Анна Валентинович – мати «Солідарності»
Anna Walentynowicz matką „Solidarności”
Я була краплею, яка переповнила келих гіркоти. Але не тільки я була нею, мій героїзм полягав
у тому, що я витримала, не здалася без бою.

Анна Валентинович про Серпень ’80

Byłam kroplą, która przepełniła kielich goryczy. Ale nie tylko ja nią byłam, moje bohaterstwo
polegało na tym, że po prostu wytrzymałam, nie oddałam tego walkowerem.
Anna Walentynowicz o Sierpniu ’80

Spowodowana kryzysem gospodarczym urzędowa podwyżka cen mięsa w lipcu 1980 roku –
sama w sobie prozaiczna – doprowadziła do fali
strajków w zakładach przemysłowych na terenie
całego kraju.

Анна Валентинович промовляє до робітників під час страйку на Ґданській корабельні ім. Леніна,
серпень 1980 року. / Anna Walentynowicz przemawiająca do robotników podczas strajku
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, sierpień 1980
Fot. Witold Górka, zbiory Ośrodka KARTA

Підвищення урядом цін на м’ясо у липні 1980 року,
спричинене економічною кризою – саме по собі прозаїчне –
призвело до хвилі протестів на промислових підприємствах
на території усієї країни.
7 серпня, на знак помсти за опозиційну діяльність,
дирекція Ґданської корабельні ім. Леніна звільнила з роботи
Анну Валентинович. На захист колишньої зварювальниці,
а пізніше кранівниці, на підприємстві вибухнув страйк,
який змусив уряд відкликати своє рішення. Оскільки було
досягнуто успіху, страйкарі вирішили 16 серпня розійтися по
домівках. Тим часом Валентинович, вбачаючи можливість
добитися наступних поступок, своїм авторитетом переконала
частину команди продовжувати протест. В результаті ефекту
снігової кулі на території підприємства залишилось близько
1200 осіб. «Зерно було засіяне», – пророчо сказала діячка.

7 sierpnia, w odwecie za działalność opozycyjną, dyrekcja Stoczni Gdańskiej im. Lenina zwolniła z pracy Annę Walentynowicz. W obronie byłej
spawaczki, a wtedy suwnicowej, w zakładzie wybuchł strajk, który zmusił zarząd do cofnięcia decyzji. W obliczu odniesionego sukcesu strajkujący postanowili 16 sierpnia rozejść się do domów.
Tymczasem Walentynowicz swym autorytetem,
widząc możliwość wymuszenia dalszych ustępstw,
przekonała część załogi do kontynuowania protestu. Wskutek efektu kuli śnieżnej na terenie zakładu pozostało około 1200 osób. „Ziarno zostało
zasiane” – powiedziała proroczo działaczka.
Tego samego dnia w stoczni ukonstytuował się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), który następnie ogłosił listę 21 postulatów płacowych i socjalnych, przede wszystkim jednak zawierających
postulat rejestracji niezależnego od władz związku zawodowego.
Zmuszeni do ustępstw komuniści 31 sierpnia podpisali ze
stoczniowcami porozumienie, w którym zaakceptowali wszystkie
żądania komitetu. Było to pierwsze poważne ustępstwo „władzy
ludowej” po roku 1944.
W naturalny sposób Anna Walentynowicz znalazła się w prezydium
MKS, na czele którego – ze szkodą dla sprawy – stanął uwikłany we
współpracę z komunistyczną służbą bezpieczeństwa Lech Wałęsa.
Dwa i pół tygodnia później komitety pracownicze podjęły
decyzję o zrzeszeniu się w ramach nowego, ogólnokrajowego
związku zawodowego. Istnieje teoria, według której nadana mu
nazwa „Solidarność” pochodzi od jednego z najczęściej powtarzanych wówczas haseł strajkujących robotników.

Цього ж дня на корабельні сформувався Міжзаводський
страйковий комітет, що згодом оголосив список з 21 зарплатної
та соціальної вимог, найважливішою з яких була вимога
реєстрації незалежної від влади профспілки.
Комуністи, змушені робити поступки, 31 серпня підписали
з корабельниками угоду, в якій прийняли усі прохання
комітету. Це була перша серйозна поступка «влади народу»
після 1944 року.
Цілком природно, що Анна Валентинович опинилася в
президії Комітету, який очолив – на шкоду справі – залучений
до співпраці з комуністичною службою безпеки Лех Валенса.
Два з половиною тижні по тому робітничі комітети прийняли
рішення об’єднатися в рамках нової, загальнопольської
профспілки. За однією з версій, назва «Солідарність» походить від
лозунгу, який тоді найчастіше повторювали робітники-страйкарі.

Анна Валентинович
та Лех Валенса під
час святої меси на
Ґданській корабельні
після закінчення
серпневого страйку.
/ Anna Walentynowicz
i Lech Wałęsa podczas
mszy świętej w Stoczni
Gdańskiej na zakończenie
strajku sierpniowego
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