
THIS IS WHERE “SOLIDARITY” WAS BORN

Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 r.  
(AIPN)

EN |  The strike at the Gdańsk Lenin Shipyard in August 1980. 
(IPN Archive)



PRZED 
„SOLIDARNOŚCIĄ”

BEFORE “SOLIDARITY”
Na powstanie „Solidarności” – największego w dziejach Polski ruchu społecznego – wpłynęło 
wiele czynników. Decydujące znaczenie miała pogarszająca się sytuacja gospodarcza w PRL. 
Z kolei pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1979 r., kiedy miliony ludzi 
entuzjastycznie reagowały na słowa papieża, pozwoliła „policzyć się Polakom”. Natomiast 
istnienie nielicznych grup opozycyjnych, ale wydających poza zasięgiem cenzury „bibułę”, 
uczyło samoorganizacji i wpływało na świadomość robotników w zakładach, które stały się 
głównymi ośrodkami protestów.

EN |  The emergence of “Solidarity” — the largest social movement in Polish history — was influenced by many 
factors, the decisive one being the worsening economic situation in the country. John Paul II’s first pastoral 
visit to his homeland in June 1979, when millions of people enthusiastically reacted to his words, made Poles 
realize that there is strength in numbers. The existence of small opposition groups, which issued uncensored, 
illegal publications (bibuła), caused an ‘awakening’ and facilitated the self-organization of workers in factories, 
which became the main protest centers.

Wezwanie Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi…” obudziło w Polakach 
nadzieję na możliwość zmiany losów kraju. 
(Forum)

EN |  John Paul II’s appeal “Let your Spirit descend and renew the face of the earth…” flared up Poles’ hopes for changing 
the fate of their country. 
(Forum)

Mimo iż niezależne grupy opozycyjne były nieliczne (skupiały po kilkadziesiąt osób), dla przebiegu strajków 
z lata 1980 r. kluczowe znaczenie miała grupa działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, 
którzy zainicjowali strajk w Stoczni Gdańskiej. 
(Forum)

EN |  Although the independent opposition groups were small (they associated a few dozen people each), the group of activists of the Free Trade 
Unions of the Coast who initiated the strike at the Gdańsk Shipyard was of key importance for the strikes in the summer of 1980. 
(Forum)
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Stolica województwa, w której odbywały się strajki w okresie lipiec-wrzesień 1980 r.

Miasto, w którym odbywały się strajki w okresie lipiec-wrzesień 1980 r.

EN |  Wrocław – larger cities in which strikes took place in July–September 1980 
Duszniki Zdrój – smaller cities and towns in which strikes took place in July–September 1980

Duszniki Zdrój

WROCŁAW

POLACY PRZECIW 
REŻIMOWI
POLES AGAINST THE REGIME
Wprowadzenie przez władze PRL podwyżki cen 
na artykuły spożywcze 1 lipca 1980 r., wywołało falę 
krótkich, spontanicznych, niekiedy kilkugodzinnych 
strajków. W lipcu największy zasięg przybrały 
na Lubelszczyźnie. Władze spełniały lokalne 
postulaty robotników, ale protesty obejmowały 
kolejne ośrodki. W połowie sierpnia zastrajkowała 
Stocznia Gdańska. Powstały 16 sierpnia 1980 r. 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił 
21 postulatów, wśród nich żądanie wolnych związków 
zawodowych – co zdobyło poparcie w setkach 
zakładów pracy w całej Polsce.

EN |  The increase in food prices introduced by the communist 
authorities on 1 July 1980 triggered a wave of short, 
spontaneous strikes, some of which lasted only a few 
hours. In July they were concentrated in the Lublin region. 
The authorities met the local workers’ demands, but the protests 
spread onto other centers. The Gdańsk Shipyard workers went 
on strike in mid-August. The Inter-Enterprise Strike Committee, 
established on 16 August 1980, announced 21 demands, 
including the right to form free trade unions, which were 
supported by hundreds of enterprises across Poland.

W pamięci społecznej najsilniej zapisały się strajki z Trójmiasta, Szczecina i Górnego Śląska, 
gdzie podpisano cztery porozumienia. 
(AIPN)

EN |  The strikes in Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin and Upper Silesia, where four agreements were signed, 
have remained vivid in social memory. 
(IPN Archive)

Od lipca do września 1980 r. w PRL strajkowało ponad 700 zakładów pracy. 

EN |  The number of enterprises in Poland which went on strike between July and September 1980 exceeded 700.



