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P o l s k i

Monety

Rewers: Stylizowane: fragment konturu mapy wybrze˝a Polski
oraz poni˝ej wizerunki ludzi z flagami, z d∏oƒmi wzniesionymi
w geÊcie zwyci´stwa. U góry pó∏kolem napis: 1980 NSZZ
„SOLIDARNOÂå" 2005, centralnie logo obchodów rocznicy 25lecia NSZZ „SOLIDARNOÂå".

– 25-lecie NSZZ
„SolidarnoÊç” –

Projektant monety: Ewa Olszewska-Borys

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

B a n k

200 z∏
900/1000Au
lustrzany
27,00 mm
15,50 g
4.600 szt.

Awers: U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z lewej
strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, z prawej strony napis: 200 / Z¸OTYCH. Poni˝ej or∏a napis:
SOLIDARNOÂå. U do∏u oznaczenie roku emisji: 2005. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Na tle stylizowanego go∏´bia stylizowane wizerunki
ludzi trzymajàcych si´ za r´ce. U góry pó∏kolem napis: 25-LECIE,
u do∏u pó∏kolem napis: NSZZ „SOLIDARNOÂå".
Projektant monety: Ewa Olszewska-Borys

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
1.000.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-05, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z prawej strony stylizowana d∏oƒ w geÊcie
symbolizujàcym zwyci´stwo. Z lewej strony ukoÊnie napis:
NSZZ / SOLIDARNOÂå. U góry pó∏kolem napis: 1980-2005.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
10 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
64.900 szt.

Awers: U góry z lewej strony pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA, poni˝ej wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Poni˝ej or∏a z lewej strony napis: 10 Z¸.
U do∏u stylizowany fragment napisu: SOLIDARNOÂå. Ni˝ej
z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2005. Pod lewà ∏apà
m.
or∏a znak mennicy: ––
w

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Ewa Olszewska-Borys

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

W dniu 17 sierpnia 2005 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do
obiegu monety, upami´tniajàce 25-lecie NSZZ „SolidarnoÊç”, o nast´pujàcych nomina∏ach:
• 200 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w z∏ocie,
• 10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.
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SolidarnoÊç – zwyci´˝a równie˝ dzisiaj

Poczàtek „SolidarnoÊci” da∏ strajk w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina,
który wybuch∏ 14 sierpnia 1980 r., m.in. w obronie zwolnionej
z pracy za dzia∏alnoÊç opozycyjnà Anny Walentynowicz. 16 sierpnia
strajk w Stoczni przerodzi∏ si´ w solidarnoÊciowy protest kilkudziesi´ciu zak∏adów z Wybrze˝a. Powo∏ano Mi´dzyzak∏adowy Komitet
Strajkowy, z Lechem Wa∏´sà na czele. Komitet przyjà∏ 21 postulatów, w tym najwa˝niejszy – o wolnych zwiàzkach zawodowych.
31 sierpnia komisja rzàdowa – pod presjà fali strajków, ogarniajàcej ca∏y kraj – podpisa∏a pierwsze w dziejach Polski Ludowej porozumienie z reprezentujàcym strajkujàce zak∏ady na Wybrze˝u gdaƒskim MKS. Gwarantowa∏o ono powstanie niezale˝nych od w∏adz
zwiàzków zawodowych. Rozpoczà∏ si´ 16-miesi´czny okres dzia∏ania legalnej „SolidarnoÊci”. W listopadzie po d∏ugich wahaniach
w∏adz zosta∏a ona zarejestrowana w Sàdzie Najwy˝szym, co by∏o
wydarzeniem bez precedensu w obozie komunistycznym. We wrzeÊniu i paêdzierniku 1981 r. obradowa∏ I Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „SolidarnoÊç”, który zatwierdzi∏ program i demokratycznie
wybra∏ w∏adze zwiàzku – Komisj´ Krajowà i jej przewodniczàcego,
Lecha Wa∏´s´.

nale˝a∏y Warszawa, Wroc∏aw, Gdaƒsk i Kraków. 22 kwietnia 1982 r. powo∏ano Tymczasowà Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ „SolidarnoÊç” –
konspiracyjne kierownictwo zwiàzku w zast´pstwie w∏adz statutowych. Do jej czo∏owych postaci nale˝eli m.in. szef konspiracyjnego Regionu Mazowsze Zbigniew Bujak, kierujàcy dolnoÊlàskim podziemiem
W∏adys∏aw Frasyniuk i przedstawiciel gdaƒskiej „SolidarnoÊci”
Bogdan Lis.

