
 



 



Działaczki Solidarności 
 

Wyobraźcie sobie świat bez telefonów, Internetu, wolnych sobót. W telewizji są tylko 

dwa kanały, nie emitują tam innych niż polskie, radzieckie czy czechosłowackie 

dobranocki. W sklepach na półkach stoją tylko butelki z octem, a na słodycze dla 

dzieci, rodzice i opiekunowie dostają specjalne kartki. W szkole na lekcjach musicie 

się uczyć zafałszowanej historii Polski. W książkach i gazetach nie ma prawdziwych 

informacji, a filmy, koncerty i inne wytwory sztuki sprawdza pod względem 

ideologicznej poprawności tzw. cenzura. Nawet Wasze listy są otwierane i czytane. 

Ludzie, którzy sprzeciwiają się temu trafiają do więzień, a nawet zostają podstępnie 

zabijani. 

Tak było w Polsce jeszcze ponad trzydzieści lat temu. A zmieniło się dlatego,  

że w naszym mieście znalazła się grupa odważnych osób, które zaprotestowały. 

Opowiada o tym najnowsza odsłona „Gdańskich Miniatur”. 

Jest to niezwykła trasa  również z innego powodu. Będziemy spacerować po 

nieczynnej części dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Centrum Gdańska, gdzie 

niebawem powstaną osiedla Młodego Miasta. Będziemy przypominać sobie 

wydarzenia  

z sierpnia 1980 r., które zmieniły całą współczesną Europę.  

Na początku sierpnia 1980 r. z pracy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina została 

zwolniona charyzmatyczna opozycjonistka Anna Walentynowicz. Ich protest  

przerodził się w ogólnopolski strajk. 14 sierpnia 1980 r. pracownice i pracownicy 

Stoczni przerwali pracę, żądając powrotu do pracy koleżanki. Podkreślić należy fakt, 

że ich najważniejsze żądanie nie miało charakteru politycznego ani ekonomicznego, 

jakie zwykle wypisywali na transparentach protestujący w Polsce w tamtym czasie. 

Wkrótce dzięki pielęgniarce i opozycjonistce Alinie Pienkowskiej, która „przemyciła” 

informację o proteście poza mury Stoczni, o strajku dowiedziały się inne zakłady. 

Nazajutrz, czyli 15 sierpnia motornicza Henryka Krzywonos zatrzymała tramwaj  

w okolicy Opery Bałtyckiej i tym samym przyczyniła się do rozpoczęcia strajku 

komunikacji publicznej w Gdańsku. Nie jeździły tramwaje i autobusy, niewiele osób 

miało wówczas samochody – ludzie nie mieli jak dojeżdżać do miejsc, w których 

pracowali. I tak inne zakłady także przestawały działać. 16 sierpnia mogło dojść do 

zakończenia protestu, gdyż postulaty stoczniowców zostały spełnione. Henryka 

Krzywonos w sali BHP, w której strajkujący negocjowali z dyrekcją Stoczni,  pojawiła 



się tego samego dnia. Przywiozła ze sobą postulaty pracowników  

i pracownic Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Stoczniowcy widząc 

wsparcie innych zakładów pracy postanowili nie przerywać strajku i wymusili na 

rządzie dalsze ustępstwa. Uczynili to w geście solidarności z innymi 

przedsiębiorstwami – strajk przemienił się w solidarnościowy. Anna Walentynowicz, 

Alina Pienkowska i Ewa Ossowska przekonywały pod bramami stoczniowców, aby 

nie odchodzili i nie byli obojętni na los strajkujących z innych zakładów. Koledzy  

i koleżanki postanowili stanąć w ich obronie.   

To dopiero początek udziału kobiet podczas wydarzeń sierpniowych w Stoczni 

Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku. Zapraszamy do spaceru, który odkryje przed Wami 

całkiem nową historię sierpnia 1980 i ukaże, że bez kobiet strajk w Stoczni Gdańskiej 

mógłby wyglądać zupełnie inaczej. 