EN |   1.  The acceptance of free trade unions, independent of the Communist Party 
and of the employers, in compliance with Convention no. 87 of the  International 
Labour Organization on the freedom to form trade unions, as ratified 
by the People’s Republic of Poland.

2.  The guarantee of both the right to strike and of the security of strikers 
and those assisting them.

3.  The observance of the constitutional freedom of speech, press, and publication, 
which means not repressing  independent publishers  along with making 
the mass media available to representatives of all confessions.

4.  The restitution of all rights to:
• people fired after the strikes of 1970 and 1976, students expelled from 

universities for their personal convictions.
• The release of all political prisoners (including Edmund Zadrożyński, 

Jan Kozłowski, and Marek Kozłowski).
• The cessation of repressions for reasons of personal convictions.

5.  The inclusion in the mass media of information on the foundation of the Inter-
Factory Strike Committee and the publishing of its demands.

6.  The undertaking of valid measures aimed at overcoming the political and social 
crisis by:

• fully informing the general public of the political and social situation,
• enabling all milieux and social groups to participate in the discussion 

on the reform programme.

7.  The paying of salaries to all striking workers for their time on strike, treated 
as a holiday via the funds of the  Central Council of Trade Unions.

8.  The increase of the basic salary of every worker by 2,000 złoties per month 
as compensation for price rises.

9.  The guarantee of automatic salary increases in step with price rises 
and currency devaluation.

10.  The achievement of a full supply of food products for the domestic market, 
with exports limited exclusively to surpluses alone.

11.  The introduction of ration cards for meat and meat products (until 
control of the situation on the market is restored).

12.  The elimination of  commercial prices  and sales in foreign currency 
in the so-called  „domestic export”.

13.  The implementation of management-staff recruitment rules based 
on qualifications and not party membership; the elimination 
of the privileges for the  militia (MO), security forces (SB) 
and party officials by:

• introduction of equal family allowances,
• liquidation of the special retail stores and the like.

14.  The lowering of the retirement age of women to 50 and men to 55, 
or allowing women to retire after 30 years of work in People’s Poland, 
and men after 35 years, without regard to age.

15.  The indexing of the pensions and retirements of the old system 
to the level of the present system.

16.  The improvement of the Healthcare Services’ working conditions 
to ensure full medical care for workers.

17.  The ensuring of the necessary number of places in day-care centres 
and preschools for the children of working mothers.

18.  The introduction of a three-year paid maternity leave for child care.

19.  The shortening of the waiting time to get a flat.

20.  The increase of working trip allowances from 40 to 100 złoties, 
and the addition of a family separation allowance.

21.  The making of all Saturdays free from work. For those working 
in continuous operations or 4-shift systems, the compensation of working 
Saturdays through additional holidays or other paid days off work.

01 Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych 
związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych 
przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.

02 Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa 
strajkującym i osobom wspomagającym.

03 Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności 
słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować 
niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki 
masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich 
wyznań.

04 Przywrócić do poprzednich praw:
• ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 r. 

i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni 
za przekonania,

• zwolnić wszystkich więźniów politycznych 
(w tym Edmunda Zadrożyńskiego, 
Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

• znieść represje za przekonania.

05 Podać w środkach masowego przekazu informację 
o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
oraz publikować jego żądania.

06 Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie 
kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:

• podanie do publicznej wiadomości pełnej 
informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,

• umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom 
społecznym uczestniczenie w dyskusji nad 
programem reform.

07 Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział 
w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop 
wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.

08 Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika 
o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę 
dotychczasowego wzrostu cen.

09 Zagwarantować automatyczny wzrost płac 
równolegle do wzrostu cen i spadku wartości 
pieniądza.

10 Realizować pełne zaopatrzenie rynku 
wewnętrznego w artykuły żywnościowe, 
a eksportować tylko nadwyżki.

11 Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy 
w tzw. eksporcie wewnętrznym. 

12 Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej 
na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej 
oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego 
poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwidowanie 
specjalnych sprzedaży, itp.

13 Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony 
żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

14 Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, 
a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat 
dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.

15 Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu 
aktualnie wypłacanych.

16 Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną 
opiekę medyczną osobom pracującym.

17 Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach 
i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18 Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech 
lat na wychowanie dziecka.

19 Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.

20 Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek 
za rozłąkę.

