
1980 | Brakowało w Polsce sera, kiełbasy, 
masła, a o pomarańczach i czekoladzie 
dzieci mogły jedynie pomarzyć. 
Niezadowoleni ludzie swoje poglądy 
wypisywali na murach, bo w radiu i telewizji 
władza nie pozwalała mówić prawdy.

Fot. Zygmunt Błażek / Zbiory ECS





14 sierpnia 1980 | Robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
– niezadowoleni z kłopotów w kraju, pustych półek w sklepach, 
niskich pensji i braku wolności – zamknęli bramy zakładu, 
przestali pracować i ogłosili, że będą strajkować, dopóki władza 
nie zrealizuje ich żądań.

Fot. Krzysztof Korczyński / Zbiory ECS





1980 | W Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina pracowało 17 tys. osób, 
to tyle, ile mieszka w niewielkim 
mieście, jak np. Kartuzy czy Pucku, 
nieopodal Gdańska.

Fot. Zenon Mirota / Zbiory ECS





sierpień 1980 | Przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
ze strajkującymi robotnikami spotykały się ich rodziny, 
ale przychodzili też gdańszczanie, a nawet przyjeżdżali goście 
z bardzo daleka, żeby protestujący nie czuli się samotni 
i wiedzieli, że popierają ich tysiące ludzi.

Fot. NN / Zbiory ECS





14–31 sierpnia 1980 | Do Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
przyjechała delegacja władz z Warszawy, aby nakłonić 
robotników do przerwania strajku. Wszystkie spotkania 
odbywały się w Sali BHP. W tym też miejscu w wolnych 
chwilach czas umilali strajkującym aktorzy i dzieci, 
deklamując wiersze i śpiewając piosenki.

Fot. Stanisław Składanowski / Zbiory ECS





31 sierpnia 1980 | Tego dnia rząd podpisał 
ze strajkującymi porozumienie, o którym mówi się 
Porozumienia Sierpniowe, obiecując spełnić bardzo 
wiele żądań. Fotograf uchwycił moment, gdy robotnicy 
wynoszą do Bramy nr 2 szczęśliwego Lecha Wałęsę, 
elektryka ze stoczni, który stał na czele strajku. 

Fot. Stanisław Składanowski / Zbiory ECS





31 sierpnia 1980 | Lech Wałęsa, elektryk ze stoczni, który stał 
na czele protestu, ogłasza zakończenie strajku. Stanął przy 
Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, aby radosne wieści 
przekazać tysiącom ludzi czekającym po drugiej stronie bramy.

Fot. Alojzy Bończa Tomaszewski / Archiwum autora





1988 | Po strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku władza zezwoliła powołać Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, organizację, która zadbać będzie o dobre warunki pracy i obroni 
pracowników przed niesprawiedliwością. 13 grudnia 1981 roku, kiedy wprowadzono stan wojenny, działalność 
związku znów była nielegalna. Robotnicy wciąż protestowali jednak pod sztandarami Solidarności.

Fot. Leonard Szmaglik / Zbiory ECS





1982 | Lech Wałęsa był elektrykiem i pracował w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. W sierpniu 1980 roku stanął na czele 
strajku. Wraz z żoną Danutą i dziećmi mieszkał na gdańskim 
osiedlu Zaspa.

Fot. Stefan Kraszewski / Zbiory ECS





maj 1988 | Osiem lat po Sierpniu ’80 robotnicy znów 
zaczęli strajkować, m.in. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
Byli niezadowoleni z sytuacji w kraju. Po stanie wojennym 
– który rządzący wprowadzili 13 grudnia 1981 roku – 
znów ludzi stracili nadzieję, że Polska może być wolnym 
krajem.

Fot. Stanisław Składanowski / Zbiory ECS





maj 1988 | Polacy pamiętali, jak wielka radość zapanowała, 
gdy po strajku w Sierpniu ’80 władza zgodziła się na zmiany 
w kraju, które przyniosły nieco wolności. 13 grudnia 1981 roku, 
kiedy wprowadzono stan wojenny, zapanował wielki smutek. 
Ludzie jednak wciąż za wolnością tęsknili. Robotnicy znów 
zaczęli więc strajkować dopominając się swoich praw, 
m.in. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 

Fot. Stanisław Składanowski / Zbiory ECS





1989 | W radiu i telewizji można było mówić tylko to, co chciała 
władza, a więc ludzie – dorośli i młodzież – wychodzili na ulice 
prezentować swoje poglądy. Żądali zmian, dopominali się, 
aby Solidarność mogła działać legalnie. 

Fot. Wojciech Milewski / Zbiory ECS





4 czerwca 1989 | Tego dnia odbyły 
się w Polsce po raz pierwszy po 
II wojnie światowej wybory do Sejmu 
i Senatu, w których kandydować 
mogli opozycjoniści, czyli ludzie 
niezgadzający się z rządzącymi.

Fot. Jacek Awakumowski / Zbiory ECS





4 czerwca 1989 | Dla Solidarności 
wybory czerwcowe były zwycięskie. 
Polska stała się pierwszym 
państwem pod rządami partii 
komunistycznej, w którym wyłonieni 
w wyborach przedstawiciele opozycji 
demokratycznej, niezgadzający się 
z rządzącymi, uzyskali wpływ na 
sprawowanie władzy.

Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / Zbiory ECS