 

1. Anna Walentynowicz - Brama nr 2 

 

Kobiety w Stoczni wykonywały bardzo różne zajęcia, w tym  

i te, które wydawałoby się, że są zarezerwowane wyłącznie dla 

mężczyzn. Pierwsza bohaterka naszego spaceru była 

spawaczką (zawód, który polega na łączeniu metali poprzez ich 

miejscowe stopienie), a potem obsługiwała suwnicę (urządzenie 

do podnoszenia i opuszczania ciężkich materiałów) w Stoczni Gdańskiej  
im. Lenina. Mimo, że wykonywała ciężką pracę, otrzymywała za nią mniejsze 

wynagrodzenie niż jej koledzy. Ponadto nie mogła liczyć na awans zawodowy.  

Na suwnicach pracowało i nadal pracuje bardzo dużo kobiet, które były znane ze 

swojej dokładności, ale brygadzistami (szefami zespołów) byli niemal wyłącznie 

mężczyźni. Takie negatywne działanie, występujące niestety również dzisiaj, nazywa 

się dyskryminacją, w tym przypadku – dyskryminacją ze względu na płeć. 

Na początku sierpnia 1980 r. Anna Walentynowicz została dyscyplinarnie zwolniona 

z pracy za działalność w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża – 

opozycyjnej, czyli niezgadzającej się z polityką rządu, organizacji, której celem było 

propagowanie idei demokratycznych, wydawanie pism (m. in. „Robotnik Wybrzeża”), 

zajmowanie się samokształceniem, stawanie po stronie praw robotniczych  

i obywatelskich. Zwolnienie było tym bardziej dotkliwe, że działaczce pozostało tylko 

pięć miesięcy do przejścia na emeryturę.  



Anna Walentynowicz w środowisku robotniczym cieszyła się ogromnym autorytetem, 

ponieważ nie bała się stawać w obronie pracowników i pracowniczek zakładu.  

Dzięki swojej charyzmie potrafiła zjednoczyć wokół słusznej sprawy wielu źle  

i niesprawiedliwie potraktowanych przez dyrekcję Stoczni i państwo ludzi.   

Jej zwolnienie stało się powodem sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej 

(przerwania pracy). Koledzy i koleżanki w ten sposób wymusili na władzach zakładu 

przywrócenie Anny Walentynowicz. Strajk miał się zakończyć, lecz działaczka i jej 

koleżanki 16 sierpnia stały pod bramami Stoczni i wzywały do pozostania  

w zakładzie oraz kontynuowania strajku.  

Anna Walentynowicz mimo wysokiej pozycji wśród strajkujących nie została 

przywódczynią. Osoby, które strajkowały, mówiły, że to dlatego, że  była kobietą.  

Anna Walentynowicz była niebezpieczna dla państwa, dlatego Służba 
Bezpieczeństwa (organ powołany przez władze do kontroli społeczeństwa) starała 

się ją zamordować poprzez podanie leku, którego działanie miało ją otruć. 

Anna Walentynowicz zginęła 10 kwietnia 2010 r. podczas katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem.  

 

2. Bożena Rybicka-Grzywaczewska, Brama nr 2 

 

Na Bramie nr 2 w czasie sierpniowego strajku stoczniowcy 

obok wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej powiesili 

portret przedstawiający Jana Pawła II – ówczesnego papieża 

(głowy Kościoła katolickiego). Były to gesty, które miały scalać społeczeństwo polskie 

i przypominać o jego solidarności. 

Bożena Rybicka-Grzywaczewska obecnie jest znaną działaczką społeczną – 

prowadzi Gdańską Fundację Dobroczynności, jest współzałożycielką 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Stowarzyszenia Wspólny Dom. 

