






Wydarzenia Sierpnia 1980 roku

„Piszę„Piszę tych kilka słów, aby zapewnić Waszą Eminencję,                   
że w ciągu ostatnich trudnych dni jestem szczególnie blisko: 
modlitwą i sercem uczestniczę w tych doświadczeniach, przez 
jakie przechodzi – raz jeszcze – moja Ojczyzna i moi rodacy. 
Wiadomości na te tematy nie schodzą z pierwszych stron prasy     
i programów telewizji i radia. Modlę się, aby Episkopat Polski    
ze swym Prymasem na czele, zapatrzony w Tę, która dana jest  
kuku obronie naszego Narodu, mógł również i tym razem           
dopomóc temu Narodowi – w ciężkim zmaganiu się o chleb           
powszedni, o sprawiedliwość społeczną i zabezpieczenie jego 
nienaruszalnych praw do własnego życia i rozwoju. Proszę 
przyjąć tych kilka zdań podyktowanych potrzebą wewnętrzną”.

Telegram Jana Pawła II do Prymasa Polski – kardynała Stefana 
Wyszyńskiego – nadany podczas sierpniowych strajków na 
Wybrzeżu

The Events of August 1980

„I„I am writing these few words so as to assure Your Eminence 
that I am especially close during the recent difficult days: both in 
prayer and in my heart I am participating in these experiences 
which my Motherland and my compatriots are going through 
once again. The news does not cease to occupy the headlines 
of the press, and TV and radio programmes. I pray that the 
Polish Episcopate led by their Primate, with their eyes raised to 
OurOur Lady, who has been granted to us for the defence of our 
nation, can help this nation once again on this occasion –  in the 
grievous struggle for daily bread, social justice and the 
safeguarding of inviolable rights to individual life and 
development. Please accept these few words motivated by an 
inner need of mine”.

Telegram by John Paul II - Sent during the strikes of August 
1980 which took place on the Polish coast

DO NOT BE AFRAID OF FREEDOM AND DIGNITY
NIE LĘKAJCIE SIĘ WOLNOŚCI I GODNOŚCI

31.08.1980, strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, brama nr 2. 
Fot. autor nieznany / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

31.08.1980 August strike in the Lenin Shipyard in Gdańsk, gate No. 2.
Photographer unknown / from the collections of the European Solidarity Centre

08.1980, strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, msza dla strajkujących. 
Fot. Zygmunt Błażek / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

08.1980 August strike in the Lenin Shipyard in Gdańsk, gate No. 2.
Photo Zygmunt Błażek / from the collections of the European Solidarity Centre

26.08.1980, strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, brama nr 2. 
Fot. Leszek Biernacki / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

26.08.1980 August strike in the Lenin Shipyard in Gdańsk, gate No. 2.
Photo Leszek Biernacki / from the collections of the European Solidarity Centre

08.1980, strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Brama nr 2. 
Fot. Zygmunt Błażek / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

08.1980 August strike in the Lenin Shipyard in Gdańsk, gate No. 2.
Photo Zygmunt Błażek / from the collections of the European Solidarity Centre



24.09.1980, Warszawa, złożenie wniosku o rejestrację NSZZ Solidarność. 
Fot. Leszek Biernacki / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

24.09.1980 Warsaw, delivery of the application for the registration of the 
Independent Trade Union Solidarity. 
Photo Leszek Biernacki / from the collections of the European Solidarity Centre

03.1981, Warszawa, spotkanie delegacji „Solidarności” z Prymasem Stefanem Wyszyńskim. 
Fot. Giedymin Jabłoński / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

03.1981 Warsaw, meeting of a delegation from „Solidarity” with the Primate of Poland, Stefan Wyszynski. 
Photo Giedymin Jabłoński / from the collections of the European Solidarity Centre

05.1981, bocznica kolejowa Gdańsk-Wrzeszcz, napis na wagonie: „wolność politycznym!” 
Fot. Jacek Awakumowski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

