Календар першої «Солідарності»
Kalendarium pierwszej „Solidarności”
1978: у Сілезії та на Балтійському узбережжі засновують
Вільні Профспілки (WZZ).

1978: Na Śląsku i Wybrzeżu powstają Wolne Związki Zawodowe (WZZ).

16 X 1978: папою стає краківський митрополит Кароль Войтила.
Він приймає ім’я Іван Павло ІІ.

16 X 1978: Papieżem zostaje metropolita krakowski Karol Wojtyła. Przybiera imię Jana Pawła II.

2–10 VI 1979: перше паломництво польського папи до Вітчизни
збирає натовпи вірян.

2–10 VI 1979: Pierwsza pielgrzymka polskiego papieża do Ojczyzny gromadzi tłumy wiernych.

1980

1980

1 VII: підвищення державою цін на м’ясо викликає хвилю
страйків по всій країні.

1 VII: Urzędowe podwyżki cen mięsa wywołują falę strajków w całym kraju.

14 VIII: працівники Ґданської корабельні оголошують страйк
на захист звільненої колеги Анни Валентинович.

14 VIII: Załoga Stoczni Gdańskiej ogłasza strajk w obronie zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz.

16 VIII: керівництво корабельні поновлює Валентинович на
посаді та погоджується на підвищення зарплат. Завдяки
харизмі кранівниці з Волині страйк не завершується. На знак
солідарності кілька підприємств долучаються до Міжвідомчого
страйкового комітету (MKS) під керівництвом Леха Валенси. У
президії, зокрема, Анджей Ґвязда та Анна Валентинович.

16 VIII: Dyrekcja stoczni przywraca Walentynowicz do pracy i godzi się na podwyżkę płac. Dzięki charyzmie suwnicowej z Wołynia
nie dochodzi do zakończenia strajku. W geście solidarności z innymi zakładami powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
(MKS) z Lechem Wałęsą na czele. W skład jego prezydium wchodzą między innymi Andrzej Gwiazda oraz Anna Walentynowicz.

17 VIII: ґданський Комітет формулює список з 21 страйкової
вимоги. Найважливіші з них стосуються реєстрації незалежної
від влади профспілки та звільнення політичних в’язнів.

17 VIII: Gdański MKS formułuje listę 21 postulatów strajkowych.
Najważniejsze dotyczą rejestracji niezależnego od władz związku
zawodowego oraz uwolnienia więźniów politycznych.

18 VIII: вибухає страйк на Щецинській корабельні. Організовано
місцевий комітет.

18 VIII: Wybuch strajku w Stoczni Szczecińskiej. Powstaje miejscowy MKS.

21 VIII: на переговори зі страйкарями у Ґданську та Щецині
висилають дві урядові комісії.

21 VIII: Na negocjacje ze strajkującymi w Gdańsku i Szczecinie
wysłane zostają dwie komisje rządowe.

30–31 VIII: підписання серпневих угод: спочатку у Щецині,
наступного дня в Ґданську. Влада приймає усі вимоги обох
комітетів.

30–31 VIII: Podpisanie porozumień sierpniowych: wpierw w Szczecinie, nazajutrz w Gdańsku. Władza akceptuje wszystkie postulaty obu MKS-ów.

5–6 IX: зміна влади. Першим секретарем Польської об’єднаної
робітничої партії (PZPR) замість Едварда Ґєрека стає Станіслав
Каня.

5–6 IX: Wymiana rządzącej ekipy. Pierwszym sekretarzem Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w miejsce Edwarda Gierka
zostaje Stanisław Kania.

17 IX: страйкові комітети об’єднуються у загальнопольську
Незалежну самоврядну профспілку «Солідарність».

17 IX: Komitety strajkowe jednoczą się w ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność”.

1981

1981

19 III: побиття діяча «Солідарності» Яна Рулевського під час
маневрів військ Варшавського договору як сигнал про можливе
застосування сили для розправи з профспілкою. У відповідь
профспілка організовує найбільший страйк в історії країни.

19 III: Pobicie działacza „Solidarności” Jana Rulewskiego w czasie
manewrów wojsk Układu Warszawskiego stanowi groźbę użycia
siły do rozprawy ze związkiem. W odpowiedzi „Solidarność” organizuje największy strajk w dziejach kraju.

13 V: невдалий замах на життя Івана Павла ІІ.

13 V: Nieudany zamach na życie Jana Pawła II.

IX–X: перший з’їзд делегатів «Солідарності», яка налічувала
на той час близько 10 мільйонів членів.

IX–X: Pierwszy zjazd delegatów „Solidarności” liczącej już blisko
10 milionów członków.

8 IX: «Солідарність» оголошує «Послання до людей праці
Східної Європи». В тексті є такі слова: Делегати, що зібрались
у Ґданську […] переказують робітникам […] усіх народів
Радянського Союзу – привітання та слова підтримки […]. Наша
мета – боротьба за покращення життя усіх людей праці. Ми
підтримуємо тих з вас, хто вирішив вийти на важку дорогу
боротьби за вільний профспілковий рух.

8 IX: „Solidarność” ogłasza „posłanie do ludzi pracy Europy
Wschodniej”. W tekście padają słowa:

16–18 X: IV пленум ЦК Польської об’єднаної робітничої партії. Каня
подає у відставку з посади першого секретаря. На його місце
призначають «твердолобого» генерала Войцеха Ярузельського.
12/13 XII: шляхом державного перевороту влада у Варшаві
переходить до непередбаченої в конституції Польської
Народної Республіки (PRL) Військової ради народного
порятунку (WRON) на чолі з Ярузельським. Впроваджується
воєнний стан на території усієї країни.
14–28 XII: придушення спротиву підприємств, охоплених страйком,
за допомогою регулярних військ. Найдовше захищається шахта
«П’яст» у місті Тихи у Сілезії. Закінчується карнавал «Солідарності»,
що тривав 16 місяців. Відбуваються численні арешти. Профспілка,
позбавлена проводу, переходить у підпілля.

Delegaci zebrani w Gdańsku […] przesyłają robotnikom […] wszystkich narodów Związku Radzieckiego – pozdrowienia i wyrazy poparcia […]. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich
ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść
na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy.
16–18 X: IV plenum KC PZPR. Kania rezygnuje z funkcji pierwszego sekretarza. Na jego miejsce powołany zostaje „twardogłowy”
generał Wojciech Jaruzelski.
12/13 XII: Drogą zamachu stanu władzę w Warszawie przejmuje nieprzewidziana w konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) na czele z Jaruzelskim. Wprowadzony zostaje stan wojenny na terenie
całego kraju.
14–28 XII: Pacyfikacja strajkujących zakładów z użyciem regularnych oddziałów wojska. Najdłużej broni się kopalnia „Piast” k. Tychów na Śląsku. Kończy się trwający 16 miesięcy karnawał „Solidarności”. Następują liczne aresztowania. Związek pozbawiony
czołowych działaczy schodzi do podziemia.
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