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Odre dak cji
KO LEJ NY ROK DO -
BIE GA KOŃ CA i znów
z mie sza ny mi uczu -
cia mi spo glą dam
wstecz. Bi lans strat i
zy sków jest trud ny do
usta le nia. Im je stem
star sza, tym dni bie -

gną szyb ciej i co raz czę ściej mam po -
czu cie, że znów z czymś nie zdą ży łam,
ba, nie zdą ży łam na wet po rząd nie od po -
cząć w za pla no wa nym na to cza sie. Im
je stem star sza, tym skłon niej sza rów nież
do wspo mnień, dla te go w nu me rze no -
wo rocz nym Prze glą du Pol skie go po
pro stu wspo mi na my lu dzi. Na na szych
ła mach gosz czą dzi siaj ta kie in dy wi du -
al no ści, jak no bli sta CZE SŁAW MI ŁOSZ,
bo wiem koń czy się już rok ogło szo ny je -
go imie niem, jest wo ka list ka jaz zo wa
GRA ŻY NA AU GU ŚCIK z Chi ca go – lau -
re at ka kon kur su Wy bit ny Po lak, pod czas
któ re go przy zna wa ne są na gro dy ro da -
kom z za gra ni cy roz sła wia ją cym nasz kraj
w świe cie – jest tak że po eta, pi sarz, kry -
tyk li te rac ki EDWARD ZY MAN z Ka na -
dy wy róż nio ny na gro dą Związ ku Pi sa -
rzy Pol skich na Ob czyź nie. O so bie i swo -
jej twór czo ści mó wi nam miesz ka ją cy w
Chi ca go po eta ADAM LI ZA KOW SKI, ob -
cho dzą cy 24 grud nia 55. uro dzi ny. Sta -
ro pol skim oby cza jem świą tecz nym przy -
wo łu je my pa mięć tych, któ rych już z na -
mi nie ma, jak prof. SI MON SCHO CHET,
re ży ser i ak tor ADAM HA NUSZ KIE WICZ,
mu zyk KRZYSZ TOF KO ME DA, po eta
GRE GO RY COR SO.

Przy oka zji wy sta wy w Wa szyng to nie
po ja wia się na na szych stro nach JE RZY
JA NI SZEW SKI – twór ca lo go So li dar no -
ści. Nie daw no mi nę ła prze cież 30. rocz -
ni ca wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go.
Lu dzie z mo je go po ko le nia czę sto wspo -
mi na ją w syl we stra te go pierw sze go po -
13 -gru dnio wym ob wiesz cze niu gen. Ja -
ru zel skie go. Każ dy ma swo ją hi sto rię tam -
tej no cy, ja też – za war łam wów czas przy -
jaźń, któ ra trwa do dziś, mi mo że dzie li
nas oce an i wi du je my się rzad ko.

Po zna ły śmy się w ga bi ne cie rek to ra
uczel ni, na któ rej wła śnie roz po czę ły śmy
pra cę; obie mło de pra cow ni ce, sta ra ły -
śmy się o prze pust ki, by po je chać do ro -
dzi ców na Bo że Na ro dze nie. Po moc rek -
to ra spra wi ła, że je otrzy ma ły śmy na kil -
ka dni, na syl we stra już mu sia ły śmy wró -
cić. Miesz ka ły śmy wów czas w ho te lu asy -
sten ta, nie zna ły śmy jesz cze są sia dów,
zresz tą wie lu z nich nie wró ci ło ze świąt,
bu dy nek był dość wy lud nio ny. Spo tka -
ły śmy się w win dzie, za pro si ła mnie do
sie bie. Spę dzi ły śmy ra zem syl we stro wy
wie czór, ta ki bab ski, przy her ba cie z so -
kiem z ma lin, bo żad ne go al ko ho lu nie
mia ły śmy, ale z wy bor nym bi go sem i tor -
tem ma ko wym. Ma ło mó wi ły śmy o so -
bie, prze ana li zo wa ły śmy za to ca łą sy tu -
ację po li tycz ną Pol ski, na kre śli ły śmy róż -
ne sce na riu sze zda rzeń... prze sie dzia ły -
śmy tak nie mal do świ tu. Nie przy szło
nam do gło wy, że i my, i na sze dzie ci żyć
bę dziemy w zu peł nie in nym świe cie...
Ży czę Pań stwu wia ry w szczę śli wy nad -

