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Najczęściej czytane

Fragment artykułu w ''Tygodniku Powszechnym'' (Tygodnik Powszechny)

Jerzy Janiszewski, autor historycznego znaczka "Solidarności", najbardziej

znanego polskiego logo, specjalnie dla "Tygodnika Powszechnego" narysował je na

nowo.

Artykuł, w którym znalazło się nowe logo, to część specjalnego dodatku "Solidarność

dzisiaj". Paweł Zbierski, autor tekstu "Nowe logo", opisuje, jak w 1980 roku powstało

słynne logo z biało-czerwoną flagą. Przypomina też dalsze losy jego autora, m.in.

emigrację do Hiszpanii.

- A gdybyś dzisiaj raz jeszcze definiował "Solidarność", co byś powiedział? - pyta

Janiszewskiego.

- Gdybym miał rzeczywiście robić to jeszcze raz, to te litery umieściłbym osobno: każda ze
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1.
Kolizja samochodu Żandarmerii

Wojskowej. W środku Macierewicz.

Natychmiast odjechał innym autem

2.
Andrzej Duda pokazał nieznaną
fotografię, znalezioną w Pałacu

Prezydenckim. "Wzruszenie..."

3.
Dlaczego "szeregowy poseł
Macierewicz" ma samochód i

ochronę ŻW? Odpowiedź

4.
Gdzie jest burza? Warto sprawdzić.

Idą gwałtowne burze z gradem

5.
Instytut Lecha Wałęsy doniósł na

byłych prezesów. Kwotę strat ocenił
na milion złotych
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Najnowsze informacje

Zobacz także

"Solidarność"

podzielona

NIEŚMIERTELNY

INTERNET i

TELEWIZJA od nc+

Sprawdź, ile zyskasz

w pakiecie!

&apos;Solidarność&apos;

bliska rozłamu?

&apos;Duda działa
na szkodę
związku&apos;
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najnowsze popularne

jerjar 6 lat temu Oceniono 18 razy 18 

Odpowiedz

archimago7 6 lat temu Oceniono 19 razy 17 

Odpowiedz

piemont12 6 lat temu Oceniono 18 razy 16 

Odpowiedz

fedorczyk4 6 lat temu Oceniono 18 razy 16 

Odpowiedz

jurekzoliwy 6 lat temu Oceniono 17 razy 15 

Odpowiedz

jackie53 6 lat temu Oceniono 15 razy 15 

Odpowiedz

holidays_in_cambodia 6 lat temu Oceniono 11 razy 11 

Odpowiedz

swoją własną flagą, każda odwrócona w inną stronę.

Po kilku dniach Zbierski przywiózł Janiszewskiemu kartkę formatu A4 i czerwony marker,

a ten narysował nowe logo.

Bogdan Borusewicz, dziś marszałek Senatu, w 1980 roku jeden z przywódców strajku w

Stoczni Gdańskiej, mówi "Tygodnikowi Powszechnemu": - To bardzo interesujące! Muszę

przyznać, że bardzo dobrze oddaje sytuację dzisiejszej "Solidarności". Każdy idzie w inną

stronę. Tak właśnie jest! Po prostu taką mamy rzeczywistość. On to świetnie uchwycił. Ale

nie czyniłbym z tego jakiegoś dramatu. Jesteśmy w innej sytuacji. Wtedy byliśmy jak jedna

zaciśnięta pięść. Jednak po roku '90 każdy z nas mógł wybrać własną, indywidualną

drogę. Nie chcę być złośliwy, ale jego droga też prowadziła w innym kierunku. On znalazł

się w Hiszpanii, a inni też znaleźli się w różnych miejscach. Bo taka jest możliwość, jaką

daje wolność! Demokracja daje wolność. A pan ten rysunek powinien rozpowszechnić!

Jerzy Janiszewski, Tygodnik Powszechny

Komentarze (12)
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Rzeczywiście, kiedyś piękna, sentymentalna Panna „S”, a dziś kłótliwe i agresywne babsko o rysach

związkowca Guzikiewicza.

Najwyższy czas, aby ta pieprzona szmaciarska bojówka antypolskich pisowskich kanalii stracila nazwę

"Solidarność".

Dzisiejsza "S" jest zdominowana przez pazernych dorobkiewiczów , antypolskich chamów..

Znakomite podsumowanie. Niestety:-(

Dawni działacze powstałej w 1980 r Solidarności powinni zdecydowanie odciąć się od tych, pożal się

Boże, kontynuatorów ruchu związkowego i poprzez sąd zastrzec swoje prawo do tej nazwy.

Kontynuatorzy mieliby obowiązek do słowa "solidarność" dodać jakiś wyróżnik np. bis, niby, para... i.t.p.

exemplum: "Solidarność bis" , paraSolidarność", ...etc.

Wszystko ok. tylko dlaczego Solidarność? Proponowałbym tą samą czcionką i z tymi odwróconymi

flagami tylko: "Bylejakość", "Leserowość", "Zadymiakość"...

Czekam na nowe pomysły.

Nowym symbolem

Solidarności jest

esperal.

"Polska PiS na jednym zdjęciu". Kadr z TVN24

pokazał stosunek posłanki do protestujących

11-05-2018 11:53

Była kandydatka PiS do PE z zarzutami. Miała

wyłudzać pieniądze z inowrocławskiego ratusza

11-05-2018 11:09

Opozycja wspólnie prawie dogania PiS w

nowym sondażu. I zaskakuje w wyborach

europejskich

11-05-2018 10:12

"Ma swoje paranoje i niezrozumiałe

zachowania. Ciągle podejrzewa, że ktoś chce ją

wyciąć". Współpracownicy o Gasiuk-Pihowicz

11-05-2018 09:25

Słowa o protestujących mogą pogrążyć Żalka.
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