate called for restraint and peace, however, it only had an effect  
on the Union, and the media used these appeals against the Soli-
darity “trouble-makers, who don’t even listen to the Primate”.  
The Minister of National Defence, Prime Minister, First Secretary 
of the Polish United Workers’ Party (PZPR) – Jaruzelski, appointed 
Local Operational Groups of the Polish Army on 23 October 1981 to 
“help local authorities in solving emerging problems”, i.e. to get 
to know the area of future operations during the planned military 
coup and replace the demoralised civil service and party officials, 
who practically stopped working altogether. In Rzeszów, a member 
of the ZR Presidium officially moved to the authorities’ side and 
joined the attack on the Union and Antoni Kopaczewski – chair of 
the MKR. A nationwide 1-hour warning strike was held under the 
motto “For food and social control”. The National Commission (KK) 
announced a nationwide strike if the government banned the right 
to strike or if the Sejm adopted an Act on extraordinary rights for 
the government. In many cities, the Citizen’s Militia began to arrest  
the Solidarity poster hangers, usually for a few hours; someti- 
mes they were fined, other times, beaten up. No agreement was 
reached in any of the talks between the KK and the government. 
The Primate met with Wałęsa and KK delegations several times, 
warned them, and asked them to be reasonable. Jaruzelski waited 
for his Saturday.

At the meeting of KK in Gdańsk on 12 December, the following stat- 
ement was issued: “We can join the talks with the Government 
on the national agreement when the authorities renounce their 
plans for violence against the Nation, threats of confrontation, and 
accept the minimum terms and conditions set out in the Radom 
Resolution as the basis for negotiations.” At 2:00 p.m., martial 
law is announced, which was being prepared for a year, and actu-
ally considered since the beginning of the strike at the Gdańsk 
Shipyard in 1980. The PRL rulers preferred to introduce martial 
law rather than wait until they will be replaced for tolerating the 
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roku. Zarządcy PRL woleli wprowadzić stan wojenny, niż cze-
kać, aż zastąpią ich koledzy za tolerowanie „kontrrewolucji” – 
woleli mniejsze zło, czyli stan wojenny, niż wielkie zło – odsu-
nięcie ich, ludzi Jaruzelskiego, od zarządzania PRL. 

INTERNOWANIE*

W  sobotę miałem wolne, ale zgodziłem się zastąpić kolegę 
opiekującego się chorą mamą. Miałem kupić chleb, mleko 
i  wrócić rano, koło ósmej. Było mroźno. W  Zarządzie Regionu 
dyżurowali pracownicy i  członkowie prezydium – czekaliśmy 
na teleksowe wiadomości z Gdańska, by je przekazać do więk-
szych zakładów, stamtąd – do mniejszych. Drukarnia czekała 
na uchwały KK i na komunikaty dla komisji zakładowych (KZ), 
kierowcy – na rozwiezienie druków. O  godz. 19.15 z  Gdańska 
nadano pierwszy tekst, że rządowe wiadomości o rozmowach 
w  Radomiu to podsłuchowa akcja prowokacyjna i  że najwyż-
sza pora na rozwiązania polityczne, bo dotychczasowe sposo-
by zawiodły. Zagrożenie „siłowym rozwiązaniem” istniało, na 
zebraniu przewodniczących KZ kilka dni wcześniej ostro dys-
kutowaliśmy o  możliwości przeciwstawienia się ZOMO, o  cię-
żarówkach z gruzem, które mogłyby zablokować kolumny MO, 
o  możliwych prowokacjach, jak w  Bydgoszczy. Nie było chęt-
nych do walki – „z czołgiem nie wygrasz”, „no, chyba że Sowie-
ci wkroczą”, ale nie było też przekonania, że rząd zaatakuje 
Solidarność w całym kraju. Teraz, od strajkujących studentów 
w Rzeszowie słyszę, że dużo suk [suka to pejoratywna nazwa 
milicyjnej wersji samochodu dostawczego Nysa – przyp. red.] 
się kręci obok WSP, z MKZ Jarosław dzwonią, że coś się dzieje 
w Przemyślu i oni to sprawdzą w większych zakładach. Łączy-
my się przez teleks z  MKZ w  Przemyślu – nic się nie dzieje, 
są we dwóch, mają pietra. O  godz. 0.15 następuje przerwa-
nie połączeń teleksowych i  międzymiastowych. Za 2, może  
3 minuty słyszymy ogromne walenie do drzwi wejściowych na 
parterze. Drzwi z  hukiem ustępują, na klatce schodowej pół-
mrok. Gorączkowo zapinam łańcuch na klamkach dwuskrzy-
dłowych, szklanych drzwi, które oddzielają nas od schodów; 
kolega próbuje uruchomić syrenę alarmową. Drzwi puszczają – 
wpadają zomowcy. Są w  niebieskich moro, z  długimi pałka-
mi w  ręku – młodzi i  bardzo młodzi. Krzyki: „Nie ruszać się! 
Stój! Siadać!”. Za chwilę: „Proszę siadać!” – to młody porucznik 

* fragmenty mojego Dziennika internowanego

“counterrevolution” – they preferred the lesser evil, i.e. martial 
law, to the greater evil – them, Jaruzelski’s people, being removed 
from ruling over the PRL. 

INTERNMENT*

Saturday was my day off, but I agreed to fill in for my colleague who 
was taking care of his sick mom. I was supposed to buy bread, milk 
and come back in the morning, around eight. It was freezing outside. 
The Regional Board had employees and presidium members on duty 
– we waited for telex messages from Gdańsk to send them to larger 
enterprises and to smaller ones from there. The printing house waited 
for KK resolutions and messages for enterprise committees (KZ), the 
driver – to deliver the printouts. At 7:15 p.m., the first text was sent 
from Gdansk stating that the government news about the talks in 
Radom is a wiretapped provocation and it’s high time for political 
solutions, because the previous attempts failed. The threat of the 
“use of force” was present, during the meeting of KZ chairs a few 
days earlier, we discussed the possibility of opposing ZOMO, about  
trucks with rubble, which could block MO columns, about possible 
provocations like in Bydgoszcz. There were no people willing to fight 
– “you won’t win against a tank”, “well, unless the Soviets intervene”, 
but there was also no conviction that the government would attack 
Solidarity throughout the country. Now, the striking students in  
Rzeszów tell me that a lot of Black Marias [tr. note: slang term for 
police transport vehicle, in Polish, the term is “Suka”] can be seen 
around the WSP, we get a call from MKZ Jarosław that something’s 
happening in Przemyśl and that they’ll check it out in the largest 
enterprises. We establish a telex connection with the MKZ in Prze-
myśl – nothing’s happening, there’s just the two of them, they’re sca-
red. At 12:15 a.m., telex and inter-city connections are interrupted. In 
2, maybe 3 minutes, we hear a loud banging on the entrance on the 
ground floor. The doors give way with a loud bang, the stairwell is 
dark. I quickly fasten the chain on the handles of the two-wing, glass 
door that separate us from the stairs; my colleague tries to launch 
the alarm siren. The door flies open – ZOMO bursts in. They’re dressed 
in blue camo, wield long nightsticks – young, very young. Screaming: 
“Don’t move! Freeze! Sit down!” A moment later: “Sit down!” – it’s a 
young lieutenant in command of the squad. They round us up in the 
hall. All the ZOMO officers, except those left to guard us, run out into 
the corridor, kick the door down, break the windows, search room 

* fragments of my Dziennik internowanego
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dowodzący grupą. Gromadzą nas w  holu. Zomowcy, oprócz 
pilnujących nas, wbiegają na korytarz, walą z  buta w  drzwi, 
pałami w szyby, wpadają po kilku do kolejnych pokoi. „Tam nie 
ma nikogo, mam klucze, otworzę” – mówię głośno, ale to na 
nich nie działa, twarze jak maski, szerokie źrenice – dziwnie 
wyglądają. Patrzę na to wszystko jak na film – nie mieści mi 
się w  głowie ten atak – druga Bydgoszcz? Wpada cywil przy 
kości, z wąsem, przechodzi korytarzem, zagląda przez rozbite 
drzwi, szybko nas ogląda – potem ustalę, że to mjr Gil z  SB; 
za chwilę pojawia się drugi, starszy – chudzina z  rozbiegany-
mi oczkami w  ptasiej główce – jakby robili inspekcję. I  chy-
ba ją robią. Wyprowadzają koleżanki i  kolegów. Młody funk-
cjonariusz SB wskazuje uaza [samochód terenowy – przyp. 
red.], siadam między dwoma zomowcami z tyłu, wyjeżdżamy, 
milicyjna nysa blokująca przejazd zjeżdża na bok. Nie czuję 
lęku, patrzę jak na film, to nie jest rzeczywiste. A  może to 
akcja ogólnopolska? Wjeżdżamy do Komendy Wojewódzkiej 
MO od podwórza, wprowadzają mnie do środka: kłębi się tłum 
milicjantów, zomowców w  nowiutkich polowych moro bez 
dystynkcji, cywilów, którym ustępują z  drogi. Mój esbek każe 
opróżnić pokój, milicjanci wychodzą; zaczyna się przesłucha-
nie, spisuje dane. Wręcza mi do podpisu „Nakaz zatrzymania” 
już wypisany, z  podpisem komendanta wojewódzkiego MO. 
Wpisuję datę 13.11 zamiast 13.12 – ale esbek tego nie zauważa. 
Sadzają mnie w środkowej części korytarza, obok „sweterka” 
[tak go nazwałem w  moim Dzienniku i  podejrzewałem, że to 
kapuś – a to był kolega z WSK – przyp. autora] – kuli się z zim-
na, jest w  kapciach, ale pilnującym nas milicjantom wyjaśnia, 
co oni robią, kim my jesteśmy i  że źle robią (milicjanci mają 
pistolety, a  zomowcy – długie pały). Jeden z  milicjantów nie 
wytrzymuje: „A  co mam robić?”. Przeprowadzają mnie do sali 
nr 7 – spotykam Wiśniewskiego z  KZ kolejarzy i  Wojtka Bałę, 
pracownika MKR – potwierdza, że jest dekret Rady Państwa. 
Wchodzi Adam Krztoń z  Zelmeru w  kajdankach. Znów siedze-
nie i krótkie rozmowy. Wyprowadzają nas z budynku pojedyn-
czo – tuż przede mną wybiega przez drzwi wyjściowe oddział 
ZOMO z  pałami. Niedobrze, przypomina się Radom i  „ścieżki 
zdrowia” – trudno, na mnie wypadło. Schodzę powoli, stawiam 
kołnierz kurtki, by chronić kark i tył głowy, przechodzę między 
zomowcami. Wychodzę – oddech ulgi – szpalerku brak. Czeka 
na nas nie suka, ale transportowy star z  ławkami po bokach. 
Wjeżdżamy przez bramę między mury więzienia w  Załężu, 
wysiadamy i  przechodzimy przez bramę wewnętrzną z  zam-
kiem elektrycznym do budynku. Tam pierwsza rewizja – młody 

after room. “No one’s there, I’ve got the key, I can open it for you” 
– I speak out, but to no effect, their faces are like masks, dilated 
pupils – they look strange. I look at everything like at a movie – this 
attack is unbelievable – a repeat of Bydgoszcz? A civilian bursts in, 
overweight, with a moustache; he crosses the corridor, looks through 
the broken door, glances us over quickly – later I managed to find 
out it was Maj. Gil from the SB; soon after, another arrives, older, 
very thin, restless eyes on a bird’s head – like it was an inspection. 
And I think it was. They lead our colleagues out. A young SB officer 
points to an UAZ truck, I’m seated between two ZOMO guys in the 
back, we leave, the Militia van blocking the passage gets out of the 
way. I’m not afraid, I look at all of this as if it were a movie, it’s not 
real. Or maybe, this is nationwide? We drive to the MO Voivodeship 
Headquarters from the backyard, they lead me inside: a lot of Militia 
and ZOMO officers in brand new camo field uniforms, no indication of 
rank, civilians whom they eagerly let pass. My SB guard orders them 
to leave the room, the officers leave; the interrogation begins, he 
notes my personal details. He gives me a “Warrant of Arrest” to sign, 
already filled out and signed by the MO Voivodeship Commissioner. 
I enter the date 13 NOV instead of 13 DEC – but he doesn’t notice. 
They sit me down in the middle of the corridor next to the “sweater” 
[author’s note – that’s what I called him in my Journal, I suspected 
he was a snitch – and it was a colleague from the WSK] – he’s hun-
ched over from the cold, he’s wearing slippers, but he’s explaining 
to our guards what it is they’re doing, who we are, and that what 
they’re doing is wrong (the MO guys are armed with pistols and the 
ZOMO – with long nightsticks). One of them losses it: “And what is 
it I’m supposed to be doing?” They lead me away to room no. 7 – I 
meet Wiśniewski from the Railway Worker KZ, and Wojtek Bała – an 
employee of the MKR – he confirms that the State Council issued a 
decree. Adam Krztoń from Zelmer enters the room, in cuffs. We sit 
around again and talk for a bit. They lead us out of the building one by 
one – a ZOMO squad with nightsticks runs through the entryway right 
before me. Not good, I’m reminded of Radom “walking the gauntlet” 
– looks like it’s my turn, tough luck. I slowly walk down the stairs, 
put my jacket collar up to protect my neck and the back of my head 
and start walking passed the officers. I go out – a sigh of relief – the 
gauntlet isn’t there. There isn’t a Black Maria waiting for us, but a 
STAR truck with benches on the sides of the transport compartment. 
We go through the gate inside the walls of the prison in Załęże, we 
get out and go through the inside gate fitted with an electrical lock 
and enter the building. There, the first search – a young lieutenant, 
a shorter guy, but with a beard longer than mine, he takes away, 
without a receipt of course, some ZR documents, a brochure about 
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porucznik, niższy, ale z  brodą dłuższą niż moja, zabiera, bez 
pokwitowania oczywiście, jakieś dokumenty ZR, broszurę  
o IV Międzynarodówce, kilka stron ze zjazdu. Zostawiają „Tygodnik 
Solidarność”, „Słowo Powszechne”. Trafiam do celi 122 – pustej 
i  niewykończonej. Nie ma łóżek, nie ma taboretów; zawijam się 
w kurtkę, będę spał na podłodze – na szczęście drewnianej, bo 
to najnowocześniejsze więzienie w PRL. Jestem internowany.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIOROWA

Moją żonę 13 grudnia zbudził sąsiad: „Jest Twój? Wojnę mamy”. 
Przez następne dni bezskutecznie będzie chodziła do komendy 
miejskiej MO, potem wojewódzkiej, potem do więzienia w Załę-
żu z  pytaniem: „Gdzie jest mój mąż? Wyszedł do ZR w  sobotę  
12 grudnia i  nie wrócił”, by usłyszeć: „Nie wiemy”, czasem 
dodawali: „Było męża pilnować, by się w  politykę nie bawił”. 
I  tak do Wigilii, kiedy w  więzieniu łaskawie przyjęli paczkę, 
ale bez potwierdzenia, że Stanisław Alot żyje i  w  Załężu sie-
dzi. „Jak przyjęli, to pewnie żyje” – pocieszała się moja żona. 
Dopiero w  drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w  więzieniu 
potwierdzili i mogliśmy się zobaczyć – „na widzeniu”.

Nawet po prawie 40 latach Kiszczak i Jaruzelski odpowiadają za 
skutki stanu wojennego: za śmierć ludzi, do których nie można 
było na czas wezwać pogotowia lub którym nie można było 
podać brakujących leków, za śmierć górników i osób zabitych 
przez ZOMO, MO, SB, patrole, za zabitych przez tzw. nieznanych 
sprawców, za zaginionych w niewyjaśnionych okolicznościach, 
za zabitych księży. To nie jest obowiązek Rzeczypospolitej? 

WOLNOŚĆ STANU WOJENNEGO**

3 maja 1982 roku byłem na mszy św. w  farze (29 kwietnia 
wypuszczono mnie z Załęża), by później przejść z uczestnika-
mi mszy pod odbudowany 2 lata wcześniej pomnik Kościuszki 
na rzeszowskim rynku i  ze schodów krzyczeć (nagłośnienia 
nie zorganizowaliśmy) o polskiej Konstytucji, o Święcie 3 Maja, 
o uwolnieniu internowanych, o Solidarności. Manifestację zor-
ganizowała podziemna Regionalna Komisja Wykonawcza, a  ja 
się temu z  radością podporządkowałem i  starałem się jak 

** fragmenty mojego Dziennika z Czerwonego Boru

the 4th International, a couple of pages from the convention. They 
leave me the “Tygodnik Solidarność”, “Słowo Powszechne”. They put 
me in cell 122 – empty and unfinished. There are no beds, no stools; 
I wrap my jacket around me, I’ll be sleeping on the floor – wooden, 
thank goodness, this is, after all, the most modern prison in the PRL. 
I’m interned.

COLLECTIVE RESPONSIBILITY

My wife was woken up on 13 December by our neighbour: “Your old man 
home? War broke out”. For the next few days, she will go the city’s MO 
headquarters, later to the Voivodeship one, and then to the Załęże pri-
son, asking: “Where is my husband? He went out to the ZR on Saturday, 
12 December and didn’t come back”, only to hear: “We don’t know”. 
Sometimes they added: “You should’ve looked after him better, so he 
wouldn’t start playing politics”. And so it went all the way to Christmas 
Eve, when the prison guards magnanimously accepted a package, but 
without confirming whether Stanisław Alot is alive and kept in Załęże. 
“If they took it, it means he’s probably alive” – my wife tried to comfort 
herself. It was only the second day of Christmas when the prison staff 
confirmed it and we got to see each other on “visitation”.

Even after nearly 40 years, Kiszczak and Jaruzelski are responsible 
for the consequences of martial law: for the deaths of those for 
whom an ambulance couldn’t be called, or those who didn’t receive 
medicine due to shortages, for the deaths of the miners killed by 
ZOMO, MO, and SB, patrols, for those killed by “unidentified perpe-
trators”, for all those who vanished in unexplained circumstances, 
for the killed priests. Is it not a duty of the Republic of Poland? 

THE FREEDOM OF MARTIAL LAW**

On 3 May 1982, I was at mass at the parsonage (I was released 
from Załęże on 29 April) to later march with the other faithful to 
the Kościuszko monument, rebuilt two years before, on the Rzeszów 
town square and shout from the stairs (we didn’t have a sound 
system) about the Polish Constitution, about the May 3rd holiday, 
about freeing the interned, about Solidarity. The demonstration was 
organised by the underground Regional Executive Commission, and  
I gladly submitted to it and tried my best to implement it. Strangely 

** fragments of my Dziennik z Czerwonego Boru
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najlepiej wykonać. O dziwo – ZOMO nie interweniowało, dopie-
ro gdy zakończyłem manifestację około 5–7 tys. rzeszowian, 
zatrzymano kilkanaście osób, by pięciu z nich ukarać grzywna-
mi. W tym czasie nie miałem pracy – dyrektor szkoły odmówił 
mi powrotu do szkoły, potem wyrzucono mnie z zawodu i prze-
kazano do Biura Zatrudnienia w  Jarosławiu. Wszystko wbrew 
obowiązującemu prawu. Odwołałem się i wygrałem (prawie) – 
mogłem uczyć, ale tylko w szkole podstawowej i nigdy historii. 
Zanim zacząłem nową pracę, zostałem zatrzymany za udział 
w manifestacji 31 sierpnia 1982 roku, po raz pierwszy potrak-
towanej w Rzeszowie po zomowsku – pałą, wodą i gazem.

Pracowałem 2 miesiące, by na 5 listopada 1982 roku dostać 
powołanie do wojska, do Czerwonego Boru – zamiast inter-
nowania (po delegalizacji Solidarności 8 października i  z  oba-
wy przed zapowiedzianymi przez TKK na 11 listopada mani-
festacjami). Wykorzystanie wojska do represji politycznych 
było bezprawiem, mniej rzucającym się w  oczy i  w  PRL, i  za 
granicą. Byłem w kompanii złożonej z  ludzi przeniesionych do 
rezerwy, po operacjach, z  inwalidztwem, bez zgody lekarzy 
na służbę czynną i  wcielonych do wojska mimo pozostawa-
nia jedynym żywicielem rodziny, jedynym opiekunem chorej 
żony, jak ja – wbrew prawu. W  następnej kompanii byli rezer-
wiści, a  trzecia składała się z  kaprali, plutonowych i  jednego 
porucznika. Wszyscy byli działaczami Solidarności, wszyscy 
byli wezwani na ćwiczenia bez podanego terminu zakończe-
nia, część wyszła z  internowania, część w  Czerwonym Borze 
otrzymała wbrew prawu kategorię wojskową uprawniającą do 
służby czynnej. Pierwszy areszt wymierzono na apelu za brak 
właściwej postawy po komendzie „Baczność!” – kolega był 
po operacji kręgosłupa, nie mógł się wyprostować, powinien 
leżeć. Ale jak zabrzmiało w  świetlicy na obowiązkowym oglą-
daniu telewizyjnego dziennika „Hura!!!, Nareszcie!!!”, grzmiące 
oklaski – „Brawo!”, gdy „dziennikarz” w wojskowym mundurze, 
z  grobową miną ogłosił śmierć Breżniewa! [sekretarza gene-
ralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego – przyp. 
red.]. Oficer dyżurny nie mógł sobie dać z  nami rady, wyma-
chiwał nabitym pistoletem, wezwał wartę WSW z bronią. Warto 
było! Do 10 obozów skierowano rezerwistów, do 3 obozów – 
poborowych. Tych 1711 działaczy Solidarności wojsko miało 
odizolować, zastraszyć, złamać, a może pozyskać dla WSW i SB 
jako TW (tajny współpracownik) – stąd przesłuchania i werbo-
wanie również przez esbeków w  wojskowych mundurach. Do 
dziś ta forma represji nie jest powszechnie znana i  nie jest 

– ZOMO did not intervene, only after I finished the demonstration, 
participated by 5–7,000 Rzeszów citizens, around a dozen people 
were arrested, five of which were fined. At that time, I didn’t have 
a job – the school headmaster refused to take me back, later I was 
expelled from my profession and moved to the Employment Offi-
ce in Jarosław. Everything contrary to binding law. I appealed and 
won (almost) – I could teach, but only at primary school and never 
history. Before I started my new job, I was detained for participation 
in the demonstration on 31 August 1982, the first one in Rzeszów 
that was answered ZOMO style – with nightsticks, water cannons, 
and gas.

I worked for 2 months, only to receive a draft notice on 5 Novem-
ber 1982 and orders to report to Czerwony Bór – instead of intern- 
ment (after Solidarity was delegalised on 8 October and out of 
fear of demonstrations announced by the TKK to take place on 11 
November). Using the army for political repressions was ground-
less, however it was also less obvious both for people in the PRL as 
well as abroad. I was in a company composed of people transferred 
to the reserve, people who had recently undergone a surgery, the 
disabled, those without consent of doctors for active service, and 
people drafted despite being the sole breadwinner, the only care-
taker of a sick wife like me – completely unlawfully. The next com-
pany was also composed of reservists, and the third, of corporals, 
master corporals, and one lieutenant. All of them were Solidarity 
activists, all were called for exercise without a specified end date, 
some were released from internment, received a military category 
in Czerwony Bór, unlawfully, that allowed them to be drafted into 
active military service. The first ones were put under arrest during 
muster for not holding the proper posture after “Attention!” was 
called – a colleague had recently had spinal surgery and he couldn’t 
stand straight, he should’ve been in bed. But when a loud “Hurrah!” 
and “Finally!” and thunderous applause sounded out in the TV room 
during the mandatory viewing of the evening news – “Bravo!” when 
the “journalist” in military garb announced gravely that Brezhnev 
was dead! [ed. note – Secretary General of the Communist Party 
of the Soviet Union]. The officer on duty couldn’t handle it all, he 
was waving a loaded pistol around, called in the WSW watch with 
rifles. It was worth it! Reservists were sent to 10 camps, con- 
scripts, to 3. Those 1711 Solidarity activists were supposed to be 
isolated, intimidated, broken, and maybe recruited to the WSW 
and SB as TW (secret collaborators) – hence the interrogations 
and recruitment also done by SB officers and uniformed military 
people. Today, this form of repression is still largely unknown and 
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kojarzona ze stanem wojennym. Kiszczak, „człowiek honoru” 
dla właściciela „Gazety Wyborczej”, kilkanaście lat później 
oświadczył w telewizji: „Nie było żadnego internowania w woj-
sku. To kłamstwo”.

BĄDŹ JAK KAMIEŃ, STÓJ, WYTRZYMAJ

Żadne tzw. reformy nie przynosiły poprawy: były kartki na 
wszystko, kolejki, zamiast dekretu o stanie wojennym – usta-
wa wprowadzająca konfiskatę prywatnej własności, np. samo-
chodu, w  którym przewożono ulotki. Amnestie łagodziły kary 
więzienia, a tym, którym zatruto życie i nie pozwolono praco-
wać, oferowano bilet w  jedną stronę – wyjazd na Zachód. Tak 
wyrzucono z PRL ponad milion ludzi – głównie członków i dzia-
łaczy Solidarności (ponoć 40 tys. inżynierów i  10 tys. lekarzy 
i  pielęgniarek). Dla Polski była to strata niepowetowana. SB 
niebywale zwiększyła swój zasób TW – pod koniec PRL czynnie 
donosiło 100 tys. współpracowników. Mimo rozwoju agentury 
aresztowań specjalnie nie przybywało – starano się rozpoznać 
działaczy i wybrać tych skłonnych do porozumienia na warun-
kach Kiszczaka. 

Manifestacje uliczne w regionie już nigdy nie osiągnęły liczeb-
ności z  31 sierpnia 1982 roku, ale w  zakładach ludzie PZPR 
rzadko wygrywali wybory do samorządu. Neozwiązki, działają-
ce w zakładach pracy od 1 stycznia 1983 roku, po delegalizacji 
Solidarności kupowały członków towarami, wymuszały wstą-
pienie do nich brakiem premii, awansem w  zakładzie, kusiły 
zarobkami, członkostwem w  spółdzielniach mieszkaniowych, 
w  których wkład własny był odrabiany – i  tylko dla nowych 
związkowców. Kto dał się skusić – raczej do Solidarności nie 
wracał. 

U  bernardynów powstał i  działał Komitet Pomocy Interno-
wanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy i  Ich 
Rodzinom – niesłychanie potrzebna instytucja, która pomaga-
ła, rejestrowała skrzywdzonych, zaopatrywała w  leki, wkrót-
ce zbierała dary, również paczki z  zagranicy i  rozdzielała je 
potrzebującym, a  było ich dużo. Tu mogliśmy się spotykać 
i  być w  swoim gronie. W  zakładach pracy zbierano pieniądze 
na pomoc dla karanych pracowników, dla ich rodzin, dla Regio-
nalnej Komisji Wykonawczej (RKW) prowadzonej przez Zbignie-
wa Sieczkosia.

not associated with the martial law. Kiszczak, “a man of honour” 
as he was called by the owner of “Gazeta Wyborcza”, declared on 
television a dozen or so years later: “There was no internment in 
the army. This is a lie”.

BE LIKE STONE, STAND, ENDURE

None of the so-called reforms brought about an improvement: the-
re were rations for everything, long lines, instead of a decree on 
martial law – an act introducing confiscation of private property, 
e.g. a car in which leaflets were transported. Amnesties mitigated 
prison sentences, and those who had their lives made difficult and 
weren’t allowed to work, got an offer of a one-way ticket to the 
West. More than one million people were thrown out of the PRL  
that way – mainly members and activists of Solidarity (reporte- 
dly, 40,000 engineers and 10,000 doctors and nurses). For Poland, 
it was an irreparable loss. SB had exponentially increased its TW 
resources – near the end of the PRL, they had 100,000 informants. 
Despite expanding their informant base, the number of detentions 
remained the same – attempts were made to identify activists and 
pick those willing to deal on Kiszczak’s terms. 

Street demonstrations in the region never reached the size of 31 
August 1982 again, but PZPR people rarely won elections in enter-
prises. Neo-unions, operating in enterprises since 1 January 1983,  
after Solidarity was delegalised, bought members with consumer 
goods, forced them to enlist with bonus cuts, promises of pro-
motions, better earnings, membership in housing cooperatives, 
where the residents’ own contribution was worked off – and only 
for new union members. Those who got lured away didn’t go back 
to Solidarity. 

There was a Committee for Aiding the Interned, Arrested, Convic-
ted, Jobless, and Their Families (Komitet Pomocy Internowanym, 
Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom) at 
the Bernardine convent – a much needed institution that aided the 
victims, registered them, provided medication, and shortly started 
to collect gifts, as well as packages from abroad, and divide them 
among the needy, and there were a lot of those. Here, we could 
meet and stay in known company. At working establishments, 
money was being collected to aid the punished employees and 
their families, for the Regional Executive Commission (RKW) run 
by Zbigniew Sieczkoś.
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Starałem się pracować jak najlepiej, wykorzystując zmiany 
w  programach nauczania. Przekazując młodemu pokoleniu 
prawdziwszy obraz niż ten w  podręcznikach, trzeba odpo-
wiedzieć na pytanie uczniów: „A  jak to było w  tym Katy-
niu?” (jeśli uczeń opowie o  tym w  domu wujkowi z  MO, 
będzie dla nauczyciela kłopot). Uczyłem języka polskiego 
według swojego autorskiego projektu. Na czas pierwszo-
majowy (specjalnie dla uczniów i nauczycieli) wymyśliliśmy 
z  kolegami z  PTTK i  nauczycielami z  Solidarności rajd gór-
ski szlakiem Batalionu Barbara (oddziału AK walczącego 
w  dolinie rzeki Białej, na terenie, gdzie w  1914 roku wal-
czyli polscy legioniści), poznawanie okolic i  kraju, ułożyli-
śmy kalendarz wypraw i  wędrówek związanych z  historią, 
zwykle najnowszą. W tym czasie były też spotkania z człon-
kami RKW, przesłuchania, rewizje – taka codzienność wojny 
Jaruzelskiej. 

Było więcej publikacji drugiego obiegu, oprócz kaset audio 
zaczęto pożyczać kasety wideo. Dzięki magnetowidom kino 
zaistniało nie tylko w domu – były również seanse opozycyjne. 
Programy pomocowe dla wsi, aby zaopatrzyć rolników indy-
widualnych w  wodę, w  używane maszyny rolnicze – trafiały 
do środowisk NSZZ Rolników Indywidualnych. Tygodnie Kul-
tury Chrześcijańskiej stały się okazją do gorących dyskusji, 
do odczytów nadających kolorów „białym plamom”, tak jak 
kościoły były miejscem dla recitali aktorów w  czasie bojkotu 
telewizji. W  farze modliliśmy się co miesiąc za Ojczyznę, tam 
spotykaliśmy się na uroczystościach. Ukazywał się biuletyn, 
przekazywany z  rąk do rąk. Milionami Polaków wstrząsnę-
ło porwanie, męczeńska śmierć, pogrzeb i  relacje z  procesu 
esbeków – porywaczy i  morderców ks. Jerzego Popiełuszki. 
Dyżury przed kościołem ks. Jerzego stały się wartą przy jego 
grobie – do dziś. 

Nasz przewodniczący Antek Kopaczewski wybrał Solidarność 
Walczącą, więc przyjęliśmy (RKW wraz z  członkami dawnego 
Prezydium ZR) jego rezygnację – powinien ją przyjąć zjazd, ale 
warunki były wojenne.

Związek po stratach działaczy i  członków, po represjach, po 
odejściach do neozwiązków był słabszy niż Solidarność w 1981 
roku, ale i władza liberalizująca gospodarkę – dla swoich celów 
rzecz jasna – goniła w piętkę, nie miała żadnych argumentów 
za podtrzymaniem PRL. 

I tried to work as best as possible, taking advantage of the changes 
in the teaching curricula. While painting a more accurate picture for 
the younger generation than the one in the history books, one needs 
to answer the students’ questions: “So what happened in Katyń?” (if 
a student talks about it at home, to his MO uncle, it could spell trou- 
ble for the teacher). I taught Polish according to my original design. 
For 1 May celebrations (especially for students and teachers), with 
our colleagues from the PTTK and Solidarity teachers, we came up 
with a mountain hike along the Barbara Battalion (Home Army unit 
fighting in the Biała River valley, in the area where Polish Legions 
fought in 1914) trail, getting to know the area and the country, we 
arranged a schedule for excursions and treks connected with histo-
ry, usually modern history. At that time, there were also meetings 
with members of the RKW, interrogation, searches – such was the 
daily life of Jaruzelski’s war. 

There were more second circulation publications, and apart from 
the audio cassettes, video tapes were being borrowed. Thanks to 
VCRs, you could have a cinema not only in your own home – oppo-
sition shows were also being organised. Aid programmes for rural 
areas, which were supposed to supply individual farmers with 
water, used agricultural machinery – sent everything to the NSZZ 
Rolników Indywidualnych. Christian Culture Weeks have become 
an opportunity for heated discussions, readings to give colours 
to “white spots”, just like churches were a place for recitals of 
actors during the TV boycott. At the parsonage, we prayed every 
month for the Homeland, we would meet at the celebrations. We 
had a bulletin that we would pass around. Millions of Poles’ were 
shocked by the kidnapping, martyr’s death, funeral of Fr. Jerzy 
Popiełuszko, as well as reports from the trial of the SB officers 
who kidnapped and killed him. Vigils in front of Fr. Popiełuszko’s 
church turned into a watch held at his grave – that’s being con-
tinued to this day.

Our chairman, Antek Kopaczewski, chose Solidarity Walcząca, so  
we (RKW and members of the former ZR Presidium) accepted his 
resignation – it should’ve been accepted by the convention, but, 
well, there was a war.

After losing activists and members, after repressions, and depar- 
tures for the neo-unions, Solidarity was weaker than in 1981, but  
so were the authorities who liberalised the economy – for their own 
ends, of course – and was at its wits end, with no arguments for 
keeping the PRL as it was.
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POSTULATY I KZD Z  1981 ROKU WCHODZĄ W ŻYCIE,  
ALE W ZAMIAN – „ODCZEPCIE SIĘ OD GENERAŁA!”

31 sierpnia 1988 roku Jan Wyciślak z Rzeszowskiego Przedsię-
biorstwa Budownictwa Przemysłowego zwrócił się do dyrek-
tora o  „stworzenie warunków do rozpoczęcia pracy” przez 
KZ NSZZ „Solidarność”, a  15 września powstało jawne Biuro 
Informacyjno-Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” (Stanisław 
Łakomy, Zbigniew Sieczkoś, Marek Wójcik). Nie było optymi-
zmu i wiary w zmiany, mimo że teraz Solidarność była jedyną 
liczącą się opozycją, a Wałęsa jedynym przywódcą (inne partie 
i  środowiska opozycyjne były wyciszane i  w  mediach rządo-
wych, i  w  solidarnościowych). Wałęsa zatwierdzał doradców 
i on odpowiadał za uzgodnienia z Kiszczakiem przed Okrągłym 
Stołem. Po 8 latach tezy I  KZD w  zasadzie weszły w  życie: 
związki zawodowe będą mogły powstawać bez przeszkód, 
w  samodzielnych zakładach pracy będzie samorząd, powsta-
nie kontrolna izba wyższa parlamentu, a  senatorowie będą 
pochodzili z  wolnych wyborów, wybory do Sejmu będą wol-
ne w  35 proc., opozycja dostanie dziennik (nazwany później  
„Gazetą Wyborczą”), a „Tygodnik Solidarność” będzie wznowio-
ny – pełny(?) sukces! Uzgodniony prezydent Jaruzelski będzie 
pilnował nowej PRL. Doradcy autoryzowani przez Wałęsę uznali, 
że wszystko, co kiedyś sejm Solidarności, czyli I Krajowy Zjazd 
Delegatów, uchwalił, właśnie się zmaterializowało, z nimi jako 
sprawcami, wykonawcami i rządzącymi, a „komuniści to fajne 
chłopaki są”. Dla pełności obrazu jeszcze trzeba wspomnieć 
o  udziale w  niektórych uzgodnieniach przedstawicieli Kościo-
ła, którzy dodawali zmianom wiarygodności. Związkowców ani 
niezwiązkowców nikt o  nic nie pytał. „A  co z  gospodarką?” – 
pytali w zakładach. „Czy będzie bezrobocie?” – uzgodnienia nie 
wspominały. Wielu, ja również, przyjęło te ustalenia jak kie-
dyś Andrzej Słowik na posiedzeniu KKP w  sierpniu 1981 roku: 
„Te pierwsze wybory nadzwyczajne nie mogą być wyborami 
pełnymi, na to przyjdzie później czas, jeszcze później. Trzeba 
znaleźć jakąś formę gwarancji dla tej władzy, że nie będzie 
ona wywrócona w  całości, ale taką gwarancję, która będzie 
stanowiła również dla nas zabezpieczenie na przyszłość, że 
może to zostać wywrócone i doprowadzone do takiego stanu, 
jaki powinien funkcjonować w państwie rządzącym się zasa-
dami demokracji” – jako pierwszy krok w  odzyskiwaniu nie-
podległości (oficjalnie nikt nie wiedział o  ustaleniach magda-
lenkowych, dotyczących wyboru Jaruzelskiego na prezydenta 
i gwarancji dla PZPR). Wybory ograniczone – jeden z pomysłów 

POSTULATES OF THE 1ST KZD OF 1981 COME INTO FORCE, BUT IN 
RETURN – “HANDS OFF THE GENERAL!”

On 31 August 1988, Jan Wyciślak from the Rzeszów Industrial Con-
struction Company (Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego) requested the director to “create conditions to 
commence work” of the KZ NSZZ “Solidarity”, and on 15 Septem- 
ber, an open Information and Coordination Office of NSZZ “Soli- 
darity” was established (Stanisław Łakomy, Zbigniew Sieczkoś, Marek 
Wójcik). There was no optimism or faith in the changes, even though  
Solidarity was now the only opposition force that mattered, and 
Wałęsa was the only leader (other opposition parties and circles 
were squelched both in Solidarity and government media). Wałęsa 
approved advisors and was responsible for consultations with Kisz-
czak before the Round Table. After 8 years, the theses of the 1st KZD 
have mostly come into force: trade unions can be created witho-
ut obstacles, independent enterprise will form their own governing 
bodies, a higher, controlling, chamber of Parliament will be created, 
and its members will be chosen in free elections, elections for the 
Sejm will be 35% free, the opposition will get to have its own daily 
newspaper (later named “Gazeta Wyborcza”), and the “Solidarity” 
weekly will be published again – complete (?) success! The agreed 
upon president Jaruzelski will guard the new PRL. Advisers authori-
sed by Wałęsa decided that everything that the Sejm of Solidarity, 
i.e. the 1st National Delegate Convention, adopted, has materialised, 
with them being the creators, executors, and rulers, and that “Com-
munists are decent guys.” To get the full image, one needs to men-
tion the participation of representatives of the Catholic Church in 
some of these arrangements, who added credibility to the changes. 
Union activists and those outside the unions were not asked for 
their opinions. “And what about the economy?” – people in compa-
nies asked. “Will there be unemployment?” – the agreements didn’t 
mention anything about that. Many, myself included, accepted these 
arrangements just like Andrzej Słowik once did at the KKP meeting 
in August 1981: “These first extraordinary elections cannot be fully 
free, that will come with time, later. We need to find some form of 
guarantee for this government, that it will not be entirely subver-
ted, but also a guarantee which will be our insurance for the future 
that it can be subverted and lead to a state that should function 
in a democratic country” – as the first step in regaining indepen-
dence (officially nobody knew about the Magdalenka arrangements 
concerning Jaruzelski’s appointment as president and guarantees 
for the PZPR). Limited elections – one of the ideas of KKP of 1981 
– required a Citizens’ Committee to be established (I was one of 
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KKP z 1981 roku – wymagał założenia Komitetu Obywatelskie-
go (byłem jednym ze współtwórców komitetu rzeszowskiego, 
który zaczynał od prób likwidacji Polamu, zakładu zatruwa-
jącego środowisko m.in. rtęcią w  stłuczce po świetlówkach). 
Mieliśmy znaleźć kandydatów i  przeprowadzić ich kampanię 
wyborczą – po jednym kandydacie w  okręgu rzeszowskim 
i mieleckim do Sejmu i dwóch kandydatów do Senatu. Na nasze 
wiece licznie przychodzili wyborcy, na spotkania z kandydata-
mi PZPR – naprawdę garstki. Na naszych plakatach napisali-
śmy, że „wytworzoną obecnie sytuację polityczną traktujemy 
jako przedsionek demokracji i  przygotowanie się do wolnych 
i  w  pełni demokratycznych wyborów zapowiedzianych na rok 
1993”. Staszek Łakomy, nasz komisarz wyborczy, nie dopuścił 
na nasze listy „spadochroniarzy” z  Warszawy i  obsadziliśmy 
te mandaty ludźmi stąd. Mieliśmy w  województwie rzeszow-
skim najwyższą w  kraju frekwencję „w  częściowo wolnych 
wyborach” – 71,52 proc. Zdążyliśmy jeszcze wydrukować 
podziękowanie za wybory i  je rozlepić. Wśród kandydatów 
obywatelskich w  puli 35 proc. nie znalazł się ani jeden elekt 
z  innych środowisk czy partii, niezatwierdzony przez KO przy 
Lechu Wałęsie. Sukces? Polacy chcieli ukarania komunistów, 
a  „Gazeta Wyborcza” – przyznana całej opozycji, ale „sprywa-
tyzowana” – tłumaczyła: „Ważne jest, aby obie strony miały 
poczucie własnej siły. »Solidarność« uzyskała w tych wyborach 
pewność, że  jej polityka kompromisu jest akceptowana przez 
znaczną większość społeczeństwa, a zatem może mówić jako 
partner silny. Władza powinna mieć świadomość, że kontrak-
tem Okrągłego Stołu ma zapewnioną kontynuację ustrojową”. 
Ja nie chciałem kontynuacji ustrojowej, doradcom wydało się 
to niezbędne, a  ludzie niby ustępującej władzy mieli być na 
zawsze pod ochroną jako „ustępujący bez rozlewu krwi”.

Wybór Jaruzelskiego z  udziałem naszych ludzi z  OKP był 
sprzeczny z  pojęciem dobra i  zła, został przyjęty przez Pola-
ków jak ciąg dalszy PRL. Pierwsza ustawa po powołaniu rzą-
du „niekomunistycznego” zapewniła autonomię uczelniom 
i władzę naukowcom marksistowskim. Sukces – zrealizowano 
postulat Solidarności z  1981 roku. Dziennikarze (pretorianie 
stanu wojennego) otrzymali gazety, nieusuwalni sędziowie – 
samorząd sędziowski (postulat I KZD), prokuratorzy, adwokaci 
zostali w  swoich zawodach (niektórzy zasilili adwokaturę lub 
zostali radcami prawnymi), ministerstwa, urzędy i rady narodo-
we zatrudniały tych samych ludzi. Nowi dyrektorzy zakładów 
pracy musieli mieć 7 lat praktyki na stanowisku kierowniczym – 

the co-founders of the Rzeszów committee, which began with the 
attempts to liquidate Polam, an enterprise that was poisoning the 
environment with, among other things, mercury from broken fluore-
scent lamps). We were supposed to find the candidates and conduct 
their election campaign – one candidate in the Rzeszów and Mielec 
regions for the Sejm and two candidates for the Senate. Our rallies 
were attended by large numbers of voters, PZPR rallies by very few 
people at all. On our posters, we wrote that “we regard the current 
political situation a vestibule to true democracy and preparation for 
free and fully democratic elections scheduled for 1993”. Staszek 
Łakomy, our electoral commissioner, did not allow “parachutes” 
from Warsaw on our lists and we appointed locals to those tickets. 
The Rzeszów Voivodeship had the largest voter turnout in the coun-
try for these “partially free elections” – 71.52%. We have managed to 
print out a thank you note for the elections and hang it around the 
area. Among civic candidates, the 35 percent share did not include 
any elected officials from other circles or parties, not approved by 
the KO with Lech Wałęsa. Success? Poles wanted to punish the com-
munists, and “Gazeta Wyborcza” – given to the entire opposition, 
but “privatised” – explained: “It is important for both sides to have 
a sense of their own strength. ‘Solidarity’ has certainty in these 
elections that its policy of compromise is accepted by a significant 
majority of society, which means that it can speak from a position 
of strength. The authorities should be aware that the Round Table 
contract is to ensure systemic continuation”. I didn’t want to conti-
nue the political system, advisers thought it necessary, and people 
who, seemingly, gave up power were to always be protected for 
“handing power over without bloodshed”.

The “election” of Jaruzelski with the participation of our people 
from the OKP was anathema to the concept of good and evil, and 
was deemed by Poles as a continuation of the PRL. The first act 
passed after the establishment of the “non-communist” govern-
ment ensured autonomy to universities and gave power to Marxist 
scholars. Success – the postulate of Solidarity from 1981 was  
implemented. Journalists (the praetorians of martial law) got to run 
newspapers, judges – who were impossible to depose – got onto the 
judicial self-government (postulate of the 1st KZD), prosecutors and 
attorneys remained in their posts (some of them joined the bar or 
became legal councillors), ministries, offices, and national councils 
all employed the same people. New directors of work establish-
ments had to have 7 years of experience in a managerial position 
– in the Polish People’s Republic of course, and those handed over 
from the army or Citizen’s Militia to be school headmasters or 
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w PRL oczywiście, a przekazani z wojska czy milicji na dyrek-
tora szkoły czy nauczyciela – nie mogli być odwołani. Trybu-
nał Konstytucyjny – pomysł Solidarności – został utworzony 
w  1987 roku i  pilnował przestrzegania ustaleń przez nowych 
polityków. I gdyby to było tylko na czas przejściowy!

A GDYBY NIE BYŁO POROZUMIEŃ OKRĄGŁEGO STOŁU 

Dziesięć lat później mjr Wojciech Garstka, w drugiej połowie lat 
80. szef Zespołu Analiz MSW, stwierdził: „Dla nas było rzeczą 
ewidentną, że  jakikolwiek drugi stan wojenny jest w  Polsce 
niemożliwy ze względów czysto pragmatycznych. On po pro-
stu nie wyjdzie, nie uda  się. To jest niemożliwe. […] Wojsko, 
nasz resort, aparat partyjny nie były gotowe w tym momencie 
do tego typu działań. Nie miały ani tej determinacji, ani mobil-
ności, ani tego stanu przerażenia, które były bardzo ważne 
w momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny”.

Stan wojenny, dla mnie od 13 grudnia 1981 do 4 czerwca 1989 
roku, jest nieukaraną zbrodnią władców PRL na Polakach – 
wyrzucił milion aktywnych Polaków za granicę, zmniejszył 
zaufanie do Solidarności, przydusił nadzieję na suwerenną 
Polskę, zniechęcił do własnej gospodarki i wypromował nowe 
elity zależne od nowych środowisk, firm i państw.

Władcy PRL od 1944 roku zasiadają w  Sejmie, socjalistyczni 
naukowcy uczą nowe pokolenia, sędziowie sądzą i  nigdy nie 
została w  RP zrealizowana w  praktyce zasada oddzielenia 
dobra od zła. O płk. Kuklińskim mówił Jaruzelski: „Jeśli on nie 
jest zdrajcą, to kim my  jesteśmy?”. No właśnie, kim?

A  ja się uparłem w  naprawianiu Polski z  umniejszoną Solidar-
nością, po pozostawieniu instytucji i  ludzi tam zatrudnionych 
jako „fachowców” w  niepodległej RP, po wieloletnim trakto-
waniu III RP jak upadającej hurtowni ratującej się wyprzedażą 
za bezcen (przez własne ekipy rządzące dla ludzi byłej wła-
dzy i  dołączonych cwaniaków z  kraju i  zagranicy). Nawet gdy 
Wałęsa – symbol Solidarności zawiódł (jako prezydent RP miał 
zmienić zasady Okrągłego Stołu, a je wspierał), zrealizował tyl-
ko dwie obietnice: wsparł „lewą nogę” i przeprowadził uchwa-
łę o  referendum uwłaszczeniowym, oszukał Solidarność: był 
TW i  bronił TW, był symbolem Solidarności i… nie dorósł do 
oczekiwań Polaków. Jako sekretarz Prezydium KK niespełna 

teachers could not be dismissed. The Constitutional Tribunal – an 
idea of Solidarity – was established in 1987 and made sure that  
the new politicians didn’t go against the new arrangements. If only 
this was temporary!

AND IF THERE WAS NO ROUND TABLE 

Ten years later, Maj. Wojciech Garstka, head of the MSW Analysis 
Team in the second part of the 1980s, stated: “It was evident for 
us that any sort of a second martial law is impossible in Poland for 
purely pragmatic reasons. Put simply, it won’t work. It’s impossible. 
[…] The army, our ministry, the party apparatus were not ready to 
do so at that moment. They lacked the determination, the mobility, 
the fear which were very important at the time when the martial 
law was introduced.”

For me, the martial law from 13 December 1981 to 4 June 1989, 
remains an unpunished crime of the rulers of the People’s Republic  
of Poland on the Polish People – it displaced a million active Poles 
abroad, reduced trust in Solidarity, smothered any hope for an  
independent Poland, discouraged people towards their own econo-
my and promoted new elites that were dependent on new commu-
nities, companies, and countries.

People ruling the PRL have been in the Sejm since 1944, socialist 
scholars teach new generations, judges do their work, and the prin-
ciple of separating good and evil was never practically implemented 
in Poland. Jaruzelski said about Col. Kukliński: “If he’s not the traitor, 
what does that make us?” Exactly; what does it make you?

And I persisted in repairing Poland with a diminished Solidarity, 
after leaving the institutions and people working there in place 
as “specialists” in independent Poland, after treating the 3rd Polish 
Republic as a failing wholesaler trying to save itself with a fire sale 
(by its own governments for the former rulers and some conmen 
both domestic and foreign). Even when Wałęsa – the symbol of Soli-
darity – failed (as the President of the Republic of Poland, he was 
supposed to change the principles of the Round Table, and instead, 
supported it), he fulfilled only two promises: he supported the “left 
leg” and passed a resolution on the affranchisement referendum, 
he cheated Solidarity: he was a TW and defended TWs, he was a 
symbol of Solidarity and… failed to live up to Poles’ expectations. 
As a secretary of the KK Presidium of a Union numbering less than 
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dwumilionowego Związku znów „żyłem w ciekawych czasach” – 
ale to zupełnie inna historia.

KIEDYŚ TE KAMIENIE DRGNĄ 
I POLECĄ JAK LAWINA 
PRZEZ NOC, PRZEZ NOC, PRZEZ NOC

Sukcesem Solidarności było, jest i będzie połączenie większo-
ści ludzi w PRL w przekonaniu, że Polacy zasługują na niepod-
ległość i  suwerenność, że musi być kontynuowana tradycja 
tysiąca lat stanowienia o sobie, że „socjalizm z ludzką twarzą” 
jest nadal zależnością od Moskwy, że bez Dekalogu i  Kościoła 
będziemy jeszcze słabsi i podzieleni, bo „demokracja bez war-
tości łatwo się przemienia w  jawny lub zakamuflowany tota-
litaryzm” – mówił Jan Paweł II. NSZZ „Solidarność” był szkołą 
demokracji dla Polaków, nauczył dochodzenia do wspólnego 
dobra mimo różnorodności sądów i zabiegania o dobro na przy-
szłość, a nie tylko na dziś.

Staraliśmy się, by decyzje NSZZ „Solidarność” zapadały 
z  możliwie największym udziałem członków – jawnie. Kiedy 
w  imieniu Związku decyzje zaczęli podejmować „eksperci”, 
bez udziału członków, stało się źle. Solidarność wyprzedzi-
ła epokę „poprawności politycznej” – w  1981 roku oficjalnie 
popieraliśmy socjalizm, sojusze z  ZSRR, władzę robotników 
i  chłopów – myśląc o  niepodległej i  suwerennej Rzeczypospo-
litej Polskiej bez Sowietów i ich przedstawicieli u władzy. Wów-
czas nie wyszło, w  1989 roku – miała być „mądrość etapu”, 
a  wyszedł „etap mędrków”. Może po 40 latach zacznie nam 
bardziej wychodzić i będziemy wreszcie niepoprawni politycz-
nie – będziemy mówili to samo, co myślimy, i robili to wszystko, 
o czym myśleliśmy, by wyprowadzić Polskę z kąta – zapędzanej 
tam przez wojnę, sowieckie socjalistyczne elity i dopuszczone 
elity przez ostatnie kilkadziesiąt lat. 

Stanisław Alot

PS Fajnie było z Solidarnością…

2 million people, I was once again “living in interesting times” – but 
that’s a whole other story.

SOMEDAY, THESE STONES WILL MOVE 
AND START FALLING DOWN 
THROUGH THE NIGHT, THROUGH THE NIGHT

One of Solidarity’s successes was and still is connecting most 
people in the PRL in believing that Poles deserve independence 
and sovereignty, that the thousand-year tradition of deciding for 
themselves needs to be continued, that “socialism with a human 
face” still entails being subordinated to Moscow, that without the 
Ten Commandments and the Catholic Church, we’ll be even weaker 
and more divided, because “democracy without values can easily 
change into overt or covert totalitarianism” – said John Paul II. NSZZ  
“Solidarity” was a school of democracy for Poles, it taught them  
to pursue the common good despite the diversity of opinions, and 
to seek good for the future and not just for today.

We strived so that the decision-making in NSZZ “Solidarity” had  
the largest possible participation of the members – as publicly as 
possible. When “experts” started to make the decisions for the  
Union without its members, it was a bad turn of events. Soli- 
darity was ahead of the time of “political correctness” – in 1981, we 
officially supported socialism, alliances with the USSR, power to the 
workers and peasants – thinking about the independent and sovereign 
Republic of Poland without the Soviets and their representatives in 
power. At that time, it didn’t happen, in 1989 – it was supposed to be 
the “wisdom of the stage”, and what we got was an “age of know-it-
-alls”. Maybe, after 40 years, we’ll start to actually do it and we’ll finally 
be politically incorrect – we’ll be saying the same things we think, and 
we’ll do everything we thought about to lead Poland out of the corner 
it was put in because of the war, Soviet and socialist elites and those 
allowed into the elite throughout the last couple of dozen years.

Stanisław Alot

PS The time with Solidarity was cool…
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PRZEŁAMANIE MONOPOLU NA INFORMACJĘ 
 
Wielki to czas. 
Uczymy się nowych słów, 
twardych i niewygodnych w pisowni. 
Uczymy się słuchać i mówić, 
patrzeć prawdzie w załzawione oczy. 
Uczymy się własnego istnienia 
i  istnienia innych obok. 
Uczymy się mówić z serca i  rozumu, 
a nie czytać z kartki. 
Uczymy się mówić: nie! 
kiedy nie można: tak! 
i mówić: tak! 
kiedy nie trzeba: nie! 
To wielki czas. 
Nikt obcy nie może za nas 
zdać lepiej z POLSKIEGO 
niż my sami. 

Jan Sęk, ps. Roman Bąk, Sierpień

Tak. W  sierpniu 1980 roku zaczęliśmy się uczyć na nowo 
mówić, pisać i  myśleć po polsku o  Polsce, nadawać słowom 
właściwy sens i treść, oczyszczać nasz język z brudu komuni-
stycznej nowomowy. Wraz z pojawieniem się wydawnictw nie-
zależnych nastąpiła jawna konfrontacja języka władzy i języka 
społeczeństwa, które zanegowało arbitralnie narzucony przez 
władzę sposób komunikowania się. Istniała pilna potrzeba 
stworzenia nowych form porozumiewania się, wyzwolenia od 
powszechnie obowiązujących fasadowych sloganów i  skom-
promitowanych haseł. Prasa niezależna, jako przejaw walki 
z  cenzurą i  próba przełamania monopolu państwa na infor-
mację, pojawiła się  na szerszą skalę już w  latach 70., wraz 
z nasileniem się działań opozycji demokratycznej. 

Ważną cezurę w  systemie komunikacji społecznej ówczesnej 
Polski stanowi rok 1980. Fala strajków, która w  lipcu ogarnę-
ła przede wszystkim Lubelszczyznę, a  w  sierpniu Wybrzeże, 
wkrótce rozlała się na cały kraj.  Stosowana  zawsze w  takich 
sytuacjach przez rząd blokada informacji tym razem okaza-
ła się nieskuteczna. Sytuacja społeczno-polityczna spowo-
dowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nieocenzu-
rowane informacje. Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych 
dotychczas sztucznie reglamentowane w oficjalnym przekazie 

CHALLENGING THE MONOPOLY ON INFORMATION

It is the greatest of times,
We are learning new words,
Hard and uncomfortable to write.
We are learning to listen and speak,
See through our teary eyes.
We are learning our own existence,
And the ones near us.
We are learning to speak from the heart and mind,
Not to read from paper.
We are learning to say: no!
When we cannot say: yes!
And to say: yes!
When we need not say: no!
It is the greatest of times.
No one will pass our,
POLISH exam, 
for us.

Jan Sęk vel. Roman Bąk, August 

Indeed. In August 1980, we were starting to learn how to 
change the way we speak, write and think in Polish about 
Poland, and to learn how to give words the right meaning 
and content; all to rid our precious language of the crud that 
was the communist newspeak. With the emergence of inde-
pendent publishing houses, the official language of power 
was openly confronted by the language of the society which 
questioned the arbitrary method of communication imposed 
by the authorities. An urgency was palpable. To create a new 
intercourse, one that would be completely free of the ubiqui-
tous, ostentatious slogans and disgraced forms. As a means 
of opposing censorship, and as an attempt at breaking up 
the state’s monopoly on information, independent press first 
appeared on a large scale in the 1970s, when the activity of 
democratic opposition gained momentum.

1980 was a turning point in terms of public communication in 
Poland. A wave of strikes and protests which swept through 
the Lublin region in July and the coastal regions in August was 
about to spread throughout the country. An informational lock-
down which had always been used by the government in such 
situations proved ineffective in this instance. The sociopoli- 
tical situation caused a surge in the demand for uncensored 
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wiadomości zaczęły rozchodzić się po kraju. Nastąpiła praw-
dziwa erupcja  wydawnictw drugiego obiegu,  sygnowanych 
przede  wszystkim przez Solidarność, ale również przez 
działające wcześniej ugrupowania  niepodległościowe. Obfi-
tość informacji niezależnych powodowała, że wiarygodność 
mediów kontrolowanych przez władzę poddawana była cią-
głej weryfikacji. 

Przerwanie tamy cenzury nastąpiło już w czasie sierpniowych 
strajków w 1980 roku. W Stoczni Gdańskiej i Stoczni im. Komu-
ny Paryskiej w Gdyni ukazywały się ulotki i gazetki sygnowane 
przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Wkrótce różnego 
rodzaju informatory i biuletyny, tzw. bibułę, wydawały powsta-
jące zarządy regionów i  organizacje związkowe w  zakładach 
pracy oraz środowiska naukowe, artystyczne czy religijne, stu-
denci, a nawet uczniowie szkół średnich. 

Początkowo były to niewielkie gazetki, ulotki czy plakaci-
ki wzywające do trwania w oporze. Ich jakość zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i  technicznym pozostawiała 
wiele do życzenia. Z powodu braku dostępu do sprzętu poligra-
ficznego często były  pisane na tzw. przebitce na maszynach 
do pisania, a  nawet ręcznie przez kalkę, w  możliwie najwięk-
szej liczbie egzemplarzy. Publikowane w ten sposób teksty nie-
kiedy z  trudem można było odczytać na kolejnej kopii. Głód 
wolnego słowa był jednak tak wielki, że każdy kawałek papieru 
niosący nieocenzurowaną informację, inną  niż głoszona przez 
reżimową prasę, był przyjmowany z entuzjazmem. 

Odkłamanie języka, oczyszczenie go z  propagandowego fał-
szu, uczynienie z  języka narzędzia do autentycznego poro-
zumiewania się – takie cele wyznaczyła sobie Solidarność 
jako jedno z głównych zadań. Znalazło to wyraz w  progra-
mie Związku przyjętym na I  Krajowym Zjeździe Delegatów 
w 1981 roku. Stwierdzono wówczas, że „głównym narzędziem 
kłamstwa jest sam język propagandy, który ukształtował 
nasz codzienny sposób wyrażania myśli i uczuć. Związek 
będzie dążył do przywrócenia społeczeństwu polszczyzny 
umożliwiającej prawdziwe porozumienie między ludźmi”. 
W  wydawnictwach skupiających się wokół Związku poru-
szane były różnorodne problemy: od spraw interesujących 
pracowników konkretnych zakładów pracy, branż i zawodów, 
po sprawy istotne dla pracowników wyższych uczelni, ludzi 
kultury, rolników. 

information. After the Polish Accord for Independence was 
signed in August 1980, the newsfeed which had previously 
been rationed by the officials began to finally reach citizens 
throughout the country. A true eruption of underground pub-
lishing houses was notable. Most of them were promoted by 
Solidarity, but there were also publishing houses established 
by independence groups which formed earlier. This abundance 
of information was the means for continuous verification of 
the media controlled by the authorities.

Official censorship was first challenged during the August 
strikes of 1980. In the Shipyards of Gdańsk and Gdynia, leaflets 
and gazettes signed by the Inter-Enterprise Strike Committee 
were handed out to the protesters. Soon afterwards, various 
guides and bulletins were issued by regional boards and trade 
union organisations in workplaces. Later on, they were joined 
by scientific, art, and religious circles all over the country, as 
well as university and even high-school students.

At the beginning, the underground press mainly consisted of 
small gazettes, leaflets and posters supporting the protest-
ers in their resistance. However, their overall substantive and 
technical quality was poor. Due to limited access to printing 
machines, they were often carbon copied on a typewriter or by 
hand to produce the largest number of copies possible. Such 
texts would sometimes be very hard to read, however the hun-
ger for the free word was so overwhelming that each scrap 
of paper carrying uncensored information was welcomed with 
enthusiasm.

Clearing the language of the falsities of official propagan-
da, and making language a tool for authentic communica-
tion – these were some of the main objectives of Solidarity. 
These postulates were included in the Union’s programme 
adopted at the 1st National Delegate Assembly in 1981. During 
the Assembly, the Delegates claimed that “the language of 
propaganda which has shaped our daily method of express-
ing thoughts and feelings is the main tool of lies. The Union 
will strive to restore a Polish language which paves the way 
for a true understanding among people”. Publishing houses 
affiliated with the Union raised a plethora of issues: from the 
concerns of the employees of specific companies, industries 
and professions, to the concerns of the academics, artists 
and farmers.
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Niewielu dziennikarzy i  redaktorów pism ukazujących się 
poza cenzurą – szczególnie  w  zakładach pracy – było przy-
gotowanych do pełnienia nowych funkcji, zarówno w  zakre-
sie umiejętności posługiwania się słowem, jak i  umiejętności 
redakcyjnych i edytorskich. Nie miało to jednak większego zna-
czenia.  Bibuła spełniała swoją rolę już tylko  przez to, że była 
sygnowana przez Solidarność, a brak profesjonalizmu redakto-
rów okazywał się  walorem, który sprawiał, że używany przez 
nich język był żywy i komunikatywny, bliski tym czytelnikom, 
do których przekaz był skierowany. 

Pisma  niezależne  poddawane były  różnym  próbom infiltra-
cji. Na przykład jesienią 1981 roku do Solidarności w  poznań-
skiej Teletrze zgłosił się znany dziennikarz reżimowej „Gazety 
Zachodniej”  (organu KW PZPR), który zaoferował  zakłado-
wej Solidarności  swoje bogate  profesjonalne  doświadczenie 
dziennikarskie  w  redagowaniu  biuletynu  „Rezonans”. Solidar-
ność w Teletrze była jedną z najsilniejszych organizacji zakła-
dowych w Poznaniu, stąd zapewne tą drogą próbowano do niej 
przeniknąć. 

Wydawnictwa związkowe  „przeznaczone do użytku 
wewnętrznego” wyłączone były spod działania  opresyj-
nej  Ustawy  o  kontroli publikacji i  widowisk.  Takie poluzo-
wanie cenzury  było pretekstem do wydawania przez struk-
tury regionalne i  zakładowe Solidarności  zakazanych dotąd 
książek,  m.in. Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa Czapskiego; ukazy-
wały się opracowania na temat zbrodni katyńskiej, wyda-
rzeń poznańskich w  1956 roku czy gdańskich w  1970 roku, 
tomy poezji.  Zapotrzebowanie na prawdziwą literaturę było 
olbrzymie, książki rozchwytywano; w zarządach regionów, 
zakładach pracy organizowano punkty kolportażu i  biblio-
teki. Wydawnictwa takie opatrywano dopiskiem: „Druk bez 
wiedzy i zgody autora”, co miało chronić autora przed odpo-
wiedzialnością karną. 

Poza zasięgiem cenzury wychodziła nie tylko bibuła o  cha-
rakterze informacyjnym, ale również periodyki zajmujące się 
problematyką polityczną, społeczną czy kulturalną. Były to 
pisma profesjonalnie redagowane, autorami zamieszczanych 
tam tekstów byli literaci i publicyści, na których nazwiska 
nałożony był zapis, a  cenzura odmawiała  im druku w oficjal-
nych wydawnictwach. 

Few journalists and editors of periodicals published outside of 
the official current – particularly in the workplace – were really 
prepared for their new functions, both with respect to the art 
of the word and with respect to editorial work. This, howe- 
ver, did not matter at all. Underground media were effective 
because they were promoted by Solidarity, and the amateur-
ship of the editors proved to be a value, in that the language 
they used was vivid and communicative, familiar to the read-
ers it targeted.

Various attempts were made to infiltrate underground pub-
lishing organisations. For instance, in 1981, a known journalist 
employed by the pro-regime “Gazeta Zachodnia” (a body of 
the Regional Committee of the Polish United Workers’ Party) 
visited the Teletra company in Poznań and offered the local 
Solidarity unit his services owing to his extensive journalistic 
experience in editing the “Rezonans” bulletin. The “Teletra” 
Solidarity unit was one of the strongest trade union organisa-
tions in Poznań, so the authorities tried to infiltrate it this way.

Trade Union publications “intended for internal use only” were 
excluded from the oppressive scope of the Act on the control 
of publications and performances. This exemption became a 
pretext for regional and workplace Solidarity structures to 
publish once-prohibited books by such blacklisted authors as 
Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, 
Józef Czapski, any many others; the first ever studies of the 
Katyn massacre, of the protests which took place in Poznań in 
1956 and in Gdańsk in 1970, and the first ever publications of 
certain poetry volumes were released. The demand for genu-
ine literature was great; books were sold out almost instant-
ly, book distribution points and libraries were being organised 
in regional offices and workplaces. These publications would 
always come with a note: “Printed without the knowledge or 
consent of the author”, which would protect the author from 
possible penal liability.

Outside the scope of censorship, the people were offered 
not only informative bulletins, but also periodicals devoted 
to political, social or cultural issues. These publications were 
professionally edited, and their authors included renowned 
writers and publishers who had been blacklisted by the 
authorities, and thus were unable to have their works offi-
cially released.
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W  wyniku sierpniowych i  wrześniowych porozumień Soli-
darność otrzymała zgodę na wydawanie swojego czasopi-
sma.  Pierwszy numer „Tygodnika Solidarność” ukazał się  
3 kwietnia 1981 roku. W  artykule programowym redaktor 
naczelny Tadeusz Mazowiecki napisał: „Pismo nasze podlega 
cenzurze […], będzie zatem podlegało ograniczeniom, za to 
nikt nie będzie mógł niczego nam narzucić. Czasami nasze mil-
czenie będzie równie wymowne jak zadrukowane strony”. I tak 
się  w  1981 roku działo.  Niejednokrotnie  ukazywały się gaze-
ty z  białymi plamami  zamiast tekstu lub ze znakiem [- - - -] 
oznaczającym ingerencję cenzury. Protestem wobec monopolu 
informacji oraz nasilenia  w  reżimowych mediach propagandy 
antyzwiązkowej  było wezwanie do akcji pod hasłem  „Dni bez 
prasy”. Strajk objął zakłady graficzne w  całym kraju. W  bar-
dzo okrojonej objętości  ukazały się tylko  gazety  wydrukowa-
ne w drukarniach wojskowych i  rządowych. 

Rząd nie zamierzał wywiązać się z  umowy dotyczącej  nawet 
tak bardzo okrojonej przez obowiązującą cenzurę  niezależ-
ności mediów.  Niezależna prasa, odwołując się do historii 
i  etosu narodowego, pełniła ważną rolę edukacyjną i  była 
czynnikiem kształtującym obywatelskie postawy Polaków, dla-
tego przerwanie  monopolu  państwa na informację, narusze-
nie  jednego  z  najważniejszych obszarów  jego oddziaływania 
było  dla  władzy komunistycznej  nie do przyjęcia. Społeczeń-
stwo zaczęło wymykać się spod kontroli systemu, dlatego tak 
ważna stała się likwidacja obiegu wolnego słowa. 

Wprowadzenie stanu wojennego i  ograniczenie swobód oraz 
praw obywatelskich, w tym konstytucyjnie zagwarantowanej 
wolności słowa, potwierdzonej w  porozumieniach zawartych 
z  władzą, było zerwaniem umowy społecznej i  na długie lata 
przekreśliło nadzieje na budowę pluralistycznych mediów 
w  Polsce.  13 grudnia 1981 roku dekretem o  stanie wojennym 
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego  dokonała zamachu na 
dążenia wolnościowe społeczeństwa polskiego, zdelegalizo-
wała wszelkie formy niezależnej działalności pozostającej 
poza kontrolą reżimu komunistycznego,  wprowadziła drakoń-
skie kary za przygotowanie i  rozpowszechnianie  bezdebito-
wych  wydawnictw.  Po krótkim okresie oddechu wolne słowo 
zostało zakneblowane. 

13 grudnia 1981 roku zamilkły telefony, radio i telewizja, zamiast 
normalnego programu serwowały na okrągło wystąpienie 

As a result of the accords of August and September, Solidarity  
received official permission to publish its own periodical. The 
first issue of “Tygodnik Solidarność” was released on April 3,  
1981. In his editorial note, Tadeusz Mazowiecki, the editor-in-
chief, wrote: “Our periodical is censored […], it will therefore 
be subject to certain limitations. However, no one will have the 
power to impose anything on us. Sometimes, our silence will 
speak the volumes of fully printed pages”. This is exactly what 
happened in 1981. There were many times when white pages 
were printed instead of text, with a [- - - -] sign denoting inter-
ference from the censorship office. Another sign of opposition 
to the monopoly on information and to the intensification of 
anti-Union discourse in the official, regime-controlled media was 
a call to support the “Day without the press”. The strike took 
place in graphic and printing companies throughout the coun-
try. Only newspapers printed in military and government printing 
facilities were released and only in very limited volumes.

The government did not intend to respect the agreement 
concerning freedom of the media, even in its very restrictive 
form. Referring to the history and national ethos, independent 
press served an important educative role and was an impor-
tant factor in shaping the civic attitudes among Poles, which 
is why this breakup of the state’s monopoly on information, an 
attack at its vital point of impact, was unacceptable for the 
communist authorities. The society began to slip out of the 
system’s control, and that was when the government decided 
to eliminate the free speech circulation altogether.

The introduction of Martial Law, which entailed significant restric-
tions of civic freedom and rights, including the constitutionally 
guaranteed freedom of speech, as confirmed in the accords made 
with the authorities, was perceived as a breach of the social con-
tract which ruined the hopes of building a pluralist media land-
scape in Poland for years to come. On December 13, 1981, by means 
of a Martial Law Decree, the Military Council of National Salvation 
quashed the pro-independence processes supported by the Polish 
society, delegalised all forms of independent activity without offi-
cial, communist oversight, and imposed severe punishments for 
preparing and distributing underground publications. After a short 
period of relief, free speech was once again prohibited.

On December 13, 1981, all telephones, the radio and television 
went silent. Instead of the normal broadcast, all programmes 
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gen. Wojciecha Jaruzelskiego ogłaszającego wprowadzenie 
stanu wojennego. Zniknęła prasa, nawet ta oficjalna. Zamar-
ła komunikacja społeczna. Rozpoczęła się wojna  polsko-ja-
ruzelska. Większość przywódców Solidarności – „awanturni-
ków, którym trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę 
w  otchłań bratobójczej walki” – znalazła się w  więzieniach 
i obozach internowania.

Opozycja, a  wraz z  nią niezależne wydawnictwa zostały 
zepchnięte do podziemia. Szczególnie w  pierwszym okresie 
utrudniło to niezależny obieg informacji, choć go nie zahamo-
wało, i pozbawiło Solidarność kontaktu ze swoimi „nielegalny-
mi” członkami i sympatykami. Szybko jednak, tam gdzie udało 
się ocalić powielacze, przywrócono drukowanie ulotek i plaka-
tów zawierających przede wszystkim listy zatrzymanych oraz 
informacje o nielegalności stanu wojennego. 

Zaczęło się zupełnie spontanicznie. Już w  nocy 12/13 grudnia 
1981 roku zbierane były informacje o tym, kogo zabrali. W nie-
dzielę 13 grudnia w  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu drukowano 
listy osób zatrzymanych. Listy te były następnie wywieszane 
na drzwiach wejściowych do Collegium Minus. Sytuacja była 
groźna i groteskowa zarazem, gdyż uniwersytet był z zewnątrz 
obstawiony przez milicyjne samochody i  wojskowe transpor-
tery, a w środku obradował senat uczelni oraz pracowali dzia-
łacze Solidarności i… związkowy powielacz. Lista zatrzyma-
nych wisząca na drzwiach była ciągle uaktualniana, ponieważ 
z miasta przychodzili ludzie i ręcznie dopisywali coraz to nowe 
nazwiska. 

Pamiętano, że  brak informacji jest jedną z  barier na drodze roz-
woju niezależnego ruchu związkowego i niezależnego społeczeń-
stwa. Dlatego tak ważne było, aby bibuła pojawiła się już w pierw-
szych dniach  stanu wojennego. Były to przede wszystkim druki 
ulotne powielane na ocalałych powielaczach, pisane na maszynie 
lub przepisywane ręcznie. Miały one znacznie ograniczoną zawar-
tość oraz zasięg i  trudno o  nich mówić, że były nośnikami infor-
macji. Odwoływały się do emocji,  były sygnałem, że władzy nie 
udało się zniszczyć wolnego słowa, że chociaż w  tak okrojonej 
postaci – wyrażały wolnościowe dążenia Polaków. 

Ludzie czekali na prasę bezdebitową niosącą prawdziwe infor-
macje o  tym, co dzieje się w  poszczególnych środowiskach, 

played an announcement delivered by General Wojciech Jaru-
zelski enforcing Martial Law over and over again. The press 
disappeared, even the official one. Public communication went 
mute. The Polish-Jaruzelski war had begun. The majority of 
Solidarity leaders, officially referred to as “troublemakers who 
should be handcuffed before they lead the homeland to the 
brink of fratricidal war”, were imprisoned or interned.

The opposition, and, with it, all the independent publishing 
houses, were once again pushed into the underground. Par-
ticularly in the initial period, this hindered, but failed to era- 
dicate, the independent circulation of information, cutting all 
communication between Solidarity and its “illegal” members 
and sympathisers. However, wherever people were able to sal-
vage copiers, they resumed the print of leaflets and posters 
containing, above all, the names of apprehended citizens and 
information about the illegal status of the Martial Law.

It all started with a spontaneous initiative. On the night of 
December 12/13, 1981, information on all arrested individuals 
was collected. On Sunday, December 13, the local Committee  
of NSZZ “Solidarity” operating in the Adam Mickiewicz Uni- 
versity in Poznań posted a list of the apprehended. These lists 
were then posted on the entrance doors to Collegium Minus. The 
situation was dire and grotesque at the same time, since the 
university was surrounded by militia vehicles and military trans-
porters. Inside, the university’s senate was in session, and Soli-
darity was working tirelessly, together with… the union’s copier. 
The list of the apprehended was constantly updated, as people 
would come by from all around the city, adding names by hand.

They remembered that the absence of information was one of the 
barriers to the development of a unionised and independent socie-
ty. There was a need, therefore, to immediately print an independ-
ent leaflet, on the first days of the Martial Law. At first, these were 
pamphlets copied on the salvaged copiers, typed on a typewriter 
or copied by hand. Their contents and range were limited, and they 
could hardly be described as carriers of information. They appealed 
to emotion, they were a signal that the authority’s attempts at 
destroying free speech were futile. Despite their limited form, 
these pamphlets were proof of the Poles’ pursuit of independence.

People would wait for the underground press carrying reli-
able information about what was happening in individual 
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zakładach pracy czy regionach kraju, czekali na potwierdzenie 
słuszności trwania w  oporze. Oczekiwali wskazówek,  jak i  co 
należy robić, aby skutecznie przeciwstawiać się władzy. Każdy 
region, a także wiele zakładów pracy, uczelni, szkół wydawało 
swoje biuletyny informacyjne. Na tej podstawie można było 
budować obraz stanu wojennego zupełnie inny niż ten wyzie-
rający z  gazet kontrolowanych przez władzę. Odpowiedzią na 
kłamstwa oficjalnej propagandy był bojkot prasy oraz telewi-
zyjnych programów informacyjnych. 

Liczba gazetek zaczęła szybko rosnąć. Była  to  spontanicz-
na  reakcja  na gwałt zadany społeczeństwu  13 grudnia.  Wolne 
słowo stanowiło najpoważniejszy środek oddziaływania opozy-
cji na społeczeństwo, budowało sprzeciw wobec rygorów sta-
nu wojennego. Dlatego likwidacja niezależnych wydawnictw 
i ściganie niezależnych dziennikarzy stanowiły jedno z najważ-
niejszych zadań, jakie Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
wyznaczyła aparatowi bezpieczeństwa. 