05.1981 Railway siding at Gdańsk-Wrzeszcz, sign on carriage: „political freedom!” 
Photo Jacek Awakumowski / from the collections of the European Solidarity Centre

Solidarność 1980-81

PokojowaPokojowa rewolucja „Solidarności” zbiegła się w czasie                      
z ogłoszeniem przez Jana Pawła II encykliki społecznej 
„Laborem exercens” (wrzesień 1981), w której Papież Polak 
stwierdził, że ludzie pracy nie są niewolnikami w służbie 
systemów władzy totalitarnej i kapitału, ale współpracownikami 
Stwórcy w dziele stworzenia, obdarzonymi przez Niego 
niepowtarzalną godnością, zasługującymi na pełną wolność 
zrzeszaniazrzeszania się w niezależne od władzy i pracodawców            
związki zawodowe.

Solidarity 1980-1981 

TheThe peaceful revolution of the “Solidarity” movement coincided 
with John Paul II’s Encyclical on social issues „Laborem 
exercens” (September 1981), in which the Polish Pope stated 
that working men are not slaves to the totalitarian system and 
capital, but rather collaborators of the Creator in the work of 
creation, endowed by Him with unique dignity, and deserving full 
freedom to associate in trade unions independent from the 
authorities and employers.authorities and employers.

DO NOT BE AFRAID OF FREEDOM AND DIGNITY
NIE LĘKAJCIE SIĘ WOLNOŚCI I GODNOŚCI



14.12.1981, wprowadzenie stanu wojennego, bama nr 2 Stoczni Gdańskiej. 
Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

14.12.1981 Imposition of martial law, in the square outside gate no. 2. 
Photo Janusz Bałanda Rydzewski / from the collections of the European Solidarity Centre

13.12.1981, obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego. 
Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

13.12.1981 Proclamation of martial law by Gen. Jaruzelski. 
Photo Janusz Bałanda Rydzewski / from the collections of the European Solidarity Centre

16.12.1981, wprowadzenie stanu wojennego, czołgi za bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. 
Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

16.12.1981 Imposition of martial law, tanks outside gate no. 2 of the Gdańsk Shipyard.
Photo Janusz Bałanda Rydzewski / from the collections of the European Solidarity Centre

14.12.1981, wprowadzenie stanu wojennego, plac przed bramą nr 2. 
Fot. Janusz Bałanda Rydzewski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

14.12.1981 Imposition of martial law, gate no. 2 of the Gdansk Shipyard.
Photo Janusz Bałanda Rydzewski / from the collections of the European Solidarity Centre

Martial law

1313 December 1981 brought a temporary end to Polish dreams    
of freedom. The authorities introduced martial law in the       
whole country, interned thousands of „Solidarity” activists and 
committed a massacre of miners at the “Wujek” mine in Silesia.                     
In this dramatic situation, John Paul II did not refrain from 
supporting his compatriots and called for national dialogue and 
understanding.

Stan wojenny

DzieńDzień 13 grudnia 1981 roku oznaczał przejściowy koniec 
marzeń Polaków o wolności. Władze wprowadziły stan wojenny 
na terenie całego kraju i internowały tysiące działaczy 
„Solidarności” oraz dokonały masakry górników w kopalni 
„Wujek” na Śląsku. W tej dramatycznej sytuacji Jan Paweł II nie 
przestał jednak wspierać rodaków, wzywając do dialogu 
narodowego i porozumienia.

