
G ówny element flagi stanowi logo Niezale nego

Samorz dnego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ” – jeden z

najbardziej rozpoznawalnych znaków na wiecie. Powsta

przed 20 sierpnia 1980 roku podczas strajku robotników w

Stoczni Gda skiej. Autorem znaku jest Jerzy Janiszewski,

grafik i ilustrator z Trójmiasta. Inspiracj  do stworzenia znaku

by y napisy i has a malowane odr cznie na murach stoczni,

fabryk i domów w sierpniu 1980 roku. Logo zyska o aprobat

robotników i sta o si  oficjalnym znakiem zwi zku

zawodowego, który powsta  w 1980 roku w wyniku podpisania

Porozumie  Sierpniowych.

Po latach autor znaku wspomina: „W sierpniu 1980 roku czu o

si  powiew wolno ci i wewn trzn  potrzeb , by co  zrobi ,

jaki  plakat. Spisa em has a, które uprzednio widzia em na

murach. Powtarza o si  w nich s owo »solidarno «.

Wyst powa o w ro nych kontekstach, np.: »nie ma wolno ci

bez solidarno ci«, »solidarnie zwyci ymy«, »strajk

solidarno ciowy«. Wybra em s owo »solidarno «. Ono

najlepiej oddawa o to, co wszyscy wówczas czuli my. Po kilku

kombinacjach typograficznych sta o si  dla mnie jasne, e

napis powinien by  ywy, odr czny, pisany farb , tak jak

has a na murach. Na papierze o formacie A5 czerwon  farb

po czy em litery tworz ce napis »SOLIDARNO «. Mia y to

by  ogniwa a cucha u o one w formie stoj cych rami  w

rami  ludzi z flag  Polski. Na dole dopisa em: »Gda sk

sierpie  80«. Pierwsze 150-200 odbitek w formacie A5 i A3

zawioz em do Stoczni Gda skiej. Rozklejono je w hali obrad,

na terenie, na bramie, by y rozdawane ludziom. Pó niej znak

pojawi  si  na koszulkach, na papierach firmowych zwi zku,

na plakatach. Wzoruj c si  na znaku, stworzy em równie

winiety »Tygodnika Solidarno «, czcionk  z tytu u filmu

Andrzeja Wajdy Cz owiek z elaza. Trwa o to a  do

wprowadzenia stanu wojennego”.

Flaga o wymiarach 140 cm x 220 cm, w któr  wkomponowany

zosta  znak „Solidarno ci” zosta a wykonana na zamówienie

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod autorskim

nadzorem Jerzego Janiszewskiego.

* Tekst opracowano na podstawie materia ów przygotowanych przez autora projektu graficznego Jerzego

Janiszewskiego.
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