Gdy tak siedzimy nad bimbrem 
Ojczyzna nam umiera 
Gniją w celach koledzy 
Wolno się kręci powielacz 
 
Drukujemy ulotki 
O  tym, że jeszcze żyjemy 
Grozi nam za to wyrok 
Dziesięciu lat więzienia 

– śpiewał Przemysław Gintrowski, jeden z bardów Solidarności. 
 
Internowanie lub aresztowanie na początku stanu wojennego 
wielu redaktorów,  dziennikarzy, kolporterów czy drukarzy było 
potężnym uderzeniem w  opozycję. Musiała  ona teraz  w  nowy 
sposób, z zachowaniem zasad konspiracji, docierać do ludzi. Taką 
formę  kontaktów stanowiły niezależne, alternatywne do prasy 
oficjalnej źródła informacji. Mimo ostrych restrykcji ruch wydaw-
niczy rozwijał się w tym czasie bardzo dynamicznie. 

W  krajobraz życia kraju po 13 grudnia wpisane były obozy 
internowania.  Temat stosowanych represji w  prasie oficjal-
nej pojawiał się tylko wówczas, gdy potrzebne to było do 
uzasadnienia tezy o  przestępczej działalności opozycji.  Dlate-
go tak ważne stało się utrzymanie łączności z  tymi, którzy 

environments, workplaces or regions. They craved a validation 
of their pro-independence endeavours. They awaited guide-
lines on how to oppose the authorities. Each region, as well as 
many companies, universities and schools, would publish their 
own information bulletins. This way, they were able to build an 
entirely different image of the Martial Law, compared to the 
one which was pushed by the newspapers controlled by the 
officials. The public responded by boycotting the press and TV 
news programmes.

The number of underground gazettes started to grow. This was 
a spontaneous reaction to the violence that was inflicted on the 
Polish society on December 13. Free speech was the most impor-
tant means of opposition which the society applied in response 
to the rigors of Martial Law. This is why the liquidation of inde-
pendent publishing houses and persecution of independent jour-
nalists were the most important objectives set for the internal 
safety agencies by the Military Council of National Salvation. 

We sip moonshine
While our land is dying
Our brothers in cells
The duplicator running low

Printing free paper
Let them know we’re still alive
We can get ten years for that
A sentence on our lives

– translation of a song by Przemysław Gintrowski, one of Sol-
idarity’s bards.

With many editors, journalists, distributors and printers 
interned or arrested at the beginning of Martial Law, the 
efforts of the opposition suffered a serious blow. Pro-inde-
pendence unions were forced to find a new way to reach 
the people. Independent, alternative sources of information 
served this very purpose. Despite severe restrictions, publish-
ing activities were developing at a rapid pace.

Internment camps became a regular part of the country’s 
landscape post-December 13. The subject of repressions would 
only appear in the official press when this was necessary 
for justifying the claim of the opposition’s criminal activity. 
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zostali uwięzieni.  Zamieszczane w  prasie podziemnej grypsy 
z obozów  internowania i  więzień pozwalały  poznać warun-
ki, w jakich są przetrzymywani, i szykany, jakim są poddawani. 
Liczne przypadki stosowania przemocy fizycznej i psychicznej 
wobec więźniów ujrzały światło dzienne. 

Jednym z graficznych symboli stanu wojennego był ślepowron, 
czyli gen. Wojciech Jaruzelski w  ciemnych okularach. Wszy-
scy pragnęli, aby ten ślepowron jak najszybciej oddalił się do 
swojej wschodniej macierzy. I właśnie to pragnienie wyrażone 
graficznie znalazło swój wyraz w  ulotkach-plakacikach, któ-
re sporządziły  kobiety  internowane  w  Gołdapi  w  drugą mie-
sięcznicę wprowadzenia stanu wojennego. 

Ślepowron po kilku latach rzeczywiście odleciał, jednak pozo-
stawił po sobie dziedzictwo, które można uznać za swoisty chi-
chot historii. Obóz dla internowanych kobiet w  Gołdapi został 
umiejscowiony w domu wczasowym pracowników radia i tele-
wizji, co miało przekonać zachodnią opinię publiczną o huma-
nitaryzmie junty wojskowej. Po 1989 roku obóz „się sprywaty-
zował” i od wielu lat znany jest jako sanatorium – ekskluzywne 
uzdrowisko oferujące zabiegi rehabilitacyjne. Jego właścicie-
lem był człowiek, który w latach 80. pełnił funkcję szefa rejo-
nowej służby bezpieczeństwa w Gołdapi. 

Bibułę wydawali internowani chyba we wszystkich obo-
zach internowania. Pełniła ona nie tylko, a  może nie przede 
wszystkim,  rolę informacyjną, ale – co ważniejsze – podtrzy-
mywała wolę walki i przetrwania, dodawała otuchy, budowała 
wspólnotę i siłę wyrażania niezgody na – w tym przypadku jak 
najbardziej dosłowne – zniewolenie. 

Warto może słów kilka poświęcić stosowanej wówczas sztuce 
drukarskiej. Ponieważ sprzęt poligraficzny został zniszczony 
podczas brutalnej pacyfikacji siedzib Solidarności, trzeba było 
przejść  na chałupnictwo.  W  początkowym okresie najbardziej 
rozpowszechnionym sprzętem drukarskim była ramka drew-
niana z  naciągniętą  nylonową  pończochą  lub  szyfonową tka-
niną, woskówka i  wałek  (zdarzało się, że był on zamieniany 
na butelkę wina, gdyż jej rozmiar pasował do rozmiarów ram-
ki).  Woskówkę napisaną na maszynie (bez taśmy) należało 
położyć na szyfonie i  na tym rozprowadzić wałkiem farbę, by 
uzyskać zadrukowaną kartkę.  Dopiero nieco później pojawiły 
się powielacze na korbkę lub elektryczne oraz… offsety. 

Therefore, it was essential to maintain communication with 
those behind bars. Secret messages smuggled out of intern-
ment camps and prisons and published in the underground 
press provided an insight into the living conditions of those 
who were imprisoned and persecuted. Numerous examples of 
physical and mental torture were brought into the daylight.

One of the graphic symbols of Martial Law was General 
Wojciech Jaruzelski in his shaded glasses. Everyone want-
ed him to leave the country as soon as possible. A graphic 
illustration of this desire was placed on leaflets, or mini-post-
ers, which were drawn by the women interned in Gołdap two 
months after the announcement of Martial Law.

After a few months, the General did indeed go away, but left 
a rotten heritage behind him. The camp for interned women in 
Gołdap was situated in a holiday resort for radio and television 
personalities, which was apparently aimed at convincing the 
public opinion about the humanitarian approach of the mili-
tary junta. After 1989, the camp was privatised and has lately 
been known as a sanatorium, an exclusive spa specialising in 
rehabilitation and wellness. Its owner was a man who worked 
as the head of the regional public security agency in Gołdap 
in the 1980s.

Underground gazettes were published by those interned to 
nearly all camps. Their purpose was to provide reliable infor-
mation and, more importantly, to keep the spirits up, create a 
sense of community and encourage the inmates in expressing 
their opposition to captivity.

The printing techniques applied in such dreadful times deserve 
a mention here. Since most of the printing equipment had been 
destroyed during the brutal pacification of Solidarity’s offic-
es, its members were forced to switch to more rudimentary 
methods. In the initial period, the most popular printing device 
consisted of a wooden frame with a nylon stocking or chif-
fon fabric stretched over it, a duplicating stencil and a roller 
(which was sometimes substituted with a wine bottle, which 
appeared to fit the size of the frame better). The typed dupli-
cating stencil was placed on the chiffon. Paint was distributed 
on it, which was then transferred onto a piece of paper. Later 
on, the underground was able to get hold of crank-operated 
or electric duplicators and… offsets.
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Jeszcze prostsze sposoby drukowania musieli stosować uwię-
zieni w  obozach internowania. Matrycą była cienka folia, na 
której należało nakłuć tekst lub kontur grafiki. Na folię poło-
żoną na papierze nakładano farbę, którą mógł być np. tusz 
uzyskany z  wkładu do długopisu. Farba  nanoszona miękkim 
tamponem przechodziła przez dziurki folii i  zadrukowywała 
kartki papieru. 

Gazety oficjalne pisały o  postępującej normalizacji i  stabiliza-
cji,  o  tym, że społeczeństwo z  ulgą przyjęło położenie kresu 
anarchii i przywrócenie ładu społecznego, a wszelkie apele opo-
zycji trafiają w  próżnię.  Nośnikiem niezależnej  informacji było 
wszystko, co ukazywało się poza oficjalnym obiegiem. Opozycja 
systematycznie odbudowywała różnorakie formy komunikacji 
społecznej. Służyły temu środki w  postaci słowa pisanego, ale 
także przekazu elektronicznego. Zatem pojęcie  „prasa”  objęło 
również inne media: audycje radiowe i telewizyjne. 

Znakomitą formą komunikowania się opozycji ze społeczeń-
stwem i  mobilizacji nastrojów stawały się audycje podziem-
nego Radia  Solidarność. Na falach eteru nadawano krótkie 
informacje o  bieżących wydarzeniach, o  represjach  i  różnych 
formach oporu społecznego. Ogłaszano wezwania do udziału 
w  akcjach protestacyjnych, organizowanych przez Solidar-
ność, przypominano  także  o  obchodach zakazanych przez 
władze rocznic związanych z najnowszą historią Polski. 

Radio  Solidarność  docierało z  przekazem bezpośrednio do 
mieszkań prywatnych, a nawet do więzień i  obozów interno-
wania. Nadajniki lokowano na dachach wysokich budynków, na 
drzewach, słupach oświetleniowych, były przewożone w wóz-
kach dziecięcych lub unoszone przez balony. Za antenę służył 
np. teleskop namiotu, rurki do odkurzacza czy wędka umiesz-
czona na balkonie. 

Warto w tym miejscu przypomnieć wydarzenie, które choć uro-
sło do rangi anegdoty, wydarzyło się naprawdę.  Gdy podczas 
jednej z nielegalnych emisji zepsuła się antena, to jako jej sub-
stytut zastosowano wędkę wystawioną z balkonu mieszkania 
w  osiedlowym bloku. W  tym samym czasie na sąsiednim bal-
konie pojawił się sąsiad, który wyszedł na papierosa. Widząc 
zdenerwowanego i  zdesperowanego nadawcę, z  całym spo-
kojem zapytał: „I  co, biorą dzisiaj?”... Audycja poszła w  eter, 
takie to były czasy.

Even simpler methods of print were applied by inmates in 
internment camps. The matrix was a thin piece of foil, on 
which the text or graphic contours were punctured. Paint, 
such as the ink obtained from a pen, was spread over the 
foil which was placed on a piece of paper. Patted with a soft 
tampon, the paint penetrated the punctures and marked the 
piece of paper in the desired spots.

Official newspapers focused on progressing normalisation and 
stabilisation, claiming that the society was relieved to hear 
about the end of anarchy and the restoration of social order. 
All voices of the opposition were left unheard. Independent 
information was therefore carried by everything that was 
outside of the official current. Systematically, the opposition 
would rebuild various forms of public communication. The pro-
cess was facilitated by different means of the written word 
and electric transmission. Therefore, the term “press” began 
to include other media: radio and television broadcast.

Programmes aired by the underground Radio Solidarity  
were an excellent opportunity to communicate with and 
mobilise the society. Brief news feeds discussed current 
events, repressions and various forms of social resistance. 
Listeners were encouraged to participate in protests organ-
ised by Solidarity, and reminded about celebrations of various 
events from the history of Poland; ones that were banned 
by the authorities.

Radio Solidarity reached private apartments, even prisons  
and internment camps. Transmitters were located on the roofs 
of tall buildings, on trees, lighting masts. They were trans-
ported in prams or lifted with balloons. Antennas consisted 
of tent rods, vacuum cleaner pipes and fishing rods stretched 
out on balconies.

A notable true event can be cited here. When an antenna 
broke down during one of many illegal transmissions, a rod 
stretched out from the balcony of an estate building was used 
to substitute for it. A neighbour went out on the next balco-
ny to smoke a cigarette. Seeing his nervous and desperate 
neighbour, attempting at transmitting a broadcast, the smoker 
calmly asked: “Caught anything yet?”… The operation was a 
success and the radio programme was transmitted, but the 
times were very harsh.
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Audycje Radia Solidarność, a  wkrótce również włamanie na 
fonię do telewizji reżimowej podczas nadawania „Dziennika 
Telewizyjnego” świadczyły o  ciągle rosnącym zasięgu oddzia-
ływania informacji niezależnej. Opozycja udowadniała rządzą-
cym, że  ich  przekonanie o  kontrolowaniu sytuacji i  panowa-
niu nad wszystkim jest coraz bardziej iluzoryczne. Zmaganie 
z  komunistycznym systemem trwało na różnych płaszczy-
znach. Chodziło nie tylko o odebranie władzy monopolu na 
informację, ale także o pozbawienie jej narzędzi oddziaływania 
na inne dziedziny życia społecznego. 

Walkę o  prawo do wymiany niezależnych od cenzury myśli 
i  poglądów  opozycja traktowała bardzo szeroko. Jednym 
z takich obszarów zwalczania cenzury był nurt kultury nieza-
leżnej.  Po 13 grudnia 1981 roku do  tego nurtu przyłączyła się 
znaczna  część ludzi kultury.  Aktorzy bojkotowali państwowe 
„środki masowego rażenia”,  szczególnie reżimową telewizję. 
Taka postawa spotykała się z  wielkim uznaniem społecz-
nym. Podczas spektakli teatralnych pojawienie się na scenie 
piewców stanu wojennego spotykał społeczny ostracyzm – 
byli wybuczani, wygwizdani lub wyklaskani. 

Wielu pisarzy wydawało książki tylko w  drugim obiegu lub 
na emigracji. Odrodził się teatr domowy, znany z  czasów 
okupacji.  Spektakle wystawiano w  domach prywatnych dla 
wąskiego grona zaufanych widzów. Do bojkotu oficjalnych 
mediów i wydawnictw przyłączyli się także muzycy, malarze 
i  rzeźbiarze. 

Poza oficjalnym obiegiem kolportowane były kasety magne-
tofonowe, tzw. gadająca bibuła,  z  utworami nagranymi przez 
aktorów, których głosy były powszechnie rozpoznawalne. 

Nie do przecenienia było wsparcie, jakiego kulturze niezależ-
nej – ale także całej opozycji – udzielał Kościół. Udostępniono 
domy parafialne i świątynie na spotkania z artystami, prezen-
towano tam przedstawienia teatralne, organizowano wystawy, 
koncerty, prelekcje, wieczory poetyckie. 

Początkowo na łamach wydawnictw ukazywało się wiele arty-
kułów o  zabarwieniu emocjonalnym, najczęściej brakowało 
zobiektywizowanej wymiany poglądów i  stanowisk.  Szybko 
jednak w  coraz bardziej profesjonalnie wydawanej i  reda-
gowanej bibule pojawiała się – poza tekstami ukazującymi 

Radio Solidarity broadcasts, followed by a successful hack-
ing of the main evening news, where the audio of “Dziennik 
Telewizyjny” was substituted with an alternative, underground 
feed, proved the growing range of independent information. 
The opposition showed the government that its conviction of 
total control of the situation was a mere illusion. The fight with 
the communist system took place on many planes, and was 
not simply aimed at breaking up the government’s monopoly 
on information. It was also about depriving it of the tools of 
impact on other areas of social life. 

The right to the unrestricted exchange of uncensored thought 
and ideas was a very broad notion. Independent culture was 
an important part of it. After December 13, 1981, the majority 
of artists and people of culture joined it. Actors would boy-
cott official “weapons of mass destruction”, particularly the 
regime-controlled TV. This standpoint was vastly appreciated 
by the society. During theatre performances, the appearance 
of Martial Law advocates was ostracised – they were booed, 
whistled at or clapped at in contempt.

Many writers would publish their books only in the under-
ground circuit or abroad. Home theatres were revived. Specta-
cles were staged in private homes, to narrow groups of trusted 
spectators. Musicians, painters and sculptors also contributed 
to the boycott of official media and publishing houses.

Cassette tapes were also popular in the underground. They 
usually included recordings of literary works read out by 
actors whose voices were generally recognisable. 

What was also noteworthy was the immense support of inde-
pendent culture, and the opposition as a whole, expressed by 
the Church. Parishes and temples were opened to hold meet-
ings with artists, theatre performances were staged there, 
concerts were performed, lectures were given, and poetry 
events were organised.

Initially, many publications included emotional articles, lacking 
in an objectivised exchange of ideas and standpoints. How-
ever, they were soon replaced by more professional, edited 
forms. Apart from an obvious criticism of the regime and its 
activities, they included hard journalism, disputes about the 
future shape of the country, programme discussions, and 
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negatywne poczynania władzy – poważna publicystyka, toczy-
ły się spory o  kształt przyszłej Polski, prowadzono dyskusję 
programową, formułowano programy społeczne. Mimo terroru 
i licznych represji opozycja opowiadała się za pokojowymi for-
mami walki, występowała przeciw przemocy. Zawsze jednak 
sprawą pierwszorzędną była walka o reaktywację Solidarności. 

Okres przemocy i  zniewolenia,  jaki nastąpił po wprowadzeniu 
stanu wojennego, wymagał odwagi  i  konsekwencji w  działa-
niu.  Pisaliśmy i  drukowaliśmy w  piwnicach i garażach słabo 
czytelną  bibułę, która budziła poczucie wspólnoty w  walce 
o  przetrwanie niezależnej myśli, dodawała otuchy i  nadziei, 
nie pozwalała zapomnieć o  marzeniu,  jakim była wolna Pol-
ska.  I  tak trwała „papierowa rewolucja naszych  powielaczo-
godzin” z  Piosenki patetycznej Jana Krzysztofa  Kelusa, który 
śpiewał dalej: 

maturzyści mi mówili, 
że to mógł wymyślić Hašek, 
żeby słowem czołgi wabić
albo słowem czołgi straszyć. 
 
Straszyliśmy więc uzbrojoną po zęby komunistyczną władzę 
papierową amunicją…  Aż w  końcu stało się z  tą władzą tak, 
jak w opowieści słynnego haškowego wojaka Szwejka o hrabi-
nie Havrankovej: Miała hrabina Havrankova trzy nocniki: złoty 
w  sypialni, srebrny w salonie i  porcelanowy w  łazience. A  jak 
przyszło co do czego,  to się na schodach zesrała.

Barbara Napieralska

proposals for social change. Despite the terror and numerous 
repressions, the opposition was always for peaceful methods 
of standing up to violence. However, the superior motif was 
always to reinstate Solidarity.

The period of violence and repressions which began after the 
establishment of Martial Law required courage and a consis- 
tent approach. In our basements, illegible gazettes would be 
written and printed to lift the spirits and create a sense of 
community in a society which was struggling to keep inde-
pendent thought alive. We wanted to offer people words of 
hope; words to remind them of the dream which was a free 
Poland. And thus we persisted in the “paper revolution of our 
duplicator man-hours”, as Jan Krzysztof Kelus would sing in 
his Piosenka patetyczna, followed by:

students, they said
only Hašek could come up with that,
to call up tanks with words
and scare tanks with words.

And so we did scare the communist authorities, armed to 
the teeth, with our paper ammunition… Until the authorities 
shared the fate of Countess Havranek in Hašek’s story of 
the good soldier Švejk: Countess Havranek had three cham-
ber pots: a golden one – in her bedroom, a silver one – in the 
drawing room, and a porcelain one – in the bathroom. In the 
end, she crapped herself on the stairs.

Barbara Napieralska
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KAPELANI SOLIDARNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI 

Totalitaryzm, który dotknął Polskę w  latach 1939–1989, bez 
wątpienia spowodował ogromne spustoszenie w  tkance pol-
skiego narodu. To nieszczęście zapoczątkowała niemiecka 
i  sowiecka okupacja w  czasach II wojny światowej, zarówno 
niemiecka akcja „AB”, jak i  sowiecka akcja „Katyń”. Zbrodnie 
w równym stopniu dotknęły świeckich i kapłanów, zakonników 
i  zakonnice. Łącznie w  czasie wojny zginęło ponad 20 proc. 
naszego duchowieństwa. 

Po II wojnie światowej, w  latach 1944–1956, komuni-
ści osadzili w  polskich więzieniach i  obozach ponad 600 
kapłanów. Wielu z  nich zamordowano – skrytobójczo, jak 
ks. Michała Rapacza, bądź skazując na karę śmierci, 
jak jezuitę ks. Władysława Gurgacza czy chrystusowca  
ks. Rudolfa Marszałka. Zabito ich tylko dlatego, że upo-
minali się o  prawdę i  zachowanie narodowych wartości, 
takich jak: Bóg, honor, ojczyzna. Symbolem prześladowań 
kapłanów w latach 50. stał się ks. bp Czesław Kaczmarek. 
Natomiast w  latach 60. – ks. Władysław Findysz, skazany 
na więzienie za rzekome „zmuszanie do udziału w czynno-
ściach lub obrzędach religijnych”. Maltretowany w  więzie-
niu zmarł w  rok po jego opuszczeniu, w  lutym 1964 roku. 
Jako męczennika komunizmu Jan Paweł II wyniósł go na 
ołtarze. Dwadzieścia lat później symbolem stosunku władz 
komunistycznych w  Polsce do kapłaństwa stał się zamor-
dowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (SB) 
ks. Jerzy Popiełuszko. 

Represje wobec kapłanów trwały aż po rok 1989. Ginęli 
zarówno wcześniej – na początku lat 80., w  tak zwanych 
tajemniczych okolicznościach, jak choćby dominikanin 
o. Honoriusz Kowalczyk w  1983 roku – jak i  później, gdy 
w  styczniu 1989 roku, tuż przed rozpoczęciem negocjacji 
z  komunistami, tzw. obrad Okrągłego Stołu, zamordowano 
ks. Stefana Niedzielaka, niestrudzonego kapłana walczące-
go z kłamstwem katyńskim. W tym samym miesiącu został  
też zamordowany kapelan białostockiej Solidarności,  
ks. Stanisław Suchowolec, który upamiętniał dzieło ks. Jerzego 
Popiełuszki. Czy wreszcie ks. Sylwester Zych, niesłusznie 
oskarżony o  inspirację zabójstwa milicjanta, zamordowany 
w  lipcu 1989 roku.

CHAPLAINS OF SOLIDARITY AND INDEPENDENCE 

Without a doubt, the totalitarianism which Poland experienced 
between 1939 and 1989 caused huge devastation in the tis-
sue of the Polish nation. This misfortune was initiated by the 
German and Soviet occupation during WW2, both the German 
AB-Aktion, as well as the Soviet operation Katyn. These crimes 
affected to the same extent laics and priests, monks and 
nuns. Overall, over 20 per cent of the Polish clergy lost their 
lives during the war. 

After the war, between 1944 and 1956, the Communists 
put over 600 priests into Polish prisons and camps. Many 
of them were treacherously murdered, e.g. priest Michał 
Rapacz, or sentenced to death, like Jesuit priest Władysław 
Gurgacz, or Christ Father priest Rudolf Marszałek. They 
were killed for one reason: they were demanding the 
truth and maintaining national values, such as: God, hon-
our, and motherland. Priest Bishop Czesław Kaczmarek 
became the symbol of the persecutions of the priests in 
the 1950s, and in the 1960s, this role was given to priest 
Władysław Findysz sentenced to prison for allegedly “forc-
ing participation in religious activities or rituals”. He was 
maltreated in prison and died one year after leaving it, in 
February 1964. John Paul II canonised him as a  martyr of 
Communism. Twenty years later, priest Jerzy Popiełuszko, 
murdered by the Security Service (SB), became the sym-
bol of the attitude of the Communist authorities in Poland 
towards the clergy. 

Priests were suffering from repressions until 1989. They 
were killed both earlier, in the early 1980s, under so-called 
mysterious circumstances, like Blackfriar Father Honoriusz 
Kowalczyk in 1983, as well as later, when right after the 
beginning of the negotiations with the Communists (the 
so-called Round Table Talks) priest Stefan Niedzielak, a tire-
less chaplain fighting the Katyn lie, was murdered in January 
1989. The chaplain of Solidarity in Białystok, priest Stanisław 
Suchowolec, who was commemorating the work of priest 
Jerzy Popiełuszko, was also murdered in the same place. 
Next, there was priest Sylwester Zych, who was unjustly 
accused of inspiring the murder of a  militiaman, who had 
been killed in July 1989.
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* * * 

Fundamentalnym przykładem walki z  Kościołem stało się 
uwięzienie we wrześniu 1953 roku prymasa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Jego aresztowanie miało być finalną rozprawą 
z wiernymi i duchowieństwem, przeprowadzoną w czasie nasi-
lenia represji podczas tzw. stalinizmu, okresu charakteryzują-
cego się kultem jednostki – Józefa Stalina (przywódcy ZSRR) 
i  wszechobecnym terrorem. Kilkanaście miesięcy wcześniej 
komuniści zlikwidowali niższe seminaria duchowne, a w latach 
1954–1956 blisko 1,5 tys. sióstr zakonnych osadzono w  obo-
zach pracy. 

Liberalizacja komunistycznego systemu po okresie stali-
nizmu, która nastąpiła w  Polsce w  roku 1956, miała być 
odwilżą również dla Kościoła. Okazało się, że była... ale tylko 
chwilową. Świadczą o tym wydarzenia w następnych latach, 
zwłaszcza obchody milenijne (1000-lecia chrztu Polski) 
w 1966 roku. W  ich trakcie w szczególny sposób inwigilowa-
no i  represjonowano kapłanów i świeckich, którzy przygoto-
wywali uroczystości.
 

* * * 

Podczas wszystkich lat terroru kościelna hierarchia zawsze, 
poza nielicznymi wyjątkami, stała po stronie wiernych. Kościół, 
z  jego przewodnikiem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim – 
uważanym powszechnie za interrexa, czyli tymczasowego 
władcę – bronił ludzi zarówno fizycznie, jak i  duchowo. Bronił 
ich tożsamości, wartości chrześcijańskich. Tak postępowali 
kapłani w  kilkudziesięciu diecezjach, zwłaszcza podczas nad 
wyraz dramatycznych sytuacji dla naszego narodu w  1956, 
1970, 1976, 1981 roku. I składali swe życie w ofierze, jak choć-
by ks. Roman Kotlarz, zamordowany przez funkcjonariuszy 
SB. Jednoznacznie po stronie społeczeństwa stawali kapłani, 
pisząc indywidualne petycje skierowane do władz komuni-
stycznych. Za przykład mogą służyć księża Jan Zieja, Hubert 
Czuma i Leon Kantorski. Kapłani prowadzili też modlitwy i gło-
dówki w  świątyniach w  obronie więzionych za przekonania. 
Przede wszystkim jednak wielkim głosem polskiego Kościoła 
były jego dokumenty, jak choćby Listy Pasterskie Episkopa-
tu Polski, czy też Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 
odczytywane podczas coniedzielnych kazań. 
 

* * *

The imprisonment of the Polish Primate, Cardinal Stefan 
Wyszyński, in September 1953 became a  fundamental exam-
ple of the fight with the Church. His detention was supposed 
to constitute the final chapter in the fight with the faithful 
and the clergy carried out during the intensification of the 
repressions in the times of the so-called Stalinism – a  period 
characterised by worshiping Joseph Stalin (the leader of the 
USSR) and the omnipresent terror. Several months earlier, the 
Communists had liquidated the lower seminaries, and nearly 
1,500 nuns were sent to labour camps between 1954 and 1956.

Liberalisation of the Communist system in 1956 in Poland, 
which followed the period of Stalinism, was supposed to be 
a thaw also for the Church. It really came… but only tempora- 
rily. This was proven by the events of the following years, par-
ticularly the millennium celebrations (1,000 years of the Chris-
tianisation of Poland) in 1966. The priests and laics preparing 
the celebrations were being particularly closely watched and 
repressed at the time.

* * *

During all of the years of terror, the Church hierarchy would 
always, with few exceptions, stand on the side of the faithful. 
The Church and its leader, Cardinal Stefan Wyszyński (who was 
generally considered an, i.e. temporary ruler) were defending 
people both physically, as well as spiritually. They defended 
their identity and Christian values. Priests in several dozen dio-
cese acted like this, particularly during the extremely dramatic 
events in the history of our nation in 1956, 1970, 1976 and 1981. 
And they sacrificed their lives, like priest Roman Kotlarz who 
was murdered by SB officers. Simultaneously, priests stood on 
the side of the society by writing individual petitions to the Com-
munist authorities. Priests Jan Zieja, Hubert Czuma and Leon 
Kantorski can serve as examples here. The priests would also 
lead prayers and participate in hunger-strikes in the name of 
the defence of those imprisoned for their beliefs. However, the 
documents of the Polish Church, such as the Pastoral Letters of 
the Episcopate of Poland and the Announcements of the Episco-
pal Conference of Poland read during the Sunday sermons were 
the main tool used to present the voice of the Church. 
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* * *

Wybór Karola Wojtyły na papieża, jak mówi dziś wielu działaczy 
Solidarności, podniósł ich z  kolan, a  papieskie wezwanie do 
Ducha Świętego na ówczesnym placu Zwycięstwa przyniosło 
Polsce nieoczekiwane… zwycięstwo. Spowodowało obudzenie 
narodu, jakim było powstanie Solidarności, a  niemal równo  
10 lat później, z Bożą pomocą – doprowadziło do upadku komu-
nizmu, dało wolność i niepodległość.

Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński z  radością powi-
tał powstanie Solidarności. Jeszcze podczas strajków mówił 
w  kazaniu z  17 sierpnia 1980 roku w  sanktuarium Matki Bożej 
Wambierzyckiej m.in: „Wobec potrzeby chwili, gdy ojczyznę naszą 
nachodzi tyle udręki i niepokoju, nie sposób być obojętnym na to, 
co niepokoi naród i  państwo, co niepokoi nasze rodziny i  świat 
robotniczy, który podejmuje starania o należne narodowi prawa 
społeczne, moralne, ekonomiczne i kulturalne”*. 

27 sierpnia 1980 roku we wszystkich kościołach odczyta-
no Komunikat Posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski, 
w  którym podkreślano, że: „Pilną potrzebą jest odbudowanie 
zaufania między społeczeństwem a władzą, aby we wspólnym 
wysiłku budować lepszą przyszłość Ojczyzny i  zabezpieczyć 
interesy Narodu i Państwa”. 

O  swojej modlitwie w  dniach strajku zapewniał Jan Paweł II, 
pisząc do prymasa Wyszyńskiego m.in.: „w  ciągu ostatnich 
trudnych dni jestem szczególnie blisko, modlitwą i  sercem 
uczestnicząc w  tych doświadczeniach, przez jakie przechodzi 
raz jeszcze moja Ojczyzna i moi Rodacy”. 
 

* * * 

Podczas 16 miesięcy legalnego działania Solidarności kapłani 
w całej Polsce wnieśli olbrzymi wkład w budowanie niezależ-
nego ruchu społecznego, nie tylko głosząc słowo Boże w cza-
sie strajków czy podczas święceń sztandarów Solidarności. 
Wspomagali swoją wiarą, misją i  odwagą. To również dzięki 
ich pomocy powstawały struktury zakładowe i  regionalne 

* Cytaty pochodzą z trzytomowej książki Kapelani Solidarności 1981–1989, 

autorstwa Mateusza Wyrwicha

* * *

Many Solidarity activists say today that the election of Karol 
Wojtyła as the pope helped them to get up off their knees, 
and the papal call to the Holy Spirit in the then Victory Square 
brought Poland an unexpected… victory. It resulted in the 
awakening of the nation—the establishment of Solidarity, and 
nearly 10 years later, it led, with God’s help, to the fall of Com-
munism, freedom and independence.

The Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński, welcomed the 
establishment of Solidarity with joy. As early as during the strikes, 
he said, amongst other things, in a sermon delivered on 17 August 
1980 in the Mother of God Sanctuary in Wambierzyce: “In the face 
of the need of the hour, when our motherland is experiencing so 
much suffering and anxiety, it is impossible to be indifferent con-
cerning this, what troubles the nation and the country, what trou-
bles our families and the working world, which is pursuing social, 
moral, economic and cultural rights that are due to the nation”*. 

On the 27 August 1980, the Announcement of the Meeting of 
the General Council of the Episcopate of Poland was read in all 
churches. It stressed that: “There is an urgent need to rebuild 
the trust between the society and the authority in order to 
build a  better future of the Motherland and secure the inter-
ests of the Nation and the State in a mutual effort”. 

John Paul II wrote to Primate Wyszyński assuring him of his 
prayer during the strikes: “during these past few difficult days, 
I have been particularly close [to Poland] with my prayer and 
heart, participating in these experiences that my Motherland 
and my Compatriots are facing once again”.

* * *

During the 16 months of Solidarity’s legal operations, the priests 
around Poland contributed greatly to the development of the 
independent social movement, and not only by preaching God’s 
Word during the strikes or when consecrating the Solidarity 

*  Quotations are taken from the 3-volume book “Kapelani Solidarity 1981–

1989” (“Chaplains of Solidarity 1981–1989”) by Mateusz Wyrwich [and have 

been translated for the needs of this text].
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Związku. Miejscem spotkań związkowców stawały się nie-
jednokrotnie plebanie. Kapłani wspierali też związkowych 
działaczy swoimi finansami, użyczali środków transportu, 
udostępniali swoje rozległe kontakty z  wiernymi w  innych 
parafiach. Łączyli też często dwa obce sobie światy: ludzi 
kultury i  nauki z  robotnikami trzyzmianowej pracy. Budowali 
wzajemną solidarność. To między innymi dzięki kapłanom 
możliwe było upamiętnianie ważnych dla narodu rocznic, do 
1980 roku zakazanych przez komunistów, np. podczas obcho-
dów święta 3 Maja czy 11 Listopada. Na terenie świątyń lub 
obok nich wmurowywano pamiątkowe tablice poświęcone 
tym rocznicom lub narodowym bohaterom, np. Józefowi Pił-
sudskiemu czy Władysławowi Andersowi. Dzięki kapłanom, 
którzy z  czasem zyskali nieformalny tytuł kapelanów Soli-
darności, możliwe było szerzenie zakazanej dotychczas przez 
komunistów wiedzy z  zakresu historii czy literatury polskiej. 
To księża udostępniali sale, najczęściej katechetyczne, na 
niezależne wykłady. To wspieranie Solidarności i  niepodle-
głościowych dążeń polskiego społeczeństwa trwało również 
w  latach 1981–1989, podczas stanu wojennego, a  także po 
jego formalnym zakończeniu. 
 

* * * 

Stan wojenny, który formalnie obowiązywał do 1983 roku, 
mocno uderzył w  wolnościowe dążenia polskiego narodu. 
Tysiące osób internowano w obozach, w tym czterech kapła-
nów, choć na listach do internowania były ich setki. Bardzo 
wielu działaczy Solidarności osadzono w więzieniach. Prymas 
kardynał Józef Glemp i  papież Jan Paweł II ostro przeciwko 
temu zaprotestowali. Dwa dni po wprowadzeniu stanu wojen-
nego zebrała się Rada Główna Episkopatu Polski, która pod-
jęła działania mające pomóc narodowi zaatakowanemu przez 
juntę wojskową. Rada Główna wydała dokument, w  którym 
zwróciła się do księży biskupów, „aby byli łaskawi: wystę-
pować do Wojennych Komisarzy Wojewódzkich o  zwolnienie 
internowanych, szczególnie ojców i  matek rodzin i  chorych; 
zabiegać o  możliwość ew. odwiedzin osób internowanych 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia; udzielać rodzinom osób 
internowanych pomocy moralnej i  materialnej”. W  pierwszą 
niedzielę stanu wojennego głos zabrał również Jan Paweł II. 
Powiedział m.in.: „Wydarzenia ostatnich godzin przemawiają, 
bym raz jeszcze zwrócił się do wszystkich w sprawach naszej 

banners. They also provided support with their faith, mission 
and courage. The Union’s structures in the plants and regions 
were established thanks to their help. The unionists frequent-
ly met at presbyteries. The priests also financially supported 
the Union’s activists, provided means of transport and shared 
their extensive contacts with the faithful from other parishes. 
They frequently joined two strange worlds: people of culture and 
science with the workers working in three-shift systems. They 
were building mutual solidarity. It was thanks to the priests, 
amongst others, that it became possible to commemorate the 
anniversaries that were important for the nation, and which the 
Communists banned in 1980, i.e. during the celebrations of the 3 
May or 11 November. Commemorative plaques were embedded in 
churches or next to them, commemorating such anniversaries 
or national heroes, e.g. Józef Piłsudski and Władysław Anders. 
As time went by, the priests started to be informally called the 
chaplains of Solidarity. Thanks to them, it was possible to pop-
ularise Polish history and literature, which had been previously 
forbidden by the Communists. The priests shared rooms, mainly 
catechetical ones, to hold independent lectures. They supported 
Solidarity and the movements for independence of the Polish 
society also in the years 1981–1989, during the martial law and 
after its formal end.

* * *

The martial law which was formally in force until 1983 was 
a serious blow for the movements for independence of the Pol-
ish nation. Thousands of people were sent to internment camps, 
including four priests, though there were hundreds on the lists 
of people intended to be interned. Many Solidarity activists were 
imprisoned. Primate Cardinal Józef Glemp and Pope John Paul II 
protested vehemently. Two days after the introduction of the 
martial law, the General Council of the Episcopate of Poland met 
and undertook activities which were supposed to help the Polish 
nation attacked by the military junta. The General Council issued 
a  document addressing the bishops and asking them to “be so 
kind and ask the Voivodeship War Commissars to release the 
internees, particularly fathers and mothers of families and the 
ill; to strive for the possibility of visits for the people interned dur-
ing Christmas; to provide the families of the internees with moral 
and material help”. John Paul II also spoke on the first Sunday 
after the introduction of the martial law. He said, amongst other 
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wspólnej Ojczyzny z prośbą o modlitwę. Przypominam to, co 
powiedziałem we wrześniu. Nie może być przelewana polska 
krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza podczas ostatniej 
wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przy-
szłość ojczyzny”. 

Cztery dni po wprowadzeniu stanu wojennego Episkopat Polski 
powołał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym 
Wolności i  ich Rodzinom. Od tego momentu duchowni w  swej 
znacznej większości stali się adwokatami narodu, broniąc 
jego chrześcijańskich korzeni. Już dwa dni przed Wigilią Boże-
go Narodzenia internowanych w  Białołęce odwiedzili z  posłu-
gą kapłańską księża Bronisław Dembowski i  Jan Sikorski oraz 
jezuita o. Stanisław Opiela. W styczniu do tego więzienia przy-
był z  posługą prymas Józef Glemp. Lokalni kapłani i  ordyna-
riusze w  całej Polsce przychodzili do obozów internowania 
z posługą duszpasterską.
 

* * * 

Z  chwilą wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego 
kraju zaczęło powstawać alternatywne państwo – z podziem-
nymi strukturami, organizowanymi przez świeckich i ich kapła-
nów. W większych i mniejszych miastach przy setkach parafii 
organizowano Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Wokół nich groma-
dzili się artyści, lekarze, inżynierowie, robotnicy i  chłopi. Tu 
integrował się, scalał jak najbardziej świadomie, polski naród 
zatomizowany przez komunistów. Takich dużych ośrodków 
kulturotwórczych, niezależnych od komunistycznych władz, 
działało w kraju kilkadziesiąt. 

Jednym z pierwszych takich centrów stał się kościół pod we- 
zwaniem św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Po- 
sługę pełnił tam ks. Teofil Bogucki, który zainicjował Msze św. 
za Ojczyznę. W  tej parafii rezydował ks. Jerzy Popiełuszko 
i  jemu ks. Bogucki powierzył celebrowanie tych mszy św. 
Jego kazania przyciągały w  każdą ostatnią niedzielę miesią-
ca, gdy odprawiana była Msza św. za Ojczyznę, olbrzymie rze-
sze ludzi z  całej Polski. Msze stały się wzorem do naślado-
wania dla rzeszy kapłanów. Moralna i  patriotyczna postawa  
ks. Jerzego dodawała im odwagi. W swoich homiliach później-
szy męczennik za wiarę upominał się o  więzionych i  interno-
wanych, prześladowanych za prawdę. W jednym z pierwszych  

things: “The events of the last few hours make me once again 
address everyone concerning the matters of our common Moth-
erland, asking for a prayer. Let me once again say what I said in 
September. Polish blood cannot be shed, because too much of it 
has already been spilled, especially during the last war. We must 
do all we can to build the future of the motherland in peace”. 

Four days after the introduction of the martial law, the Epis-
copate of Poland established the Primatial Committee Provid-
ing Aid for Imprisoned People and their Families. From that 
moment on, the majority of the priests became advocates 
of the nation, defending its Christian roots. Two days before 
Christmas Eve, priests Bronisław Dembowski and Jan Sikorski, 
and Jesuit Father Stanisław Opiela visited the people interned 
in Białołęka providing ministerial priesthood. In January, Pri-
mate Józef Glemp came with ministry to this prison. Local 
priests and ordinaries throughout Poland were also coming to 
the internment camps with pastoral service.

* * *

When the martial law was introduced, an alternative state 
started to be built throughout Poland—a  state with under-
ground structures organised by laics and their priests. Pastoral 
Ministries of the Working People were established in hundreds 
of parishes in both bigger and smaller cities. They brought 
together artists, doctors, engineers, workers and peasants. 
The Polish nation, atomised by the Communists, was integrat-
ing and uniting here in the most conscious way. There were 
several dozen such large cultural centres independent of the 
Communists authorities. 

One of the first such centres was the Saint Stanislaus Kostka 
Church in the Warsaw quarter of Żoliborz. Priest Teofil Bogucki 
served there. He initiated the Masses for the Motherland. Priest 
Jerzy Popiełuszko resided in this parish and priest Bogucki entrust-
ed him with the task to say these masses. Each last Sunday of the 
month, when the Mass for the Motherland was said, his sermons 
attracted crowds of people from all over Poland. Other priests 
started to follow the examples of these masses. Priest Jerzy’s 
moral and patriotic attitude gave them courage. In his homilies, 
this later martyr of the faith talked about the imprisoned and 
interned people, people persecuted for the truth. In one of his 
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kazań stanu wojennego w  lutym 1982 roku mówił m.in.: 
„Kościół zawsze staje po stronie prawdy. Kościół zawsze 
staje po stronie ludzi pokrzywdzonych. Dzisiaj Kościół sta-
je po stronie tych, którym odebrano wolność, którym łamie 
się sumienie. Kościół staje dziś po stronie robotniczej »Soli-
darności«, po stronie ludzi pracy, którzy niejednokrotnie są 
stawiani w  jednym szeregu z  pospolitymi przestępcami. [...] 
Rozważając prawdę, że powołanie do wolności jest prawem 
każdego człowieka i  narodu, wzywamy wszystkich, od któ-
rych to zależy, do poszanowania wolności, szczególnie wol-
ności sumienia i  przekonań każdego człowieka, do wyjścia 
naprzeciw umiłowaniu wolności tak żywo odczuwanemu 
przez nasz naród”. Ks. Jerzy Popiełuszko, dziś patron NSZZ 
„Solidarność”, zainicjował w  1983 roku pierwszą Ogólnopol-
ską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Odbywała się ona 
każdego roku, mimo stanu wojennego, i  organizowana jest 
do dziś. 

Inną „ambasadą” Solidarności w  zniewolonej Polsce, odwie-
dzaną również przez koronowane głowy, stała się plebania 
kościoła pw. św. Brygidy w  Gdańsku. W  tym miejscu przez 
wiele lat, konspirując, spotykali się późniejsi polscy prezy-
denci, premierzy, parlamentarzyści i  ministrowie. To stąd 
rozlewały się szerokim echem w  kraju i  za granicą kaza-
nia ks. Jankowskiego. Były cytowane w  prasie podziemnej, 
a  także zagranicznej. Kazania te, zdaniem komunistycznych 
władz: „podjudzały uczciwych obywateli do występowania 
przeciwko socjalistycznej ojczyźnie”. Dla obywateli zaś były 
de facto wskazówkami, jak żyć w  opresyjnym czasie stanu 
wojennego. Opisując nieudolność komunistycznych władz, 
ks. Henryk Jankowski mówił w  jednym z  kazań m.in.: „Kry-
zys Polski to przede wszystkim bankructwo idei tych, którzy 
przez fałsz lub złudzenie jej hołdowali; dopiero wtórnym jej 
wynikiem było załamanie się koncepcji społeczno-politycz-
nych i  gospodarczych. Takiej doktrynie przeciwstawiamy 
ideę Chrystusową, ideę prawdy, sprawiedliwości, równo-
uprawnienia, Ducha Bożego między ludźmi, ideę solidarności 
świata pragnącego pokoju [...]. Nasza idea nie uznaje treso-
wania człowieka do katorżniczej pracy”. 

Ks. Henryk Jankowski często przypominał, aby ludzie pracy 
nie porzucali wartości, o które walczyli. Wzywał: „Przeciwsta-
wiajmy się deprawacji naszych sumień, nie dajmy bezcześcić 
niezniszczalnych wartości ludzkich, twórzmy solidarny front 

first sermons delivered after the introduction of the martial law 
in February 1982, he said: “The Church always takes the side of 
the truth. The Church always takes the side of the harmed people. 
Today, the Church takes the side of those who have been deprived 
of their freedom, whose conscience is being broken. Today, the 
Church takes the side of the working Solidarity, the side of the 
working people, who are frequently positioned squarely along-
side regular criminals. […] Considering the truth that the calling 
to the truth is the right of every man and nation, we are calling 
all those on whom this depends to respect freedom, particularly 
the freedom of conscience and beliefs of every man, to meet the 
love of freedom so lively experienced by our nation”. Priest Jer-
zy Popiełuszko, today’s patron of the Independent and Self-Gov- 
erning Trade Union “Solidarity”, initiated the very first Nationwide 
Polish Pilgrimage of the Working People to Jasna Góra in 1983. It 
was organised every year, in spite of the martial law, and it is still 
organised today. 

The presbytery of Saint Bridget’s Church in Gdańsk became 
another “embassy” of Solidarity in the enslaved Poland. It was 
visited by crowned heads, amongst others. Later, Polish pres-
idents, PMs, MPs and ministers would meet there for many 
years to conspire. This is where priest Jankowski delivered 
his sermons, which received widespread attention in Poland 
and abroad. They were quoted by the underground and foreign 
press. According to the Communist authorities, these sermons 
“incited honest people to oppose the socialist motherland”. 
Meanwhile, they were like a signpost for the citizens, showing 
them how to live in the oppressive times of the martial law. 
When describing the incapacity of the Communist authorities, 
priest Henryk Jankowski said in one of his sermons: “The crisis 
of Poland is, first and foremost, a  bankruptcy of the idea of 
those who were paying homage to it using deceit and illusion; 
the breakdown of the social, political and economic concep-
tions was its secondary outcome. Against this doctrine, we 
are setting Christ’s idea, the idea of truth, justice, equality, 
the Spirit of God amongst people, the idea of the solidarity of 
a  world striving for peace […]. Our idea does not accept the 
training of man for backbreaking work”. 

Priest Henryk Jankowski frequently reminded the working 
people not to give up the values they had been fighting for. 
He declared: “Let’s oppose the corruption of our consciences, 
let’s not allow for the profanation of the indestructible human 
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nierozerwalnego łańcucha potęgi moralnej, patriotycznej 
i człowieczej”.
 

* * * 

W  latach stanu wojennego kapłani przygotowywali naród do 
funkcjonowania w nowej, postkomunistycznej Polsce. Przykła-
dem tego typu działalności może być zorganizowanie Chrze-
ścijańskiego Uniwersytetu Robotniczego (ChUR) przez ks. Kazi-
mierza Jancarza w Krakowie-Mistrzejowicach. Na prowadzone 
tam zajęcia uczęszczało kilkuset robotników. Wykładowcami 
byli wybitni uczeni z  całego kraju. Wielu studentów ChUR już 
w  wolnej Polsce skończyło studia, m.in. na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i w Akademii Górniczo-Hutniczej. Tu powstała też 
wytwórnia filmowa Niezależna Telewizja Mistrzejowice. W wol-
nej Polsce przekształcono ją w niezależne studio filmowe. 

Nieocenioną rolę odgrywała działalność edukacyjna kapłanów, 
będąca pracą nad budowaniem świadomości społecznej i toż-
samości narodowej. Ten rodzaj aktywności miał szczególne 
znaczenie w  niewielkich miastach bez tradycji akademickich. 
Takim ośrodkiem w  stanie wojennym stała się Stalowa Wola 
z  inicjatywami ks. Edwarda Frankowskiego, proboszcza para-
fii Matki Bożej Królowej Polski, późniejszego biskupa pomoc-
niczego diecezji przemyskiej i sandomierskiej. Ks. Frankowski 
podjął w  Stalowej Woli wiele oddolnych inicjatyw, wokół któ-
rych skupił setki mieszkańców. Powołał Towarzystwo Przyja-
ciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Przez lata 
zabiegał o  to, by w  Stalowej Woli powstała filia KUL, co udało 
mu się sfinalizować już w  wolnej Polsce. Ogromną popularno-
ścią cieszył się działający od 1983 roku Duszpasterski Ośrodek 
Kultury Chrześcijańskiej, do którego z  wykładami przyjeżdżali 
profesorowie z KUL, a także innych uczelni w kraju. U schyłku 
lat 80. ks. Frankowski przeprowadził pierwsze, nieformalne 
jeszcze wybory samorządowe – wybory tzw. liderów bloków 
na osiedlach. Jak wspomina dziś ks. bp Edward Frankowski: 
„Chodziło mi przede wszystkim o to, by ludzie uwierzyli w sie-
bie. Oni to wszystko mieli w  sobie, ale stłamszone. Komunie 
zależało na tym, żeby człowiek był mierny, bierny, ale wierny. 
A  ja chciałem podnieść ich na duchu, aby uwierzyli w  swoje 
talenty. Krok po kroku odkrywali siebie i  stawali się takimi, 
jakimi dzisiaj są. Profesorowie z  różnych uczelni byli współ-
twórcami tego dzieła. Ale i  ludzie Stalowej Woli. Niemożliwe 

values, let’s build a  solidary front of the inseparable chain of 
moral, patriotic and human power”.

* * *

During the martial law, the priests were preparing the nation to 
function in a new, post-Communist Poland. For instance, priest 
Kazimierz Jancarz established in Krakow-Mistrzejowice the 
Christian Working University (ChUR). Several hundred workers 
attended it. Prominent scientists from all over Poland worked 
as lecturers there. Many of the ChUR students graduated later 
in the free Poland from studies at the Jagiellonian University 
or the University of Science and Technology, amongst others. 
Moreover, the film studio Independent Television Mistrzejowice 
was also established here. It was later turned into an inde-
pendent film studio in the free Poland. 

The educational activity of the priests, i.e. the work over the 
development of social awareness and national identity, played 
a  priceless role. This type of activity played a  particular role 
in small towns with no academic tradition. Stalowa Wola 
became such a  centre during the martial law upon the initia-
tive of priest Edward Frankowski, parson of the Mother of God 
Queen of Poland parish. He later became the auxiliary bish-
op at Przemyśl and Sandomierz dioceses. Priest Frankowski 
undertook many bottom-up initiatives in Stalowa Wola, bring-
ing together hundreds of inhabitants. He established the Soci-
ety of Friends of the Catholic University of Lublin (KUL). For 
years, he made endeavours towards the establishment of 
KUL’s branch in Stalowa Wola, which was finalised in the free 
Poland. The Pastoral Centre of Christian Culture, established 
in 1983, was very popular. Professors from KUL and other 
Polish universities came there to deliver lectures. In the late 
1980s, priest Frankowski organised the first, still informal, 
self-government election—the election of so-called leaders of 
blockhouses in housing estates. Today, priest Bishop Edward 
Frankowski recalls: “I wanted people to believe in themselves, 
first and foremost. They had it all in them, but it was stifled. 
The Communist system wanted man to be mediocre, passive, 
but loyal. And I wanted to lift their spirits, so that they would 
believe in their talents. Step by step, they were discovering 
themselves and becoming the people they are today. This 
work was co-created by professors from various universities. 
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było później z  nich to wyrwać. Najlepszy dowód, że przecież 
cierpieli, a dawali coś dla Kościoła i dla siebie wzajemnie”. 

Niebawem ksiądz zorganizował alternatywne nauczanie dla 
młodzieży, a  także kolonie dla dzieci i  młodzieży. W  Stalowej 
Woli można dziś usłyszeć taką opinię: „O  ile Eugeniusz Kwiat-
kowski był gospodarczym twórcą Stalowej Woli, to ksiądz 
Frankowski stał się zarzewiem dla intelektualnego zaistnie-
nia naszego miasta na mapie Polski. Konsekwentnie bowiem 
budował zaplecze intelektualne miasta”. 

Niezwykle ważne było patriotyczne i  moralne wychowanie 
młodzieży prowadzone przez kapłanów, kapelanów Soli-
darności wespół z  działaczami podziemnej „S”, inicjowanie 
postaw oporu intelektualnego poprzez niezależną eduka-
cję. Taka formacja prowadzona była na co dzień przez cały 
czas stanu wojennego. Ogromną rolę w  Polsce północno-za-
chodniej odegrał w tych działaniach ks. Witold Andrzejewski 
z  Gorzowa Wielkopolskiego. Ks. Andrzejewski, zanim został 
kapłanem, był najpierw popularnym aktorem. Wkrótce jed-
nak stał się konsekwentnym wychowawcą młodzieży. Jesz-
cze przed 1980 rokiem założył studenckie duszpasterstwo 
w  gorzowskiej filii AWF. Zmarły przed pięciu laty ks. Witold 
Andrzejewski mówił tak: „Duszpasterstwo było postrzegane 
jako nieformalna grupa, więc studenci tym bardziej garnęli 
się do tego, co nieformalne. Postanowiłem pójść w  czte-
rech kierunkach: formacji wewnętrznej przez liturgię i różne 
formy modlitwy. Formacji biblijnej, czyli teologicznej. Trzeci 
kierunek to formacja moralna, czyli też etyczna. Czwarty kie-
runek to formacja społeczna. A  w  jej ramach prowadziliśmy 
też wykłady z historii Polski przy udziale fachowców z uczel-
ni w  kraju. Wiele osób ściągałem do Gorzowa z  wielu dzie-
dzin nauki. Dobrych, mądrych i  rozważnych. Tak odczytywa-
łem swoją rolę jako duszpasterza. To z  tych duszpasterstw 
powstała później elita gorzowska”. 

Identyczne działania kontynuował ks. Witold wśród ludzi Soli-
darności przez okres stanu wojennego, ale już w  rozszerzo-
nych środowiskach: młodzieży szkolnej, studenckiej i  robot-
niczej, jednocześnie znakomicie integrując te środowiska. 
Bardzo konsekwentnie moderował poczynania tamtejszej mło-
dzieży współpracującej z podziemną Solidarnością, ale działa-
jącej w  swojej strukturze, jaką był Młodzieżowy Ruch Oporu, 
przekształcony z czasem w Ruch Młodzieży Niezależnej. 

But also people from Stalowa Wola. It was impossible to take 
it away from them later. This is best exemplified by the fact 
that they were suffering, and yet they were giving something 
for the Church and for each other”. 

Soon, the priest organised alternative education for the teenag-
ers, as well as summer camps for children and teenagers. The 
following opinion can be heard today in Stalowa Wola: “Eugen-
iusz Kwiatkowski was the economic founder of Stalowa Wola, 
while priest Frankowski was a  seed that enabled our town to 
arise intellectually on the map of Poland. For he was consistently 
building the intellectual infrastructure of the town”. 

The patriotic and moral upbringing of the youth carried out by 
the priests, chaplains of Solidarity, as well as the activists of the 
underground Solidarity, initiating attitudes of intellectual resist-
ance through independent education, was extremely important. 
This formation was carried out every day during the whole of the 
martial law. Priest Witold Andrzejewski from Gorzów Wielkopol-
ski played a major part in northern and western Poland. He was 
a  popular actor before becoming a  priest. However, he soon 
became a  conservative tutor of the youth. Even before 1980, 
he established a  students’ pastoral ministry in the University 
of Physical Education’s (AWF) branch in Gorzów. Priest Witold 
Andrzejewski died five years ago. He said: “The pastoral ministry 
was considered an informal group, so the students were even 
more attracted by all that was informal. I  decided to take four 
directions: internal formation through liturgy and various forms 
of prayers. Biblical, i.e. theological formation. The third direction 
is the moral, that is ethical, formation. The fourth direction is 
the social formation. It also included lectures devoted to the 
history of Poland participated by specialists from the Polish 
universities. I  brought many people active in various fields of 
science to Gorzów. Good, smart and brave [people]. That’s how 
I understood my role as a priest. Gorzów’s future elite was born 
from these pastoral ministries”. 

Priest Witold continued identical activities amongst the people of 
Solidarity during the martial law in larger circles of school pupils, 
students and workers, perfectly integrating these circles. He was 
very consistently moderating the activities of the local youth coop-
erating with the underground Solidarity, but acting within its own 
structure in the form of the Youth Resistance Movement, which 
was later transformed into the Independent Youth Movement. 
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O  kształt duchowy pokolenia studenckiego w  czasach sta-
nu wojennego na Dolnym Śląsku, ściślej młodzieży studenc-
kiej we Wrocławiu, dbał z  kolei ks. Stanisław Orzechowski 
„Orzech”, posługujący w niewielkim kościółku pod wezwaniem  
św. Wawrzyńca. Wcześniej towarzyszył robotnikom, odpra-
wiając msze święte podczas jednego z największych strajków 
Dolnego Śląska w 1980 roku – we wrocławskiej zajezdni auto-
busów na Grabiszyńskiej. W  stanie wojennym przez lata pra-
cował z  młodzieżą, ale prowadził też spotkania integracyjne 
robotników, pracowników naukowych i  młodzieży studenc-
kiej, której nierzadko zadawał pytania o  odpowiedzialność: 
„Kiedyś powiedziałem, tak pół żartem, pół serio: »No, dobrze, 
ale jak się pewnego dnia obudzimy i  tej komuny nie będzie, 
to co? Czy już będziemy się mniej kłócić? Czy będzie mniej 
rozwodów, dzieci nienarodzonych?«. Chciałem im przekazać, 
że cały czas trzeba prowadzić głęboką robotę nad sobą, że 
zmiana polityczna niekoniecznie pociągnie za sobą zmianę 
moralną. I  dlatego uważałem, że trzeba formować człowieka 
odpowiedzialnego i  odważnego. Zostało też we mnie coś ze 
słów prymasa Wyszyńskiego, który powtarzał, że trzeba tyleż 
wiernych uczyć odwagi, ile samych siebie. Bo podstawowym 
błędem apostoła jest lęk”.
 

* * * 

Symbolem kapelana Solidarności Wiejskiej stał się ks. Czesław 
Sadłowski ze Zbroszy Dużej, który w tej wiosce, posadowionej 
w  szczerym polu na Mazowszu, mimo sprzeciwu komunistów 
pobudował świątynię. Czym zapracował sobie na szykany SB. 
Niezrażony rozpoczął edukację młodzieży wiejskiej, co spo-
wodowało kolejne prześladowania. Ewangelizował i edukował, 
bowiem – jak mówił: „Uważałem, że ksiądz to jak żołnierz na 
froncie. Ma być do końca. W chwilach trudnych ma zachować 
cierpliwość. Przetrwać. Wiedziałem, że jakiś finał tych szykan 
będzie. To tak jak w  Ewangelii. Rybacy łowili i  nic nie ułowili. 
A  Chrystus mówił: jeszcze raz wypłyńcie. Kiedy bym ustąpił, 
miałbym jeszcze większe problemy. Ludzie czy inni księża by 
mówili – przyszedł, narozrabiał i  nic nie zrobił. Owszem, mia-
łem kryzysy, ale wiedziałem, że kryzys to jest zadanie, które 
trzeba samemu rozwiązać”. 

Wokół budowy świątyni w Zbroszy zawiązał się Komitet Chłop-
ski. Kiedy więc powstawała Solidarność Wiejska, większość 

Priest Stanisław Orzechowski “Orzech” was taking care of 
the spiritual life of a  generation of students during the mar-
tial law in Lower Silesia, namely the students from Wrocław. 
He served in a  small Saint Lawrence Church. Before that, he 
had accompanied the workers saying masses during one of 
the biggest strikes in Lower Silesia in 1980—in the bus depot 
on Grabiszyńska Street in Wrocław. During the martial law, 
he worked with the youth for many years, but he also held 
integration meetings for workers, academic employees and 
students, whom he frequently asked questions about respon-
sibility: “Once I  said, half-jokingly and half-seriously: ‘Ok, but 
if we wake up one day and there’s no Communism… what 
then? Will we argue less? Will there be fewer divorces, fewer 
unborn children?’ I  wanted to show them that you have to 
work deeply on yourself, that the political change doesn’t have 
to mean a  moral change. And so I  believed that you have to 
form a responsible and brave man. There remained something 
in me from the words of Primate Wyszyński, who used to say 
that you have to teach courage equally to the faithful and 
to yourself. Because fear is the basic mistake of an apostle”.

* * *

Priest Czesław Sadłowski from Zbrosza Duża became the sym-
bol of Rural Solidarity. Despite the opposition of the Commu-
nists, he was building a  church in this village located in the 
middle of nowhere in Masovia. He was thus persecuted by the 
Security Service (SB). Undiscouraged, he started to educate 
the rural youth, provoking further persecutions. He evange-
lised and educated, because, as he said: “I  believed that the 
priest is like the soldier on the front. He has to stay until the 
end. In difficult times, he must be patient. Survive. I  knew 
there would be some end to these persecutions. It’s like in 
the Gospel. The fishermen were fishing and caught nothing. 
And Christ said: go once again. If I  had yielded, I’d have had 
even greater problems. People and other priests would have 
said: he came, made a mess and did nothing. Of course, I had 
some moments of crisis, but I  knew that a  crisis is a  task, 
which you have to tackle by yourself”. 

A  Peasant Committee was established when the church in 
Zbrosza was being built. So when Rural Solidarity was crea- 
ted, most of the Committee’s activists became its organisers. 
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działaczy Komitetu stała się jej organizatorami. Społeczność 
kilku powiatów obwołała ks. Czesława Sadłowskiego kapela-
nem rolniczego związku, a  chłopi ze Zbroszy stali się niefor-
malnymi moderatorami chłopskiej Solidarności w kraju. Stano-
wili też trzon opozycji w stanie wojennym. Ks. Sadłowski został 
nieformalnym kapelanem podziemnych struktur szeroko poję-
tej Solidarności wiejskiej, chłopskiej. 
 

* * * 

Według mojej kwerendy w aktywnym wspieraniu Solidarności 
wzięło udział około 2 tys. kapłanów spośród blisko 30 tys. sług 
Bożych, diecezjalnych i  zakonnych, posługujących w  latach 
1980–1989. Wymienionych tu kilku księży jest symbolicznym 
przykładem tego wsparcia. Te kilka tysięcy drążyło kroplę 
w  skale komunizmu, ludzkiego lęku czy podłości. Bywało, że 
w niektórych miasteczkach czy na wsiach tylko dzięki kapła-
nom tliła się podziemna Solidarność. 

Kapelani Solidarności nigdy nie zostali formalnie zadekretowa-
ni ani przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, ani prymasa Józe-
fa Glempa. Często byli jednak obdarzeni tytułem duszpasterza 
ludzi pracy. Tytuł kapelana Solidarności nadali kapłanom wierni 
Kościoła katolickiego podczas strajków w  1980 roku, a  póź-
niej działacze podziemia niepodległościowego z  lat 1981–1989. 
Kapelani byli bowiem z  nimi przez cały czas walki o  Polskę, 
kiedy już wielu odpadło zmęczonych codzienną walką, wybie-
rało emigrację wewnętrzną bądź wyjeżdżało z Polski. Oni zaś, 
jak ks. Ignacy Skorupka w  Bitwie Warszawskiej, pozostali na 
pierwszej linii frontu do końca. Przez lata zapomniani, podob-
nie jak wielu innych działaczy podziemia niepodległościowego. 
Z  historycznego zapomnienia zaczął wydobywać ich dopiero 
prezydent Lech Kaczyński i  regionalni działacze podziemia 
z  lat 1981–1989. 

Mateusz Wyrwich

The community of a  few districts proclaimed priest Czesław 
Sadłowski the chaplain of the rural union, while the peasants 
from Zbrosza became informal moderators of the peasants’ 
Solidarity in Poland. They were also the body of the opposition 
during the martial law. Priest Sadłowski became the informal 
chaplain of the underground structures of the broadly-defined 
rural, peasants’ Solidarity.

* * *

Based on my research, ca. 2,000 priests, out of nearly 30,000 
servants of God, diocesan and monastic servants who were 
active between 1980 and 1989, were actively supporting Sol-
idarity. These few priests mentioned here symbolically exem-
plify this support. These few thousand were like drops hollow-
ing out the stone of Communism, human fear and meanness. 
In some towns and villages, the underground Solidarity was 
smouldering only thanks to the priests.

Chaplains of Solidarity were never formally decreed either by Pri-
mate Stefan Wyszyński or Primate Józef Glemp. However, they 
frequently received the titles of shepherds of souls of the working 
people. The priests were called the chaplains of Solidarity during 
the strikes in 1980 by the Catholic faithful, and then by the activ-
ists of the independence underground in 1981–1989. The chaplains 
accompanied them throughout the entire period of the fight for 
Poland, when many people, tired with the everyday fight, gave up, 
chose internal emigration or left Poland. Meanwhile they, just like 
priest Ignacy Skorupka during the Battle of Warsaw, remained in 
the forefront until the very end. They were forgotten for many 
years, similarly to many other activists of the independence 
underground. It was President Lech Kaczyński and regional activ-
ists of the underground from the years 1981–1989 who started to 
dredge them up from historical oblivion. 

Mateusz Wyrwich
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SOLIDARNOŚĆ Z SOLIDARNOŚCIĄ?  
ZACHÓD WOBEC FENOMENU POLSKIEGO NIEZALEŻNEGO 
RUCHU ZWIĄZKOWEGO (1980–1989) 

NARODZINY FENOMENU (1980–1981), CZYLI KŁOPOTY  
Z KARNAWAŁEM SOLIDARNOŚCI 

W  momencie narodzin Solidarności w  sierpniu 1980 roku nie 
było w najszerzej rozumianym świecie zachodnim ani jednego 
państwa, które jednoznacznie negatywnie ustosunkowałoby 
się do tego wydarzenia. Sytuacja ta trwała w  zasadzie przez 
cały 16-miesięczny tzw. karnawał Solidarności. Pozytywny 
stosunek do powstania tego bezprecedensowego, masowego 
ruchu społecznego był jednak na Zachodzie wyraźnie zróżni-
cowany i  niejednolity. Między skrajnymi postawami – ostroż-
nego wyczekiwania czy nawet obojętności a  pełnego zaufa-
nia i  wyraźnej sympatii – istniała cała gama stanowisk mniej 
jednoznacznych, lecz bardziej złożonych i  zniuansowanych. 
Łączyła je na pewno obawa przed eskalacją wewnętrznego 
konfliktu w  PRL oraz destabilizacją regionu, grożącą obudze-
niem się Rosyjskiego Niedźwiedzia. Obawa ta skutecznie krę-
powała polityków w  manifestowaniu gestów sympatii wobec 
polskich robotników. 

Na początku lat 80. we Francji i  Stanach Zjednoczonych – 
tzn. u najważniejszych oprócz RFN i Wielkiej Brytanii zachod-
nich partnerów PRL – nastąpiły ważne przemiany polityczne. 
We Francji podzielony obóz spadkobierców gen. Charles’a de 
Gaulle’a po raz pierwszy od 1956 roku oddał w maju 1981 roku 
władzę socjalistom, kierowanym przez nowego prezydenta 
François Mitterranda. Nastąpił wyraźny zwrot na lewo – 
przynajmniej w  polityce wewnętrznej. Kilka miesięcy wcze-
śniej demokratę Jimmy’ego Cartera w  Białym Domu zastąpił 
republikanin Ronald Reagan, który rozpoczął konserwatywną 
rewolucję i zaostrzył kurs wobec ZSRR. Te doniosłe, choć tak 
różne zmiany polityczne (poprzedzone długimi i wyczerpują-
cymi kampaniami wyborczymi), które spowodowały nieunik-
nione przejściowe zamieszanie, zdecydowanie wpłynęły na 
stosunek obu państw do wydarzeń w  Polsce. Stosunek ten 
cechowała zmienność postaw oraz pewna niekonsekwencja 
w  ocenianiu działań Solidarności i  posunięć władz PRL. Owe 
zmienność i  niekonsekwencja stały się symbolami chwiej-
nej postawy politycznej całego Zachodu wobec wydarzeń 
w  Polsce. 

SOLIDARITY WITH SOLIDARITY? THE WEST AGAINST 
THE PHENOMENON OF THE POLISH INDEPENDENT 
TRADE UNION (1980–1989) 

BIRTH OF THE PHENOMENON (1980–1981) – PROBLEMS WITH  
THE SOLIDARITY CARNIVAL 

When Solidarity was established in August 1980, there was 
not a single state in the broadly-defined western world which 
would show a univocally negative attitude towards this event. 
This situation lasted in fact for the whole 16 months of the 
so-called “Solidarity carnival”. However, the positive attitu-
de towards the creation of this unprecedented mass social 
movement was in the West clearly diverse and multifaceted. 
Between the extreme attitudes of cautious waiting or even 
indifference and full trust or clear favour, there was a  whole 
range of less unambiguous attitudes, which were more com-
plex and full of nuances. They definitely shared the fear of the 
escalation of the Polish People’s Republic’s internal conflict 
and destabilisation of the region, which could have led to the 
awakening of the Russian Bear. This fear successfully restra-
ined the politicians from making gestures of support for the 
Polish workers. 

Significant political changes took place in France and the USA, 
the PRL’s major partners from the West (besides West Ger-
many and the UK), in the early 1980s. In May 1981, the split 
alliance of General Charles de Gaulle’s successors handed over 
power in France for the very first time since 1956. The socia-
lists, led by the new president François Mitterrand, came to 
power. There was a clear turn to the left, at least in the inter-
nal policies. A few months earlier, the Democratic Party presi-
dent of the USA, Jimmy Carter, had been replaced in the White 
House by the Republican Party president, Ronald Reagan, who 
began a  conservative revolution and strengthened the policy 
towards the USSR. These momentous, though distinct, political 
changes (preceded by long and exhausting campaigns) caused 
unavoidable temporary turmoil and had a significant impact on 
the attitude of both countries towards the events in Poland. 
It was characterised by volatility of positions and a  certain 
lack of consistency in assessing Solidarity’s activities and the 
actions undertaken by the PRL’s authorities. This volatility and 
inconsistency became the symbols of the shaky political atti-
tude of the entire West towards the events in Poland. 
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Trzeba raz jeszcze podkreślić, że ocenę wydarzeń w  Polsce, 
formułowaną między sierpniem 1980 roku a  grudniem 1981 
roku w  gabinetach zachodnich decydentów politycznych, 
determinowała przede wszystkim kwestia sowiecka, a ściślej: 
obawa przed radziecką interwencją w Polsce na wzór inwazji 
na Czechosłowację w  1968 roku czy ataku na Węgry w  roku 
1956. Dlatego też głównym hasłem dyplomacji Waszyngto-
nu, Londynu, Bonn czy Paryża, powtarzanym niczym mantra, 
stała się nieinterwencja w  wewnętrzne sprawy polskie, któ-
re miały być rozwiązywane przez samych Polaków (czytaj: 
nie przez Rosjan). Dogmat ten przyjęły w zasadzie wszystkie 
państwa demokratyczne (czy raczej niekomunistyczne) na 
całym świecie. Najbardziej konsekwentnie – ale niejednorod-
nie – realizowali go członkowie Sojuszu Północnoatlantyckie-
go (NATO). 

Tę niejednorodność dobrze ukazuje przykład Francji (luź-
no zresztą związanej z  Sojuszem). W  tym państwie jeszcze 
wyraźniej niż w  USA stanowisko polityczne wobec ruchu soli-
darnościowego było warunkowane trwającą właśnie kampa-
nią wyborczą. Sytuacja ta implikowała wyjątkowo dużą nie-
konsekwencję i wahania we francuskiej polityce zagranicznej. 
Dodatkowo odchodząca ekipa prezydenta Valéry’ego Giscarda 
d’Estaing pragnęła bardziej niż administracja Jimmy’ego Car-
tera zachować atmosferę détente (czyli odprężenia na linii 
Wschód – Zachód) i nie rozbudzać nowej fazy konfliktu między 
obiema stronami żelaznej kurtyny. Z  tych względów do straj-
ków w  lipcu i  sierpniu 1980 roku francuskie władze podeszły 
wyraźnie pesymistycznie. 

Postawa pozostałych państw NATO również nie była jedno-
znaczna i do końca konsekwentna. Z pewnym uproszczeniem 
można stwierdzić, że stanowiska polityczne RFN czy Grecji 
były bardziej pesymistyczne i  ostrożne niż stanowisko fran-
cuskie, a Wielkiej Brytanii czy Włoch – zbliżone do reakcji ame-
rykańskich, ale zarazem zachowujące nieco większą rezerwę 
wobec Solidarności. 

Szczególną specyfikę zachowywały stosunki między PRL 
a  RFN. W  okresie legalnego działania Solidarności były one 
obciążone wieloma problemami, znanymi zarówno wcześniej, 
jak i  później. Polskie MSZ w  latach 80., tak jak i  w  poprzed-
nich dekadach, ostro protestowało przeciw „rewizjonistycz-
nym” niemieckim atlasom historycznym czy też działalności 

It should be stressed once again that the assessment of the 
events in Poland, which was formed between August 1980 and 
December 1981 in the offices of the western political decision- 
makers, was determined, first and foremost, by the Soviet 
matter, namely the fear of Soviet intervention in Poland simi-
lar to the invasion of Czechoslovakia in 1968 or the attack 
on Hungary in 1956. Therefore, diplomats from Washington, 
London, Bonn and Paris followed, and repeated over and over 
again, the rule of the lack of intervention concerning Polish 
internal matters, which were supposed to be dealt with by the 
Poles themselves (i.e. not by the Russians). This dogma was 
accepted practically by all democratic (or rather non-Commu-
nist) countries around the world. Member states of the North 
Atlantic Treaty Organization (NATO) were carrying it out most 
consequently, though not homogeneously. 

France (whose connection with the Alliance was rather loose) 
provided a good example of this non-homogeneity. The politi-
cal attitude towards the Solidarity movement was determined 
there by the ongoing political campaign to an even greater 
extent than in the USA. Such a situation implied exceptionally 
great inconsistency and fluctuations in the French foreign poli-
cy. Additionally, the leaving team of president Valéry Giscard 
d’Estaing wished more than Jimmy Carter’s administration to 
maintain the détente atmosphere (i.e. the detente between 
the East and the West) and to not arouse a new stage of the 
conflict between the two sides of the Iron Curtain. Hence, the 
French authorities approached the strikes which broke out in 
July and August 1980 clearly pessimistically. 

The attitudes of the other NATO member states was not unam-
biguous and fully univocal either. In a  nutshell, we can say 
that the political attitudes of states such as West Germany 
(FRG) and Greece were more pessimistic and cautious that the 
French one, while the attitude of Great Britain and Italy were 
closer to the American reaction, yet they remained a bit more 
indifferent towards Solidarity. 

The relations between the PRL and West Germany were of 
a unique character. When Solidarity’s activities were legal, they 
were burdened with numerous problems, which were known 
both before as well as later. In the 1980s, as well as in the ear-
lier decades, the Polish Ministry of Foreign Affairs was fulmina-
ting against the “revisionist” German historical atlases or the 
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niemieckich ziomkostw, podważających zasadność polskich 
granic. Zgodnie z  tradycją oskarżano RFN o działalność szpie-
gowską na terenie Polski. Dochodziło do ekspulsji dziennika-
rzy i  dyplomatów. Mimo to – czy właśnie z  powodu tej deli-
katnej sytuacji – rządząca do 1982 roku socjalistyczna ekipa 
kanclerza Helmuta Schmidta (w  koalicji z  liberałami) starała 
się utrzymywać poprawne stosunki z rządem i nie angażować 
zbytnio po stronie Solidarności. Władze w Bonn zdawały sobie 
sprawę, że zamieszanie w  Polsce utrudni zmiękczanie NRD, 
a  jej przywódca – Erich Honecker – usztywni swe stanowisko 
ze strachu przed przeniknięciem „polskiej zarazy” na teren 
jego państwa. Relacje „niemiecko-niemieckie” (jak nazywano 
je w Bonn) były dla Schmidta ważniejsze niż popieranie dążeń 
polskich robotników. 

Przykład Londynu pozwala z  kolei ujrzeć jeszcze jedno zjawi-
sko. Otóż w  brytyjskich reakcjach na fenomen Solidarności 
wyraźniej niż gdzie indziej ścierały się ze sobą dwie tendencje: 
z  jednej strony pozytywne dla polskiej opozycji antykomuni-
styczne nastawienie konserwatywnej ekipy Margaret Thatcher 
(rządzącej od 1979 roku), a  z  drugiej strony – kłopotliwa dla 
Solidarności brytyjska antyzwiązkowa polityka wewnętrzna, 
tępiąca (nieraz brutalnie) postulaty tamtejszych związków 
zawodowych. Jednocześnie Londyn starał się nie odchodzić 
od linii politycznej zakreślonej przez swego najważniejszego, 
amerykańskiego sojusznika, choć można powiedzieć, że naro-
dziny Solidarności przyjęto przy Downing Street z  prawdziwie 
brytyjską powściągliwością. 

