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„Robotnika Wybrzeża”, w tym Lecha Wałęsę, wzywały pracow-
ników Stoczni Gdańskiej do obrony „suwnicowej Anny Walen-
tynowicz”. 

Wszystko poszło w zasadzie zgodnie z planem, choć Wałęsa 
mocno się spóźnił. 14 sierpnia od 5 rano Borusewicz z kilkoma 
chłopakami z WZZ rozdawali ulotki w kolejce podmiejskiej, któ-
rą ludzie dojeżdżali do pracy. Godzinę później Borowczak z Prą-
dzyńskim i Felskim, nie doczekawszy się starszego kolegi, sami 
rozpoczęli protest w Stoczni Gdańskiej. Żądano przyjęcia z po-
wrotem do pracy Anny Walentynowicz, odsłonięcia tablicy pa-
mięci ofiar Grudnia i podwyżki płac. Udało się poderwać do 
strajku kilka wydziałów, ale moment krytyczny nastąpił, gdy ludzie 
zgromadzili się w okolicy bramy numer dwa. Dyrektor zaczął ich 
namawiać do podjęcia pracy. Wówczas pojawił się Wałęsa. „Le-
szek podszedł do dyrektora – opowiada Borowczak – i groźnym 
głosem zapytał: poznaje mnie pan? Dziesięć lat pracowałem na 
stoczni i czuję się nadal stoczniowcem, ponieważ mam mandat 
zaufania załogi. A potem powiedział: zakładamy strajk okupacyj-
ny! Na te słowa ze wszystkich stron rozległo się: hurra!”. 

 Wejście Wałęsy zapewne przeważyło szalę, przekonało wa-
hających się robotników do strajku. Już w pierwszym wystąpie-
niu samorzutnie zajął pozycję lidera, przedstawił się – nieco na 
wyrost – jako rzecznik załogi i zaproponował od razu formę pro-
testu: strajk okupacyjny. Dobrze pamiętał lekcję Grudnia, wie-
dział, że trzeba zrobić wszystko, by nie dopuścić do wyjścia ro-
botników na ulicę, bo to może się skończyć powtórzeniem tamtej 
tragedii. 

Jak się dostał na teren stoczni? Słynną, choć niekiedy kwestio-
nowaną opowieść o skoku przez płot potwierdza raport SB. „Dnia 
14 sierpnia 1980 roku, dowiedziawszy się o strajku w Stoczni 
im. Lenina w Gdańsku, L. Wałęsa udaje się pod bramę wymie-
nionego zakładu z zamiarem dostania się do wewnątrz. Nie zo-
staje jednak wpuszczony przez straż przemysłową. Zamiar swój 
zrealizował o godzinie 11.00 […]. Przez ogrodzenie dostał się na 
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teren Stoczni im. Lenina i dotarł do strajkujących”. Dlaczego nie 
przyszedł wcześniej? Sam nie wyjaśnia tego precyzyjnie. Może po 
prostu się wahał, bojąc się o rodzinę. Byłoby to zupełnie natu-
ralne. Właśnie urodziło mu się szóste dziecko (Anna), żona była 
jeszcze bardzo słaba po połogu, nie był to więc najlepszy moment 
na rozpoczynanie ryzykownej przygody strajkowej. A o tym, że 
rzecz może się zakończyć rozmaicie, nikt nie wiedział lepiej od 
niego, grudniowego weterana. Borusewicz opowiada, że Wałęsa 
nie był nastawiony entuzjastycznie do jego planu, wspominał o ma-
łym dziecku, chciał przesunąć termin protestu. „To było nor-
malne, wszyscy się bali” – ocenia. „Nie ustalałem, dlaczego się 
spóźnił […], gdyż wygraliśmy. Gdybyśmy przegrali, to bym go 
rozliczył. Ale po takiej wygranej?! Jakie to ma znaczenie?”. 

Gdy w końcu się zjawił w stoczni, wydarzenia potoczyły się 
właściwym torem. Działacze WZZ szybko ujęli protest w ramy 
organizacyjne. Wałęsa stanął na czele Komitetu Strajkowego, 
ustalono krótką listę postulatów. Oprócz dużej podwyżki płac 
(o 2 tysiące złotych) oraz przywrócenia do pracy Anny Walenty-
nowicz i Lecha Wałęsy stoczniowcy domagali się wybudowania 
pomnika poległych w Grudniu, wyrównania zasiłków rodzin-
nych do poziomu pracowników wojska i MSW, wolnych wybo-
rów do zakładowych ogniw związkowych oraz uwolnienia więź-
niów politycznych. Aby utrzymać żywy kontakt z załogą stoczni, 
szef komitetu przytomnie zarządził, by rozmowy z dyrekcją – od-
bywające się w sali BHP – transmitowano przez radiowęzeł na 
cały zakład. Tak samo nagłośnione były późniejsze pertraktacje 
z delegacją rządową. Dzięki temu wszystko odbywało się przy 
otwartej kurtynie, a strajkujący mieli poczucie udziału w wyda-
rzeniach. Ten pomysł dobrze świadczył o zdolnościach politycz-
nych Wałęsy. Był zgodny z regułą bycia „blisko ludzi”, przedsta-
wioną przez niego rok wcześniej Kuroniowi. 

„Tylko Wałęsa – robotnik, wyrzucony ze Stoczni w 1976 roku, 
mógł zostać przywódcą tego strajku – wspominał w 1990 roku 
Krzysztof Wyszkowski, później przeciwnik dawnego kolegi z WZZ. 
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