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Lech Wałęsa, przywódca NSZZ „Solidarność”, polityk, Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej w latach 1990–1995, symbol oporu przeciwko komunizmowi. 

Urodził się 29 września 1943  r. w Popowie k. Lipna. W 1967  r. zatrud-
nił się jako elektryk w Stoczni Gdańskiej (wówczas im. Lenina). Brał udział 
w wydarzeniach grudniowych na Wybrzeżu w 1970 r., uczestniczył w strajku 
w Stoczni Gdańskiej. Skazany na rok więzienia. W 1976 r. zwolniony z pracy 
za próbę zorganizowania rocznicy Grudnia ‘70. W 1978 r. nawiązał kontakt 
z organizatorami nielegalnych Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. 
W 1980 r. przewodził strajkowi w Stoczni Gdańskiej i został przewodniczą-
cym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 31 sierpnia 1980 r. podpisał 
porozumienie z komisją rządową, gwarantujące m.in. powstanie niezależ-
nych i samorządnych związków zawodowych. 

Lech Wałęsa stał się współtwórcą Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. We wrześniu 1980 r. został przewodniczącym 
Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Jesienią 1981 r. wy-
brano go na przewodniczącego związku. Po ogłoszeniu stanu wojennego, od 
grudnia 1981 r. do listopada 1982 r., był internowany. Po zwolnieniu wrócił 
do pracy w stoczni. Przez kolejne lata kontynuował działalność związkową: 
wzywał władze do porozumienia z Solidarnością, a równocześnie popierał 
działalność struktur podziemnych. 

W 1983  r. Wałęsa został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Ponadto 
otrzymał liczne doktoraty honorowe oraz kilkadziesiąt najwyższych odzna-
czeń i orderów, m.in.: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Order Orła 
Białego, oraz spośród zagranicznych: Wielki Krzyż Legii Honorowej, brytyjski 
Wielki Krzyż Rycerski Orderu Łaźni. 

Jesienią 1987 r. Wałęsa stanął na czele Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ 
„Solidarność”. W 1988 r. był współorganizatorem strajku w Stoczni Gdańskiej 
i został przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Strajki doprowadziły do roz-
mów przy Okrągłym Stole, podczas których przewodził stronie społecznej. Był 
to początek demokratycznych przemian w naszym kraju. 

4 czerwca 1989  r. w wyborach do Sejmu i Senatu, Solidarność odniosła 
miażdżący sukces. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszy niekomu-
nistyczny gabinet w krajach tzw. bloku wschodniego. Rok 1989 kończył Wałę-
sa wizytą w USA, gdzie jako trzeci obcokrajowiec niepełniący oficjalnej funkcji 
przemawiał w Kongresie. W grudniu 1990 r. wybrany na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej. Pełnił tę funkcję do grudnia 1995 r. Jest współinicjatorem zasadniczej 
przebudowy ustroju politycznego i gospodarczego Polski. Był zwolennikiem 
systemu prezydenckiego. Na arenie międzynarodowej dążył do integracji Pol-
ski ze strukturami świata zachodniego. 

W 1995 r. założył Instytut im. Lecha Wałęsy. Jest aktywnym uczestnikiem 
życia społeczno-politycznego. Stał się symbolem wolnej Polski.
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