Wydaje się, że w  momencie narodzin niezależnego ruchu 
związkowego w  komunistycznej Polsce, a  chyba także przez 
całe 16 miesięcy jego legalnego funkcjonowania, politycy blo-
ku zachodniego nie zdawali sobie jeszcze sprawy z  donio-
słości tego fenomenu społecznego – jakim przecież niemal 
od razu stała się Solidarność – dla długofalowych przemian 
w  całej Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewne i  sami Pola-
cy w tym czasie nie mieli pełnej świadomości, że wydarzenia, 
które współtworzyli, miały charakter przełomowy. Kto mógł 
przewidzieć, że zaledwie dekadę później żelazna kurtyna nie 
będzie już istnieć? 

Kolejne miesiące 1980 i 1981 roku, pełne dramatycznych spięć 
między polskimi władzami a  Solidarnością, przyniosły za to 
narastające obawy Zachodu co do możliwości sowieckiej 

activities of the German landsmanshafts questioning the legiti-
macy of the Polish borders. Traditionally, the FRG was accused 
of espionage activities in Poland. Journalists and diplomats were 
being expelled. Despite, or maybe because of, this delicate situ-
ation, the socialist party of Chancellor Helmut Schmidt, which 
ruled the country (in coalition with the liberals) until 1982 tried 
to remain on good terms with the government and to not enga-
ge too much on Solidarity’s side. The authorities in Bonn were 
aware that the turmoil in Poland would make it harder to soften 
East Germany (GDR), and its leader, Erich Honecker, would take 
a firmer stance out of fear of the “Polish plague” coming to his 
country. Schmidt considered the “German-German” relations (as 
they were called in Bonn) more important than supporting the 
pursuits of the Polish workers. 

The example of London sheds light on one more thing. British 
reactions to the phenomenon of Solidarity were characterised, 
more than any other reactions, by the clash of two tendencies: 
on the one hand, there was the positive attitude towards the 
Polish anti-Communist opposition manifested by the conserva-
tive team of Margaret Thatcher (ruling the country since 1979), 
on the other hand, there was the British anti-unionist internal 
policy, which was fighting (frequently brutally) the postulates 
of the British trade unions, and which was problematic for Soli-
darity. Simultaneously, London was trying to depart from the 
policy rules set by its most important, American, ally. We may 
say that Downing Street welcomed the birth of Solidarity with 
truly British restraint. 

It seems that when the independent trade union was esta-
blished in the Communist Poland, as well as throughout the 
entire 16-month-long period of its legal functioning, the Western 
politicians did not realise what a  momentous social phenome-
non—which Solidarity became almost straight away—it was for 
the long-term transformation in the entire Central and Eastern 
Europe. Certainly, even the Poles themselves weren’t back then 
fully aware that the events which they were co-creating were 
of a breakthrough character. Who could have foreseen that the 
Iron Curtain would no longer exist as soon as one decade later? 

Meanwhile, the following months of 1980 and 1981, which 
were full of dramatic clashes between the Polish authorities 
and Solidarity, brought augmenting fears of the West concer-
ning the possibility of a Soviet intervention in Poland. Western 
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interwencji w  Polsce. Zachodni decydenci coraz wyraźniej 
zdawali sobie sprawę, że im dłużej „polski eksperyment” trwa 
w  stanie permanentnej rywalizacji między władzą a  robotni-
kami, tym trudniej będzie wypracować trwałe porozumienie. 
A brak porozumienia oznaczał koniec Solidarności i powtórze-
nie się scenariusza z  1968 roku w Czechosłowacji. 

Im obawy były większe, tym usilniej starano się realizować 
zasadę nieingerencji w  sprawy polskie. Osłabianie komuni-
zmu przez wsparcie dla Solidarności było kuszącą możliwo-
ścią, ale nawet w  Waszyngtonie postrzegano ją jako niebez-
pieczne igranie z  ogniem. Mogło wzniecić pożar oznaczający 
inwazję Armii Radzieckiej na Polskę – tym łatwiejszą, że prze-
cież Rosjanie w  PRL już byli (stacjonowało tu na co dzień co 
najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy). Jak zauważa Andrzej 
Paczkowski w  artykule pt. Boisko wielkich mocarstw: „Jeśli 
Związek Sowiecki – i jego sojusznicy – wywierali presję na pod-
jęcie przez władze radykalnych działań, to zarówno Ameryka-
nie i  ich sojusznicy [...] jednoznacznie sugerowali konieczność 
zmniejszenia napięcia w  Polsce i  szukanie przez obie strony 
kompromisu”. 

Taka postawa wymuszała bardzo ostrożną politykę: unikającą 
oficjalnych deklaracji, skupiającą się na kwestiach humani-
tarnych czy prestiżowych, a nie politycznych gestach. Pomoc 
żywnościowa i  niewielkie ustępstwa kredytowe były wszyst-
kim, co Zachód chciał zrobić, a oficjalnie gesty sympatii wobec 
NSZZ „Solidarność”, formułowane przez najważniejszych poli-
tyków świata zachodniego, były zaskakująco mgliste i niekon-
kretne. Powód był prosty: kosztem Solidarności starano się 
powstrzymać ZSRR przed radykalnymi rozwiązaniami. Nie bez 
znaczenia dla postrzegania Solidarności pozostawały także 
wewnętrzne gry polityczne w  danym kraju. W  realiach twar-
dej polityki sprawę polską często traktowano instrumentalnie. 
Czy powinno to nas dziwić? 

Bardziej jednoznaczne poparcie dla dążeń polskich robotników 
wyrażały dwie największe niekomunistyczne światowe konfe-
deracje związków zawodowych: ICFTU (International Confede-
ration of Free Trade Unions, Międzynarodowa Konfederacja 
Wolnych Związków Zawodowych) i  WCL (World Confedera-
tion of Labour, Światowa Konfederacja Pracy). Już 19 sierpnia 
1980 roku ICFTU wydała pierwszą deklarację popierającą dąże-
nia stoczniowców. W  kolejnych miesiącach nadsyłała pomoc 

decision-makers were more and more aware of the fact that 
the longer the “Polish experiment” took the form of a perma-
nent rivalry between the authorities and the workers, the more 
difficult it would be to reach a permanent agreement. And the 
lack of an agreement meant the end of Solidarity and a repeat 
of the 1968 scenario from Czechoslovakia. 

The greater the fears, the more persistent were the foreign 
diplomats to follow the rule of non-interference in Polish mat-
ters. It was a  tempting possibility to weaken Communism by 
supporting Solidarity, though even Washington considered it 
dangerous to play with fire. It could have caused a  fire, in 
the form of an invasion of the Soviet army in Poland, which 
was quite easy since the Russians were already in the PRL (at 
least several dozen thousand soldiers were garrisoned here). 
As Andrzej Paczkowski wrote in an article entitled Boisko 
wielkich mocarstw (Playground of Great Superpowers): “If 
the Soviet Union and its allies were exerting pressure on the 
authorities to take radical actions, then both the Americans 
and their allies […] were univocally suggesting the necessity 
to mitigate the tension in Poland and to look for a compromise 
by both sides”. 

Such an attitude forced the policy to be very cautious: avoiding 
official declarations, focused on humanitarian and prestigio-
us issues, and not political gestures. Food aid and some debt 
concessions were all that the West was wishing to offer, and 
official gestures of support for the Independent and Self-Go- 
verning Trade Union “Solidarity” expressed by most impor- 
tant politicians from the West were surprisingly vague and not 
concrete. The reason was simple: they were trying to stop the 
USSR from pursuing radical solutions at Solidarity’s expense. 
Internal political games within particular countries also played 
a  significant part in the way Solidarity was perceived. In the 
face of tough policy, the Polish matter was frequently treated 
instrumentally. Should this surprise us? 

The two largest global non-Communist confederations of 
trade unions, ICFTU (International Confederation of Free Tra-
de Unions) and WCL (World Confederation of Labour), were 
expressing more unambiguous support for the pursuits of 
the Polish workers. ICFTU issued its first declaration suppor-
ting the pursuits of the shipyard’s workers as early as on 19 
August 1980. In the following months, the organisation was 
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materialną, jej przedstawiciele wzięli również udział w  I  Zjeź-
dzie NSZZ „Solidarność”. Instytucje te starały się ponadto rozwi-
jać kontakty interpersonalne z polskimi kolegami. Na przykład 
w  lutym 1981 roku Bronisław Geremek otrzymał zaproszenie 
do Brukseli, gdzie spotkał się z przedstawicielami obu central 
międzynarodowych. Ostrożniejsze stanowisko zajmowała Mię-
dzynarodowa Organizacja Pracy (MOP; ang. International Labour 
Organization, ILO), która – co prawda – angażowała się po stro-
nie Solidarności, ale tylko na tyle, by nie narazić się zbytnio 
polskim władzom. Postawę tę ilustruje np. kwestia rejestracji 
Solidarności Wiejskiej z  początku 1981 roku. Ponieważ orga-
nizacja deklarowała chęć pomocy tej strukturze w  dążeniach 
do legalizacji, polscy związkowcy wyrazili prośbę, by ekspert 
MOP był gościem na rozprawie sądowej w  sprawie rejestra-
cji związku. Jednak w  wyniku szybkiej reakcji ambasady PRL 
w Genewie (przedstawiciel ambasady odbył kategoryczną roz-
mowę z dyrektorem generalnym MOP Francisem Blanchardem) 
centrala międzynarodowa wycofała swą pomoc. 

Pesymistyczne oceny sytuacji w Polsce, dominujące w gabine-
tach polityków, ubarwiały postawy zachodnich społeczeństw 
i  mediów, które okazywały się zdecydowanie bardziej jedno-
znaczne i  wspierające Solidarność. Co prawda, dopiero stan 
wojenny pozwoli polskim robotnikom przeniknąć do masowej 
pamięci społecznej, niemniej już od sierpnia 1980 roku moż-
na dostrzec spontaniczne przejawy poparcia dla niezależnego 
ruchu związkowego w PRL, mnożące się przy zachodnich cen-
tralach związkowych, parafiach katolickich i  protestanckich, 
w  niektórych środowiskach inteligenckich. Za Solidarnością 
opowiedziała się większość mass mediów. Ich zainteresowa-
nie budziły zwłaszcza oficjalne wizyty delegacji NSZZ „Solidar-
ność” na Zachodzie. Do najważniejszych należy zaliczyć praw-
dziwe tournée delegacji kierowanego przez Wałęsę Związku po 
Włoszech w  styczniu, Japonii w  maju i  Francji w  październiku 
1981 roku. 

To swoiste napięcie między postępowaniem polityków a uczu-
ciami społecznymi, nijako tlące się w okresie 16 miesięcy kar-
nawału Solidarności, w pełni ujawni się po 13 grudnia 1981 roku. 
 

sending material aid, and its representatives took part in the 
1st meeting of the Independent and Self-Governing Trade Union  
“Solidarity”. Moreover, these organisations were trying to 
develop interpersonal contacts with their Polish colleagues. 
For instance, in February 1981, Bronisław Geremek was invi-
ted to Brussels, where he met with representatives of both 
international central offices. The attitude of ILO (International 
Labour Organization) was more cautious. The organisation was 
admittedly getting engaged on Solidarity’s side, but only to an 
extent that would allow them to not get into the Polish autho-
rities’ black books. This attitude is best illustrated by the mat-
ter of the registration of Rural Solidarity in early 1981. As ILO 
declared the willingness to help this organisation in obtaining 
legal status, the Polish trade unionists asked for ILO’s expert 
to be a guest during a court hearing regarding the union’s regi-
stration. However, in the wake of the quick reaction of the 
PRL’s embassy in Geneva (the embassy’s representative had 
a  categorical talk with ILO’s Director-General, Francis Blan-
chard), the international HQ withdrew its support. 

The predominant (in the political offices) pessimistic assess-
ments of the situation in Poland were embellishing the atti-
tudes of the western societies and media, which turned out 
to be much more unambiguous and supporting for Solidarity. 
It is true that only after the introduction of martial law, the 
Polish workers managed to get to the mass social memory, 
though spontaneous gestures of support for the independent 
trade union movement in the PRL were already there in August 
1980. These gestures were particularly visible at western tra-
de unions’ HQs, Catholic and Protestant parishes, and in some 
intellectual circles. Most of the mass media supported Solida-
rity. Official visits of Solidarity’s delegations in the West drew 
their particular attention. The most important of these visits 
consisted in a true tournée of the delegation of the Union led 
by Lech Wałęsa. They visited Italy in January 1981, Japan in 
May and France in October of the same year. 

This particular tension between the actions of the politicians 
and the social feelings, which was smouldering during the 16 
months of the Solidarity carnival, would be fully brought to 
light after 13 December 1981. 
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WESZLI? JEDNAK NIE WESZLI. STAN WOJENNY  
(1981–1983) 

Ulga polityków 

W  obiegowej opinii państwa Zachodu przyjęły wprowadzenie 
stanu wojennego z oburzeniem, a „bratnie kraje” bloku wschod-
niego – z zadowoleniem. Oburzenie tak naprawdę uwidoczniło 
się jednak tylko w reakcjach zachodnich społeczeństw, z kolei 
sprawna akcja gen. Jaruzelskiego nie zmieniła od razu postawy 
socjalistycznych sojuszników, wciąż podejrzliwie zerkających 
na Warszawę, ale ostatecznie zadowolonych ze skuteczne-
go zdławienia „polskiej zarazy”. Na Zachodzie z  kolei przede 
wszystkim ucieszono się, że w Polsce nie doszło do sowieckiej 
inwazji. Dlatego najbliższe prawdy będzie stwierdzenie, że po 
obu stronach żelaznej kurtyny stan wojenny przyjęto z… ulgą. 

Dla Moskwy udana operacja przeprowadzona przez polskich 
generałów była najlepszym z  możliwych rozwiązań. Z  jednej 
strony oznaczała ona skuteczne stłumienie „polskiej kontr- 
rewolucji”, a  z  drugiej – oszczędzenie Kremlowi znacznego 
wysiłku militarnego, którego wolał uniknąć. Dlatego też Leonid 
Breżniew niemal natychmiast po 13 grudnia 1981 roku zadzwo-
nił do gen. Jaruzelskiego z  gratulacjami, obiecując zarazem 
pomoc gospodarczą. 

W  oficjalnych deklaracjach po 13 grudnia zachodni politycy 
postępowali na ogół dokładnie odwrotnie: wyrażali swe oburze-
nie i  ucinali rozmowy kredytowe. Na deklaracjach i  oburzeniu 
się kończyło: nikt przecież nie zamierzał umierać za Gdańsk – 
jak zwykle zresztą... Symbolem tej postawy była zaskakująco 
szczera reakcja francuskiego ministra spraw zagranicznych 
Claude’a  Cheyssona, który 13 grudnia rano w  telefonicznym 
wywiadzie dla Radia Europe 1, na pytanie: „Czy rząd francuski 
ma zamiar coś zrobić?”, odpowiedział bez namysłu: „Oczywi-
ście nic nie zrobimy”. Podobno prezydent Mitterrand, słysząc 
te słowa w czasie golenia, o mało się nie zaciął. 

Co więcej, to oburzenie wcale nie przyszło od razu: zupełnie 
pierwsze komentarze państw NATO czy EWG nie wyrażały jesz-
cze zdecydowanej dezaprobaty i krytyki. Cieszono się po pro-
stu, że nie doszło do sowieckiej inwazji. I tak np. podczas kon-
ferencji prasowej z 13 grudnia, odbytej w Berlinie (wschodnim) 
wraz z  Erichem Honeckerem, kanclerz RFN Helmut Schmidt 

DID THEY ENTER? AFTER ALL, THEY DIDN’T. MARTIAL LAW 
(1981–1983) 

Relief of the politicians 

According to the common belief, the western states welcomed 
the martial law with indignation, and the “kindred states” of 
the Eastern Bloc, with satisfaction. However, the indignation 
was visible only in the reactions of the western societies, whi-
le the efficient actions of General Jaruzelski did not change 
the attitudes of the socialist allies right away—they were still 
peeking suspiciously at Warsaw, while they were eventually 
satisfied with the successful suppression of the “Polish pla-
gue”. Meanwhile, the West was first and foremost happy that 
there was no Soviet invasion in Poland. Therefore, it is closest 
to the truth to say that both sides of the Iron Curtain welco-
med the martial law with… relief. 

For Moscow, the successful operation carried out by the Polish 
generals was the best possible solution. On the one hand, it 
meant efficient suppression of the “Polish counter-revolution”, 
and on the other hand, the Kremlin was spared the trouble of 
military effort, which they wanted to avoid. Therefore, Leonid 
Brezhnev called General Jaruzelski almost immediately after 13 
December 1981 to congratulate him and promise economic aid. 

Meanwhile, western politicians generally did quite the opposite 
in their declarations following 13 December 1981: they expres-
sed their indignation and ended credit talks. It ended with dec-
larations and indignation: nobody wanted to die for Gdańsk 
– as always… This attitude was symbolised by a  surprisingly 
frank reaction of the French Minister of Foreign Affairs, Claude 
Cheysson, who gave a  telephone interview on the morning of 
13 December for Radio Europe 1. When asked: “Will the French 
government do something?”, he answered without hesitation: 
“Of course, we’ll do nothing”. It is said that President Mitter-
rand heard these words while shaving and nearly cut himself.

Moreover, the indignation did not come straight away: the 
very first reactions of the NATO and EEC member states did 
not express firm disapproval and criticism. They were simply 
happy that there was no Soviet invasion. And so, e.g. during 
a press conference held on 13 December in (East) Berlin, Erich 
Honecker and the Chancellor of the FRG, Helmut Schmidt, 
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mówił o  „mniejszym źle” i  „konieczności” podjętych w  Polsce 
decyzji. Wyraźne sprecyzowanie i  zaostrzenie postaw nastą-
piło dopiero po kilku, kilkunastu dniach; i  to nie wszędzie. To 
opóźnienie wynikało m.in. z  braku pewnych informacji, choć 
praktycznie wszystkie rządy europejskie znały z grubsza prze-
bieg wydarzeń w  Polsce najpóźniej rankiem 13 grudnia. Nie-
znane były jednak skala represji, liczba zabitych, szczegóły 
wydarzeń. 

Na zasadzie pierwszych skojarzeń przejęcie władzy przez Woj-
skową Radę Ocalenia Narodowego (WRON) zostało na Zacho-
dzie odebrane w  kategoriach wojskowego zamachu stanu, 
praktykowanego np. w  Grecji czy państwach Ameryki Połu-
dniowej. W  tej optyce PRL stawała się nie tyle państwem 
komunistycznym, co egzotyczną wojskową dyktaturą. Jednak 
w  obliczu faktu, że przewrotu samodzielnie dokonały władze 
polskie za pomocą własnych wojsk, najpoważniejsze zarzuty – 
możliwe w wypadku sowieckiej inwazji – zostały (przynajmniej 
na początku) schowane do szuflady. 

Po pewnym czasie okazało się, że najostrzejszą postawę 
wobec wydarzeń w Polsce przyjął Waszyngton. 21 grudnia 1981 
roku pod przewodnictwem prezydenta odbyło się posiedzenie 
Narodowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Zde-
cydowano się wtedy wywrzeć presję na polski rząd i namawiać 
go, by do Bożego Narodzenia zniósł stan wojenny. W wypadku 
odmowy zamierzano wyciągnąć konsekwencje gospodarcze 
i polityczne. I rzeczywiście – 23 grudnia Reagan zdecydował się 
na nałożenie na PRL sankcji gospodarczych, w  istocie o  dru-
gorzędnym znaczeniu. Sześć dni później podobnymi restryk-
cjami objęto ZSRR. Żaden inny kraj nie wskazywał tak jasno 
na odpowiedzialność (choć pośrednią) Kremla za stłumienie 
Solidarności. 

USA pozostały jednak w  dużej mierze osamotnione w  swej 
postawie: tylko Wielka Brytania zdecydowała się – z  ociąga-
niem – pójść za przykładem swego sojusznika. Polityka sank-
cji wywołała za to silne protesty w  RFN, i  tylko nieco mniej-
sze we Francji. Wobec tych niesnasek na kolejnych obradach 
EWG i  NATO w  pierwszych tygodniach 1982 roku udało się 
sojusznikom wypracować jedynie bardzo ogólne stanowisko. 
Państwa zachodnie bowiem sporządziły listę trzech żądań 
wobec wojskowych władz w  Polsce: odejścia od prawodaw-
stwa stanu wojennego, zwolnienia wszystkich internowanych 

talked about the “lesser evil” and the “necessity” of the deci-
sions made in Poland. It took a  few or several days to clearly 
specify and sharpen the attitudes—and still not everywhere. 
This delay resulted from the lack of information, amongst 
others, though practically all European governments general-
ly knew the course of the events in Poland on the morning of 
13 December at the latest. However, the scale of the repres-
sions, the number of the killed and the details of the events 
were unknown. 

In accordance with first associations, the West considered the 
seizure of power by the Military Council of National Salvation 
(WRON) a  military coup d’état, which was characteristic for 
Greece or the countries from South America. In this light, the 
PRL became not a Communist state, but rather an exotic mili-
tary dictatorship. However, in the face of the fact that the 
coup was executed by the Polish authorities using their own 
army, the most serious accusations (which would be possible 
in the case of a  Soviet invasion) were (at least at the begin-
ning) put aside. 

After some time, it turned out that Washington’s attitude 
towards the events in Poland was the strictest. The United 
States National Security Council, chaired by the American pre-
sident, was convened on 21 December 1981. It was decided to 
extort pressure on the Polish government and urge it to end 
the martial law before Christmas. Economic and political con-
sequences were planned in case of a refusal. In reality, on 23 
December, Reagan decided to impose economic sanctions on 
the PRL, which were in fact minor. Six days later, similar sanc-
tions were imposed on the USSR. No other country indicated 
so clearly that the Kremlin was responsible (though indirectly) 
for the suppression of Solidarity. 

However, the USA remained quite lonely in their attitude: only 
Great Britain decided (reluctantly) to follow in the footsteps 
of its ally. The policy of sanctions caused strong protests in 
West Germany, and a bit weaker ones in France. In the face of 
these grudges, during the following meetings of the EEC and 
NATO, held in the first weeks of 1982, the allies managed to 
reach only a very general stance. The western states prepared 
a  list of three demands for the military authorities in Poland: 
departing from the legislation of the martial law, releasing all 
internees, and the re-establishment of cooperation with the 
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oraz powrotu do współpracy z opozycją. Zgodzono się przy tym 
w  sprawie równoległego zastosowania trzech środków repre-
syjnych: izolacji dyplomatycznej PRL (szybko złamanej przez 
RFN i  Grecję), wstrzymania nowych kredytów oraz zerwania 
negocjacji w sprawie rozłożenia olbrzymich polskich długów. 

Ten finansowy szantaż należy uznać za jeden z  najważniej-
szych czynników wpływających na stopniową liberalizację pol-
skiego reżimu w kolejnych latach. Jednak na razie ekipa Jaru-
zelskiego, upojona sukcesem stanu wojennego, nie zamierzała 
realizować ani jednego z zachodnich postulatów. Zaczynał się 
dyplomatyczny pat. 

Tymczasem Stany Zjednoczone, mimo częściowej porażki swej 
strategii sankcji, postanowiły nadal podkreślać negatywną 
rolę sowieckiego imperium. To, co okazało się niemożliwe na 
poziomie gospodarczym, starano się osiągnąć pod sztandarem 
konfrontacji ideologicznej – w warstwie retorycznej NATO miało 
prezentować jedność. Nową amerykańską strategię – określa-
ną mianem Project Truth (Projekt Prawda) – wdrażał sekretarz 
stanu Alexander Haig, a przygotowali ją eksperci Departamentu 
Stanu i Agencji do spraw Łączności Międzynarodowej (Interna-
tional Communication Agency, ICA). Jednym z  podstawowych 
narzędzi projektu stały się Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. 
Dlatego też propaganda komunistyczna stale atakowała obie 
rozgłośnie, oskarżając je m.in. o inspirowanie podziemnej dzia-
łalności opozycji. 

Trzeba zarazem podkreślić, że żadne z  państw zachodnich – 
łącznie z USA – nie zamierzało w ramach reakcji na stan wojen-
ny podważać niezmiennego dogmatu stosunków Wschód – 
Zachód: porządku jałtańskiego. Choć wydarzenia z  13 grud-
nia wraz z  wcześniejszą o  2 lata inwazją ZSRR na Afganistan 
zakończyły okres détente (odprężenia), nie oznaczały bynaj-
mniej jakościowej zmiany w układzie sił zimnej wojny. 

Aktywność związków 

Istotnym elementem w  tej misternej układance pozostawały 
zachodnie i międzynarodowe centrale związkowe. Polski feno-
men jednoczył rywalizujące ze sobą centrale związkowe we 
Francji i  Włoszech (od lewicowych po chrześcijańskie), któ-
re wspólnie organizowały masowe manifestacje poparcia dla 

opposition. It was agreed to simultaneously use three means 
of pressure: PRL’s diplomatic isolation (which was quickly bro-
ken by West Germany and Greece), withholding new loans, and 
ending the negotiations concerning the apportion of the huge 
Polish debts. 

This financial blackmail should be considered one of the most 
important factors influencing the gradual liberalisation on the 
Polish regime in the years to come. However, General Jaruzel-
ski’s people, drunk with the success of the martial law, did not 
intend to carry out any of the western postulates. Diplomatic 
deadlock had started. 

Meanwhile, the USA (despite partial defeat of their strategy 
of sanctions) decided to continue to stress the negative part 
played by the Soviet empire. They tried to reach what turned 
out to be impossible at the economic level using the banner 
of the ideology—at the rhetorical level, NATO was about to 
be united. The new American strategy (called Project Truth) 
was implemented by the Secretary of State, Alexander Haig, 
and was prepared by experts from the Department of Sta-
te and the International Communication Agency (ICA). Radio 
Free Europe and the Voice of America became the main tools 
of the project, which is why the Communist propaganda was 
constantly attacking both media outlets, accusing them of 
inspiring underground activities of the opposition, amongst 
other things. 

It should be simultaneously stressed that none of the western 
states (including the USA) planned to undermine, as part of 
the reaction to the martial law, the unchanged dogma of 
the East-West relations: the Yalta Conference. Although the 
events from 13 December and the USSR’s invasion of Afgha-
nistan which happened two years earlier ended the period of 
detente, they did not result in a quality change in the balance 
of forces in the Cold War. 

Activities of the trade unions 

Western and international trade union headquarters rema-
ined a  significant element of this intricate jigsaw puzzle. The 
Polish phenomenon brought together competing trade unions 
in France and Italy (from leftist through Christian), which were 
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postulatów polskich kolegów. Szczególną aktywność wyka-
zywała wspomniana już Światowa Konfederacja Pracy (World 
Confederation of Labour, WCL), mająca zresztą chrześcijańskie 
korzenie. Już bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego 
konfederacja wyrażała swój protest i  wskazywała na łama-
nie praw związkowych w  Polsce. Rada Najwyższa tej centrali, 
obradująca w  belgijskiej miejscowości Houffalize, przyjęła na 
początku kwietnia 1982 roku rezolucję, w której wyraziła cał-
kowite poparcie dla Solidarności, potępiła zamach przeprowa-
dzony przez gen. Jaruzelskiego, domagała się natychmiasto-
wego zwolnienia internowanych i prosiła o zgodę na wysłanie 
do Polski swoich obserwatorów. 

Co charakterystyczne, w przeciwieństwie do drugiej z wymie-
nionych już central międzynarodowych: ICFTU, struktura WCL 
uniemożliwiała przesyłanie pomocy materialnej. Konfederacja 
pomagała za to w inny sposób: np. w 1983 roku współorganizo-
wała (razem z ICFTU) wyjazd z Polski do Belgii ukrywającej się 
solidarnościowej działaczki, Joanny Pilarskiej. Przede wszyst-
kim jednak oddała lokal w  Brukseli do dyspozycji Biura Koor-
dynacyjnego NSZZ „Solidarność” – tzw. ministerstwa spraw 
zagranicznych Solidarności, założonego z  polecenia Tymcza-
sowej Komisji Koordynacyjnej (czyli kierownictwa Związku, 
w  skład którego wchodzili ukrywający się liderzy NSZZ „Soli-
darność”). WCL pośrednio pokrywała różne wydatki tego biura, 
które starało się (z różnym skutkiem) koordynować inicjatywy 
solidarnościowe podejmowane w  najróżniejszych zakątkach 
świata. 

Aktywność WCL była szczególna nawet na tle bardzo dyna-
micznych w  działaniu związkowców francuskich lub amery-
kańskich. Z  czego to wynikało? Nie bez znaczenia był fakt, 
że sekretarzem generalnym tej instytucji od 1976 roku był 
Jan Kułakowski, polski emigrant, który nigdy nie odciął się od 
swoich korzeni. Kułakowski nieustannie podkreślał swą sym-
patię dla Solidarności – to z  jego inicjatywy Rada Naczelna 
WCL wystąpiła z  wnioskiem o  przyznanie Związkowi Pokojo-
wej Nagrody Nobla za 1982 rok. 
 

Oburzenie ludzi 

Prosolidarnościowe nastroje o  wiele wyraźniej niż w  giętkiej 
dyplomacji polityków uwidoczniły się w  działaniach zachodniej 

organising mass protests of support for the postulates of their 
Polish colleagues together. The already mentioned World Con-
federation of Labour (WCL), which had Christian roots, was 
particularly active. Directly after the introduction of the mar-
tial law, the Confederation protested and stressed that the 
trade union’s rights were being broken in Poland. In early 
April 1982, its Council, meeting in the Belgian city of Houffa-
lize, adopted a  resolution expressing full support for Solida-
rity, condemning the coup carried out by General Jaruzelski, 
requiring the immediate release of the internees, and asking 
for consent to send its observers to Poland. 

Contrary to the other already mentioned international orga-
nisation, ICFTU, the structure of WCL made it impossible to 
send material aid. Still, the Confederation provided other types 
of help: e.g. in 1983, it co-arranged (together with ICFTU) the 
departure of the Solidarity activist Joanna Pilarska, who had 
been in hiding, from Poland to Belgium. However, it first and 
foremost shared premises in Brussels with the Independent 
and Self-Governing Trade Union “Solidarity” Coordinating  
Office, Solidarity’s so-called ministry of foreign affairs, esta-
blished at the request of the Temporary Coordinating Com-
mittee (i.e. the Trade Union’s command made up of in-hiding 
Solidarity leaders). WCL was indirectly covering various expen-
ses of this office, which tried (with diverse outcomes) to coor-
dinate the solidarity initiatives carried out in various corners 
of the world. 

The WCL’s activities were outstanding even against the dyna-
mic activities of the French and American trade unionists. 
Why? The fact that Jan Kułakowski, a  Polish immigrant, who 
did not forget his roots, had been the secretary general of this 
organisation since 1976, was not without significance. Kuła-
kowski stressed over and over again his support for Solidarity, 
and on his initiative, the WCL Council presented a  motion to 
give the Nobel Peace Prize to the Union in 1982. 

Outrage amongst the people 

The pro-Solidarity attitudes were much more clearly visible 
in the activities of the western public opinion and media than 
in the flexible political diplomacy. Already on 13 December 
1981, tens of thousands of people were protesting in Paris 
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opinii publicznej i  mediów. Już 13 grudnia 1981 roku w  Paryżu 
manifestowało kilkadziesiąt tysięcy osób, domagając się dymisji 
Cheyssona za jego niefortunną wypowiedź dla radia. Prosolidar-
nościowe protesty powtarzały się na całym świecie: od Londynu 
przez Sydney i  Meksyk po Manilę. Do Polski przesyłano tysiące 
paczek z  żywnością i  ubraniami. Zbierano pieniądze, organizo-
wano transporty darów. W pierwszych tygodniach stanu wojen-
nego Francuzi zebrali ok. 8 mln franków na cele polskiej opozycji. 
Ogólna wartość paczek przesłanych do Polski z RFN w 1982 roku 
wyniosła ok. 300 mln marek, przez pewien czas władze zwolniły 
nawet te przesyłki z  opłat pocztowych. Jak grzyby po deszczu 
w  najróżniejszych zakątkach świata powstawały prosolidarno-
ściowe organizacje i komitety, skupiające nie tylko emigrantów 
z Polski (w całej dekadzie lat 80. PRL opuściło ok. 1 mln osób), 
lecz także miejscowych aktywistów. 

Nie ma przy tym jednoznacznej odpowiedzi, ile demonstracji 
prosolidarnościowych zorganizowano na całym świecie po 
wprowadzeniu stanu wojennego i  ogólnie w  latach 80. Ich 
liczba była zróżnicowana pod względem czasu (w pierwszych 
tygodniach i miesiącach po 13 grudnia 1981 roku było ich wię-
cej, później mniej) oraz miejsca (w większych ośrodkach polo-
nijnych i w największych miastach z reguły akcje organizowa-
no częściej niż na prowincji). Zamiast podawać liczby, lepiej 
mówić o  częstotliwości tych demonstracji. W  dość oczywisty 
sposób to nowe i  stare rocznice (i  miesięcznice), związane 
z historią Polski i PRL, stanowiły – wraz z nagłymi wypadkami, 
takimi jak zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki – naturalną inspi-
rację do podejmowania akcji ulicznych. Jak wspomina w  roz-
mowie z autorem Seweryn Ozdowski, ówcześnie działacz soli-
darnościowy w Australii, „najczęściej robiło się coś w związku 
z jakąś rocznicą: wprowadzenia stanu wojennego, porozumień 
sierpniowych czy 3 Maja. Oprócz tego indywidualne akcje orga-
nizowali przybyli do Australii działacze »Solidarności«, prote-
stując zarówno przeciw sytuacji w  PRL, jak i  z  powodu trud-
ności z  łączeniem rodzin. […] Mam wrażenie, że w  pierwszej 
połowie lat osiemdziesiątych w całej Australii przynajmniej raz 
na miesiąc coś się działo. Te akcje nie były z  reguły koordy-
nowane, to były często lokalne inicjatywy, o  których po cza-
sie dowiadywaliśmy się z prasy polonijnej”. Opis ten pasuje do 
większości państw świata zachodniego. 

Do akcji społecznych dołączali się intelektualiści i  gwiaz-
dy popkultury. Bardzo aktywni pozostawali przedstawiciele 

demanding the dismissal of Cheysson for his unfortunate 
radio interview. Pro-Solidarity protests were repeated all 
over the world: from London through Sydney, Mexico City 
and Manila. Thousands of parcels with food and clothes were 
being sent to Poland. Money was collected and transports of 
gifts were arranged. In the first weeks of the martial law, the 
French people collected ca. 8 million francs for the Polish 
opposition. The overall value of the parcels sent to Poland 
from West Germany in 1982 amounted to ca. 300 million 
marks. For some time, the authorities even relieved these 
shipments from the postal charges. Pro-Solidarity organisa-
tions and committees were popping up like mushrooms in 
various corners of the world, gathering not only Polish emi-
grants (ca. 1 million people left the PRL in the 1980s), but 
also local activists. 

There’s no clear answer to the question concerning the num-
ber of pro-Solidarity organisations established throughout the 
world after the introduction of the martial law and in the 
1980s in general. Their number was diversified depending on 
the time (there were much more of them in the first weeks 
and months following 13 December 1981) and place (the pro-
tests were usually held more frequently in bigger cities, whe-
re Polish immigrants lived, and in the largest towns than in 
the countryside). Instead of citing numbers, we should rather 
discuss the frequency of these protests. It is quite obvious 
that the new and old anniversaries (and “monthiversaries”) 
connected with the history of Poland and the PRL provided 
(along with sudden accidents, such as the murder of priest 
Jerzy Popiełuszko) natural inspiration for the street protests. 
Seweryn Ozdowski, a Solidarity activist of the time in Austra-
lia, mentioned in an interview with the author of this text 
that “most frequently, we were doing something connected 
with some anniversary: the introduction of the martial law, 
the August Agreements or 3 May. Apart from that, individual 
campaigns were organised by the Solidarity activists coming 
to Australia, who were protesting against both the situation 
in the PRL as well as the difficulties in uniting the families. 
(…) I  have an impression that in the first half of the 1980s 
something was happening in whole Australia at least once 
a  month. These protests weren’t usually coordinated, they 
were frequently local initiatives, about which we found out 
later from the Polish press abroad”. This description matches 
the majority of the western countries. 
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lewicującej inteligencji francuskiej, np. Jacques Le Goff czy 
Michel Foucault. Z  kolei w  amerykańskim programie telewi-
zyjnym „Let Poland be Poland” („Żeby Polska była Polską”), 
przygotowanym z  inicjatywy prezydenta Reagana i  nadanym 
w  stacjach telewizyjnych wielu państw 30 i  31 stycznia 1982 
roku, wzięła udział plejada artystów. Program prowadził Charl- 
ton Heston, zapowiadając występy, wypowiedzi i  komentarze 
m.in. członków grupy ABBA, Kirka Douglasa, Henry’ego Fondy, 
Glendy Jackson, Orsona Wellesa, Maxa von Sydowa (ironicznie 
cytującego… Marksa), a  także Franka Sinatry, który zapowie-
dział nagrany jeszcze w  1947 roku szlagier Ever Homeward, 
z drugą zwrotką zaśpiewaną… po polsku. W programie uczest-
niczyli również dwaj ambasadorzy PRL, którzy po 13 grudnia 
1981 roku poprosili o  azyl w  USA: Romuald Spasowski (szef 
placówki w samym Waszyngtonie) i Zdzisław Rurarz (szef pla-
cówki w Tokio). 

Akcja „Let Poland be Poland” na pewno była wyjątkowym i nie-
spotykanym wydarzeniem, chociaż z  biegiem czasu pamięć 
o niej przeminęła. Trwalszymi i bardziej znaczącymi symbolami 
okazały się indywidualne inicjatywy gwiazd estrady. Najbar-
dziej znanym przejawem inspiracji solidarnościowych w muzy-
ce była piosenka New Year’s Day irlandzkiej grupy U2, której 
tekst – skupiony w  pierwszej wersji na wątkach miłosnych – 
został zmieniony przez wokalistę Bono pod wpływem wieści 
o  wprowadzeniu w  PRL stanu wojennego. Utwór ten, wydany 
na singlu w  styczniu 1983 roku, stał się przebojem. O  długim 
trwaniu jego symbolicznej wartości najlepiej świadczy fakt, że 
podczas koncertu U2 w Polsce w 2009 roku fani, w reakcji na 
pierwsze dźwięki piosenki, uformowali gigantyczną biało-czer-
woną flagę. 

Inna piosenka, skomponowana w  1982 roku przez folkową 
artystkę amerykańską Joan Baez, nie stała się tak sławna, 
ale za to bardziej bezpośrednio wiązała się z  Solidarnością. 
Co prawda, jej tytuł brzmiał Happy Birthday, Leonid Brezh-
nev, ale głównym bohaterem utworu był Lech Wałęsa. Baez 
ironicznie gratulowała gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu „fan-
tastycznej roboty”, oskarżając go zarazem: „Twoi rodacy 
marzną, robotnicy krwawią, doprowadziłeś do wielu śmier-
ci”. I wołała: „Lechu Wałęsa, czy nas słyszysz? Jak straszną 
zapłaciłeś cenę za to, że wyprzedziłeś swój czas”. Piosenka 
kończyła się trzykrotnym zapewnieniem: „Tak, my też cię 
słyszymy”. 
 

Intellectuals and pop culture stars were joining the social 
actions. Representatives of the leftist French intelligentsia, 
such as Jacques Le Goff and Michel Foucault, were very acti-
ve. Meanwhile, a whole cast of stars took part in the American 
TV show “Let Poland be Poland” prepared on the initiative of 
President Reagan and broadcast on 30 and 31 January 1982 by 
TV stations in many countries. Charlton Heston was the show’s 
host, and he announced the performances, statements and 
comments of, inter alia, members of ABBA, Kirk Douglas, Henry 
Fonda, Glenda Jackson, Orson Welles, Max von Sydow (who was 
ironically quoting Marx) and Frank Sinatra, who announced the 
1947 hit song Ever Homeward with the second stanza sung… 
in Polish. Two of the PRL’s ambassadors, who had asked for 
an asylum in the USA following 13 December 1981, were also 
guests of the show: Romuald Spasowski (head of the embassy 
in Washington) and Zdzisław Rurarz (head of the embassy in 
Tokyo). 

“Let Poland be Poland” was definitely a  unique and unpre-
cedented event, though it was forgotten as time went by. 
Individual initiatives of the musicians turned out to stand 
the test of time much better and were more significant. New 
Year’s Day by the Irish music band U2 is the most famo-
us display of music inspired by Solidarity. The song’s lyrics, 
which were initially focused on the theme of love, were chan-
ged by the group’s lead singer, Bono, under the influence 
of the introduction of the martial law in the PRL. The song, 
issued as a record single in January 1983, became a hit. The 
long-lasting effect of its symbolic value was best illustra-
ted by the fact that during U2’s concert in Poland in 2009, 
in response to the first sounds of the song, the Polish fans 
formed a  huge white and red flag. 

Another song, composed in 1982 by the American folk artist 
Joan Baez, did not become that famous, but it referred to 
Solidarity more directly. Though it is entitled Happy Birthday, 
Leonid Brezhnev, its main protagonist is Lech Wałęsa. Baez iro-
nically congratulated General Wojciech Jaruzelski for a  “won-
derful job”, accusing him simultaneously of: “Your people are 
freezing, the workers are bleeding / You’ve already arranged 
numerous deaths”. And she called: “Do you hear us, Lech Wale-
sa? What a  terrible price you have paid / For being ahead of 
your time”. The song ends with the thrice repeated assertion: 
“Yes, we hear you, Lech Walesa”. 
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WIELKA SMUTA (1983–1988) 

Po szoku wywołanym wprowadzeniem stanu wojennego 
i  pierwszych miesiącach gorączkowej dyplomacji i  społecz-
nych inicjatyw, z biegiem czasu sprawa polska zeszła z pierw-
szych stron gazet i  z  centralnych miejsc na biurkach polity-
ków – zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Tendencja ta 
uwidoczniła się zwłaszcza w  1983 roku i  na najogólniejszym 
poziomie trwała właściwie do roku 1989. 

Granie kartą Solidarności 

Okres do połowy lat 80. można nazwać czasem marazmu, 
przejawiającym się w trwaniu wszystkich stron na dotychcza-
sowych pozycjach, przy jednoczesnym sondowaniu możliwych 
kierunków działania. Impas przetrwał zniesienie stanu wojen-
nego. Dopiero kolejne amnestie z  lat 1984 i  1986 spowodowa-
ły (choć nie od razu) istotniejsze zmiany w  relacjach świata 
zachodniego z  PRL, a  przez to i  z  Solidarnością. Jednocześnie 
prowadzona od połowy 1985 roku przez nowego sowieckiego 
przywódcę Michaiła Gorbaczowa polityka pierestrojki (przebu-
dowy) i  głasnosti (przejrzystości), mająca uratować sowiec-
kiego molocha, zapoczątkowała nową jakość w  relacjach 
Moskwy z  krajami satelickimi – w  tym z  Polską. Zjawisko to 
dostrzeżono na Zachodzie. Jednym z głównych beneficjentów 
tych istotnych przewartościowań miała stać się nieco zapo-
mniana już polska opozycja. 

Nie bez znaczenia pozostawało przyjęcie przez Wojciecha 
Jaruzelskiego w  listopadzie 1985 roku stanowiska przewodni-
czącego Rady Państwa, które w interpretacji protokołu dyplo-
matycznego państw zachodnich było mniej więcej odpowied-
nikiem urzędu prezydenta i  otwierało szerokie możliwości 
reprezentatywne. Od tej pory zapraszanie generała (a  więc 
przełamywanie izolacji dyplomatycznej) stało się łatwiejsze. 
Jednocześnie postępująca zapaść gospodarcza PRL, z  którą 
polskie władze – mimo chęci i  nieśmiałych prób – nie potra-
fiły sobie poradzić, zmuszała stronę polską do stopniowego 
zmiękczania stanowiska. 

Bardzo dużą rolę – w  ujęciu długofalowym – odegrały w  tym 
ogólnym kontekście dwa równoległe wydarzenia: ogłoszenie 
i  przeprowadzenie masowej amnestii we wrześniu 1986 roku 

TIME OF TROUBLES (1983–1988) 

After the shock caused by the introduction of the martial law 
and the first months of hectic diplomacy and social initiati-
ves, the Polish matter stopped occupying the headlines of the 
newspapers and was no longer the central point of politicians’ 
desks—both in the East and the West. This tendency became 
particularly visible in 1983 and it generally lasted more or less 
until 1989. 

Playing the Solidarity card 

The period preceding the mid-1980s could be called the times 
of apathy manifested in all sides holding to their previous 
positions, while simultaneously testing possible directions 
of activities. The deadlock remained until after the end of 
the martial law. It wasn’t until the further amnesties of 1984 
and 1986 that the more important changes in the relations 
between the western world and the PRL, and thus with Soli-
darity, were introduced (though not straight away). Simulta-
neously, the policy of “Perestroika” (transformation) and “gla-
snost” (transparency) carried out since mid-1985 by the new 
Soviet leader, Mikhail Gorbachev, which was supposed to save 
the Soviet juggernaut, initiated the new quality in the relations 
between Moscow and the satellite states, including Poland. 
This phenomenon was noticed in the West. The a-bit-forgot-
ten Polish opposition was about to become one of the main 
beneficiaries of these important reappraisals. 

The fact that in November 1985, Wojciech Jaruzelski became 
the chairman of the Council of State, which according to the 
diplomatic protocol of the western states was, more or less, 
the equivalent of the president and opened broad represen-
tative possibilities, was not without significance. From then, 
it became easier to invite the General (and thus break the 
diplomatic isolation). Simultaneously, the progressing econo-
mic collapse of the PRL, which the Polish authorities couldn’t 
tackle despite their will and faint attempts, forced Poland to 
gradually soften its stance.

In this general context, a  very important role was played in 
the long term by two parallel events: the announcement and 
execution of mass amnesty in September 1986 (it increased 
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(zwiększające wiarygodność reżimu gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego w  oczach Zachodu), a  także powstanie 30 września 
legalnej Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” (zwiększające 
znaczenie opozycji). Oba wydarzenia, tworzące nową jakość 
w rzeczywistości PRL lat 80., odbiły się na świecie stosunkowo 
szerokim echem. 

Nie oznaczało to bynajmniej całościowych przewartościowań 
postaw politycznych wobec reżimu Jaruzelskiego. W praktyce 
większość rządów zachodnich dopiero w  1987 roku zaczęła 
inaczej patrzeć na PRL i ostatecznie odchodzić od wprowadzo-
nej po 13 grudnia 1981 roku izolacji dyplomatycznej (stopniowo 
ograniczanej po roku 1983). Można było wtedy zaobserwować 
zjawisko lawiny dyplomatycznej: ociepleniowa decyzja jednego 
państwa pociągała analogiczne posunięcia innych, pragnących 
nie pozostawać w tyle w walce o wpływy w Polsce. 

W  ogólnym przesileniu politycznym nie bez znaczenia pozo-
stawał ponadto całościowy rozwój stosunków między Wscho-
dem a  Zachodem, przejawiający się rozbrojeniowymi gestami 
Ronalda Reagana i  Michaiła Gorbaczowa. Owocował on zbli-
żeniem bloków: 25 czerwca 1988 roku dwie przeciwstawne 
organizacje polityczno-gospodarcze – EWG i  RWPG – podpi-
sały wspólną deklarację, po raz pierwszy formalnie uznając 
swoje istnienie. Zatem zarówno okoliczności zewnętrzne, jak 
i  wewnętrzne sprzyjały zmianie strategii polskich władz, a  ta 
z kolei pociągała za sobą reakcje Zachodu. 

Ta polityczna ewolucja stosunków między rządami zachodnimi 
a  władzami PRL, przejawiająca się zarówno częstszymi przy-
jazdami coraz ważniejszych polityków nad Wisłę (np. włoskie-
go ministra spraw zagranicznych Giulia Andreottiego w  grud-
niu 1984 roku), jak i zagranicznymi wizytami gen. Jaruzelskiego 
(pierwsza w grudniu 1985 roku w Paryżu), musiała skutkować 
przewartościowaniem w postawie Zachodu wobec samej Soli-
darności, czy szerzej – opozycji. Co ciekawe, to przewartościo-
wanie wynikało nie tylko z  ewolucji sytuacji politycznej, lecz 
także z  nieformułowanego oficjalnie przekonania, że polska 
opozycja tak naprawdę pozostawała podzielona, osłabiona 
i niezdolna do przyjęcia efektywnej taktyki działania. 

Państwa NATO zastrzegały wprawdzie, że dalsza normalizacja 
stosunków międzyrządowych z PRL nie może się odbywać kosz-
tem kontaktów z  opozycją i  nie powinna być interpretowana 

the credibility of General Jaruzelski’s regime in the eyes of the 
West) and the establishment of the Temporary Council of the  
Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” on 
30 September (it increased the role of the opposition). Both 
events, which provided new quality to the 1980s PRL reality, 
were relatively widely reported around the world.

However, it did not mean that the political attitudes towards 
General Jaruzelski’s regime were fully revalued. In practice, it 
wasn’t until 1987 that most western governments started to 
look at the PRL differently and depart from the diplomatic iso-
lation introduced in the wake of 13 December 1981 (which was 
gradually limited after 1983). A diplomatic avalanche was then 
noticed: a  “warming” decision of one of the countries led to 
similar decisions of other states wishing to not be left behind 
in the fight for influence in Poland. 

Moreover, the overall development of the relations between 
the East and the West, manifested in the disarmament gestu-
res of Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev, played its part 
in the political turning point. It led to the blocs coming closer: 
on 25 June 1988, two opposite political and economic organi-
sations, namely the EEC and Comecon, signed a common dec-
laration, recognising each other’s existence for the very first 
time. Therefore, both internal as well as external circumstan-
ces were favouring the changes in the strategy of the Polish 
authorities, which in turn caused the reaction of the West. 

This political evolution of the relations between the western 
governments and the PRL authorities, reflected in the ever 
more frequent visits of more and more important politicians 
to Poland (e.g. the Italian Minister of Foreign Affairs, Giulio 
Andreotti, in December 1984), as well as foreign visits of Gene-
ral Jaruzelski (the first one in December 1985, to Paris), had to 
lead to the change in the West’s attitude towards Solidarity, or 
speaking more broadly, towards the opposition. Interestingly, 
this revaluation resulted not only from the evolution of the 
political situation, but also from the unofficial belief that the 
Polish opposition was in fact divided, weakened and unable to 
adopt an effective strategy. 

It is true that NATO member states stipulated that further 
normalisation of the intergovernmental relations with the 
PRL could not happen at the expense of the contacts with the 
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jako rezygnacja z  popierania wolnościowych dążeń Polaków, 
jednak trudno było uniknąć takich skutków. Dlatego próbowa-
no im przeciwdziałać, pragnąc jednocześnie wzmocnić środo-
wisko Solidarności. Wciąż bowiem postrzegano granie soli-
darnościową kartą jako instrument w  (ostrożnym) osłabianiu 
komunistycznego reżimu. A  skoro karta tak mocno osłabła, 
trzeba było ją wzmocnić. 

Dlatego też, jeśli w  oficjalnej dyplomacji państwa Zachodu 
na najogólniejszym poziomie wzywały do liberalizacji ustro-
ju, zwolnienia internowanych (później więźniów politycznych) 
i  nawiązania „dialogu” ze społeczeństwem, to nieoficjalnie 
stosowały dwie równoległe i  kontrastowe linie postępowania: 
pierwsza, już wspomniana, zakładała badanie możliwości ocie-
plenia relacji z ekipą gen. Jaruzelskiego, druga zaś – nieoficjal-
ne wspieranie polskiego podziemia. Do najważniejszych form 
wsparcia zaliczała się pomoc finansowa dla nielegalnej działal-
ności wydawniczej. O  ile w  najważniejszych państwach euro-
pejskich pomoc tę podejmowały przede wszystkim organizacje 
społeczne i  związkowe, tak w  Stanach Zjednoczonych nabie-
rała ona charakteru związkowo-rządowego. Solidarność zjed-
noczyła w  działaniach zantagonizowane środowiska federal-
nej administracji Ronalda Reagana i największej amerykańskiej 
centrali związkowej AFL-CIO (American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations). W  efekcie mniej więcej 
od 1986 roku wyraźnie wzrosło finansowe wsparcie dla opo-
zycji ze strony USA, firmowane przez amerykański Kongres. 

Pomoc materialną kontynuowały w  tym czasie międzynaro-
dowe centralne związkowe: przede wszystkim WCL i  ICFTU. 
W  sierpniu 1985 roku, w  siedzibie brukselskiego Biura Koor-
dynacyjnego, zorganizowały one wspólną konferencję praso-
wą z  okazji 5 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Zade-
klarowano „niesłabnące poparcie” dla polskich robotników. 
Punktem szczytowym tego poparcia stało się formalne przy-
jęcie (zdelegalizowanego) NSZZ „Solidarność” do WCL i  ICFTU, 
które nastąpiło 18 listopada 1986 roku. Po raz drugi w historii 
(bo baskijskim związku zawodowym na wygnaniu) nastąpił 
akces jednego związku do obu tych federacji równocześnie. 
Według ich wspólnego oświadczenia ta wyjątkowa decyzja 
była wyrazem „specjalnego poparcia i  uznania dla pokojowej 
walki polskich robotników o demokrację i swobody związkowe 
w Polsce”. Co istotne, dzięki tej decyzji brukselskie Biuro Koor-
dynacyjne Solidarności, zdelegalizowanej organizacji, uzyskało 

opposition, and should not be interpreted as a  sign of giving 
up support for the pursuits of freedom of the Poles, yet it was 
difficult to avoid such results. Therefore, attempts were made 
to counteract them and simultaneously strengthen Solidarity, 
for it was still believed that playing the Solidarity card was 
a  tool to (cautiously) weaken the Communist regime. And as 
the card had become much weaker, it had to be strengthened. 

Therefore, officially, the western states generally demanded 
the liberalisation of the political system, the release of the 
internees (later political prisoners) and starting a  “dialogue” 
with the society, and unofficially, they were following two 
parallel and contrasting lines: the first, already mentioned, 
envisaged testing the possibility of warming the relations with 
General Jaruzelski’s people, and the second assumed unofficial 
support for the Polish underground. The most important forms 
of support included financial support for the illegal editorial 
activities. While in case of the biggest European states, this 
support was provided mainly by social and unionist organisa-
tions, in the United States, it had a unionist and governmental 
character. Solidarity united antagonised circles of the Ronald 
Reagan federal administration and America’s biggest unionist 
organisation, AFL-CIO (American Federation of Labor and Con-
gress of Industrial Organizations). As a  result, the financial 
support for the opposition provided by the USA and signed by 
the American Congress grew significantly from more or less 
1986. 

International unionist organisations, mainly WCL and ICFTU, 
continued to provide material support. They organised a joint 
press conference on the occasion of the fifth anniversary of 
the establishment of Solidarity. It was held in August 1985 in 
the Coordinating Office in Brussels. “Unabated support” for 
the Polish workers was declared. The climax of this support 
consisted in the (outlawed) Independent and Self-Governing  
Trade Union “Solidarity” joining the WCL and ICFTU on 18  
November 1986. For the second time in history (following the 
Basque trade union in exile) one union joined both organisa-
tions at the same time. According to their joint declaration, 
this unique decision constituted a manifestation of a “special 
support and recognition for the peaceful fight of the Polish 
workers for democracy and unionist freedoms in Poland”. 
It is important that, thanks to this decision, the Coordina-
ting Office in Brussels of the outlawed Solidarity gained 
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międzynarodowy status prawny. Dlaczego tę decyzję podjęto 
tak późno? Kluczowym czynnikiem wydaje się rywalizacja mię-
dzy WCL i ICFTU. Ta pierwsza centrala była bliższa Solidarności 
światopoglądowo, ale druga dawała więcej pieniędzy – polscy 
działacze balansowali więc między obiema, nie wchodząc 
osobno do żadnej aż do momentu kompromisowego rozwią-
zania, wypracowanego ostatecznie w  listopadzie 1986 roku. 

W  kolejnych miesiącach państwa zachodnie coraz śmielej 
nawoływały polski rząd do ponownej legalizacji Solidarności, 
choć niezmiennie dostrzegały kryzys aktywności opozycyjnej 
w polskim społeczeństwie. Po klęsce zarządzonego przez Jaru-
zelskiego referendum z  listopada 1987 roku zachodnia dyplo-
macja już explicite zaczęła zachęcać do ponownej legalizacji 
Solidarności. Co jednak znamienne, wzrost napięcia społeczne-
go w  PRL po strajkach z  przełomu kwietnia i  maja 1988 roku 
na nowo powściągnął prosolidarnościowe zapędy zachodnich 
polityków, a  retoryka ich wypowiedzi wyraźnie złagodniała. 
Tak działo się zawsze, gdy zaczynano myśleć o  możliwych 
reakcjach władz krajowych i  radzieckiego Wielkiego Brata na 
gwałtowne protesty społeczne. Granie kartą Solidarności było 
cennym narzędziem w  dyscyplinowaniu polskich władz, ale 
uważano, by w tej grze nie przeszarżować.
 

Wyjątkowo pojemny mit 

Po zawieszeniu stanu wojennego osłabły (co nie znaczy, że 
zanikły) inicjatywy solidarnościowe polskiej diaspory, rozsia-
nej po całym świecie. Spadło również zainteresowanie świata 
mediów i  popkultury. Tragiczne wydarzenia – przede wszyst-
kim porwanie i  zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki pod 
koniec października 1984 roku – chwilowo to zainteresowanie 
wzniecały. Z rzadka wątki polskie poruszały gwiazdy popkultu-
ry. Jeszcze w lipcu 1983 roku po raz pierwszy przybył do Polski 
popularny wówczas francuski aktor Michel Piccoli. Pochodzą-
cy z Włoch artysta udzielił m.in. wywiadu dla konspiracyjnego 
„Tygodnika Mazowsze”, podkreślając, że przybył nad Wisłę, by 
na własne oczy poznać polską rzeczywistość. 

Wzmiankowana już Joan Baez przyjechała do Polski w listopa-
dzie 1985 roku. W  małych klubach i  domach opozycjonistów 
wykonywała swe songi. Wspominała po latach w  jednym 
z  wywiadów prasowych: „Przyjechałam do Polski ze znajomą 

international legal status. Why was this decision made so 
late? Rivalry between WCL and ICFTU seems to have been 
a  crucial factor. The former organisation was closer to Soli-
darity in terms of ideology, while the latter was giving more 
money. Hence, the Polish activists were balancing between 
them, not joining either of them until the compromise was 
reached eventually in November 1986.

In the following months, the western states were urging more 
and more daringly to re-legalise Solidarity, though they still 
noticed the crisis in the activities of the opposition in the 
Polish society. Following the defeat of the referendum ordered 
by Jaruzelski in November 1987, western diplomacy started to  
directly urge the re-legalisation of Solidarity. However, incr- 
easing social tension in the PRL, following the strikes that broke 
out in April and May 1988, once again moderated the pro-Soli-
darity activities of the western politicians and the rhetoric of 
their statements became visibly softer. This is what happened 
every time, when the possible reactions of the national autho-
rities and the Soviet Big Brother to the violent social protests 
were considered. Playing the Solidarity card was a  valuable 
tool in disciplining the Polish authorities, but everyone was 
careful not to overplay it.

Exceptionally capacious myth 

After the martial law was suspended, the pro-Solidarity initiati-
ves of the Polish community abroad all over the world became 
weaker (though they did not disappear). The interest of the 
media and pop culture was also reduced. The tragic events 
(first and foremost, the kidnapping and murdering priest Jerzy 
Popiełuszko in late October 1984) temporarily rekindled this 
interest. Pop culture stars brought up the Polish issues from 
time to time. A popular French actor of the time, Michel Piccoli, 
came to Poland in July 1983. This Italian-born artist gave an 
interview to the underground “Tygodnik Mazowsze” (“Masovia 
Weekly”), amongst others, stressing that he came to Poland 
to see the Polish reality with his own eyes. 

The already mentioned Joan Baez came to Poland in Novem-
ber 1985. She sang her songs in small clubs and homes of 
the members of the opposition. Years later, she said in one 
of the press interviews: “I  came to Poland with a  friend from 
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z Amnesty International [Ginettą Sagan], z którą szmuglowały-
śmy pieniądze dla robotników. Prosto z lotniska pojechałam do 
domu Lecha Wałęsy, poznałam jego rodzinę i to było niezwykle 
przyjemne spotkanie […]. Potem zagrałam koncert w  koście-
le [św. Brygidy], na który przyszedł Wałęsa. Co prawda, miał 
areszt domowy, ale miał swoje sposoby, żeby wymknąć się 
milicji”. 

Nieco później, w  1987 roku, bawiła w  PRL często angażująca 
się w  akcje społeczne Jane Fonda wraz z  mężem, lewicowym 
politykiem Tomem Haydenem. Gwiazda deklarowała: „Jeste-
śmy tu, aby wyrazić poparcie dla Solidarności”, choć gościła 
też na kolacji u  rzecznika rządu Jerzego Urbana. 

Warto podkreślić, że szczególną wrażliwość na polski ruch 
opozycyjny wykazywali artyści o  orientacji lewicowej. Reżim 
PRL mniej kojarzył im się z komunizmem, a bardziej z chilijską 
dyktaturą gen. Pinocheta, Solidarność zaś była postrzegana 
nie tyle jako antykomunistyczna, w  dużej mierze katolicka 
konfederacja najróżniejszych poglądów, często zdecydowanie 
prawicowych, co jako ruch walczący o prawa socjalne (a więc – 
jak uważano – z natury lewicowy). 

Co ciekawe, z politykami było przeważnie odwrotnie: to przed-
stawiciele prawicy i  konserwatyzmu, z  Margaret Thatcher 
i  Ronaldem Reaganem na czele, bardziej demonstracyjnie 
wyrażali swoją krytykę polskich władz i  poparcie dla opozy-
cji niż raczej ugodowi przedstawiciele lewicy. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że czynili to niemal wyłącznie na polu nieoficjalnym 
lub/i symbolicznym. Takim mocnym symbolem było chociażby 
zapalenie przez amerykańskiego prezydenta świeczki w  Bia-
łym Domu w czasie świąt Bożego Narodzenia w roku 1981. Stra-
tegia ta była zresztą dość ryzykowna: opozycyjna Partia Pracy 
zarzucała konserwatystce Thatcher hipokryzję, zestawiając jej 
ciepłe słowa dla Solidarności z  ostrą polityką antyzwiązkową 
stosowaną wobec związkowców brytyjskich. Podobnie czy-
niła wspomniana centrala związkowa AFL-CIO w  stosunku do 
Reagana. 

Równolegle do lewicowych intelektualistów i  związkowców 
wyjątkową prosolidarnościową aktywność można dostrzec 
w środowiskach religijnych: parafiach, wspólnotach katolickich 
czy protestanckich. Tam dostrzegano przede wszystkim tra-
dycjonalizm większości członków polskiej opozycji i  ich walkę 

Amnesty International [Ginetta Sagan], with whom we were 
smuggling money for the workers. I  went to Lech Wałęsa’s 
home straight from the airport. I  met his family and it was 
a  very pleasant meeting (…). Then I  played a  concert in [St. 
Bridget’s] church, Lech Wałęsa came to it. He was kept under 
house arrest, but he knew ways to escape the militia”.

A  bit later, in 1987, Jane Fonda and her husband, leftist politi-
cian Tom Hayden, came to the PRL and got frequently involved 
in social activities. The star declared: “We’re here to express 
our support for Solidarity”, though she also attended a dinner 
party held by the government’s spokesman, Jerzy Urban. 

It should be stressed that leftist artists showed particular 
sensitivity to the Polish opposition. They associated the PRL  
regime to a  lesser extent with Communism, and to a  gr- 
eater extent with the Chilean dictatorship of General Pinochet. 
Meanwhile, Solidarity was perceived not only as an anti-Com-
munist, and to great extent Catholic, confederation of vari- 
ous ideas (frequently decidedly rightist), but as a  movement 
fighting for social rights (and therefore leftists in its nature). 

It is interesting that it was quite the contrary in the case of the 
politicians: representatives of the right wing and conserva-
tism, led by Margaret Thatcher and Ronald Reagan, where 
expressing their criticism of the Polish authorities and support 
for the opposition more openly than the rather conciliatory 
representatives of the left wing. However, it should be stres-
sed that they were doing it almost always unofficially and/or 
symbolically. Lighting a candle in the White House at Christmas 
in 1981 by the American president constituted such a  strong 
symbol. This strategy was rather risky anyway: the opposing 
Labour Party accused the conservative Margaret Thatcher of 
hypocrisy comparing her warm words for Solidarity with her 
tough anti-unionist policy applied in Great Britain. The already 
mentioned AFL-CIO unionist organisation made similar accusa-
tions against Reagan. 

Simultaneously, significant pro-Solidarity activities similar to 
those of the leftist intellectuals and unionists were visible in 
religious circles: parishes, and Catholic and Protestant com-
munities. These circles were characterised mostly by traditio-
nalism of the majority of the members of the Polish opposition 
and their fight with the “empire of evil”. Solidarity was such 
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z  „imperium zła”. Solidarność była tak pojemnym mitem, że 
każdy brał z  niego to, co mu pasowało. To kolejna, niezwykła 
cecha tego społecznego fenomenu. 
 

TROCHĘ RADOŚCI, SPORO STRACHU. WOKÓŁ POCZĄTKÓW 
TRANSFORMACJI (1988–1989) 

Strach polityków 

Jak wiadomo, po dwóch falach strajków w  kwietniu/maju 
i  w  końcu sierpnia 1988 roku władze PRL ostatecznie skło-
niły się ku wciąż postulowanej przez Zachód idei negocjacji 
z  przedstawicielami Solidarności. Otwarte pozostaje pytanie, 
czy ta nowa strategia została wprowadzona w  wyniku nieza-
leżnej (oczywiście za pozwoleniem Moskwy) decyzji, czy też 
władze były zmuszone do radykalnych posunięć w obliczu eko-
nomicznego krachu państwa. Głównym czynnikiem nie była 
raczej presja społeczna, o  czym świadczyły ograniczone roz-
miary strajków. Być może ważniejsze okazały się właśnie naci-
ski zachodnie, a zwłaszcza wspomniany już szantaż finansowy 
stosowany przez państwa EWG i  NATO, uzależniający dopływ 
nowych kredytów dla upadłej gospodarki PRL od przyjaznych 
gestów wobec polskiej opozycji. 

Pewną wskazówką do określenia rzeczywistego wpływu tego 
szantażu może być przytoczona w  jednym z  meldunków 
komunistycznego MSW opinia doradców Ronalda Reagana, 
wygłoszona we wrześniu 1988 roku przy okazji wizyty w  USA 
Janusza Onyszkiewicza. Uważali oni, że legalizacja Solidarno-
ści jest kwestią czasu, ponieważ „rząd polski w obecnej sytu-
acji ekonomicznej kraju będzie zmuszony do zaakceptowania 
warunków kredytowania gospodarki PRL wysuwanych przez 
Zachód”. Co ciekawe, zachodnie placówki dyplomatyczne 
w  Polsce, zwłaszcza amerykańskie, brytyjskie i  francuskie, 
ożywiły jesienią 1988 roku kontakty z  działaczami Solidarno-
ści, organizując liczne przyjęcia, konferencje i  dyskusje. Sta-
rały się zorientować, jaka będzie formuła przyszłego kompro-
misu między partią a opozycją. 

Nie zmienia to faktu, że zaskakujących wydarzeń z 1989 roku – 
od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu do wyboru Tade-
usza Mazowieckiego na premiera – nie przewidziały, mówiąc 
w uproszczeniu, ani KGB, ani CIA. Tym bardziej zdezorientowani 

a  capacious myth that everyone could find there whatever 
suited them. This is yet another unique feature of this social 
phenomenon.

SOME JOY, A LOT OF FEAR. AROUND THE BEGINNINGS OF THE 
TRANSFORMATION (1988–1989)

Fear of the politicians

Following two waves of strikes in April/May and late August 
1988, the PRL authorities eventually inclined towards the idea 
of negotiations with the representatives of Solidarity which had 
been postulated constantly by the West. The question rema-
ins open whether this new strategy was introduced following 
an independent decision (naturally accepted by Moscow) or 
whether the authorities were forced to take radical measu-
res in the face of the economic collapse of the state. Social 
pressure wasn’t the main factor, which was proven by the limi-
ted sizes of the strikes. Perhaps pressure from the West, and 
particularly the previously mentioned financial blackmail used 
by EEC and NATO, which made the inflow of new credits for 
the collapsed PRL economy dependent on the friendly gestures 
towards the Polish opposition, turned out to be more important. 

The opinion expressed by Ronald Reagan’s advisors in Septem-
ber 1988 during Janusz Onyszkiewicz’s visit to the USA cited 
in one of the reports of the Communist ministry of internal 
affairs may provide some indication to determine the real 
impact of this blackmail. They believed that the legalisation 
of Solidarity was only a matter of time, because “in the current 
economic condition of the state, the Polish government will 
be forced to accept the terms of crediting the PRL economy 
laid by the West”. Interestingly, the western diplomatic out-
posts in Poland (particularly the American, British and French 
ones) revived the contacts with the Solidarity activists in the 
autumn of 1988, organising numerous parties, conferences 
and discussions. They were trying to understand the nature of 
the future compromise between the party and the opposition. 

This does not change the fact that, to put it simply, neither the 
KGB nor CIA foresaw the surprising events of 1989—starting with 
the beginning of the Round Table Talks and finishing with the 
election of Tadeusz Mazowiecki as prime minister. The western 
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byli zachodni politycy, którzy starali się nadążyć za zmienia-
jącą się jak w  kalejdoskopie sytuacją. Prowadziło to do para-
doksalnych niekiedy zachowań: oto Amerykanie, dotąd głośno 
krytykujący polski ustrój i wspierający materialnie Solidarność, 
zaczęli nagle namawiać gen. Jaruzelskiego do objęcia fote-
la prezydenta i  chwalić jego „mądrość i  odwagę”, francuski 
prezydent Mitterrand polecał zaś Polakom, by nie „wyrzucali 
socjalizmu za okno”. Jak do tego doszło? 

Chociaż zachodni politycy przyjęli rozpoczęcie i sfinalizowanie 
obrad Okrągłego Stołu jednoznacznie pozytywnie, w zaciszach 
gabinetów z  coraz większym niepokojem spoglądano na roz-
gorączkowaną atmosferę kampanii wyborczej. Podobnie jak 
w  latach 1980–1981 szybki rozwój sytuacji zaczynał martwić, 
a  radość z  zapowiedzi demokratycznych przemian ustąpiła 
miejsca konsternacji i  obawie przed zburzeniem osiągnięte-
go kompromisu. Jak nieco przesadnie ocenia badacz Gregory  
F. Domber, Waszyngton – przestraszony radykalizacją wyda-
rzeń, bojąc się ewentualnego chaosu oraz możliwych reakcji 
komunistycznego betonu i  radzieckich radykałów – przeisto-
czył się w „niechętnego spowalniacza” przemian w Polsce. 

Tendencje te w  pełni uwidoczniły się po ogłoszeniu szokują-
cych wyników wyborów czerwcowych. Przytłaczające zwycię-
stwo Solidarności w  połowicznie demokratycznych wyborach 
parlamentarnych spotkało się z niejednoznacznymi reakcjami 
zachodniej dyplomacji. Pamiętajmy, że polskim wyborom towa-
rzyszyła masakra studentów na placu Tiananmen w  Pekinie 
(3–4 czerwca). Te dwa przeciwstawne wydarzenia stanowi-
ły jaskrawy przejaw kształtowania się nowej rzeczywistości, 
wykraczającej poza schemat zimnej wojny. 

Mówiąc najkrócej, sukces opozycji cieszył, ale jego rozmiary 
martwiły. Obawiano się ostrego kryzysu politycznego, eska-
lacji napięcia społecznego i międzynarodowego, a może i gor-
szych scenariuszy, z  sowiecką inwazją włącznie. W  efekcie 
w  zachodniej dyplomacji coraz mocniej zaznaczało się przej-
ście od popierania Solidarności przez złagodzenie wypowiedzi 
i postawę wyczekiwania aż po strategię nawoływania do umia-
ru, a nawet wspierania – w imię równowagi – strony rządowej. 
Stany Zjednoczone, a za nimi pozostałe państwa NATO, zaczęły 
wstrzymywać przejmowanie władzy przez Solidarność i  bro-
nić ustaleń Okrągłego Stołu, które traktowano jako gwaran-
cję stopniowych, bezpiecznych przemian. Obserwując klęskę 

politicians, who were trying to follow the constantly changing 
situation, were particularly confused. It led to sometimes para-
doxical behaviours: Americans, who had been so far loudly criti-
cising the Polish political system and providing Solidarity with 
material support, suddenly started to urge General Jaruzelski to 
become the president and praise him for “wisdom and courage”, 
while the French President, Mitterrand, recommended the Poles 
not to “throw socialism out the window”. How did this happen? 

Though the western politicians welcomed the beginning and 
the end of the Round Table Talks univocally positively, the feve-
rish atmosphere of the political campaign was observed in the 
backstage with growing fear. Similarly to the years 1980–1981, 
the fast development of the situation started to cause worry, 
and the announced democratic changes made way for dismay 
and fear of ruining the compromise reached. Researcher Gre-
gory F. Domber exaggerates a  bit assessing that Washington, 
scared of the radicalisation of the events and worrying about 
the possible chaos and reactions of the most conservative and 
obstinate Communists as well as Soviet radicals, turned into 
a “reluctant moderator” of the changes in Poland. 

These tendencies became clear after the shocking results of 
the June election were announced. The overwhelming victory 
of Solidarity in the partially democratic parliamentary elec-
tion was welcomed with ambiguous reactions of the western 
democracy. Let us remember that the Polish election was 
accompanied by the student massacre in Tiananmen Square 
in Beijing (3–4 June). These two opposing events constituted 
the brightest display of the new reality being shaped, beyond 
the scheme of the Cold War.

To put it in a  nutshell, the success of the opposition brought 
joy, and its scale was worrying. They feared severe political 
crisis, escalation of the social and international tension, and 
maybe even worse scenarios, including a  Soviet invasion. As 
a result, western diplomacy was more and more visibly moving 
from supporting Solidarity by softening statements and the 
wait-and-see attitude to the strategy of calling for moderation 
or even supporting the government—in the name of balance. 
The United States (followed by other NATO member states) 
started to delay the process of Solidarity assuming the power 
and defend the settlements of the Round Table, which were 
perceived as a  guarantee of gradual, safe changes. While 
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rządu i  miażdżące zwycięstwo opozycji, zachodni decydenci 
zaczęli się bowiem obawiać, by Solidarność, upojona sukce-
sem, nie zapragnęła przejąć całej władzy. Te prognozy ukry-
wano pod oficjalnymi i  półoficjalnymi komentarzami wyników 
wyborów, podkreślającymi doniosłość chwili i  wielki sukces 
Solidarności. 

W  następnych tygodniach z  równie dużym niepokojem obser-
wowano przepychanki wokół elekcji gen. Jaruzelskiego na pre-
zydenta, nieformalnie ustalonej między obiema stronami przy 
Okrągłym Stole. Amerykanie (i  inni) zaczęli więc zupełnie nie-
spodziewanie popierać kandydaturę Jaruzelskiego, obawiając 
się, że porażka generała pogrzebie kruchy porządek ustanowio-
ny przed wyborami. Doszło do zadziwiającej sytuacji, w  której 
Stany Zjednoczone, w  1981 roku radykalnie potępiające dojście 
gen. Jaruzelskiego do władzy, 8 lat później zaczęły go dyskret-
nie wspierać w  marszu po prezydencki fotel. Wybór generała 
na prezydenta miał przecież stanowić gwarancję respektowa-
nia porozumień okrągłostołowych i niedopuszczenia do zbytniej 
radykalizacji sytuacji w Polsce, co mogło doprowadzić do wybu-
chu ostrego kryzysu w całym regionie i kontrreakcji konserwa-
tywnych kręgów w Moskwie. To w wyniku tych obaw prezydent 
George H.W. Bush wprost namawiał gen. Jaruzelskiego, podczas 
swej wizyty w  Polsce w  lipcu 1989 roku, do kandydowania, 
a  amerykański ambasador John R. Davis instruował kierownic-
two Solidarności, jak dyskretnie poprzeć generała w głosowaniu 
na forum Zgromadzenia Narodowego. 

Te zadziwiające decyzje polityczne Zachodu stanowiły intrygu-
jący epizod w burzliwej historii polskiej transformacji ustrojo-
wej. Nasze zdziwienie nie powinno przesłaniać prób zrozumie-
nia takich postaw. Nie możemy oceniać ówczesnych wyborów 
z  perspektywy zdobytej po latach wiedzy. Sir Rodric Braith- 
waite, emerytowany brytyjski dyplomata, podkreślił w  roz-
mowie z  autorem, że „nawet Margaret Thatcher była jeszcze 
pod koniec 1989 r. przekonana, że Układ Warszawski powinien 
istnieć, zapewniając tym samym stabilizację w  regionie”. Jak 
dopowiada Andrzej Paczkowski w artykule pt. Boisko wielkich 
mocarstw: „Nie bądźmy ahistoryczni: wtedy, kiedy w  Polsce 
trwały negocjacje okrągłego stołu, nawet po ich zakończeniu, 
a  nawet po wyborach z  4 czerwca […], wspólną troską ota-
czającego Polskę świata było zachowanie stabilności geopo-
litycznej”. W  tym momencie szczytem możliwości wydawała 
się pokojowa finlandyzacja PRL.
 

observing the defeat of the government and the overwhel-
ming victory of the opposition, the western decision-makers 
started to worry that Solidarity, drunk with success, might 
want to seize full power. These predictions were covered by 
official and semi-official comments regarding the outcomes 
of the election, stressing the importance of the moment and 
the huge success of Solidarity. 