25 lat temu, w sierpniu 1980 roku, stoczniowcy walczyli o godnoÊç
i prawo do WolnoÊci. Sprzeciw robotników wobec systemu komunistycznego by∏ pierwszym impulsem do powstania szerokiego ruchu
spo∏ecznego skupionego w ramach NSZZ „SolidarnoÊç” – ruchu, który
wp∏ynà∏ na rzeczywistoÊç i zakoƒczenie epoki zimnowojennej konfrontacji. „SolidarnoÊç” pozwoli∏a prze∏amaç strach, podnieÊç g∏owy, zmobilizowaç miliony i natchnàç serca nadziejà.

Nie l´kajcie si´! – wo∏a∏ do nas Papie˝ Jan Pawe∏ II. WstaliÊmy
z kolan i upomnieliÊmy si´ o swoje prawa, a ówczesne w∏adze uÊwiadomi∏y sobie, ˝e wystàpi∏o przeciw nim oddolnie organizujàce si´ spo∏eczeƒstwo. To w∏aÊnie by∏a „SolidarnoÊç”. Niespotykana od dziesi´cioleci aktywnoÊç spo∏eczna. „SolidarnoÊç” przez du˝e „S”, która
przyku∏a uwag´ Europy i Êwiata. Symbol, ikona rozgrywajàcej si´ na
naszych oczach historii.
25 lat temu walczyliÊmy nie tylko o lepszy byt, ale te˝ o idee,
o godniejsze ˝ycie, o wolnoÊç s∏owa, o spo∏eczeƒstwo obywatelskie.
Ducha nadziei i ducha walki nie zdusi∏y stan wojenny i krwawe represje. Wo∏aliÊmy wtedy: Nie ma WolnoÊci bez „SolidarnoÊci”! I wywalczyliÊmy jà poprzez strajki i negocjacje – pokojowo. WywalczyliÊmy jà
dla siebie i dla innych. Bo to w∏aÊnie Polski Sierpieƒ odegra∏ kluczowà
rol´ w obaleniu poja∏taƒskiego porzàdku Europy i otworzy∏ bramy
wolnoÊci w zniewolonych totalitaryzmem krajach.
SolidarnoÊç doprowadzi∏a w Polsce do Okràg∏ego Sto∏u, pierwszych wolnych wyborów oraz pierwszego niekomunistycznego rzàdu.
To by∏a polska pokojowa droga do demokracji.
SolidarnoÊç sta∏a si´ tak˝e przyczynkiem do obalenia Muru Berliƒskiego, tzw. Jesieni Ludów roku 1989, i do rozpadu Zwiàzku Radzieckiego. Przemiany nastàpi∏y w ca∏ej zniewolonej komunizmem Europie
Ârodkowo-Wschodniej.
Duch SolidarnoÊci jest potrzebny i dzisiaj. Sà jeszcze miejsca, do
których duch WolnoÊci nie dotar∏, i takie, w których zosta∏ z∏amany
przez postsowieckà dyktatur´. Zawsze jesteÊmy blisko z tymi, którzy
odzyskujà WolnoÊç. Niech SolidarnoÊç pozwoli podnieÊç g∏owy tym,
którzy walczà o demokracj´, swobody obywatelskie, wolne s∏owo. To
w∏aÊnie testament SolidarnoÊci: WolnoÊç!

Lech Wa∏´sa

Zwiàzek zawodowy od samego poczàtku by∏ wielkim ruchem spo∏ecznym, który zatrzàs∏ posadami rzàdów komunistycznych w Polsce.
Szacuje si´, ˝e w latach 1980–1981 do „SolidarnoÊci” zapisa∏o si´
10 milionów osób. „SolidarnoÊç” otwarcie nie kwestionowa∏a
obowiàzujàcego w Polsce systemu. Jednak pojawienie si´ niekontrolowanej przez w∏adze si∏y spo∏ecznej by∏o na d∏u˝szà met´ nie do
zaakceptowania dla rzàdzàcej krajem Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej i paƒstw bloku radzieckiego. Kolejne miesiàce 1981 r.
up∏yn´∏y pod znakiem zaostrzajàcego si´ konfliktu mi´dzy niedemokratycznà w∏adzà a g∏oszàcà wolnoÊciowe postulaty „SolidarnoÊcià”. „Polska rewolucja” przyku∏a uwag´ ca∏ego Êwiata i coraz silniej wp∏ywa∏a na polityk´ mi´dzynarodowà wielkich mocarstw.
Podj´te jeszcze w 1980 r. przygotowania do wprowadzenia stanu
wojennego pod wp∏ywem nacisków radzieckich nabra∏y tempa
w 1981 r.
13 grudnia 1981 r. w ciàgu kilku godzin zatrzymano tysiàce zaskoczonych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, w tym wi´kszoÊç jej przywódców. Do
koƒca 1982 r. przez obozy internowania przesz∏o oko∏o 10 tysi´cy ludzi. Przeciwko stanowi wojennemu spontanicznie strajkowa∏o wiele
za∏óg w ca∏ym kraju. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni W´gla Kamiennego
„Wujek”, gdzie do strajkujàcych górników milicja otworzy∏a ogieƒ,
zgin´∏o dziewi´ç osób. Z pracy i ˝ycia publicznego usuwano osoby
zaanga˝owane w „SolidarnoÊç” przed wprowadzeniem stanu wojennego. Przez nast´pne lata kontynuujàcym w podziemiu dzia∏alnoÊç
zwiàzkowà grozi∏y konfiskaty, aresztowania i wysokie kary wi´zienia.
Wiele osób musia∏o si´ ukrywaç. Do po∏owy 1984 r. roku wi´ziono
siedmiu przywódców „SolidarnoÊci” i czterech cz∏onków by∏ego Komitetu Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”.
Mimo represji w ca∏ym kraju zacz´∏y si´ odradzaç tajne struktury
zwiàzku. W zak∏adach pracy dzia∏alnoÊç podtrzymywa∏y tajne komisje
zak∏adowe, w wi´kszych skupiskach „SolidarnoÊci” powstawa∏y podziemne kierownictwa regionalne. Do najsilniejszych oÊrodków oporu

