
pomoce edukacyjne 
dla maturzystów



Karta pracy do filmu 
Karnawał Solidarności 1980–1981

Strajki sierpniowe 1980 roku na Wybrzeżu doprowadziły do podpi-
sania porozumień pomiędzy przedstawicielstwem robotników 
a władzą PRL. Jednym z postanowień zawartych w umowie była 
zgoda władzy na powoływanie wolnych związków zawodowych. 
Na mocy tego postanowienia oficjalnie zarejestrowano Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który szybko stał 
się społecznym ruchem oporu wobec rządzących. „Solidarność” 
działała legalnie przez 16 miesięcy, do momentu wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce. W tym okresie jej struktury znacznie 
się rozrosły, a liczba członków sięgała nawet 10 milionów. 
Wspomniany okres nazywamy „karnawałem Solidarności”. 

Na podstawie filmu edukacyjnego Karnawał Solidarności 1980–1981, materiałów ilustracyj-
nych oraz własnej wiedzy, odpowiedz na kilka pytań.

21 postulatów MKS-u obok bramy Stoczni Gdańskiej, zbiory Ossolineum



W sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina rozpoczęto strajk okupacyjny w odpo-
wiedzi na podwyżki cen i działania władzy utrudniające tworzenie w zakładzie wolnych 
związków zawodowych. Do strajku wkrótce przyłączyły się inne przedsiębiorstwa. 
16 sierpnia powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Lechem Wałęsą na czele.
Powyżej widzisz zdjęcie, na którym uwieczniono tablice z 21 postulatami MKS-u wywieszo-
nymi przy bramie Stoczni Gdańskiej. Jakie były najważniejsze żądania strajkujących?

Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej, zbiory Ossolineum
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Strajki sierpniowe nazywamy strajkami okupacyjnymi. Na czym polegał taki strajk i czym 
różnił się od wcześniejszych strajków robotniczych, które znamy z historii PRL? 
W odpowiedzi pomogą ci powyższe zdjęcia. 
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Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej – brama wejściowa, zbiory Ossolineum

Na bramie Stoczni Gdańskiej podczas sierpniowego strajku zawisł transparent „Proletariusze 
wszystkich zakładów, łączcie się”. Jest to parafraza innego, słynnego hasła. Czy potrafisz 
powiedzieć jakiego? Jaki wydźwięk miało posłużenie się tą parafrazą podczas protestu?
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Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej – brama wejściowa, zbiory Ossolineum

Władza PRL nauczona błędami popełnionymi podczas tłumienia strajków w poprzednich 
latach, tym razem postanowiła przystąpić do negocjacji z robotnikami. Powyżej widzisz 
przewodniczącego MKS-u Lecha Wałęsę oraz wicepremiera PRL Mieczysława Jagielskiego. 
Jak zakończyły się prowadzone przez nich negocjacje?
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