In the following weeks, the scuffle around the election of Gene-
ral Jaruzelski as president (which was informally arranged by 
both parties at the Round Table) were observed with equal fear. 
Therefore, the Americans (and others) started quite surprisingly 
to support Jaruzelski, fearing that the General’s defeat would 
put an end to the fragile order settled before the election. The-
re was an amazing situation with the USA (which had radically 
condemned General Jaruzelski assuming power back in 1981) 
starting to support him discreetly eight years later on his way 
to the presidency. Choosing the General as the president was 
supposed to guarantee respecting the Round Table settlements 
and not allowing the situation in Poland to become too radical, 
which could have led to a severe crisis in the entire region and 
a counter-reaction of the conservative circles in Moscow. In the 
wake of these fears, President George H.W. Bush directly urged 
General Jaruzelski during his visit to Poland in July 1989 to run 
for president, while the American ambassador, John R. Davis, 
instructed the Solidarity management how to discreetly support 
the General during the election in the National Assembly. 

These surprising political decisions of the West constituted an 
intriguing episode in the stormy history of the Polish political 
transformation. Our surprise should not cover the attempts 
to understand such attitudes. With hindsight, we cannot 
assess that election. Sir Rodric Braithwaite, a  retired British 
diplomat, stressed in a  talk with the author that “even Mar-
garet Thatcher believed in late 1989 that the Warsaw Pact 
should exist, thus ensuring stabilisation in the region”. As 
Andrzej Paczkowski adds in an article entitled Boisko wiel-
kich mocarstw (Playground of Great Superpowers): “Let’s not 
be ahistorical: when the Round Table Talks were being held in 
Poland, and even after they had ended, even after the elec-
tion of 4 June (…) the common concern of the world surroun-
ding Poland consisted in maintaining the geopolitical stability”. 
Then, the peaceful Finlandisation of the PRL seemed to be the 
peak of the possibilities.
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Radość celebrytów 

O  ile politycy żywili się obawami i  pełnili rolę niechętnego 
spowalniacza, artyści popkultury wiosną 1989 roku raz jesz-
cze jednoznacznie poparli sztandar Solidarności. Po raz drugi 
(i ostatni) o Związku mówił cały świat. Zwłaszcza w burzliwym 
okresie między zakończeniem obrad Okrągłego Stołu a wybo-
rami kontraktowymi zachodnie gwiazdy pragnęły zademon-
strować swe poparcie dla kandydatów opozycji. Ze znacz-
kami Solidarności pokazywali się m.in. aktorzy: Jane Fonda, 
Nastassja Kinski, Jack Nicholson czy Yves Montand. Ten ostatni 
w kwietniu 1989 roku nawoływał w wywiadzie dla francuskiej 
stacji telewizyjnej TF1: „»Solidarności« trzeba pomóc, bo wal-
czy ona o  demokrację. Trzeba zrobić wszystko, by 35 proc. 
miejsc w  Sejmie przypadło polskiej opozycji”. Namawiał przy 
tym Francuzów do składania datków na rzecz Solidarności i jej 
kandydatów. 

W  tym czasie do Polski po raz kolejny przyjechała Joan Baez. 
Z  kolei tuż przed wyborami w  jednej z  warszawskich kawiar-
ni doszło do niecodziennej sytuacji: trio złożone ze znanego 
piosenkarza Steviego Wondera oraz… Jana Lityńskiego i Jacka 
Kuronia wykonało, ku uciesze gapiów, przebój I  Just Called to 
Say I  Love You. Nie zachowało się, niestety, nagranie z  tego 
wyjątkowego występu. 
 

* 

Podsumowując tę krótką charakterystykę zachodnich postaw 
wobec Solidarności i  PRL w  latach 80., należałoby powtórzyć, 
że kolejne ekipy rządowe we wszystkich państwach – nie tylko 
zachodnich – nie chciały z  powodu wydarzeń w  Polsce dopu-
ścić do naruszenia stabilizacji w  Europie i  na świecie. Aż do 
końca 1989 roku (jeśli nie dłużej) zdawały sobie sprawę, że 
Polska leży w  sowieckiej strefie wpływów, i  nie zamierzały 
tego wpływu negować (co nie oznaczało braku prób osłabiania 
go). Szerokie poparcie społeczne dla Solidarności, wyrażane 
od sierpnia 1980 roku, a  następnie sprzeciw opinii publicznej, 
większości mediów i  świata popkultury wobec antydemokra-
tycznych posunięć ekipy Wojciecha Jaruzelskiego – widoczny 
w  większości krajów zachodnich – wymuszały jednak na eli-
tach władzy deklarowanie krytycznego stanowiska względem 
władz PRL i  życzliwego względem Solidarności, ale tylko do 

Joy of the celebrities

While the politicians were full of fears and played the part 
of a reluctant moderator, the pop cultural artists once again 
univocally supported Solidarity in the spring of 1989. For the 
second (and last) time, the Union was being discussed by 
the whole world. Western stars wanted particularly strongly 
to show their support for the candidates of the opposition 
during the stormy period between the end of the Round Table 
Talks and the 1989 parliamentary election. Actors including 
Jane Fonda, Nastassja Kinski, Jack Nicholson and Yves Mon-
tand were sporting Solidarity badges. In an interview for the 
French TV TF1, Yves Montand said in April 1989: “Solidarity 
must be supported, because they are fighting for democra-
cy. All efforts must be put in so that the Polish opposition 
can get 35% of the places in the Sejm”. He also urged the 
French people to provide financial support for Solidarity and 
its candidates. 

Joan Baez visited Poland once again during that period of time. 
Meanwhile, right before the election, an unusual situation 
occurred in a Warsaw cafe: a trio made up of the famous sin-
ger Stevie Wonder and… Jan Lityński and Jacek Kuroń sang, to 
the joy of the onlookers, the hit song I Just Called to Say I Love 
You. Sadly, there is no recording of this unique performance.

*

Summing up this short overview of the western attitudes 
towards Solidarity and the PRL in the 1980s, it should be 
repeated that due to these events in Poland, the consecutive 
governments of all (not only western) states did not want to 
disrupt the stability of Europe and the world. Until the end 
of 1989 (or maybe longer), they were aware of the fact that 
Poland belonged to the Soviet sphere of influence, and they 
did not want to deny this influence (which did not mean the 
lack of attempts to weaken it). The broad social support for 
Solidarity expressed from August 1980, followed by the objec-
tions of the public opinion, most of the media and the world 
of pop culture in the face of the anti-democratic measures of 
Wojciech Jaruzelski’s people (visible in most of the western 
states) forced the elites of the authorities to declare criticism 
towards the PRL authorities and express support for Solidarity, 
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pewnych granic i  na pewnym poziomie, przede wszystkim 
retoryczno-symbolicznym i finansowym. 

Mimo ograniczonych gestów wobec opozycji przez więk-
szość omawianego okresu Solidarność stanowiła istot-
ną kartę przetargową w  relacjach zachodnich dyplomacji 
z  polskimi władzami. Według powszechnie uznawanego 
(choć różnie interpretowanego) założenia, przyjętego po 
13 grudnia 1981 roku, ocieplenie stosunków z  Polską – a  co 
za tym idzie, przyznanie dalszych kredytów – uzależniano 
od liberalizacyjnych posunięć na polskiej scenie politycz-
no-społeczno-gospodarczej i  ewolucji stosunku do opozy-
cji. Trudno o  bardziej jaskrawy przejaw wielkiego znaczenia 
Solidarności dla zachodnich postaw politycznych względem 
PRL. Trzeba zarazem pamiętać, że skuteczniejszym instru-
mentem wpływania na politykę wewnętrzną i  zewnętrzną 
warszawskich władz był właśnie szantaż finansowy. Obie 
karty – solidarnościowa i  finansowa – były zresztą ściśle 
ze sobą związane. 

Nasilenie krytycyzmu wobec komunistycznych decydentów 
i życzliwości względem polskiej opozycji kształtowało się róż-
nie w  zależności od strategii politycznej i  dyplomacji danego 
państwa – od tendencji ugodowych (Grecja, Austria, częścio-
wo RFN) przez pośrednie (Francja, NATO, EWG) po bezpiecznie 
konfrontacyjne (USA, częściowo Wielka Brytania). Wyjątkowe 
i  specyficzne stanowisko zajął Watykan, państwo o  nikłej 
władzy politycznej, ale olbrzymiej władzy symbolicznej, mają-
ce ponadto w  zanadrzu wielki atut i  skuteczny instrument 
nacisku – polski Kościół. Stolica Apostolska wykorzystywała 
te atuty do prób koncyliacji i obniżania temperatury sporu mię-
dzy władzami a opozycją.

Błyskawiczny demontaż bloku wschodniego, obserwowa-
ny od jesieni 1989 roku, zmniejszył dotychczasowe obawy 
zachodnich polityków. Upadek Muru Berlińskiego w  listopa-
dzie czy wybór Václava Havla na prezydenta Czechosłowacji 
w  grudniu 1989 roku dobitnie przekonywały o  upadku sta-
rego porządku. Wydaje się przy tym, że Zachód szybciej niż 
koalicyjny rząd Tadeusza Mazowieckiego zrozumiał, iż czasy 
się zmieniły. 

Patryk Pleskot

but only to a certain degree and at a certain level—mainly rhe-
torical, symbolic and financial.

In spite of the limited gestures towards the opposition shown 
during the majority of the discussed period, Solidarity consti-
tuted a  significant card in the relations between the western 
diplomacy and the Polish authorities. According to the generally 
recognised (though interpreted differently) assumption adopted 
after 13 December 1981, warming of the relations with Poland 
(and thus granting further credits) depended on the liberalisa-
tion steps taken on the Polish political/social/economic stage 
and the evolution of the attitude towards the opposition. It’s 
hard to find a  brighter display of Solidarity’s huge significance 
for the western political attitudes towards the PRL. It should 
be simultaneously remembered that financial blackmail was the 
more effective instrument used to influence the internal and 
foreign policy of the authorities in Warsaw. Both cards (Solida-
rity and financial) were strictly connected with each other.

Intensification of the criticism concerning the Communist 
decision-makers and support for the Polish opposition was 
being shaped one way or another depending on the political 
strategy and diplomacy of a given country: starting with con-
ciliatory tendencies (Greece, Austria, partially West Germa-
ny), through intermediate attitudes (France, NATO, EEC), and 
ending with a  safely confrontational tendency (USA, partially 
Great Britain). A particularly unique attitude was taken by Vati-
can City, a  state of faint political, yet huge symbolic power, 
with a huge asset up its sleeve and an effective instrument of 
pressure—the Polish Church. The Holy See used these assets in 
trying to reach conciliation and lower the temperature of the 
conflict between the authorities and the opposition.

The instant disassembly of the Eastern Bloc observed from the 
autumn of 1989 decreased the previous fears of the western 
politicians. The fall of the Berlin Wall in November and the 
election of Václav Havel as the president of Czechoslovakia 
in December 1989 provided emphatic proof that the old order 
had fallen. It seems simultaneously that the West understood 
quicker than Tadeusz Mazowiecki’s coalition government that 
the times had changed.

Patryk Pleskot
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Manifestacja w Poznaniu, na czele pochodu transparent „Żądamy chleba”, czerwiec 1956. Fot. autor nieznany / PAP  |  Protest in Poznań, banner saying ‘We demand 
bread’ in the lead of the march, June 1956. Photo: author unknown / PAP

Pochód z zastrzelonym przez żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego Zbyszkiem Godlewskim idzie ulicą Świętojańską w Gdyni, 17.12.1970. Fot. Edmund Pepliński  
/ PAP  |  otesting people including Zbyszek Godlewski, who was killed by the soldiers of the Polish People’s Army, march Świętojańska Street in Gdynia,  
17 December 1970. Photo: Edmund Pepliński / PAP

Polskie zrywy – Czerwiec ’56, Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec ’76 stanowiły preludium do tego, co wydarzyło się latem 1980 roku. 
Robotnicy cyklicznie wyrażali swój sprzeciw wobec złych warunków pracy, niskiej płacy, podwyżek cen. Władza bestialsko rozprawiała 
się z protestującymi, strzelając do nich, zamykając w więzieniach, torturując. 



Polish protests: June 1956, March 1968, December 1970, June 1976 were a prelude to what happened in the summer of 1980. Workers 
were regularly expressing their objection to the bad conditions, low wages, and increasing prices. The authorities were brutal in dealing 
with the protesters, shooting at them, putting them in jail and torturing them. 

Robotnicy Radomia protestują na ulicach miasta, czerwiec 1976. Fot. autor nieznany / PAP  |  Workers from Radom protest in the streets of the city, June 1976.  
Photo: author unknown / PAP



Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1979 roku i wypowiedziane przez niego słowa podczas mszy św. w War-
szawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” obudziły w Polakach solidarność – wtedy jeszcze przez małe „s”.



The first pilgrimage of the Holy Father John Paul II to Poland in 1979 and the words he spoke during the mass in Warsaw: “Let your Spirit 
descend and renew the face of the land. This land!” awoke solidarity (back then still written using lowercase s) in the Polish hearts.

Msza św. celebrowana przez Jana Pawła II na placu Zwycięstwa w Warszawie, wzięło w niej udział około miliona wiernych, 2.06.1979. Fot. Ireneusz  
Radkiewicz / PAP  |  Mass said by John Paul II in Victory Square in Warsaw participated by ca. 1 million people, 2 June 1979. Photo: Ireneusz Radkiewicz / PAP



Napis na murze Stoczni Gdańskiej podczas strajku w sierpniu 1980. Fot. Wojciech Milewski  | “There’s no lard, eggs, butter not to mention pork. Soon we’ll have  
to eat Lenin’s Collected Work!” - writing on the Gdańsk Shipyard wall during the strike in 1980. Photo: Wojciech Milewski

Nie ma! – ten zwrot każdego dnia Polacy słyszeli wielokrotnie. Braki w zaopatrzeniu w podstawowe artykuły codziennego użytku 
i żywność, wielogodzinne, a niekiedy nawet wielodniowe oczekiwania w kolejkach na dostawę towaru to powszechny krajobraz 
w Polsce na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.



“We’re out!” - Poles used to hear this phrase numerous times day after day [when shopping]. Shortages of the supply of everyday 
goods and food, hours, and sometimes even days, spent in queues waiting for the delivery of goods was a frequent scene in Poland  
in the 1970s-1980s.

W oczekiwaniu na dostawę towaru. Fot. Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski / Ośrodek KARTA  |  Awaiting the delivery of goods. Photo: Małgorzata 
Niezabitowska and Tomasz Tomaszewski / KARTA Centre



Anna Walentynowicz (w środku) na kilka miesięcy przed emeryturą została zwolniona  
z pracy w Stoczni Gdańskiej za działalność opozycyjną. Postulat przywrócenia jej do pracy 
był pierwszym na liście żądań strajkującej stoczni. Fot. Stanisław Markowski / PAP  |  Anna 
Walentynowicz (in the middle) was fired from the Gdańsk Shipyard a few months before 
retirement because of her opposition activities. The demand to have her restored was the 
first claim on the list of demands presented by the protesting workers of the shipyard. 
Photo: Stanisław Markowski / PAP

Andrzej Kołodziej (stoi na wózku) na wieść o strajku  
w Stoczni Gdańskiej następnego dnia rozpoczął strajk  
w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Fot. Ryszard  
Wesołowski / Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna | 
Upon hearing about the strike in the Gdańsk Shipyard,  
Andrzej Kołodziej (standing on the cart) started a strike  
in the Paris Commune Shipyard in Gdynia the next day.  
Photo: Ryszard Wesołowski / Fundacja Pomorska Inicjatywa 
Historyczna (Pomeranian Historical Initiative Foundation)

W wyniku przeprowadzonych od 1 lipca 1980 roku podwyżek cen na mięso i produkty mięsne, sprzedawane w sklepach komercyjnych  
i stołówkach zakładowych, rozpoczęły się protesty, podczas których żądano wycofania tej decyzji. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu 
się strajków, władza szybko przyznawała podwyżki płac mające zniwelować wzrost kosztów utrzymania. To z kolei wzbudzało protesty  
w kolejnych zakładach pracy i w ten sposób ruszyła lawina, która 14 sierpnia dotarła do Gdańska. W tym dniu rozpoczął się strajk, który 
zmienił oblicze Polski. 



Price rise introduced on 1 July 1980 for meat and meat products sold in commercial shops and canteens in plants led to protests de- 
manding the withdrawal of the decision. In order to prevent the spread of the strikes, the authorities quickly granted higher salaries 
which were supposed to level the increasing maintenance costs. This, in turn, led to protests in further plants, and thus an avalanche 
started, reaching Gdańsk on 14 August. On that day, a strike began, which would change the image of Poland. 

Lech Wałęsa, przywódca Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej, przemawia z dachu wózka akumulatorowego służącego za ruchomą trybunę. Fot. Erazm Ciołek /
PAP  |  Lech Wałęsa, leader of the Strike Committee in the Gdańsk Shipyard, speaks from the roof of an electric trolley serving as a movable stand. Photo: Erazm 
Ciołek / PAP



Mury i ogrodzenia Stoczni Gdańskiej stały się miejscem wymiany informacji i przebywania straży strajkowej, która dbała o porządek w zakładzie i obserwowała 
teren poza zakładem, by móc wyłapać prowokatorów. Fot. Wojciech Milewski  |  Walls and fences of the Gdańsk Shipyard became a place where information 
was shared and where the strike guard could be met. The strike guard was in charge of the order in the plant and was observing the grounds outside the plant 
to detect instigators. Photo: Wojciech Milewski

Strajk na Wybrzeżu szybko ogarnął inne zakłady pracy. Delegacje z tych zakładów zaczęły przybywać do Stoczni Gdańskiej, która 
stała się centrum strajkowym. 17 sierpnia powołano tam Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), który reprezentował wszystkie 
strajkujące przedsiębiorstwa Trójmiasta i okolic. Przywódcą MKS został Lech Wałęsa.



The strike on the Coast quickly spread to other plants. Delegations from these enterprises started to visit the Gdańsk Shipyard, which 
became a strike hub. An Inter-Enterprise Strike Committee (MKS) was established there on 17 August. It represented all the striking 
companies from the Tri-City metropolitan area [including the cities of Gdańsk, Gdynia and Sopot - translator’s note] and neighbouring 
areas. Lech Wałęsa became the leader of the MKS.



21 postulatów wypisało na tablicach z drewnianej sklejki dwóch działaczy Ruchu Młodej Polski – Arkadiusz Rybicki i Maciej Grzywa-
czewski. Reprodukcja tablic / Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (AKKS)  |  21 demands were written down 
on boards made of wooden plywood by two activists of the Young Poland Movement, Arkadiusz Rybicki and Maciej Grzywaczewski. 
Replicas of the boards / Historical Archive of the National Commission of NSZZ Solidarity (AKKS)

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy opracował listę 21 postulatów. Na pierwszym miejscu znalazło się odważne żądanie zgody na 
utworzenie związków zawodowych niezależnych od partii i pracodawców. Domagano się także prawa do strajku, respektowania  
wolności słowa, uwolnienia więźniów politycznych i realizacji wielu postulatów ekonomicznych.



The Inter-Enterprise Strike Committee prepared a list of 21 demands. A bold demand of a consent to establish trade unions, which  
would be independent of the party and the employers, took top spot. Other demands concerned the right to strike, respecting the 
freedom of speech, freeing political prisoners and executing numerous economic demands.

Tablice z postulatami umieszczono na bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, pod którą przez cały czas gromadziły się tłumy ludzi. Fot. Jerzy Usarek  |  The boards with the 
demands were put on the gate No. 2 of the Gdańsk Shipyard, where people were gathering all the time. Photo: Jerzy Usarek



Strajk w jednym z zakładów pracy w Elblągu. Zdjęcie wykonane przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa. Fot. autor nieznany / IPN  |  Strike in one of the plants 
in Elbląg. Photo taken by a Security Service officer. Photo: author unknown / Institute of National Remembrance (IPN)

Przy bramie Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Fot. Jerzy Undro / PAP  |  At the gate of Adolf Warski’s Shipyard in Szczecin. Photo: Jerzy Undro / PAP

Mimo blokady informacyjnej wieść o strajkach na Wybrzeżu szybko rozniosła się po kraju. Stawały zakłady pracy we wszystkich  
regionach Polski, pracownicy solidaryzowali się z protestującymi na Wybrzeżu. Wszędzie wśród wysuwanych postulatów znajdowało 
się żądanie zgody na niezależne związki zawodowe.



In spite of the blockade of information, the news concerning the strikes on the coast quickly spread throughout the country. Plants 
in all regions of Poland would stop working and the workers would sympathise with the people striking on the coast. The demands 
presented everywhere included the consent to the establishment of independent trade unions.

Strajk w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”. Fot. Ryszard Kowalski  |  Strike at the Zinc Metalworks Miasteczko Śląskie (Silesian Town). Photo: Ryszard Kowalski

Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Manifest Lipcowy (July Manifesto) Hard Coal Mine in Jastrzę-
bie-Zdrój. Photo: Wojtek Laski / East News



Strajkujący protestowali na kolanach – to jak najbardziej prawdziwe sformułowanie przypomina, gdzie i w kim strajkujący upatry-
wali wsparcia. Na bramach, ogrodzeniach, dachach umieszczano wizerunki Matki Bożej, Chrystusa i Jana Pawła II, w zakładach pracy  
budowano ołtarze, odprawiano msze św. Strajkujący wierzyli, że w osobie Ojca Świętego Jana Pawła II mają największego orędownika 
swoich spraw i tylko z Bożą pomocą mogą uzyskać to, o co walczą.

Ks. prałat Hilary Jastak – niezłomny duchowny odprawiający msze św. w gdyńskich zakładach pracy. Fot. Ryszard Wesołowski / Fundacja Pomorska Inicjatywa 
Historyczna  |  Priest Prelate Hilary Jastak, a steadfast clergyman, saying masses in the Gdynia plants. Photo: Ryszard Wesołowski / Fundacja Pomorska Inicjatywa 
Historyczna (Pomeranian Historical Initiative Foundation)

Prowizoryczna kapliczka w Zajezdni Autobusowej w Szczecinie. Fot. Jerzy Undro / PAP  |  Temporary chapel in the bus depot in Szczecin. Photo: Jerzy Undro / PAP 



People were striking on their knees - these very true words remind us where and to whom the striking people were turning for support. 
The images of Mary Mother of God, Jesus Christ and John Paul II were put on the gates, fences and roofs. Altars were built and masses 
said in the plants. The striking people believed that the Holy Father John Paul II was the greatest supporter of their matters and God’s 
help was the only way to get what they were fighting for.

Jeden z dachów na terenie Stoczni Gdańskiej. Fot. Jerzy Usarek  |  One of the roofs of the Gdańsk Shipyard. Photo: Jerzy Usarek

Na teren KWK „Manifest Lipcowy” w czasie strajku wróciła figura św. Barbary. Fot. Bogdan Różyc / PAP  |  The statuette of Saint Barbara returned to the Manifest 
Lipcowy (July Manifesto) Hard Coal Mine during the strike. Photo: Bogdan Różyc / PAP



W czasie trwania strajków na Wybrzeżu w Sopocie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Piosenki, przy którym akredytowani byli 
zagraniczni dziennikarze. Dzięki tej sprzyjającej okoliczności stocznia wypełniła się korespondentami ślącymi do swych agencji  
informacje o tym, że polscy robotnicy otwarcie przeciwstawili się teoretycznie swojej, robotniczej reprezentacji – Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej.

Gablota z wycinkami prasowymi z zagranicznych gazet. Fot. Janusz Uklejewski / PAP  |  A showcase with clippings from foreign newspapers. Photo: Janusz Uklejewski / PAP



The International Song Festival was held in Sopot during the strikes on the coast and foreign journalists were accredited there. Thanks 
to this lucky coincidence, the shipyard became full of correspondents sending information to their agencies about the Polish workers 
openly opposing those who were theoretically their own working representation - the Polish United Workers’ Party (PZPR).

Lech Wałęsa przegląda zagraniczną prasę. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Lech Wałęsa going through foreign press. Photo: Wojtek Laski / East News



Władza długo zwlekała z podjęciem autentycznych rozmów ze strajkującymi. Wysyłała przedstawicieli rządu PRL, którzy nie mieli 
uprawnień do podejmowania decyzji, za to dążyli do skłócenia strajkujących. Te działania nie przyniosły rezultatu i władza musiała 
rozpocząć prawdziwe rozmowy. Nieustępliwość strajkujących doprowadziła do sukcesu. 30 sierpnia zostało podpisane porozumienie  
w Szczecinie, dzień później w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, a 11 września w Dąbrowie Górniczej (choć zwane jest katowic-
kim od nazwy zakładu pracy: Huta „Katowice”). Te cztery porozumienia otworzyły drogę do powstania NSZZ „Solidarność”.

Podpisanie porozumienia w Szczecinie – podpisuje wicepremier Kazimierz Barcikowski, po jego prawej stronie Marian Juszczuk (MKS), po lewej Janusz Brych (Komi-
sja Rządowa). Fot. Jerzy Undro / PAP  |  Signing of the Szczecin Agreement - signed by Deputy Prime Minister Kazimierz Barcikowski, on his right, Marian Juszczuk 
(Inter-Enterprise Strike Committee), on the left Janusz Brych (the Government Committee). Photo: Jerzy Undro / PAP

Porozumienie Jastrzębskie podpisali Jarosław Sienkiewicz – przewodniczący MKS, a ze strony rządowej wicepremier Aleksander Kopeć. Fot. Stanisław Jakubow-
ski / PAP  |  The Jastrzębie-Zdrój Agreement was signed by Jarosław Sienkiewicz (chairman of the Inter-Enterprise Strike Committee) and Deputy Prime Minister  
Aleksander Kopeć, on behalf of the government. Photo: Stanisław Jakubowski / PAP



The authorities were putting off the start of trustworthy negotiations with the striking people for a long time. They would send govern- 
ment representatives of the Polish People’s Republic, who were not authorised to make decisions, yet would strive for provoking con-
flicts between the strikers. These activities were unsuccessful and the authorities had to start real talks. The tenacity of the strikers 
led to successes. An agreement was signed in Szczecin on 30 August, one day later - in Gdańsk, on 3 September - in Jastrzębie-Zdrój, 
and on 11 September in Dąbrowa Górnicza (though it is known as the Katowice agreement after the name of the plant: Katowice Steel-
works). These four agreements opened the road to the establishment of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Porozumienie Gdańskie podpisali Lech Wałęsa – przewodniczący MKS i Mieczysław Jagielski – przewodniczący Komisji Rządowej. Fot. Laski Diffusion / East News  |  
The Gdańsk Agreement was signed by Lech Wałęsa (chairman of the Inter-Enterprise Strike Committee) and Mieczysław Jagielski (head of the Government Commit-
tee). Photo: Laski Diffusion / East News



Spotkanie, na którym podjęto decyzję o powołaniu NSZZ „Solidarność”. Za stołem od lewej siedzą: Joanna Duda-Gwiazda, Bogdan Lis, przy mikrofonie stoi Lech  
Bądkowski, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz, Henryka Krzywonos. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Meeting where the decision was made to establish the Indepen-
dent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. At the table sits: Joanna Duda-Gwiazda, Bogdan Lis, Lech Bądkowski stands with the microphone, and Lech Wałęsa, 
Anna Walentynowicz, Henryka Krzywonos. Photo: Wojtek Laski / East News

17 września 1980 roku w Gdańsku przedstawiciele międzyzakładowych komitetów założycielskich (MKZ) z całego kraju po burzliwej 
dyskusji podjęli decyzję o utworzeniu jednego, ogólnopolskiego związku zawodowego pod nazwą Niezależny Samorządny Związek  
Zawodowy „Solidarność”. Nazwę tę zaproponował Karol Modzelewski.

W siedzibie MKZ Gdańsk, w środku Lech Wałęsa. Fot. Stefan Kraszewski / PAP  |  At the seat of the Gdańsk Inter-Enterprise Founding Committee, in the middle - Lech 
Wałęsa. Photo: Stefan Kraszewski / PAP



On 17 September 1980, following a stormy discussion, the representatives of the Inter-Enterprise Founding Committees from all over 
Poland decided to establish one, nationwide trade union called the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. The name 
was suggested by Karol Modzelewski. 

Siedziba Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu-Zdroju. Fot. Stanisław Jakubowski / PAP  |  At the seat of the Inter-Enterprise Workers’ Committee  
in Jastrzębie-Zdrój. Photo: Stanisław Jakubowski / PAP



Solidarność – pierwszy raz słowo to pojawiło się podczas strajku w Stoczni Gdańskiej. Krzysztof Wyszkowski użył go w tytule biuletynu 
informacyjnego, a Jerzy Janiszewski, młody artysta plastyk, zaprojektował znak, który bardzo szybko stał się logo protestu. Twórca 
z niezwykłą trafnością ujął w tym znaku istotę tego, co działo się wówczas w stoczni – międzyludzką solidarność i wzajemne wsparcie. 
Dlatego Karol Modzelewski zaproponował, aby słowo to stało się elementem nazwy powstającego związku zawodowego. Obecnie cha-
rakterystyczny napis „Solidarność” jest, po Ojcu Świętym Janie Pawle II, najbardziej rozpoznawalnym na świecie polskim symbolem.

Świeżo wydrukowany plakat. Fot. Witold Górka / Ośrodek KARTA  |  Freshly printed poster. Photo: Witold Górka / KARTA Centre

Lenin i Solidarność, dwa symbole: pierwszy – komunistycznego porządku, drugi – nowego otwarcia spotkały się przy jednym stole 
w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Fot. Erazm Ciołek / PAP  |  Lenin and Solidarity, two symbols: the former - of the communist order, 
the latter - of the new opening, met at the table in the OHS Hall (Sala BHP) of the Gdańsk Shipyard. Photo: Erazm Ciołek / PAP



Solidarity - the word appeared for the first time during the strike at the Gdańsk Shipyard. Krzysztof Wyszkowski used it in the title of the 
information bulletin, while Jerzy Janiszewski, young artist, designed the symbol which would soon become the logo of the protest. The 
author managed to capture extremely aptly the essence of what was going on at the shipyard at that time - interpersonal solidarity and 
mutual support. Therefore, Karol Modzelewski suggested that the word became an element of the name of the new trade union. The char-
acteristic inscription Solidarity is now one of the best-known Polish symbols around the world, right after the Holy Father John Paul II. 



Manifestacja pracowników Huty „Warszawa” podczas strajku ostrzegawczego. Fot. Wojciech Kryński  |  A demonstration of the striking workers of the Warsaw 
Steelworks (Huta Warszawa) during the warning strike. Photo: Wojciech Kryński

W połowie października do Solidarności należało około 3 mln członków w 2,6 tys. tymczasowych komisji zakładowych. Władza 
utrudniała organizowanie się pracowników, jak tylko potrafiła. Szykanowano działaczy związkowych, stwarzano przeszkody natury  
administracyjnej, wyrzucano z pracy za próby tworzenia związku zawodowego, posypały się aresztowania, wielokrotnie  
dochodziło do pobicia. Nie wywiązywano się także z zawartych porozumień: nie realizowano podwyżek płac, Związek nie miał  
dostępu do środków masowego przekazu. W tej sytuacji postanowiono, że Solidarność przeprowadzi 3 października 1980 roku 
jednogodzinny strajk ostrzegawczy. Akcja okazała się sukcesem – na godzinę życie zamarło w całym kraju.

„Popieramy Solidarność” – m.in. pod takim hasłem hutnicy organizowali strajk ostrzegawczy. Fot. Thierry Boccon-Gibod / Sipa / East News  |  ‘We support Solidarity’ 
was one of the slogans used by the steelworkers during the warning strike. Photo: Thierry Boccon-Gibod / Sipa / East News



In mid-October, Solidarity had ca. 3 million members in 2,600 temporary plant committees. The authorities did all they could to make 
it difficult for the workers to get together. Union activists were being persecuted, administrative obstacles were created, workers 
were being fired for attempts to establish a trade union, people were being arrested and frequently beaten. Agreements were not 
fulfilled either: wages were not raised, the Union had no access to mass media. As a result, it was decided that Solidarity  
would carry out an hour-long warning strike on 3 October 1980. It was a success - life stopped for one hour in the entire country.

Jednogodzinny strajk ostrzegawczy przeprowadzano także w sklepach. Fot. 
Janusz Uklejewski / PAP  |  An hour-long warning strike was organised in 
shops too. Photo: Janusz Uklejewski / PAP

Podczas strajku nie można było także spożyć posiłku. Fot. Janusz  
Uklejewski / PAP  |  It was not permitted to eat during the strike. Photo: 
Janusz Uklejewski / PAP



Przygotowania do akcji plakatowej po samowolnych zmianach Sądu Wojewódzkiego w Warszawie dokonanych w Statucie NSZZ „Solidarność”. Fot. Bogdan Różyc / 
PAP  |  Preparation for a poster campaign after the arbitrary changes to the Charter of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” made by the  
Voivodeship Court in Warsaw. Photo: Bogdan Różyc / PAP

24 września Krajowa Komisja Porozumiewawcza złożyła w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację NSZZ  
„Solidarność”. Miesiąc później sąd zarejestrował Związek, ale wprowadził do Statutu zmiany bez zgody wnioskodawców, za to  
zgodne z życzeniem władzy państwowej. Zapisano nienaruszalność sojuszy międzynarodowych PRL i przewodnią rolę PZPR. Ingerencja ta  
spotkała się ze zdecydowaną reakcją Solidarności. Na 12 listopada 1980 roku ogłoszono gotowość strajkową. 10 listopada 1980 
roku odbyła się rozprawa odwoławcza w sprawie rejestracji NSZZ „Solidarność”. Sąd Najwyższy odrzucił samowolne poprawki Sądu  
Wojewódzkiego. W ten sposób zakończył się proces rejestracyjny Związku.

Rozprawa rejestracyjna w Sądzie Wojewódzkim, od lewej: Andrzej Grabiński, Jan Olszewski, Wiesław Chrzanowski, Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Bujak. Fot. Adam 
Szymański / Ośrodek KARTA  |  The registration hearing at the Voivodeship Court, from the left: Andrzej Grabiński, Jan Olszewski, Wiesław Chrzanowski, Tadeusz 
Mazowiecki, Zbigniew Bujak. Photo: Adam Szymański / KARTA Centre



Po ostatecznej rejestracji. Fot. Jan Morek / PAP  |  After the final registration. Photo: Jan Morek / PAP

On 24 September, the National Coordinating Commission [a temporary management body of the Union - translator’s note] filed 
an application for the registration of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” at the Voivodeship Court in Warsaw. 
One month later, the court registered the Union. However, it introduced changes to the Charter without the consent of the applicants, 
yet according to the wishes of the state authorities. Inviolability of international alliances of the Polish People’s Republic and the 
leading role of the Polish United Workers’ Party were added to the document. The interference caused a firm reaction within 
Solidarity. Readiness to strike was announced for 12 November 1980. On 10 November 1980, an appeal trial concerning the registration 
of Solidarity Trade Union took place. The Supreme Court rejected the wilful amendments of the Voivodeship Court. Thus, they ended 
the Union’s registration process. 

Przed Sądem Najwyższym w czasie rozprawy apelacyjnej. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Before the Supreme Court during the appeal trial. Photo: Wojtek Laski / 
East News



Drewniany krzyż przed Stocznią Gdań-
ską. Fot. Wojtek Łaski / East News |
Wooden cross in front of the Gdańsk 
Shipyard. Photo: Wojtek Laski / East News

Pamięć Grudnia ’70 zarówno w Szczecinie, jak i Gdańsku była w sierpniu 1980 roku niezwykle żywa. Domagano się upamiętnienia ofiar 
tych wydarzeń. Od początku strajku w Gdańsku trwała zbiórka pieniędzy na budowę pomnika, w miejscu, gdzie pierwsze ofiary ponio-
sły śmierć przy Stoczni Gdańskiej, postawiono drewniany krzyż, a na prezydialnym stole w Sali BHP stała makieta przyszłego pomnika.



The memory of the events from December 1970 was still extremely fresh in August 1980 both in Szczecin as well as in Gdańsk. Demands 
were made to pay tribute to the victims of these events. From the beginning of the strike, money was being collected for the monu-
ment, which was supposed to be built where the first victims had been killed near the Gdańsk Shipyard. A wooden cross was put and  
a model of the future monument was placed on the executive table in the OHS Hall (Sala BHP). 

Makietę pomnika Poległych Stoczniowców 1970 wniesiono do Sali BHP. Fot. Stanisław Składanowski / Ośrodek  
KARTA  |  A model of the Monument to the Fallen Shipyard Workers of 1970 was moved to the OHS Hall (Sala BHP). 
Photo: Stanisław Składanowski / KARTA Centre

Zbiórka na budowę pomnika. Fot. 
Jerzy Usarek  |  Collection of money 
for the monument. Photo: Jerzy 
Usarek



Pomnik Ofiar Grudnia w Elblągu. Fot. Stefan Kraszewski / PAP |
Monument to the Victims of December 1970 in Elbląg. Photo: 
Stefan Kraszewski / PAP

W grudniu 1980 roku odsłonięto pomniki i tablice ku czci poległych stoczniowców w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu. Uroczystości te 
zgromadziły tysiące ludzi chcących oddać hołd ofiarom i wskazać przywiązanie do kultywowania pamięci tych tragicznych wydarzeń.

Odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku. Fot. Wojciech Kryński / 
PAP  |  Unveiling of the Monument to the Fallen Shipyard Workers of 1970 in Gdańsk.
Photo: Wojciech Kryński / PAP

Pomnik Ofiar Grudnia w Gdyni. Fot. Janusz Uklejewski / PAP  |  
Monument to the Victims of December 1970 in Gdynia. Photo: 
Janusz Uklejewski / PAP



Monuments and plaques to the fallen shipyard workers were unveiled in December 1980 in Gdańsk, Gdynia, Szczecin and Elbląg. The 
events brought together thousands of people wishing to pay tribute to the victims and manifest their devotion to cultivating the  
memory of these tragic events.

Tablica ku czci poległych stoczniowców w Szczecinie, w pobliżu bramy Stoczni im. A. Warskiego. Fot. Jerzy Undro / PAP  |  Plaque to the fallen 
shipyard workers in Szczecin, near the gate of the A. Warski’s Shipyard. Photo: Jerzy Undro / PAP



W styczniu 1981 roku do Watykanu udała się delegacja NSZZ „Solidarność” na spotkanie z Ojcem Świętym. Jan Paweł II w swoim  
wystąpieniu powiedział: „Dobro wspólne społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego, kim w owym społeczeństwie jest każdy 
człowiek, jak pracuje i jak żyje. (…) Myślę, że u podstaw waszej inicjatywy, która zrodziła się w ciągu sierpniowych tygodni na Wybrzeżu 
i w innych wielkich miastach polskiej pracy, tkwił jakiś zbiorowy zryw do podniesienia moralności społeczeństwa. Bez niej bowiem nie 
może być mowy o żadnym postępie”.

Delegacja NSZZ „Solidarność” u Ojca Świętego Jana Pawła II, po lewej stronie papieża Anna Walentynowicz, po prawej – Lech Wałęsa z żoną Danutą. Fot. Wojtek 
Łaski / East News  |  The delegation of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” meeting the Holy Father John Paul II, on the Pope’s left - Anna  
Walentynowicz, on his right - Lech Wałęsa and his wife Danuta. Photo: Wojtek Laski / East News



In January 1981, a delegation of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” went to Vatican City to meet with the 
Holy Father. In his speech, John Paul II said: “Eventually, the common good of the society comes down to who each person is in the said  
society, how they work and how they live. (...) I think that some mass outbreak to raise the society’s morality was the foundation 
of your initiative that came to life during the August weeks on the coast and in other big cities of the Polish labour. There can be no  
progress without it”.

Delegacja Solidarności przywiozła Ojcu Świętemu wiele prezentów, wśród nich statuetkę pomnika Poległych Stoczniowców 1970, albumy i książki przedstawiające 
narodziny Związku. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  The delegation of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” brought many gifts for the Holy 
Father, including a statuette of the Monument to the Fallen Shipyard Workers of 1970, albums and books presenting the birth of the Union. Photo: Wojtek Laski /  
East News



Już w styczniu 1981 roku odbywały się zebrania wyborcze do komisji zakładowych. Na zebraniach tych wyłaniano kierownictwo orga-
nizacji zakładowych i delegatów na walne zebrania delegatów regionów. W ten sposób rozpoczął się demokratyczny proces wyłaniania 
kierownictwa NSZZ „Solidarność”, który zakończył się jesienią 1981 roku wyborem Komisji Krajowej i przewodniczącego Związku.

Głosowanie. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Huty Cynku i Ołowiu „Miasteczko Śląskie”. Fot. Ryszard Kowalski  |  The vote. 
Enterprise Committee of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” at the Zinc and Lead Metalworks Miasteczko 
Śląskie (Silesian Town). Photo: Ryszard Kowalski

Zebranie wyborcze w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Cynku i Ołowiu „Miasteczko Śląskie”. Fot. Ryszard Kowalski  |   
Election meeting in the Enterprise Committee of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” at the Zinc and  
Lead Metalworks Miasteczko Śląskie (Silesian Town). Photo: Ryszard Kowalski



Election meetings to the enterprise committees were held already in January 1981. The managements of the enterprise organisations 
and delegates to the general assemblies of the regional delegates were elected during these meetings. Thus started the democratic 
process of electing the management of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, which ended in the autumn of 
1981 with the election of the National Commission and the head of the Union.

Walne Zebranie Delegatów Województwa Katowickiego. Fot. autor nieznany / IPN  |  General Assembly of the Delegates from Katowice Voivodeship. Photo: author 
unknown / Institute of National Remembrance (IPN)



19 marca 1981 roku na sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy przedstawiciele NSZZ „Solidarność” mieli zabrać głos 
w sprawie rolniczego strajku, który został podjęty z powodu odwlekania rejestracji rolniczej Solidarności. Niestety, nie dopuszczono 
ich do głosu, co spowodowało podjęcie decyzji o nieopuszczeniu sali obrad i okupacji budynku. Decyzja ta doprowadziła do interwen-
cji Milicji Obywatelskiej (MO) i brutalnego pobicia Jana Rulewskiego, Michała Bartoszcze i Mariusza Łabentowicza. Krajowa Komisja  
Porozumiewawcza podjęła decyzję o przygotowaniach do strajku generalnego.

W całej Polsce można było zobaczyć plakat informujący  
o sposobie zakończenia rozmów w Bydgoszczy. Fot. Wojtek 
Łaski / East News  |  A poster presenting how the talks in 
Bydgoszcz had ended could be seen throughout Poland.  
Photo: Wojtek Laski / East News

Informacja o gotowości strajkowej szybko rozeszła się po kraju, na zdjęciu afisz w Gdańsku. 
Fot. Sławomir Fiebig  |  The information concerning the strike readiness quickly spread 
throughout the country. In the picture: a poster in Gdańsk. Photo: Sławomir Fiebig



During a session of the Voivodeship National Council held on 19 March 1981 in Bydgoszcz, the representatives of the Independent and 
Self-Governing Trade Union “Solidarity” were supposed to talk about the agricultural strike, which was initiated due to the postponement 
of the registration of the rural Solidarity. Sadly, they were not allowed to speak, which led to the decision to remain in the meeting room 
and occupy the building. The decision resulted in an intervention of the Citizens’ Militia and a brutal beating of Jan Rulewski, Michał 
Bartoszcze and Mariusz Łabentowicz. The National Coordinating Commission decided to start the preparations for a general strike.

Mariusz Łabentowicz i Jan Rulewski w szpitalu po pobiciu. Fot. Grzegorz Rogiński / PAP  |  Mariusz Łabentowicz and Jan Rulewski in hospital after being beaten. 
Photo: Grzegorz Rogiński / PAP



Solidarnościowy pochód pracowników Huty im. Lenina  
w Nowej Hucie. Fot. Stanisław Gawliński / PAP  |  The solidari-
ty march of the workers from the Lenin’s Steelworks in Nowa 
Huta. Photo: Stanisław Gawliński / PAP

Przygotowania do strajku ostrzegawczego w warszawskich 
Zakładach Mechanicznych „Ursus”. Fot. Wojtek Łaski / 
East News  |  Preparations for the warning strike in Zakłady  
Mechaniczne (Mechanical Plants) Ursus in Warsaw. Photo: 
Wojtek Laski / East News

Wiec w Bydgoszczy. Fot. Grzegorz Rogiński / PAP  |  Mass 
meeting in Bydgoszcz. Photo: Grzegorz Rogiński / PAP

W całym kraju rozpoczęły się przygotowania do strajku generalnego, ogłoszonego na 31 marca. Wcześniej, 27 marca, odbył się 
czterogodzinny strajk ostrzegawczy, który zablokował cały kraj. Władza podjęła negocjacje z Solidarnością i zawarto tzw. porozumienie  
warszawskie, z którego żadna ze stron nie była zadowolona, jednak groźba strajku generalnego została zażegnana. Negocjującej 
grupie działaczy Solidarności zarzucano brak uprawnień do podjęcia decyzji o odwołaniu strajku i zakulisowe ustalenia z władzą.  
Strona rządowa wyraziła ubolewanie z powodu pobicia związkowców w Bydgoszczy i zadeklarowała, że zostaną przyspieszone 
działania prawne pozwalające zarejestrować rolnicze związki zawodowe.



Preparations for the general strike, announced for 31 March, started across the entire Polish land. Earlier, on 27 March, a four-hour 
warning strike took place and blocked the whole country. The authorities started the negotiations with Solidarity and the so-called 
Warsaw Agreement was signed. Neither of the parties was satisfied with it. However, the threat of the general strike was obviated. 
The negotiating group of the Solidarity activists was accused of not being authorised to make the decision to cancel the strike and 
of backstage settlements with the authorities. The representatives of the government expressed regrets about the beating of the 
unionists in Bydgoszcz and declared that legal actions would be accelerated, which would make it possible to register the rural trade.

3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”. Redaktorem naczelnym został Tadeusz Mazowiecki. W pierwszym numerze szeroko  
omówiono kryzys bydgoski. Do stanu wojennego ukazało się 37 numerów tygodnika. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  First issue of Tygodnik Solidarność (Solidarity 
Weekly) was published on 3 April 1981. Tadeusz Mazowiecki was appointed its editor-in-chief. The Bydgoszcz crisis was discussed extensively in the first issue.  
37 issues of the magazine were published before the introduction of the martial law. Photo: Wojtek Laski / East News



Dostęp do rzetelnej informacji to jedna z podstawowych potrzeb społeczeństwa. Realizowano ją w różny sposób – drukując biuletyny, 
ulotki, gazety. Kolportowano je w zakładach pracy lub wprost na ulicach. Przy siedzibach związkowych w gablotach eksponowano  
najważniejsze materiały, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przechodniów.

Nie tylko sympatycy Związku zaczytywali się w prasie solidarnościowej. Na zdjęciu funkcjonariusz SB  
prowadzący obserwację MKZ Gdańsk. Fot. Sławomir Fiebig  |  The Solidarity press was not only popular amongst 
the Union’s supporters. In the picture: Security Service officer watching the Gdańsk Inter-Enterprise Founding 
Committee. Photo: Sławomir Fiebig



Access to reliable information is one of the basic needs of a society. It was met in various ways - printing bulletins, leaflets and  
newspapers. They were distributed in the plants or directly in the streets. The most important materials, which attracted great  
attention of the passers-by, were presented in glass cases at the union seats.

Gabloty informacyjne przy MKZ Gdańsk. Fot. Sławomir Fiebig  |  Information glass cases at the Gdańsk Inter-Enterprise Founding Committee. Photo: Sławomir Fiebig



13 maja 1981 roku na placu św. Piotra w Rzymie Ali Ağca oddał strzały w kierunku Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież został poważnie 
ranny. Życie w Polsce zamarło. W całym kraju odbywały się msze św., białe marsze, modlitwy w intencji wyzdrowienia Jana Pawła II.

Warszawa, przed kościołem św. Anny. Fot. Marek Broniarek / PAP  |  Warsaw, in front of the St. Anne Church. Photo: Marek Broniarek / PAP

Krakowski Rynek w czasie Białego Marszu. Fot. Jerzy Ochoński / PAP  |  Main Square in Krakow during a White March. Photo: Jerzy Ochoński / PAP



On 13 May 1981, Mehmet Ali Ağca took a shot at the Holy Father John Paul II in St. Peter’s Square in Rome. The pope was severely  
wounded. Life in Poland stopped. Masses were being said throughout the country, white marches and prayers for John Paul II’s recovery 
were organised.

Msza św. odprawiana przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Fot. Witold Rozmysłowicz / PAP  |  Mass said by priest Jerzy Popiełuszko. Photo: Witold Rozmysłowicz / PAP



Na spotkaniu ze związkowcami CFDT. Na mównicy Lech Wałęsa, wrzesień 1981. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Meeting with CFDT 
unionists. Lech Wałęsa on the rostrum, September 1981. Photo: Wojtek Laski / East News

Pokojowy zryw Polaków i otwarty sprzeciw wobec komunistów spotkał się z uznaniem demokratycznego świata. Przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” byli zapraszani w różne zakątki globu i wszędzie byli przyjmowani z wielkim zainteresowaniem. Spotykali się z politykami 
i przedstawicielami związków zawodowych, które wspierały Solidarność od czasu strajków w sierpniu 1980 roku.

Wizyta we Francji przedstawicieli Solidarności. W środku Anna Walentynowicz, wrzesień 1981. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  
Solidarity representatives visiting France. In the middle - Anna Walentynowicz, September 1981. Photo: Wojtek Laski / East News



The peaceful outbreak amongst the Poles and an open protest against the communists were acknowledged by the democratic world. 
The representatives of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” were being invited to various parts of the world 
and were welcomed with great interest wherever they went. They were meeting politicians and representatives of trade unions which 
had been supporting Solidarity since the August 1980 strikes.

Solidarność z wizytą w Japonii. Kioto, maj 1981. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Solidarity visiting Japan. Kyoto, May 1981. Photo: Wojtek Laski / East News



W 1981 roku po raz pierwszy można było otwarcie oddać hołd ofiarom Poznańskiego Czerwca ’56. 28 czerwca tego roku odsłonięto 
pomnik Poznańskiego Czerwca 1956. Uroczystość zgromadziła na placu Mickiewicza w Poznaniu blisko 200 tys. osób.

Lista ofiar Poznańskiego Czerwca. Fot. Wojciech Wieczorek  |  List of the victims of the Poznań June. Photo: 
Wojciech Wieczorek



In 1981, it became possible for the first time to pay tribute to the victims of the events from June 1956 in Poznań. Monument to the 
Victims of the Poznań June 1956 was unveiled on 28 June. Almost 200,000 people came to the ceremony held in Mickiewicz Square  
in Poznań.

Odsłonięcie pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. Fot. Wojciech Milewski  |  Unveiling of the Monument to the Victims of the Poznań June 1956. Photo: Wojciech Milewski



Malowanie napisu „Telewizja kłamie” przed halą Olivia, podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Fot. Sławomir Fiebig  |  Making of the writing ‘Television lies’ in front of the 
Olivia hall during the 1st National Delegates Congress of the Independent and Self-Governing Trade 
Union “Solidarity”. Photo: Sławomir Fiebig

Cechą szczególną napisów wykonywanych przez Grupę Błażka były ich rozmiary i dopracowanie 
plastyczne. Fot. Sławomir Fiebig  |  The writings made by the Błażek’s Group were characterised 
by their sizes and graphic elaboration. Photo: Sławomir Fiebig

„Zejdziemy z murów, gdy wejdziemy do telewizji” – to jedno z wielu haseł NSZZ „Solidarność”, w ten sposób Związek domagał się 
dostępu do telewizji i radia. Mimo że władze wielokrotnie obiecywały spełnić ten postulat, nic w tym zakresie się nie działo. Dlatego 
wciąż komunikowano się ze społeczeństwem w niekonwencjonalny sposób. Nośnikami informacji były mury, ogrodzenia, chodniki.  
W MKZ Gdańsk funkcjonowała tzw. Grupa Błażka (od nazwiska Zygmunta Błażka)  – ludzie, których głównym zadaniem było kolporto-
wanie prasy związkowej, rozlepianie plakatów w mieście i malowanie napisów.

Grupa Błażka gotowa do pracy. Fot. Sławomir Fiebig  |  Błażek’s Group ready for work. Photo: 
Sławomir Fiebig



‘We will leave the walls when we have access to television’ was one of the slogans of the Independent and Self-Governing Trade Union 
“Solidarity”. This way, the Union was demanding access to TV and radio. Despite the fact that the authorities promised many times  
to meet this request, nothing happened in this respect. Therefore, the communication with the society was still carried out in an un-
conventional manner. Walls, fences, pavements became the information carriers. So-called Błażek’s Group (after the name of Zygmunt 
Błażek) was active at the Gdańsk Inter-Enterprise Founding Committee. The main task of its members consisted of the distribution  
of the union press, putting up posters in the city and making writings.

„Radio i telewizja własnością narodu”. Fot. Sławomir Fiebig  |  ‘Radio and television belong to the nation’. Photo: Sławomir Fiebig



Na przełomie lipca i sierpnia 1981 roku przez Polskę przetaczały się marsze głodowe. W proteście wobec wciąż pogarszającego  
się zaopatrzenia w żywność na ulice wyszły przede wszystkim kobiety, które pytały, w jaki sposób mają wykarmić swoje dzieci.

Marsz Głodowy w Łodzi. Fot. Tomasz Prażmowski / PAP  |  Hunger March in Łódź. Photo: Tomasz Prażmowski / PAP

Marsz Głodowy w Szczecinie. Fot. Zbigniew Jodkowski / PAP  |  Hunger March in Szczecin. Photo: Zbigniew Jodkowski / PAP



Hunger marches were held in Poland in July/August 1981. People who went to the streets were mostly women asking how they  
were supposed to feed their children and protesting against ever deteriorating food supplies.

Marsz Głodowy w Krakowie. Fot. Kazimierz Wójczyk / PAP  |  Hunger March in Krakow. Photo: Kazimierz Wójczyk / PAP



Kulminacją protestów przeciwko złemu zaopatrzeniu sklepów była blokada ronda w Warszawie w dniach 3–5 sierpnia 1981 roku.  
Mazowiecka Solidarność na znak protestu wobec obniżenia kartkowych przydziałów mięsa zdecydowała, że przez centrum Warszawy 
przejedzie kolumna autobusów i ciężarówek. Na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich Milicja Obywatelska zabloko-
wała przejazd pojazdów, jedno z najważniejszych rond w mieście zostało zablokowane na trzy dni.



Blockade of a roundabout in Warsaw on 3-5 August 1981 constituted a climax of the protests against the poor supplies of the shops.  
To show their protest against the limited meat ration cards, the Mazovian Solidarity decided that a column of buses and lorries would 
drive through the centre of Warsaw. At the Marszałkowska Street/Aleje Jerozolimskie junction, the Citizens’ Militia blocked the cars 
and one of the largest roundabouts in the city was blocked for three days.

Blokada ronda w Warszawie. Fot. Joseph P. Sarnecki / East News  | 
  Blockade of the roundabout in Warsaw. Photo: Joseph P. Sarnecki / East News



Jednym z elementów obchodów pierwszej rocznicy Sierpnia ’80 był Przegląd Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki”, który odbywał 
się w dniach 20–22 sierpnia 1981 roku. Pomysłodawcą przeglądu był Maciej Zembaty. Festiwal składał się z dwóch części: konkursowej, 
w której wykonawcy walczyli o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Knebla, oraz występów kabaretowych i zespołów muzycznych. 
W przeglądzie udział wzięli m.in.: Maciej Zembaty, Jacek Kaczmarski, Aleksander Grotowski, Maciej Pietrzyk, Jacek Zwoźniak i Zbigniew 
Sekulski. Było to święto niezależnej kultury polskiej.



The Real Songs Festival The Forbidden Songs held on 20-22 August 1981, was one of the elements of the commemorations of the first 
anniversary of August 1980. The Festival was initiated by Maciej Zembaty. The Festival consisted of two parts: a contest, where the 
singers were fighting for the Golden, Silver and Bronze Gag, and performances of cabarets and music bands. The list of artists taking 
part in the Festival included: Maciej Zembaty, Jacek Kaczmarski, Aleksander Grotowski, Maciej Pietrzyk, Jacek Zwoźniak and Zbigniew 
Sekulski. It was a celebration of the independent Polish culture.

Scena Przeglądu Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki” w hali Olivia w Gdańsku. Fot. Sławomir Fiebig  | 
Scene of the Real Songs Festival The Forbidden Songs in the Olivia hall in Gdańsk. Photo: Sławomir Fiebig



Gazeta specjalna zjazdu „Głos Wolny” i inne wydawnictwa zjazdowe cieszyły się ogromnym  
zainteresowaniem obserwatorów związkowych obrad. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS | Głos  
Wolny (Free Voice), a special newspaper of the Congress, as well as other congress publications  
attracted great attention amongst the people following the meeting. Photo: Zygmunt Pałasz / IDS

Zjazd odbywał się w dwóch turach 5–10 września i 26 września – 7 października 1981 r. Fot.  
Zygmunt Pałasz / IDS  |  The Congress took place in two sittings: on 5-10 September and  
26 September-7 October 1981. Photo: Zygmunt Pałasz / IDS

Sala obrad I KZD. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS | Meeting room of the 1st National Delegates  
Congress. Photo: Zygmunt Pałasz / IDS

5 września 1981 roku rozpoczął obrady I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” – najwyższa władza Związku. W hali Olivia  
w Gdańsku zgromadziło się blisko 900 delegatów z wszystkich regionów NSZZ „Solidarność”. Zjazd wybrał władze związkowe z Lechem 
Wałęsą jako przewodniczącym Komisji Krajowej, wprowadził poprawki do Statutu oraz podsumował dotychczasowe funkcjonowanie  
i przedstawił program działania na najbliższy czas. 



The 1st National Delegates Congress of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, including the Union’s senior  
authorities, was held on 5 September 1981. Nearly 900 delegates from all Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”  
regions gathered in the Olivia hall in Gdańsk. The Union’s authorities headed by Lech Wałęsa as the chairman of the National Commission 
were elected during the meeting. The Congress introduced changes to the Charter, reviewed the functioning of the union so far and 
presented an action plan for the nearest future. 

Autobusy przywożące delegatów oznakowane były emblematami związkowymi, co ciekawiło ludzi ciągle pojawiających się przed halą Olivia. Fot. Zygmunt Pałasz / 
IDS  |  The buses bringing the delegates were marked with the Union’s emblems, which attracted the attention of the people who were constantly coming to the Olivia 
hall. Photo: Zygmunt Pałasz / IDS



I KZD podjął uchwałę pod nazwą „Posłanie pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ »Solidarność« do ludzi pracy Europy Wschodniej”,  
w której zwrócił się do robotników w krajach bloku wschodniego, pozdrawiając ich i popierając ich działania w walce o wolny  
ruch związkowy. Wystosowanie posłania odbiło się szerokim echem w świecie i wzbudziło wściekłość w Moskwie. W zakładach pracy, 
uniwersytetach, instytucjach ZSRR organizowano masówki, na których działacze partyjni protestowali przeciwko angażowaniu się 
polskich wichrzycieli w wewnętrzne sprawy radzieckiej klasy robotniczej.

Podczas zjazdu eksponowane były tablice z 21 postulatami ze Stoczni Gdańskiej. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Boards with 21 demands from the Gdańsk Shipyard 
were presented during the Congress. Photo: Wojtek Laski / East News



Tłumy gromadzące się przed halą Olivia owacyjne witały poczty sztandarowe organizacji  
związkowych przybywające na zjazd. Fot. Paweł Glanert  |  Crowds gathering in front of the Olivia 
hall were enthusiastically welcoming the colour guards of the union organisations coming to the  
Congress. Photo: Paweł Glanert

Ks. Józef Tischner podczas mszy św. otwierającej obrady wygłosił kazanie pt. Niepodległość  
pracy. Fot. Sławomir Fiebig  |  During a mass opening the session, priest Józef Tischner delivered 
a sermon entitled The Independence of Work. Photo: Sławomir Fiebig

The 1st National Delegates Congress adopted a resolution entitled “Message of the first Delegates Congress of the Independent and  
Self-Governing Trade Union ‘Solidarity’ for the Workers of Eastern Europe” addressing the workers from the eastern bloc countries, 
greeting them and supporting their activities in the fight for a free union movement. Sending of the message resonated globally  
and caused fury in Moscow. Mass meetings were organised in plants, at universities and in the USSR institutions, where the party 
activists were protesting against the Polish troublemakers getting involved in the internal matters of the Soviet working class.

Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej przyjęto z aplauzem. Fot. Sławomir Fiebig  |  The Mes-
sage for the Workers of Eastern Europe was welcomed with applause. Photo: Sławomir Fiebig



I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” obsługiwała liczna grupa osób. Przygotowanie dokumentów dla blisko 900 delegatów 
było trudnym zadaniem. Do tego celu używano już komputerów. Ze światem zewnętrznym komunikowano się za pomocą teleksów. 

Stanowiska teleksowe. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS  |  Telex stand. Photo: Zygmunt Pałasz / IDS



Many people worked for the needs of the 1st National Delegates Congress of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. 
It was difficult to prepare documents for nearly 900 delegates. To that end, computers were already being used. Telexes were used to 
communicate with the external world. 

Komputery służące do obsługi zjazdu. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS  |  Computers used for the needs of the Congress. Photo: Zygmunt Pałasz / IDS



Marek Edelman, jeden z przywód-
ców powstania żydowskiego w getcie  
warszawskim, po wojnie był lekarzem.  
Fot. Paweł Glanert  |  Marek Edelman, 
one of the leaders of the Jewish up- 
rising in the Warsaw Ghetto, was a doc-
tor after the war. Photo: Paweł Glanert

I KZD odwiedziło wielu gości. Byli wśród nich przedstawiciele zagranicznych związków zawodowych, Międzynarodowej Konfederacji 
Wolnych Związków Zawodowych, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Światowej Konfederacji Pracy. Zjazd odwiedzili także wybitni  
i zasłużeni Polacy – Marek Edelman, gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Andrzej Wajda. Na zjazd zaproszony został także przedsta-
wiciel władzy – minister Stanisław Ciosek.



The 1st National Delegates Congress was visited by many guests. Amongst them, there were representatives of foreign trade unions, 
the International Trade Union Confederation, the International Labour Organization and the World Confederation of Labour. Prominent 
and distinguished Poles: Marek Edelman, General Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Andrzej Wajda, visited the Congress too. Represen-
tative of the authorities, Minister Stanisław Ciosek, had also been invited to the Congress.

Stanisław Ciosek, minister do 
spraw kontaktów ze związkami 
zawodowymi, odczytał rządowe 
posłanie do zjazdu. Fot. Paweł  
Glanert  |  Stanisław Ciosek, Min- 
ister for the Contacts with Trade 
Unions, read the government’s 
message for the Congress. Photo: 
Paweł Glanert

Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, uczestnik pierwszej i drugiej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, 
w lipcu 1946 roku odszedł z Ludowego Wojska Polskiego, w latach 70. zaangażował się w działalność opozycyjną. 
Fot. Paweł Glanert  |  General Mieczysław Boruta-Spiechowicz, participant of WW1 and WW2, the Polish–Soviet War, 
left the Polish People’s Army in July 1946. He got engaged in the opposition activities in the 1970s. Photo: Paweł 
Glanert



Demonstranci przed komisariatem MO w Katowicach. Fot. Bogdan Kułakowski  |  Protesters in front of the Citizens’ Militia’s station in Katowice. Photo: Bogdan 
Kułakowski

20 października 1981 roku Milicja Obywatelska (MO) zdecydowała się zlikwidować punkt kolportażu prasy związkowej znajdujący się 
w samochodzie w centrum Katowic. Aresztowano osoby pracujące w tym miejscu, a samochód odholowano. Spowodowało to  
zdecydowaną reakcję świadków zdarzenia – protestujący zebrali się przed komisariatem MO, w którym zatrzymano związkowców. 
Zajście udało się zakończyć późnym wieczorem, gdy zatrzymane osoby wypuszczono z aresztu.



On 20 October 1981, the Citizens’ Militia decided to liquidate the distribution point of the union press located in a car in the centre of 
Katowice. People working there were arrested and the car was towed away. It led to a strong reaction of the witnesses - the protesting 
people gathered in front of the Citizens’ Militia’s station where the unionists were held. The incident ended in the late evening hours, 
when the arrested people were set free.

Przewrócona milicyjna nyska stała się prowizoryczną trybuną. Fot. Stanisław Jakubowski  |  The overturned militia’s nysa car became a temporary stand. Photo: 
Stanisław Jakubowski



Podczas obrad Krajowego Komitetu Strajkowego i Regionalnego Komitetu Strajkowego.  
Fot. Sławomir Fiebig  |  A session of the National Strike Committee and the Regional Strike  
Committee. Photo: Sławomir Fiebig

Na bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej umieszczano listy z nazwiskami internowanych osób.  
Fot. Sławomir Fiebig  |  Lists with the names of interned workers were posted on gate no. 2 of the 
Gdańsk Shipyard. Photo: Sławomir Fiebig

Krajowy Komitet Strajkowy i Regionalny Komitet Strajkowy obradowały w stołówce Stoczni 
Gdańskiej. Fot. Sławomir Fiebig  |  The National Strike Committee and the Regional Strike Com-
mittee were in session in the Gdańsk Shipyard cafeteria. Photo: Sławomir Fiebig

13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Zawieszono wszystkie organizacje, zabroniono 
organizowania strajków, zgromadzeń i manifestacji. Główne zakłady pracy zmilitaryzowano. Zatrzymano około 5 tys. osób (do końca 
grudnia 1982 roku ponad 10 tys.). W odpowiedzi w blisko 250 zakładach pracy w całej Polsce proklamowano strajki okupacyjne, podczas 
których domagano się odwołania stanu wojennego i wypuszczenia zatrzymanych osób. 11 i 12 grudnia w Stoczni Gdańskiej obradowała 
Komisja Krajowa. Większość jej członków zatrzymano, a ci, którym udało się tego uniknąć, powołali komitety strajkowe – krajowy  
i regionalny. 16 grudnia ostatecznie spacyfikowano strajk i większość przywódców aresztowano.



On December 13, 1981, General Wojciech Jaruzelski announced the introduction of Martial Law. All organisations were suspended,  
strikes, assemblies and demonstrations were officially forbidden. All main plants and factories were militarised. 5,000 people were 
detained (by the end of December 1982, this number increased to more than 10,000). In response, the employees of more than 250 
plants and factories from all over the country proclaimed sit-in strikes, demanding that the Martial Law be lifted and the detained be 
immediately released from prisons. On December 11 and 12, the National Committee was in session in the Gdańsk Shipyard. The majority 
of its members were arrested, and those who managed to escape appointed strike committees, both national and regional. The strike 
was ultimately pacified on December 16, and the majority of its leaders were arrested.

Od wczesnych godzin porannych 13 grudnia do Stoczni Gdańskiej przybywali pracownicy i tak jak w sierpniu 1980 roku pozamykali bramy i wywiesili transparenty. 
Fot. Sławomir Fiebig  |  On December 13, from the early morning hours, workers would arrive at the Gdańsk Shipyard, close the gates and hang banners, like they had 
done in August 1980. Photo: Sławomir Fiebig



Gaz łzawiący na ulicach Gdańska. Fot. Sławomir Fiebig  |  Tear gas on the streets of Gdańsk. Photo: Sławomir Fiebig

W kierunku Stoczni Gdańskiej zmierzali zarówno jej pracownicy, jak i mieszkańcy Gdańska. Fot. Sławomir Fiebig  |  Both the employees and the residents of Gdańsk 
would head for the Gdańsk Shipyard. Photo: Sławomir Fiebig

Na ulicach miast gromadzili się ludzie, którzy byli rozpędzani gazami łzawiącymi, niekiedy także ostrą amunicją. Antoni Browarczyk, 
20-letni uczeń powracający 17 grudnia 1981 roku z praktyk zawodowych, przyłączył się do demonstracji przed budynkiem KW PZPR 
w Gdańsku. Do wycofujących się robotników oddano serie z karabinów maszynowych. Jeden pocisk dosięgnął głowy Antka. Po kilku 
dniach chłopak zmarł w szpitalu.



People gathering on the streets were dispersed by heavily armed forces using tear gas, and sometimes live ammunition. Antoni  
Browarczyk, a 20-year-old student who was returning from his internship on December 17, 1981, joined a demonstration in front of 
the Regional Committee of the Polish United Workers’ Party building in Gdańsk. A round was shot from machine guns, targeting the  
withdrawing workers. Antoni was hit by one of the stray bullets. He died a few days later in the hospital.

Okolice stoczni zostały otoczone przez ZOMO  
i wojsko. Fot. Marek Michalak / East News |  The 
entire shipyard area was surrounded by the 
Motorised Reserves of the Citizens’ Militia (ZOMO) 
and the army. Photo: Marek Michalak / East News



W pobliżu KWK „Wujek” w Katowicach. Fot. Marek Janicki  |  Near the “Wujek” Hard Coal Mine in Katowice. Photo: Marek Janicki

Pacyfikacja Kopalni „Wujek” była najkrwawszym wydarzeniem stanu wojennego. W wyniku użycia broni przez pluton specjalny ZOMO zginęło 9 górników, 
a 23 zostało rannych. Fot. Marek Janicki   |  The pacification of the “Wujek” Mine was the bloodiest event of the Martial Law. A special ZOMO platoon fired live  
ammunition, killing 9 miners and injuring 23. Photo: Marek Janicki

Strajki okupacyjne w zakładach pracy były metodycznie rozbijane przez specjalne grupy szturmowe składające się z oddziałów milicji  
i wojska. Czołgi rozbijały bramy, a na tereny zakładów pracy wchodzili uzbrojeni po zęby szturmowcy. Używali gazów łzawiących,  
armatek wodnych, ślepej i niekiedy ostrej amunicji. Strajkujący najczęściej poddawali się bez walki, czasami jednak podejmowali  
nierówny bój, broniąc się narzędziami znajdującymi się w zakładzie lub kamieniami. Do najdłuższych strajków i najkrwawszych ich 
likwidacji doszło na Górnym Śląsku – Kopalnia „Piast” w Tychach skapitulowała dopiero 28 grudnia 1981 roku.



Sit-in strikes organised in various plants and factories were methodologically broken up by special assault groups comprising militia 
squads and army units. Tanks would break through gates, and shock troops would enter factories, armed to the teeth. They would 
use tear gas, water cannons, blank and, sometimes, live ammunition. The strikers would often surrender without a fight, but they  
sometimes made a stand, defending themselves using the tools they had at hand or with rocks. The longest-lasting strikes and their 
most brutal pacifications took place in Upper Silesia – the “Piast” Mine in Tychy surrendered on December 28, 1981.

W pacyfikacji KWK „Manifest Lipcowy” zostało rannych czterech górników. Fot. Bolesław Dymiński  |  Four miners were wounded during the pacification of the  
“Manifest Lipcowy” Coal Mine strike. Photo: Bolesław Dymiński



Zniszczone drzwi do jednego z biur Komisji Zakładowej NSZZ  
„Solidarność” SKP. Fot. autor nieznany / IPN  |  Destroyed door to one 
of the offices of the Company Branch of the NSZZ “Solidarity” SKP 
Trade Union. Photo: author unknown / IPN

Po spacyfikowaniu strajków i aresztowaniu jego uczestników agresja sił komunistycznej junty wojskowej została skierowana na 
związkowe siedziby. Włamywano się do pomieszczeń związkowych, plądrowano je, wynoszono dokumenty, sprzęt, a to, co uważano 
za nieprzydatne do celów bieżących, niszczono. Dokumentację działań MO, SB i wojska w stoczniach gdyńskiej i gdańskiej sporządzał 
Wydział Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku.

W biurze Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SKP. Fot. autor  
nieznany / IPN  |  In the offices of the Company Branch of the NSZZ 
“Solidarity” SKP Trade Union. Photo: author unknown / IPN

Dokumentacja fotograficzna dotycząca sforsowania bramy w Stoczni im. Komuny  
Paryskiej (SKP) w Gdyni. Fot. autor nieznany / IPN  |  Photographic documentation of the 
forcing of the gate to the Gdynia Shipyard. Photo: author unknown / IPN



After pacifying the strikes and arresting their participants, the aggression of the military junta was targeted at the trade unions. 
Union officers were broken into, plundered, documents and equipment were confiscated, and everything that was considered useless 
was destroyed. The Criminal Investigation Department of the Regional Police Department in Gdańsk documented all operations of the  
citizens’ militia (MO), the Security Service (SB) and the army in the Gdańsk and Gdynia Shipyards.

Po wizycie funkcjonariuszy w jednym z pomieszczeń związkowych. Fot. Jan Juchniewicz / FOTONOVA  |  After a visit paid by militia officers to one of trade union  
offices. Photo: Jan Juchniewicz / FOTONOVA



Henryk Wujec w Białołęce. Fot. Janusz Onyszkiewicz / FOTONOVA  |  Henryk Wujec in Białołęka. Photo: Janusz Onyszkiewicz / FOTONOVA

Nie jest znana precyzyjna liczba obozów internowania. Początkowo było ich 46, potem ta liczba wzrosła. Niektórzy naukowcy poda-
ją, że było 67 tzw. internatów. Wojskowych obozów internowania było 13. Internowano ponad 10 tys. osób, w obozach wojskowych  
przebywało 1711 opozycjonistów. Internowanie było jedną z najdotkliwszych represji, jednak nie jedyną. Powszechnie zwalniano z pra-
cy, karano w kolegiach ds. wykroczeń lub za cięższe przewinienia aresztowano i skazywano wyrokami sądów powszechnych i woj-
skowych. Najsurowszy wyrok – 10 lat więzienia usłyszała Ewa Kubasiewicz za organizację strajku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.



The precise number of internment camps is not known. Initially, there were 46 of them, but this number increased with time. Some 
researchers claim that there were a total of 67 internment camps, plus 13 military internment camps. More than 10,000 people were 
interned, and 1,711 oppositionists were detained in military camps. Internment was one of the most acute repressions, but it was not 
the only one. People were dismissed from work, they were penalised in Misdemeanour Court, or were arrested and sentenced for  
felonies in Courts of Law and Courts Martial. Ewa Kubasiewicz received the heaviest, 10-year sentence for organising a strike at the 
Gdynia Maritime University.

Ks. Jerzy Popiełuszko przy mapie miejsc przetrzymywania działaczy Solidarności. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Priest Jerzy Popiełuszko, standing next to a map 
of Solidarity internment camps. Photo: Wojciech Laski / East News



Dzień Solidarności z Narodem Polskim – z inicjatywy Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych z siedzibą  
w Brukseli 30 stycznia 1982 roku ogłoszono dniem wsparcia Solidarności. Wiele krajów całego świata włączyło się w organizację  
pomocy dla Polaków, organizowano manifestacje, spotkania, koncerty. 31 stycznia w USA został nadany program telewizyjny pt. „Żeby 
Polska była Polską”, w którym występowali politycy, w tym prezydent Ronald Reagan, domagający się zwolnienia internowanych  
i zniesienia stanu wojennego.

Na ulicach Paryża. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  On the streets of Paris. Photo: Wojtek Laski / East News



A Day of Solidarity with the Polish Nation – on the initiative of the International Confederation of Free Trade Unions, headquartered 
in Brussels, January 30, 1982 was announced the Solidarity support day. Many countries from all over the world joined the efforts to 
support the Polish nation, organised demonstrations, meetings, concerts. On January 31, a TV program titled Let Poland be Poland was 
aired in the US. Politicians, including President Ronald Reagan, demanded that all interned oppositionists be released and that Martial 
Law be lifted.

Plakaty na ulicach Paryża. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  Posters on the streets of 
Paris. Photo: Wojtek Laski / East News

Polacy i Francuzi mieszkający we Francji przygotowali paczki 
z artykułami pierwszej potrzeby dla internowanych i ich  
rodzin. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  In France, Poles and 
natives prepared parcels with necessities for the interned and 
their families. Photo: Wojtek Laski / East News



Przygotowanie flagi do zawieszenia. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  The Polish flag being prepared for hanging. Photo: Wojtek Laski / East News

W ramach Dnia Solidarności z Narodem Polskim przygotowano 50-metrową flagę w polskich barwach narodowych z napisem  
„Solidarność”. Zawieszono ją na wieży Eiffla.



A 50-metre Polish flag with the inscription “Solidarity” was created for the Day of Solidarity with the Polish Nation. The flag was hung 
on the Eiffel Tower.

50-metrowa flaga powiewała z wieży Eiffla. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  The 50-metre Polish flag fluttered on the Eiffel Tower. Photo: Wojtek Laski / East News



Jan Paweł II podczas 68 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Fot. Arturo Mari / L’Osservatore Romano  |  John Paul II during the 
68th Session of the International Labour Organization. Photo: Arturo Mari / L’Osservatore Romano

Jan Paweł II na 68 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 15 czerwca 1982 roku powiedział: „Jakkolwiek wydaje się,  
że prawo do wolności związkowej jest bez wątpienia jednym z podstawowych, (…) to jest ono poważnie zagrożone, często naruszane, 
czy to w swej zasadzie, czy też – najczęściej – w którymś ze swych istotnych aspektów, czego wynikiem jest zniekształcenie wolności 
związkowej. Wydaje się rzeczą istotną przypomnienie, że spójność sił społecznych – zawsze pożądana – winna być owocem swobod-
nej decyzji zainteresowanych, powziętej w całkowitej niezależności od władzy politycznej, wypracowanej z pełną swobodą określania  
wewnętrznej organizacji, sposobu funkcjonowania i właściwej działalności związków zawodowych”. 



