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Ogólnopolska konferencja naukowa

Zarejestrujcie nam „Solidarność”.
Strajk sierpniowy w Szczecinie 1988 roku

Szczecin, 2 września 2008 r.
Park Hotel, ul. Plantowa 1

Akcja strajkowa, która doprowadziła do przełamania impasu politycznego powstałego w
wyniku wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, powiodła się w głównej mierze dzięki
górnikom kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju oraz innych kopalni Górnego
Śląska, portowcom i pracownikom komunikacji miejskiej ze Szczecina, portowcom i
stoczniowcom Trójmiasta oraz hutnikom Stalowej Woli. Z jednej strony kryzys gospodarczy,
brak zaufania społeczeństwa i pogłębiająca się degeneracja władzy, z drugiej zaś
bohaterska postawa robotników, wspierana i kierowana przez nielicznych działaczy
podziemnej Solidarności, która przełamuje strach, marazm i apatię społeczeństwa. Rozpala
nadzieję i daje argumenty do podjęcia działań Lechowi Wałęsie i jego najbliższemu
otoczeniu, wspiera proces, który bezpośrednio prowadzi do rozmów pomiędzy władzami
komunistycznymi a „Solidarnością”. Szczególnie znaczący wymiar miał tutaj najdłuższy, bo
trwający aż 18 dni, szczeciński strajk portowców i pracowników komunikacji miejskiej, w
trakcie którego władza próbowała zablokować port zarówno od strony lądu, jak i z wody,
groziła i użyła siły w zajezdniach komunikacji miejskiej. Strajk, w którym, w ocenie Andrzeja
Milczanowskiego 30 sierpnia, uczestniczyło od 2,5 tys. do 3 tys. osób przy około 10 tys.
protestujących wówczas w całym kraju. Strajk, który zakończył się mszą św. odprawioną
przez bp Kazimierza Majdańskiego i kilkutysięczną manifestacją kroczącą głównymi ulicami
Szczecina, po którym strajkujący mogli powiedzieć: wykonaliśmy robotę, położyliśmy
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fundament pod odrodzenie się „Solidarności”.

W 20. rocznicę strajków sierpniowych z 1988 roku, które, zdaniem Andrzeja  Friszkego,
stały się impulsem do zasadniczych przemian politycznych w Polsce, a które poprzez
rozmowy okrągłego stołu doprowadziły do wyborów czerwcowych i w końcu do powstania
pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Szczecinie zorganizował konferencję naukową Zarejestrujcie nam „Solidarność”.
Strajk sierpniowy w Szczecinie 1988 roku. Chcieliśmy zachęcić do dyskusji nad rolą
strajku z sierpnia '88 w bezpośrednim doprowadzeniu do rozmów władzy z opozycją.
Zainicjować dyskurs o roli Kościoła katolickiego i udziale w strajku ludzi związanych z
Kościołem, a także podjąć dyskusję nad rolą strajku w późniejszym kształtowaniu się
struktur „Solidarności”. Podjąć debatę nad stosunkiem władzy do tego strajku oraz reakcji
na sytuację kryzysową, ze szczególnym uwzględnieniem resortów siłowych.
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