cho dzą cy rok

To nie Lech Wa łę sa czy An na

Wa len ty no wicz otrzy ma li

pierw szą le gi ty ma cję 

So li dar no ści. Wła ści cie lem

le gi ty ma cji NSZZ So li dar ność 

z nu me rem 1 jest Je rzy 

Ja ni szew ski – ma ło zna ny

ogó ło wi Po la ków ar ty sta,

uczest nik straj ków, któ re 

w sierp niu 1980

zro dzi ły So li dar ność.

Wte dy 28-let ni Je rzy Ja ni szew ski za pro jek -
to wał naj słyn niej szy pol ski znak fir mo wy –
zna ne w naj bar dziej od le głych stro nach świa -
ta, czę sto ko pio wa ne lo go So li dar no ści, któ -
re sta ło się wła ści wie “pol ską czcion ką na ro -
do wą”. Lo go – iro nicz nie na zy wa ne “so li da -
ry cą” – po ja wi ło się na pla ka tach An drze ja Pą -
gow skie go do fil mów Czło wiek z że la za i Ro -
bot ni cy 80, w słyn nym pla ka cie W sa mo po -
łu dnie To ma sza Sar nec kie go wzy wa ją cym do
udzia łu w wy bo rach 4 czerw ca 1989 ro ku, w
wi nie cie Ty go dni ka So li dar ność, na pod ko szul -
kach i na szklan kach. Lo go NSZZ So li dar ność
znaj du je się w sta łych zbio rach Mu zeum Wik -
to rii i Al ber ta w Lon dy nie oraz w ko lek cji no -
wo jor skie go Mu seum of Mo dern Art.

Dwa na ście, czer wo nych jak krew, po łą czo -
nych ze so bą li ter z fla gą na ro do wą za tknię -
tą w li te rę “N” (N jak na ród) przy po mi na pierw -
szy sze reg trzy ma ją cych się za rę ce lu dzi kro -
czą cych w de mon stra cji. Znak, wy glą da ją cy

tro chę jak ha sło wy ma lo wa ne w po śpie chu
nie wpraw ną rę ką far bą na mu rze, stał się ła -
two roz po zna wal nym i jed no czą cym mi lio -
ny Po la ków sym bo lem. Zna kiem, dzię ki któ -
re mu spon ta nicz ny ruch pro te stu wo bec to -
ta li tar nej wła dzy zy skał swój czy tel ny i ła -
two roz po zna wal ny wy raz.
“Idea so li dar no ści nie mo gła zna leźć bar dziej

od po wied niej ma ni fe sta cji” – na pi sał o zna -
ku So li dar no ści w swo jej książ ce The Po wer
of Sym bols Aga inst the Sym bols of Po wer (Po -
tę ga sym bo li prze ciw sym bo lom wła dzy) prof.
Jan Ku bik, obec nie wy kła dow ca Uni wer sy -
te tu Rut gers w New Jer sey i go ścin nie Pol -
skiej Aka de mii Na uk.
“Pro jekt po wstał oczy wi ście jesz cze przed

za ło że niem związ ku. Wte dy jesz cze nie by -
ło wia do mo, czy po ro zu mie nia zo sta ną pod -
pi sa ne, czy po wsta nie ten zwią zek – mó wił
Je rzy Ja ni szew ski pod czas wer ni sa żu swo jej
wy sta wy w ga le rii Re por ting Fi ne Arts (Ra -
port o Sztu kach Pięk nych) w Wa szyng to nie.
– Cho dzi łem do stocz ni, oglą da łem na co dzień,

