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Wielu z nas pami´ta te niepowtarzalne dni. Dla wielu to historia równie odleg∏a jak czasy II wojny lub nawet dawniejsze.
A jednak coÊ sprawia, ˝e wydarzenia Sierpnia ’80 widziane sà
z dzisiejszej perspektywy jako wielkie narodowe katharsis, rodzaj duchowego oczyszczenia, przeobra˝enia spo∏eczeƒstwa budujàcego z mozo∏em swojà „ma∏à stabilizacj´” w zbiorowoÊç
domagajàcà si´ uznania godnoÊci cz∏owieka pracy, jego trudu,
w zbiorowoÊç mówiàcà jednym g∏osem o zmarnowanej szansie
modernizacji gospodarki, którà obiecywa∏a rzàdzàca wówczas
ekipa Gierka.
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DwadzieÊcia lat póêniej
èród∏a robotniczego protestu tkwi∏y
na pewno w pogarszajàcej si´ w sposób
lawinowy sytuacji bytowej ogó∏u spo∏eczeƒstwa. NiewydolnoÊç gospodarki planowej i odgórnie sterowanej dawa∏a si´
odczuç wyraênie przynajmniej od 1976
roku. W polskim pejza˝u pojawi∏y si´ tzw.
sklepy komercyjne, gdzie, co prawda,
mo˝na by∏o kupiç szynk´ lub mi´so bez
koÊci, lecz po cenie prawie dwukrotnie
wy˝szej ni˝ w zwyk∏ych sklepach. Kolejki, n´dzny towar na pó∏kach, „okresowe

przerwy w zaopatrzeniu”, jak eufemistycznie okreÊlano brak podstawowych
produktów spo˝ywczych na rynku, malejàca si∏a nabywcza robotniczej pensji,
która i tak by∏a znaczàco wy˝sza od zarobków nauczycieli, lekarzy i in˝ynierów,
to wszystko by∏o konfrontowane ze Êwietlanymi wizjami obecnymi na szklanym
ekranie i przekonywaniem rodaków, ˝e
oto jesteÊmy ju˝ dziesiàtà pot´gà przemys∏owà Êwiata i ˝e zrobiliÊmy kolejny krok
naprzód. O tym, ˝e po wydarzeniach
dokoƒczenie na str. 2
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DwadzieÊcia lat...
dokoƒczenie ze str. 1

w Ursusie i Radomiu w 1976 roku
kszta∏towa∏ si´ w kraju ruch opozycyjny, wiedzia∏o coraz wi´cej osób.
Dzia∏acze KOR-u nie ukrywali si´,
przeciwnie, na ulotkach podawali
swoje prawdziwe dane wraz z adresami. Podobnie dzia∏a∏y powsta∏e
w 1978 roku na Wybrze˝u wolne
zwiàzki zawodowe, w których wa˝nà rol´ odgrywali Anna Walentynowicz i Lech Wa∏´sa. Faktem jest, ˝e
w opozycji dzia∏a∏a zaledwie garstka
straceƒców, gdy˝ stawkà by∏a tu nie
tylko w∏asna wolnoÊç, ale i cz´stokroç ˝ycie najbli˝szych osób. Jednak rzeczywiste oddzia∏ywanie tej
garstki wykracza∏o daleko poza najczarniejsze nawet przewidywania
„bezpieki”. G∏oÊno mówiono o bolesnym rozziewie mi´dzy propagandà
a rzeczywistoÊcià, partia wyczerpa∏a ju˝ dawno, udzielony jej przez robotników po Grudniu’70, kredyt zaufania, a umieszczony w 1976 roku
zapis w konstytucji PRL o kierowniczej roli PZPR i socjalistycznym
charakterze paƒstwa sytuacji na
pewno nie poprawia∏.
To, co wydarzy∏o si´ w Stoczni
Gdaƒskiej im. Lenina na wieÊç
o zwolnieniu suwnicowej Anny Walentynowicz, doczeka∏o si´ ju˝ wielu
wspomnieƒ i opisów. Nie da si´ na
pewno uczyniç jednego – wywa˝yç
zas∏ug poszczególnych osób w procesie umasowienia tego ruchu, który rych∏o przesta∏ byç zwyk∏ym
strajkiem, a sta∏ si´ wielkà scenà
narodowego oczyszczenia. Czytajàc
dziÊ s∏ynnà list´ 21 postulatów, mamy nieodparte wra˝enie, ˝e chciano
za∏atwiç wszystkie bolàczki zwyk∏ych ludzi jak za dotkni´ciem czarodziejskiej ró˝d˝ki. A jednak t´ list´ otwiera postulat utworzenia
wolnych i niezale˝nych od partii
i pracodawców zwiàzków zawodowych. Pozytywna odpowiedê w∏adz
na ten postulat by∏a warunkiem
kontynuowania negocjacji ze stronà
rzàdowà. Zgoda w∏adz na powstanie
wolnych zwiàzków by∏a decyzjà bez

