
 

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie  

z dnia 26 sierpnia 2010r. 

w sprawie XXX lecia powstania „Solidarności” 

 
W sierpniu 2010 roku mija 30. rocznica strajków sierpniowych i powstania NSZZ 

„Solidarność”. W naszym przekonaniu, nie przypadkiem, te wielkie wydarzenia miały 
miejsce w naszym regionie. Pragniemy przypomnieć, że wielki strajk w Stoczni Gdańskiej 
poprzedził strajk w Fabryce Przekładni Samochodowych (FPS) „POLMO” w Tczewie,               
w dniach 2-3 lipca 1980 roku. Pragniemy wyrazić szacunek i uznanie naszym Rodakom za 
ówczesny akt odwagi i determinacji.  

Tczewski strajk z lipca 1980 był preludium historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej     
z sierpnia 1980 roku. Niemała grupa Tczewian pracowała wtedy w tej Stoczni.                               
W historycznych dniach 14-31 sierpnia 1980 roku wielu Tczewian na znak solidarności                 
z strajkującymi gromadziło się przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. W przededniu podpisania 
Porozumienia Sierpniowego na Liście Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) 
znajdowało się 13 tczewskich zakładów pracy. Tczewianin, z urodzenia i wychowania, 
Alojzy Szablewski, spełniał ważne zadania w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym 
Stoczni Gdańskiej. 

31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej podpisano Porozumienie Sierpniowe. 
Zapoczątkowały one doniosłe przemiany moralne, społeczne i polityczne w naszym kraju.          
U nas, na Pomorzu narodziła się „Solidarność”. Jej wielkim Patronem był papież Jan Paweł 
II. „Solidarność” stała się wielkim ruchem społecznym i zawodowym. W krótkim czasie do 
„Solidarności” wstąpiło blisko 10 milionów Polaków, z wszystkich środowisk i grup 
zawodowych. 

W 30. rocznicę strajków sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, pragniemy 
przypomnieć bogate tczewskie tradycje. Należy podkreślić, że tczewski ośrodek 
„Solidarności” należał do najbardziej aktywnych w ówczesnym Województwie Gdańskim. 
Nie przypadkiem też nowo powstała Rada Miejska w Tczewie, już 13 sierpnia 1990 roku, 
upamiętniła pomorskie i tczewskie dziedzictwo „Solidarności”. Pierwsze dwa Honorowe 
Obywatelstwa Miasta Tczewa otrzymali główni współtwórcy „Solidarności”, Bogdan 
Borusewicz i Lech Wałęsa. Dwa kolejne Honorowe Obywatelstwa Miasta Tczewa otrzymali 
wybitni Tczewianie, ksiądz proboszcz Stanisław Cieniewicz, nazywany kapelanem 
„Solidarności” i Lucja Wydrowska-Biedunkiewicz, zasłużony lekarz i wielki społecznik. 

Jako samorząd miasta Tczewa w dniu uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej 
chcemy nawiązać również  do daty 26 sierpnia 1956r. kiedy to miały miejsce Jasnogórskie 
Śluby Narodu Polskiego.  

Pragniemy też wyrazić wdzięczność i najwyższe uznanie Wszystkim uczestnikom 
strajków sierpniowych i współtwórcom „Solidarności”. Jesteśmy przekonani, że dziedzictwo 
„Solidarności” może i powinno nadal łączyć Polaków, bowiem  „Solidarność” oraz wpisana 
w nią idea dobra wspólnego ma charakter  ponadczasowy i uniwersalny.   

                  
     

 

 

 