21 Wprowadzić wszystkie soboty wolne 
od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 
czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować 
zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego 
lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/21-postulatow

EN |  Translated © by the European Solidarity Centre 
Edited by Philip Steele

SOLIDARNIE 
CZYLI RAZEM
“SOLIDARITY” MEANS 
ACTING TOGETHER

Fenomen Sierpnia 1980 r. polegał na wspólnym działaniu. Powszechna 
solidarność pozwoliła skutecznie wywierać presję na władzach 
komunistycznego reżimu. Od postulatów ekonomicznych strajkujący 
przeszli do żądań społecznych i politycznych. Najważniejsze z nich dotyczyły 
utworzenia wolnych związków zawodowych oraz przestrzegania przez władze 
PRL podstawowych praw obywatelskich: wolności zrzeszania się, wolności 
wypowiedzi i zaprzestania represji za poglądy polityczne. Latem 1980 r. 
Polacy upomnieli się o prawo do wolności.

EN |  The phenomenon of August 1980 was based on joint action. Universal solidarity enabled 
the exertion of effective pressure on the communist authorities. The strikers moved 
on from economic to social and political demands, the most important being the establishment 
of free trade unions, respect for basic civil rights such as freedom of association and freedom 
of speech, and the discontinuation of political repressions. In the summer of 1980 Poles 
asserted their right to freedom.

Ogłoszone 17 sierpnia 1980 r. postulaty MKS w Gdańsku zostały wpisane w 2003 r. na listę 
najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO – Pamięć Świata. 
(AIPN)

EN |  In 2003, the Inter-Enterprise Strike Committee’s demands, announced in Gdańsk on 17 August 1980, were entered into the UNESCO 

Memory of the World Register, which lists documentary heritage of world significance and outstanding universal value.  

(IPN Archive)

Obok Wybrzeża w sierpniu 1980 r. największa skala protestów objęła Dolny i Górny Śląsk. 
Formułowane wtedy postulaty stały się polskim dziedzictwem wolności.  
(AIPN)

EN |  Apart from the Coast, the largest wave of protests in August 1980 swept across Lower and Upper Silesia. 
The demands put forward at that time constitute the Polish heritage of freedom. 
(IPN Archive)



Robotnicze protesty poparli przedstawiciele inteligencji, stając się zapleczem rodzącego się ruchu. 
Siłę solidarnościowego ruchu stanowiło współdziałanie robotników, rolników i inteligencji. Skala i zasięg 
społecznego protestu z lata 1980 r. wymusiły na władzach ustępstwa. 30 sierpnia podpisane zostały porozumienia 
w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, a 11 września w Dąbrowie Górniczej. 
Komuniści ustąpili wobec skali strajków, ale jednocześnie przygotowywali się do pacyfikacji społecznego oporu.

EN |  The workers’ protests were supported by members of the intelligentsia, who later became the backbone of the emerging movement. 
“Solidarity”’s strength consisted in cooperation between workers, farmers, and intellectuals. The scale and scope of the social protest in the 
summer of 1980 forced the communist authorities to make concessions. 30 August saw the signing of the agreement in Szczecin, 31 August 
in Gdańsk, 3 September in Jastrzębie-Zdrój, and 11 September in Dąbrowa Górnicza. Seeing the scale of the strikes, the communists seemed 
to have succumbed, at the same time preparing to quash social resistance.

Strajkujący robotnicy Wybrzeża upomnieli się o pamięć 
o stoczniowcach zamordowanych w grudniu 1970 roku. 
(AIPN)

EN |  Strikers from the Coast demanded the commemoration of the shipyard workers 
murdered in December 1970. 
(IPN Archive)

POROZUMIENIA
ACCORDS

Lech Wałęsa, w otoczeniu Anny Walentynowicz, Henryki Krzywonos 
i Andrzeja Kołodzieja. 
Fot. Stanisław Składanowski

EN |  Lech Wałęsa with Anna Walentynowicz, Henryka Krzywonos, and Andrzej Kołodziej. 
Photo: Stanisław Składanowski
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WOLNOŚĆ W 
ZNIEWOLONYM KRAJU
FREEDOM IN THE ENSLAVED COUNTRY
Reprezentanci ośrodków strajkowych z całej Polski, 
17 września 1980 r. w Gdańsku, wobec oporów władz 
PRL usiłujących zablokować realizację podpisanych 
porozumień, powołali Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Przystąpiło do niego 
blisko 10 milionów osób. Przez 16 miesięcy jego 
jawnej działalności Polacy poczuli smak wolności. 
Był to jedyny tego typu ruch w całym bloku 
wschodnim. Dysponował własną prasą, organizował 
niezależną od władz oświatę, naukę i prowadził 
działalność kulturalną. Komuniści, nie mogąc 
opanować ruchu, 13 grudnia 1981 r. wprowadzili 
stan wojenny.