At the 68th Session of the International Labour Organization in Geneva, on June 15, 1982, John Paul II said: “However strongly the free-
dom of association appears to be one of peoples’ basic rights, (…) it is in jeopardy today, often infringed upon, whether in its essence 
or – more frequently – in any of its major aspects, resulting in a distortion of the freedom of association. It must be stressed that the 
cohesion of social forces – however desired – should be the result of an arbitrary decision of the interested parties, made in complete 
independence from political authority, developed assuming the full freedom of determination of internal organisation, the method  
of functioning and the mission of trade unions”.

Jan Paweł II w czasie pobytu w Genewie spotkał się także z przedstawicielami Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” za Granicą z siedzibą w Brukseli. Biuro to 
zostało powołane w lipcu 1982 roku i spełniało funkcję zagranicznej reprezentacji NSZZ „Solidarność”. Fot. Arturo Mari / L’Osservatore Romano  |  During his stay in 
Geneva, John Paul II met with representatives of the NSZZ “Solidarity” Foreign Coordination Office headquartered in Brussels. The office was established in July 1982 
and served as the local representation of NSZZ “Solidarity” in Belgium. Photo: Arturo Mari / L’Osservatore Romano



Kontrpochód w Gdańsku przeszedł ze Śródmieścia na Zaspę pod blok, w którym mieszkał Lech 
Wałęsa. Fot. Sławomir Fiebig  |  A counter-march in Gdańsk was held from the city centre to the 
block of flats in the Zaspa district where Lech Wałęsa lived. Photo: Sławomir Fiebig

Przy kościele Mariackim w Gdańsku. Fot. Paweł Glanert  |  Near St. Mary’s Church in Gdańsk. 
Photo: Paweł Glanert

Barykada na jednej z ulic Warszawy podczas starć 3 maja 1982 roku. Fot. Wojtek Łaski / East 
News  |  A barricade formed on one of the streets of Warsaw during the unrest of May 3, 1982. 
Photo: Wojtek Laski / East News

1 i 3 maja 1982 roku były, mimo trwającego stanu wojennego, dniami protestu wobec junty Jaruzelskiego. W oficjalnych pochodach 
pierwszomajowych wzięło udział niewiele osób, za to kontrpochody liczyły po kilka tysięcy osób. 1 maja, w obawie przed zakłóceniem 
oficjalnych marszów, nie rozpraszano demonstrantów. Inaczej było 3 maja, gdy na ulice wyszli ludzie chcący uczcić rocznicę podpisania 
Konstytucji 3 maja. W wielu miastach doszło do wielogodzinnych, a nieraz kilkudniowych bitew ulicznych z użyciem gazów łzawiących, 
armatek wodnych i koktajli Mołotowa.



Despite the ongoing Martial Law, May 1 and 3, 1982 were marked by protests against Jaruzelski’s junta. Few people took part in the 
official celebration of May 1. In contrast, the counter-celebration attracted thousands. Fearing disturbance of official marches, 
officials were reluctant to disperse the demonstrators. The situation changed, however, on May 4, when people would gather in the 
streets to celebrate the signing of The Constitution of 3 May 1791. Peaceful marches transformed into battles that would last for hours, 
or even days, where tear gas, water cannons and Molotov cocktails were in common use. 

W Poznaniu 1 maja 1982 roku złożono kwiaty pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956. Fot. Jerzy Kołodziejski / Fundacja Wielkopolskie Archiwum  
Solidarności  |  On May 1, 1982 in Poznań, flowers were laid at the foot of the monument commemorating the events of June 1956. Photo: Jerzy Kołodziejski / Fundacja  
Wielkopolskie Archiwum Solidarności



Transparent rozwinięty podczas meczu. Fot. Sven Simon / Imago / East News  |  A banner held 
during the match. Photo: Sven Simon / Imago / East News

W czerwcu i lipcu 1982 roku w Hiszpanii odbywały się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. W drugiej rundzie polska drużyna spotkała 
się z zespołem ZSRR. Pół roku po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego spotkanie to miało także wymiar polityczny. Na trybunach 
podczas meczu rozwinięto transparenty z napisem „Solidarność”. Operatorzy polskiej telewizji bardzo się starali, aby nie pokazywać 
obrazów z „Solidarnością”. Remis 0:0 dawał Polakom awans do kolejnej fazy rozgrywek, a Rosjanie z nich odpadali. To wyeliminowanie 
Rosjan z dalszych rozgrywek w piłce nożnej było dla Polaków w tym czasie niezwykle ważne.



Football Championships were held in June and July, 1982 in Spain. In the second round, the Polish national team played against the USSR 
team. Six months after the introduction of Martial Law in Poland, this match took on a political dimension. Spectators displayed large 
“Solidarity” banners, and Polish TV operators did their best not to include them in any coverage. A 0:0 draw meant that the Polish team 
advanced to the next round, eliminating the Russian team. This symbolic victory was incredibly important for the Polish people.

W polskiej drużynie grali: Władysław Żmuda, Józef Młynarczyk, Stefan Majewski, Paweł Janas, Zbigniew Boniek, Janusz Kupcewicz, Waldemar Matysik,  
Marek Dziuba, Andrzej Buncol, Grzegorz Lato, Włodzimierz Smolarek. Fot. Sven Simon / Imago / East News  |  The Polish national team consisted of: Władysław 
Żmuda, Józef Młynarczyk, Stefan Majewski, Paweł Janas, Zbigniew Boniek, Janusz Kupcewicz, Waldemar Matysik, Marek Dziuba, Andrzej Buncol, Grzegorz Lato,  
and Włodzimierz Smolarek. Photo: Sven Simon / Imago / East News



ZOMO strzelające w okna mieszkań w Lubinie. Fot. Krzysztof Raczkowiak / Muzeum Historyczne w Lubinie  |  ZOMO units firing bullets from a window in Lubin.  
Photo: Krzysztof Raczkowiak / Lubin Historical Museum

Druga rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych to apogeum zaangażowania społecznego dla podziemnej Solidarności. W kilku-
dziesięciu miastach Polski odbyły się manifestacje, doszło do starć z milicją i ZOMO. Szczególnie zacięte walki stoczono w Warszawie, 
Nowej Hucie i Wrocławiu. W Lubinie oddziały ZOMO jeździły po mieście i polowały na demonstrantów – trzy osoby zginęły, osiem zostało 
rannych. Łącznie we wszystkich zamieszkach zginęło osiem osób, kilkaset było rannych, kilka tysięcy zatrzymano. 



The second anniversary of the Gdańsk Social Accords marked the peak of social commitment to the underground activities of Solidari-
ty. Demonstrations were held in dozens of Polish cities, protesters would often clash with the militia and the ZOMO. Particularly fierce 
fighting was recorded in Warsaw, Nowa Huta and Wrocław. In Lubin, ZOMO units would drive around the city, hunting for protesters 
– three people were killed and eight were wounded. In total, eight people died and several hundred were injured during the unrest. 
Several thousand people were arrested.

Postrzelonego Michała Adamowicza niosą koledzy. Nie udało się go uratować, zmarł w szpitalu. Fot. Krzysztof Raczkowiak / Muzeum Historyczne w Lubinie  |   
Michał Adamowicz, shot during a protest, is being carried by his friends. Michał died in the hospital due to extensive wounds. Photo: Krzysztof Raczkowiak / Lubin 
Historical Museum



Krzyż z kwiatów przy dzwonnicy kościoła św. Anny w Warszawie. Fot. Wojtek Łaski / East News  |  
A cross of flowers next to the St. Anna church bell tower in Warsaw. Photo: Wojtek Laski / East News

Przywiązanie do Solidarności przejawiało się nie tylko w formie demonstracji. W czasie stanu wojennego głównie kobiety  
układały krzyże z kwiatów. Często toczyła się tzw. wojna kwiatowa – za dnia krzyże z kwiatów były układane, nocą służby je sprzątały,  
następnego dnia kwiaty znowu się pojawiały, by nocą ponownie zniknąć. Władza za wszelką cenę starała się zniechęcić do takiej  
działalności – zagradzano miejsca, gdzie kwiaty się pojawiały, patrolowano te miejsca. Często kwiatowe krzyże układane były na  
terenach przykościelnych, gdzie jurysdykcja świecka nie sięgała.



People would manifest their affiliation with Solidarity in plenty of ways, not only through demonstrations. During Martial Law, women 
would arrange crosses made of flowers. The so-called war of flowers was an ongoing phenomenon – the crosses of flowers were laid 
during the day, cleaned up by the services at night, and would appear the next day, just to be cleaned up again. The authorities did 
their best to discourage people from such initiatives, the places where flowers had been laid were barricaded or patrolled. Crosses of 
flowers were often arranged near churches, where the lay government had no authority.



Internowani w Załężu działacze NSZZ „Solidarność” z darem dla Jana Pawła II podczas mszy św. na krakowskich Błoniach. Fot. Arturo Mari / L’Osservatore Romano |
NSZZ “Solidarity” activists interned in Załęże, carrying a gift for John Paul II during a mass in Błonie Park in Kraków. Photo: Arturo Mari / L’Osservatore Romano

W czerwcu 1983 roku do Polski z drugą pielgrzymką przyjechał Ojciec Święty Jan Paweł II. Choć ani razu z ust papieża nie padło słowo 
„Solidarność”, mówił on o Solidarności i do Solidarności. W Katowicach powiedział: „Cały świat śledził – i nadal śledzi – z przejęciem  
wydarzenia w Polsce od sierpnia 1980 roku. Co w szczególności dawało do myślenia szerokiej opinii publicznej – to fakt, że  
w wydarzeniach tych chodziło przede wszystkim o sam moralny ład związany z pracą, a nie tyko o podwyższenie zapłaty za nią.  
Uderzyła również i ta okoliczność, że wydarzenia te były wolne od gwałtu, że nikt nie poniósł przez nie śmierci i ran”.



In June 1983, Pope John Paul II came to Poland on his second official visit. Although the word “Solidarity” was never formally uttered, 
he spoke about Solidarity, to Solidarity. In Katowice, he said: “The world has been following the events which have been taking place 
in Poland since August 1980 with bated breath. What was particularly significant for the public opinion was the fact that the struggle 
was not merely about an increase in wages, but that the goal was to establish a moral order in connection with labour. What was also 
noteworthy, these events were non-violent. No one was killed or wounded”.

Na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Fot. Joseph P. Sarnecki / East News  |  At the Centennial Stadium in Warsaw. Photo: Joseph P. Sarnecki / East News



W trzecią rocznicę Sierpnia ’80 odbywały się msze św. w intencji Solidarności i manifestacje, ale już nie tak liczne jak rok wcześniej. 
W Nowej Hucie i Wrocławiu znowu doszło do wielogodzinnych walk z ZOMO i milicją. Nowa Huta miała już krwawą kartę stanu wojennego. 
13 października 1982 roku w wyniku postrzału zmarł 20-letni Bogdan Włosik. 



On the third anniversary of August ’80, masses were held for Solidarity, followed by demonstrations. However, these were not attended 
by as many people as those held a year earlier. In Nowa Huta and Wrocław, demonstrators would clash with the ZOMO and the militia 
for many hours. Once again, Nowa Huta witnessed the murder of a protester. 20-year-old Bogdan Włosik died on October 13, 1982 from 
a bullet wound.

Manifestacja w Poznaniu. Fot. Jerzy Kołodziejski / Fundacja Wielkopolskie Archiwum Solidarności  |
Demonstration in Poznań. Photo: Jerzy Kołodziejski / Fundacja Wielkopolskie Archiwum Solidarności



Podstawowym źródłem informacji o działaniach podziemnych struktur związkowych była nielegalna prasa. W momencie  
wprowadzenia stanu wojennego SB udało się zarekwirować lub zniszczyć część sprzętu poligraficznego, ale dość szybko podziemie  
odzyskało zdolność drukarską. Organizacja i funkcjonowanie drukarni w tym czasie były przedsięwzięciami trudnymi i niebezpiecznymi.  
Drukowano w piwnicach, opuszczonych domach, domkach działkowych czy mieszkaniach, których właściciele np. wyjechali na wakacje  
i zostawili klucze osobom, które miały podlewać kwiaty. Niestety, zdarzały się wpadki.



Illegal press was the basic source of information about underground union structures. When the Martial Law was introduced, the  
Security Service was able to confiscate or destroy some of the printing equipment, but the underground printing capacity was soon 
restored. At the time, the organisation and operation of printing facilities were difficult and dangerous activities. Press materials were 
printed in basements, abandoned houses, summer houses, and private apartments whose owners had left for the holidays, asking their 
friends to water the plants. Unfortunately, there were also slip-ups.

Materiał poglądowy SB wykonany po wpadce drukarni w Poznaniu. 18 kwietnia 1984 roku zatrzymano Wiesława Chossę, Adama Pohla i Juliana Zydorka podczas 
drukowania „Rezonansu”. Fot. autor nieznany / IPN  |  Security Service instructional materials after the exposure of a printing house in Poznań. Wiesław Chossa, 
Adam Pohl and Julian Zydorek were arrested on April 18, 1984, while printing the “Rezonans” periodical. Photo: author unknown / IPN



Od czasu sierpniowych strajków w wielu kościołach odprawiano Msze św. w intencji Ojczyzny. Po wprowadzeniu stanu wojennego  
nabrały one jeszcze większego znaczenia, bo dawały wiernym nadzieję w sens cierpienia i podnosiły na duchu. W kościele  
św. Stanisława Kostki w Warszawie w ostatnią niedzielę miesiąca Mszę św. za Ojczyznę odprawiał ks. Jerzy Popiełuszko. Były to 
szczególne nabożeństwa, w których ksiądz Jerzy wprost nazywał zło wyrządzane człowiekowi przez drugiego człowieka, nawoływał  
do przebaczania i zwyciężania zła dobrem. Na jego msze przychodzili nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale także przyjeżdżali ludzie  
z innych, nieraz odległych miejsc Polski. Jego kazania były nagrywane, drukowane i kolportowane w całym kraju.



Since the August strikes, many churches would hold masses for the Homeland. After the introduction of Martial Law, they gained in 
significance, as they filled the churchgoers with hope, raised their spirits and created a sense of relief in the nation’s suffering. In the 
church of Stanislaus Kostka in Warsaw, priest Jerzy Popiełuszko would celebrate masses for the Homeland on the last Sunday of each 
month. These were exceptional celebrations, as Popiełuszko would directly address the evil inflicted on man by other men, advocate 
forgiveness, and call on people to fight evil with good. His masses were attended not only by Warsaw residents, but also by people from 
other, remote parts of Poland. His sermons were recorded, printed and circulated all over the country.

Ks. Jerzy Popiełuszko na balkonie kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Fot. Maciej Macierzyński / Reporter  |  Priest  
Jerzy Popiełuszko on the balcony of the church of St. Stanislaus Kostka in Warsaw. Photo: Maciej Macierzyński / Reporter



Kościół św. Brygidy w Gdańsku w czasie mszy św. odprawianych przez księdza Jerzego wypełniony był po brzegi. Fot. Paweł Glanert  |  St. Bridget’s Church in Gdańsk, 
filled to the brim during a mass celebrated by priest Jerzy Popiełuszko. Photo: Paweł Glanert

Ks. Jerzy Popiełuszko stał się sławny w całej Polsce. Był zapraszany do różnych parafii, by i tam wiernym dawać nadzieję, poczucie 
wspólnoty, pokazywać drogę do wewnętrznej wolności. Ksiądz Popiełuszko był także inicjatorem Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną 
Górę. Pierwsza pielgrzymka odbyła się we wrześniu 1983 roku. Do dzisiaj, nieprzerwanie od 1983 roku, w trzecią niedzielę września 
pielgrzymuje do Jasnogórskiej Pani polski świat pracy.

Ks. Jerzy Popiełuszko w kościele św. Brygidy w Gdańsku wśród stoczniowców. Fot. Paweł Glanert  |  Priest Jerzy Popiełuszko in St. Bridget’s Church in Gdańsk,  
surrounded by shipyard workers. Photo: Paweł Glanert



Priest Jerzy Popiełuszko gained fame throughout Poland. He was invited to parishes to elevate the spirits of their parishioners,  
to create a sense of community, guide the way to internal freedom. He also initiated the Pilgrimage of the People of Labour to the 
Jasna Góra Sanctuary. The first pilgrimage took place in September 1983. Year by year, until this day, Polish labour representatives have  
pilgrimaged to the Shrine on the third Sunday of September.

Ks. Henryk Jankowski i ks. Jerzy Popiełuszko z Lechem Wałęsą. Fot. Paweł Glanert  |  Priest Henryk Jankowski and priest Jerzy Popiełuszko with Lech Wałęsa. 
Photo: Paweł Glanert



Ciało ks. Jerzego Popiełuszki przygotowane do złożenia w trumnie. Fot. Laski Diffusion / East News  |  The body of priest Jerzy Popiełuszko, waiting to be placed  
in a coffin. Photo: Laski Diffusion / East News

Ks. Jerzy Popiełuszko był dla władzy bardzo niewygodny. Ewangeliczne słowa miłości bliźniego głoszone przez duchownego i masowe 
uczestnictwo wiernych w nabożeństwach przez niego odprawianych tak bardzo władzę drażniły, że postanowiono go zamordować.  
W bestialski sposób pobity, związany i wrzucony do Wisły ksiądz Jerzy zginął śmiercią męczeńską. Tym razem nie udało się  
zatuszować sprawy. Trzech funkcjonariuszy SB: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski stanęło przed sądem 
i zostało skazanych za zabójstwo księdza Jerzego. Niestety, do dzisiaj nie udało się ustalić, kto wydał rozkaz zabójstwa.



Priest Jerzy Popiełuszko was inconvenient for the authorities. His evangelical words of brotherly love and mass participation in his 
masses irritated the officials so much that they ordered him killed. Beaten up, tied up and thrown into the Vistula River, Priest Jerzy 
died a martyr’s death. This murder was, however, impossible to hush up. Three Security Service officers: Grzegorz Piotrowski, Leszek 
Pękala and Waldemar Chmielewski, were brought to court and sentenced for the killing of Priest Jerzy. Unfortunately, the officers who 
ordered this murder remain unknown to this day.

Zdjęcie zwłok ks. Jerzego Popiełuszki z akt milicyjnych. Fot. Laski Diffusion / East News  |  A post-mortem photo of priest Jerzy Popiełuszko from the militia files. 
Photo: Laski Diffusion / East News



Katafalk i trumna z ciałem księdza Jerzego przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. Fot. Maciej Macierzyński / Reporter  |  The cata- 
falque and coffin with the body of priest Jerzy Popiełuszko in front of the Church of St. Stanislaus Kostka in Warsaw. Photo: Maciej Macierzyński / Reporter

Śmierć księdza Jerzego była dla Polaków szokiem. Najpierw, po zaginięciu księdza, w całym kraju modlono się o jego odnalezienie, a gdy 
przy tamie we Włocławku wyłowiono jego ciało, zapanowała rozpacz. 3 listopada odbył się pogrzeb ks. Popiełuszki. Jego ciało złożono  
w grobie przy kościele, w którym posługiwał. We mszy św. pogrzebowej uczestniczyło około 1 tys. księży, kazanie wygłosił prymas 
Polski kard. Józef Glemp. 



The death of priest Jerzy Popiełuszko came as a shock. First, after the priest disappeared, people all over the country prayed for his 
return. Despair came when his body was pulled out of the water at the Włocławek dam. His funeral took place on November 3. Priest 
Jerzy Popiełuszko was buried next to the church he served in. Nearly 1,000 priests took part in the funeral service, and the main sermon 
was delivered by Cardinal Józef Glemp, the Primate of Poland.

Rodzice księdza Jerzego – pierwsi z prawej. Fot. Maciej Macierzyński / Reporter  |  Priest Jerzy’s parents – first from the right. Photo: Maciej Macierzyński /Reporter



Transparenty na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Fot. Tomasz Wierzejski / East News  |  Banners on the 
fence of the church of St. Stanislaus Kostka in Warsaw. Photo: Tomasz Wierzejski / East News

Uroczystości pogrzebowe ks. Jerzego Popiełuszki zgromadziły ogromne rzesze ludzi. Szacunki wskazują, że mogło w nich brać udział 
nawet milion osób. Niezliczone transparenty zawisły na ogrodzeniu kościoła na Żoliborzu, a grób księdza Jerzego stał się miejscem 
pielgrzymowania.

Transparenty na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Fot. Paweł Glanert  |  Banners on the fence of the church 
of St. Stanislaus Kostka in Warsaw. Photo: Paweł Glanert



The funeral service for priest Jerzy Popiełuszko was attended by crowds of people. According to estimates, it was even up to a million 
people. Numerous banners were hung on the church fence in the Żoliborz district, and the priest’s grave became the destination of 
pilgrimages.

Uczestnicy pogrzebu księdza Jerzego. Fot. Tomasz Wierzejski / East News  |  Participants of the funeral service for priest Jerzy. Photo: Tomasz Wierzejski / East News



Szósta rocznica Sierpnia ’80. Msza św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku. Fot. Paweł Glanert  |  Sixth anniversary of August ’80. 
A church service held at the St. Bridged Church in Gdańsk. Photo: Paweł Glanert

W kolejnych latach nielegalnej działalności NSZZ „Solidarność” nie było już tak spektakularnych akcji jak w roku 1982 czy 1983. Nadal 
jednak z okazji 1 i 3 maja czy rocznicy Sierpnia ’80 odbywały się msze św. i manifestacje, nierzadko rozpędzane przez ZOMO. Zdarzały się 
także szczególne okazje do zamanifestowania sprzeciwu wobec komunistów, jak chociażby wybory do Sejmu PRL czy rad narodowych.



In the subsequent years, NSZZ “Solidarity” did not record any spectacular operations comparable to those of 1982 or 1983. However, 
church services and demonstrations were still held to celebrate May 1 and 3. Again, they were often dispersed by the ZOMO. Other 
opportunities to manifest opposition to the communist regime emerged, as general elections to the Sejm or the National Council were 
held country-wide.

Manifestacja w Warszawie 1 maja 1985 roku. Pierwszy z lewej Maciej Jankowski, obok Seweryn Jaworski, polscy opozycjoniści. Fot. Maciej Macierzyński / Reporter  |  
A demonstration held in Warsaw on May 1, 1985. From the left: Maciej Jankowski and Seweryn Jaworski, Polish oppositionists. Photo: Maciej Macierzyński / Reporter



Podczas mszy św. na gdańskiej Zaspie 12 czerwca 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „»Jeden drugiego brzemiona noście« –  
to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro 
brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy »brzemię« 
dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program walki 
ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona”.



During a mass held in the Zaspa district in Gdańsk on June 12, 1987, Pope John Paul II said: “Carry each other’s burdens – the Apostle’s 
concise words should inspire interpersonal and social solidarity. Solidarity means “one and the other”, and since there is a burden,  
it must be borne together, in a community. And so it must never be: one against the other. Ones against others. And so it must never be 
that a burden is carried alone. Without help from others. Fight must never be stronger than solidarity. A fight programme must never 
supersede a solidarity programme. Otherwise, the burden will become too heavy to bear”.

Msza św. na gdańskiej Zaspie zgromadziła około miliona wiernych. Była to pierwsza wizyta Ojca Świętego na Wybrzeżu. Fot. Wojciech Milewski  |  
About a million people attended the service in the Zaspa district in Gdańsk. This was the Pope’s first visit to the coastal region. Photo: Wojciech Milewski



Czoło pochodu z transparentem przygotowanym przez trójmiejską młodzież z Ruchu „Wolność i Pokój” oraz 
Federacji Młodzieży Walczącej. Fot. Dominique Faget / AFP / East News  |  The head of the procession,  
carrying a banner prepared by the Tri-City youth from the “Wolność i Pokój” (Freedom and Peace) 
Movement and the Federation of Fighting Youth. Photo: Dominique Faget / AFP / East News

Jeden z transparentów podczas mszy św. na Zaspie. Fot. Grzegorz Rogiński / PAP  |  One of the banners 
displayed during the church service in the Zaspa district. Photo: Grzegorz Rogiński / PAP

Na spotkaniach z Ojcem Świętym podczas jego trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny dominowały transparenty z Solidarnością i hasłami  
antykomunistycznymi. Nie było już takiego strachu, jak podczas drugiej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski w 1983 roku, choć nie 
obyło się bez zamieszek. Po mszy św. na Zaspie uformował się pochód, w którym ludzie chcieli przejść pod pomnik Poległych  
Stoczniowców w Gdańsku. Była to pokojowa demonstracja, została jednak zaatakowana przez ZOMO.



During the Pope’s third visit to the Homeland, the majority of banners featured the Solidarity logo and anti-communist slogans. People 
were not in as much fear as they had been during the Pope’s visit in 1983, although some unrest was recorded. After the mass ended, 
people formed a procession walking in the direction of the Monument for the Fallen Shipyard Workers in Gdańsk. This peaceful demon-
stration was, however, attacked by the ZOMO.

Transparenty podczas mszy św. w Łodzi. Fot. Stanisław Markowski / PAP  |  Banners during a church service in Łódź. Photo: Stanisław Markowski / PAP



Jan Paweł II pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Fot. Wojciech Kryński / PAP  |  John Paul II at the Monument for the Fallen Shipyard Workers in 
Gdańsk. Photo: Wojciech Kryński / PAP

Jan Paweł II nie otrzymał zgody od władz PRL na oficjalną wizytę przy pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Obawiano się,  
że jego obecność w tym miejscu może spowodować wystąpienia o charakterze politycznym. Ojciec Święty jednak nie zrezygnował  
z oddania hołdu ofiarom grudniowej masakry, a służby dowiedziały się o jego planach. Dlatego wokół pomnika zgromadzono tajniaków  
i członków PZPR, którzy w momencie przybycia papieża pod pomnik odwrócili się do niego plecami. Ojciec Święty w kompletnej ciszy  
pomodlił się pod pomnikiem i złożył bukiet 49 róż. „W tym miejscu milczenie jest krzykiem” – powiedział Jan Paweł II, odchodząc od pomnika.



Ojciec Święty modlił się także przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Fot. Jan Morek / PAP  | 
The Pope also said a prayer at the grave of priest Jerzy Popiełuszko in Warsaw. Photo: Jan Morek / PAP

John Paul II had never received official consent to visit the Monument for the Fallen Shipyard Workers in Gdańsk. The officials feared 
that his presence there could instigate political unrest. However, the Pope was intent on paying tribute to the victims of the December 
massacre, and the officials learned about his plans. Secret officers and members of the Polish United Workers’ Party gathered around 
the monument during his visit, turning their backs to the Pope. In complete silence, the Pope prayed and put a bouquet of 49 roses at 
the foot of the monument. “Silence speaks volumes here”, John Paul II said, leaving the site.



Margaret Thatcher odwiedziła nie tylko Gdańsk, ale była także przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Fot. Wojtek Łaski / East News  |   Margaret Thatcher 
visited not only Gdańsk, but also the grave of priest Jerzy Popiełuszko in Warsaw. Photo: Wojtek Laski / East News

Do zgromadzonych przemawiał senator Edward Kennedy. Fot. Sławomir Fiebig  |  Senator Edward Kennedy gave an address to the crowd. Photo: Sławomir Fiebig

Ogromnym wsparciem dla Solidarności było przyznanie Lechowi Wałęsie w 1983 roku Pokojowej Nagrody Nobla. Formalnie była  
to nagroda dla Wałęsy, jednak Polacy odebrali ją jako wyróżnienie dla całej Solidarności, o której świat pamięta i o którą się dopomina.  
W drugiej połowie lat 80. do Gdańska zaczęli przybywać zagraniczni politycy, którzy spotykali się z Lechem Wałęsą i innymi przedstawi-
cielami podziemnych struktur Solidarności. Wówczas centrum organizacyjne Związku stanowiła plebania kościoła św. Brygidy w Gdań-
sku, gdzie spotykało się podziemne kierownictwo NSZZ „Solidarność” z zaproszonymi gośćmi. W maju 1987 roku odbyło się spotkanie  
z senatorem USA Edwardem Kennedym, w listopadzie 1988 roku Gdańsk odwiedziła premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. 



In a gesture of recognition and support of the Polish cause, in 1983, Lech Wałęsa was awarded the Nobel Peace Prize. Formally, the prize 
was given to Lech Wałęsa, but the Polish people construed it as an honour paid to Solidarity as a whole, signifying the world’s support  
of its endeavours.In the second half of the 1980s, foreign politicians would come to Gdańsk to meet with Lech Wałęsa and other repre-
sentatives of underground Solidarity structures. At that time, the organisational unit of the Union was situated in the parsonage of St. 
Bridget’s Church in Gdańsk, where the underground leaders of NSZZ “Solidarity” would meet their invited guests. In May 1987, a meeting 
was held with Edward Kennedy, a US Senator. In November 1988, Gdańsk was visited by the then British Prime Minister, Margaret Thatcher.

Po odbiór nagrody do Oslo pojechała żona Lecha Wałęsy Danuta z synem Bogdanem. Istniały obawy, że komunistyczny reżim nie wpuści do kraju powracającego 
Wałęsy. Fot. Helmuth Lohmann / ASSOSIATED PRESS / East News  |  Lech Wałęsa’s wife, Danuta, and their son, Bogdan, went to Oslo to receive the Nobel Prize, as the 
family feared the communist regime would not let Wałęsa himself back into the country on his return. Photo: Helmuth Lohmann / ASSOSIATED PRESS / East News





Manifestacja w Gdańsku 11 listopada 1987 roku, z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Fot. Wojciech Milewski  | 
An Independence Day demonstration held in Gdańsk on November 11, 1987. Photo: Wojciech Milewski



W trzecią niedzielę września, nieprzerwanie od 1983 roku, pielgrzymowali na Jasną Górę polscy pracownicy. To coroczne święto  
polskiego świata pracy zapoczątkował ks. Jerzy Popiełuszko. W czasach nielegalnej Solidarności Częstochowa była enklawą wolności. 
Nie odczuwano tam strachu, a modlitwa i Matczyna opieka Jasnogórskiej Pani dawała poczucie siły i jedności. Droga do Częstochowy 
często była trudna – zatrzymywano autokary i rewidowano je, zabierając transparenty i wydawnictwa. Niekiedy aresztowano osoby 
przewożące zakazane przez komunistów rzeczy, karano kolegiami.

W Pielgrzymkach Ludzi Pracy brali udział rodzice ks. Jerzego Popiełuszki. 
Fot. Paweł Glanert  |  Pilgrimages of the People of Labour were attended  
by the parents of priest Jerzy Popiełuszko. Photo: Paweł Glanert

Na wałach klasztornych ustawiały się poczty sztandarowe ze związko-
wymi sztandarami. Fot. Paweł Glanert  |  Colour guards presenting trade 
union emblems would stand on embankments surrounding the monastery. 
Photo: Paweł Glanert

Pod murami Jasnej Góry nie obawiano się rozwinąć transparentów. Fot. Paweł Glanert  |  People were not afraid to present their banners in Jasna Góra. Photo: Paweł 
Glanert



Polish workers have been pilgrimaging to the Jasna Góra Sanctuary on each third Sunday of September since 1983. This annual  
celebration of Polish labour was initiated by priest Jerzy Popiełuszko. In the era of underground Solidarity, Częstochowa was an 
enclave of freedom. People felt no fear there, and prayers and the maternal care of the Black Madonna of Częstochowa gave them  
a sense of unity and strength. However, the road to Częstochowa was difficult – coaches were stopped and searched. Banners 
and publications were confiscated. People carrying illegal items were sometimes arrested and charged with misdemeanours.

Zdarzały się sytuacje, gdy zawieszone w ciągu dnia transparenty były w nocy ściągane przez SB. Fot. Paweł Glanert  |  Sometimes, banners hung during the day would 
be taken down by the Security Service at night. Photo: Paweł Glanert

Po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II pojawiły się transparenty, na których dziękowano mu za wstawienie się za Solidarnością. Fot. Paweł Glanert  |  After the 
Pope’s official visit, many of the banners thanked him for his support of the Solidarity movement. Photo: Paweł Glanert



Podobnie jak w sierpniu 1980 roku przed bramą nr 2 Stoczni 
Gdańskiej gromadzili się ludzie. Fot. Sławomir Fiebig  |  Similarly 
to August 1980, people were gathering in front of gate no. 2 to 
the Gdańsk Shipyard. Photo: Sławomir Fiebig

Postulaty strajkowe, podobnie jak w 1980 roku, zostały wypisane na drewnianych 
sklejkach. Fot. Sławomir Fiebig  |  Similarly to 1980, the postulates of the strikers 
were written down on plywood. Photo: Sławomir Fiebig

Strajk w Zakładzie Górniczym „Rudna” w Lubinie. Fot. Leszek 
Wdowiński / PAP  |  Strike in the “Rudna” Mining Facility in Lubin. 
Photo: Leszek Wdowiński / PAP

2 maja 1988 roku rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Kilka dni wcześniej zastrajkowała komunikacja miejska w Bydgoszczy  
i Inowrocławiu, Huta im. Lenina w Nowej Hucie i Huta „Stalowa Wola”. Domagano się podwyżek płac, przywrócenia do pracy 
zwolnionych w stanie wojennym działaczy Solidarności i zalegalizowania Związku. Nie były to tak masowe strajki jak w 1980 roku, rzadko  
strajkowały całe załogi. W wielu przedsiębiorstwach przerywano pracę na jakiś czas, ale brakowało determinacji w prowadzeniu  
protestów. Strajk w Nowej Hucie został brutalnie spacyfikowany przez ZOMO, inne strajki, pod groźbą podobnych działań, 
same się rozwiązały.



On May 2, 1988, a strike was officially announced in the Gdańsk Shipyard. A few days earlier, the municipal transport company  
in Bydgoszcz and Inowrocław, the Lenin Steel Mill in Nowa Huta and the “Stalowa Wola” Steel Mill went on strike. The workers  
demanded raises, the reinstatement of those Solidarity activists who had been fired during Martial Law, and the legalisation of the Union. 
However, these were not mass strikes like the ones held in 1980. The complete staff was rarely on strike. In many companies, workers 
would withhold labour for a while, but lacked the determination to continue. The Nowa Huta steel mill strike was brutally pacified 
by the ZOMO. Threatened by a similar response, other strike committees voluntarily dissolved.

Jedna z bram Stoczni Gdańskiej. Fot. Sławomir Fiebig  |  One of the gates to the Gdańsk Shipyard. Photo: Sławomir Fiebig



W sierpniu 1988 roku wybuchła kolejna fala strajków. Tym razem na Śląsku 15 sierpnia stanęła Kopalnia „Manifest Lipcowy”, po niej 
stanęły inne kopalnie. 17 sierpnia zastrajkował Port Szczeciński, od 20 sierpnia zaczęto strajkować w Trójmieście. Stanęły też Huta 
„Stalowa Wola” i Huta im. Lenina w Nowej Hucie. Wszędzie powoływano międzyzakładowe komitety strajkowe. Wszędzie wybrzmiewało 
jedno hasło: „Nie ma wolności bez Solidarności”.

Oflagowany wjazd do Zarządu Portu w Szczecinie. Fot. Jerzy Undro / PAP  |  Flagged entrance to the Port of Szczecin Authority. Photo: Jerzy Undro / PAP



The next wave of strikes swept through the country in August 1988. This time, on August 15, the “Manifest Lipcowy” Mine stopped all 
work, and was soon followed by other mines. On August 17, the Port of Szczecin went on strike, followed by the Tri-City, on August 20. 
The “Stalowa Wola” and the Lenin Steel Mills joined their colleagues from other parts of the country. Inter-company strike committees 
were appointed, promulgating a single message: “There is no freedom without Solidarity”.

KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Fot. Stanisław Jakubowski / PAP  |  
“Manifest Lipcowy” Hard Coal Mine in Jastrzębie-Zdrój. Photo: Stanisław Jakubow-
ski / PAP

Postulaty strajkowe w Zarządzie Portu w Szczecinie. Fot. Jerzy  
Undro / PAP  |  Strike postulates at the Port of Szczecin Authority. 
Photo: Jerzy Undro / PAP



31 sierpnia 1988 roku w Warszawie odbyło się pierwsze od wprowadzenia stanu wojennego oficjalne spotkanie przedstawiciela  
Solidarności z reprezentantem władzy. Spotkali się Lech Wałęsa i Czesław Kiszczak, który dopuszczał podjęcie negocjacji z tzw.  
konstruktywną opozycją w zamian za wygaszenie strajków. Temat relegalizacji Solidarności w rozmowie się jednak nie pojawił. Wałęsa 
uznał, że sama wola podjęcia rozmów daje szanse na zgodę ponownej legalizacji Związku i zadeklarował zakończyć strajki. Jego decyzja 
nie spotkała się z szeroką aprobatą protestujących, ale strajki wygasły. W zakładach pracy zintensyfikowano działania odbudowujące 
struktury związkowe, a na szczeblu krajowym przygotowywano się do obrad Okrągłego Stołu.

Strajk w Hucie „Stalowa Wola”. Fot. Jerzy Paszkowski / PAP  |  Strike in the “Stalowa Wola” Steel Mill. Photo: Jerzy Paszkowski / PAP

Na bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, jak sierpniu 1980 roku, zawieszono wizerunek Matki Bożej i Ojca Świętego. Fot. Stefan Kraszewski / PAP  |  Like in 1980,  
a picture of the Virgin Mary and the Pope were hung on gate no. 2 to the Gdańsk Shipyard. Photo: Stefan Kraszewski / PAP



The first official meeting of Solidarity representatives with officials since the introduction of Martial Law took place on August 31, 
1988 in Warsaw. Lech Wałęsa met with Czesław Kiszczak who agreed to possible negotiations with the so-called constructive oppo-
sition, in return for the termination of all strikes. However, the parties did not discuss the re-legalisation of Solidarity. Wałęsa as- 
sumed that the will to commence negotiations hinted at the possibility of receiving official consent to the legalisation of the Union, 
and thus decided to end the strikes. His decision was, however, disapproved of by the protesters, yet the strikes subsided. In individual 
companies, measures were taken to restore union structures. At the national level, the parties were preparing for the Round Table.

Zakończenie strajku w Stoczni Gdańskiej. Strajkujący przeszli do kościoła św. Brygidy, gdzie ks. Henryk Jankowski odprawił mszę św. Fot. Wojciech Milewski  |  End 
of the strike in the Gdańsk Shipyard. The strikers marched to St. Bridget’s Church, where priest Henryk Jankowski held a special service. Photo: Wojciech Milewski



Pałac Namiestnikowski w Warszawie – rozpoczęcie rozmów przy Okrągłym Stole. 
Fot. Damazy Kwiatkowski / PAP  |  Presidential Palace in Warsaw – commence-
ment of Round Table talks. Photo: Damazy Kwiatkowski / PAP

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Dotyczyły one gospodarki i polityki społecznej, reform politycznych  
i pluralizmu związkowego. Negocjacje toczono w trzech zespołach nazywanych stolikami, które z kolei dzielono na podstoliki.  
Jednak najważniejsze ustalenia zapadły na nieformalnych spotkaniach w wilii MSW w Magdalence. Wynikiem rozmów była zgoda strony  
rządowej na ponowną legalizację NSZZ „Solidarność”, częściowo wolne wybory do Sejmu, utworzenie Senatu i urzędu prezydenta.  
Istotą porozumień Okrągłego Stołu było włączenie tzw. konstruktywnej opozycji do kręgu władzy i podzielenie się odpowiedzialnością 
za stan państwa, przy jednoczesnym zachowaniu przez elity PZPR uprzywilejowanej pozycji i części władzy.



The first session of the Round Table started on February 6, 1989, and addressed such issues as the economy and social  
policies, political reform and union pluralism. Negotiations were conducted in three teams referred to as tables, which were in turn 
divided into sub-tables. However, the most important decisions were made during informal meetings held in the Ministry of the 
Interior villa in Magdalenka. As a result of these talks, the government representatives agreed to the re-legalisation of NSZZ 
“Solidarity”, a partially free Sejm election, and the creation of the Senate and the office of the President. The purpose of the 
Round Table negotiations was to include the so-called constructive opposition in the circle of authority, and to share responsibility 
for the state of the country, with the stipulation that the PZPR elite would retain its privileged position and a share of the power.



Hol Sądu Wojewódzkiego podczas rozprawy rejestracyjnej. Fot. Teodor Walczak / PAP  |  Provincial Court hallway during the registration hearing. Photo: Teodor 
Walczak / PAP

17 kwietnia 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Podobnie jak w 1980 roku, rejestracją 
Związku zainteresowanych było wiele osób. 



Podczas rozprawy rejestracyjnej w ławie sądowej siedzą m.in.: mec. Jan Olszewski, ks. Henryk Jankowski, Andrzej Celiński, Tadeusz Mazowiecki. Fot. Jerzy Kozak
/ PAP  |  The registration hearing was attended, among others, by Jan Olszewski, priest Henryk Jankowski, Andrzej Celiński, and Tadeusz Mazowiecki.  
Photo: Jerzy Kozak / PAP

On April 17, 1989, the Provincial Court in Warsaw registered NSZZ “Solidarity” again. Similarly to 1980, many people were interested  
in registering the Union.



Spotkanie z kandydatami strony solidarnościowej do Sejmu i Senatu. Od lewej: Jacek Rybicki, przy mikrofonie Lech Kaczyński, Jan Krzysztof Bielecki, Bogdan  
Borusewicz, Jacek Merkel, Jan Hałas. Fot. Wojciech Milewski  |  A meeting with the democratic candidates to the Sejm and Senate. From the left: Jacek Rybicki,  
Lech Kaczyński speaking into the microphone, Jan Krzysztof Bielecki, Bogdan Borusewicz, Jacek Merkel, and Jan Hałas. Photo: Wojciech Milewski

Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu z impetem rozpoczęła się kampania wyborcza do Sejmu i Senatu. Prowadziły ją Komitety 
Obywatelskie, które spontanicznie powstawały w wielu miejscach w kraju, a ich zapleczem były struktury związkowe. Kampania 
wyborcza polegała przede wszystkim na bezpośrednich spotkaniach z wyborcami. Od 9 maja w polskiej telewizji programy  
wyborcze nadawało Studio Wyborcze „Solidarność”. Dzień wcześniej wydano pierwszy numer „Gazety Wyborczej”, a w czerwcu  
ukazał się „Tygodnik Solidarność”.



Shortly after the end of the Round Table talks, the Sejm and Senate electoral campaign started. The campaign was managed by Civic 
Committees which were spontaneously established in many places around the country, backed up by union structures. As part of the 
campaign, candidates would primarily hold direct meetings with their constituents. From May 9, Polish television would air election 
programmes prepared by the “Solidarity” Election Studio. The first issue of “Gazeta Wyborcza” was issued a day earlier, and “Tygodnik 
Solidarność” was published in June.

Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Fot. Wojciech Milewski  |  The OHS Hall (Sala BHP) of the Gdańsk Shipyard. Photo: Wojciech Milewski



Najsłynniejszy plakat wyborów czerwcowych, autorstwa Tomasza Sarneckiego.  
Fot. Jan Morek / PAP  |  The most famous poster from the June election, created  
by Tomasz Sarnecki. Photo: Jan Morek / PAP

Jeden z lokali wyborczych podczas kampanii wyborczej.  
Fot. Eric Fererberg / AFP / East News  |  One of the polling  
stations during the electoral campaign. Photo: Eric Fererberg / 
AFP / East News

Niezwykłe było zaangażowanie ludzi w kampanię wyborczą. Starsi i młodsi kolportowali plakaty, organizowali punkty informacyjne. 
Poparcie społeczne dla kandydatów solidarnościowych miało odzwierciedlenie w wynikach wyborów. Solidarność zdobyła wszystko, 
co mogła, z wyjątkiem jednego miejsca w Senacie. Frekwencja wyborcza wcale nie była imponująca. Do urn poszło 62% uprawnionych. 
Część społeczeństwa – reprezentowana m.in. przez Solidarność Walczącą, grupę Andrzeja Gwiazdy, Federację Młodzieży Walczącej – 
uważała, że dogadywanie się z komunistami to błąd i nawoływała do bojkotu wyborów.

Punkt informacyjny Komitetu Obywatelskiego w Szczecinie. 
Fot. Jerzy Undro / PAP  |  A Civic Committee information point  
in Szczecin. Photo: Jerzy Undro / PAP



Widespread public involvement in the electoral campaign was notable. Old and young people would distribute posters, organise  
information points. The general public support of candidates representing Solidarity was reflected in the results of the election. Sol- 
idarity won everything it possibly could, except one seat in the Senate. However, attendance was not the greatest. Only 62% of 
eligible voters returned their ballots. A part of the society – represented by Fighting Solidarity, the Andrzej Gwiazda group, and the 
Fighting Youth Federation – claimed that making arrangements with communists was a mistake, and called for a boycott of the election.

Plakaty wyborcze w Warszawie. Fot. Eric Fererberg / AFP / East News  |  Election posters in Warsaw. Photo: Eric Fererberg / AFP / East News



Czesław Kiszczak gratuluje Tadeuszowi Mazowieckiemu po wyborze na premiera rządu PRL. Fot. Wojciech Milewski  |  Czesław Kiszczak, congratulating Tadeusz 
Mazowiecki following his appointment as the PM of the new government. Photo: Wojciech Milewski

Premier Tadeusz Mazowiecki podczas wygłaszania exposé. Fot. Wojciech Milewski  |  Prime Minister Tadeusz Mazowiecki during his exposé. Photo: Wojciech Milewski

Solidarność zdobyła 161 mandatów Sejmie i 99 w Senacie. Powołano Obywatelski Klub Parlamentarny z Bronisławem Geremkiem na 
czele. 19 lipca 1989 roku Wojciech Jaruzelski został prezydentem PRL, którego zgodnie z porozumieniem Okrągłego Stołu wybrało  
Zgromadzenie Narodowe. W myśl tezy wysuniętej przez Adama Michnika: „Wasz prezydent, nasz premier”, w której postulował  
zachowanie równowagi między Solidarnością a komunistami, 19 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został desygnowany na 
premiera rządu PRL. Wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych został Czesław Kiszczak, ministrem obrony narodowej Florian 
Siwicki. Dwa najważniejsze resorty siłowe pozostały w rękach PZPR.



Solidarity won 161 seats in the Sejm and 99 in the Senate. A Civil Parliamentary Club was established, headed by Bronisław Geremek. 
On July 19, 1989, Wojciech Jaruzelski became the president of the People’s Republic of Poland. According to a Round Table agreement, 
he was appointed by the General Council. According to a thesis proposed by Adam Michnik: “Your President, Our PM”, in which he pos- 
tulated a balance between Solidarity and the communists, Tadeusz Mazowiecki was appointed the Prime Minister of the government 
of the People’s Republic of Poland on August 19, 1989. Czesław Kiszcza was appointed the Vice-Prime Minister and the Minister of the 
Interior, and Florian Siwicki was appointed the Minister of Defence. The Polish United Workers’ Party retained the two most important 
ministries.

Pierwsze posiedzenie Sejmu kontraktowego. W pierwszej ławie siedzą: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa i Bronisław Geremek. Fot. Wojciech Milewski  |   
The first session of the so-called Contract Sejm. In the first row: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa and Bronisław Geremek. Photo: Wojciech Milewski



15 września 1990 roku Gdańsk odwiedził Ronald Reagan z małżonką. Był to doskonały moment, aby podziękować byłemu prezydentowi USA za wsparcie, które 
okazał Solidarności w stanie wojennym. Fot. Wojciech Milewski  |  On September 15, 1990, Gdańsk was visited by Ronald Reagan and his wife. This was the perfect  
opportunity to thank the former US President for his support of Solidarity during Martial Law. Photo: Wojciech Milewski

„We the people” – tymi słowami nawiązującymi do amerykańskiej konstytucji rozpoczął w Kongresie USA swoje wystąpienie Lech  
Wałęsa. Był trzecim cudzoziemcem, który nie będąc prezydentem czy premierem, występował w tym miejscu. Przemówił w imieniu 
Solidarności i polskiego narodu, który w sposób pokojowy przeciwstawił się komunistycznemu bezprawiu. Było to podziękowanie dla 
rządu i narodu amerykańskiego, które od początku solidarnościowego zrywu wspierały demokratyczne dążenia Polaków. O dużym 
zaangażowaniu prezydentów USA w polskie sprawy świadczyły także ich wizyty w Polsce. Zawsze, gdy przybywali do naszego kraju,  
na trasie odwiedzin był Gdańsk. 



“We the people” – Lech Wałęsa opened his address to the US Congress with the famous words from the US Constitution. He was the third 
foreigner who was not a president or a prime minister to make an address there. He spoke on behalf of Solidarity and the Polish nation 
which peacefully opposed the lawlessness and injustices of communism. This was an acknowledgement of the support received from 
the American government and nation since the beginning of the pro-democratic struggle of the Polish nation. The American support of 
the Polish struggle was also demonstrated by their visits to Poland. Whenever they visited our country, they would always go to Gdańsk.

Barbara i George Bushowie spotkali się z gdańszczanami 11 lipca 1989 roku przy pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Fot. Wojciech Milewski  |  Barbara 
and George Bush met with Gdańsk residents on July 11, 1989, visiting the Monument for the Fallen Shipyard Workers in Gdańsk. Photo: Wojciech Milewski



Odpiłowywanie „im. Lenina” z nazwy Stoczni Gdańskiej. Fot. Jerzy Kobylański  |  Lenin’s name being sawn off the Gdańsk Shipyard name plate. Photo: Jerzy Kobylański

„Szanowni Państwo, czwartego czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm” – te słowa wypowiedziała Joanna Szczepkowska  
28 października 1989 roku w „Dzienniku Telewizyjnym”. Z perspektywy czasu widać, że istnieją różne cezury czasowe określające  
koniec komunizmu. Jedną z nich może być dzień, w którym wywieziono Lenina ze Stoczni Gdańskiej – 27 stycznia 1990 roku z bramy  
nr 2 stoczni usunięto pseudonim jej patrona i wywieziono figurę Lenina, która znajdowała się w Sali BHP i towarzyszyła strajkującym  
w 1980 roku. 



Posąg Lenina wywieziono ze stoczni na przyczepie samochodu ciężarowego. Fot. Jerzy  
Kobylański  |  Lenin’s statue being carried out of the shipyard on a truck. Photo: Jerzy Kobylański

“Ladies and Gentlemen, on the fourth of June, 1989, communism officially ended in Poland” – these words were uttered by Joanna 
Szczepkowska on October 28, 1989 in Dziennik Telewizyjny. From today’s perspective, we can see that there are different turning 
points which could be construed as the end of communism. One of them may be the day when Lenin was driven out of the Gdańsk 
Shipyard – Lenin’s name was officially removed from gate no. 2 and his figure was removed from the OHS Hall on January 27, 1990. 
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and KSS “KOR”. In 1980, he joined Solidarity, and became the head of the regional union committee 

in Jędrzejów. During Martial Law, he was interned twice (13.12.1981–18.05.1982 and 8.06–18.10.1982). 
After his release, he actively participated in the underground structures. In 1989, he was appointed 

the president of the Świętokrzyskie Regional Board of NSZZ “Solidarity”, and was reelected for sub-
sequent terms in office. He was elected for a term in office in the Polish Sejm of the 1st term from 

a Union list, and for a term in office in the Polish Sejm of the 3rd term, from the AWS list. He was 
a member of Ruch Społeczny, a right-wing Polish party. After its dissolution, he remained indepen-

dent. He writes for Union periodicals (among others, for “Tygodnik Solidarność”). In 2016, President 
Andrzej Duda awarded him the Polonia Restituta Commander’s Cross, and in 2012, he received the 

Cross of Freedom and Solidarity.
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PARASOL CZY TARAN?  
MIEJSCE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLSKIEJ 
TRANSFORMACJI

Dylemat zacytowany w  tytule obrazują plastycznie dwa sym-
boliczne plakaty kolejnych zjazdów Solidarności. Pierwszy 
z  nich przedstawia roczne dziecko z  kijkiem w  ręce (plakat 
na I KZD, 1981). Przez wielu recenzentów i publicystów trakto-
wany był jako przejaw rewindykacyjnej postawy NSZZ „Solidar-
ność”, a  nawet dążeń radykalnych, ocierających się o  meto-
dy rewolucyjne. Drugi powstał już po wyborach w  1989 roku, 
przedstawia biało-czerwony parasol Solidarności rozciągnięty 
nad Polską. Z  czasem – chyba wbrew intencji twórców tego 
plakatu – odczytany był jednoznacznie jako przejaw kapitu-
lacji wobec celów związkowych na rzecz ochrony kolejnych 
rządów. Nie wdając się w  tym momencie w  ocenę, czy taki 
odbiór tych wytworów plastycznych, ale i  symboli, był rzetel-
ny, trzeba stwierdzić, że plakaty te oddają toczący się od co 
najmniej czterech dziesięcioleci spór o rolę NSZZ „Solidarność” 
w przemianach, które przecież Związek zapoczątkował.

Pomimo dość obfitej literatury dotyczącej historii NSZZ „Soli-
darność” trudno znaleźć obiektywne opracowania dotyczące 
tego problemu, z wyjątkiem prac prof. Juliusza Gardawskiego. 
Te skupiają się jednak przede wszystkim na aspekcie czysto 
związkowym Solidarności, co przecież nie wyczerpuje peł-
nego charakteru Związku. Drugi w  kolejności, a  pierwszy po 
wyborach w  1989 roku Krajowy Zjazd Delegatów deklarował 
przecież w  kwietniu 1990 roku, że: „nie wolno nam się uchy-
lać od uczestnictwa w  polskiej, pokojowej rewolucji, którą 
rozpoczęliśmy. To uczestnictwo musimy połączyć z  naszym 
podstawowym zadaniem, jakim jest obrona interesów i  praw 
pracowniczych. Jest to bardzo trudne ze względu na rachu-
nek wystawiony przez czterdziestolecie komunizmu”. W  tym 
oświadczeniu jasno zostały sprecyzowane dwie odpowiedzial-
ności Związku: za kontynuację reform i  za sprawy pracowni-
cze. Krótko można stwierdzić, że chodziło o odpowiedzialność 
za Polskę sprawiedliwie urządzoną.

Charakter NSZZ „Solidarność” oddawał wieloletnie dążenia 
kilku pokoleń Polaków pozbawionych możliwości realizacji 
swych aspiracji w  wasalnym państwie, jakim była PRL. Stąd 
też wielowątkowość programu i  postulatów formułowanych 
przez ówczesnych ludzi Solidarności i  przez władze Związku, 

UMBRELLA OR BATTERING RAM? 
THE PLACE OF NSZZ “SOLIDARITY” IN THE POLISH 
TRANSFORMATION

The dilemma quoted in the title is vividly illustrated by two 
symbolic posters of subsequent Solidarity congresses. The 
first presents a one-year-old holding a stick (poster for the 1st 
KZD, 1981). Many reviewers and journalists saw it as a mani- 
festation of a revindication attitude of NSZZ “Solidarity”, 
and even some radical aspirations verging on revolutionary 
methods. The second was created after the 1989 elections 
and presents a white and red Solidarity umbrella stretched 
over Poland. As time went by – probably against the intentions 
of the authors – it was universally interpreted as a manifesta-
tion of capitulation to trade union goals for the protection of 
subsequent governments. While not presently trying to assess 
whether such an interpretation of these artworks, and also 
symbols, was fair, it should be stated that they reflect a dispu-
te which has been going on for at least four decades, concer- 
ning the role of NSZZ “Solidarity” in the changes brought  
about thereby.

Despite quite abundant literature on the history of NSZZ “Soli-
darity”, it is difficult to find objective studies on this pro- 
blem, except for the works of Prof. Juliusz Gardawski. These, 
however, focus mainly on the trade union side of Solidarity, 
which, of course, does not showcase all of the facets of the 
Union. The second, and the first after the 1989 elections, Natio-
nal Delegate Convention (KZD) did declare in April 1990 that: 
“we cannot evade participation in the peaceful Polish revolu-
tion that we started. This participation must be combined with 
our basic task, i.e. to defend employee interests and rights. 
It is very difficult due to the debt we have to pay on account 
of forty years of communism”. The statement defines two of 
the Union’s responsibilities: the continuation of reforms, and 
taking care of employee issues. In brief, it was the matter of 
responsibility for a just governance of Poland.

The nature of NSZZ “Solidarity” was an expression of the  
strife of several generations of Poles who were not given 
the possibility to achieve their aspirations in the vassal sta-
te that was the People’s Republic of Poland. Hence, the mul-
tiple threads in the programme and postulates formulated 
by the people of Solidarity of the time and by the Union’s 



240

stąd też trudności z  jednoznacznym skategoryzowaniem cha-
rakteru Solidarności.

Marek Latoszek w  swym opracowaniu pt. „Solidarność”: ruch 
społeczny, rewolucja czy powstanie?, przedstawia te trudno-
ści, a  także wylicza elementy atrybutywne Solidarności:
•  etos, czyli wartości moralne i etyczne
•  ożywienie tradycji wytrwałości w  dążeniu do przywrócenia 

suwerenności państwa
•  próby godzenia wartości narodowych i obywatelskich
•  odporność na ideologię, która byłaby partykularną własno-

ścią jakiejś grupy lub instytucji
•  otwarcie na zmiany cywilizacyjne.

Dostrzega też w fenomenie Solidarności elementy kwalifikują-
ce ją do ruchów społecznych, czasami do ruchów rewolucyj-
nych, a niekiedy do powstań narodowych. Ostatecznie stwier-
dza, że gdyby rozstrzygać o  naturze Solidarności, pozostają 
niedopowiedzenia, jako że jest ona ze względu na różne aspek-
ty i wymiary zarówno: ruchem społecznym, rewolucją, jak też 
sprawcą narodowego powstania.

Niektórzy twierdzą natomiast, że Solidarność jest konfedera-
cją w  rozumieniu polskich doświadczeń. W  I  Rzeczypospolitej 
konfederacja oznaczała lokalny lub ogólnopaństwowy związek 
obywateli utworzony dla osiągnięcia wspólnych celów. Nie jest 
to więc partia ani stronnictwo polityczne. Dla Solidarności jako 
dla związku wolnych obywateli rysowały się dwa cele: ogólno-
narodowy i  wolnościowy oraz społeczny, mający swe źródło 
w  poczuciu sprawiedliwości społecznej. Będą się one przewi-
jać w całej historii Związku, w jego decyzjach i działaniach. Te 
dwa aspekty będą występować w różnych czasach, w różnych 
okolicznościach, z  różną siłą i natężeniem.

Masowe wystąpienia robotników w  1980 roku w  dużej mie-
rze podyktowane były niezgodą na warunki bytowania w póź-
nym PRL, wynikały też z  poczucia naruszenia godności ludzi, 
szczególnie ludzi pracy. Kategoria godności osoby ludzkiej ma 
swoje źródło w  katolickiej nauce społecznej. Ks. prof. Włady-
sław Piwowarski, sztandarowa postać wśród teoretyków spo-
łecznej nauki Kościoła, definiuje jasno, że „godność wyraża 
zdolność człowieka do wolnego i  świadomego działania, do 
rozwoju i  intelektualnego, i  moralnego”. W  praktyce godność 
pracy, poszanowanie pracownika, prymat pracy nad kapitałem 

authorities, and the difficulties with clearly defining the natu-
re of Solidarity.

In his study entitled “Solidarity”: ruch społeczny, rewolucja 
czy powstanie? [Solidarity: Social Movement, Revolution, or  
Uprising?] Marek Latoszek presents these difficulties and lists 
attributive elements of Solidarity:
•  ethos, i.e. moral and ethical values
•  revival of tradition of perseverance in pursuit of restoring 

the sovereignty of the state
•  attempts to mitigate national and civic values
•  resistance to ideology that would be a particular property 

of a group or institution
•  openness to changes to the civilisation.

He also sees the Solidarity phenomenon as having elements 
qualifying it as a social movement, sometimes as a revolutiona-
ry movement, and sometimes as a national uprising. Finally, he 
states that if the nature of Solidarity would have to be decided, 
some areas will remain vague, as due to its various aspects and 
dimensions, Solidarity is a social movement, a revolution, and  
the originator of a national uprising all at the same time.

Some say, however, that within the meaning of Polish experien- 
ces, Solidarity is a confederation. During the First Republic  
of Poland, confederation meant a local or national association 
of citizens established to achieve common goals. Therefore, it  
was not a political party nor a political faction. As an associa- 
tion of free citizens, Solidarity had two purposes: national-  
and liberty-oriented, and social having its source in the sense 
of social justice. These will be present throughout the history 
of the Union, in its decisions and actions. These two aspects 
will occur at different times, under different circumstances, 
with different strengths and intensities.

Mass workers’ demonstrations in 1980 were largely dictated 
by disagreements on the living conditions during the late 
People’s Republic of Poland, and resulted also from a sense 
of violation of human dignity, especially of the working class. 
The human dignity category had its source in Catholic social 
science. Father Prof. Władysław Piwowarski, a main figure 
among the theorists of social science of the Catholic Church, 
clearly defines that “dignity reflects the ability of a person to 
act freely and wilfully, to develop intellectually, and morally”. 
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zakotwiczone są właśnie w  godności osoby ludzkiej, również 
godności pracownika. Każdy czyn ludzki, w tym też praca jest 
wyrazem i manifestacją osoby ludzkiej, jak to ujął papież Karol 
Wojtyła w swym dziele Osoba i czyn.

Przywiązanie do religii, Kościoła i  wartości reprezentowanych 
przez dominujące w  Polsce wyznanie było w  spontaniczny 
sposób manifestowane od początków NSZZ „Solidarność”. Nie-
przypadkowo na bramach Stoczni Gdańskiej i  innych strajkują-
cych zakładów pracy dominowały portrety Ojca Świętego Jana 
Pawła II i obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej. Ta wrażliwość 
na wartości transcendentne także kształtuje charakter Solidar-
ności. Zasady katolickiej nauki społecznej: dobra wspólnego, 
solidarności, miłości społecznej, pomocniczości, sprawiedliwo-
ści społecznej traktowane są powszechnie przez ludzi Solidar-
ności jako pożądane zasady życia społecznego. Odnosi się to 
do pojmowania zorganizowanego życia społecznego, w  tym 
również zasad działania związku zawodowego. Fundamentalne 
funkcje związku zawodowego: rewindykacyjne (dla sprawiedli-
wości), partycypacyjne (dla odpowiedzialności), wychowawcze 
(dla osobowego rozwoju) wprowadzone są wprost z  praktycz-
nego rozumienia godności osoby ludzkiej. Mając na uwadze te 
podstawowe, często intuicyjnie wychwycone funkcje, łatwiej 
zrozumieć charakter działalności NSZZ „Solidarność”.

Z  tak zarysowanego rodzącego się, a  później dojrzewają-
cego charakteru Związku wynika też sposób jego działania. 
Prof. Franciszek Kampka w  swej pracy pt.: Istota i  zadania 
związków zawodowych w  świetle dokumentów społecznych 
Kościoła wyłuskuje trzy zasadnicze metody działania związ-
ków zawodowych: 1. negocjacje, 2. strajk – protest, 3. akcje 
informacyjne. Analizując sygnalizowane funkcje i metody dzia-
łania związku zawodowego, lepiej zrozumiemy działania Soli-
darności w  ciągu minionych 40 lat. Należą do nich rozmaite 
akcje, przedsięwzięcia i  ich skutki.

Porozumienia Okrągłego Stołu z kwietnia 1989 roku dla wielu 
ludzi oznaczały nadzieję na spełnienie marzeń właśnie o spra-
wiedliwości społecznej, poszanowaniu osoby ludzkiej, funkcjo-
nowaniu państwa polskiego i jego władz dla dobra wspólnego. 
Masowe zaangażowanie się ludzi Solidarności w  odtwarzanie 
struktur społecznych, mimo doznanych krzywd w  latach sta-
nu wojennego, dobitnie świadczy o  tych właśnie nadziejach. 
Z perspektywy czasu widać, że dla wielu graczy zasiadających 

In practice, the dignity of work, respect for the employee, and 
work over capital are indeed anchored in human and employee 
dignity. Each human act, including work, is an expression and 
manifestation of a person, as Pope Karol Wojtyła said in his 
work Osoba i czyn [A Person and an Act].

Attachment to religion, the Catholic Church and the values 
represented by the dominant faith in Poland have been sponta-
neously manifested since the beginning of NSZZ “Solidarity”. It 
is no accident that the gates of the Gdańsk Shipyard and other 
striking workplaces were dominated by portraits of Holy Father 
John Paul II and paintings of Our Lady of Częstochowa. This sen-
sitivity to transcendent values is also what shaped the nature of  
Solidarity. The principles of Catholic social science – common 
good, solidarity, social love, subsidiarity, and social justice – are  
commonly treated by the people of Solidarity as desirable  
principles of social life. This also refers to the understanding of 
organised social life, including the principles of operation of a 
trade union. The fundamental functions of a trade union – revin-
dication (for justice), participation (for responsibility), education 
(for personal development) – are introduced directly from the 
practical understanding of human dignity. The nature of NSZZ 
“Solidarity” is easier to grasp when bearing in mind these basic, 
often intuitively captured functions.

The manner of its operation also results from such an outli-
ned, emerging and later maturing nature. In his work entitled 
Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów 
społecznych Kościoła [The Nature and Tasks of Trade Unions in 
Light of Social Documents of the Catholic Church], Prof. Franci-
szek Kampka enumerates three basic methods of trade union 
operations: 1. negotiations, 2. strike – protest, and 3. infor-
mation campaigns. By analysing the signalled functions and 
methods of trade union operations, we will better understand 
the activities of Solidarity over the past 40 years. They inclu-
de various actions and undertakings, and their consequences.

For many, The Round Table Agreement of April 1989 meant 
hope that their dreams about social justice, respect for human 
beings, and the functioning of the Polish state and its autho-
rities for the common good would finally be realised. The mass  
involvement of Solidarity activists in the reconstruction of 
social structures, despite the harm they sustained during mar- 
tial law, is clear evidence of these hopes. In hindsight, we can 
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przy okrągłym stole mebel ten był tylko narzędziem i pretek-
stem do utrzymania władzy, włączenia się do niej bądź służył 
do jej wykorzystania. Przez następne lata publicyści, polito-
lodzy i  politycy wielokrotnie zajmowali się oceną Okrągłego 
Stołu, ale te kontrowersje pozostawiamy dalszemu życiu. Dla 
naszych rozważań istotna jest zawartość Porozumień Okrągłe-
go Stołu, które w warstwie merytorycznej stanowiły zasadni-
czą zmianę kierunku dalszych losów państwa i jego obywateli.

Charakter tego dokumentu pokazuje jego kompozycja i  treść. 
Dominują w nim sprawy systemowo-polityczne i gospodarcze, 
jak choćby:
•  stanowisko w sprawie reform politycznych
•  stanowisko w  sprawie polityki społecznej i  gospodarczej 

oraz reform systemowych
•  sprawozdanie z podzespołu do spraw reform prawa i sądów
•  sprawozdanie z podzespołu do spraw masowego przekazu
•  protokół końcowy grupy roboczej do spraw samorządu 

terytorialnego
•  protokół końcowy grupy roboczej do spraw stowarzyszeń.

Tym politycznym i  gospodarczym ustaleniom towarzyszyły 
również dokumenty z  zakresu szeroko rozumianej polityki 
społecznej. Zaliczyć do nich należy:
•  stanowisko podzespołu do spraw polityki mieszkaniowej
•  stanowisko dotyczące socjalnej problematyki wsi i  inne 

dokumenty podzespołu do spraw rolnictwa
•  protokół końcowy podzespołu do spraw zdrowia
•  ustalenia i stanowisko podzespołu do spraw młodzieży
•  stanowisko w sprawie pluralizmu. 

Wydawca Porozumień Okrągłego Stołu, czyli NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, we wstępie do publi-
kacji również dotyka wskazanych wyżej dwóch celów Związku 
(ogólnonarodowego i wolnościowego oraz społecznego). Pisze 
wprost, że: „rozważając zagrożenia i  szanse, jakie rysują się 
na polskim horyzoncie, uczestnicy Okrągłego Stołu zakreślili 
ramy, w  jakich Polacy mogą się porozumieć w  przyszłości. 
W  zawartych umowach o  kierunkach reform politycznych, 
o reformach gospodarczych i polityce społecznej, o pluralizmie 
związkowym, jak też o niezbędnych zmianach w różnych dzie-
dzinach życia polskiego znajdują się przyrzeczenia i  zapowie-
dzi działań władz i działań sił społecznych, znajdują się także 
zapisy rozbieżności, konfliktowych postulatów i  interesów”.

see that for many players sitting at the round table, this piece 
of furniture was only a tool and pretext for maintaining power 
or joining the new power structure, or a tool for the exercise 
of power. In the following years, publicists, political scientists, 
and politicians have tried to evaluate the Round Table many 
times, however these controversies we leave for the future. 
The important thing for our deliberations is the content of the 
Round Table Agreement, which substantively, constituted a 
significant change in the direction of the state and its citizens.

The nature of this document shows its composition and con-
tent. It is dominated by systemic, political, and economic issu-
es such as:
•  position on political reforms
•  position on social and economic policy and system reforms
•  report from the subteam for legal and court reforms
•  report from the subteam for mass media
•  final protocol of the working group for local government 

affairs
•  final protocol of the working group for associations.

These political and economic arrangements were also accom-
panied by documents in the field of broadly understood social 
policy, including:
•  position of the subteam for housing policy
•  position on the social issues of rural areas and other docu-

ments of the subteam for agriculture
•  final protocol of the subteam for healthcare
•  findings and position of the subteam for youth affairs
•  position on pluralism.

In the introduction to the publication, the publisher of The Round 
Table Agreement, i.e. NSZZ “Solidarity” of the Warmińsko-Ma- 
zurskie Region, also touches on the above-mentioned objecti-
ves of the Union (national, freedom, and social). They expressly 
write that: “considering the threats and opportunities that ari-
se on the Polish horizon, the participants of the Round Table 
set out the framework in which Poles can communicate in the 
future. The concluded agreements on the directions of political 
reforms, economic reforms, and social policy, trade union plura-
lism, as well as the necessary changes in various areas of Polish 
life including promises and announcements of actions to be 
taken by the authorities and actions of social forces, as well as 
provisions on discrepancies, conflict postulates and interests”.
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Nie wchodząc w  naturę negocjacji okrągłostołowych, w  kon-
trowersje polityczne i historyczne – z pewnością ciekawe, lecz 
w  określonych sprawach niewiele wnoszące – należy stwier-
dzić, że porozumienia okrągłostołowe, których sygnatariu-
szami byli również działacze NSZZ „Solidarność” występujący 
w imieniu całego Związku, otwierały cały ciąg porozumień sta-
bilizujących sytuację w kraju poprzez uwzględnienie w polity-
ce państwa istotnych kwestii społecznych.

Pakt o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształ-
cania był kolejnym porozumieniem, a  nawet – rzec można –
pierwszą umową społeczną zawartą pomiędzy ówczesnym 
rządem Hanny Suchockiej a Niezależnym Samorządnym Związ-
kiem Zawodowym „Solidarność” i  Konfederacją Pracodaw-
ców Polskich. Porozumienie to zawarto 23 lutego 1993 roku, 
w okresie napiętej sytuacji wynikającej z niepokojów społecz-
nych. Były one spowodowane spadkiem poziomu życia, wzro-
stem bezrobocia i brakiem akceptacji wielu form prywatyzacji 
przedsiębiorstw. Ten nieco już zapomniany dokument ma do 
dziś niebagatelne znaczenie. Regulował bowiem obszary, które 
do tej pory były, z  punktu widzenia formalnoprawnego, terra 
incognita.

W  części pierwszej dokument opisywał instrumenty i  proces 
prywatyzacji przedsiębiorstw, określając m.in. partycypa-
cję pracowników w  akcje bądź w  udziały prywatyzowanych 
przedsiębiorstw. W  części drugiej opisywał funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa państwowego i  jego finansowanie. W  części 
trzeciej, chyba najważniejszej, rozstrzygał uregulowanie spraw 
socjalnych, w tym m.in. zawieranie układów zbiorowych pracy, 
ochronę roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pra-
codawcy, tworzenie zakładowych funduszy świadczeń socjal-
nych oraz określał zasady bezpieczeństwa i  higieny pracy. Ta 
część dokumentu, po raz pierwszy po prawie 4 latach trans-
formacji, cywilizowała stosunki pracy w przedsiębiorstwach. To 
na podstawie tamtych zapisów zostały stworzone akty praw-
ne w  formie ustaw, które po zmianach funkcjonują do dzisiaj. 
Omawiany pakt zawierał wiele załączników dotyczących poro-
zumienia, m.in. w sprawie tempa wzrostu poziomu konsumpcji 
zbiorowej, który – jak uzgodniono – nie mógł być mniejszy od 
połowy tempa wzrostu produktu krajowego brutto.

Analizowane porozumienie, choć w wielu punktach straciło już 
swoją aktualność, jest nadal obowiązujące, ponieważ nigdy 

Without discussing the nature of the Round Table negotia-
tions, or the political and historical controversies – certainly 
interesting, but in certain cases, not contributing very much 
– it should be stated that the Round Table Agreement signa- 
tories, which included activists of NSZZ “Solidarity”, acting 
on behalf of the entire Union, opened an entire series of 
agreements stabilising the situation in the country by taking 
important social issues into account in state policy.

Pakt o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształ-
cania [The Pact about a state enterprise during the transfor-
mation] was another agreement, and it could even be said 
to be the first social agreement concluded between the then 
government of Hanna Suchocka and the Independent and Self- 
Governing Trade Union “Solidarity” and the Confederation of 
Polish Employers. This Agreement was concluded on 23 Febru-
ary 1993, during a period of tensions due to social unrest. They 
were caused by a decrease in the quality of life, an increase in 
unemployment, and many forms of privatisation of enterprises 
being not accepted. This slightly forgotten document is still 
of great importance today. This is because it regulated areas 
that were until that time a formal and legal terra incognita.

In the first part, the document described the instruments and 
process of privatisation of enterprises, defining, among other 
things, the participation of the employees in stocks or shares 
of the privatised enterprises. In the second part, it described 
the functioning of a state-owned enterprise and its financing. 
In part three, probably the most important one, it determined 
the regulation of social matters, including entering into collective 
labour agreements, protecting employee claims in the event of 
the employer’s insolvency, and creating company social benefit 
funds. It also defined the principles of occupational health and 
safety. This part of the document, for the first time after almost 4 
years of transformation, civilised employment relations in enter-
prises. On the basis of these provisions, legal acts were created 
in the form of acts which, after some amendments, still remain 
in force today. The discussed pact contained many appendices 
to the agreement, including on the rate of growth of the level of 
collective consumption, which – as agreed – could not be lower 
than half of the rate of growth of the gross domestic product.

The analysed agreement, although no longer up to date in 
many areas, is still in force, as none of the parties terminated 
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przez żadną ze stron nie zostało wypowiedziane. Stanowi też 
przykład jednego z  pierwszych tego typu porozumień spo-
łecznych, wyprzedzając słynne porozumienie z  Toledo (1995). 
Układające się strony miały tego świadomość, skoro w  pre-
ambule do Paktu o  przedsiębiorstwie… zapisały, że uznają za 
„nadrzędne oparcie zbiorowych stosunków pracy na zasadzie 
dialogu społecznego między władzą publiczną, organizacjami 
pracowników i  pracodawców w  celu wspólnego dążenia do 
podniesienia poziomu życia, rozwoju gospodarki i  poprawy 
warunków pracy” oraz „w  celu dostosowania przepisów pol-
skiego prawa do prawodawstwa Międzynarodowej Organizacji  
Pracy i  […] stopniowej harmonizacji z  przepisami Wspólnot 
Europejskich”. Dokument ten, będący niewątpliwie efektem  
rozpoczynającego się dialogu społecznego, wyprzedził o  rok 
instytucjonalną formułę powstania Komisji Trójstronnej  
ds. Społeczno-Gospodarczych.

Pakt o przedsiębiorstwie…, choć kapitalny w swym znaczeniu, 
nie uspokoił nastrojów społecznych. Kształt ustawy budżeto-
wej na 1993 rok, zawierającej cięcia budżetowe również w sfe-
rze socjalnej, obniżającej m.in. wbrew Konstytucji świadcze-
nia społeczne (zamrożenie emerytur) i  wzrost wynagrodzeń, 
dodatkowo wpływał na niezadowolenie społeczne. Ubocznym 
efektem tej ustawy budżetowej były zwroty tych świadczeń 
w  formie tzw. buzkowego (wprowadzonego kilka lat później, 
za rządów AWS).

Jednak bezpośrednim skutkiem takiego stanu było zgłoszenie 
votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej i  jego upadek 
ze wszystkimi późniejszymi konsekwencjami. Nie wchodząc 
w tym miejscu w rozważania, czy istniały wówczas inne moż-
liwości niż tylko wcześniejsze wybory parlamentarne, należy 
stwierdzić, że przyniosły one kilkuletni zastój, a z nim zmianę 
taktyki NSZZ „Solidarność”. 