precedensu w ca∏ym obozie socjalistycznym. Ma∏a wyrwa w systemie,
którà by∏a rejestracja NSZZ „SolidarnoÊç”, spowodowa∏a lawin´
zmian, z których w ostatecznym
rozrachunku wy∏oni∏a si´ III RP.
Ówczesne piosenki trafnie oddawa∏y powszechne odczucia. Âpiewano,
˝e „jesteÊmy wreszcie u siebie”,
upajano si´ tak nieoczekiwanie odzyskanà wolnoÊcià, partia traci∏a realny wp∏yw na cokolwiek, prawie
wszyscy uwierzyli, ˝e tak b´dzie zawsze. KtoÊ powiedzia∏: „˚yliÊmy,
jakby ZSRR ju˝ nie istnia∏o”.
A przecie˝ wcià˝ ˝y∏ Bre˝niew,
a zimnowojenny ∏ad mia∏ si´ ca∏kiem dobrze. Rok przed polskim
sierpniem Rosjanie wkroczyli do
Afganistanu, a Ronald Reagan by∏
prezydentem USA zaledwie od roku. Logika historii nakazywa∏a wàtpiç w przetrwanie fenomenu „SolidarnoÊci”. Stan wojenny nie by∏ jednak w stanie zatrzymaç ogromnych
przemian w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
i jedynie odsunà∏ w czasie upadek
systemu opierajàcego si´ na zniewoleniu cz∏owieka. Zachodni politolodzy lubià twierdziç, ˝e wydarzenia
Polskiego Sierpnia przysz∏y o dziewi´ç lat za wczeÊnie i analizujàc
przyczyny upadku systemu komunistycznego przywiàzujà znacznie
wi´kszà wag´ do wewn´trznych
przeobra˝eƒ w ZSRR doby Gorbaczowa i do zburzenia muru berliƒskiego jesienià 1989 roku. Jednak
nie sposób dzisiaj, dwadzieÊcia lat
póêniej, nie pytaç, czy by∏oby to
mo˝liwe bez odwagi i determinacji
strajkujàcych w Stoczni Gdaƒskiej,
którzy uwierzyli, ˝e systemy zniewolenia sà budowane przez ludzi,
ale tak˝e ludzie sà w∏adni je obalaç.
Ta wiara i poczucie w∏asnej si∏y p∏ynàce ze zwyk∏ej mi´dzyludzkiej solidarnoÊci sprawi∏y, ˝e dzisiaj mo˝emy ˝yç w wolnym kraju. I za t´ wiar´ i si∏´ dzi´kujemy wszystkim, nawet tym najbardziej anonimowym
bohaterom wydarzeƒ sierpniowych,
stojàcym po obu stronach stoczniowej bramy. ■

Wystawà „Drogi do wolnoÊci”,
organizowanà na terenie Stoczni Gdaƒskiej w historycznej sali BHP w zwiàzku z dwudziestoleciem podpisania Porozumieƒ
Sierpniowych, swojà dzia∏alnoÊç zainaugurowa∏o Centrum
SolidarnoÊci. Prezydent Miasta
dla uczczenia rocznicy wydarzeƒ sierpniowych zaprosi∏
wszystkich gdaƒszczan na koncert Êwiatowej s∏awy primadonny Ann Murray.
nicjatorem i organizatorem wystawy jest Zarzàd Miasta Gdaƒska, koordynacj´ i realizacj´
projektu powierzono Centrum
Sztuki Wspó∏czesnej „¸aênia”. Ju˝
w pierwszym dniu otwarcia wystawy oszacowano, i˝ obejrza∏o jà ok.
500 osób. Aby umo˝liwiç jak najwi´kszej iloÊci gdaƒszczan obejrzenie wystawy i przypomnienie, i˝ jest
to Êwi´to nas wszystkich, prezydent
Gdaƒska umo˝liwi∏ darmowe zwiedzanie wystawy przez tydzieƒ.
Do sali BHP wiedzie droga przez
dwie symboliczne bramy zaprojektowane przez gdaƒskiego artyst´
Grzegorza Klamana. Bramy sà
wspó∏czesnà interpretacjà utopijnych idei formu∏owanych na fali ruchów lewicowych, przejmowanych
i wykorzystywanych w ideologiach
XX-wiecznych systemów totalitarnych. Pierwsza brama w kszta∏cie
dziobu okr´tu o pochylonej, zapadajàcej si´ sylwetce od zewnàtrz zachowuje cechy surowej formy z niemalowanej, korodujàcej stali. Âciany wewn´trzne przekszta∏cone
w rodzaj wielkich rega∏ów narzucajà skojarzenia z opustosza∏ym archiwum. Wewnàtrz bramy umieszczono dwa elektroniczne wyÊwietlacze,
na których pojawiajà si´ dobrze
znane slogany komunistyczne oraz
myÊli intelektualistów zwiàzanych
z opozycjà. Druga brama nawiàzuje
do formy niezrealizowanego projektu pomnika III Mi´dzynarodówki
autorstwa rosyjskiego konstruktywisty W∏adimira Tatlina. Struktura
zewn´trznej konstrukcji symbolizuje rozpad i odejÊcie od totalitarnych
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