DO NOT BE AFRAID OF FREEDOM AND DIGNITY
NIE LĘKAJCIE SIĘ WOLNOŚCI I GODNOŚCI



14.12.1981, wprowadzenie stanu wojennego, czołgi pod Stocznią Gdańską im. Lenina. 
Fot. Krzysztof Jakubowski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

14.12.1981 Imposition of martial law, tanks at the Lenin Shipyard in Gdańsk.
Photo Krzysztof Jakubowski / from the collections of the European Solidarity Centre

03.05.1982, Gdańsk, zamieszki w rocznicę Konstytucji 3 Maja. 
Fot. Stanisław Składanowski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

03.05.1982 Gdańsk, disturbances on the anniversary of the Constitution of 3rd May.
Photo Stanisław Składanowski / from the collections of the European Solidarity Centre

DO NOT BE AFRAID OF FREEDOM AND DIGNITY
NIE LĘKAJCIE SIĘ WOLNOŚCI I GODNOŚCI



14.12.1981, wprowadzenie stanu wojennego, plac przed Stocznią Gdańską im. Lenina i ul. Jana z Kolna. 
Fot. Krzysztof Jakubowski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

14.12.1981 Imposition of martial law in the square outside the Lenin Shipyard in Gdańsk and in the Jan of Koln Road.
Photo Krzysztof Jakubowski / from the collections of the European Solidarity Centre

16.12.1981, znicz i kwiaty przy kilofie symbolizującym kopalnię „Wujek” ułożone przy Dworcu Głównym w Gdańsku. 
Fot. Krzysztof Jakubowski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

16.12.1981 Candles and flowers by a miner’s pick-axe in memory of the strikers killed in the „Wujek” coalmines. 
Photo Krzysztof Jakubowski / from the collections of the European Solidarity Centre

16.12.1981, wprowadzenie stanu wojennego, plac przez bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.
Fot. Krzysztof Jakubowski / zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

16.12.1981 Imposition of martial law in the square outside the Lenin Shipyard in Gdańsk. 
Photo Krzysztof Jakubowski / from the collections of the European Solidarity Centre

Stan wojenny

„„Wydarzenia ostatnich dni, wiadomości o zabitych i rannych 
Rodakach w związku ze stanem wojennym wprowadzonym od 
13 grudnia, nakazują mi zwrócić się do Pana Generała z usilną 
prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, 
które przynoszą ze sobą rozlew polskiej krwi. W ciągu ostatnich 
zwłaszcza dwu stuleci Naród Polski doznał wiele krzywd, 
rozlano też wiele polskiej krwi, dążąc do rozciągnięcia władzy 
nadnad naszą Ojczyzną. Ostatnia wojna i okupacja przyniosła 
stratę około sześciu milionów Polaków, walczących o własną       
i niepodległą Ojczyznę. W tej perspektywie dziejowej nie można 
dalej rozlewać krwi polskiej: nie może ta krew obciążać sumień                  
i plamić rąk Rodaków. Zwracam się więc do Pana, Generale,           
z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem, ażeby sprawy 
związane z odnową społeczeństwa, które od sierpnia 1980 roku 
byłybyły załatwiane na drodze pokojowego dialogu, wróciły na tę 
samą drogę. Nawet jeżeli jest ona trudna, nie jest niemożliwa. 
Domaga się tego dobro całego Narodu. Domaga się tego 
również opinia całego świata, wszystkich społeczeństw,       
które słusznie wiążą sprawę pokoju z poszanowaniem praw 
człowieka i praw narodu. Ogólnoludzkie pragnienie pokoju 
przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny     
w Polsce. Kościół jest rzecznikiem tego pragnienia”.w Polsce. Kościół jest rzecznikiem tego pragnienia”.