jak lu dzie się trzy ma ją za rę ce, pod rę kę, jak
ra zem śpie wa ją. Chcia łem po łą czyć te li te ry
w łań cuch, aby «s» prze cho dzi ło w «o», «o»
w «l» itd. Wte dy za uwa ży łem że z tych li ter
ro dzą się syl wet ki lu dzi trzy ma ją cych się za
rę ce. Fla ga by ła wte dy atry bu tem straj ku, strajk
był już ogól no pol ski, by ło ewi dent ne, że fla -
ga po pro stu mu si być! Tak sa mo wie dzia łem,
że fla ga mu si wy strze lić do gó ry z ra mie nia
li te ry «N». Pra co wa łem szyb ko – w cią gu
dwóch dni, z dnia na dzień, zro bi łem kil ka
szki ców ma lu jąc od ręcz nie pędz lem i zo ba -
czy łem, że to ma swo je pro por cje, że to wy -
szło. Pro jekt za nio słem do stocz ni i od ra zu
zo stał za ak cep to wa ny. Wte dy z przy ja ciół mi
uru cho mi li śmy si to druk i za czę li śmy dru ko -
wać. Dzien nie dru ko wa li śmy po 100, 150, 200
pla ka tów aż do koń ca straj ku. Kie dy po ro zu -
mie nia zo sta ły pod pi sa ne, do wie dzia łem się
z pra sy, że zwią zek bę dzie się na zy wał So li -
dar ność, a je go zna kiem bę dzie lo go za pro -
jek to wa ne prze ze mnie. Oczy wi ście by łem za -
sko czo ny i szczę śli wy. To nie ja za pro po no -
wa łem na zwę So li dar ność, cho ciaż mo że w
ja kimś stop niu ją za su ge ro wa łem”.

Sło wo “so li dar ność” pod su nął mło de mu gra -
fi ko wi gdań ski po eta Krzysz tof Ka sprzyk (przy -
pad ko wa zbież ność imie nia i na zwi ska z b. kon -
su lem RP w No wym Jor ku Krzysz to fem W. Ka -
sprzy kiem – przyp. TZ), zna ny przede wszyst -
kim ja ko au tor dwóch pio se nek straj ko wych:
Po stu lat 22 i Pio sen ka dla cór ki (Krzysz tof Ka -
sp szyk od ro ku 1985 miesz ka w To ron to).

Nie za leż nie od tej su ge stii gdań skie go po -
ety w tym sa mym cza sie w stocz ni uka zy wał
się biu le tyn pod na zwą So li dar ność (uwa ża
się, że po my sło daw cą tej na zwy był Ka rol Mo -
dze lew ski), a sło wo “so li dar ność” po ja wia ło
się w ha słach wy pi sy wa nych na mu rach Trój -
mia sta. Wi docz nie “coś” wi sia ło w po wie trzu.

Na wy sta wie w ga le rii Re por ting Fi ne Arts
Je rzy Ja ni szew ski po raz pierw szy pu blicz -
nie za pre zen to wał je den z pierw szych si to -
dru ko wych wy dru ków zna ku So li dar no ści wy -
ko na nych w ro ku 1980. “Wy druk ten za nio -
słem do stocz ni pierw sze go dnia, kie dy po -
ja wi ły się pla ka ty ze zna kiem So li dar no ści, i
po pro si łem o pod pis Le cha Wa łę sę, An nę Wa -
len ty no wicz i Hen ry kę Krzy wo nos”. “Ten wy -
druk nie jest na sprze daż” – sta now czo pod -
kre ślił Je rzy Ja ni szew ski w Wa szyng to nie. Na -
to miast ga le ria ofe ru je na sprze daż lo go So -
li dar no ści ręcz nie ma lo wa ne i pod pi sa ne przez

ar ty stę w ce nie 9 tys. dol. oraz je den z pię ciu
pla ka tów So li dar no ści wy dru ko wa nych w ro -
ku 1980, któ re po wpro wa dze niu sta nu wo -
jen ne go zo sta ły za ko pa ne w zie mi i prze le -
ża ły tam 7 lat. “Mu sia łem z przy ja ciół ką prze -
ko pać kil ka ogród ków, aby je od na leźć” – ze
śmie chem wspo mi na Je rzy Ja ni szew ski.

