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1.  
Najważniejszym postulatem strajkujących było uzyskanie możliwości powoływa-
nia niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych. Wcześniej, 
przewodniczący MKS-u Lech Wałęsa został zwolniony dyscyplinarnie z pracy 
za próbę tworzenia takich związków w Stoczni Gdańskiej, co stało się bezpośred-
nim impulsem do wystąpienia robotników tego zakładu. Strajkujący żądali także 
zagwarantowania prawa do strajku i bezpieczeństwa strajkujących, uwolnienia 
więźniów politycznych, wolności słowa, druku i publikacji, podwyżki pensji 
o 2000 zł jako rekompensaty za wzrost cen, pełnego zaopatrzenia rynku 
w artykuły żywnościowe czy wolnych sobót.

2. 
Strajk okupacyjny polegał na przerwaniu przez robotników pracy, pozostaniu 
na terenie zakładu i nie wznawianiu pracy do momentu, aż ich żądania zostaną 
zaakceptowane przez władzę. Tym razem robotnicy nie wyszli protestować 
na ulice, tak jak to miało miejsce w grudniu 1970 roku czy w czerwcu 1976 roku 
i zawsze kończyło się użyciem siły wobec nich.

3. 
Napis z transparentu jest parafrazą fragmentu „Proletariusze wszystkich krajów, 
łączcie się” pochodzącego z „Manifestu komunistycznego” Karola Marksa i 
Fryderyka Engelsa, czyli dzieła, które stało się wykładnią komunizmu. Hasło 
to spopularyzowali komuniści w XX wieku, znajdowało się ono np. w godle ZSRR 
oraz na pasku tytułowym wielu komunistycznych czasopism będących organami 
partii (w Polsce np. w „Trybunie Ludu”). Stoczniowcy, wzywając tymi słowami 
innych robotników do strajku przeciw władzy PRL, chcieli ośmieszyć komunizm 
i jego absurdy.

4. 
Negocjacje robotników z władzą PRL zakończyły się podpisaniem porozumień 
sierpniowych. 30 sierpnia 1980 roku porozumienie podpisano w Szczecinie, 
a dzień później w Gdańsku. Władza zaakceptowała wszystkie postulaty strajkują-
cych, w tym dwa najważniejsze – niezależne związki zawodowe i prawo 
do strajku. Na początku września do porozumień sierpniowych dołączono jeszcze 
tzw. porozumienia jastrzębskie, zawarte pomiędzy MKS-em przy Kopalni „Manifest 
Lipcowy”, który reprezentował kilkadziesiąt zakładów z Górnego Śląska, a władzą 
PRL. W tych porozumieniach znalazły się odrębne zapisy dotyczące górnictwa 
np. zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach czy zaliczenie 
pylicy płuc do chorób zawodowych. 