Z listu Jana Pawła II do generała Wojciecha Jaruzelskiego,
przesłanego 18 grudnia 1981 roku

Martial law

TheThe events of the last few days, the news about the compatriots 
who have been killed and injured following the imposition of 
martial law on 13 December, urge me to turn to you with an 
earnest request and a heartfelt appeal to cease any activities 
which result in the spilling Polish blood. Especially in the last two 
centuries, the Polish nation has suffered a great deal of harm;      
a lot of Polish blood has been shed in the course of efforts           
toto extend control over our Motherland. The last war and 
occupation brought about the death of approximately six million 
Poles, who fought for their own, independent Motherland. In this 
historical perspective, the spilling of Polish blood cannot 
continue any longer: this blood cannot burden the conscience 
and stain the hands of compatriots. Thus I am turning to you with 
an earnest request and a heartfelt appeal so that the matters 
relatedrelated to the renewal of the society can once again be settled 
by peaceful dialogue, as has been the case since August 1980. 
Even if this is difficult, it is not impossible. The good of the entire 
nation demands it. The opinion of the whole world demands it as 
well: of all societies which rightly associate peace with                
the observance of human rights and the rights of nations.                
The universal desire for peace speaks for the discontinuation of 
martialmartial law in Poland. The Church is acting as a spokesperson 
of this desire

From the letter of John Paul II to Wojciech Jaruzelski, 
sent on 18 December 1981

DO NOT BE AFRAID OF FREEDOM AND DIGNITY
NIE LĘKAJCIE SIĘ WOLNOŚCI I GODNOŚCI



















10.1995, Jan Paweł II podczas wizyty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Fot. MASSIMO SAMBUCETTI / ASSOCIATED PRESS / FOTOLINK

10.1995 John Paul II on his visit to the United Nations headquarters in New York.                                                                       
Photo MASSIMO SAMBUCETTI / ASSOCIATED PRESS / FOTOLINK

10.1995, Jan Paweł II podczas wizyty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Fot. MARK LENNIHAN / ASSOCIATED PRESS / FOTOLINK

10.1995 John Paul II on his visit to the United Nations headquarters in New York.
Photo MARK LENNIHAN / ASSOCIATED PRESS / FOTOLINK

10.1995, Jan Paweł II podczas wizyty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Fot. MARTY LEDERHANDLER / ASSOCIATED PRESS / FOTOLINK

10.1995 John Paul II on his visit to the United Nations headquarters in New York.
Photo MARTY LEDERHANDLER / ASSOCIATED PRESS / FOTOLINK                                                        

Jan Paweł II w ONZ w 1995 roku

„W„W drugiej połowie dwudziestego wieku dążenie do wolności 
porwało nie tylko jednostki, ale i całe narody. W pięćdziesiąt      
lat od zakończenia II wojny światowej trzeba pamiętać,                        
że jej przyczyną było pogwałcenie praw narodów. Wiele z tych 
narodów ciężko ucierpiało tylko dlatego, że zostały                 
uznane za 'inne'. Popełniono okropne zbrodnie w imię 
śmiercionośnych doktryn nauczających o 'niższości' niektórych 
narodównarodów czy kultur. Przyjęta w roku 1948 Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka dobitnie mówiła o prawach osoby, 
ale żadna podobna umowa międzynarodowa nie została 
jeszcze poświęcona prawom narodów. Sytuację tę należy 
starannie rozważyć, stawia ona bowiem pilne kwestie 
sprawiedliwości i wolności w dzisiejszym świecie”.

Z przemówienia Jana Pawła II podczas corocznej 
sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w październiku 1995 roku

John Paul II at the United Nations in 1995

”The”The quest for freedom in the second half of the twentieth 
century has engaged not only individuals but nations as well. 
Fifty years after the end of the Second World War, it is important 
to remember that that war was fought because of violations of 
the rights of nations. Many of those nations suffered grievously 
for no other reason than that they were deemed "other". Terrible 
crimes were committed in the name of lethal doctrines which 
taughttaught the "inferiority" of some nations and cultures.                   
The Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, 
spoke eloquently of the rights of persons; but no similar 
international agreement has yet adequately addressed the rights 
of nations. This situation must be carefully pondered, for it raises 
urgent questions about justice and freedom in the world today.”
                              
Address of John Paul II during the annual session of the United 
Nations General Assembly in October 1995

GIVE THANKS TO GOD AND DO NOT QUENCH THE SPIRIT
BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE
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