EN |  With the communist authorities trying to block the 
implementation of the Accords, representatives of strike centers 
from across Poland established the Independent Self-governing 
Trade Union “Solidarity” on 17 September 1980 in Gdańsk. 
Nearly 10 million people joined the movement. The 16 months 
of its legal operation were the harbinger of freedom for Poles. 
It was the only movement of this kind in the entire Eastern Bloc. 
It issued its own press and organized educational, academic 
and cultural projects. Unable to control the movement, 
the communists imposed Martial Law on 13 December 1981.

NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada. Dzień później, 11 listopada 1980 r., Polacy po raz 
pierwszy od kilkudziesięciu lat mogli swobodnie obchodzić rocznicę odzyskania niepodległości z 1918 r., 
nieobecną w peerelowskim kalendarzu. 
Fot. Jacek Wcisło (FCDCN)

EN |  The “Solidarity” Trade Union was registered on 10 November 1980. A day later, on 11 November, for the first time in a few dozen 
years, Poles could freely celebrate the anniversary of the reinstatement of Polish independence in 1918, which was previously 
banned by the communists.  
Photo: Jacek Wcisło (FCDCN)

Powstanie „Solidarności” stało się inspiracją do powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 
(AIPN)

EN |  The establishment of “Solidarity” gave rise to the creation of the Independent Students’ Association and the 
Independent Self-governing Trade Union of Individual Farmers “Solidarity” (Rural Solidarity). 
(IPN Archive)



LICZY SIĘ 
ŚWIADOMOŚĆ…
AWARENESS MATTERS…

Płonący Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku, grudzień 1970 r. 
(AIPN w Gdańsku)

EN |  Burning Provincial Committee of the Polish United Workers’ Party 
(PZPR) in Gdańsk, December 1970.  
(IPN Archive, Gdańsk)

Przed strajkami sierpniowymi 1980 r. działalność opozycji ograniczała się do Trójmiasta, a właściwie 
do kilku największych zakładów pracy w Gdańsku. W Kościerzynie, Pucku, Pruszczu Gdańskim, 
Starogardzie i Wejherowie poza jednostkami nikt nie wiedział o jej istnieniu. O przyłączeniu się 
do protestów zadecydowały kryzys gospodarczy, który ujawnił na nowo poczucie nieosądzenia 
sprawców masakry grudniowej, i bliskie położenie Trójmiasta, co pomagało szybko reagować 
na wydarzenia w trójmiejskich zakładach.

EN |  Before the strikes of August 1980 the opposition’s activity had been limited to the Tricity and in particular to the few major 
Gdańsk workplaces. In Kościerzyn, Puck, Pruszcz Gdański, Starogard, and Wejherowo nobody knew about its existence except 
for a handful of individuals. What made other workers join the protests was the economic crisis, which in turn revealed the 
sense of injustice and the impunity of the perpetrators of the December massacre and the Tricity’s proximity, which facilitated 
a quick reaction to the events at the Tricity workplaces.

Strona tytułowa drugiego numeru „Robotnika Wybrzeża”, styczeń 1979 r. 
(AIPN w Gdańsku)

EN |  The title page of the second issue of Robotnik Wybrzeża, January 1979. 
(IPN Archive, Gdańsk)
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SOLIDARNE SOPOT, 
STAROGARD 
I WEJHEROWO
SOPOT, STAROGARD, AND WEJHEROWO STAND UNITED

Msza św. w czasie strajku w Stoczni Komuny Paryskiej (zbiory Zygmunta Pałasza)

EN |  A Mass during the strike at the Paris Commune Shipyard (Zygmunt Pałasz collection)

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1980 r. Fot. Kazimierz Maciejewski

EN |  The strike at the Gdańsk Lenin Shipyard in August 1980. Photo: Kazimierz Maciejewski

Z 16 na 17 sierpnia 1980 r. powołano 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i spisano 
listę 21 postulatów – z najważniejszym dotyczącym 
powołania wolnych związków zawodowych. 
Tymczasem w Starogardzie Gdańskim w zakładach 
Famos Jan Ossowski ratował akcję protestacyjną 
przed podpisaniem ugody z dyrektorem. 
W Sopocie strajkował największy Sopotplast, tam 
przedstawicielem załogi był m.in. Zbigniew Orłowski. 
Strajkowało również Wejherowo z bazą PKS, gdzie 
komitetem strajkowym kierował Jan Woźniak.