W latach 1982–1989 – zgodnie z og∏oszonym przez „SolidarnoÊç” programem budowy spo∏eczeƒstwa podziemnego – na szerokà skal´ rozwin´∏a si´ dzia∏alnoÊç niezale˝na. Niezliczona liczba ulotek i znaczków,
kilka tysi´cy wydanych poza cenzurà ksià˝ek i tytu∏ów prasowych,
konspiracyjne radiostacje powstajàce w regionach tworzy∏y drugi
obieg informacji, ogarniajàcy ca∏y kraj. Wyrazem masowego poparcia
dla „SolidarnoÊci”, niszczonej przez w∏adze, by∏y coroczne manifestacje 1 i 3 maja oraz 31 sierpnia. Organizowane w du˝ych miastach kraju skupia∏y tysiàce sympatyków „SolidarnoÊci”, by∏y gwa∏townie t∏umione przez milicj´. WolnoÊciowe dà˝enia „SolidarnoÊci” spotka∏y si´
z du˝ym uznaniem w ca∏ym demokratycznym Êwiecie, czego najbardziej spektakularnym dowodem by∏o przyznanie Lechowi Wa∏´sie pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r. Dla podziemia w Polsce nap∏ywa∏a
te˝ znaczna pomoc z Zachodu.
Zwiàzek odegra∏ decydujàcà rol´ w upadku komunizmu w Polsce i ca∏ym regionie. W 1989 r. dosz∏o do negocjacji przy Okràg∏ym Stole mi´dzy opozycjà a w∏adzà (6 lutego – 5 kwietnia 1989 r.). Przeprowadzone na mocy porozumieƒ Okràg∏ego Sto∏u cz´Êciowo demokratyczne
wybory 4 czerwca 1989 r. by∏y punktem zwrotnym w najnowszej historii Polski. Sukces wyborczy „SolidarnoÊci” przyspieszy∏ rozk∏ad PZPR
i doprowadzi∏ do powo∏ania pierwszego w tej cz´Êci Europy rzàdu
z niekomunistycznym premierem Tadeuszem Mazowieckim. Przemiany
w Polsce i zachodzàce równolegle w Zwiàzku Radzieckim wywo∏a∏y lawin´ protestów spo∏ecznych przeciw re˝imom komunistycznym w innych krajach. Zaledwie dwa miesiàce po powo∏aniu rzàdu Mazowieckiego upad∏ mur berliƒski, b´dàcy silnie strze˝onym pasem umocnieƒ,
rozdzielajàcym miasto na cz´Êç zachodnià i wschodnià, symbol podzia∏u Niemiec i Europy na dwa wrogie obozy. Równie˝ w listopadzie
1989 r. mia∏a miejsce „aksamitna rewolucja” w Czechos∏owacji, która
w ciàgu paru dni doprowadzi∏a do pokojowej zmiany w∏adzy.
17 kwietnia 1989 r. – po ponad siedmiu latach nielegalnej dzia∏alnoÊci – Sàd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrowa∏ NSZZ
„SolidarnoÊç”. Koniec komunizmu w Polsce, przypiecz´towany
w 1990 r. wyborem przewodniczàcego „SolidarnoÊci” Lecha Wa∏´sy
na prezydenta Rzeczypospolitej, zamknà∏ historyczny etap w dziejach zwiàzku.
Oryginalne drewniane tablice, na których w 1980 r. zosta∏y spisane ˝àdania strajkujàcych, zosta∏y wpisane 16 paêdziernika 2003 roku na
Âwiatowà List´ Dziedzictwa Kulturowego UNESCO pt. „Pami´ç Âwiata”.

dr Pawe∏ Sowiƒski,
Instytut Studiów Politycznych PAN

