W dniu 03 12 2020 roku komisja konkursowa w składzie p. Paweł Skworoda (nauczyciel WOS i
EdB) oraz p. Barbara Pełka (nauczyciel historii i WOS) podjęła decyzję o nagrodzeniu uczestników
szkolnego konkursu „40-lecie powstania NSZZ Solidarność”.
Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce zdobył Mateusz Olkuski (klasa 2H), drugie miejsce
zajął Jakub Świerk (klasa 2J), a miejsce trzecie przypadło Jakubowi Andrzejewskiemu i Michałowi
Kowalskiemu (klasa 2D). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Otrzymają oni okolicznościowe
dyplomy i nagrody książkowe, gdy tylko okoliczności na to pozwolą.
Konkurs miał na celu upamiętnić organizację, która symbolizuje opór antykomunistyczny w
Polsce i na świecie. Na co dzień Solidarność kojarzy nam się z dłonią, której palce ułożone są w geście
„Victorii” jako symbolu zwycięstwa. To także tłum zwykłych ludzi na zdjęciach, ludzi, którzy potrafili
walczyć o swoje prawa i godność nie godząc się na narzucenie im woli obcych sił. Ludzie ci
zamieszkiwali, używając słów jednego z polskich satyryków, miejsce u zbiegu dróg, miejsce gdzie się
spotyka z zachodem wschód. Walczyli jednak o swój pępek świata, o swój biedny raj. Możemy śmiało
opisać ich postawę słowami Adama Asnyka o nadziei, gdyż wielu spośród nich miało przecież w sercach
nadzieję, nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi
jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Dzięki temu byli w stanie okazać niezwykłą siłę
moralną i duchową, gdy przyszło im na przestrzeni lat 1980-1989 zło dobrem zwyciężać, zgodnie z
przesłaniem ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. O dziejach związku i ruchu Solidarności
opowiada nam dzisiaj przede wszystkim Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Możemy tam
podziwiać 21 Postulatów wiszących podczas strajku w Sierpniu 80 na bramie Stoczni Gdańskiej im.
Lenina czy suwnicę, na której pracowała legendarna działaczka związkowa Anna Walentynowicz.
Poznajemy także rolę, jaką odegrali w czasie pamiętnego strajku Bogdan Borusewicz (KOR, WZZ),
Andrzej Gwiazda, Joanna Duda-Gwiazda, Henryka Krzywonos, Bogdan Lis i Lech Wałęsa. Warto
zauważyć, że w dniu 16 10 2003 roku Tablice z 21 postulatami zostały wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”, stając się dowodem siły obywateli, pozornie bezsilnych wobec
systemu władzy komunistycznej. Można dodać, że powstanie Solidarności było także impulsem do
utworzenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Gdańskim.
Na zakończenie pozwolimy sobie zauważyć, że literacka nagroda Nobla dla Czesława Miłosza
(za bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowieka w świecie pełnym konfliktów)
była odbierana jako znak poparcia dla Solidarności, a film Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”
opowiadający o wydarzeniach związanych ze strajkiem został uhonorowany Złotą Palmą na
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Dążenia zwykłych ludzi do wolności nie mogły już
zatrzymać czołgi i transportery skierowane na polskie ulice przez generała Wojciecha Jaruzelskiego w
grudniu 1981 roku. Symbolem stanu wojennego stał się SKOT pod kinem Moskwa, w którym grano film
„Czas Apokalipsy”. Jednak zgodnie z wezwaniem papieża św. Jana Pawła II (Niech zstąpi Duch Twój i
odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!) zwykli obywatele, tworzący Solidarność byli w stanie przetrwać
represje, szykany i więzienie, po to, aby wspólnie niosąc brzemię solidarności doprowadzić do upadku
komunizmu i triumfu wolności. Symbolem ich zwycięstwa stały się, będące efektem porozumień przy
Okrągłym Stole, pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku. Pierwsze w
pełni wolne wybory prezydenckie odbyły się już w listopadzie i grudniu 1990 roku. 22 grudnia 1990
roku na Zamku Królewskim w Warszawie Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na uchodźstwie,
uroczyście przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie. W ten sposób pokojowa
rewolucja Solidarności, pełna dramatycznych doświadczeń, przyniosła Polakom wolność i suwerenność.
Warto pamiętać o tych czasach, aby znając historię móc zadecydować o przyszłości.