Na wy sta wie w Wa szyng to nie Je rzy Ja ni szew -
ski po raz pierw szy pu blicz nie po ka zał swo je
ko la że, któ re po wsta ły już po je go wy jeź dzie z
Pol ski; na emi gra cji we Fran cji i w Hisz pa nii,
gdzie obec nie miesz ka ze swo ją dru gą żo ną.

Two rzy wem tych prac są strzę py ga zet, frag -
men ty ko pert pocz to wych i pu deł ka po pa -
pie ro sach Marl bo ro (szcze gól nie w ulu bio nej
przez ar ty stę wer sji “red”, a więc w “pol skich”
bia ło -czer wo nych bar wach na ro do wych).
“Char les Krau se chciał, abym po ka zał nie tyl -

ko to, czym się zaj mu ję pro fe sjo nal nie, a więc
pro jek to wa niem lo go ty pów, zna ków gra ficz nych,
sys te mów in for ma cji wi zu al nej, pla ka tów i wie -
lu, wie lu in nych rze czy, ale tak że abym przed -
sta wił się tro chę od pod szew ki, po ka zał, co ro -
bię w mo men tach re lak su, co ro bię dla sie bie...”
– wy znał Ja ni szew ski, któ ry jest au to rem wie -
lu zna ków gra ficz nych (m.in. Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych RP i pol skiej pre zy den cji Unii
Eu ro pej skiej), pla ka tów i in sta la cji gra ficz nych.

Wy sta wa Je rze go Ja ni szew skie go, któ ra zo -
sta ła od no to wa na przez pre sti żo we pi smo ar -
ty stycz ne Art in Ame ri ca i dzien nik The Wa -
shing ton Post, za ra zem za in au gu ro wa ła dzia -
łal ność ga le rii Char le sa Krau se go, zna ne go
ame ry kań skie go dzien ni ka rza, któ ry w swo -
jej wie lo let niej ka rie rze był ko re spon den tem
za gra nicz nym dzien ni ka The Wa shing ton
Post, ka na łu te le wi zyj ne go CBS i pre sti żo -
we go pro gra mu sie ci te le wi zji pu blicz nej PBS
The New sHo ur with Jim Leh rer. Krau se – któ -
ry in te re su je się sztu ką od wcze snej mło do -
ści i obec nie jest wła ści cie lem ko lek cji obej -
mu ją cej dzie ła sztu ki od XVIII do XXI wie -
ku – za mie rza w swo jej ga le rii przed sta wić
ar ty stów, któ rzy two rzy li pod wra że niem prze -
ło mo wych wy da rzeń spo łecz no -po li tycz nych
XX i XXI oraz mie li wpływ na te wy da rze -
nia po przez swo ją twór czość. 
Wy sta wę Je rze go Ja ni szew skie go w ga le rii Re por ting

Fi ne Arts moż na oglą dać do 29 stycz nia 2012 ro ku,

wy łącz nie po wcze śniej szym usta le niu ter mi nu wi zy -

ty te le fo nicz nie (202) 638-3612 bądź wy peł nia jąc for -

mu larz w wi try nie ga le rii w in ter ne cie www.char le -

skrau se re por ting.com.

p

TADEUSZ ZACHURSKI

Jak powstał najsłynniejszy
polski symbol XX wieku

Twórca logo Solidarności na otwarciu waszyngtońskiej wystawy The Graphic and Fine Art of

Poland’s Jerzy Janiszewski
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