Patologie życia społeczno-gospodarczego za rządów SLD–PSL 
(1993–1996), w  tym m.in.: hamowanie wzrostu płac poprzez 
tzw. popiwek, afery gospodarcze, powstanie spółek nomen-
klaturowych i inne objawy patologii życia społecznego i gospo-
darczego, nakładały na Związek obowiązek odpowiedzi. Odpo-
wiedzią na tę sytuację były z jednej strony protesty społeczne: 
marsze protestacyjne (Warszawa: 2 lutego, 7–12 marca, 27 maja 
1994) i strajki (Huta „Lucchini”: 1 lipca 1994, 33-dniowy strajk 
głodowy służby zdrowia i oświaty). Innym instrumentem, który 

it. It is also an example of one of the first social agreements 
of this type, preceding the famous Toledo agreement (1995). 
The parties were aware of this since the preamble to the Pact 
about… states that they consider “basing collective employ-
ment relations on the principles of social dialogue between the 
public authorities, employee organisations, and employers in 
order to jointly strive to improve the level of life, develop the 
economy and improve working conditions as paramount”, and 
“in order to adjust the provisions of Polish law to the legisla-
tion of the International Labour Organization and […] gradual 
harmonisation with the provisions of European Communities”. 
This document, which was undoubtedly an effect of the initial 
social dialogue, was ahead of the institutional formula on the 
establishment of the Trilateral Commission for Social and Eco-
nomic Affairs by a year.

The Pact about…, although of capital importance, failed to pla-
cate social attitudes. The shape of the Budget Act for 1993, 
containing budget cuts also in the social sphere, reducing, 
among other things, against the Constitution, social benefits 
(freezing of retirement pensions) and increasing remunera-
tions, also influenced social dissatisfaction. A side effect of 
this budget act was reimbursement of these benefits in the 
form of the so-called “Buzkowe” (introduced several years 
later under an AWS government).

However, a direct effect of such a state was a vote of no con-
fidence for the government of Hanna Suchocka being passed 
and its fall, with all subsequent consequences. Without deli-
berating on whether there were other possibilities than just 
earlier parliamentary elections, it should be stated that they 
brought about a few years of stagnation, and with it, a change 
in tactics for NSZZ “Solidarity”. 

The pathology of socio-economic life under the SLD-PSL 
governments (1993–1996), including: impeding wage grow- 
th through so-called “popiwek” tax, economic scandals, 
establishment of companies run by party officials and other 
symptoms of pathology of social and economic life, imposed 
an obligation to respond on the Union. One of the answers 
was social protests: marches (Warsaw: 2 February, 7–12 
March, 27 May 1994) and strikes (Lucchini Metalworks: 1 
July 1994, 33-day hunger strike of healthcare and education 
professionals). Another instrument launched by the Union 
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uruchomił Związek, było organizowanie społeczeństwa wokół 
spraw ogólnospołecznych i państwowych.

Obywatelski projekt Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Projekt obywatelski NSZZ „Solidarność”, War-
szawa–Gdańsk, czerwiec 1994 roku) – inicjatywa Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” skupiła wokół problemu projektowania 
ustroju niepodległej Polski szerokie środowiska: związkowe, 
prawnicze, społeczne. Prace nad tym dokumentem tworzyły 
podwaliny pod przyszły sojusz środowisk i ugrupowań prawico-
wych. Jednocześnie środowiska te uzgodniły spójne elementy 
programowe. Zapisy zawarte w projekcie sankcjonowały kon-
stytucyjne prawa pracownicze: prawo do rokowań i  układów 
zbiorowych (art. 42), maksymalny 40-godzinny tygodniowy 
wymiar czasu pracy, ochronę stosunku pracy (art. 37), par-
tycypację pracowników w  zarządzaniu zakładem pracy. Nie-
stety, projekt wniesiony do sejmowej Komisji Konstytucyjnej 
tylko w niewielkim stopniu został wykorzystany w pracach tej 
komisji. Namacalnym efektem wykonanej pracy było właśnie 
stworzenie środowiska szerszego społecznie i  przychylnego 
programowi NSZZ „Solidarność”.

Podobna inicjatywa Solidarności, będąca odpowiedzią na pato-
logiczną prywatyzację majątku narodowego i przejmowanie go 
przez środowiska postkomunistyczne, została sformułowana 
w  postaci obywatelskiego wniosku o  referendum w  sprawie 
powszechnego uwłaszczenia obywateli. Projekt ten, przygo-
towany przez NSZZ „Solidarność”, został poddany pod refe-
rendum, które odbyło się 18 lutego 1996 roku. Zbyt niska fre-
kwencja (32,4% przy wymaganym minimum co najmniej 50%) 
spowodowała, że w tym głosowaniu projekt przepadł, mimo że 
aż 94,5% uczestniczących w  referendum opowiedziało się za 
powszechnym uwłaszczeniem.

Te dwie inicjatywy obywatelskie Solidarności udowodniły siłę 
Związku do organizowania społeczeństwa. A  przecież spraw-
ność społecznego organizowania wokół istotnych inicjatyw 
jest ważną cechą każdej organizacji. Jednocześnie sprawność 
ta pokazuje społeczną siłę, akceptowalność, a  więc też – 
skuteczność.

To właśnie umożliwiło zawiązanie Akcji Wyborczej Solidarność. 
VIII Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w  Poznaniu (26–28 
czerwca 1996) stwierdził w  swej uchwale, że: „Wygranie 

was to organise the society around the general social and 
state affairs.

Civic Draft of the Constitution Project (Konstytucja Rzeczy- 
pospolitej Polskiej. Projekt obywatelski NSZZ “Solidarity”,  
Warsaw - Gdańsk, June 1994) – the initiative of the Natio-
nal Commission of NSZZ “Solidarity” focused a broad com- 
munity – union, legal, and social circles – on the problem of 
designing the system of independent Poland. Work on this 
document created the foundations for future alliances of 
right-wing communities and groups. At the same time, these 
communities agreed on consistent programme elements. The 
provisions included in the signed draft sanction the constitu-
tional workers’ rights: the right to negotiations and collective 
agreements (Article 42), a maximum of 40 hours of work/
week, protection of the employment relationship (Article 37), 
and the participation of employees in the management of the 
workplace. Unfortunately, the draft submitted to the Parlia-
mentary Constitutional Commission was only used to a small 
extent during its works. A material effect of the work was 
the creation of a wider, in social terms, environment that was 
more favourable towards NSZZ “Solidarity”.

A similar initiative of Solidarity in response to the patholo- 
gical privatisation of national assets and them being taken 
over by post-communist circles was formulated in the form 
of a civic motion for a referendum on the common affran-
chisement of the citizens. The project, prepared by NSZZ  
“Solidarity”, was put to a referendum on 18 February 1996. 
Excessively low turnout (32.4%, where the required minimum 
was 50%) resulted in the project not being adopted despite 
the fact that as many as 94.5% of the persons participating 
in the referendum were in favour.

These two civic initiatives of Solidarity proved the strength  
of the Union to organise the society. And after all, efficiency 
in organising the society around important initiatives is a vital 
feature of any organisation. At the same time, this efficiency 
shows social strength, acceptability, and thus, efficiency.

This enabled the establishment of the Akcja Wyborcza Soli-
darity party. The 8th National Convention of Delegates in 
Poznań (26–28 June 1996) stated in its resolution that: “Vic-
tory in the next parliamentary elections, taking power away 
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najbliższych wyborów parlamentarnych, odebranie w  demo-
kratyczny sposób władzy postkomunistom i neoliberałom jest 
konieczne, żeby zapewnić Polsce należne jej miejsce w świecie 
oraz godne życie jej obywateli”.

AWS w  latach 1997–2001, przy aktywnym wsparciu Związku, 
przeprowadziła głębokie reformy oparte na modelu samorzą-
dowym. Model ten pozostawał w korespondencji z zasadniczą 
częścią Uchwały programowej I  Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność” pt. Samorządna Rzeczpospolita. Główną 
inspiracją do tych zmian był fakt, że „postkomuniści zanie-
chali zasadniczych reform prowadzących do nowoczesności. 
Nie uzdrowili wielkiego przemysłu, nie uwłaszczyli społeczeń-
stwa poprzez prywatyzację i  reprywatyzację, doprowadzili do 
głębokiego kryzysu w  służbie zdrowia, nauce, oświacie i  kul-
turze” – reformy w tych dziedzinach deklarował program AWS.

Dodatkowo istotną częścią przygotowań Polski do wstąpienia 
w skład Unii Europejskiej stały się cztery wielkie reformy ustro-
jowe i społeczne. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma 
administracyjna kraju, która przyczyniła się do unowocześnie-
nia i decentralizacji struktur państwa. Powstały, oprócz istnie-
jących już gmin, samorządowe powiaty i województwa.

Niestety, część innych uchwalonych, koniecznych rozstrzyg- 
nięć prawnych nie weszła w  życie, gdyż została skutecz-
nie zawetowana przez ówczesnego prezydenta RP Aleksan-
dra Kwaśniewskiego. Do tych ustaw należały m.in.: ustawa 
o reprywatyzacji, reforma finansów publicznych, ograniczenie 
emerytur dla byłych funkcjonariuszy UB i SB.

Rzadko też się pamięta o  tym, że ówczesna większość par-
lamentarna ratyfikowała konkordat między Polską a  Stolicą 
Apostolską, a w tym czasie Polska wstąpiła do NATO.

Partycypacja NSZZ „Solidarność” w ówczesnym procesie refor-
mowania kraju była doniosła i  dotyczyła zarówno obecności 
znaczącej liczby związkowych parlamentarzystów w  Klubie 
Parlamentarnym AWS, jak również desygnowania przez Zwią-
zek do pracy w resortach odpowiednich kandydatów (L. Komo-
łowski, J. Pałubicki) i  przygotowania projektów aktów praw-
nych. Z  pewnością utworzenie AWS i  podjęcie zasadniczych 
reform było poważnym wyzwaniem dla Związku. Inną sprawą 
jest to, że wspomniane reformy w  późniejszych kadencjach 

from post-communists and neoliberals in a democratic way is 
necessary to ensure that Poland ascends to its rightful place 
in the world, and dignity to its citizens”.

Between 1997 and 2001, with active support of the Union, AWS 
conducted a deep reform based on the local government model. 
This model remained in correspondence with the essential part 
of The Programme Resolution of the 1st National Convention of 
Delegates of NSZZ “Solidarity” entitled Samorządna Rzeczpo- 
spolita. The main inspiration for these changes was the fact that 
the post-communists discontinued fundamental reforms that 
would modernise the country. They did not revitalise big indu-
stry, and they did not affranchise the society through privatisa-
tion and reprivatisation, which led to a deep crisis in healthcare, 
science, education, science, and culture – reforms in these are-
as were declared in the AWS programme.

In addition, four great systemic and social reforms became 
an important part of Poland’s preparations to join the Europe-
an Union. On 1 January 1999, the administrative reform of the 
country entered into force, which contributed to the moderni-
sation and decentralisation of state structures. Apart from the 
existing gminas, local governments at voivodeship and powiat 
levels were created.

Unfortunately, some other adopted, necessary legal decisions 
did not enter into force, as they were effectively vetoed 
by the then President of the Republic of Poland Aleksander 
Kwaśniewski. These acts included: the Act on reprivatisation, 
reform of public finances, reduction of retirement pensions 
for former UB and SB officers.

It is also rarely remembered that the parliamentary majority at 
the time ratified the concordat between Poland and the Holy 
See, and during that period, Poland joined NATO.

The participation of NSZZ “Solidarity” in the reforming of the 
country at that time was momentous and concerned both the 
presence of a significant number of trade union members in 
the AWS Parliamentary Club, as well as the Union designating 
appropriate candidates to work in ministries (L. Komołowski, J. 
Pałubicki) and the preparation of draft legal acts. Certainly, the 
establishment of AWS and the commencement of fundamental 
reforms was a serious challenge for the Union. Another matter 
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Sejmu zostały w  różnym stopniu zdeformowane. Dotyczy to 
szczególnie reformy służby zdrowia i oświaty.

Wyborcza porażka AWS i  jej dekompozycja spowodowały 
kolejną zmianę taktyki Związku. W  znacznym stopniu położo-
no nacisk na kampanie społeczne, które miały zmobilizować 
opinię publiczną i zorganizować ją wokół istotnych problemów 
społecznych. Do znanych i  istotnych kampanii ogłoszonych 
przez NSZZ „Solidarność” należą:
•  „Niskie płace barierą rozwoju Polski” (2007)
•  „Polska przyjazna pracownikom” (2007) 
•  „Godna praca, godna emerytura” (2008) 
•  „Solidarność na kryzys” (2009)
•  „Stop umowom śmieciowym” (2012)
•  „Sprawdzam polityka” (2014).

Chociaż brakuje badań przedstawiających skuteczność tych 
kampanii, można zauważyć, że przynajmniej w sprawach doty-
czących wzrostu wynagrodzeń i  świadczeń społecznych dwie 
kampanie („Niskie płace barierą rozwoju Polski” i „Godna pra-
ca, godna emerytura”) przyczyniły się do społecznego prze-
konania, że wzrost płac jest warunkiem wzmocnienia rynku 
poprzez wzmocnienie popytu wewnętrznego. 

Również kampania „Solidarność na kryzys” (kryzys lat 2007–
2009) przyczyniła się do społecznego ugruntowania wiedzy 
o naturze aktualnych trudności. 

Akceptację i popularność społeczną niewątpliwie zdobyła kam-
pania „Stop umowom śmieciowym”. Oznaczało to, że problem 
tzw. umów śmieciowych, czyli umów cywilnoprawnych, był 
prawdziwy i  istotny. Według Najwyższej Izby Kontroli w  2014 
roku, w  samej tylko administracji państwowej zatrudnionych 
było 40 tys. pracowników na umowy cywilnoprawne. Pewną 
odmianą tej patologii były wielokrotnie odnawiane umowy 
o  pracę na czas określony. Brak stabilizacji i  wiarygodności 
pracownika pracującego w  takim systemie wymagał także 
odpowiednich i w miarę skutecznych reakcji.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, w  związku z  nagminnie 
stosowanym procederem zatrudniania na czas określony, zło-
żyła we wrześniu 2012 roku skargę do Komisji Europejskiej. 
We wniosku Związek wskazywał na niedostosowanie obowią-
zującego w Polsce prawa pracy do unijnej dyrektywy mówiącej 

is the fact that the aforementioned reforms were distorted to 
a varying extent during subsequent terms of the Sejm. This 
applies, in particular, to the reform of healthcare and education.

The electoral failure of AWS and its decomposition resulted in 
another change of the Union’s tactics. Significant emphasis was 
placed on social campaigns aimed at mobilising public opinion 
and organising it around significant social issues. The known and 
significant campaigns announced by NSZZ “Solidarity” include:
•  “Niskie płace barierą rozwoju Polski” (2007) [Low Pay a Bar-

rier to Poland’s Development]
•  “Polska przyjazna pracownikom” (2007) [Worker-Friendly Poland] 
•  “Godna praca, godna emerytura” (2008) [Dignified Work, 

Dignified Retirement] 
•  “Solidarity na kryzys” (2009) [Solidarity for the Crisis]
•  “Stop umowom śmieciowym” (2012) [Stop Junk Contracts]
•  “Sprawdzam polityka” (2014) [Calling check on politicians].

Although there is no research showing the effectiveness of 
these campaigns, it can be noted that, at least in matters rela-
ted to the increase in remunerations and social benefits, two 
campaigns (“Niskie płace barierą rozwoju Polski” and “Godna 
praca, godna emerytura”) contributed to the social belief that 
pay increase is a prerequisite for strengthening the market by 
strengthening internal demand. 

Also the “Solidarity na kryzys” campaign (during the 2007–
2009 crisis) contributed to the social consolidation of know-
ledge about the nature of current difficulties. 

Social approval and popularity was undoubtedly won by the “Stop 
umowom śmieciowym” campaign. This meant that the problem 
of so-called junk contracts, i.e. civil law contracts, was real and 
important. According to the Supreme Audit Office, in 2014, sta-
te administration alone employed 40,000 people on the basis 
of civil law contracts. A certain variety of this pathology were 
the constantly renewed fixed-term employment contracts. The 
lack of stability and reliability for an employee working in such 
a system also required appropriate and effective reactions.

Due to the common procedure of employing people for a fixed 
term, the National Commission of NSZZ “Solidarity” filed a 
complaint with the European Commission in September 2012. 
In its motion, the Union pointed to the failure of Polish labour 
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o terminowych umowach o pracę. Skuteczne dopominanie się 
o  prawa pracownicze doprowadziło do nowelizacji Kodeksu 
pracy, która ograniczyła opisane patologie. Stało się to dopie-
ro po 7-letniej walce prawnej i medialnej (2019).

Kampania społeczna „Sprawdzam polityka”, zainicjowana 
przed kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego, miała 
na celu – jak to określił przewodniczący Piotr Duda – „rozlicze-
nie polityków z tego, co robią […], czas doprowadzić do sytu-
acji, że politycy będą bali się wyborców, a  nie szefa własnej 
partii”. Kampania ta opierała się na potrzebie transparentności 
życia publicznego, szczególnie odnośnie obietnic przedwybor-
czych i  ich realizacji.

Wydaje się, że wspomniane powyżej kampanie społeczne, pro-
wadzone w  duchu dialogu społecznego, znacząco przyczyniły 
się do sukcesu dialogu autonomicznego. Podpisane 13 mar-
ca 2009 roku porozumienie między związkami zawodowymi, 
w  tym NSZZ „Solidarność”, i  związkami pracodawców nazwa-
no Pakietem Działań Antykryzysowych przyjętym w  dialogu 
autonomicznym partnerów społecznych, reprezentowanych 
w  Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. To 
porozumienie jest przede wszystkim historycznym preceden-
sem. Po raz pierwszy bowiem w  III Rzeczypospolitej Polskiej 
pracodawcy i  pracownicy stworzyli wspólny pakiet działań, 
znany jako wspólny postulat do rządu RP. Wydarzenie to urasta 
wręcz do symbolu odpowiedzialności za kraj i sytuuje go pośród 
znaczących porozumień społecznych. Nie obejmuje wprawdzie 
pełnego kompleksu problemów, ale i  do tego nie pretenduje. 
Porusza te problemy, które są wspólnym przedmiotem zainte-
resowań obu stron dialogu społecznego: obszar wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych, obszar rynku pracy i stosunków pracy, 
obszar polityki gospodarczej. Wydarzenie to pozwala stwier-
dzić, że spotykane dotychczas próby wykorzystywania różnych 
i  często rozbieżnych interesów obu środowisk społecznych 
(pracodawcy, pracownicy) nie będą już tak łatwe do przepro-
wadzenia. Świadomość, ogólnie rzecz biorąc, wspólnych celów 
środowiska pracy została tym wydarzeniem wzmocniona.

Na początku lat 90. XX wieku okazało się, że istnieją barie-
ry, również formalnoprawne, które powodują, że dialog dwu-
stronny (pracodawcy – pracobiorcy, czyli związki zawodo-
we) jest niewystarczający, gdyż nie ma gwaranta realizacji 
ewentualnych porozumień. Zapisy Paktu o  przedsiębiorstwie 

law to comply with the EU directive on fixed-term employment 
contracts. The effective fight for employee rights resulted in 
the [Polish] Labour Code being amended, which limited the 
pathologies signed into law. This came to be only after a 7-year 
legal and media struggle (2019).

The “Sprawdzam polityka” social campaign, initiated before 
the election campaign to the European Parliament, was aimed 
at – as determined by Union President Piotr Duda – “holding 
politicians accountable for what they do […], it’s time to make 
it so that politicians are afraid of their constituents rather 
than the head of their party”. This campaign was based on 
the need for transparency of public life, in particular regarding 
pre-election promises and their implementation.

It seems that the social campaigns referred to above, conducted 
in the spirit of social dialogue, significantly contributed to the 
success of autonomous dialogue. The agreement signed on 13 
March 2009 between trade unions, including NSZZ “Solidarity”, 
and employers’ unions, was called the Pakiet Działań Antykryzy-
sowych [Anti-crisis Action Package] adopted in autonomous dia-
logue of social partners, represented in the Trilateral Commis-
sion for Social and Economic Affairs. This agreement is primarily 
a historical precedent, as for the first time in the 3rd Republic 
of Poland, employers and employees created a joint package of 
actions, known as a joint postulate for the Polish government. 
This event grew to be a symbol of responsibility for the country 
and places it among significant social agreements. However, it  
does not cover a complete complex of problems, but then again, 
it does not pretend to. It discusses these issues which are the 
common interest of both parties to the social dialogue: the 
areas of remunerations and social benefits, the labour market 
and employment relationships, and economic policy. This event 
allows for the conclusion that the attempts to take advantage 
of the different and often divergent interests of both commu-
nities (employers, employees) will no longer be so easy to carry 
out. In general, awareness of the common goals of the working 
community was strengthened by this event.

At the beginning of the 1990s, it turned out that there were 
barriers, including formal and legal ones, which resulted in bila-
teral dialogue (employer - employee, i.e. trade unions) being 
insufficient, as there was no guarantee of the implementation 
of possible agreements. Provisions of Pakt o przedsiębiorstwie 



249

państwowym w  trakcie przekształcania z  1993 roku przewi-
dywały sformalizowanie dialogu trójstronnego: pracodawcy – 
związki zawodowe – rząd. Na tej podstawie 24 lutego 1994 
roku ówczesny premier rządu RP – Waldemar Pawlak powo-
łał Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Dialog 
trójstronny byłby z  pewnością dobrym instrumentem do roz-
wiązywania problemów i  napięć społecznych, gdyby spełniał 
warunek konieczny. Skuteczność tego instrumentu zależy od 
działania w  dobrej wierze wszystkich stron dialogu, a  szcze-
gólnie strony rządowej. Rząd bowiem jest w  obecnym syste-
mie prawnym regulatorem i decydentem realizacji uzgodnień. 
Z  prawie 30-letniej historii dialogu trójstronnego w  Polsce 
i  jego osiągnięć można wyciągnąć wniosek, że mechanizm 
ten wielokrotnie zawodził. W  dużej mierze z  powodu braku 
regulacji prawnych. Ustawa o  Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych została uchwalona dopiero 6 lipca 
2001 roku, ponadto traktowanie przez niektóre rządy dialogu 
trójstronnego w  sposób wyłącznie formalny doprowadziło do 
kryzysu i zaniechania w praktyce stosowania tego regulatora. 
Klinicznym przykładem takiej sytuacji było załamanie się dia-
logu w  ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Go-
spodarczych w 2013 roku.

Praktycznie brak dialogu dotyczącego rządowego projektu 
podwyższenia wieku emerytalnego spowodował, że trzy cen-
trale związkowe (NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ) 26 lipca 2013 
roku zawiesiły udział swych przedstawicieli w  Trójstronnej 
Komisji. Paraliż trójstronnego dialogu wywołany tymi okolicz-
nościami trwał aż do 22 października 2015 roku, kiedy to pre-
zydent RP powołał skład nowej Rady Dialogu Społecznego, na 
podstawie nowej ustawy autorstwa związków zawodowych.

Pisząc o pozytywnej, projektodawczej roli NSZZ „Solidarność”, 
nie można jednocześnie zapominać, że Związek wielokrotnie 
w  ostatnich 40 latach pełnił rolę znaku sprzeciwu, który dla 
związku zawodowego jest działaniem niejako naturalnym, 
przypisanym do jego roli.

Franciszek Kampka, odwołując się do dokumentów społecz-
nych Kościoła, w  swej monumentalnej pracy o  istocie i  zada-
niach związków zawodowych stwierdza, że do podstawowych 
funkcji związków należy m.in. funkcja rewindykacyjna, a  do 
głównych metod działania zalicza się protest, w  tym także 
strajk. Problemem byłoby jedynie nadmierne wykorzystywanie 

państwowym w trakcie przekształcania [Pact about a state 
enterprise during transformation] of 1993 provided for the for-
malisation of trilateral dialogue: employers - trade unions - the 
government. On this basis, on 24 February 1994, the then Prime 
Minister of the Republic of Poland, Waldemar Pawlak, appoin-
ted the Trilateral Social and Economic Commission. Trilateral 
dialogue would certainly be a good instrument to solve social 
problems and tensions, if it meets the necessary condition. The 
effectiveness of this instrument depends on the parties to the 
dialogue acting in good faith, in particular on the government 
side, because under the current system, the government is 
the regulator and decision-maker in terms of implementing 
the arrangements. The nearly 30 years of history of trilateral 
dialogue in Poland and its achievements lead to the conclusion 
that this mechanism has failed many times before. These failu-
res were largely attributable to a lack of legal regulations. The 
Act on the Trilateral Commission for Social and Economic Affairs 
(Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodar-
czych) was adopted quite late – on 6 July 2001 – and moreover, 
the treatment of trilateral dialogue by some governments only 
led to a crisis for all intents and purposes, to abandoning this 
regulatory instrument. A clinical example of such a situation 
was the collapse of dialogue under the Trilateral Committee 
for Social and Economic Affairs in 2013.

In practice, the lack of dialogue concerning the government 
project to increase the retirement age resulted in three trade 
unions (NSZZ “Solidarity”, OPZZ, and FZZ) suspending the par-
ticipation of their representatives in the Trilateral Commission 
on 26 July 2013. The paralysis of the trilateral dialogue caused 
by these circumstances lasted until 22 October 2015, when the 
President of the Republic of Poland appointed a new Social Dialo-
gue Council on the basis of the new act created by trade unions.

When discussing the positive role of NSZZ “Solidarity” in  
terms of submitting act drafts for voting, we cannot forget 
that in the last 40 years, the Union has many times taken on 
the role of an opposing force, which is, in a way, a natural 
state for a trade union, assigned to its role.

In his monumental work on the essence and tasks of trade 
unions, Franciszek Kampka, referring to the social documents 
of the Church, states that the basic functions of unions inclu-
de, among other things, revindication, and the main methods 
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wspomnianych metod i  funkcji. NSZZ „Solidarność” wielokrot-
nie podejmował protesty publiczne, rzadziej strajki, zawsze 
jednak w obrębie przypisanych związkom zagadnień. Chodziło 
bowiem o  problemy bezrobocia, sprawiedliwej płacy, warun-
ków pracy i  systemu zabezpieczeń społecznych. Franciszek 
Kampka wszystkie wyliczone problemy zalicza do obszarów 
objętych funkcją rewindykacyjną związków zawodowych. Jeśli 
chodzi o  metody działania, to również NSZZ „Solidarność” nie 
preferował jednej tylko z  tych metod, na przykład strajku.

Franciszek Kampka wylicza trzy naturalne metody działania 
związków zawodowych: negocjacje, strajk, akcje propagando-
we. Wszystkie one były stosowane przez NSZZ „Solidarność”, 
najczęściej negocjacje i  akcje propagandowe (kampanie spo-
łeczne). Do spektakularnych protestów prowadzonych przez 
Związek należą z pewnością akcje:
•  przeciwko Narodowym Funduszom Inwestycyjnym (NFI) 

(1995) 
•  tydzień protestów przeciwko antyspołecznej polityce rządu 

(2002)
•  ogólnopolska manifestacja (2011)
•  Ogólnopolskie Dni Protestu (2013)
•  strajk generalny na Śląsku i  w  Zagłębiu Dąbrowskim (2013) 

oraz późniejsze referendum ogólnokrajowe
•  protesty przeciwko likwidacji kopalń (2015).

We wszystkich tych akcjach chodziło o  podstawowe proble-
my pracownicze. W  pierwszej z  nich protest skierowany był 
przeciwko zapisanym w  ustawie o  NFI sposobom zarządzania 
tymi funduszami, a w konsekwencji przedsiębiorstwami. Zda-
niem Związku rodziły one niebezpieczeństwo braku odpowied-
niego zainteresowania menedżmentu powierzonymi firmami, 
a w konsekwencji groziły likwidacją tych firm. 

W  drugiej akcji Związek sprzeciwiał się likwidacji większości 
pracowniczych uprawnień (emerytur pomostowych, zasiłków) 
wprowadzonych z inspiracji NSZZ „Solidarność” w okresie rzą-
dów AWS, a znoszonych przez ekipę SLD–PSL.

W ogólnopolskiej manifestacji, która zgromadziła w Warszawie 
30 czerwca 2011 roku ok. 60 tys. związkowców ze wszystkich 
regionów i  branż, protestowano przeciwko zamknięciu stocz-
ni w  Gdańsku i  Szczecinie, podwyżkom podatków, rosnącemu 
bezrobociu i  biedzie. Petycja, którą wręczono w  Kancelarii 

of action include protests, which also means strikes. A prob- 
lem would emerge only if these methods and functions 
are used excessively. NSZZ “Solidarity” has repeatedly held  
public protests and, less frequently, strikes, but always within 
issues assigned to trade unions. Those were connected with 
the issues of unemployment, fair pay, working conditions, and 
social security. Franciszek Kampka includes all of the listed 
problems in the areas covered by the revindication function 
of trade unions. In terms of methods, NSZZ “Solidarity” did 
not have a preference for any one of them, such as strikes.

Franciszek Kampka gives three natural methods of operation 
of trade unions: negotiations, strikes, and propaganda actions. 
NSZZ “Solidarity” has made use of all of them, most often 
negotiations and propaganda actions (social campaigns). 
Spectacular protests conducted by the Union would certainly 
include the following actions:
•  against the National Investment Funds (NFI) (1995) 
•  a week of protests against the anti-social policy of the 

government (2002)
•  nationwide manifestation (2011)
•  National Days of Protest (2013)
•  general strike in Silesia and in Zagłębie Dąbrowskie (2013) 

and later, a national referendum
•  protests against liquidation of mines (2015).

All of these actions focused on basic employee problems. In 
the first one, the protest was directed against the methods of 
managing these funds provided for in the Act on the National 
Investment Funds (Ustawa o NFI) and, consequently, enter-
prises. In the Union’s opinion, they gave rise to the risk of a 
lack of adequate interest on the part of the management in 
the companies entrusted thereto, which put those companies 
at risk of liquidation. 

In the second action, the Union opposed the liquidation of the 
majority of employee rights (bridging pensions, allowances) 
introduced on the initiative of NSZZ “Solidarity” during AWS 
rule, and abolished by the SLD-PSL coalition.

In the nationwide demonstration, which gathered about 60,000 
trade union members from all regions and industries in War-
saw on 30 June 2011, the protest concerned the closure of 
the shipyards in Gdańsk and Szczecin, tax increases, growing 
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Premiera, zawierała żądania: podniesienia płacy minimalnej, 
zwiększenia funduszy na walkę z bezrobociem, podwyższenia 
progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjal-
nych, regulacji podatku akcyzowego, renegocjacji pakietu kli-
matycznego i zniesienia umów śmieciowych.

Związek w ramach Ogólnopolskich Dni Protestu przeprowadził 
11–14 września 2013 roku spektakularne akcje różnego rodza-
ju. Wszystkie one (dyskusje otwarte, miasteczko namiotowe, 
200-tysięczna demonstracja w stolicy 14 września 2013 roku) 
były prowadzone wspólnie przez trzy centrale związkowe 
(NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ). W  przedstawionych dziewię-
ciu postulatach domagano się:
•  wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy
•  wzmocnienia demokracji bezpośredniej (referenda obywa- 

telskie)
•  szybkiego wzrostu płacy minimalnej
•  wycofania się z podwyższenia wieku emerytalnego
•  pełnego wykorzystania funduszy na walkę z bezrobociem
•  podniesienia progów dochodowych upoważniających do 

świadczeń rodzinnych i socjalnych
•  ograniczenia umów śmieciowych
•  polepszenia warunków w służbie zdrowia i oświacie
•  pełnej realizacji pakietu antykryzysowego z 2009 roku.

Kolejny poważny protest przeprowadzono 26 marca 2013 roku. 
Był to pierwszy po 30 latach strajk generalny obejmujący Śląsk, 
wzięło w nim udział ok. 85 tys. pracowników z 400 zakładów. 
Wśród postulatów Międzyzakładowego Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego znalazły się żądania: wycofania przez rząd 
elastycznego czasu pracy, przyjęcia obywatelskiego projek-
tu (NSZZ „S”) o  wzroście płacy minimalnej, likwidacji umów 
śmieciowych. Tego samego dnia w 16 miastach wojewódzkich 
odbyły się pikiety, podczas których wyrażano poparcie dla 
strajkujących na Śląsku pracowników. Te ogromne protesty 
z  pewnością uzmysłowiły rządzącym skalę niezadowolenia, 
która za kilkanaście miesięcy doprowadziła do przegranych 
wyborów przez rządzącą wówczas koalicję PO–PSL.

W  styczniu 2015 roku na Śląsku doszło do masowych pro-
testów przeciwko planom rządu zmierzającym do likwidacji 
kopalń węgla kamiennego (Bobrek, Brzeszcze, Pokój, Sośnica-
-Makoszowy). Skutkiem tego protestu było podpisanie porozu-
mienia z  rządem, który wycofał się z  tych planów.

unemployment and poverty. The petition presented at the Chan-
cellery of the Prime Minister included the following demands: 
raising the minimum wage, increasing the funds for comba-
ting unemployment, increasing the income thresholds entitling 
access to social benefits, regulation of excise duty, renegotia-
tion of the climate package, and abolition of junk contracts.

As part of the National Days of Protest on 11–14 September 2013, 
the Union carried out spectacular campaigns of various natu-
re. All of them (open discussions, tent town, 200,000-people 
demonstration in the capital city on 14 September 2013) were  
conducted jointly by three trade unions (NSZZ “Solidarity”, 
OPZZ, FZZ). The nine postulates presented included the follow- 
ing demands:
•  withdrawal of anti-employee amendments to the Labour 

Code
•  strengthening direct democracy (civil referenda)
•  rapid increase of the minimum wage
•  withdrawal from increasing the retirement age
•  full use of funds for combating unemployment
•  increasing income thresholds authorising family and social 

benefits
•  restrictions on junk contracts
•  improvement of conditions in health care and education
•  full implementation of the 2009 anti-crisis package.

Another serious protest was carried out on 26 March 2013. It was 
the first general strike covering all of Silesia in 30 years, and it 
was attended by approx. 85,000 employees from 400 work esta-
blishments. The postulates of the Inter-Enterprise Protestation 
and Strike Committee included the following demands: withdra-
wal of flexible work time by the government, adoption of a civic 
project (NSZZ “S”) on an increase in the minimum wage, liquida-
tion of junk contracts. On the same day, pickets were organised 
in 16 voivodeship capitals to express support for the striking 
workers in Silesia. These huge protests certainly impressed the 
scale of dissatisfaction on the ruling PO-PSL coalition, which in a 
dozen or so months led to them losing the elections.

In January 2015, mass protests against the government’s 
plans aimed at liquidating hard coal mines took place in Silesia 
(Bobrek, Brzeszcze, Pokój, Sośnica-Makoszowy). This protest 
resulted in signing an agreement with the government who 
withdrew from these plans.
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Znak sprzeciwu traktowany był przez NSZZ „Solidarność” jako 
znak ostrzegawczy dla rządzących, symboliczne czerwone 
światło w  ruchu drogowym. Na tym też polega rola ruchu 
związkowego. Bez zorganizowanego systemu ostrzeżeń grozi 
niekontrolowana katastrofa.

Jedną z konstytutywnych cech związku zawodowego jest par-
tycypacja, czyli uczestnictwo w podejmowaniu decyzji i pono-
szeniu za nie odpowiedzialności. Na poziomie zakładu pracy 
oznacza to uczestnictwo w  zakładowym dialogu społecznym 
dotyczącym spraw socjalnych, bezpieczeństwa pracy i  pozio-
mu wynagradzania. Poziom ogólnokrajowy, oprócz instytucjo-
nalnych form dialogu społecznego, wcześniej sygnalizowane-
go, zakłada szeroko rozumianą inicjatywę obywatelską.

Wśród wielu inicjatyw na szczególną uwagę zasługują obywa-
telskie projekty ustaw, które NSZZ „Solidarność” proponował 
samodzielnie bądź wspólnie z  innymi organizacjami społecz-
nymi. Chronologicznie ujmując, do takich inicjatyw należy 
zaliczyć:
•  obywatelski projekt Konstytucji RP (1994), wspomniany już 

wcześniej;
•  projekt powszechnego uwłaszczenia obywateli (1995 – 

VII KZD, 1996 – referendum), który zakładał przekazanie oby-
watelom udziału w  majątku narodowym (inicjatywa ta była 
odpowiedzią na oprotestowany przez związek program Naro-
dowych Funduszy Inwestycyjnych oraz wyprzedaży majątku 
narodowego w ramach tzw. prywatyzacji);

•  obywatelski projekt Ustawy o  przywróceniu Święta Trzech 
Króli, zainicjowany przez Region Ziemia Łódzka, poparło 
swymi podpisami ostatecznie 1 mln obywateli Polski. Sejm 
dwukrotnie (2008 i 2009) odrzucił projekt ustawy, lecz z ini-
cjatywy ówczesnego rządu we wrześniu 2009 roku uchwalił 
prawo przywracające dzień 6 stycznia jako wolny od pracy. 
Niewątpliwie bez tej inicjatywy obywatelskiej nie byłoby to 
możliwe;

•  obywatelski projekt ustawy o podniesieniu płacy minimalnej, 
pod którym Związek zebrał ponad 300 tys. podpisów i  któ-
ry został złożony w  Sejmie 18 czerwca 2011 roku. Niestety, 
również ten projekt nie uzyskał akceptacji Sejmu;

•  obywatelski wniosek o  przeprowadzenie referendum 
w  sprawie podniesienia wieku emerytalnego poparty został 
w  sumie przez 3 mln obywateli. Treść wniosku wraz z  pod-
pisami została złożona w  Sejmie 15 lutego 2012 roku. 

NSZZ “Solidarity” considered the sign of objection as a war- 
ning for those in power, a symbolic red light, which is one of 
the roles of trade unions. Without an organised system of war-
nings, there is the risk of an uncontrolled disaster.

One of the constitutive features of a trade union is parti-
cipation, i.e. taking part in decision-making and assuming 
responsibility for these decisions. At the level of a work esta-
blishment, this means participation in the enterprise’s social 
dialogue on social matters, work safety and remuneration 
levels. Apart from the institutional forms of social dialogue 
signalled previously, the national level assumes a broadly 
understood citizens’ initiative.

Among many initiatives, the civic draft acts proposed by NSZZ 
“Solidarity” on their own or together with other social orga-
nisations deserve particular attention. Chronologically, such 
initiatives include:
•  Civic Draft of the Constitution Project (1994), which was 

mentioned earlier herein;
•  a project of universal affranchisement of citizens (1995 – 

8th KZD, 1996 – referendum), which assumed that citizens 
will be given shares in national assets (this initiative was 
a response to the programme of the National Investment 
Funds and sales of national assets as part of the so-called 
privatisation, protested against by the Union);

•  a civic draft of the Act on restoring Three Kings’ Day (Usta-
wa o przywróceniu Święta Trzech Króli), initiated by the 
Ziemia Łódzka Region, which was ultimately supported and 
signed by 1,000,000 Polish citizens. The Sejm rejected the 
draft twice (2008 and 2009), but on the initiative of the 
government at the time, in September 2009, the legisla-
tor adopted it into law and restored 6 January as a public 
holiday. No doubt, this wouldn’t have been possible without 
the civic initiative;

•  civic draft act on increasing the minimum wage, under which 
the Union collected over 300,000 signatures and submitted 
it to the Sejm on 18 June 2011. Unfortunately, this draft was 
not approved by the Sejm either;

•  a civic motion for a referendum on increasing the retirement 
age was supported in total by 3,000,000 citizens. The con-
tents of the motion together with the signatures was sub-
mitted to the Sejm on 15 February 2012. Despite the recor-
d-breaking support for this initiative, on 30 March 2012, the 
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Pomimo rekordowego wręcz poparcia dla tej inicjatywy Sejm  
30 marca 2012 roku głosami większości parlamentarnej (PO–
PSL) wniosek ten odrzucił, a 11 maja tego roku podniósł wiek 
emerytalny – 67 lat zarówno dla kobiet, jak i  dla mężczyzn. 
Społeczną odpowiedzią były masowe protesty;

•  obywatelski projekt ustawy o  ograniczeniu handlu w  nie-
dzielę, zainicjowany przez branżową strukturę NSZZ „Soli-
darność” i  poparty przez 500 tys. podpisów, wpłynął do 
Sejmu 22 września 2016 roku. Ostatecznie ustawa została 
uchwalona w styczniu 2018 roku.

Z tej skrótowej prezentacji inicjatyw obywatelskich inspirowa-
nych przez NSZZ „Solidarność” wynika, że organizowanie spo-
łeczeństwa, tworzenie swoistego ruchu społecznego jest dla 
Solidarności cechą immanentną i  dość skuteczną. Jak widać, 
nie wszystkie inicjatywy przynosiły szybkie sukcesy, ale na 
pewno przyczyniały się do budowania świadomości społecz-
nej, a w konsekwencji, do zrealizowania nakreślonych celów.

Pisząc o  miejscu NSZZ „Solidarność” w  polskiej transformacji 
lat 1989–2020 z  konieczności należałoby ograniczyć wielość 
aspektów, które w minionym 40-leciu były udziałem Związku. 
Z kronikarskiego obowiązku trzeba wspomnieć tylko o niektó-
rych, jak choćby: prywatyzacja versus uwłaszczenie; lustracja 
versus amnezja historyczna; PRL, III RP, ciągłość versus cezu-
ra polityczna, zakres partycypacji pracowniczej, konstytucja 
obywatelska – konstytucja parlamentarna itd. Wielkość tych 
spraw wskazuje na obszar zainteresowań i  zakres odpowie-
dzialności przyjmowanej przez NSZZ „Solidarność”.

W  plany i  dokonania NSZZ „Solidarność” w  sposób szczegól-
ny wpisuje się okres, kiedy były zastępca przewodniczące-
go Komisji Krajowej Związku, późniejszy prezydent RP – Lech 
Kaczyński w trakcie kampanii wyborczej na urząd prezydenta 
RP zarysował podział polityczny równoznaczny z  programo-
wym podziałem: „Polska solidarna versus Polska liberalna”.

Objęcie władzy przez PiS i  prezydenta Andrzeja Dudę sprawi-
ło, że program Polski solidarnej był kontynuowany. Uchwalono 
i wprowadzono w życie postulaty, żądania i oczekiwania wysu-
wane przez NSZZ „Solidarność” od wielu lat. Do katalogu tych 
zdobyczy należą m.in.:
•  przywrócenie wieku emerytalnego: od 60 i  65 roku życia 

(1.10.2017)

Sejm rejected the motion with the votes of the parliamen-
tary majority (PO-PSL), and on 11 May of the same year, the 
retirement age was increased to 67 for both women and 
men. The society responded with mass protests;

•  the civic draft act on restricting trade on Sundays, initiated 
by the trade structures of NSZZ “Solidarity” and supported 
by 500,000 signatures, was submitted to the Sejm on 22 
September 2016. Ultimately, the Act was adopted in Janu-
ary 2018.

This short presentation of civic initiatives inspired by NSZZ 
“Solidarity” shows that organising society, creating a spe- 
cific social movement, is an immanent and quite effective 
feature for Solidarity. As we can see, not all initiatives bro-
ught about quick successes, but they certainly contributed 
to building social awareness, and consequently, to achieving 
the goals set.

When writing about the place of NSZZ “Solidarity” in the  
Polish transformation of 1989–2020, it is necessary to limit the 
multitude of aspects which the Union has participated in over 
the last 40 years. The chronicler’s obligation dictates some of 
these be mentioned, such as privatisation versus affranchise-
ment; vetting versus historical amnesty; PRL, III RP, continuity 
versus political censorship, scope of employee participation, 
civic constitution – parliamentary constitution, etc. The signi-
ficance of these cases indicates the area of interest and the 
scope of responsibility adopted by NSZZ “Solidarity”.

The plans and achievements of NSZZ “Solidarity” include  
in particular the period when the former deputy chairman of 
the National Commission of the Union, and later the President 
of the Republic of Poland, Lech Kaczyński, during his election 
campaign, outlined the political division that is equivalent 
to the programme division: “solidary Poland versus liberal 
Poland”.

The taking of power by PiS and President Andrzej Duda resul-
ted in the solidary Poland programme being continued. Postu-
lates, requests and expectations that have been made by NSZZ 
“Solidarity” for years have finally been passed and imple- 
mented. The catalogue of these achievements includes:
•  restoration of the retirement age to 60 for women and 65 

for men (1 October 2017)
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•  pierwsza dniówka z podpisaną umową o pracę (nowelizacja 
Kodeksu pracy – 1.09.2016)

•  minimalna stawka godzinowa (1.01.2017)
•  klauzule społeczne w zamówieniach publicznych (22.06.2016)
•  ograniczenie handlu w niedziele (1.03.2018).

Powyższy katalog nie jest zamknięty, należy do niego włączyć 
zarówno pozytywne regulacje prawne wysuwane przez bran-
żowe struktury związkowe (płaca minimalna pracowników 
niemedycznych, skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla 
nauczycieli i  ustalenie minimalnej kwoty dodatku za wycho-
wawstwo szkolne itp.) oraz rozwiązania systemowe (pluralizm 
związkowy w służbach mundurowych).

Nie oznacza to pełnej realizacji formułowanych postulatów, 
zawartych np. w  uchwałach programowych kolejnych Krajo-
wych Zjazdów Delegatów NSZZ „Solidarność”. Próbując jednak 
odpowiedzieć na pytanie o  miejsce bądź rolę NSZZ „Solidar-
ność” w przemianach 40-lecia, trzeba wskazać na to, że Zwią-
zek równolegle spełniał wiele ról. Z pewnością był siłą spraw-
czą tych zmian z własnej woli, ale też na skutek wynikających 
potrzeb. 

W  PRL – państwie autorytarnym, w  którym nie funkcjonowa-
ły organizacje reprezentujące rozliczne interesy oraz ambicje 
społeczne i  polityczne, jedyna masowa i  niezależna organiza-
cja, jaką był NSZZ „Solidarność”, musiała z konieczności zastą-
pić te niedostatki. Stąd funkcja ogólnonarodowa Związku: był 
on organizatorem aktywności społecznej i  wyrazicielem spo-
łecznych oczekiwań. Stanowił też rezerwuar kadr do tworzą-
cych się organizacji i  instytucji. Szczególnie w  początkach lat 
90. był miejscem, gdzie ścierały się poglądy i  kształtowały 
środowiska. Nie przestał jednak być związkiem zawodowym 
trwale pielęgnującym drugi nurt zainteresowań i aktywności – 
społeczny i socjalny. Zawsze też NSZZ „Solidarność” miał świa-
domość, że nie jest celem samym dla siebie, a raczej środkiem 
do realizacji celów narodowych i społecznych. Ta świadomość 
pozwoliła na godzenie, choć nie bez trudów i zgrzytów, celów 
ogólnonarodowych z  celami pracowniczymi. W  sposób znako-
mity podkreślała tę cechę nazwa Związku – Solidarność.

Jak już wspomniano, Związek był siłą sprawczą zmian, 
szczególnie w  początkowym okresie przemian. Nie rezy-
gnując z  roli inspiratora, zwłaszcza w  dziedzinach polityki 

•  first daily payment with signing an employment contract 
(amendment of the Labour Code – 1 September 2016)

•  minimum hourly wage (1 January 2017)
•  social clauses in public procurement (22 June 2016)
•  Sunday trade restriction (1 March 2018).

The above catalogue is not exhaustive; it should include both 
positive legal regulations drawn up by trade union structures 
(minimum wage of non-medical employees, shortening the care-
er promotion path for teachers, and determining the minimum 
amount of a bonus for homeroom teacher duties, etc.) and sys-
temic solutions (trade union pluralism in the uniformed services).

This does not mean the full implementation of the formula-
ted postulates, contained, for example, in programme resolu-
tions of subsequent National Conventions of Delegates of NSZZ 
“Solidarity”. However, when trying to answer the question  
about the place or role of NSZZ “Solidarity” in the changes  
of the last 40 years, it is necessary to point out that the Union 
played many roles simultaneously. Certainly, it was the instiga-
tor of these changes on its own accord, but it was also brought 
about by the needs at the time. 

In the People’s Republic of Poland – an authorial state in which 
organisations representing the many interests as well as social 
and political ambitions were non-existent – the only mass and 
independent organisation, NSZZ “Solidarity”, had to, out of  
necessity, fill in for them. Hence, the Union’s nationwide func-
tion: it was the organiser of social activities and expressed social 
expectations. It was also a reserve of staff to create organisa-
tions and institutions. Particularly in the early 1990s, it was a pla-
ce where views clashed and communities were created. However, 
it did not cease to be a trade union which permanently cares for 
the second trend of interest and activity, i.e. societal and social  
matters. NSZZ “Solidarity” was always aware that it is not an 
objective in and of itself, but rather, a means to achieve national 
and social objectives. This awareness made it possible to media-
te, although not without difficulties and challenges, between 
national goals with employee objectives. This was excellently 
emphasised in the name of the Union – Solidarity [solidarity].

As already mentioned, the Union was a force for change, espe-
cially in the initial transformation period. Not abandoning its 
role as an inspirer, especially in the area of socio-economic 
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społeczno-gospodarczej, z  czasem przyjmował rolę stabiliza-
tora, którą pełnił poprzez używanie metod ostrzegawczych 
i  interwencyjnych. Z  pewnością bez tysięcy negocjacji, akcji 
społecznych i  zorganizowanych protestów nie byłoby możli-
we przeprowadzenie w  Polsce głębokich reform. Często jed-
nak Związek pełnił tę rolę pośród niezrozumienia i pomówień, 
szczególnie tych środowisk, które wiedzę o  związkach zawo-
dowych czerpały z niezdrowych doświadczeń państwa komu-
nistycznego bądź z  obiegowych pojęć o  zmierzchu ruchu 
związkowego w systemie demokratycznym. Dzięki połączeniu 
w Solidarności dwóch idei – ogólnonarodowej i pracowniczej – 
uniknęliśmy poważnych wstrząsów. Bez funkcji rewindykacyj-
nej i  kontrolnej, jaką posiadają związki zawodowe, rodzi się 
niebezpieczeństwo schodzenia demokracji w  kierunku oligar-
chicznym, tak przecież znanym w państwach postkomunistycz-
nych. W  innych warunkach i  w  innym czasie taki mechanizm 
opisał jugosłowiański filozof Milovan Dżilas w  Nowej klasie. 
Obecnie autentyczne organizacje społeczne, w tym też związki 
zawodowe, stanowią skuteczną zaporę przeciw tworzeniu się 
owych oligarchicznych nowych klas. Istnienie silnych i  świa-
domych związków zawodowych jest warunkiem koniecznym, 
aby nie ziściły się przepowiednie dzisiejszego postmarksistow-
skiego teoretyka z  dawnej Jugosławii – Slavoja Žižka, który 
swe dzieło opatrzył znamiennym tytułem Rewolucja u bram.

Wracając do początku rozważań i  pytania o  rolę NSZZ „Soli-
darność”: parasol czy taran, należy odpowiedzieć zgodnie 
z prawdą – ani jedno, ani drugie. Solidarność była i jest przede 
wszystkim stabilizatorem. A plakaty są jedynie graficzną sym-
boliką obrazującą właśnie tę różnorodność metod, jakimi NSZZ 
„Solidarność” się posługuje.

Waldemar Bartosz

policy, over time, it assumed the role of a stabiliser, perfor-
med through the use of warning and intervention methods. 
Certainly, without thousands of negotiation sessions, social 
campaigns, and organised protests, it would not be possible 
to carry out deep reforms in Poland. However, the Union often 
acted in this capacity among misunderstandings and slander, 
in particular in those communities who learned about trade 
unions from the unhealthy experiences of the communist 
state or from vague concepts on the twilight of the trade  
union movement in the democratic system. Thanks to Soli-
darity combining two ideas – national and employee – we  
have avoided serious shocks. Without the revindication and 
control function of trade unions, there is a risk of stepping 
away from democracy towards an oligarchy, which is a well-
-known phenomenon in post-communist countries. Under dif-
ferent conditions and in a different time, this mechanism was 
described by a Yugoslavian philosopher Milovan Đilas in The 
New Class. Currently, authentic social organisations, including 
trade unions, are an effective barrier against the creation of 
new oligarchic classes. The existence of strong and mindful 
trade unions is a prerequisite for the prophecy of the former 
Yugoslavian post-Marxist theoretician Slavoj Žižek, who gave 
his works the meaningful title of Revolution at the Gates, to 
not come to pass.

Going back to the beginning of the deliberations and questions 
about the role of NSZZ “Solidarity”: umbrella or battering  
ram, one needs to truthfully answer – neither. Solidarity was 
and still remains primarily a stabiliser. And the posters are only 
a graphic symbol showing this diversity of methods used by 
NSZZ “Solidarity”.

Waldemar Bartosz
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MAREK LEWANDOWSKI 
Rzecznik prasowy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, był 

asystentem przewodniczącego Komisji Krajowej Janusza Śniadka. Do 2009 roku pracował 
w  Stoczni Gdynia, pełnił funkcję rzecznika Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ 

„Solidarność”. Wieloletni współpracownik „Tygodnika Solidarność” i  „Magazynu Solidar-
ność Zarządu Regionu Gdańskiego”, dziennikarz i fotoreporter związkowy, wydawca „Biu-

letynu Informacyjnego NSZZ »Solidarność« Stoczni Gdynia SA”. Członek Rady Programowej 
Polskiej Agencji Prasowej, Radiowa Osobowość Roku 2017 Radia Gdańsk. W czasie wolnym 

amator górskich wędrówek, fotografii i brydża.

Spokesman for the chairman of the National Committee of NSZZ “Solidarity”, Piotr Duda; former 
assistant to the chairman of the National Committee, Janusz Śniadek. Until 2009, Lewandowski wor-

ked at the Gdynia Shipyard, serving as the spokesman for the National Section of the Shipbuilding 
Industry NSZZ “Solidarity”. For many years, Lewandowski cooperated with such titles as “Tygodnik 

Solidarność” and “Magazyn Solidarność Zarządu Regionu Gdańskiego”; official journalist and photo-
journalist for the Union, the publisher of “Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Stocznia Gdynia 

SA”. A member of the Programme Council of the Polish News Agency (PAP), Radio Personality of the 
Year 2017 – a title awarded by Radio Gdańsk. In his spare time, Lewandowski likes to hit mountain 

trails, take photos and play bridge. 
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ZWIĄZEK, KTÓREGO MIAŁO NIE BYĆ

Po 40 latach istnienia Sentymentalna Panna S. – jak niegdyś 
romantycznie w  swojej piosence nazwał Związek Jan Krzysz-
tof Kelus – jest dzisiaj raczej jak dojrzała kobieta w  średnim 
wieku. Przez wielu wykorzystana, oszukana i  zdradzona, ale 
za to silna, pragmatyczna i  doświadczona. Przyszło jej się 
mierzyć z przemianami, których chyba żadna inna organizacja 
nie doświadczyła. Transformacja ustrojowa, budowa gospodar-
ki rynkowej, masowa likwidacja zakładów pracy, a  w  ślad za 
tym odpływ nie tylko członków, ale i liderów, z których wielu – 
w  tym sam Lech Wałęsa – zwyczajnie wykorzystało Związek 
do budowania swoich własnych karier, powinny były doprowa-
dzić Solidarność do całkowitej likwidacji. Dopiero z  dzisiejszej 
perspektywy, gdy już poznaliśmy fakty nieznane na początku 
lat 90. – jak choćby agenturalną przeszłość Lecha Wałęsy – 
widać, w  jak beznadziejnych uwarunkowaniach przyszło Pan-
nie S. startować w nowej rzeczywistości.

A przecież bez Solidarności i jej parasola ochronnego do trans-
formacji ustrojowej mogłoby nigdy nie dojść. Zamiast szacun-
ku i  wdzięczności pozostał wysoki wizerunkowy rachunek, 
który Solidarność płaciła przez wiele lat, tracąc zaufanie 
i całe rzesze rozczarowanych członków – głównie zwalnianych 
z  likwidowanych zakładów pracy. Straciliśmy wtedy blisko  
1,5 mln członków. Mimo to NSZZ „Solidarność” nie tylko prze-
trwał, ale ma się coraz lepiej. Z  wielkim trudem odbudowuje 
pozycję w  zglobalizowanej gospodarce, zwiększa swój wpływ 
na poprawę praw pracowniczych i  polityki społecznej, mozol-
nie wzmacnia się materialnie, co pozwala na profesjonalizację. 
A co najważniejsze – wreszcie odzyskuje dla polskich pracow-
ników to, co przez blisko 30 lat tracili.

Dzisiaj Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Soli-
darność”, 40 lat od swojego powstania, reprezentuje inte-
resy bardzo poważnej grupy społecznej w  Polsce – blisko 
700-tysięcznej rzeszy pracowników przemysłu, administra-
cji, służby zdrowia, oświaty i  kilku tysięcy prywatnych firm 
z wszystkich możliwych branż. Tych blisko 700 tys. członków 
(w  tym związkowych emerytów) to obecnie największa, naj-
silniejsza i najlepiej zorganizowana grupa społeczna w Polsce, 
która wraz ze swoimi rodzinami i  sporym gronem sympaty-
ków przekłada się co najmniej na 2–2,5 mln głosów wybor-
czych. To w  demokracji poważna siła. Dlatego bardzo trudno 

UNION WHICH WAS NOT SUPPOSED TO BE

After 40 years of the existence of the “Sentimental Miss S.” – 
as Jan Krzysztof Kelus once romantically called the Union in his 
song – she is today more like a mature, middle-aged woman. 
Used, deceived, betrayed by many, but at the same time, strong, 
pragmatic, and experienced. She had to face changes that, pro-
bably, weren’t faced by any other organisation ever. The politi-
cal transformation, construction of a market economy, mass 
liquidation of work establishments, and, as a result, the out-
flow of not only members, but also leaders, many of whom – 
including Lech Wałęsa – simply used the Union to build their  
own careers – should have led to Solidarity being completely 
disbanded. Only from today’s perspective, when we finally know 
the facts that were unknown at the beginning of the 1990s – 
such as, for example, Lech Wałęsa’s past relation with the Secu-
rity Service (SB) – we can see how hopeless conditions Miss S 
had to contend with during her new start in a new reality.

And after all, without Solidarity and its protective umbrella,  
systemic transformation might not have occurred at all. Inste-
ad of respect and gratitude, a high image-related bill remained, 
which Solidarity was paying off for many years, losing trust 
and a whole number of disappointed members – mainly let go  
from decommissioned work establishments. We lost almost 1.5 
million members at that time. Despite this, NSZZ “Solidarity”  
not only survived, but thrives. Making great efforts, it is rebuil- 
ding its position within a globalised economy, increasing its 
influence over bettering the state of worker rights and social 
policy, and slowly improving its finances, which in turn allows 
for professionalisation. And most importantly – it is finally reco-
vering what Polish workers were losing over almost 30 years.

Today, the Independent and Self-Governing Trade Union “Solida-
rity”, 40 years since its creation, represents the interests of a 
very serious social group in Poland – nearly 700,000 industrial 
workers, administration employees, health care and education 
professionals, and several thousand private companies across 
all existing industries. These nearly 700,000 members (inclu-
ding trade Union retirees) are currently the largest, strongest 
and best organised social group in Poland, which, together with 
their families and a large group of sympathisers, translates into 
at least 2–2.5 million votes in elections. It is a serious force in 
a democracy. Therefore, it is very difficult to win any elections 
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wygrywać wybory w  Polsce, jeśli nie ma się Solidarności po 
swojej stronie. A  jeszcze trudniej, gdy Solidarność ma się za 
przeciwnika. 

Solidarność to również niezmiennie, od swojego zarania, chrze-
ścijański związek zawodowy z  wpisaną w  statucie społeczną 
nauką Kościoła, której patronem jest bł. ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Związek jest afiliowany we wszystkich najważniejszych 
międzynarodowych organizacjach związkowych na czele 
z EKZZ (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych; ang. 
European Trade Union Confederation, ETUC). 

Warto prześledzić, jak Związek poradził sobie z  przemianami, 
własnymi słabościami i  ograniczeniami, ale i  skąd brał siłę. 
Jakie decyzje podejmował i jak z dzisiejszej perspektywy moż-
na ocenić ich słuszność.

REAKTYWACJA

Porozumienia Okrągłego Stołu, reaktywowanie NSZZ „Solidar-
ność” i czerwcowe zwycięstwo powołanych przez Solidarność 
Komitetów Obywatelskich otwierały zupełnie nową rzeczywi-
stość. Kontraktowy parlament, rząd, w  którym resorty siło-
we nadal kontrolowali komuniści, znowelizowana Konstytu-
cja, ustrój demokratyczny, system wielopartyjny, nowa nazwa 
państwa i  brak zapisów o  przewodniej roli PZPR oraz soju-
szu ze Związkiem Radzieckim – to realia schyłku polskiego 
komunizmu. 

W  rozpoczynającym się okresie transformacji nie tyle NSZZ 
„Solidarność”, co tzw. obóz solidarnościowy miał odegrać 
istotną rolę. To nie sprzeczność, bo w  tym momencie wyraź-
nie ujawniła się rozbieżność pomiędzy celami Związku a cela-
mi politycznymi ludzi wywodzących się ze Związku – z Lechem 
Wałęsą na czele. W  dodatku do przemian tak burzliwych, 
szczególnie gospodarczych, jakie nadeszły, Solidarność nie 
była przygotowana. Odbywało się to nie tylko w realiach znacz-
nie mniejszej liczebności i  drenażu liderów odchodzących do 
innych aktywności, głównie do polityki, ale też ostrego podzia-
łu wewnątrz Związku.

Liczba członków bardzo szybko okazała się dramatycznie 
niska. Z  organizacji prawie 10-milionowej w  PRL na starcie 

in Poland if one doesn’t have Solidarity in its corner. And it’s  
even more difficult when one goes up against it.

Solidarity is also, invariably since its inception, a Christian- 
based trade union, with the social teachings of the Catholic 
Church, of which the Blessed Father Jerzy Popiełuszko is a 
patron, ingrained in its statute. The Union is affiliated with all 
of the most important international trade union organisations 
such as the ETUC (European Trade Union Confederation). 

It is worth going through how the Union coped with changes, 
its own weaknesses and limitations, and also the sources of 
its strength. What decisions were made and how one can 
assess their legitimacy from today’s perspective.

REACTIVATION

The Round Table Agreement, reactivation of NSZZ “Solidarity”  
and the June victory of Civic Committees appointed by Soli- 
darity paved the way for a completely new reality. The Contracted 
Parliament, a government in which the power ministries were still 
controlled by communists, an amended Constitution, a democratic, 
multi-party system, a new name for the State, and no provisions 
on the leading role of the PZPR and the Alliance with the Soviet 
Union were the realities during the end times of Polish communism. 

During the early transformation period, a significant role was 
to be played not as much by the NSZZ “Solidarity”, as by  
the so-called Solidarity camp. This is not a contradiction, 
because at that time, the discrepancy between the Union’s 
objectives and the political objectives of the people origina-
ting from the Union – the most significant of whom was Lech 
Wałęsa – was clearly revealed. In addition to such turbulent 
changes, especially in terms of the economy, as we all had to  
face, Solidarity was simply not prepared. It took place not  
only in the reality of much smaller numbers and an outflow of 
leaders who were leaving in favour of other pursuits, mainly 
politics, but also during a sharp divide within the Union.

The number of members quickly turned out to be dramatically low. 
From an organisation of almost 10 million people during the People’s 
Republic, only 3 million were left after the birth of the democratic 
state, and during the Second National Delegate Congress (KZD), 
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nowego demokratycznego państwa zostało zaledwie 3 mln 
członków, a na II Krajowym Zjeździe Delegatów (KZD) już tylko 
2–2,3 mln. Gdy w lutym 1991 roku prezydent Lech Wałęsa prze-
kazywał przywództwo nowemu przewodniczącemu Marianowi 
Krzaklewskiemu – było już tylko 1,5 mln członków.

STRATEGIA 

Sytuację Polski na początku transformacji kształtowa-
ły: gospodarcza ruina, hiperinflacja, niewymienialna waluta 
i  zapaść rynku – w  tych realiach trudno było sobie wyobrazić 
skuteczny opór wobec pogarszających się warunków życia 
i  pracy. W  uchwale programowej Związku na II KZD z  kwiet-
nia 1990 roku czytamy: „Uznając za swój pierwszoplanowy 
obowiązek obronę interesów i  praw pracowniczych, związek 
będzie uczestniczył w  przebudowie politycznego i  gospodar-
czego ustroju Polski”.

Życie przerosło nie tylko oczekiwania, ale i  wyobrażenia Soli-
darności. Rząd Mazowieckiego za zgodą Sejmu i  bez żadnych 
konsultacji przyjął pakiet 10 ustaw składających się na skraj-
nie liberalny, głęboko sprzeczny z programem Solidarności, ale 
również sprzeczny z porozumieniami Okrągłego Stołu, program – 
nazwany od nazwiska wicepremiera: planem Balcerowicza.

Największym sukcesem Leszka Balcerowicza było niewątpli-
wie zdławienie hiperinflacji. Jednak koszty przerosły nawet 
najbardziej pesymistyczne przewidywania wyrażane w  kry-
tycznych opiniach. Zahamowanie wzrostu płac i  blokowanie 
ich tzw. popiwkiem, radykalne podniesienie cen energii elek-
trycznej i  cieplnej, gazu, węgla i  usług publicznych doprowa-
dziły do drastycznego zubożenia społeczeństwa. O  25 proc. 
spadły realne płace, renty i emerytury, a w rolnictwie spadek 
ten szacowano nawet na 50 proc.

Plan Balcerowicza przyczynił się też do gwałtownego wzrostu 
bezrobocia – zupełnie nowego i nieznanego dotąd zjawiska. Do 
tego zapaść w takich dziedzinach, jak kultura, oświata, szkol-
nictwo wyższe, służba zdrowia. Szybko zaś rósł segment pry-
watny. Tylko w  1990 roku przybyło ponad pół miliona pracu-
jących w  sektorze prywatnym. W  tym samym czasie o  ponad 
milion skurczyło się zatrudnienie w  sektorze państwowym. 
A  to był dopiero początek.

that number dropped to 2–2.3 million. When, in February 1991, Pre-
sident Lech Wałęsa handed over the leadership to the new cha-
irman, Marian Krzaklewski, there were only 1.5 million members.

STRATEGY 

At the beginning of the transformation, Poland’s situation was 
shaped by: economic ruin, hyperinflation, non-tradable currency, 
and market collapse; this new reality made it difficult to imagine 
any sort of effective resistance against the deteriorating living 
and work conditions. The programme resolution of the Union 
passed during the 2nd KZD in April 1990 reads as follows: “Ack-
nowledging its primary obligation to defend employee interests 
and rights, the Union will be involved in the reconstruction of 
the political and economic system in Poland”.

Life, however, proved to be wildly different from both Soli- 
darity’s expectations and its vision. The government for- 
med by Tadeusz Mazowiecki, upon the consent of the Sejm 
and without any sort of consultations, adopted a package of 
10 acts comprising an extremely liberal programme, called 
Balcerowicz’s Plan after its creator, that was fundamentally 
inconsistent with Solidarity’s programme, and also contrary 
to the Round Table Agreement.

Leszek Balcerowicz’s greatest success was undoubtedly quel-
ling hyperinflation. However, the costs proved to be higher 
than even the most pessimistic predictions expressed in criti-
cal opinions. Halting salary increases and blocking them with 
the so-called “popiwek” tax, radical increases in the prices of 
electrical power, natural gas, coal, and public services led to 
a drastic impoverishment of society. Real wages, retirement 
and disability pensions decreased by 25%, and in agriculture, 
this fall was estimated to be as much as 50%.

Balcerowicz’s Plan also contributed to a rapid increase in 
unemployment – a completely new and unknown phenome-
non. Add to this a collapse in areas such as culture, education 
on all levels, and healthcare. On the other hand, the private 
sector experienced rapid growth. In 1990 alone, employment 
in the private sector increased by over half a million people. 
At the same time, employment in the state sector decreased 
by over one million. And that was just the beginning.
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WINĄ OBARCZONO SOLIDARNOŚĆ 

Terapia szokowa – jak określano plan Balcerowicza – dopro-
wadziła do powszechnego niezadowolenia społecznego. Już 
w  marcu, a  więc nieco ponad 2 miesiące po wprowadzeniu 
planu, doszło do protestów, jednak Solidarności nie udało się 
wyprowadzić na ulice znaczącej liczby ludzi. Władze Związku 
często też same blokowały te akcje, często robił to osobiście 
Lech Wałęsa. Trudno się zatem dziwić, że za pogarszający się 
poziom życia społeczeństwo obwiniało Solidarność. Zresztą 
przekonanie to umiejętnie podsycały media, z  wyrosłą z  Soli-
darności „Gazetą Wyborczą” na czele.

Jeszcze raz warto wrócić do przywołanego już II KZD. Choć 
formalnie przyjęto wiele dokumentów oceniających toczą-
ce się przemiany, zgłaszane też były postulaty radykalne, 
a w uchwale programowej Związek bardzo ostro stawiał kwe-
stie ochrony osób bezrobotnych, praw pracowniczych i udzia-
łu pracowników w  prywatyzacji firm państwowych, to jednak 
w praktyce Związek stracił możliwości ich egzekwowania.

NADZIEJA W PREZYDENCIE

Narzędziem realnego wpływu na bardziej sprawiedliwą twarz 
transformacji były wybory prezydenckie w 1990 roku. Wygra-
na Lecha Wałęsy budziła nadzieje, tym bardziej że w  kampa-
nii prezydenckiej jego obietnice wyborcze w  większości były 
tożsame z  uchwałą programową II KZD. Jak się okazało, były 
to nadzieje płonne.

Wałęsa nie tylko nie realizował postulatów swojego Związku, 
ale szybko oparł prezydenturę na środowisku, które (jak się 
później okazało) było uwikłane we współpracę z komunistycz-
nymi służbami, wyeliminował ze swojej kancelarii Jarosława 
i  Lecha Kaczyńskich, głównych reżyserów pasma zwycięstw 
Związku i samego Wałęsy. Szczególnie ważną postacią dla Soli-
darności był Lech Kaczyński, który de facto kierował Związ-
kiem w czasie, gdy jej przewodniczący bez reszty zaangażował 
się w  politykę. Co ciekawe, to wtedy właśnie po raz pierw-
szy pojawił się postulat likwidacji NSZZ „Solidarność” wyar-
tykułowany przez Lecha Wałęsę: „Czas schować sztandary 
do muzeum i  powołać nowy, nieobciążony historią związek” – 
apelował.

BLAME WAS PUT ON SOLIDARITY 

Shock therapy – as Balcerowicz’s Plan was called – led to gene-
ral social dissatisfaction. As early as in March, i.e. a little more 
than 2 months after the introduction of the Plan, protests took  
place, but Solidarity failed to organise a large number of 
people. The Union’s authorities often blocked these actions 
themselves; often it was done by Lech Wałęsa personally. The- 
refore, it is no surprise that the society blamed Solidarity  
for its deteriorating quality of life. Additionally, this belief was 
skilfully stoked by the media, spearheaded by “Gazeta Wybor-
cza”, which itself originated from the Union.

Again, we should look at the 2nd KZD. Although a number of  
documents evaluating the ongoing changes were formally adop-
ted, radical demands were also submitted, and in its programme 
resolution, the Union took a very extreme position on the issues 
of protection of the unemployed, employee rights, and employ-
ee participation in the privatisation of state-owned companies, 
but in practice, the Union lost the ability to enforce it.

ALL HOPE RESTS WITH THE PRESIDENT

The presidential elections of 1990 proved an invaluable tool 
to make the transformation more just. Lech Wałęsa’s victory 
gave people hope, all the more given the fact that the promi-
ses he made during the campaign were largely conformant 
with the programme resolution of the 2nd KZD. As it turned 
out, these were false hopes.

Wałęsa not only failed to implement the postulates of his 
Union, but quickly based his presidency on people who (as 
it turned out later) cooperated with the communist security 
service, and removed Jarosław and Lech Kaczyński, the main 
people behind the string of victories of both the Union and 
Wałęsa himself, from his staff. Lech Kaczyński was a particu-
larly important figure for Solidarity, who was de facto leader 
of the Union when its chairman involved himself in politics to 
the exclusion of everything else. Interestingly, it was then that 
Lech Wałęsa first voiced the position that NSZZ “Solidarity” 
should be disbanded: “The time has come to put the standards 
in a museum and appoint a new union not encumbered by 
history”, he declared.
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POTRZEBNE NOWE WYBORY

W takiej atmosferze na III KZD Solidarności (23–24 lutego 1991 
roku) doszło do wyboru nowego przewodniczącego. Został nim 
Marian Krzaklewski. Zjazd skupiał się na postulacie rozpisania 
nowych, w pełni demokratycznych wyborów parlamentarnych 
oraz udziału w  nich przedstawicieli Solidarności. Dzięki temu 
chciano uzyskać za pośrednictwem swoich posłów i  senato-
rów narzędzie wpływu na realizację postulatów Związku i sku-
teczniejszej obrony interesów pracowniczych. W  ówczesnych 
dokumentach zjazdowych czytamy: „Stan Kraju, szybki wzrost 
niepokojów społecznych, wybuchające kolejno strajki budzą 
nasz niepokój. Rodzi się obawa, że kontynuowanie reform 
dotychczasowymi sposobami może zakończyć się gwałtowną 
katastrofą”. 

Wybory parlamentarne odbyły się dopiero w  październiku 
1991 roku, a  Solidarność weszła do parlamentu z  mizernym 
wynikiem 5 proc., wprowadzając zaledwie 27 posłów. Mimo to 
wraz z  kilkoma partiami, określanymi jako postsolidarnościo-
we (Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Na-
rodowe, Partia Chrześcijańskich Demokratów, Porozumienie 
Ludowe), zdołano powołać rząd mniejszościowy Jana Olszew-
skiego. Rząd ten można było określić jako rząd nawiązujący do 
programu NSZZ „Solidarność”.

Wbrew wszelkim oczekiwaniom i  ku powszechnemu zasko-
czeniu Związek praktycznie został pozbawiony jakiegokol-
wiek wpływu na zmieniającą się rzeczywistość. To, co mia-
ło być gwarantem skierowania zmian na nowe tory – udział 
w  polityce, wybór przewodniczącego Związku na prezydenta, 
na czym skupiał swe wysiłki NSZZ „Solidarność” – zawiodło na 
całej linii, powszechne zaś było poczucie zawodu. Członkowie 
Solidarności czuli się oszukani, a  wiele procesów okazało się 
już nieodwracalnych. Drastycznie spadło zaufanie do Związku, 
a za sprawą likwidacji kolejnych zakładów nieustannie spadała 
też liczba członków i siła organizacji. Coraz trudniej było mobi-
lizować pracowników do kolejnych protestów.

Skutek był dramatyczny. Jak wykazują badania prof. Andrzeja 
Karpińskiego, tylko 25–30 proc. prywatyzacji miało ekonomicz-
ne uzasadnienie. Pozostałe 70–75 proc. stanowiły spekulacje 
gruntami i  wrogie przejęcia. Ponad połowa z  nich dotyczyła 
przemysłu. 

NEW ELECTIONS NEEDED

In this atmosphere, a new chairman was elected during the 3rd  
Solidarity KZD (23–24 February 1991). The election was won by 
Marian Krzaklewski. The Congress focused on the postulate of hol-
ding new, fully democratic parliamentary elections, ones that could 
be participated in by representatives of Solidarity. Thanks to that, 
through their own deputies and senators, they wanted to have a 
tool to influence the implementation of the Union’s demands and 
defend worker interests more effectively. The Convention docu-
ments of the time read: “The state of the country, rapid increase of 
social unrest, strikes breaking out one after another are all cause 
for unease. Concerns are raised that continuing reform with the 
current methods may result in a violent catastrophe.” 

The parliamentary elections didn’t take place until October 
1991, and Solidarity had a meagre representation of only 
27 deputies, only receiving 5% of the votes. Nevertheless, 
together with several parties, referred to as post-Solidarity 
(Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodo-
we, Partia Chrześcijańskich Demokratów, Porozumienie Ludo-
we) it managed to create a minority government with Jan 
Olszewski as PM. It could have been described as a govern-
ment that alluded to the NSZZ “Solidarity” programme.

Contrary to all expectations and to the surprise of all, the 
Union was practically stripped of any sort of influence on the 
changing reality. What was supposed guarantee directing the 
changes taking a new route – participation in politics, elec-
tion of the Union’s president as the President of the Republic  
of Poland, on which NSZZ “Solidarity” focused its efforts – 
was a complete and utter failure, and disappointment became 
prevalent. Solidarity members felt cheated, and many pro- 
cesses turned out to be irreversible. The trust in the Union 
dropped dramatically, and due to the liquidation of subsequent 
work establishment, the number of members and the strength 
of the organisation also declined. It was more and more diffi-
cult to mobilise workers for protests.

The results were dramatic. According to research conducted 
by Prof. Andrzej Karpiński, only 25–30 percent of privatisation 
processes were economically justified. The remaining 70–75% 
were land speculations and hostile takeovers. Over half of 
them concerned industry. 
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Niestety, również rząd Jana Olszewskiego szybko upadł. 
Fundamentalny konflikt z  prezydentem Wałęsą w  sprawie 
lustracji i  kruche zaplecze parlamentarne nie pozwoliły na 
istotną zmianę polityki państwa, choć kilka rzeczy się uda-
ło, m.in. – w  ostatniej chwili – zatrzymać podpisanie fatal-
nej w  skutkach dla Polski jednej z  klauzul traktatu z  Rosją, 
dotyczącej przejęcia przez spółki polsko-rosyjskie dawnych 
baz rosyjskich. W  powszechnej świadomości utrwaliło się 
przekonanie, że przyczyną upadku rządu była lustracja, ale 
zapomina się o  konflikcie dotyczącym polsko-rosyjskiego 
traktatu, o  sporze wokół dzikiej prywatyzacji, którą udało 
się Olszewskiemu nieco ucywilizować, oraz o  forsowaniu 
przez Lecha Wałęsę (bez konsultacji z  rządem) tzw. NATO-
-bis, czyli układu wojskowego z  krajów Europy Środkowej 
i  Środkowo-Wschodniej.