EN |  On the night of 16–17 August 1980 the Inter-Enterprise Strike 
Committee was established and the draft of 21 demands was 
created, among them the most important ones addressing 
the formation of independent trade unions. Meanwhile, at the 
Famos Plant in Starogard Gdański Jan Ossowski saved the 
protest by preventing the signing of the agreement with the 
plant’s manager. At the same time the largest plant in Sopot 
- Sopotplast - was on strike with its staff represented, among 
others, by Zbigniew Orłowski. Wejherowo also took action — 
the strike committee at the local Motor Transport Company 
depot was lead by Jan Woźniak.





„MAMY WRESZCIE: 
NIEZALEŻNY 
SAMORZĄDNY 
ZWIĄZEK ZAWODOWY!”
“THE INDEPENDENT SELF-GOVERNING TRADE UNION 
HAS FINALLY BEEN ESTABLISHED!”

Porozumienia gdańskie umożliwiały powołanie w pełni wolnych i niezależnych od władzy 
komunistycznej związków zawodowych (AIPN)

EN |  The Gdańsk agreement allowed the establishment of truly free trade unions, independent of the 
communist authorities (IPN Archive)

Ostatecznie do stoczni na rozmowy z MKS przybył Mieczysław Jagielski – wicepremier 
rządu PRL. Początkowo nie chciał przystać na żądanie powołania wolnych związków 
zawodowych, jednak z powodu silnego poparcia społecznego dla strajku i jego 
przywódców zaakceptował listę 21 postulatów. 31 sierpnia 1980 r. w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej, kiedy w MKS było zarejestrowanych około ośmiuset zakładów pracy, 
podpisano porozumienie, które umożliwiało tworzenie Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”.

EN |  In the end ruling communist party Deputy Prime Minister Mieczysław Jagielski arrived at the shipyard 
to negotiate with the Inter-Enterprise Strike Committee. Initially refusing to permit formation of free trade 
unions, he was forced to accept the 21 demands due to the strong social support for the strike and its leaders. 
On 31 August 1980, at which point the Inter-Enterprise Strike Committee associated approx. 800 workplaces, 
the agreement which facilitated the formation of the „Solidarity” Independent Self-Governing Trade Union was 
signed at the Gdańsk Shipyard.

III brama Stoczni Gdańskiej w czasie sierpniowego strajku. 
Fot. Kazimierz Maciejewski

EN |  Gate 3 of the Gdańsk Shipyard during the August strike.  
Photo: Kazimierz Maciejewski













SOLIDARNY 
TCZEW
TCZEW SOLIDARITY

W Tczewie trzynaście zakładów włączyło się w strajk solidarnościowy. 
15 sierpnia kierowcy oddziału PKS zablokowali wyjazd z bazy, następnie 
zainicjowano protest w oddziale komunikacji miejskiej i Zakładzie 
Produkcyjno-Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa oraz w zakładach 
Predom-Metrix. Przerwano pracę także m.in. w Meblarskiej Spółdzielni 
Pracy „Jedność” i Tczewskiej Stoczni Rzecznej. Polmo za względu 
na porozumienie lipcowe dołączyło do strajku później, a szefem protestu 
został Andrzej Kaszuba.

EN |  Thirteen plants joined the solidarity strike in Tczew. On 15 of August drivers from 
the local Motor Transport Company blocked the exit from the depot. Subsequently 
protest action was then taken by local public transport employees, the Agriculture 
Mechanization Production and Repair Enterprise, the Predom-Metrix Factory, the 
Jedność Furniture Cooperative and the River Shipyard in Tczew, among others. Polmo 
joined the strike later due to the July agreement. Andrzej Kaszuba was its leader.

Kazimierz Maciejewski w czasie sierpniowego strajku kierował 
pracą zakładowego radiowęzła w Techmecie w niedalekim Pruszczu 
Gdańskim (zbiory Kazimierza Maciejewskiego)

EN |  Kazimierz Maciejewski managing local radio station at Techmet in nearby 
Pruszcz Gdański during the August strike (Kazimierz Maciejewski collection)

Strajk w bazie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Tczewie 
przy ul. Waryńskiego (obecnie Paderewskiego), sierpień 1980 r. 
Fot. Stanisław Zaczyński

EN |  The protests at the depot of the Provincial Transport Company in Tczew 
on Waryńskiego Street (now Paderewskiego Street), August 1980. 
Photo: Stanisław Zaczyński
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