Przed wydarzeniami z sierpnia 1980 r. była aktywną opozycjonistką. Należała do 

organizacji antykomunistycznych i uczestniczyła w rocznicach upamiętniających 

uchwalenie Konstytucji 3 Maja, odzyskanie niepodległości przez Polskę 11 listopada 

1918 r. oraz wydarzenia z grudnia 1970 r. (krwawo stłumione przez milicję i wojsko 

protesty robotników). W Bazylice Mariackiej inicjowała modlitwy za uwięzionych 

działaczy i działaczki politycznych.  



W sierpniu 1980 r. Bożena Rybicka-Grzywaczewska miała 23 lata i postanowiła 

przyłączyć się do strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Przy Bramie nr 2 

była, razem z Magdaleną Modzelewską, organizatorką modlitw w intencji 

protestujących i powodzenia strajku. Codziennie o godzinie 16.00 przy Bramie nr 2 

zbierał się tłum ludzi. Modlitwa była transmitowana radiowęzłem do strajkujących w 

Stoczni. Było to ważne, gdyż dawało poczucie solidarności  

z gdańszczanami i gdańszczankami, którzy stali po drugiej stronie bramy, oraz 

wyrażało poparcie dla strajku. Strajkujące i strajkujący nie czuli się odtąd 

osamotnieni, a wiara podtrzymywała ich na duchu. Bożena Rybicka-Grzywaczewska 

po zakończeniu strajku stanęła na czele sekretariatu Lecha Wałęsy. 

 

3. Joanna Duda-Gwiazda, Sala BHP 
 
Joanna Duda-Gwiazda skończyła Politechnikę Gdańską na 

Wydziale Budowy Okrętów. Od 1971 roku pracowała jako 

inżynierka w Centrum Techniki Okrętowej. Podobnie jak Anna 

Walentynowicz starała się pomagać niesprawiedliwie 

pokrzywdzonym robotnikom i robotnicom. Była redaktorką 

niezależnego pisma pt. „Robotnik Wybrzeża”. Tego samego dnia (16 sierpnia  

1980 r.), w którym Anna Walentynowicz wraz z koleżankami stały przy bramach 

Stoczni i nawoływały do kontynuacji strajku, Joanna Duda-Gwiazda z mężem 

objeżdżała zakładowym Żukiem (nazwa małego polskiego samochodu dostawczego) 

zakłady stoczniowe i skłaniała pracowników oraz pracowniczki do zjednoczenia załóg 

w dalszej wspólnej walce. 

Nie tracono czasu, już wieczorem powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
(MKS), który stał się reprezentacją strajkujących zakładów pracy na Wybrzeżu. 

Obrady MKS odbywały się w sali BHP. Joanna Duda-Gwiazda została członkinią 

prezydium MKS, a na czele komitetu stanął Lech Wałęsa. Komitet wkrótce 

przygotował 21 postulatów – szereg żądań wysuwanych wobec państwa,  

m.in. utworzenia wolnych związków zawodowych, przestrzegania praw i wolności 

obywatelskich (zaprzestanie represji – prześladowań za przekonania), zniesienia 

przywilejów partyjnych i poprawy bytu społeczeństwa (wsparcie dla rodzin 

wychowujących dzieci, reforma służby zdrowia, wolne soboty i skrócenie wieku 

emerytalnego). Joanna Duda-Gwiazda była jedną ze współautorek postulatów.  



4. Henryka Krzywonos, Sala BHP 
 

Henryka Krzywonos w czasie wydarzeń sierpniowych pracowała 

jako motornicza. 15 sierpnia 1980 r. postanowiła zatrzymać 

tramwaj, który prowadziła, w pobliżu Opery Bałtyckiej, co 

powszechnie uznaje się za początek strajku komunikacji 

publicznej w Gdańsku. Kiedy 16 sierpnia strajk  

w Stoczni Gdańskiej im. Lenina miał się zakończyć, Henryka Krzywonos wraz z Anną 

Walentynowicz, Aliną Pienkowską i Ewą Ossowską nawoływała do kontynuacji 

działań. Jej krzyk, o tym, że autobusy nie zwyciężą czołgów, przyczynił się do 

podjęcia decyzji o kontynuowaniu strajku jako solidarnościowego z mniejszymi 

zakładami pracy. Henryka Krzywonos wkrótce weszła jako przedstawicielka 

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (WPK) do Międzyzakładowego 

Komitetu Strajkowego. Była również sygnatariuszką (osoba podpisująca umowę) 