NASI LUDZIE NAS OSZUKALI

Odbywający się w  czerwcu – już po obaleniu rządu Jana 
Olszewskiego – IV KZD w swojej uchwale programowej z gory-
czą podsumował: „Wydawało się nam, że cel swój osiągnęliśmy 
i sprawę dalszej realizacji i kontroli przeobrażeń powierzyliśmy 
ludziom z  naszym rodowodem. Niestety, nadal właścicielami 
Polski jest postkomunistyczna nomenklatura, nadal jesteśmy 
uzależnieni od tych samych układów. To oraz trudności życio-
we budzą zagrożenie, powszechną apatię, poczucie, że cały 
solidarnościowy zryw był niepotrzebny”.

Innymi słowy, Solidarność w  czerwcu 1992 roku stwierdziła, 
że nasi ludzie nas oszukali. I gdy spojrzymy na główne punkty 
programu: walka o  dekomunizację, uwłaszczenie społeczeń-
stwa, walka o sprawiedliwość społeczną, o przebudowę gospo-
darczą kraju, zagwarantowanie godnego poziomu życia, moż-
na odnieść wrażenie, że Związek jest tak naprawdę w punkcie 
wyjścia. Stąd czytamy w uchwale wezwanie: „Musimy dokoń-
czyć naszą rewolucję”.

Wtedy po raz pierwszy tak wyraźnie zapisana została w pro-
gramie kwestia budowania siły Solidarności, o  której mia-
ły stanowić: lepsze przystosowanie do problemów, jakie 
ma rozwiązywać, większa wewnętrzna dyscyplina, dobrze 
wyszkolona kadra, baza finansowa, działania promocyjne, 
lepszy przepływ informacji oraz konstruktywne kontakty 

Unfortunately, the government of Jan Olszewski also collapsed. 
The fundamental conflict with President Wałęsa on vetting and 
a fragile parliamentary backing prohibited a significant chan-
ge in the state’s policy, although a few things were achieved, 
such as stopping the signing of one clause of the treaty with 
Russia on Russo-Polish companies taking over former Russian 
bases, which could have proven fatal for Poland. The belief 
that vetting was what caused the fall of the government was 
commonplace, however people forget the conflict around the 
Russo-Polish treaty, about conflict around unchecked privati-
sation, which Olszewski managed to civilise somewhat, and 
about Lech Wałęsa pushing (without consulting the govern-
ment) for what was called the NATO-bis, i.e. a military alliance 
of Central and Central-Eastern European States.

OUR PEOPLE DECEIVED US

The 4th KZD, held in June – after Jan Olszewski’s government 
was overthrown – passed a programme resolution where it 
bitterly summarised: “We thought that we achieved our goal 
and the issue of further implementation and control of the 
transformation has been entrusted to our people. Unfortuna-
tely, Poland still remains the property of the post-communist, 
and we are still dependent on the same cliques. This combined 
with general life difficulties poses a threat, universal apathy,  
a feeling that all of Solidarity’s activity was unnecessary”.

In other words, in June 1992, Solidarity concluded that our 
people cheated us. And when we look at the main points of the 
programme: the fight for decommunisation, affranchisement 
of society, fight for social justice, for economic reconstruction 
of the country, for guaranteeing a decent level of life, one can 
have the impression that the Union actually remains exactly 
where it started. That is why the resolution reads: “We have 
to finish our revolution”.

That was the first time that the programme contained such con-
crete statements of building Solidarity’s strength, which was  
to be showcased by: better adaptation to the problems it needs 
to solve, stronger internal discipline, well-trained staff, finan-
cial base, promotional activities, better information flow, and 
constructive contacts with other unions worldwide. It was an 
urgent matter as Solidarity ended that period with a little over 



265

ze związkami na świecie. Sprawa była pilna, bo Solidarność 
kończyła ten okres z nieco ponad 1,2 mln członków. To rów-
nież ważna cezura, bowiem nigdy później nie nastąpił już tak 
drastyczny spadek uzwiązkowienia, osiągając w  roku 2010 
obecny poziom.

SLD WRACA DO WŁADZY

W  maju 1993 roku na wniosek Alojzego Pietrzyka, posła Soli-
darności, Sejm odwołał rząd Suchockiej, a  prezydent Lech 
Wałęsa rozwiązał parlament. Po przedterminowych wyborach 
do władzy powrócili postkomuniści, tworząc koalicję SLD–
PSL, a  Solidarność nie przekroczyła 5-proc. progu wyborcze-
go i  nie weszła do Sejmu. Mimo to trzeba odnotować duży 
sukces Solidarności: Pakt o  przedsiębiorstwie państwowym 
w  trakcie przekształcania dający załogom państwowych 
firm realny, choć ograniczony wpływ na przebieg prywaty-
zacji. Została też wprowadzona do polskiego porządku praw-
nego instytucja dialogu społecznego: Trójstronna Komisja  
ds. Społeczno-Gospodarczych.

PROJEKT AWS

Już w 1996 roku – po fiasku, a nawet kompromitacji powszech-
nego uwłaszczenia w ramach programu Narodowych Funduszy 
Inwestycyjnych – Lech Wałęsa na wiosek Solidarności poddał 
pod referendum obywatelski projekt uwłaszczenia, autorstwa 
Związku. Niestety, frekwencja nie przekroczyła 50-proc. progu 
(wyniosła nieco ponad 32 proc.) i  projekt upadł. Warto przy-
pomnieć Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI). Wprowa-
dzono do nich 512 przedsiębiorstw państwowych, z  których 
wiele bardzo dobrze prosperowało. NFI zostały podzielone na 
udziały, które sprzedano społeczeństwu. Niestety, majątek 
gdzieś wyparował. Rozpłynął się pomiędzy firmami zarządza-
jącymi NFI, głównie zagranicznymi. Przedsiębiorstwa miały 
być sprywatyzowane za pośrednictwem giełdy papierów war-
tościowych, ale w  większości zostały zlikwidowane lub dalej 
odsprzedane.

Pod rządami SLD żadne ze sztandarowych postulatów 
Związku nie miały szans realizacji. Nie było też żadnej 
partii politycznej, która mogłaby to robić. Rozdrobnione 

1.2 million members. It is also an important breakthrough since 
such a drastic decrease in unionisation has never taken place 
ever again, as it did when it reached its current level in 2010.

SLD RETURNS TO POWER

In May 1993, at the request of Alojzy Pietrzyk, one of Soli- 
darity’s MPs, the Sejm dismissed Hanna Suchocka’s government, 
and President Lech Wałęsa dissolved Parliament. After early 
elections, post-communists returned to power by creating a 
coalition between SLD and PSL, and Solidarity did not go over 
the 5% threshold and did not enter the Sejm. Nevertheless, a 
big success of Solidarity should be noted: Pact about a sta- 
te-owned enterprise during transformation (Pakt o przedsię-
biorstwie państwowym w trakcie przekształcania) which gave 
the crews of state-owned companies a real, albeit limited, 
influence on the privatisation process. Additionally, the insti-
tution of social dialogue was introduced into the Polish legal 
order in the form of the Trilateral Social and Economic Com-
mittee (Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych).

THE AWS PROJECT

As early as 1996 – after the fiasco and even a disgrace of 
the universal affranchisement under the National Investment 
Funds programme – Lech Wałęsa, upon the motion submitted  
by Solidarity, organised a referendum concerning the citizens’ 
affranchisement project created by the Union. Unfortunately, 
voter turnout failed to exceed the 50% threshold (it was a lit-
tle over 32%) and the project fell through. We should also recall 
the National Investment Funds (Narodowe Fundusze Inwestycyj-
ne – NFI). 512 state-owned enterprises were incorporated into 
them, many of which were very prosperous. The NFI were divi-
ded into shares sold to the citizens. Unfortunately, the property 
seemed to have vanished. It disappeared somewhere between 
the companies, mainly foreign ones, that managed the Funds. 
The enterprises were to be privatised through the stock exchan-
ge, however, most of them were liquidated or resold.

Under SLD’s rule, none of the Union’s flagship postulates had any 
chance of being implemented. There was also no political party 
that would be capable of doing it. The divided post-Solidarity 
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postsolidarnościowe ugrupowania nie miały szans na wejście 
do parlamentu, a  inicjatywy ich łączenia – jak np. Konwent 
Świętej Katarzyny – kończyły się fiaskiem. Stąd inicjatywa 
NSZZ „Solidarność”: Akcja Wyborcza Solidarność (AWS). Pod-
czas VIII KZD w  czerwcu 1996 roku podjęto decyzję o  star-
cie Solidarności w  wyborach do parlamentu w  ramach AWS. 
Główne cele to: uchwalenie nowej Konstytucji opartej na 
projekcie NSZZ „Solidarność”, przeprowadzenie uwłaszczenia 
obywateli, zreformowanie systemu ubezpieczeń społecznych 
i  wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych zgodnie z  projek-
tami NSZZ „Solidarność”, przestrzeganie prawa pracy szanu-
jącego godność pracownika. „Stanie się to możliwe jedynie 
przez uzyskanie realnego wpływu na decyzje Parlamentu” – 
napisano w  uchwale tego zjazdu.

ZAKŁADNIK BALCEROWICZA

We wrześniu 1997 roku AWS wygrała wybory, lecz nie na 
tyle, aby rządzić samodzielnie. Zawarto koalicję z Unią Wol-
ności. Nowy rząd Jerzego Buzka utrzymał w  wielu dziedzi-
nach liberalny kurs firmowany przez Leszka Balcerowicza, 
a  Solidarność, mając 62 mandaty, znowu stała się zakład-
nikiem polityki, która często była sprzeczna z  programem 
Związku. 

Mimo żenująco i nieudolnie przeprowadzonych reform: admini-
stracyjnej, ochrony zdrowia, emerytalnej i  oświatowej, bilans 
rządów AWS nie był jednoznacznie negatywny. Szczególnie 
z  perspektywy Związku. Szczególnie znamienne było powo-
łanie Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), odzyskanie części 
zrabowanego przez komunistów majątku, aktywny udział 
w  projekcie Zurich Solidarni (otwarty fundusz emerytalny). 
To znacznie wzmocniło pozycję Związku i  pozwoliło na jego 
profesjonalizację.

Z PARTIAMI TRZEBA WSPÓŁPRACOWAĆ

W  samej Solidarności nie tylko nastąpiła zmiana warty 
i  dotychczasowego przewodniczącego – Mariana Krzaklew-
skiego na XV KZD (26–28.09.2002) zastąpił Janusz Śniadek – 
ale zapoczątkowano istotne zmiany w samym podejściu Związ-
ku do polityki. Zjazd uznał, że Związek powinien być otwarty 

groups didn’t have any chance to enter the parliament, and 
initiatives aimed at combining them – such as, for example, 
the Konwent Świętej Katarzyny [Saint Catherine’s Convention]  
– ended in a fiasco. Hence, the initiative of NSZZ “Solidarity”: 
Akcja Wyborcza Solidarity (AWS). During the 8th KZD in June 
1996, a decision was made for Solidarity to run in the par- 
liamentary elections under AWS. The main objectives were to: 
adopt a new Constitution based on the project by NSZZ “Soli- 
darity”, carry out affranchisement of the citizens, reform  
the social insurance system, and introduce health insurance in 
accordance with NSZZ “Solidarity’s” projects, and comply with 
the labour law that respects workers’ dignity. “This will become 
possible only by obtaining real influence on the decisions of the 
Parliament”, the convention’s resolution reads.

BALCEROWICZ’S HOSTAGE

In September of 1997, AWS won the elections, but not by a wide 
enough margin to rule on its own. A coalition was formed with 
Unia Wolności. The new government under Jerzy Buzek main-
tained the very liberal course of action in many areas, which  
was pushed by Leszek Balcerowicz, and Solidarity with 62 
Deputies in the Sejm has, once again, become a hostage to 
politics, which often went against the Union’s programme. 

Despite the embarrassingly inefficient manner in which reforms 
in administration, healthcare, retirement pensions, and educa-
tion were implemented, the balance of the AWS government 
was not entirely negative. Especially from the Union’s perspec-
tive. The establishment of the Institute of National Remem-
brance (IPN), recovery of a part of the property stolen by 
communists, active participation in the Zurich Solidarni pro-
ject (open retirement pension fund) were of particular signi-
ficance. This significantly strengthened the Union’s position 
and allowed its professionalisation.

COOPERATION WITH POLITICAL PARTIES IS NECESSARY

Solidarity alone not only went through a changing of the  
guard and its president – during the 15th KZD (26–28 Septem-
ber 2002), Marian Krzaklewski was replaced by Janusz Śnia-
dek – but significant changes were also started in the Union’s 
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na współpracę z  bliskimi ideowo partiami politycznymi, aby 
realizować swoje cele programowe, i  będzie zabiegał o  to, by 
w  parlamencie i  samorządach znalazły się osoby wspierające 
program Związku.

Dwa lata później, w następstwie tej uchwały, Związek wpro-
wadził do swojego statutu zakaz łączenia funkcji związko-
wych z  mandatem posła i  senatora, funkcjami kierowniczy-
mi w  organizacjach politycznych, funkcjami kierowniczymi 
w  organach administracji państwowej i  samorządowej oraz 
innych instytucjach pełniących funkcje publiczne. Podobny 
zakaz obowiązuje również w  relacji z  pracodawcą. Wpro-
wadzenie bardzo przejrzystych zasad to niewątpliwie efekt 
doświadczenia z  AWS. 

BOLESNY BRAK WPŁYWU NA POLITYKĘ

Rząd SLD–UP–PSL bez większego oporu wprowadzał drastycz-
ne ograniczenia praw pracowniczych i  związkowych, pozba-
wiał pracowników i  ich rodzin dotychczasowych uprawnień 
socjalnych, obniżał wynagrodzenia pracownikom, centralizo-
wał zarządzanie funduszami społecznymi. 

Solidarność zorganizowała wiele protestów, w coraz większym 
stopniu włączając w nie inne centrale związkowe, nawet post-
komunistyczne OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych). Wielokrotnie podczas manifestacji powtarzano, 
że jedyne, co premierowi Millerowi się udało, to zjednoczenie 
ruchu związkowego. W kwietniu 2002 roku na ulice Warszawy 
wyszło ponad 50 tys. demonstrantów. Tym razem obok Solidar-
ności pojawiły się OPZZ, Solidarność ’80 i  NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych. A  już rok później, w  ogólnopolskich 
dniach protestu, w  blisko 50 miastach – wielokrotnie więcej. 
Do silnego i  głębokiego sporu doszło wokół polskich stoczni, 
działaniami politycznymi znacjonalizowanych i  w  perspekty-
wie kolejnych lat doprowadzonych do bankructwa. Przestał 
istnieć nie tylko holding Stoczni Szczecińskiej, ale też Stocznia 
Gdynia i  wiele zakładów kooperujących, jak np. słupski Seza-
mor. Gigantyczne problemy dosięgły również zakłady H. Cegiel-
ski – Poznań i Hutę „Częstochowa”. Proces upadłości zakończył 
się, co prawda, za rządów PO–PSL w 2009 roku, ale to decyzje 
i  działania SLD–UP–PSL zdecydowały o  praktycznej likwidacji 
polskiego przemysłu stoczniowego.

approach to politics in general. The Congress decided that the 
Union should be open to cooperation with political parties with 
similar ideologies in order to achieve its programme objecti-
ves, and will strive to ensure that Parliament and local govern- 
ments include persons supporting the Union’s programme.

Two years later, as a consequence of this resolution, the Union 
introduced a prohibition to combine trade union functions with 
the mandate of a deputy and senator, managerial functions in 
political organisations, managerial functions in state and local 
government administration and other institutions performing 
public functions, to its articles of association. A similar pro-
hibition also applied to relations with the employer. The intro-
duction of very transparent rules was undoubtedly an outco-
me of its experiences with AWS. 

PAINFUL LACK OF INFLUENCE ON POLITICS

The SLD–UP–PSL government, without significant resistance, 
introduced drastic limitations of worker and trade union rights, 
deprived workers and their families of their social rights, lowe-
red worker salaries, and centralised management of social funds. 

Solidarity organised numerous protests including other tra- 
de unions to a greater and greater degree, even the post-com-
munist OPZZ (All-Poland Trade Unions Agreement). It was repe-
ated over and over during the demonstrations that the only 
thing Prime Minister Miller managed to do is to unite the trade 
union movement. In April 2002, over 50,000 protesters took  
to the streets of Warsaw. This time, apart from Solidarity, 
OPZZ, Solidarity ’80 and NSZZ “Solidarity” Rolników Indywi- 
dualnych all took part. And a year later, during the nationwide 
protest days, in nearly 50 cities – many, many more. A major 
and serious dispute concerned Polish shipyards, nationalised 
through political actions and bankrupted in a matter of years. 
This happened to not only the Szczecin Shipyard holding, but 
also the Gdynia Shipyard and many cooperating companies, 
such as Sezamor in Słupsk. Gigantic problems were also expe-
rienced by the H. Cegielski – Poznań and the “Częstochowa” 
Metalworks. Although the bankruptcy process ended during 
the PO-PSL rule in 2009, it was the decisions and actions of 
SLD-UP-PSL that were decisive in the liquidation of the Polish 
shipbuilding industry.



268

Jedynym pozytywnym aspektem tych rządów było dokoń-
czenie akcesji do Unii Europejskiej. To chichot historii, że bez 
względu na to, jak złe były rządy postkomunistycznej liberalnej 
lewicy, to właśnie podpis Leszka Millera widnieje na traktacie 
akcesyjnym.

ZMARNOWANY PO–PIS

W  kolejnych wyborach skompromitowane rządy lewicy 
poniosły druzgocącą klęskę. Nie tylko antypracownicza 
polityka rządu Leszka Millera, ale też wiele afer, w  tym 
tzw. Rywina, starachowicka, czy w  końcówce – Orlenu, ale 
również rosnący opór społeczny wyrażany licznymi manife-
stacjami spowodowały, że po wyborach w  2005 roku lewi-
ca w  ogóle nie weszła do parlamentu. Zwycięzcą zostało 
Prawo i  Sprawiedliwość. Prezydentem zaś – były wiceprze-
wodniczący Związku Lech Kaczyński, profesor prawa pracy, 
który nadał zupełnie nowy ton polskiej polityce. Co ważne, 
Lech Kaczyński wygrał z  Donaldem Tuskiem niewielką licz-
bą głosów, przy poparciu Solidarności. Tym samym Solidar-
ność po raz kolejny udowodniła, że jest na tyle znaczącą siłą 
społeczną w  Polsce, że jej protesty i  kampanie są w  stanie 
znacząco osłabić lub wzmocnić głównych aktorów sceny 
politycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, który w  jednym z  pierwszych swoich działań 
uhonorował najwyższymi odznaczeniami państwowymi osoby 
dotąd pomijane. Wysokie odznaczenia Orła Białego i inne waż-
ne odznaczenia państwowe otrzymali wreszcie Anna Walen-
tynowicz, Andrzej Gwiazda oraz wielu innych zapomnianych 
bohaterów polskiej drogi do wolności. Swoje miejsce zaczęli 
też odzyskiwać działacze Solidarności Walczącej i  Żołnierze 
Wyklęci. 

Wspólnie z  Komisją Krajową i  prezydentem Lechem Kaczyń-
skim został zorganizowany cykliczny konkurs „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom”, w  którym pod patronatem gło-
wy państwa co roku wyróżniani są i  nagradzani pracodawcy 
przestrzegający wysokich standardów zatrudnienia, dialogu 
społecznego i  szacunku dla reprezentujących pracowników 
związków zawodowych. Do dzisiaj odbyło się 13 edycji, w któ-
rych uhonorowano blisko 200 firm.

The only positive aspect of these governments was the com-
pletion of the accession to the European Union. It is a twist of 
fate that regardless of how bad the rule of the post-commu-
nist liberal left was, it is Leszek Miller who signed the acces-
sion treaty.

WASTED PO–PIS

In the next elections, the disgraced left suffers a crushing 
defeat. The left’s failure to enter Parliament after the 2005 
elections was brought about not only by the anti-worker 
policies of Leszek Miller’s government, but also by the many 
scandals such as Rywin’s scandal the Starachowice scandal 
and, near the end of the term, the Orlen scandal, as well as 
an increasing social resistance expressed by a large number 
of demonstrations. The winner was Law and Justice (Prawo  
i Sprawiedliwość – PiS). Additionally, the deputy president of 
the Union, Lech Kaczyński, a professor of law specialising in 
labour law, was elected President of the Republic of Poland and 
set a new tone to Polish politics. Importantly, Lech Kaczyński 
won with Donald Tusk by a small margin, having the support  
of Solidarity. Thus, Solidarity once again proved that it is a 
significant enough social force in Poland that its protests and 
campaigns can significantly weaken or strengthen the main 
actors on the political stage.

Particular attention should be paid to the activities of Presi-
dent Lech Kaczyński, who, as one of his first acts in office, 
bestowed the highest state distinctions to those who, up to 
that time, have been left out. Finally, high state distinctions, 
including the Order of the White Eagle, were awarded to people 
such as Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda and many other 
heroes left forgotten along Poland’s road to freedom. The acti-
vists of Solidarity Walcząca [Fighting Solidarity] and Cursed 
Soldiers also began to regain their rightful place. 

Together with the National Commission and President Lech 
Kaczyński, a cyclical competition “Employee-Friendly Employ-
er” (Pracodawca Przyjazny Pracownikom) is organised, which 
awards employers who observe high employment standards 
and social dialogue, and who respect the trade unions repre-
senting their employees. Until today, 13 editions have been 
held in which nearly 200 companies were honoured.



269

PRACA – PŁACA – DIALOG

Mimo dobrej koniunktury rząd koalicyjny, tworzony przez Pra-
wo i  Sprawiedliwość, Ligę Polskich Rodzin oraz Samoobronę, 
targany był ciągłymi wewnętrznymi sporami. Jednak tym, co 
przelało czarę goryczy, była afera gruntowa z udziałem Samo-
obrony i samego Andrzeja Leppera. W ich następstwie w 2007 
roku rozpisano przedterminowe wybory i do władzy ponownie 
doszli liberałowie. Partia Donalda Tuska – Platforma Obywatel-
ska, która wspólnie z PSL utworzyła koalicyjny rząd, rozpoczę-
ła całą serię zmian uderzających w pracowników. 

Wiele z  tych inicjatyw było blokowanych przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, ale po jego tragicznej śmierci i  objęciu 
urzędu przez Bronisława Komorowskiego nabrały one znacz-
nego przyspieszenia, stając się kolejnym zarzewiem ostrych 
konfliktów społecznych.

10 kwietnia w  katastrofie wojskowego TU-154 w  Smoleńsku 
zginęli prezydent z  małżonką oraz 94 osoby z  delegacji pań-
stwowej wraz z  załogą – wszyscy zmierzali na uroczystości 
rocznicowe do Katynia. Wśród nich byli również ludzie Solidar-
ności z Anną Walentynowicz na czele. Jak ważną postacią dla 
Solidarności był Lech Kaczyński i  jak Solidarność była ważna 
dla niego, niech świadczy fakt, że oprócz pełniącego obowiąz-
ki prezydenta marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego 
jako jedyny na pogrzebie przemawiał szef Związku Janusz 
Śniadek.

W październiku 2010 roku na czele Związku stanął Piotr Duda, 
pokonując w wyborach we Wrocławiu dotychczasowego prze-
wodniczącego Janusza Śniadka. Zjazd określił swój program 
w  słowach: „Praca – płaca – dialog”. W  podstawowej treści 
znowu: ochrona miejsc pracy i  stałego zatrudnienia, wzrost 
wynagrodzeń, poprawa bezpieczeństwa pracy.

ZŁOTY DONEK

Druga kadencja koalicji PO–PSL rozpoczęła się od wyborcze-
go oszustwa. Mimo kampanijnych zapewnień o  niepodno-
szeniu wieku emerytalnego Donald Tusk w  swoim exposé 
zapowiedział podniesienie i  zrównanie wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Solidarność, nie czekając, 

WORK – PAY – DIALOGUE

Despite a good economic situation, the coalition government of 
PiS, Liga Polskich Rodzin (LPR) and Samoobrona was constantly 
wracked by internal conflict. However, the straw that broke the 
camel’s back was the so-called land scandal (afera gruntowa) 
centred around Samoobrona and its leader, Andrzej Lepper. As a 
result, in 2007, early elections were held and the liberals came 
to power once again. Donald Tusk’s party – Civic Platform (Plat-
forma Obywatelska – PO), which formed a coalition government 
together with PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) and introduced 
a series of changes aimed against employees. 

Many of these initiatives were blocked by President Lech 
Kaczyński, but after his tragic death and Bronisław Komo-
rowski taking the office, they gained significant momentum, 
becoming yet another reason for bitter social conflicts.

On 10 April 2010, the President, his wife, 94 others forming 
a state delegation and crew perished in the crash of a mili-
tary TU-154 VIP transport aircraft en route to Katyń to take 
part in the commemoration ceremony of the WWII massacre  
of Polish officers. The delegation included a number of Soli- 
darity activists, one of whom was Anna Walentynowicz. Let 
the fact that the only person besides the Marshal of the Sejm, 
Bronisław Komorowski, who took over as President, to speak 
at the funeral was the president of Solidarity, Janusz Śnia- 
dek, be a testament to how important Lech Kaczyński was for 
the Union and how important it was for him.

In October 2010, Piotr Duda became the president of the Union, win-
ning against his predecessor Janusz Śniadek. The Congress defined 
its programme as follows: “Work – Pay – Dialogue” The basic con-
tents again included protection of jobs and permanent employment, 
increase in remunerations, and improvement of work safety.

THE GOLDEN DON

The second term of the PO–PSL coalition began with an elec-
tion fraud. Despite campaign assurances on not raising the 
retirement age, Donald Tusk announced in his statement that 
it will be raised and equalised between men and women at 
67. Solidarity, not waiting for further developments, started 
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rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod obywatelskim wnio-
skiem referendalnym – „Stop 67” i  w  ciągu zaledwie 3 mie-
sięcy złożyła w  kancelarii Sejmu 1,4 mln podpisów, w  sumie 
zebrawszy ponad 3 mln (podpisy złożono jeszcze w  trakcie 
zbiórki, aby przyspieszyć procedurę referendalną). W  marcu 
2012 roku Sejm głosami koalicji PO–PSL wyrzucił wniosek do 
kosza, a  samo wydłużenie wieku emerytalnego, wbrew gwał-
townym protestom społecznym organizowanym przez Solidar-
ność, zostało przeprowadzone w zaledwie 4 miesiące.

Przewodniczący Związku Piotr Duda zapowiedział wtedy, że 
bez odsunięcia od władzy PO–PSL niczego nie da się zmienić 
i Solidarność zrobi wszystko, aby do tego doprowadzić. I choć 
trudno uznać, że to Związek doprowadził do odsunięcia PO–PSL 
od władzy, to liczne protesty i kampanie społeczne walnie się 
do tego przyczyniły. Trzeba pamiętać, że gdy padły te słowa, 
PO była u szczytu swojej popularności.

W  październiku Solidarność przeprowadziła wielką kampa-
nię społeczną „Syzyf-Syf” przeciwko umowom śmieciowym. 
Kampania miała odbyć się wcześniej, ale spór o  wiek eme-
rytalny wymusił znaczne przesunięcie jej w  czasie. Była to 
pierwsza w  historii Związku tak wielka kampania marketin-
gowa. Związek w  przeszłości prowadził wiele kampanii spo-
łecznych, takich jak „Niskie płace barierą rozwoju”, „Godna 
płaca – godna emerytura”, „Polska przyjazna pracownikom”, 
ale nigdy na taką skalę i  z  zaangażowaniem tak poważnych 
środków finansowych.

Ważnym skutkiem tej kampanii był – można tak to określić – 
eksport pojęcia umów śmieciowych na forum międzynarodo-
we. Przedstawicielom Solidarności udało się skutecznie prze-
konać do pejoratywnego rozumienia tego rodzaju umów inne 
związkowe organizacje międzynarodowe, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie np. w  dokumentach Europejskiej Konfedera-
cji Związków Zawodowych. 

Kolejny ostry kryzys nastąpił jesienią 2013 roku. PO–PSL, bez 
konsultacji społecznych i  z  pominięciem Trójstronnej Komisji 
ds. Społeczno-Gospodarczych, znowelizowały Kodeks pracy, 
wprowadzając wiele elastycznych form czasu pracy, dłuższy 
okres rozliczeniowy i  zmianę definicji doby pracowniczej, co 
w praktyce doprowadziło do likwidacji płatnych nadgodzin. To 
po raz kolejny przyczyniło się do obniżenia wynagrodzeń.

collecting signatures under the civic referendum motion – 
“Stop 67” and within just 3 months, submitted 1.4 million 
signatures at the Sejm Chancellery; in total, more than 3 mil-
lion signatures were collected (they were submitted before 
ending the collection process in order to quicken the refe-
rendum procedure). In March 2012, the Sejm, with the votes  
of the PO–PSL coalition, threw the motion out, and the exten-
sion of the retirement age was introduced only 4 months later 
despite severe social protests organised by Solidarity.

At that time, the president of the Union, Piotr Duda, announ-
ced that without removing PO–PSL from power, nothing can be 
changed and Solidarity will do everything it can to make that 
happen. And although it is difficult to assume that the Union 
was the force behind PO-PSL losing power, the many protests 
and social campaigns had a huge influence on it. It should be 
remembered that when these words were uttered, PO was at 
the peak of popularity.

In October, Solidarity conducted a great social campaign en. 
“Syzyf-Syf” against trash contracts. The campaign was to take 
place earlier, but the dispute over the retirement age forced 
the organisers to conduct it earlier. It was the first such big 
marketing campaign in the Union’s history. In the past, the Union 
conducted many social campaigns, such as “Niskie płace barierą 
rozwoju”, “Godna płaca – godna emerytura”, and “Polska przy-
jazna pracownikom”[Low Pay a Barrier for Development, Good 
Pay – Good Retirement, Poland Friendly to Employees], but never 
on such a scale and with the involvement of such serious funds.

An important effect of this campaign was, one could say, the 
export of trash contracts to the international forum. Solidarity 
representatives managed to effectively convince other internatio-
nal trade union organisations that contracts of these types were 
indeed a negative phenomenon, which was reflected, for example, 
in the documents of the European Trade Union Confederation. 

Another deep crisis took place in autumn 2013. PO–PSL, witho-
ut public consultations and bypassing the Trilateral Social and 
Economic Committee, amended the Labour Code by introducing 
many flexible forms of working time, longer settlement periods, 
and changing the definition of the employee 24-hour workday, 
which in practice led to the elimination of paid overtime. This, 
once again, contributed to the reduction of remuneration.
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W  reakcji Solidarność, przekonując pozostałe centrale związ-
kowe, opuściła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodar-
czych i  we wrześniu zorganizowała największe od 30 lat pro-
testy. Na ulicę Warszawy wyszło ponad 200 tys. uczestników. 
Symbolem tych dni stał się Złoty Donek – styropianowy pomnik 
Donalda Tuska parafrazujący jego styl sprawowania władzy. 
Finałem tej akcji była sprzedaż monumentu w  ramach licyta-
cji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Bilans 8 lat rządów Donalda Tuska i  jego następczyni Ewy 
Kopacz był z  punktu widzenia pracowników i  NSZZ „Solidar-
ność” dramatyczny. Szczególnie druga kadencja, od wydłuże-
nia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn zaczy-
nając, przez antypracowniczą nowelizację Kodeksu pracy 
i  zapaść dialogu społecznego, a  na ostrym konflikcie z  gór-
nikami kończąc. 

Nowością w  kampaniach Związku była prowadzona w  trakcie 
kolejnych wyborów akcja „Sprawdzam polityka”, która w formie 
internetowego portalu przypominała decyzje konkretnych poli-
tyków w sprawach pracowniczych i społeczno-gospodarczych. 

Protesty, które były reakcją na kolejne kryzysy wywoływane 
przez rząd, organizowano do samego końca kadencji PO–PSL 
w 2015 roku, jako ostatnie – wielkie protesty na Śląsku. Strzały 
gumowymi kulami z  broni gładkolufowej do górników zatrud-
nionych w  Jastrzębskiej Spółce Węglowej stały się symbolem 
schyłku tej władzy.

UMOWA Z KANDYDATEM

Od czasu AWS Solidarność zaniechała popierania konkretnych 
partii politycznych, przyjmując strategię udzielenia poparcia 
temu kandydatowi na urząd prezydenta, którego program 
i  zaplecze polityczne były najbliższe programowi Związku. 
Dwa razy w  ten sposób udzielono poparcia Lechowi Wałęsie, 
jeden raz Marianowi Krzaklewskiemu oraz Lechowi i  Jarosła-
wowi Kaczyńskim. Nie inaczej było w  wyborach prezydenc-
kich w 2015 roku. Tym razem jednak po raz pierwszy w historii 
Komisja Krajowa oprócz udzielenia poparcia podpisała formal-
ną umowę programową z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości 
Andrzejem Dudą, który zobowiązał się m.in. do działań na rzecz 
przywrócenia wieku emerytalnego sprzed reformy w  roku 

In response, Solidarity, convincing the other trade unions, left 
the Trilateral Social and Economic Committee and in Septem-
ber, organised the biggest protests in 30 years. Over 200,000 
protesters took to the streets of Warsaw. The protest quickly 
acquired its own symbol: The Golden Don – a Styrofoam figure 
of Donald Tusk that symbolised his style of governing the nation. 
The finale of this campaign was the sale of this monument in an 
auction for The Great Orchestra of Christmas Charity.

From the perspective of the workers and NSZZ Solidarity, the 
result of 8 years of government of Donald Tusk and his succes-
sor, Ewa Kopacz, was dramatic. In particular, the second term 
of office – from extending and equalising the retirement age 
of women and men, through an anti-employee amendment to 
the Labour Code and a deterioration of social dialogue, to a 
deep conflict with miners. 

A certain novelty in the Union’s campaigns was the “Calling 
Check on Politicians” (Sprawdzam polityka) action conducted 
during the subsequent elections, which listed past decisions of 
individual politicians concerning worker and socio-economic 
issues on a website. 

The protests in reaction to subsequent crises brought about 
by the government, were being held right up until the very end 
of the PO-PSL term of office in 2015; the last of these were 
the Great Protests in Silesia. Miners of the Jastrzębska Spółka 
Węglowa getting shot with rubber bullets became a symbol of 
the twilight of this government.

AGREEMENT WITH THE CANDIDATE

Since AWS, Solidarity stopped supporting specific political 
parties, adopting a strategy of providing support to a presi-
dential candidate whose programme and political base were 
the closest to its own programme. Twice, support was gran-
ted to Lech Wałęsa, once to Marian Krzaklewski, and once to 
Lech and Jarosław Kaczyński. It was no different during the 
2015 presidential election. This time, however, for the first 
time in history, in addition to granting support, the Natio-
nal Commission signed a formal programme agreement with 
Andrzej Duda, the candidate of Law and Justice, who under-
took, among other things, to take action aimed at restoring 
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2012. Kilka tygodni później minimalną różnicą głosów Andrzej 
Duda wygrał wybory prezydenckie, a  następnie Zjednoczona 
Prawica – wybory parlamentarne.

W okresie kampanii i wyborów prezydenckich sfinalizowano też 
dwuletnie prace nad nową instytucją dialogu trójstronnego – 
Radą Dialogu Społecznego, powołaną ustawowo z  inicjatywy 
Związku, do której Solidarność przekonała pozostałych partne-
rów społecznych. Ustawa została podpisana jeszcze przez Bro-
nisława Komorowskiego, ale to prezydent elekt Andrzej Duda 
powołał w  październiku nowych członków Rady. Pierwszym 
przewodniczącym został szef Solidarności Piotr Duda.

DOBRY CZAS DLA PRACOWNIKÓW

W pierwszych 3 latach rządów PiS, Solidarnej Polski Zbignie-
wa Ziobry i  Porozumienia Jarosława Gowina zrealizowano 
najważniejsze postulaty Solidarności. Nie tylko przywró-
cono poprzedni wiek emerytalny, ale również podniesiono 
najuboższym kwotę wolną od podatku. Wprowadzono wiele 
rozwiązań propracowniczych, jak minimalną stawkę godzi-
nową, klauzule społeczne w  zamówieniach publicznych, 
lepszą ochronę kobiet w  ciąży przed zwolnieniem, płacę 
minimalną dla pracowników medycznych i  niemedycznych, 
ograniczenie handlu w  niedziele, zniesiono dyskryminację 
w  zatrudnianiu młodych pracowników, rozpoczęto wspiera-
nie polityki prorodzinnej, wprowadzono prawo zrzeszania się 
w  związki zawodowe dla samozatrudnionych i  na umowach 
cywilnoprawnych, pluralizm związkowy w  służbach mundu-
rowych, zlikwidowano syndrom pierwszej dniówki, wyłączo-
no z  wymiaru płacy minimalnej dodatek za pracę w  porze 
nocnej i  dodatek stażowy, znacząco zwiększono uprawnie-
nia dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas okre-
ślony, częściowo odmrożono kwotę naliczania zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, znacząco podniesiono mini-
malne renty i  emerytury, odmrożono i  podwyższono płace 
w  budżetówce, dokonano pozytywnych zmian w  Kodeksie 
postępowania cywilnego, zwiększając ochronę pracowników 
przed zwolnieniem, wydłużono okres odwoławczy od wypo-
wiedzenia umowy o pracę, zwiększono ochronę pracowników 
tymczasowych, w tym kobiet w ciąży – to najważniejsze osią-
gnięcia Solidarności w  ostatnich latach. Radykalnie wzrosła 
też płaca minimalna.

the retirement age to the level from before the 2012 reform. 
A few weeks later, Andrzej Duda won the election and sub-
sequently, the United Right (Zjednoczona Prawica) won the 
parliamentary elections.

During the presidential campaign and elections, the two-year 
works on a new trilateral dialogue institution – The Social Dia-
logue Council – were completed; it was appointed by way of an 
act on the initiative of the Union which persuaded other social 
partners to join it. The act was signed by Bronisław Komorow-
ski, but it was the President-Elect, Andrzej Duda, who appoin-
ted new members of the Council in October. The first president 
of the Council was the head of Solidarity – Piotr Duda.

GOOD TIME FOR EMPLOYEES

During the first 3 years of the rule of PiS, Zbigniew Ziobro’s 
Solidarity Poland (Solidarna Polska), and Jarosław Gowin’s 
Agreement (Porozumienie), the most important Solidarity 
postulates were implemented. Not only was the previous 
retirement age restored, but also the income tax threshold 
was raised for the poorest citizens. Many pro-worker solutions 
were introduced, such as: the minimum hourly rate, social 
clauses in public procurement, better protection for pregnant 
women from being fired, a minimum wage for medical and 
non-medical personnel, restriction on commerce on Sundays, 
abolishment of hiring practices discriminating against young 
people, pro-family policies, the right for the self-employed 
and those working based on Civil-Law Contracts to form trade 
unions, trade union pluralism for uniformed services, liquida-
ting the “first daily pay syndrome”, exclusion of bonuses for 
night work and internships from the minimal wage, significant 
increase in the rights of persons employed based on fixed- 
term contracts, partial unfreezing of the company social 
benefit amount, significant increase of minimum retirement 
and disability pensions, unfreezing and increasing pay in the 
public sector, positive amendments to the Code of Civil Proce-
dure that increased employee protection against being fired, 
extension of the period to appeal employment contract termi-
nation, increased protection of temporary workers, including 
pregnant women – these were the most significant achieve-
ments of Solidarity in recent years. The minimum wage was 
also radically increased.
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Symbolem tych zmian było wprowadzenie pełnego plurali-
zmu związkowego poprzez umożliwienie tworzenia innych 
niż dotąd związków zawodowych w  służbach mundurowych: 
Policji, Straży Granicznej i  Służbie Więziennej. Dotąd w  każdej 
z tych służb mógł być tylko jeden związek. To ostateczna reali-
zacja pierwszego punktu Porozumień Sierpniowych – o  plura-
lizmie związkowym.

WEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM

Jak w  ramach nauki społecznej Kościoła katolickiego uczył 
papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum, miejscem rozwią-
zywania napięć społecznych jest dialog pomiędzy pracownikami 
i  pracodawcami. W  dzisiejszym języku można to określić mia-
nem dialogu społecznego i  zawieraniem układów zbiorowych 
pracy. I  to jest główny długofalowy cel NSZZ „Solidarność”. 

Jak stanowi Konstytucja w  swoim art. 20: „Społeczna gospo-
darka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i  współpracy 
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodar-
czego Rzeczypospolitej Polskiej”. Dzisiaj to martwy przepis. 
Solidarność będzie dążyć do gruntownej przebudowy prawa, 
aby wzorem Austrii i Niemiec układy zbiorowe stały się podsta-
wą budowania relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami 
na rynku pracy. 

Związek solidnie się do tego przygotowuje, tworząc nie tyl-
ko rozwiązania merytoryczne i  prawne, ale też w  sferze idei. 
Wspólnie z Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Kra-
kowie powołał Międzynarodowe Centrum Badań nad Feno-
menem Solidarności. Na forum międzynarodowym, w  ramach 
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, coraz sku-
teczniej lobbuje za budowaniem jednolitego unijnego rynku pra-
cy, europejskiej płacy minimalnej, przeciwko rozrastającym się 
w  Europie umowom śmieciowym. To projekt na lata, ale tylko 
NSZZ „Solidarność” jest w stanie takie procesy przeprowadzić.

ZAMIAST PODSUMOWANIA

Obraz Solidarności nie byłby pełny bez ukazania roli, jaką 
Związek odegrał i  cały czas odgrywa w  pielęgnowaniu swojej 

The symbol of these changes was the introduction of full trade 
union pluralism by enabling the creation of new trade unions 
in the Police, Border Guard, and Prison Service. So far, each of 
these groups could only have a single union. This was the final 
stage in implementing the first point of the August Agreement 
– the one about trade union pluralism.

GETTING TO A HIGHER LEVEL

As His Holiness Leon XIII taught in this encyclical Rerum nova-
rum, the way to diffuse social tensions lies in social dialogue 
between employees and employers. Modern language may defi-
ne this as social dialogue and concluding collective agreements. 
This is the main long-term goal of NSZZ “Solidarity”. 

As written in the Constitution of the Republic of Poland in 
Article 20: “A social market economy, based on the freedom of 
economic activity, private ownership, and solidarity, dialogue 
and cooperation between social partners, shall be the basis of 
the economic system of the Republic of Poland”. Today, this  
regulation is not enforced. Solidarity will strive to thorou- 
ghly reconstruct the law so that collective agreements, like in 
Austria and Germany, become the basis for building relations 
between employees and employers on the labour market. 

The Union is meticulously preparing for this by creating not 
only practical and legal solutions, but also new ideas. Together 
with the Pontifical University of John Paul II in Krakow, it esta-
blished the International Centre for Research on the Pheno-
menon of Solidarity (Międzynarodowe Centrum Badań nad 
Fenomenem Solidarity). In the international forum, within  
the European Trade Union Confederation, it lobbies for con-
structing a single EU labour market, a European minimum 
wage, against the increasing popularity of trash contracts in 
Europe with increasing efficiency. It is a project designed to be 
implemented across several years, however, only NSZZ “Soli-
darity” is capable of conducting such processes.

INSTEAD OF A CONCLUSION

The image of Solidarity would not be complete without show-
casing the role it played and still plays in caring for its history. 
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historii. Nic nie wiadomo o tym, aby jakikolwiek pomnik, tablica 
czy miejsce pamięci powstało bez udziału i pieniędzy Solidar-
ności. Fundusze na te cele najczęściej gromadziły społeczne 
komitety powstające z  inicjatywy Związku lub tworzone bez-
pośrednio przez same organizacje – od najbardziej znanych, jak 
pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w  Gdańsku czy pomnik 
Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni, czczących pamięć ofiar, budo-
wanych przez społeczne komitety powoływane przez Solidar-
ność, po proste tablice informujące o  strajku czy głodówce. 
Ostatnio, 22 sierpnia 2020 roku, odsłonięto obelisk poświę-
cony powstaniu NSZZ „Solidarność” w  Bolesławcu. W  całym 
kraju Związek sfinansował lub wspierał finansowo setki, jeśli 
nie tysiące tablic, pomników i obelisków. Z  inicjatywy Solidar-
ności, często integrując lokalne społeczności wokół rocznic 
i miejsc związanych z historią Związku, nadawane były nazwy 
ulic, rond i skwerów. 

Do rangi symbolu urasta odbudowa historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej, uratowanej za kilkanaście milionów zł 
z  kompletnej ruiny. Przywrócono nie tylko jej dawną świet-
ność, odtwarzając wygląd z  okresu podpisania Porozumienia 
Gdańskiego, ale też stworzono nowoczesny obiekt konferen-
cyjny, w którym organizowanych jest wiele ważnych wydarzeń, 
również komercyjnych. W  sali można obejrzeć wystawę stałą 
z  oryginalnym stołem, gdzie podpisano porozumienie, diora-
mę pokazującą moment ogłoszenia porozumienia, historyczne 
sztandary Związku oraz wiele wystaw czasowych. Solidarność, 
w przeciwieństwie do innych placówek muzealnych, nigdy nie 
pobierała opłat za zwiedzanie.

Nie sposób choćby skrótowo wymienić tu wszystkich miejsc, 
w  których obecna jest Solidarność. Fundacja Pro Patria 
i  Bastion św. Rocha na Jasnej Górze, bazylika św. Brygidy 
w  Gdańsku, grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ 
„Solidarność”, liczne kaplice, jak np. Ofiar Grudnia 1970 w Kał-
kowie-Godowie itd. – solidny katalog obejmowałby zapewne 
kilkaset stron tekstu, aby te wszystkie miejsca tylko wymie-
nić. Samo to się nie zrobiło, to efekt zaangażowania, poświę-
cenia i ogromnego wysiłku – również finansowego – członków 
Związku. 

Właśnie w tych miejscach organizowane są przez Solidarność 
uroczystości rocznicowe. Kolejne rocznice Poznania ’56, Mar-
ca ’68, Grudnia ’70, Radomia, Ursusa i  Płocka ’76, strajków 

There isn’t a statute, plaque, or a place of remembrance that 
was not created without the aid Solidarity, or without its  
money. Funds for these purposes were most often collected by 
social committees established on the initiative of the Union by 
the organisations directly – from the most famous ones, such 
as the Monument to the Fallen Shipyard Workers 1970 in Gdańsk 
and the Monument to the Victims of December 1970 in Gdynia, in 
memory of the victims of those events, erected by social com- 
mittees appointed by Solidarity, to simple plaques informing 
about a strike or hunger strike. Recently, on 22 August 2020, 
an obelisk dedicated to the establishment of NSZZ “Solidarity” 
in Bolesławiec was unveiled. Throughout the country, the Union 
financed or supported hundreds, if not thousands of plaques, 
monuments, and obelisks. On the initiative of Solidarity, often 
integrating local communities around anniversaries and places 
connected with the history of the Union, names were given to 
streets, roundabouts, and squares. 

The reconstruction of the historic OHS Room at the Gdańsk 
Shipyard, saved from complete ruin at the cost of over ten 
million zlotys, became a symbol of these efforts. The room 
was not only restored to its former glory, to the way it was 
around the time of the signing the Gdańsk Agreement, but 
also turned into a modern conference facility that hosts many 
important events, including commercial ones. The room inc-
ludes a permanent exhibition with the original table where the 
Agreement was signed, a diorama showcasing the moment of 
announcing the Agreement, historic Union standards, as well  
as many temporary exhibitions. Unlike other museums, Soli-
darity has never collected fees from visitors.

It is impossible to give a short list of all of the areas where  
Solidarity is present. Pro Patria and Bastion Foundation of 
St. Roch in Jasna Góra, St. Birgitta’s Basilica in Gdańsk, the 
gravesite of the blessed Fr. Jerzy Popiełuszko – the patron of  
NSZZ “Solidarity”, numerous chapels, such as the Victims  
of December 1970 Chapel in Kałków-Godów, etc. – a complete 
catalogue listing all of them would probably be several hun-
dred pages long. All this didn’t happen on its own though, it 
was the result of dedication, commitment, and tremendous 
effort – including financial – on the part of Union members. 

These are the places where Solidarity organises anniversa- 
ry celebrations. Solidarity is practically the only group that 
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i powstania Solidarności, stanu wojennego i dziesiątek innych 
ważnych dat od 30 lat organizuje przy zbudowanych przez sie-
bie pomnikach praktycznie tylko Związek. Sam doświadcza-
łem rocznic Grudnia ’70 w Gdyni, podczas których w latach 90. 
pojawiało się zaledwie kilkadziesiąt osób w asyście kilkunastu 
wiernych pocztów sztandarowych.

Nie da się oddzielić rocznic od wołania o  sprawiedliwość. 
Solidarność spotykała się pod pomnikami – szczególnie upa-
miętniającymi tragiczne wydarzenia, domagając się ukarania 
winnych, najczęściej bezskutecznie (z  powodów opisanych 
powyżej). Nie ma istotniejszego śledztwa ani procesu sądowe-
go bez udziału przedstawicieli Solidarności, szczególnie w roli 
oskarżycieli posiłkowych, reprezentujących ofiary komuni-
stycznych zbrodni. To temat na osobną publikację.

Komisja Krajowa wielkim wysiłkiem finansowym stworzyła 
również nowoczesne archiwum, wyposażone w nowoczesne 
magazyny, czytelnię akt i  bibliotekę. Istnieje od 1991 roku 
i systematycznie się rozrasta. W magazynach archiwalnych 
zgromadzono dotychczas ponad 500 metrów bieżących akt, 
zdjęć, nagrań i  filmów. To jeden z  największych zasobów 
archiwalnych Solidarności, obsługiwany przez zawodowych 
archiwistów i historyków. Trudno dzisiaj zliczyć, ile na pod-
stawie tego zasobu powstało prac magisterskich, dokto-
ratów, książek, monografii i  innych prac naukowych. Liczy 
się je w  setkach. I  tu również zaskoczenie – korzystanie 
z  archiwum jest całkowicie bezpłatne. Pracownicy archi-
wum od wielu lat organizują wystawy cieszące się dużym 
zainteresowaniem, głównie korzystając ze swojego zasobu. 
W  2005 roku wystawę „Solidarność – siła jedności”, pre- 
zentowaną w  Dworze Artusa w  Gdańsku, w  ciągu 1,5 mie-
siąca zwiedziło ponad 8 tys. odwiedzających. Dzięki promo-
cji swojego zasobu Archiwum Historyczne Komisji Krajowej 
wciąż wzbogaca się o nowe nabytki. Dokumenty Solidarno-
ści, tak bardzo rozproszone w  wyniku wprowadzenia sta-
nu wojennego i trudnych losów Związku, znajdują właściwe 
miejsce i  choć w  niewielkim procencie scalają ten rozpro-
szony zasób.

Rocznice Solidarności obchodzone są nie tylko w  formie uro-
czystości. W  całym kraju w  ciągu roku organizowanych jest 
kilkadziesiąt imprez sportowych. Maraton Solidarności, Mię-
dzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i  Olimpijczyków, 

organises subsequent anniversaries of Poznań ‘56, March 
‘68, December ‘70, Radom, Ursus and Płock ‘76, strikes and  
the creation of Solidarity, martial law, and dozens of other 
important dates which have been organised at the foot of the 
monuments it helped erect. I myself experienced the comme-
moration of December ‘70 in Gdynia, which was only attended 
by several dozen people and around ten loyal standard-bearers.

It is impossible to separate the anniversaries from calls 
for justice. Solidarity met at monuments – especially those  
commemorating tragic events, demanding the punishment of 
the guilty, most often without effect (for reasons described 
above). No important investigation or court proceeding can 
take place without the participation of Solidarity represen- 
tatives who in particular act as subsidiary prosecutors repre-
senting victims of communist atrocities. That, however, is a 
topic for an entirely separate publication.

The National Commission also created a modern archive with 
modern warehouses, a file reading room and libraries. It has 
been in existence since 1991 and has been systematically gro-
wing. So far, over 500 metres of files, photographs, recordings 
and films have been collected in the archive’s warehouses. It is  
one of the largest archival resources of Solidarity, handled by 
professional archivists and historians. It’s difficult to count how 
many master’s and doctoral theses, books, monographs, and 
other scientific works were created using this resource. They 
number in the hundreds. And here we have another surprise 
– the use of the archive is completely free of charge. Archi-
ve employees have for many years been organising exhibitions 
that enjoyed significant interest with the use of this resource.  
In 2005, the exhibition “Solidarity – The Strength of Unity”  
(Solidarity – siła jedności), presented in the Artus Manor in 
Gdańsk (Dwór Artusa w Gdańsku), was visited by over 8,000 
people in half a month. Thanks to the promotion of its resources, 
the Historical Archive of the National Commission is still expan-
ding with new acquisitions. Solidarity’s documents, scattered 
far and wide as a result of the introduction of martial law and 
the difficult times the Union faced, are finally put in a proper 
place and merged with this resource, even if to a limited extent.

Solidarity Anniversaries are celebrated not only during official 
ceremonies. Every year, a few dozen sporting events are organi- 
sed all over the country. Solidarity Marathon, Solidarity and 
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Skoki Narciarskie o  Puchar Przewodniczącego „Solidarno-
ści” – to tylko te największe. Do tego biegi uliczne, turnieje 
szachowe, brydżowe, spartakiady, zawody halowe, sztafety, 
spływy, rajdy turystyczne. Pod znakiem Solidarności organi-
zuje się nawet spływ tratwą po Wiśle czy wyścig kolejowymi 
drezynami. 

Bardzo ważne są również imprezy muzyczne. Na koncertach 
zorganizowanych przez Solidarność oprócz plejady polskich 
gwiazd grali m.in.: Scorpions, Kylie Minogue, Chris de Burgh, 
Sweet, Boney M. Na 40-lecie miał zagrać Queen. Na koncercie 
z  okazji 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” uczestni-
czyło ponad 50 tys. ludzi. To tylko imprezy z  obszaru muzy-
ki rozrywkowej. Nie należy zapominać o  koncertach muzyki 
klasycznej, sakralnej, kolęd i  pastorałek oraz widowiskach 
muzycznych, jak legendarne już oratorium Kolęda Nocka 
z librettem Ernesta Brylla, wielokrotnie wykonywane w roczni-
ce Grudnia ’70.

Dopełnieniem imprez sportowych i muzycznych są przedsię-
wzięcia o charakterze edukacyjnym organizowane, współor-
ganizowane i obejmowane patronatem Związku lub przewod-
niczącego Komisji Krajowej – konkursy, olimpiady, ścieżki  
edukacyjne, wystawy, murale i modne coraz bardziej projek-
cje na budynkach. Do tego setki wydawnictw książkowych, 
albumowych, komiksów, monografii. Najpełniejszy ich zbiór 
jest w zasobie bibliotecznym Archiwum Historycznego Komi-
sji Krajowej. Warto sobie uświadomić, że praktycznie każ-
dy region czy większa organizacja związkowa wydały swoje 
monografie lub opracowania historyczne, książki popular-
nonaukowe. Często przy znaczącym udziale finansowym 
Związku. 

Na koniec moja osobista refleksja. Szukając odpowiedzi na 
pytanie, jak to się stało, że skazany na odstawienie do muzeum 
wraz ze swoimi sztandarami Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” przetrwał, spójrzmy, z jaką dbałością 
podchodzi do swojej historii i wartości, na których jest zbudo-
wany. Dlaczego (wydawałoby się, że wbrew logice) na pamięć 
i symbole poświęca ogromne środki i energię? Według mnie – 
a przyglądam się temu od środka nieprzerwanie przez ostatnie 
23 lata – bierze się to z  serca i  miłości tysięcy ludzi, którzy 
Solidarności poświęcili najlepsze lata swojego życia. Egzamin 
z  Solidarności zdają codziennie, choć wielu z  nich nigdy nic 

Olympians International Cycling Race, Ski Jumps for the Soli- 
darity President Trophy – to name the biggest ones. Add to this 
street runs, chess and bridge tournaments, Spartan Games, indo-
or competitions, relay races, canoeing, and hikes. Solidarity even 
organises raft races on the Vistula River, and rail push trolley races. 

Music events are also very important. Apart from the most 
famous Polish musicians, the concerts organised by Soli- 
darity were graced by such stars as: The Scorpions, Kylie Mino-
gue, Chris de Burgh, Sweet, and Boney M. The 40th anniversary 
celebrations were to include Queen. The concert to commemo- 
rate the 35th anniversary of the establishment of NSZZ Soli-
darity attracted over 50,000 people. And these are only the 
modern music events. We cannot forget about classical music, 
religious music, Christmas carol and pastoral concerts, and 
musical spectacles, such as the now legendary “Kolęda Nocka” 
oratory with the libretto by Ernest Bryll, which was performed 
multiple times during the December ’70 celebrations.

Sports and music events are complemented by educational 
projects organised, co-organised, or under the patronage 
of the Union of the Chair of the National Commission. Com-
petitions, contests, educational trails, exhibitions, murals, 
and, increasingly more fashionable projections on buildings. 
Additionally, there are hundreds of books, albums, comics, 
and monographs. Their most complete collection is kept in 
the library of the Historical Archive of the National Commis-
sion. It should be realised that practically every region and 
larger trade union organisation issued their own monographs, 
historical studies, or popular science books, oftentimes with 
a significant financial contribution from the Union.

Finally, I would like to offer my personal reflection. While sear-
ching for an answer to the question of how it happened that 
the Independent and Self-Governing Trade Union Solidarity  
which was destined to end up in a museum along with its stan-
dards actually survived, let us take a closer look at how much 
it cares for its history and the values on which it stands. Why 
(contrary to logic, it would seem) does it devote so much ener-
gy and funds to memories and symbols? In my opinion – and I 
have been examining this community for the last 23 years – it 
stems from the hearts and love of thousands of people who  
gave Solidarity the best years of their lives. They are passing  
an exam on Solidarity every day, although many of them never 
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z tego nie miało, a często wręcz przeciwnie, wiele na tym tra-
cili. Oni – i niech to będzie przestroga – nie pozwolą sobie, aby 
ci, którzy ich wykorzystali i na ich plecach zrobili kariery, dzi-
siaj pouczali, kto ma, a  kto nie ma prawa do Solidarności. Bo 
Solidarność nie powstała w Gdańsku, Szczecinie czy na Śląsku. 
Rodziła się w  całej Polsce i  tworzyły ją tysiące ludzi. I  dzięki 
nim istnieje.

Marek Lewandowski

got anything from it, and often quite the opposite, they lost a lot. 
They – and let this serve as a warning – will not allow themselves 
to be lectured about who does and who doesn’t have the right to  
Solidarity, by people who used them as a springboard for their  
political careers. Because Solidarity was not born in Gdańsk, 
Szczecin or Silesia. It was created all over Poland by thousands 
of people. And it exists only thanks to them.

Marek Lewandowski
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W II KZD brało udział 488 delegatów. Fot. Ireneusz Sobieszczuk / PAP  |  The 2nd National Convention of the Delegates was participated by 488 delegates.  
Photo: Ireneusz Sobieszczuk / PAP

W czasie zjazdu toczyła się dyskusja na temat określenia stosunku Solidarności do polityki rozumianej jako forma sprawowania władzy i odpowiedzialności  
za tę władzę. Fot. Ireneusz Sobieszczuk / PAP  |  A discussion was held during the convention which was devoted to determining the Solidarity’s attitude towards  
the politics understood as a form of exercising the public authority and responsibility for this authority. Photo: Ireneusz Sobieszczuk / PAP

II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” obradował od 19 do 25 kwietnia 1990 roku w gdańskiej hali Olivia – tej samej, w której 
odbył się I KZD w 1981 roku. Zamykał on okres nielegalnej działalności Solidarności, trwający od momentu wprowadzenia stanu  
wojennego do ponownej legalizacji 17 kwietnia 1989 roku, a jednocześnie porządkował sprawy wewnątrzzwiązkowe, wyznaczał program 
i cele w nowej, demokratycznej rzeczywistości.



The 2nd National Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” took place between  
19 and 25 April 1990 in the Gdańsk hall Olivia. This is the very same venue that had held the 1st National Convention of the Delegates  
in 1981. It ended the period of Solidarity’s illegal activities that had lasted from the introduction of the martial law, until its 
re-legalisation on 17 April 1989. It simultaneously put the Union’s internal matters in order, set the programme and objectives of the 
new, democratic reality. 

Lech Wałęsa (nr mandatu: 24) ponownie został wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Fot. Ireneusz Sobieszczuk / PAP  |  Lech Wałęsa (mandate No. 24) 
was re-elected as the chairman of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. Photo: Ireneusz Sobieszczuk / PAP



W dniach 12–22 sierpnia 1990 roku przeprowadzono w Gdańsku Igrzyska Solidarności. Były one elementem obchodów 10 rocznicy 
powstania NSZZ „Solidarność”, a dochód z nich został przeznaczony na leczenie dzieci niepełnosprawnych.

Sprzed bramy nr 2 wystartował Półmaraton Solidarności, którego meta znajdowała się  
w Gdyni. Fot. Ireneusz Sobieszczuk / PAP  |  Solidarity Half-Marathon started at the gate 
No. 2. Its finish line was located in Gdynia. Photo: Ireneusz Sobieszczuk / PAP

Podczas igrzysk odbyły się także turnieje: koszykówki, 
ping-ponga, wyścigi motocrossowe i kolarskie. Fot. Wojciech 
Milewski  |  Basketball and table tennis tournaments, as well 
as motocross and bicycle races were held during the Games. 
Photo: Wojciech Milewski 



“Solidarity Games” were held in Gdańsk between 12 and 22 August 1990. They constituted a part of the celebrations of the 10th  
anniversary of the establishment of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. The income was devoted to the 
treatment of disabled children.

Niepełnosprawni na trasie półmaratonu w 1990 roku. Pierwszy bieg odbył się  
15 sierpnia 1981 roku, w czasie podziemnej działalności Związku odbywały się na tej 
trasie biegi nielegalne. Fot. Ireneusz Sobieszczuk / PAP  |  The disabled on the half-
-marathon’s route in 1990. The first run took place on 15 August 1981. Illegal runs were 
organised along this route in the times of the Union’s underground activities. Photo: 
Ireneusz Sobieszczuk / PAP



Katowicki Spodek wypełnił się po brzegi podczas spotkania z Lechem Wałęsą. Fot. Stanisław Jakubowski / PAP  |  Spodek [an entertainment, sports and exhibition 
venue] in Katowice was filled with people during a meeting with Lech Wałęsa. Photo: Stanisław Jakubowski / PAP

Na jednym ze spotkań Lech Wałęsa powiedział: „Powiedzcie mi, co chcecie, żebym zrobił, a przyrzekam wam, że to wykonam”. W oknach sztabu wyborczego 
Wałęsy w Gdańsku ludzie cieszą się po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów z drugiej tury. Fot. Jan Bogacz / PAP  |  During one of the meetings, Lech Wałęsa 
said “Tell me what you want me to do and I swear, I’ll do it”. People celebrating in the windows of Wałęsa’s campaign headquarters in Gdańsk after the preliminary 
results of the second round of elections had been announced. Photo: Jan Bogacz / PAP

We wrześniu 1990 roku Lech Wałęsa ogłosił start w wyborach prezydenckich. Rozpoczęła się kolejna, intensywna kampania wyborcza, 
w którą zaangażował się cały Związek.



In September 1990, Lech Wałęsa announced he would run for president of Poland. Another intense political campaign started, engaging 
the entire Union.

Spotkanie przedwyborcze w Krakowie. Fot. Maciej Sochor / PAP  |  Pre-election meeting in Krakow. Photo: Maciej Sochor / PAP



W dniach 23–24 lutego 1991 roku obradował w Gdańsku III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Był to zjazd nadzwyczajny, 
zwołany z powodu konieczności wyboru nowego przewodniczącego Związku po wyborze Lecha Wałęsy na prezydenta RP. Szefem 
Solidarności został Marian Krzaklewski z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Zjazd domagał się m.in. samorozwiązania parlamentu  
i nowych, w pełni wolnych wyborów, w których NSZZ „Solidarność” miał wystawić własnych kandydatów.

W obradach zjazdu brali udział przedstawiciele  
rządu. Na zdjęciu przy mikrofonie Michał Boni  
(minister pracy i polityki socjalnej), obok Jan Krzysz-
tof Bielecki (premier rządu). Fot. Stefan Kraszewski / 
PAP  |  Representatives of the government attended 
the meeting. In the photo: Michał Boni (minister of 
labour and social policy) at the microphone, next to 
him - Jan Krzysztof Bielecki (prime minister). Photo: 
Stefan Kraszewski / PAP



The 3rd National Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” met in Gdańsk on 23–24 
February 1991. It was an extraordinary convention, called due to the necessity to elect the Union’s new chairman after Lech Wałęsa 
had been elected as the president of Poland. Marian Krzaklewski from Silesia/Dąbrowa Basin region became the head of Solidarity. The 
convention demanded the dissolution of the parliament and new fully free elections, where the Independent and Self-Governing Trade 
Union “Solidarity” would put up its own candidates.

Marian Krzaklewski. Fot. Stefan Kraszewski / PAP  |  Marian Krzaklewski. Photo: Stefan Kraszewski / PAPObrady III KZD odbywały się w hali Olivia  
w Gdańsku. Fot. Stefan Kraszewski / PAP  |  
The 3rd National Convention of the Delegates 
was held in the Olivia hall in Gdańsk. Photo: 
Stefan Kraszewski / PAP



Strajk w MPK w Łodzi. Fot. Andrzej Zbraniecki / PAP  |  Strike at the Urban Transport Company in Łódź. Photo: Andrzej Zbraniecki / PAP

Ogólnokrajowy Dzień Protestu na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Fot. Grzegorz Rogiński / PAP  |   Nationwide Protest Day in Three Crosses Square in Warsaw. 
Photo: Grzegorz Rogiński / PAP 

Niezadowolenie z tempa reform gospodarczych i niewystarczająca ochrona osób najuboższych to główne przyczyny Ogólnokrajowego 
Dnia Protestu, który odbył się 22 maja 1991 roku. W proteście wzięło udział 80 proc. komisji zakładowych – oflagowano zakłady pracy, 
odbyły się wiece i krótkie strajki. Nie były to jednak pierwsze protesty. W listopadzie 1990 roku strajkowali m.in. górnicy i kierowcy 
komunikacji miejskiej w Łodzi domagający się podwyżki płac. 



Dissatisfaction with the pace of the works on the economic reforms and insufficient protection of the poorest were the main reasons 
of the Nationwide Protest Day, held on 22 May 1991. 80 per cent of the enterprise commissions joined the protest - flags were put on 
the plants, mass meetings and short strikes were held. However, these were not the first protests. Miners and public transport drivers 
from Łódź were amongst the striking groups in November 1990, demanding pay rises. 

Górnicza Solidarność podjęła decyzję o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w 68 kopalniach. 
Na zdjęciu KWK „Wujek” w Katowicach. Fot. Stanisław Jakubowski / PAP  |  The mining Solidarity decided to carry out  
a two-hour warning strike in 68 mines. In the photo: hard coal mine “Wujek” in Katowice. Photo: Stanisław Jakubowski / PAP



IV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” obradujący w czerwcu 1992 roku zdecydowanie domagał się od prezydenta RP  
Lecha Wałęsy „realizacji obietnic danych narodowi”. Domagano się przeprowadzenia lustracji i dekomunizacji oraz wyrażono 
oburzenie z powodu odwołania rządu Jana Olszewskiego. 

IV KZD obradował w dwóch turach – w Gdańsku i w Łodzi. Na zdjęciu obrady zjazdu w Stoczni Gdańskiej. Fot. Stefan Kraszewski /PAP  |  The 4th National  
Convention of the Delegates met in two rounds, in Gdańsk and Łódź. In the photo: meeting at the Gdańsk Shipyard. Photo: Stefan Kraszewski / PAP



The 4th National Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” held in June 1992, firmly 
demanded that the President of Poland, Lech Wałęsa, “carry out the promises given to the nation”. They demanded lustration and 
decommunization. They also expressed their indignation over the dismissal of Jan Olszewski’s government. 



Manifestacja budżetówki 17 maja 1993 roku w Szczecinie. Fot. Jerzy Undro / PAP  |  Protest of the budgetary 
sector in Szczecin on 17 May 1993. Photo: Jerzy Undro / PAP

18 maja 1993 roku przed Belwederem odbyła się manifestacja pod hasłem: „Dość – na Belweder”,  
domagano się dekomunizacji i lustracji. Fot. Adam Urbanek / PAP  |  On 18 May 1993, a protest was held 
in front of the Belweder under the slogan: “Enough! To Belweder” demanding decommunisation and  
lustration. Photo: Adam Urbanek / PAP

Pierwsza połowa 1993 roku to czas wielu protestów. Wciąż pogarszała się sytuacja bytowa społeczeństwa. W lutym w regionie łódzkim 
strajkowało 180 zakładów pracy – domagano się powołania pełnomocnika ds. restrukturyzacji przemysłu w regionie. Komisja Krajowa 
podjęła decyzję o wejściu w spór zbiorowy z rządem w sprawie wynagrodzeń w sferze budżetowej. W maju spór o budżetówkę wszedł 
w decydujący moment. Po zerwaniu rozmów z rządem Hanny Suchockiej Klub Parlamentarny „Solidarność” zgłosił wotum nieufności 
dla rządu i Lech Wałęsa rozwiązał parlament.



The first six months of 1993 brought many protests. The economic situation of Polish society was constantly deteriorating. 180 plants 
were striking in February in the region of Łódź - they demanded the appointment of a representative for restructuring of the industry 
in the region. The National Commission decided to start a collective dispute with the government over the remuneration in the  
state-budget sector. The dispute reached its decisive moment in May. After having given up the talks with PM Hanna Suchocka’s  
government, the “Solidarity” parliamentary club submitted the motion of no confidence against the government and Lech Wałęsa 
dissolved the parliament.

Strajk generalny w Regionie Mazowsze. MZK w Warszawie 21 maja 1993 roku ogłosiło 20-godzinny strajk. Fot. Teodor Walczak / PAP  |  General strike in the Masovian 
region. The Municipal Transport Company in Warsaw announced a 20-hour strike on 21 May 1993. Photo: Teodor Walczak / PAP



Uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, 17 grudnia 1993 roku. Fot. Stefan Kraszewski / PAP  |  The official unveiling of the monument  
to the Victims of December 1970 in Gdynia, 17 December 1993. Photo: Stefan Kraszewski / PAP

W 23 rocznicę masakry grudniowej w Gdyni w al. Piłsudskiego odsłonięto pomnik Ofiar Grudnia 1970. W 1970 roku obok tego miejsca 
znajdowała się siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (PMRN), w jego kierunku maszerowali demonstranci niosący na drzwiach 
ciało zabitego Zbyszka Godlewskiego, 18-letniego pracownika Zarządu Portu Gdynia, który przyjechał 17 grudnia 1970 roku z Elbląga 
do pracy. W rejonie PMRN przez cały dzień toczyły się walki uliczne. Tego dnia w Gdyni zginęło jeszcze 17 osób. Pomnik w al. Piłsud-
skiego jest drugim miejscem upamiętnienia grudniowej tragedii w Gdyni. Pierwszy pomnik stanął w 1980 roku w pobliżu przystanku  
SKM Gdynia Stocznia. 



Mama Zbyszka Godlewskiego – Izabela Godlewska i Marian Krzaklewski przy pomniku. Fot.  
Stefan Kraszewski / PAP  |  Zbyszek Godlewski’s mother, Izabela Godlewska, and Marian Krzaklewski 
at the monument. Photo: Stefan Kraszewski / PAP

On the 23rd anniversary of the December massacre in Gdynia, a monument to the Victims of December 1970 was unveiled in  
Aleja Piłsudskiego in Gdynia. In 1970, the seat of the Presidium of the Municipal National Council (PMRN) was located near this place. 
Protesters were marching towards it carrying on a door the body of Zbyszek Godlewski, who had been killed in the protests. He was an 
18-year-old worker of the Gdynia Port Management, who had come from Elbląg on 17 December 1970 to work. Street fights were fought 
near the PMRN for the whole of that day. 17 more people were killed in Gdynia that day. The monument in Aleja Piłsudskiego was the 
second place commemorating the December tragedy in Gdynia. The first monument had been unveiled in 1980 near the Fast Urban Train 
station “Gdynia Stocznia” [Gdynia - Shipyard]. 



Strajk ostrzegawczy 9 marca 1994 roku przeprowadzili 
pracownicy Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Wanda” 
w Sosnowcu. Fot. Stanisław Jakubowski / PAP  |  A warning 
strike was held on 9 March 1994 by the workers of Zakłady 
Przemysłu Dziewiarskiego [Knitting Industry Plants] “Wanda” 
in Sosnowiec. Photo: Stanisław Jakubowski / PAP

Biały Marsz Służby Zdrowia – 14 kwietnia 1994 roku domagano 
się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Fot. Zbigniew 
Matuszewski  |  The White March of the Health Care, 14 April 
1994, demanding increased expenditures on the healthcare 
system. Photo: Zbigniew Matuszewski

Konferencja prasowa 18 marca 1994 roku po spotkaniu prze-
wodniczącego Komisji Krajowej Mariana Krzaklewskiego  
z premierem Waldemarem Pawlakiem w sprawie Paktu 
o przedsiębiorstwie państwowym. Fot. Zbigniew Matuszew-
ski / PAP  |  Press conference held on 18 March 1994 after the 
meeting of the chairman of the National Commission, Marian 
Krzaklewski, and PM Waldemar Pawlak devoted to the Pact 
on the State Enterprise. Photo: Zbigniew Matuszewski / PAP

Postkomuniści w październiku 1993 roku rozpoczęli rządy w koalicji z PSL. W listopadzie Solidarność weszła w spór zbiorowy  
z rządem, domagając się przede wszystkim wprowadzenia w życie Paktu o przedsiębiorstwie państwowym, który został zawarty w lutym  
1993 roku. Domagano się bezpłatnego przekazania pracownikom 10 proc. akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw i uwłaszczenia  
obywateli na majątku narodowym. 



In 1993, the post-communists formed a government in coalition with the Polish People’s Party (PSL). In November, Solidarity started 
a collective dispute with the government demanding, first and foremost, the implementation of the Pact on the State Enterprise, which 
had been agreed in February 1993. The demands concerned giving 10 per cent of the shares of privatised enterprises to the workers 
for free, and bestowing the property on the citizens using national property. 

W lutym 1994 roku ulicami Warsza-
wy przeszła kilkudziesięciotysięczna 
manifestacja związkowców, domagano 
się od rządu podjęcia negocjacji. Fot. 
Andrzej Rybczyński / PAP  |  In February 
1994, a protest of tens of thousands 
of unionists marched the streets 
of Warsaw, demanding that the govern-
ment start negotiations. Photo: Andrzej 
Rybczyński / PAP



Honorowi Członkowie NSZZ „Solidarność”, od lewej: o. Stefan Miecznikowski SJ, o. Stefan Dzierżek SJ, ks. Witold Andrzejewski, ks. Jan Hryniewicz, ks. Adam 
Sudoł, br. Jakub Nowak OFMCap, ks. Hilary Jastak. Fot. Wojciech Milewski  |  Honorary Members of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, 
from left: father Stefan Miecznikowski SJ, father Stefan Dzierżek SJ, priest Witold Andrzejewski, priest Jan Hryniewicz, priest Adam Sudoł, brother Jakub Nowak 
O.F.M.Cap., priest Hilary Jastak. Photo: Wojciech Milewski

VII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” ponownie wybrał Mariana Krzaklewskiego na przewodniczącego Związku. Obrady 
zjazdu toczyły się wokół spraw związanych z uwłaszczeniem społeczeństwa, wzrostem wynagrodzeń, bezrobociem, poprawą  
dostępu do służby zdrowia, jakością szkolnictwa. Zjazd nadał także tytuły Honorowego Członka Związku duchownym, którzy  
wspierali Solidarność od początku jej istnienia.



The 7th National Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” re-elected Marian  
Krzaklewski as the Union’s chairman. The convention’s meeting was devoted to bestowing the property on society, increasing the 
remuneration, issues of unemployment, better access to health care and quality of education. The convention granted the title of the 
Union’s Honorary Member to the clergymen, who had been supporting Solidarity since its establishment.

Józef Niemiec, sekretarz Zarządu Regionu Rzeszowskiego, członek Komisji Krajowej. Fot.  
Wojciech Milewski  |  Józef Niemiec, secretary of the Management of the Rzeszów Region, member 
of the National Commission. Photo: Wojciech Milewski



Spotkanie z Solidarnością. Fot. autor nieznany / L’Osservatore Romano  |  Meeting with Solidarity. Photo:  
author unknown / L’Osservatore Romano

W lipcu 1996 roku Marian Krzaklewski na audiencji prywatnej wręczył Ojcu Świętemu „Dokumenty nauki 
społecznej Kościoła” wydanie przez Fundację Jana Pawła II i NSZZ „Solidarność”. Fot. Fellici / L’Osservatore 
Romano  |  During a private audience in July 1996, Marian Krzaklewski gave the Holy Father Dokumenty nauki 
społecznej Kościoła [Documents of the Social Doctrine of the Church] published by the John Paul II Founda-
tion and the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. Photo: Fellici / L’Osservatore Romano

Rocznicę odzyskania niepodległości w 1996 roku Solidarność świętowała razem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Watykanie.  
Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy do Ojca Świętego liczyła ponad 10 tys. członków Związku z wielu organizacji zakładowych i branż.  
Solidarność tak liczną obecnością u papieża potwierdzała, zgodnie z decyzją VIII KZD w Poznaniu z 1996 roku, oparcie działalności 
Związku na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej.



The 1996 anniversary of regaining independence was celebrated together by Solidarity and the Holy Father, John Paul II in the Vatican. 
The Polish National Pilgrimage of the Working People to the Holy Father was made up of over 10,000 members of the Union, from nu-
merous enterprise organisations and industries. In accordance with the decision of the 8th National Convention of the Delegates of the 
Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” held in Poznań in 1996, such a numerous presence in the Vatican confirmed 
the fact that the Union was basing its activities on Christian ethics and Catholic social doctrine.

Pielgrzymi wystawili na spotkanie z Ojcem Świętym sztandary związkowe. Był wśród nich sztandar MKS, który jest oficjalnym sztandarem NSZZ „Solidarność” 
(pierwszy z prawej). Fot. autor nieznany / L’Osservatore Romano  |  Pilgrims showed their union standards during the meeting with the Holy Father. They included 
the standard of the Inter-Enterprise Strike Committee, which is the official standard of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” (first from the 
right). Photo: author unknown / L’Osservatore Romano



W sierpniu 1996 roku z powodu niewypłacalności i narastającego zadłużenia sąd ogłosił upadłość Stoczni Gdańskiej. Nie była to 
jednak pierwsza upadłość. Pierwszy raz stocznia została postawiona w stan likwidacji w 1988 roku przez premiera Mieczysława  
Rakowskiego. Wówczas była to decyzja polityczna, mająca na celu likwidację kolebki Solidarności. W 1996 roku powodami likwidacji  
przedsiębiorstwa miała być zła sytuacja ekonomiczna firmy i całej branży stoczniowej. Z taką oceną sytuacji i decyzją sądu nie zgodził  
się NSZZ „Solidarność”.

Jedna z manifestacji w Gdańsku. Fot. Wojciech Milewski  |  One of the protests in Gdańsk. Photo: Wojciech 
Milewski 

Na ulice Gdańska w obronie swoich miejsc pracy stoczniowcy wychodzili wielokrotnie. Fot. Wojciech  
Milewski  |  The shipyard’s workers went onto the streets of Gdańsk many times to defend their workplaces. 
Photo: Wojciech Milewski



The bankruptcy of the Gdańsk Shipyard was announced by the court in August 1996 due to insolvency and increasing debt. However, 
it wasn’t the first bankruptcy. The shipyard had been put in liquidation for the first time in 1988 by PM Mieczysław Rakowski. It was  
a political decision then with the aim to suppress the Solidarity’s birthplace. Meanwhile, the 1996 decision was apparently caused by 
the bad economic condition of the enterprise and the entire industry. The Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”  
did not accept such an assessment of the situation and the court’s decision.

Manifestanci uciekali się czasami do palenia opon i blokowania torów. Fot. Wojciech Milewski  |  The protesters sometimes burnt tyres and blocked tracks. Photo: 
Wojciech Milewski



Marian Krzaklewski podczas inauguracyjnego wystąpienia w Sejmie. Fot. Wojciech Milewski  |  Marian Krzaklewski during the inaugural speech in the Sejm  
[lower house of the Polish parliament]. Photo: Wojciech Milewski

Stan państwa pod rządami SLD-PSL spowodował, że 8 czerwca 1996 roku powołana została Akcja Wyborcza Solidarność. Była to  
koalicja NSZZ „Solidarność” i partii prawicowych, pod przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego. AWS wygrała wybory parlamentarne 
w 1997 roku, ale nie taką liczbą głosów, aby rządzić samodzielnie. Weszła w koalicję parlamentarną z Unią Wolności, a premierem rządu 
został Jerzy Buzek. W umowie koalicyjnej zapisano m.in. zreformowanie służby zdrowia i szkolnictwa, przeprowadzenie powszechnego 
uwłaszczenia, przyspieszenie prywatyzacji i reprywatyzacji.



Due to the condition of the state ruled by the Democratic Left Alliance (SLD) and the Polish People’s Party (PSL), the Solidarity Electoral 
Action (AWS) was established on 8 June 1996. It was a coalition of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” and 
the right-wing parties, headed by Marian Krzaklewski. AWS won the 1997 parliamentary election, but they did not get enough votes 
to rule by themselves. Thus, they established a parliamentary coalition with the Freedom Union (UW). Jerzy Buzek became the prime 
minister. The coalition agreement included, amongst other provisions, the reform of the healthcare and educational systems, general 
enfranchisement, accelerated privatisation and reprivatisation.

Marian Krzaklewski, Jerzy Buzek i Janusz Śniadek podczas obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. Fot. Wojciech Milewski  |  Marian  
Krzaklewski, Jerzy Buzek and Janusz Śniadek during the National Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”  
in Poznań. Photo: Wojciech Milewski



Płk Kukliński złożył hołd pomordowanym w 1970 roku robotnikom w Gdyni. Fot. Wojciech Milewski  |  Colonel Kukliński paid tribute 
to the workers murdered in 1970 in Gdynia. Photo: Wojciech Milewski

W maju 1998 roku do Polski przyjechał płk Ryszard Kukliński. W czasach komunistycznych płk Kukliński był żołnierzem Ludowego 
Wojska Polskiego, pracował w Sztabie Generalnym i miał dostęp do najtajniejszych dokumentów strategicznych Układu Warszaw-
skiego. Wiedział zatem, że jeśli nastąpi konflikt z NATO, to w dużej części rozegra się on na terenie Polski. Dlatego zdecydował się na  
nawiązanie współpracy z wywiadem amerykańskim i w ciągu 10 lat przekazał CIA 35 tys. stron tajnych dokumentów wojskowych.  
W 1981 roku został ewakuowany z Polski do USA, a w 1984 roku Sąd Wojskowy w Polsce skazał go na karę śmierci. Dopiero w 1995 roku 
Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok.

Odbyło się także spotkanie płk. Kuklińskiego z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Od prawej: Janusz Śniadek, płk Ryszard 
Kukliński, Marian Krzaklewski, Józef Pólkowski. Fot. Wojciech Milewski  |  A meeting between Colonel Kukliński and the National 
Commission of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” was also held. From the right: Janusz Śniadek, Colonel 
Ryszard Kukliński, Marian Krzaklewski, Józef Pólkowski. Photo: Wojciech Milewski



Colonel Ryszard Kukliński came to Poland in May 1998. During the communist times, Colonel Kukliński was a soldier of the Polish People’s 
Army who worked at the General Staff and had access to top secret strategic documents of the Warsaw Pact. Therefore, he knew that 
any conflict with NATO would be played out in Poland to a great extent. He thus decided to cooperate with the American intelligence and 
within ten years provided the CIA with 35,000 pages of secret military documents. He was evacuated from Poland to the USA in 1981. 
In 1984, the Military Court in Poland sentenced him to death. It was not until 1995 that the Supreme Court overruled the judgement.

Płk Ryszard Kukliński pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Fot. Wojciech Milewski  |  Colonel Ryszard Kukliński at the monument of the Fallen  
Shipyard Workers in Gdańsk. Photo: Wojciech Milewski



Marian Krzaklewski został ponownie wybrany na przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Fot.  
Roman Koszowski / PAP  |  Marian Krzaklewski was re-elected as the chairman of the Independent 
and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. Photo: Roman Koszowski / PAP

X Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju gościł wielu przedstawicieli rządu i parlamentarzystów AWS.  
Do nich kierowano żądania przyspieszenia obiecywanych reform, domagano się realizacji powszechnego uwłaszczenia obywateli. 
Zjazd przyjął uchwałę o zakazie łączenia funkcji kierowniczych w NSZZ „Solidarność” i partiach politycznych.



The 10th National Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” in Jastrzębie-Zdrój, was 
attended by numerous representatives of the government and the Solidarity Electoral Action MPs. The demands to accelerate the 
promised reforms were addressed to them. Other requests concerned the general enfranchisement of the citizens. The convention 
adopted the resolution concerning the ban on combining the managerial functions in the Independent and Self-Governing Trade Union 
“Solidarity” and political parties.

Sala obrad X KZD. Fot. Wojciech Milewski  |  The 10th National Convention of the Delegates meeting room. Photo: Wojciech Milewski



Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowali członkowie Solidarności z zakładów przemysłu cukrowniczego. Domagali się m.in. zagospodarowania nadwyżki 
cukru i podniesienia cła na importowany cukier. Fot. Przemek Wierzchowski / PAP  |  Members of Solidarity from the sugar industry plants were protesting 
in front of the Ministry of Agriculture. They were demanding the management of the sugar surplus and the increase of the duty on imported sugar. Photo: Przemek 
Wierzchowski / PAP

Mimo udziału Solidarności w rządzie w 1998 roku odbyły się protesty poszczególnych zakładów pracy i branż. Pierwszy raz od  
wyborczego zwycięstwa AWS, w obawie przed likwidacją zakładu pracy, w marcu 1998 roku na ulice wyszli związkowcy z Ursusa.  
Protesty wobec niewłaściwej, w ocenie związkowców, reprywatyzacji zorganizowano także w kombinacie Polska Miedź i w toruńskim 
TORMIĘSIE. W październiku Sekretariat Górnictwa i Energetyki z powodu braku reakcji rządu na zgłaszane problemy przekształcił się 
w komitet protestacyjny, a Sekcja Krajowa Hutnictwa wszczęła procedurę sporu zbiorowego z rządem.



Protests of various plants and sectors happened in 1998 despite Solidarity being a part of the government. For the first time since 
Solidarity Electoral Action had won the election, the unionists from Ursus went onto the streets in March 1998 in fear of their work- 
place being liquidated. Protests against the reprivatisation, which the unionists considered improper, were also organised in the Polska 
Miedź [Polish Copper] plant and in TORMIĘSO from Toruń. In October, following a lack of government reaction to the reported problems, 
the Secretariat of Mining and Power Industry transformed into a protest committee, while the National Section of Metallurgy initiated 
the procedure of a collective dispute with the government.

Pikieta hutników ze śląskich hut przed siedzibą Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, związana z prowadzeniem negocjacji dot. pakietu socjalnego 
dla pracowników odchodzących z pracy. Fot. Roman Koszowski / PAP  |  Protests of the steelworkers from the Silesian smelters in front of the seat of the  
Association of the Metallurgical Industry Employers, who were connected with the negotiations on the social package for people leaving their work. Photo:  
Roman Koszowski / PAP



1 maja 2000 roku na Tor Vergata w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił mszę św. w intencji ludzi pracy całego świata.  
W ten sposób lewicowemu świętu nadano chrześcijański charakter. Na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło 2,5 tys. związkowców  
z Solidarności. 

Marian Krzaklewski czytał modlitwę powszechną podczas mszy św. odprawianej przez Ojca 
Świętego. Fot. Jacek Rybicki  |  Marian Krzaklewski read the General Intercessions during the  
mass said by the Holy Father. Photo: Jacek Rybicki



On 1 May 2000, the Holy Father John Paul II said a mass for the working people from all over the world at Tor Vergata in Rome. Thus, 
the leftist world gained a Christian character. 2,500 Solidarity unionists came to the meeting with John Paul II. 

Kazimierz Janiak, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej, w imieniu związkowców wręczył Janowi Pawłowi II laptop jako symbol wejścia w erę  
komputeryzacji. Fot. Jacek Rybicki  |  On behalf of the unionists, Kazimierz Janiak, vice-chairman of the National Commission, gave John Paul II a laptop symbolising 
the beginning of the era of computerisation. Photo: Jacek Rybicki



Delegacje związkowe złożyły także kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Na zdjęciu 
delegacja Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. Fot. Wojciech Obremski  |  Union delegations 
also laid flowers at the monument to the fallen shipyard workers in Gdańsk. In the photo: delegation of the  
Copper Basin Region - the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. Photo: Wojciech 
Obremski

Główne obchody 20 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” były zorganizowane w Gdańsku. Zwołano nadzwyczajny zjazd delegatów, 
który podziękował bezimiennym bohaterom Solidarności, bez których Związek by nie powstał, nie przetrwałby stanu wojennego. Słowa 
wdzięczności zostały także skierowane do przyjaciół z zagranicy, którzy udzielali „Solidarności moralnego i materialnego” wsparcia.

Marian Krzaklewski podczas obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Fot. Wojciech 
Milewski  |  Marian Krzaklewski during the 12th National Convention of the Delegates of the Independent  
and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. Photo: Wojciech Milewski



The main celebrations of the 20th anniversary of the establishment of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” 
were held in Gdańsk. An extraordinary convention of delegates was called, which thanked the nameless heroes of Solidarity, without 
whom the Union would have never been established and wouldn’t have survived the period of martial law. The words of gratitude were 
also addressed to friends from abroad, who had provided Solidarity with “moral and financial” support.

Uroczysty zjazd uświetnił koncert zespołu Perfect. Fot. Wojciech Milewski  |  The concert of the Perfect music band added splendour to the official convention.  
Photo: Wojciech Milewski



Na Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę przyjeżdżała mama ks. Jerzego Popiełuszki – Marianna. Od prawej: 
Janusz Śniadek, Marianna Popiełuszko, Marian Krzaklewski, Jerzy Langer. Fot. Wojciech Obremski  |  Priest 
Jerzy Popiełuszko’s mother, Marianna, would come to the Pilgrimages of the Working People to the Jasna 
Góra Monastery. From the right: Janusz Śniadek, Marianna Popiełuszko, Marian Krzaklewski, Jerzy Langer.  
Photo: Wojciech Obremski

Delegacja Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdynia w Piekarach Śląskich. Fot. Marek Lewan-
dowski  |  Delegation of the Gdynia Shipyard Enterprise Commission of the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity” in Piekary Śląskie. Photo: Marek Lewandowski

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Fot. Marek Lewandowski  |  Sanctuary of Saint Joseph in Kalisz. Photo: 
Marek Lewandowski

Solidarność pielgrzymuje nie tylko na Jasną Górę. W majowy weekend sztandarami związkowymi wypełnia się bazylika w Licheniu, 
1 maja w Kaliszu odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do Świętego Józefa. Pod koniec maja do Piekar  
Śląskich pielgrzymują mężczyźni, nie brakuje wśród nich członków Solidarności. To najważniejsze miejsca, w których członkowie 
Związku spotykają się, aby podziękować za Boże łaski i prosić o kolejne. W całej Polsce znajdują się także inne sanktuaria, do których 
udają się członkowie Solidarności i modlą się za Związek i za Ojczyznę. 



Msza św. w bazylice w Licheniu. Od prawej stoją: Jacek Żurawski, przewodniczący Regionu Toruńsko-Włocławskiego; Danuta Czernielewska, przewodnicząca  
Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże”; Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej; Andrzej Buczek, przewodniczący Regionu Ziemia Przemyska. Fot. Marek 
Lewandowski  |  Mass in the basilica in Licheń. Standing from the right: Jacek Żurawski, chairman of the Toruń/Włocławek Region; Danuta Czernielewska, 
chairman of the Koszalin Region “Seacoast”; Janusz Świadek, chairman of the National Commission; Andrzej Buczek, chairman of the Przemyśl Land Region. 
Photo: Marek Lewandowski

Solidarity goes on a pilgrimage to the Jasna Góra Monastery. During the May weekend, the basilica in Licheń was filled with union  
standards. A Polish Pilgrimage of Workers and Employers to Saint Joseph was held in Kalisz on May 1st. Men, including Solidarity 
members, go on a pilgrimage to Piekary Śląskie in late May. These are the most important places, where the unionists meet to give 
thanks for God’s grace and ask for more. Other sanctuaries are located throughout Poland. The members of Solidarity go on pilgrimages 
there to pray for the Union and the Motherland.



W 2002 roku główne obchody rocznicy powstania Solidarności zorganizowano w Lubinie. Uczczono tam śmierć Andrzeja Trajkowskiego, 
Michała Adamowicza i Mieczysława Poźniaka, którzy zginęli od kul milicyjnych w sierpniu 1982 roku. W następnych latach także 
prezydent Lech Kaczyński odwiedzał Lubin, by oddać hołd ofiarom tej zbrodni.

W 2002 roku uroczystości rocznicowe odbywały się przy pomniku Pamięci Ofiar Lubina ’82, stojącym nieopodal miejsca, w którym rozgrywały się tragiczne  
wydarzenia. Fot. Wojciech Milewski  |  In 2002, the anniversary celebrations were held at the monument to the Memory of the Lubin Victims of 1982 located near 
the place where the tragic events had happened. Photo: Wojciech Milewski



In 2002, main celebrations of the anniversary of the establishment of Solidarity were organised in Lubin. The deaths of Andrzej 
Trajkowski, Michał Adamowicz and Mieczysław Poźniak, who had been shot by the militia in August 1982, were commemorated there. 
In the following years, President Lech Kaczyński would also visit Lubin to pay tribute to the victims of this crime.

Msza św. odprawiana w 25 rocznicę zbrodni lubińskiej. Fot. Wojciech Obremski  |  Mass said on the 25th anniversary of the Lubin crime. Photo: Wojciech Obremski

Prezydent Lech Kaczyński podczas mszy św. koncelebrowanej w 25 rocznicę wydarzeń w Lubinie. Fot. Wojciech Obremski  |  President Lech Kaczyński during a mass 
on the 25th anniversary of the events in Lubin. Photo: Wojciech Obremski



W maju 2001 roku Komisja Krajowa zdecydowała o wycofaniu Solidarności z AWS. Rezygnacja ta była wynikiem nieudolności rządu 
związanej z restrukturyzacją przedsiębiorstw i zwolnieniami, m.in. w sektorze zbrojeniowym, górnictwie, hutnictwie, służbie zdrowia, 
przerzucaniem ciężaru problemów finansowych na najuboższych. W wyborach parlamentarnych nie poparła żadnego z ugrupowań 
politycznych. Zdecydowanie wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdobywając 41 proc. głosów. Rząd SLD-UP-PSL przystąpił do zmian  
w kodeksie pracy. Wydłużono możliwość zatrudnienia pracownika na czas określony do 3 lat, zmniejszono stawki za nadgodziny, wydłu-
żono termin odbioru niewykorzystanego urlopu. Solidarność oceniła te zmiany jako „cofanie cywilizacyjne Polski do początku XX w.”.

Solidarność zebrała 200 tys. podpisów przeciw nowelizacji kodeksu pracy. Na zdjęciu Jerzy Langer, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej (KK), i członek Prezydium 
KK Jan Mosiński podczas konferencji prasowej. Fot. Przemek Wierzchowski / PAP  |  Solidarity collected 200,000 signatures against the amendments to the Labour 
Code. In the photo: Jerzy Langer, vice-chairman of the National Commission, and Jan Mosiński, member of the Commission’s Presidium, during a press conference. 
Photo: Przemek Wierzchowski / PAP

26 kwietnia 2002 roku ulicami Warszawy przeszła 50-tys. manifestacja w proteście przeciw zmianom w kodeksie pracy. Fot. Wojciech Milewski  |  On 26 April 2002, 
50,000 people walked the streets of Warsaw protesting against the changes in the Labour Code. Photo: Wojciech Milewski



In May 2001, the National Commission decided to withdraw Solidarity from the Solidarity Electoral Action (AWS). The decision resulted 
from the government’s incompetence with reference to restructuring the enterprises and layoffs in the armament sector, mining, 
metallurgy and healthcare services, amongst others. This had shifted the financial problems to the poorest. Solidarity did not support 
any political party in the parliamentary election. The Democratic Left Alliances (SLD) won decidedly, getting 41 per cent of votes. The 
Democratic Left Alliances (SLD)-Labour Union (UP)-Polish People’s Party (PSL) government started the works on the amendments to 
the Labour Code. The possible fixed term employment was extended to three years, overtime rates were decreased, and the period of 
time envisaged to use the unused annual leave was extended. According to Solidarity, these changes meant “retreating the civilisation 
of Poland to the early 20th century”.

Śląsko-Dąbrowska Solidarność 30 sierpnia 2001 roku pikietowała w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w obronie najbiedniejszych – bezrobotnych, emerytów  
i rencistów. Fot. Roman Koszowski / PAP  |  On 30 August 2001, Solidarity from the Silesia/Dąbrowa Basin region protested in Katowice at the Silesian Voivodeship 
Office defending the poorest: the unemployed and pensioners. Photo: Roman Koszowski / PAP



We wrześniu 2002 roku nastąpiła zmiana przywództwa Związku. Przewodniczącym Komisji Krajowej został Janusz Śniadek, 
dotychczasowy zastępca Mariana Krzaklewskiego i przewodniczący Regionu Gdańskiego.



The management of the Union was changed in September 2002. Janusz Śniadek, Marian Krzaklewski’s deputy and chairman of the 
Gdańsk Region, became the chairman of the National Commission. 

Po wyborze – Janusz Śniadek i Marian Krzaklewski. Fot. Wojciech Milewski  |  After 
the election – Janusz Śniadek and Marian Krzaklewski. Photo: Wojciech Milewski



Solidarność w dniu odbywania rozpraw sądowych przypominała mieszkańcom Warszawy o grudniowej masakrze. Fot. Marek Lewandowski  |  On the days of the 
hearings, Solidarity would remind the inhabitants of Warsaw about the December massacre. Photo: Marek Lewandowski

Pikieta pod Sądem Wojewódzkim w Warszawie. Fot. Tomasz Gzell / PAP  |  Protest in front of the Voivodeship Court in Warsaw. Photo: Tomasz Gzell / PAP

„Grudzień ’70 – zbrodnia nieosądzona” – pod takim hasłem spotykano się pod Sądem Wojewódzkim w Warszawie, gdzie toczył się 
proces o sprawstwo kierownicze masakry na Wybrzeżu w 1970 roku. Akt oskarżenia sformułowano dopiero w 1995 roku wobec 12 osób, 
w tym gen. Wojciecha Jaruzelskiego i wicepremiera Stanisława Kociołka. Oskarżeni często nie stawiali się na rozprawy z powodów 
zdrowotnych, w 2011 roku z tego powodu sąd zawiesił uczestnictwo Jaruzelskiego. Proces trwał 18 lat – do jego zakończenia dotrwało  
3 z 12 oskarżonych. Stanisława Kociołka uniewinniono, a dwóch dowódców wojskowych oskarżonych o wydanie rozkazu strzelania 
do robotników sąd skazał nie za strzelanie, lecz za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Inne zbrodnie, jak choćby masakra w Kopalni 
„Wujek”, również czekały wiele lat na osądzenie, a wyroki w nich zapadające niewiele miały wspólnego ze sprawiedliwością.



“December 1970 - Crime Unjudged” was the slogan used during the meetings in front of the Voivodeship Court in Warsaw, where the 
trial took place concerning the leadership in the crime committed on the Coast in 1970. It was not until 1995 that 12 people, including 
General Wojciech Jaruzelski and Deputy PM Stanisław Kociołek, were charged. Frequently, the defendants did not come to the hearings 
for health reasons. For that reason, the court suspended the participation of Wojciech Jaruzelski in 2011. The trial took 18 years and 
3 out of 12 defendants made it until its end. Stanisław Kociołek was cleared of the charges, while the two military leaders, who were 
accused of giving the order to shoot to the workers, were sentenced not for shooting but for beating resulting in death. Other crimes, 
such as the massacre in the “Wujek” mine had to wait many years for a judgement too, and the sentences had little to do with justice.

Ława oskarżonych z biegiem lat była coraz 
krótsza, a sami oskarżeni nie byli szczególnie 
zainteresowani przebiegiem procesu. Fot. 
Tomasz Gzell / PAP  |  The list of the defendants 
was getting shorter and shorter every year, 
and the defendants themselves were not  
particularly interested in the course of the 
process. Photo: Tomasz Gzell / PAP



Manifestacje solidarnościowe często były brutalnie rozpraszane, zdarzały się pobicia demonstrantów przez nieznanych sprawców. Fot. Marek Lewandowski  |  The 
Solidarity’s protests were frequently dispersed in a brutal fashion, whereby protesters were sometimes beaten by unknown perpetrators. Photo: Marek Lewandowski

Rządy postkomunistów to czas zdecydowanego pogorszenia sytuacji materialnej Polaków. Aby ratować budżet państwa,  
zamrożono płace w sferze budżetowej, obniżono zasiłek dla bezrobotnych, zlikwidowano zasiłki przedemerytalne, 
skrócono urlopy macierzyńskie. Wiele zakładów upadało, a bezrobocie sięgało 20 procent. Wysokie bezrobocie sprzyjało 
łamaniu praw pracowniczych, czego przykładem był zakład Hetman w Elblągu, gdzie przez 2 lata nie wypłacano na czas pensji, nie 
płacono za nadgodziny, nie było nawet wody do picia czy ogrzewania. Przez Polskę przetaczały się fale protestów. Solidarność 
przygotowała projekt ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu, pod którym zebrała 650 tys. podpisów i przekazała do parlamentu.

Pikieta zakładu Hetman w Elblągu w obronie pracownic zwolnionych za założenie związku zawodowego. Fot. Marek Lewandowski |  Protest of the Hetman plant  
in Elbląg in defence of the female workers fired for establishing a trade union. Photo: Marek Lewandowski



The rule of the post-communists marked the period of clear deterioration of the Poles’ financial condition. To save the state 
budget, the salaries in the state budget sector were frozen, the unemployment benefit was decreased, the pre-retirement benefits 
were liquidated, and the maternal leave was shortened. Many plants went bankrupt, and the unemployment reached 20 per cent. The 
high unemployment favoured labour rights abuses, which could be exemplified by Hetman plant in Elbląg, where the salaries were 
not paid on time for two years, overtime was not paid, there was neither drinking water nor heating. Poland was haunted by waves 
of protests. Solidarity prepared a bill on employment and unemployment with 650,000 signatures and delivered it to the parliament.

„W Polsce nie ma ludzi niepotrzebnych” – to hasło, pod którym w kwietniu 2003 roku manifestowano w Warszawie. Fot. Marek Lewandowski  |  “There are 
no unnecessary people in Poland” was the slogan used during a protest in Warsaw in April 2003. Photo: Marek Lewandowski



Obrady XVI KZD w Stalowej Woli. Fot. Ryszard Baranowski / PAP  |  Meeting of the 16th National Convention of the Delegates in Stalowa Wola. Photo: Ryszard  
Baranowski / PAP

XVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli odbywał się w dramatycznej sytuacji kraju. Miesiąc później  
Solidarność ogłosiła Ogólnopolskie Dni Protestu przeciwko antyspołecznej polityce rządu i powołała Krajowy Sztab Protestacyjny. 
W ramach akcji protestowało wiele branż, m.in. służba zdrowia nie zgadzała się na przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego, 
kolejarze sprzeciwiali się podziałowi PKP na 16 mniejszych spółek, niepełnosprawni nie zgadzali się z pomysłem opodatkowania orga-
nizacji pozarządowych i ograniczenia kwoty, jaką darczyńcy mogą odpisać od podatku.



The condition of the state was dramatic, when the 16th National Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity” in Stalowa Wola was held. One month later, Solidarity announced the Nationwide Protest Days against the 
anti-social policy of the government, and established the National Protest Staff. Many sectors were protesting. For instance, the  
healthcare service did not agree to transform the hospitals into commercial companies, the railwaymen were opposing the division of 
the Polish State Railways (PKP) into 16 smaller companies, and the disabled did not like the idea of taxing NGOs and limiting the amount 
of money that the donors could offset against the tax.

Ogólnopolskie Dni Protestu w Lublinie. Fot. Mirosław Trembecki / PAP  |  National Protest Days in Lublin. Photo: Mirosław Trembecki / PAP



Ostatnia pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się 11 listopada 2003 roku. Jan Paweł II powiedział 
wówczas: „Osobnym problemem jest częste traktowanie pracowników wyłącznie jako siły roboczej. Zdarza się, iż pracodawcy w Polsce 
odmawiają podwładnym prawa do odpoczynku, do świadczeń lekarskich, a nawet do macierzyństwa. Czy nie oznacza to ograniczenia 
wolności, o jaką walczyła Solidarność? Pozostaje wiele do zrobienia w tym względzie. Ten obowiązek spoczywa na władzach 
państwowych, na instytucjach prawnych, ale także na Solidarności, z którą świat pracy różnych sektorów związał wiele nadziei. 
Nie można tej nadziei zawieść”.



The last pilgrimage of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” to the Holy Father John Paul II, was held on 
11 November 2003. John Paul II said then: “Treating the workers as if they were a workforce only, is a separate problem. It happens that 
the employers in Poland refuse their employees their right to rest, to medical treatment or even to maternity. Doesn’t it mean that the 
freedom Solidarity was fighting for is restricted? There’s a lot still to be done in this respect. It is the obligation of the state  
authorities, legal institutions, but also Solidarity, with whom the labour world from many sectors has associated many hopes. This hope 
cannot be let down”.

U tronu papieża uklękło trzech przewodniczących: Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski  
i Janusz Śniadek. Fot. Arturo Mari / L’Osservatore Romano  |  Three chairmen kneeled 
down at the pope’s throne: Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski and Janusz Śniadek. 

Photo: Arturo Mari / L’Osservatore Romano



Widok z góry na plac św. Piotra. Fot. Wojciech Buczak  |  View from above over Saint Peter’s Square. Photo: 
Wojciech Buczak

Przedstawiciele Solidarności na mszy pogrzebowej: Janusz Śniadek, Marian Krzaklewski, Maciej Jankowski, 
Jerzy Langer, Teresa Zabża. Fot. Wojciech Milewski  |  Solidarity’s representatives during the funeral mass: 
Janusz Śniadek, Marian Krzaklewski, Maciej Jankowski, Jerzy Langer, Teresa Zabża. Photo: Wojciech Milewski

2 kwietnia 2005 roku do domu Ojca odszedł papież Jan Paweł II. Jego umieranie było dla świata katechezą o życiu i śmierci, a gdy  
zamknął oczy, cały świat ogarnęła żałoba. Na pogrzebie 8 kwietnia nie mogło zabraknąć Solidarności. Do Watykanu podążyli zarówno 
przedstawiciele władz związkowych, jak i członkowie Związku z wielu regionów. 



On 2 April 2005, Pope John Paul II departed for the “house of the Father”. His dying was a catechesis for the world about life and death, 
and when he closed his eyes, the whole world plunged into mourning. His funeral held on 8 April would not have been complete without 
Solidarity. Both representatives of the Union’s authorities, as well as the Union’s members from many regions, went to Vatican. 

Msza św. pogrzebowa na placu św. Piotra w Rzymie. Fot. Wojciech Buczak  |  The funeral mass in Saint Peter’s Square in Rome. Photo: Wojciech Buczak



25 rocznica powstania NSZZ „Solidarność” obchodzona była bardzo uroczyście. Na mszę św. pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 
przybyły dziesiątki związkowych pocztów sztandarowych. 



The 25th anniversary of the establishment of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” was celebrated very  
solemnly. Tens of the Union’s colour guards were brought to the mass said at the monument to the Fallen Shipyard Workers. 

Poczty sztandarowe podczas mszy św. Fot. Wojciech Obremski  |  Colour guards during the mass. Photo: Wojciech Obremski



Na XVIII KZD zostali zaproszeni wszyscy sygnatariusze Porozumień Sierpniowych. Na zdjęciu przemawia Lech Wałęsa. Fot. Wojciech Obremski  |  All signatories 
of the August Agreements were invited to the 18th National Convention of the Delegates. In the photo Lech Wałęsa delivering a speech. Photo: Wojciech Obremski

Z okazji rocznicy w hali Olivia w Gdańsku odbył się uroczysty zjazd delegatów. Uhonorowano 15 osób szczególnie zasłużonych dla NSZZ 
„Solidarność”. Wśród nich był Iulius Filip, rumuński robotnik, który odpowiedział na „Posłanie pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ  
»Solidarność« do ludzi pracy Europy Wschodniej”, za co został aresztowany i skazany na ciężkie więzienie, gdzie spędził ponad 6 lat, 
w tym 540 dni w karcerze ze skutymi łańcuchami nogami i rękoma. 



On the occasion of the anniversary, a formal convention of the delegates was held in the Olivia hall in Gdańsk. 15 particularly  
meritorious people were honoured, from the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. These included Iulius Filip, 
a Romanian worker, who answered to the Message of the First Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity” to the Working People of Eastern Europe, for which he was arrested and sentenced to severe prison. Here, he 
spent over six years, including 540 days in a dark cell with his legs and hands chained. 

Zasłużeni dla NSZZ „Solidarność”. Fot. Wojciech Obremski  |  Meritorious for the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. Photo: Wojciech Obremski



Zawody żużlowe o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Fot. Zbigniew Łasek  |  Speedway race for 
the Trophy of the Chairman of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. Photo: Zbigniew 
Łasek

Rocznice związkowe obchodzono w różny sposób. Jak co roku odbył się Maraton Solidarności, a także zawody żużlowe. Na terenie 
Stoczni Gdańskiej wystąpił Jean-Michel Jarre, który w scenografii koncertowej wykorzystał elementy architektury stoczniowej  
i materiały archiwalne dotyczące Solidarności. 

Maraton Solidarności. Fot. Marek Lewandowski  |  The Solidarity Marathon. Photo: Marek Lewandowski



The Union’s anniversaries were celebrated in different ways. As every year, the Solidarity Marathon was held, so was the speedway 
race. Jean-Michel Jarre performed in the Gdańsk Shipyard. His concert scenography used the architectural elements of the shipyard 
and archives referring to Solidarity.

Ściany hal Stoczni Gdańskiej posłużyły w czasie koncertu Jeana-Michela Jarre’a za ekrany projekcyjne. Fot. Sławomir Fiebig  |  During Jean-Michel Jarre’s concert,  
the walls of the Gdańsk Shipyard were used as projection screens. Photo: Sławomir Fiebig



Robert Kwiatek z Federacji Młodzieży Walczącej razem z Bogdanem Borusewiczem uruchomili powielacz, 
który drukował ulotki w czasie strajków w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku. Fot. Marek Lewandowski  |  Robert 
Kwiatek from the Federation of Fighting Youth and Bogdan Borusewicz activated a duplicator, which was 
used during the 1988 strikes at the Gdańsk Shipyard to print leaflets. Photo: Marek Lewandowski

Z okazji otwarcia wystawy wydano okolicznościową gazetkę. Fot. Marek Lewandowski  |  An occasional 
newspaper was published on the occasion of the opening of the exhibition. Photo: Marek Lewandowski

„Solidarność – siła jedności” to tytuł wystawy zorganizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w Dworze Artusa w Gdańsku. 
Na wystawę składały się dokumenty i eksponaty muzealne zgromadzone w Archiwum Komisji Krajowej. Przez 1,5 miesiąca trwania 
ekspozycji odwiedziło ją ponad 8 tys. zwiedzających.



The National Commission of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” organised an exhibition at the Artus Court in 
Gdańsk, entitled “Solidarity - the Force of Unity”. The exhibition presented documents and museum exhibits collected in the National 
Commission Archives. The exhibition was displayed for 1.5 month and was visited by over 8,000 people.

Wystawa opowiadała historię Solidarności od jej narodzin do 2005 roku. Fot. Marek Lewandowski  |  The exhibition told the story of Solidarity from its birth until 2005. 
Photo: Marek Lewandowski



Uroczystości rocznicowe przy pomniku Porozumienia Jastrzębskiego. Fot. Tomasz Krufczyk / Forum  |  Anniversary celebrations at the Jastrzębie-Zdrój Agreement 
monument. Photo: Tomasz Krufczyk / Forum

W wielu innych miejscach odbywały się uroczystości rocznicowe. 3 września 2005 roku w Jastrzębiu-Zdroju świętowano rocznicę 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Na Jasnej Górze zorganizowano wystawę, na której prezentowano zbiory Jasnogórskiej  
Fundacji Pro Patria Bastion św. Rocha – fundacji, której celem jest dokumentowanie i eksponowanie zrywów niepodległościowych,  
w tym NSZZ „Solidarność”. Tam jest przechowywany m.in. medal i dyplom Pokojowej Nagrody Nobla.



Anniversary celebrations were held in many other locations. On 3 September 2005, the anniversary of signing the Jastrzębie-Zdrój 
Agreement was celebrated in Jastrzębie-Zdrój. An exhibition was prepared at the Jasna Góra Monastery presenting the collections  
of the Jasna Góra’s “Pro Patria” Bastion of St. Roch Foundation, which documents and presents the pro-independence fights and  
protests, including the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. The Nobel Peace Prize medal and diploma are held there.

Wystawa „Narodowy zryw »Solidarności« w wotach pielgrzymów Jasnogórskich”. Fot. Maciej Wróbel / Forum  |  Exhibition “National uprising of ‘Solidarity’ in the 
votive objects of Jasna Góra pilgrims”. Photo: Maciej Wróbel / Forum



Ambasador Jerzy Maria Nowak z sekretarzem generalnym NATO Jaapem de Hoop Schefferem podczas otwarcia wystawy „Phenomenon of Solidarity”. Fot. NIDS 
/ NATO Media Library / East News  |  Ambassador Jerzy Maria Nowak and Secretary General of NATO Jaap de Hoop Scheffer during the opening of the exhibition  
“Phenomenon of Solidarity”. Photo: NIDS / NATO Media Library / East News

Nie tylko w Polsce obchodzono 25 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. W wielu miejscach na świecie otwierano okolicznościowe  
wystawy, jak chociażby w siedzibie NATO w Brukseli. Symbol Brukseli, sikający chłopiec Manneken Pis, na jakiś czas stał się stoczniowcem.



The 25th anniversary of the establishment of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” was celebrated outside  
of Poland too. Special exhibitions were presented in many places around the world, e.g. in the NATO headquarters in Brussels. The 
Brussels landmark, the pissing boy Manneken Pis, became a shipyard worker for some time.

Manneken Pis w mundurku stoczniowca. Fot. Stephanie Lecocq / PAP  |  Manneken Pis in the uniform of a shipyard worker. Photo: Stephanie Lecocq / PAP



23 grudnia 2005 roku Lech Kaczyński został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z pierwszych oficjalnych 
spotkań, jakie odbył, było spotkanie z Solidarnością. Do Pałacu Prezydenckiego zaprosił 29 grudnia Komisję Krajową oraz Krajową 
Komisję Rewizyjną. Powiedział do związkowców: „Chciałbym, już jako urzędujący prezydent, być inicjatorem, swoistym opiekunem 
społecznego dialogu”.



On 23 December 2005, Lech Kaczyński was sworn in as the President of the Republic of Poland. One of his first official meetings was 
that with Solidarity. On 29 December the National Commission and the National Audit Committee visited the Presidential Palace upon 
his invitation. He said to the unionists: “I’d like to be, as the president-in-office, the initiator, a sort of a guardian of the social dialogue”.

Ponad 100 czołowych związkowców Solidarności spotkało się z prezy-
dentem Lechem Kaczyńskim. Fot. Maciej Chojnowski / KPRP  |  Over 
100 leading Solidarity unionists met with President Lech Kaczyński.  
Photo: Maciej Chojnowski / KPRP



Przy okazji 26 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w 2006 roku w Gdańsku prezydent Lech Kaczyński uhonorował odznaczeniami państwowymi blisko 
80 osób. Fot. Zbigniew Łasek  |  Upon the 26th anniversary of the August Agreements in 2006, President Lech Kaczyński honoured in Gdańsk nearly 80 people with 
state distinctions. Photo: Zbigniew Łasek

Prezydentura Lecha Kaczyńskiego rozpoczęła nową politykę historyczną państwa. Prezydent Kaczyński zaczął przywracać na  
szczeblu państwowym pamięć o zapomnianych bohaterach. Brał udział w uroczystościach rocznicowych, odsłanianiu tablic,  
pomników nie tylko w szeroko znanych miejscowościach, ale także w tych mniejszych, niekiedy zapomnianych. Nie różnicował 
wydarzeń i ich uczestników, wszędzie oddawał hołd ludziom zaangażowanym w walkę z komunizmem. 

Odsłonięcie pomnika Solidarności w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie). Fot. Wojtek Szabelski / PAP  |  Unveiling of the Solidarity monument in Grudziądz 
(Kuyavian-Pomeranian Voivodeship). Photo: Wojtek Szabelski / PAP



Lech Kaczyński’s presidency opened a new chapter in the historical policy of Poland. President Kaczyński started restoring the 
memory of the forgotten heroes at the national level. He participated in anniversary celebrations, unveiling of plaques and monuments 
not only in well-known cities, but also in smaller, sometimes forgotten towns. He did not differentiate the events and their participants, 
he paid tribute to people engaged in the fight with communism all over the country. 

Odznaczenie odebrał Alojzy Szablewski, działacz regionalnej Solidarności 
w Gdańsku. Fot. Zbigniew Łasek  |  Alojzy Szablewski, activists of regional
Solidarity in Gdańsk, received a distinction. Photo: Zbigniew Łasek

Anna Walentynowicz i Andrzej Gwiazda 3 maja 2006 roku przyjęli Order 
Orła Białego. Fot. Adam Chełstowski / Forum  |  On 3 May 2006, Anna  
Walentynowicz and Andrzej Gwiazda accepted the Order of the White 
Eagle. Photo: Adam Chełstowski / Forum



Solidarność od wielu lat domagała się ograniczenia handlu w niedzielę. Manifestacja przed Sejmem w 2006 
roku. Fot. Tomasz Gzell / PAP  |  For many years Solidarity was demanding limited trade on Sundays. Protest 
in front of the Sejm in 2006. Photo: Tomasz Gzell / PAP

40 tys. związkowców manifestowało w Warszawie 26 sierpnia 2008 roku pod hasłem „Godna praca – godna 
emerytura”. Fot. Marek Lewandowski  |  40,000 unionists protested in Warsaw on 26 August 2008 under the 
slogan of “Worthy work - worthy pension”. Photo: Marek Lewandowski

Podczas 2 lat rządów PiS nastąpiła poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej Polski, choć były obszary, np. energetyka, w których 
oczekiwano większego zaangażowania państwa. Udało się jednak uzyskać zwiększenie płacy minimalnej i kwoty wolnej od podat-
ku. Platforma Obywatelska nie kontynuowała polityki „solidarnego państwa”. W pierwszym roku rządów tej partii doprowadzono do 
upadku przemysłu stoczniowego, dialog społeczny stał się fikcją, a ze 195 obietnic Tuska wygłoszonych w jego exposé zrealizowano 
jedynie 41.



During the two years when Poland was under the rule of Law and Justice (PiS), the country’s economic situation improved, though there 
were sectors, such as the power industry, where greater engagement of the state was expected. However, it was possible to increase 
the minimum wage and the income tax threshold. Civic Platform (PO) did not continue the policy of the “solidary state”. During the 
first year of the party’s rule, the shipyard industry collapsed, the social dialogue became fiction, and out of 195 promises presented by 
Donald Tusk in his exposé, only 41 were fulfilled.

„To nie miało tak być” – pod takim hasłem uczczono w Katowicach 20 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. W manifestacji zorganizowanej przez Region  
Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” wyrażono sprzeciw wobec ignorowania przez rząd dialogu społecznego i niepodejmowania działań antykryzysowych. Fot. 
Andrzej Grygiel / PAP  |  “That’s not how it was supposed to be” was the slogan used in Katowice during the celebrations of the 20th anniversary of the election  
of 4 June 1989. The protest was organised by the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” from Silesia/Dabrowa Basin region. Its participants were 
opposing the fact that the government was ignoring the social dialogue and did not undertake anti-crisis activities. Photo: Andrzej Grygiel / PAP



10 kwietnia 2010 roku to najtragiczniejsza data w najnowszej historii Polski. W drodze na uroczystości do Katynia w katastrofie  
lotniczej zginęło 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim i Marią Kaczyńską. Na pokładzie samolotu byli także m.in. Ryszard 
Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie, parlamentarzyści, dowódcy polskich sił zbrojnych, przedstawiciele rodzin 
katyńskich, Anna Walentynowicz. Do dzisiaj przyczyny katastrofy nie zostały wyjaśnione.

Msza św. żałobna w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Fot. Wojciech Milewski  |
Mournful mass for the victims of the Smoleńsk plane crash in Piłsudski Square in Warsaw. Photo: Wojciech Milewski



10 April 2010 is the most tragic date in the modern history of Poland. 96 people, including President Lech Kaczyński and his wife Maria 
Kaczyńska, were killed in a plane crash on their way to the official ceremony in Katyń. The list of passengers included also Ryszard 
Kaczorowski, the last president of the Republic of Poland in exile, MPs, leaders of the armed forces, representatives of the families  
of people killed in Katyń, Anna Walentynowicz, amongst others. The reasons of the catastrophe remain unclear until today.



Przewodniczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek podczas pogrzebu Marii i Lecha Kaczyńskich. 
Fot. Radek Pietruszka / PAP  |  Chairman of the National Commission, Janusz Śniadek, during the 
funeral of Maria and Lech Kaczyński. Photo: Radek Pietruszka / PAP

Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli na Wawelu. Podczas mszy św. pogrzebowej Janusz Śniadek powiedział: „Płaczemy po Tobie wszyscy. 
Świat pracy i prości, często ubodzy ludzie. Płaczemy, bo byłeś dobrym człowiekiem. Solidarność upominała się: o wolność, o sprawie-
dliwość społeczną i o obecność krzyża w życiu publicznym. Tym wartościom dochowałeś wierności jak nikt. Dlatego jak zawsze z dumą 
będziemy mówić o Tobie – Człowiek Solidarności”.



Lech and Maria Kaczyński were buried in Wawel [royal castle in Krakow]. During the funeral mass, Janusz Śniadek said: “We are all 
grieving for you. The world of labour and the simple, frequently poor people. We’re grieving because you were a good man. Solidarity 
demanded freedom, social justice and the presence of the cross in public life. You were faithful to these values like no one else. That’s 
why we’ll talk about you with pride, as always: the Man of Solidarity”.

Podczas wystawienia trumien Marii i Lecha Kaczyńskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wartę honorową pełniła delegacja Solidarności, od lewej: Jacek 
Rybicki, Jerzy Langer, Janusz Śniadek. Fot. Marek Lewandowski  |  Solidarity delegation formed a guard of honour at the caskets of Maria and Lech Kaczyński  
in the Presidential Palace in Warsaw. From the left: Jacek Rybicki, Jerzy Langer, Janusz Śniadek. Photo: Marek Lewandowski



Obrady XXV KZD we Wrocławiu. Fot. Adam Hawałej / PAP  |  Meeting of the 25th National Convention of the Delegates in Wrocław. Photo: Adam Hawałej / PAP

Obradujący we Wrocławiu XXV Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wybrał Piotra Dudę na przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. W uchwale programowej jako główne zadania na najbliższy czas zapisano ochronę miejsc pracy i stałego zatrud-
nienia, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost wynagrodzeń i poprawę bezpieczeństwa pracy. Podkreślono, że rozwój państwa zależy 
od rozwoju jego obywateli – od ich wykształcenia, kwalifikacji i bezpieczeństwa źródeł utrzymania.



Dwaj przewodniczący Solidarności – Piotr Duda i Janusz Śniadek. Fot. Adam Hawałej / PAP | 
Two chairmen of “Solidarity” – Piotr Duda and Janusz Śniadek. Photo: Adam Hawałej / PAP

The 25th National Convention of the Delegates of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” meeting in Wrocław 
elected Piotr Duda as the chairman of the National Commission of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. 
The main task set by the programme resolution for the nearest future envisaged the protection of the work places and permanent  
employment, creating new work places, increased wages and improved work safety. It was stressed that the development of the state 
depends on the development of its citizens - their education, qualifications and safety of livelihood.



Przedstawiciele Prezydium Komisji Krajowej na mszy św. kanonizacyjnej. Od lewej Piotr Duda, Tadeusz Maj-
chrowicz, Jerzy Wielgus, Ewa Zydorek. Fot. Andrzej Matla  |  Representatives of the Presidium of the National 
Commission during the canonisation mass. From the left: Piotr Duda, Tadeusz Majchrowicz, Jerzy Wielgus, Ewa 
Zydorek. Photo: Andrzej Matla

Solidarności nie mogło zabraknąć na uroczystościach beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Proces beatyfikacyjny papieża Polaka 
trwał 5,5 roku i był jednym z najkrótszych w historii. Kanonizacji dokonano 3 lata później, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 
2014 roku. 

Marian Krzaklewski i Piotr Duda podczas beatyfikacji Jana Pawła II. Fot. Andrzej Matla  |  Marian Krzaklewski 
and Piotr Duda during the beatification of John Paul II. Photo: Andrzej Matla



The ceremony of the beatification and canonisation of John Paul II would not have been complete without Solidarity. The beatification 
process of the Polish pope took 5.5 years making it one of the shortest in history. He was canonised 3 years later, on Divine Mercy 
Sunday, on 27 April 2014.

Msza św. beatyfikacyjna 1 maja 2011 roku. Fot. Andrzej Matla  |  Beatification mass, 1 May 2011. Photo: Andrzej Matla



Na manifestacji w Pradze. Fot. Grzegorz Dobyszuk  |  Protest in Prague. Photo: Grzegorz Dobyszuk

Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz na manifestacji w Budapeszcie.  
Fot. Grzegorz Dobyszuk  |  Tadeusz Majchrowicz, deputy chairman of the National Commission, protesting 
in Budapest. Photo: Grzegorz Dobyszuk

Manifestacja w Lublanie. Fot. Andrzej Matla  |  Protest in Ljubljana. Photo: Andrzej Matla

NSZZ „Solidarność” od 1986 roku jest członkiem międzynarodowych organizacji związkowych. Solidarność wielokrotnie brała udział 
w akcjach organizowanych przez zagraniczne centrale związkowe. W 2005 roku w Brukseli domagano się jednolitych standardów pracy 
i płacy we wszystkich krajach UE, w maju 2009 roku w Pradze i Lublanie demonstrowano pod hasłem „Wasza chciwość – nasz kryzys”, 
domagając się nowej polityki społecznej w UE.



Manifestacja w Brukseli. Fot. Grzegorz Dobyszuk  |  Protest in Brussels. Photo: Grzegorz Dobyszuk

The Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” has been the member of international union organisations since 1986. 
Many times, Solidarity participated in activities organised by foreign unions. In 2005, demands were made concerning uniform labour 
standards in all EU Member States; in May 2009 protests were organised in Prague and Ljubljana under the slogan “Your greed - our 
crisis” demanding new social policy in the EU.



Przed Sejmem w czasie prezentacji wniosku referendalnego. Fot. Leszek Szymański / PAP  |  Before the Sejm 
during the presentation of the referendum request. Photo: Leszek Szymański / PAP

28 marca 2012 roku w Sejmie Piotr Duda przedstawiał obywatelski wniosek o referendum emerytalne. Fot. 
Marek Lewandowski  |  On 28 March 2012 Piotr Duda presented in the Sejm the citizens’ request concerning 
the retirement referendum. Photo: Marek Lewandowski

Komisja Krajowa przeprowadziła szeroką kampanię społeczną pod nazwą „Stop 67”. Fot. Rafał Guz / PAP  |  
The National Commission carried out an extensive social campaign entitled “Stop 67”. Photo: Rafał Guz / PAP

Podniesienie wieku emerytalnego było dla Polaków zaskoczeniem. W czasie kampanii wyborczej do parlamentu Donald Tusk zapewniał, 
że nie będzie zmian w tym zakresie. Za to w exposé zapowiedział podniesienie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 roku 
życia. NSZZ „Solidarność” rozpoczął zbiórkę podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum w sprawie przedłużenia wieku eme-
rytalnego. W lutym 2012 roku 1,4 mln podpisów przekazano do Sejmu, który wniosek ten odrzucił i w maju podniósł wiek emerytalny.



Increasing the retirement age surprised the Poles. During the campaign before the parliamentary election, Donald Tusk assured the 
Poles that there would be no changes in this respect. Meanwhile, in his exposé, he announced increasing the retirement age for women 
and men to the age of 67. The Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” started collecting signatures under a petition 
concerning a national referendum devoted to the higher retirement age. 1.4 million signatures were delivered to the Sejm in February 
2012. The lower house of the parliament rejected the motion and the retirement age was increased in May. 

„Stop umowom śmieciowym” to kolejna kampania zorganizowana przez Solidarność, mająca na celu zaprzestanie nadużywania umów cywilnoprawnych tam, gdzie 
powinny być zawierane umowy o pracę. Fot. Tytus Żmijewski / PAP  |  “Stop to junk contracts” was yet another campaign organised by Solidarity aimed at putting  
an end to the abuse of the civil law contracts where employment contracts should be signed. Photo: Tytus Żmijewski / PAP



„Dość lekceważenia społeczeństwa” to wspólna akcja trzech central związkowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum, przeprowadzona 
z powodu braku dialogu z rządem PO-PSL na tematy dotyczące elastycznych form czasu pracy, wydłużenia okresu czasu rozliczeniowego 
i zmiany definicji doby pracowniczej. Związki zawodowe opuściły Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych i zorganizowały 
największe od 30 lat protesty, w których wzięło udział ponad 200 tys. uczestników. 

Sukcesem rządu PO-PSL było zjednoczenie polskiego ruchu związkowego. Na zdjęciu przewodniczący OPZZ 
Jan Guz, przewodniczący Solidarności Piotr Duda i przewodniczący Forum Tadeusz Chwałka. Fot. Adam Guz 
/ PAP  |  The Civic Platform (PO) / Polish People’s Party (PSL) government succeeded in uniting the Polish 
trade union movement. In the photo: chairman of the All-Poland Alliance of Trade Unions, Jan Guz, chairman 
of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, Piotr Duda, and chairman of Forum, Tadeusz  
Chwałka. Photo: Adam Guz / PAP

Manifestacja w Warszawie. Fot. Jacek Turczyk / PAP  |  Protest in Warsaw. Photo: Jacek Turczyk / PAP



“Enough of disregarding society” was a project prepared by three unions. These were the Independent and Self-Governing Trade Union 
“Solidarity”, the All-Poland Alliance of Trade Unions and Forum. The latter joined due to the lack of dialogue with the Civic Platform (PO) 
/ Polish People’s Party (PSL) government on the issues of flexible working hours, longer reference periods and the changing of the 
definition of a working day. The trade unions left the Trilateral Social and Economic Committee and organised the biggest protests in 
30 years, which were participated in by more than 200,000 people.

Symbolem tych dni stał się Złoty Donek – styropianowy pomnik Donalda Tuska parafrazujący jego styl sprawowania władzy. Finałem tej akcji była sprzedaż tego 
monumentu w ramach licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Fot. Jacek Turczyk / PAP  |  The days quickly acquired its own symbol - The Golden Don - 
a styrofoam figure of Donald Tusk that symbolised his style of governing the nation. The finale of this campaign was the sale of this “monument” in an auction for  
The Great Orchestra of Christmas Charity. Photo: Jacek Turczyk / PAP



Zanim napis odcięto, był on zasłonięty związkową flagą. Fot. Paweł Glanert  |  Before the inscription was sawn 
off, it had been covered with the union’s flag. Photo: Paweł Glanert

Piotr Duda w trakcie odcinania napisu. Fot. Paweł Glanert  |  Piotr Duda while cutting the inscription off. Photo: 
Paweł Glanert

Członkowie Komisji Krajowej. Fot. Paweł Glanert  |  Members of the National Commission. Photo: Paweł Glanert 

Już raz, w 1990 roku, imię Lenina z nazwy Stoczni Gdańskiej zostało usunięte. Po ponad 20 latach miasto Gdańsk postanowiło w maju 
2012 roku przywrócić dawnego patrona stoczni na bramie nr 2. Wywołało to sprzeciw NSZZ „Solidarność”. Najpierw zasłonięto Lenina
napisem „Solidarność”, a 28 sierpnia w przerwie swojego posiedzenia członkowie Komisji Krajowej odpiłowali napis: „im. Lenina”
z bramy.



The name of Lenin had already been removed once from the name of the Gdańsk Shipyard in 1990. After over 20 years, the city of 
Gdańsk decided in May 2012 to restore the shipyard’s former patron on the gate No. 2. This caused an objection of the Independent and 
Self-Governing Trade Union “Solidarity”. First, Lenin was covered with the inscription “Solidarity”, and then, on 28 August, the members 
of the National Commission used the break in their meeting to saw the inscription “Lenin’s” off the gate itself.  

Pani Ola – tak wszyscy mówili o śp. Aleksandrze Olszewskiej, opiekunce pomnika Poległych Stoczniowców i bramy nr 2. Od lat 80. dbała o to, by na bramie i pod 
pomnikiem były kwiaty, by nikt nie niszczył wiszącego na bramie wizerunku Ojca Świętego. Fot. Tadeusz Olszewski  |  Ms. Ola – that’s how everyone called the 
late Aleksandra Olszewska, the caretaker of the monument to the Fallen Shipyard Workers and the gate No. 2. Since the 1980s she had been making sure that 
there were flowers at the gate and at the monument and that the image of the Holy Father hanging on the gate remained intact. Photo: Tadeusz Olszewski



„Zło dobrem zwyciężaj” – słowa św. Pawła, będące dewizą ks. Jerzego Popiełuszki, towarzyszyły uczestnikom mszy św. beatyfika-
cyjnej tego duchownego. W październiku 2014 roku, z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. 

Relikwie bł. ks. Jerzego. Fot. Wojciech Obremski  |  Relics of the blessed priest 
Jerzy Popiełuszko. Photo: Wojciech Obremski

Obraz beatyfikacyjny ks. Popiełuszki. Fot. Wojciech Obremski  |  The beatifi-
cation painting of priest Popiełuszko. Photo: Wojciech Obremski



“Overcome evil with Good” – the words of St. Paul (which were the motto of priest Jerzy Popiełuszko), were accompanying the 
participants of Jerzy Popiełuszko’s beatification mass. In October 2014, the Congregation for Divine Worship and the Discipline of 
the Sacraments decided (under the authority of the Holy Father Francis), to make the blessed priest Jerzy Popiełuszko the patron 
of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Dekret ustanawiający bł. ks. Jerzego patronem Solidarności. Fot. Paweł 
Glanert  |  Decree making the blessed priest Jerzy Popiełuszko the patron 
of Solidarity. Photo: Paweł Glanert

Msza św. beatyfikacyjna odbyła się w Warszawie na placu Piłsudskiego 
6 czerwca 2010 roku. Fot. Wojciech Obremski  |  The beatification mass was 
held in Warsaw in Piłsudski Square on 6 June 2010. Photo: Wojciech Obremski



W 2014 roku Piotr Duda został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Krajowej. W następnym roku po raz pierwszy w historii 
Solidarność podpisała z kandydatem na prezydenta RP Andrzejem Dudą umowę programową, w której kandydat zobowiązał się m.in. 
do działań na rzecz przywrócenia wieku emerytalnego sprzed reformy z roku 2012 i ustanowienia przy prezydencie RP Rady Dialogu 
Społecznego. 

Piotr Duda podczas XXVII KZD w Bielsku-Białej. Fot. Jacek Bednarczyk / PAP  |  Piotr Duda during the 27th National Convention of the Delegates in Bielsko-Biała.  
Photo: Jacek Bednarczyk / PAP

Pierwszym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego został Piotr Duda. Fot. Marcin Obara / PAP  |  Piotr Duda became the first chairman of the Social Dialogue 
Council. Photo: Marcin Obara / PAP



In 2014, Piotr Duda was re-elected as the chairman of the National Commission. Next year, for the first time in history, Solidarity signed 
a formal programme agreement with a presidential candidate, Andrzej Duda, who undertook, among other things, to take action aimed 
at restoring the retirement age to the level from before the 2012 reform and establishing the Social Dialogue Council at the president 
of the Republic of Poland. 

Start kampanii społeczno-informacyjnej „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. Od lewej: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta  
Rafalska, prezydent Andrzej Duda i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Fot. Bartłomiej Zborowski / PAP  |  Beginning of the social/informational campaign:  
“Worthy choice. Return to the previous retirement age”. From the left: Minister of Family, Labour and Social Policy, Elżbieta Rafalska, President Andrzej Duda and 
the chairman of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, Piotr Duda. Photo: Bartłomiej Zborowski / PAP

Piotr Duda i Andrzej Duda – po podpisaniu umowy programowej. Fot. Paweł Supernak / PAP  |  Piotr Duda and Andrzej Duda after signing the programme agreement. 
Photo: Paweł Supernak / PAP



Jak w każdą rocznicę przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej złożono kwiaty. Na zdjęciu Piotr Duda. Fot. Piotr  
Wittman / PAP  |  Flowers were laid at the gate No. 2 of the Gdańsk Shipyard following the custom observed 
on every anniversary. In the photo: Piotr Duda. Photo: Piotr Wittman / PAP

35 urodziny Związku to przede wszystkim wielki festyn rodzinny i koncerty pod hasłem „Solidarność pokoleń”. Na terenach byłej 
Stoczni Gdańskiej ustawiono dwie sceny i zorganizowano piknik rodzinny dla członków i sympatyków Związku, przybyło ponad 50 tys. 
uczestników. Gwiazdą wieczoru był Chris de Burgh.

W rocznicowych obchodach wziął udział także prezydent Andrzej Duda. Fot. Piotr Wittman / PAP |   
The anniversary celebrations were attended also by President Andrzej Duda. Photo: Piotr Wittman / PAP



The 35th anniversary of the establishment of the Union was celebrated with a huge family picnic and concerts under the slogan of 
“Solidarity of generations”. Two scenes were built in the former Gdańsk Shipyard, and a family picnic was organised for the members 
 and supporters of the Union, bringing together over 50,000 people. Chris de Burgh was the star of the evening.

Flaga Solidarności z autografem Chrisa de Burgha jest przechowywana w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej. Fot. Piotr Wittman / PAP  |  Solidarity’s flag with 
Chris de Burgh’s autograph is held in the Historical Archives of the National Commission. Photo: Piotr Wittman / PAP



W ramach debat konstytucyjnych odbyła się konferencja „Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania? 
Czy Konstytucja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych”. Fot. Adam 
Warżawa / PAP  |  The constitutional debate included a conference: “Freedom of association or freedom of  
firing? Does the constitution really ensure the freedom to establish and run the activities of the trade unions?”. 
Photo: Adam Warżawa / PAP

Premier Mateusz Morawiecki jako urzędujący szef rządu (po raz pierwszy w historii Związku) wziął udział  
w formalnym posiedzeniu Komisji Krajowej. Fot. Marek Lewandowski  |  PM Mateusz Morawiecki took part 
in the formal meeting of the National Commission as the incumbent prime minister (for the first time in the 
history of the Union). Photo: Marek Lewandowski

NSZZ „Solidarność” organizował wiele konferencji. Solidarność spotykała się z ekspertami z dziedzin prawa i ekonomii, politykami  
i członkami władz państwowych, by dyskutować i wypracowywać różne rozwiązania w zakresie m.in. prawa pracy. Zorganizowała 
debatę konstytucyjną „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”, przypominając jednocześnie o obywatelskim projekcie konstytucji 
z 1994 roku. 



The Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” organised many conferences. Solidarity met with experts from the fields 
of law and economy, politicians and members of the national authorities to discuss and reach various solutions for the labour law, 
amongst other things. Solidarity organised a constitutional debate “Constitution for the citizens, not for the elites”, simultaneously 
turning the attention to the civic draft of the constitution from 1994. 

Konferencja „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit” odbyła się tuż przed 37 rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. Fot. Adam Warżawa / PAP  |  The  
“Constitution for the citizens, not for the elites” conference was held shortly before the 37th anniversary of the August Agreements. Photo: Adam Warżawa / PAP



W 2020 roku odbyła się XII edycja tego konkursu. Fot. Marcin Obara / PAP  |  12th edition of the contest was held 
in 2020. Photo: Marcin Obara / PAP

Zainaugurowany w 2007 roku przez NSZZ „Solidarność” i prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom” to jedyne w Polsce wyróżnienie, które pracownicy przyznają swoim pracodawcom. Dla Lecha Kaczyńskiego, profesora prawa 
pracy i wiceprzewodniczącego związku zawodowego, przestrzeganie prawa pracy – zarówno przez pracowników, jak i pracodawców – 
miało ogromne znaczenie, ponieważ wpływało na zapewnienie zrównoważonego, dobrego rozwoju państwa. 

Prezydent Bronisław Komorowski kontynuował dzieło zapoczątkowane przez swego poprzednika. Fot. Rafał 
Guz / PAP  |  President Bronisław Komorowski continued the work initiated by his predecessor. Photo: Rafał 
Guz / PAP



The “Employee Friendly Employer” competition, inaugurated in 2007 by the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” 
and the President of Poland Lech Kaczyński, is the only distinction in Poland granted by employees to their employers. Lech Kaczyński 
was a professor of labour law and vice-chairman of a trade union. For him the observance of the labour law (by both the employees  
as well as the employers) was of huge importance, as it helped ensure the sustainable and good development of a state.

Uroczystość wręczania tytułów Pracodawca Przyjazny Pracownikom odbywa się zawsze w Pałacu Prezydenckim. Fot. Jacek Turczyk / PAP  |  The ceremony of the 
Employee Friendly Employer awards is always held in the Presidential Palace. Photo: Jacek Turczyk / PAP



Stypendyści Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” na uroczystości wręczenia stypendium. Fot. Wojciech Milewski  |  Scholars of the Independent 
and Self-Governing Trade Union “Solidarity” Scholarship Fund during a ceremony of granting the scholarships. Photo: Wojciech Milewski

Solidarność dba o najmłodsze pokolenie. Zarówno rozwijając jego wiedzę poprzez olimpiady o Solidarności, jak i wspierając materialnie. 
Tworzone są fundusze stypendialne wspierające młodych, zdolnych ludzi. Fundacje powoływane przez Związek organizują wypoczynek 
wakacyjny.



Solidarity takes care of the youngest generation, by both developing its knowledge through olympiads devoted to Solidarity, as well  
as providing financial support. Scholarship funds are created supporting young, talented people. Foundations established by the Union 
arrange holidays. 

O edukację związkową należy dbać od najmłodszych lat  |  Union education should be already 
provided at the youngest age possible.



Po podpisaniu aktu założycielskiego IDS przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda i sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin. Fot. Adam Warżawa / PAP  |  After having signed the foundation act of the Institute of Solidarity Heritage (IDS), the chairman of the National  
Commission, Piotr Duda and the Secretary of State at the Ministry of Culture and National Heritage, Jarosław Sellin. Photo: Adam Warżawa / PAP

31 sierpnia 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powołali 
Instytut Dziedzictwa Solidarności. Jest to państwowa instytucja kultury, której zadaniem jest popularyzacja fenomenu i znaczenia 
Solidarności oraz badanie i zabezpieczanie jej historii i autentycznego dziedzictwa. 



On 31 August 2019, the Minister of Culture and National Heritage and the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” 
established the Institute of Solidarity Heritage. It is a state cultural institution, with an aim to share the knowledge of the phenomenon 
and the significance of Solidarity and to study and protect its history and authentic heritage.

„Człowiek rodzi się i żyje wolnym” – pod takim tytułem IDS przygotował wystawę z okazji 40 rocznicy powstania Solidarności. Można ją oglądać pod adresem:  
www.strajki1980.pl. Fot. IDS   |  “Man is Born and Lives Free” is the title of an exhibition prepared by the Institute of Solidarity Heritage (IDS) on the occasion  
of the 40th anniversary of the establishment of Solidarity. It can be seen on the website: www.strajki1980.pl. Photo: IDS



Porozumienie o współpracy podpisali przewodniczący Piotr Duda i dyrektor Jacek Pawłowicz. Fot. Piotr Guz / 
PAP  |  The cooperation agreement was signed by chairman Piotr Duda and director Jacek Pawłowicz. Photo: 
Piotr Guz / PAP

Hołd pomordowanym złożył w imieniu Komisji Krajowej Piotr Duda. Fot. Piotr Guz / PAP  |  Piotr Duda paid  
tribute to the murdered people on behalf of the National Commission. Photo: Piotr Guz / PAP

W sierpniu 2020 roku Komisja Krajowa (KK) zorganizowała swoje posiedzenie w niezwykłym miejscu. Tym razem członkowie KK dobro-
wolnie stawili się w więzieniu na Rakowieckiej. W 2016 roku miejsce to stało się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych 
PRL. Podczas obrad oddano hołd pomordowanym przez aparat bezpieczeństwa. Zawarto także porozumienie w sprawie współpracy 
mającej na celu wzbogacenie zbiorów muzeum materiałami z zasobów Solidarności i inne działania zmierzające do upamiętnienia 
ofiar systemu komunistycznego. W tym miejscu Komisja Krajowa podjęła także uchwałę dotyczącą wydarzeń na Białorusi i powołania 
funduszu „Solidarność z Białorusią”. 



In August 2020, the National Commission met in an extraordinary place. This time, its members came voluntarily to the prison in  
Rakowiecka Street in Warsaw. In 2016, this place became the Museum of Cursed Soldiers and Political Prisoners of the Polish People’s  
Republic. The participants of the meeting paid tribute to people murdered by the security office. An agreement was also reached 
concerning the cooperation aimed at enriching the museum’s collections with materials from Solidarity’s archives and other activities 
aimed at commemorating the victims of the communist system. There, the National Commission also adopted the resolution concer-
ning the events in Belarus and the establishment of the “Solidarity with Belarus” fund.

Obrady Komisji Krajowej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot. Piotr Guz / PAP  |  Meeting of the National Commission in the Museum  
of Cursed Soldiers and Political Prisoners of the Polish People’s Republic. Photo: Piotr Guz / PAP



Tak jak w czasie swojej walki o wolność Solidarność otrzymywała pomoc od całego demokratycznego świata, tak dzisiaj Solidarność 
wspiera tych, którzy tej pomocy potrzebują. To nasz moralny obowiązek – przekonywał szef Związku Piotr Duda, ogłaszając powołanie 
funduszu „Solidarność z Białorusią”. Wcześniej pomoc organizowana była dla Ukrainy.

W ramach pomocy humanitarnej zorganizowanej przez Solidarność do Kijowa trafiły materiały medyczne, w tym przede wszystkim zestawy do opatrywania ran 
postrzałowych. Wiceprzewodniczący Tadeusz Majchrowicz przekazuje pomoc do jednego z kijowskich szpitali. Fot. Marcin Żegliński  |  Within the humanitarian 
aid arranged by Solidarity, Kyiv was provided with medical materials, first and foremost gunshots dressing kits. Vice-chairman Tadeusz Majchrowicz providing aid  
for one of the Kyiv hospitals. Photo: Marcin Żegliński

Flaga Solidarności na kijowskim Majdanie, prezentują ją przedstawiciele Związku dostarczający pomoc humanitarną na Ukrainę. Fot. Marcin Żegliński  |   
Solidarity’s flag in Maidan Nezalezhnosti Square in Kyiv presented by the representatives of the Union providing humanitarian aid for Ukraine. Photo: Marcin Żegliński 



Whole democratic world was helping Solidarity, when the union was fighting for freedom. Now, Solidarity is supporting those, who need 
such aid. It is our moral duty - said the head of the Union, Piotr Duda, announcing the establishment of the “Solidarity with Belarus” 
fund. Earlier, aid was arranged for Ukraine.

Solidarność przygotowała pomoc humanitarną dla protestujących Białorusinów. Niestety, samochód z żywnością został zawrócony z granicy polsko-białoruskiej 
przez służby graniczne Białorusi. Fot. Marek Lewandowski  |  Solidarity prepared humanitarian aid for people protesting in Belarus. Sadly, the Belorussian border 
authorities forced the car carrying food to turn back at the Polish-Belorussian border. Photo: Marek Lewandowski

„Solidarność z Białorusią” – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” utworzyła fundusz solidarnościowy, na którym będą zbierane pieniądze przeznaczone na wsparcie 
działań demokratycznych w tym kraju. Fot. Rafał Guz / PAP  |  “Solidarity with Belarus” – the National Commission of the Independent and Self-Governing Trade Union 
“Solidarity” established a solidarity fund to collect money needed to support democratic activities in Belarus. Photo: Rafał Guz / PAP



Iluminacje na Filharmonii Szczecińskiej. Fot. Marcin Bielecki / PAP  |  Illuminations in Philharmonic in Szczecin. Photo: Marcin Bielecki / PAP

40 rocznica narodzin Solidarności, obchodzona w realiach ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, miała zupełnie inny charakter. 
Nie odbyło się wielkie wydarzenie na PGE Narodowym w Warszawie oraz kilkanaście planowanych imprez lokalnych. W zamian 
w całej Polsce, w wielu miejscach na świecie oraz w przestrzeni wirtualnej przeprowadzono przedsięwzięcia upamiętniające  
tę rocznicę. Głównym ich przesłaniem było docenienie roli tysięcy często bezimiennych bohaterów, których odwaga i poświęcenie 
w całej Polsce przyczyniły się do powstania Solidarności. 



The 40th anniversary of the establishment of Solidarity was celebrated during the global coronavirus pandemic, and so it was of  
a totally different character. There was neither the huge event at the National Stadium in Warsaw, nor a dozen or so planned local 
events. Instead, projects commemorating this anniversary were carried out throughout Poland and many locations throughout the 
world, as well as in the virtual space. Their main message concerned the appreciation of the role played by thousands of frequently 
nameless heroes, whose courage and sacrifice all over Poland contributed to the establishment of Solidarity.

Mural w Szczecinie zaprojektowany przez Sabinę Twardowską & Red Sheels dla Narodowego  
Centrum Kultury. Fot. Marcin Bielecki / PAP  |  Mural in Szczecin was designed by Sabina Twardow-
ska & Red Sheels for the National Centre for Culture. Photo: Marcin Bielecki / PAP



Główne uroczystości rocznicowe odbyły się tradycyjnie w Gdańsku przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej i w bazylice  
św. Brygidy. W tym roku po raz kolejny z udziałem najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem
Mateuszem Morawieckim.  

Przy bramie nr 2 głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Fot. Paweł Glanert  |  President Andrzej Duda took the floor at gate No. 2 Photo: Paweł Glanert

Kwiaty przy bramie złożył premier Mateusz Morawiecki. Fot. Paweł Glanert  |  PM Mateusz Morawiecki laid flowers at the gate. Photo: Paweł Glanert



The main anniversary celebrations were traditionally held in Gdańsk in front of the historic gate No. 2 of the Gdańsk Shipyard and at the 
St. Bridget’s Basilica. This year, the ceremony was once again attended by senior state authorities, including President Andrzej Duda 
and Prime Minister Mateusz Morawiecki. 

Poczty sztandarowe w bazylice św. Brygidy. Fot. Paweł Glanert  |   Colour guards in the St. Bridget Basilica. Photo: Paweł Glanert

Kwiaty złożyli członkowie władz związkowych, od prawej: Henryk Nakonieczny, Marian Krzaklewski, Piotr Duda, Jerzy Jaworski, Bogdan Kubiak. Fot. Paweł Glanert  | 
Flowers were laid by the members of the Union’s authorities. From the right: Henryk Nakonieczny, Marian Krzaklewski, Piotr Duda, Jerzy Jaworski, Bogdan Kubiak.  
Photo: Paweł Glanert



W całym kraju 40-lecie Związku świętowano wystawami i inscenizacjami. Jak zawsze odbywały się uroczyste posiedzenia zarządów 
regionów, msze święte oraz uroczystości przed miejscami upamiętniającymi najważniejsze wydarzenia w historii Związku, często  
z udziałem władz państwowych i związkowych. 

„Tygodnik Solidarność” stworzył wystawę, na której w komiksowej formie przedstawił historię Solidarności. Wystawa miała swoje otwarcie na Dworcu Centralnym 
w Warszawie. Fot. Tomasz Gzell / PAP  |  “Tygodnik Solidarność” (“Solidarity Weekly”) prepared an exhibition presenting the history of Solidarity in a form of a comic 
book. The exhibition was opened at the Warsaw Central Railway Station. Photo: Tomasz Gzell / PAP



The 40th anniversary of the birth of Solidarity was celebrated throughout the country with exhibitions and performances. As always, 
there were official meetings of the regional managements, masses and ceremonies in locations commemorating the most important 
events in the history of the Union, frequently attended by the national and union’s authorities.

W Kielcach odbyła się inscenizacja historyczna przedstawiająca demonstrację Solidarności. Fot. Piotr Polak / 
PAP  |  Historical staging showing the Solidarity’s protests was held in Kielce. Photo: Piotr Polak / PAP

Przewodniczący Piotr Duda podczas uroczystego posiedzenia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Fot. Andrzej  
Grygiel / PAP  |  Chairman Piotr Duda during an official meeting of the Silesia/Dąbrowa Basin region. Photo: 
Andrzej Grygiel / PAP



Dzięki wsparciu MSZ i poszczególnych placówek dyplomatycznych wydarzenia rocznicowe zyskały również wymiar międzynarodowy. 
W wielu symbolicznych miejscach na świecie Solidarność zaistniała w postaci multimedialnych projekcji, instalacji i wystaw.

Fontanna w centrum Zagrzebia, stolicy Chorwacji. Fot. Ambasada RP w Zagrzebiu / MSZ  |  Fountain in the centre of Zagreb, the capital of Croatia. Photo: Polish 
Embassy in Zagreb / Ministry of Foreign Affairs



Thanks to the support provided by the Ministry of Foreign Affairs and various diplomatic posts, the anniversary events also gained 
an international dimension. Solidarity became famous in many symbolic places around the world thanks to multimedia screenings, 
installations and exhibitions. 

Budynek konsulatu RP w Monachium. Fot. Konsulat Generalny RP w Monachium / MSZ  |  Building of the Polish 
consular office in Munich. Photo: Polish Consulate General in Munich / Ministry of Foreign Affairs

Figura Chrystusa w Rio de Janeiro w Brazylii. Fot. Ambasada RP w Brasilii / MSZ  |  Christ the Redeemer statue 
in Rio de Janeiro, Brazil. Photo: Polish Embassy in Brasília / Ministry of Foreign Affairs
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