porozumień sierpniowych (31 sierpnia 1980 r.) – umów pomiędzy komitetem 

strajkujących a rządem, które dopuszczały powołanie nowych i samorządowych 

związków zawodowych. Pismo „New York Times” w swoim tekście użyło wobec 

Henryki Krzywonos określenia „legenda”, a organizatorki Kongresu Kobiet w 2009 r. 

ogłosiły ją Polką dwudziestolecia. 

 

5. Alina Pienkowska, Przychodnia 
 

Z takimi ludźmi jak Alinka, to jeszcze dziś można byłoby 

dokonywać wielkich rzeczy1 – wspomina ze wzruszeniem 

Lech Wałęsa. 

Alina Pienkowska z wykształcenia była pielęgniarką. W  sierpniu 1980 r. pracowała  

w przychodni stoczniowej. Ze swoim miejscem pracy była związana nie tylko 

zawodowo. Wiele pracy włożyła w obronę praw robotniczych. Wraz z Anną 

Walentynowicz, Marylą Płońską i Joanną Dudą-Gwiazdą redagowała „Robotnika 

Wybrzeża”. Kobiety działały również w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. 

Alina Pienkowska aktywnie uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina  

w sierpniu 1980 r. To ona przez Jacka Kuronia (jeden z przywódców opozycji) 

                                                             

1 http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2005/n200509/n20050902 



przekazała do Radia Wolna Europa (rozgłośnia promująca wolny oraz rzetelny 

dostęp do informacji i niosąca idee demokratyczne), a radio do wielu osób 

słuchających go w Polsce, informację o rozpoczęciu strajku i o żądaniach 

pracowniczek i pracowników Stoczni. Nie było to łatwe, gdyż linie telefoniczne  

w Stoczni i w przychodni zostały odcięte. Alina Pienkowska wymknęła się  

na dworzec kolejowy, gdzie miała nadzieję skorzystać z niezależnej centrali 

telefonicznej. W tym celu stanęła w kolejce do informacji, nie bacząc na otaczające 

osoby, które mogły ją zadenuncjować (donieść na nią władzom) i poprosiła o telefon.  

Później działaczka z wielkim zaangażowaniem zbierała dla strajkujących żywność  

w blokach otaczających Stocznię. 16 sierpnia 1980 r. starała się za wszelką cenę 

powstrzymać robotników i robotnice Stoczni przy bramie nr 3 przed opuszczeniem 

zakładu. Pod pretekstem wygłoszenia ważnego komunikatu wymusiła na strażnikach 

zamknięcie bramy. Przekonywała, że nie mogą odejść i opuścić pozostałych 

strajkujących zakładów. Alina Pienkowska została członkinią prezydium 

Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i współautorką 21 postulatów. Za jej 

wkład uważa się szczególnie współautorstwo wraz z Barbarą Przedwojską-Szwarc 

16 postulatu („Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę 

medyczną osobom pracującym”). Odtąd Alina Pienkowska stała się nieformalną 

przywódczynią służby zdrowia. W listopadzie tego samego roku wybuchł strajk 

służby zdrowia w Gdańsku, a słynna już działaczka była jego główną inspiratorką  

i przewodniczącą komitetu strajkowego. 

 

Jeśli zainteresowały Was dokonania działaczek ze Stoczni i chcielibyście dowiedzieć 

się więcej o tym zakładzie pracy, zapraszamy na stronę projektu Instytutu Kultury 

Miejskiej „Metropolitanka” – http://www.ikm.gda.pl/metropolitanka. 
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