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STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

UPAMIĘTNIAJĄCE 35. ROCZNICĘ PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH 

 

Mija właśnie 35 lat od sierpniowych wydarzeń, które na trwałe zapisały się        

w pamięci Polaków, zmieniły najnowszą historię naszego kraju, ale przede wszystkim 

złamały antyspołeczny opór rządzącej, komunistycznej partii i zjednoczyły pod 

hasłem Solidarności miliony Polaków. Falę strajków, głównie w obronie godności 

człowieka, poszanowania jego podstawowych praw i wartości, zakończyło podpisanie 

tzw. „Porozumień Sierpniowych” w Szczecinie, w Gdańsku, w Jastrzębiu-Zdroju oraz 

w Hucie Katowice, a w dalszej perspektywie w lutym 1981 roku Porozumień 

Ustrzycko-Rzeszowskich.   

Najważniejsze ustalenia podpisano dokładnie 35 lat temu w Gdańsku. Na ich 

mocy mógł powstać pierwszy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

Solidarność. Każdy z członów tej nazwy ma swoją odrębną symbolikę i znaczenie. 

Dla walczących Polaków były to słowa, które po raz pierwszy pojawiły się                   

w przestrzeni publicznej.  

Solidarność była nie tylko związkiem zawodowym, ale również synonimem 

jedności Polaków, odwagi, determinacji, odpowiedzialności za los własnej Ojczyny. 

21 postulatów, o które walczyli gdańscy stoczniowcy, są do dziś uznawane za 

dokument, który zmienił bieg historii. Ich treść świadczy o świadomości                        

i odpowiedzialności, natomiast o determinacji mówi sposób ich spisania na sklejkach 

oraz ekspozycji na stoczniowej bramie. W 2003 roku lista 21 postulatów została 

umieszczona na liście najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO –

 Pamięć Świata. 

I chociaż podpisy złożone przez przedstawicieli komunistycznej władzy były 

tylko próbą zyskania czasu oraz kolejnego fałszywego działania, a w jej świadomości 

już rodził się plan stłumienia społecznego, odważnego ruchu, i chociaż wprowadzony 

nielegalnie stan wojenny przekreślił podpisane w sierpniu 1980 roku ustalenia, to 

biegu historii, jaki nadany został poprzez „Porozumienia sierpniowe”, nic już nie było 



w stanie zatrzymać. Był to sygnał nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich 

mieszkańców państw komunistycznych. 

Dlatego dzisiaj, w dniu 35. rocznicy podpisania porozumień w Gdańsku, Radni 

Województwa Podkarpackiego składają szczególny hołd i szacunek wszystkim, 

którzy zmienili ten bieg historii, wszystkim, którzy w wyniku walki o podstawowe 

prawa człowieka i pracownika musieli oddać życie, wszystkim którzy kładli na szali 

swoje spokojne życie, rodziny, zawodową karierę, dla których związek i hasło 

Solidarność było określeniem uniwersalnym, ponadczasowym. My, jako radni 

województwa podkarpackiego, z których wielu oparło swoją drogę życiową, 

zawodową, polityczną czy społeczną właśnie na ideałach „Sierpnia” w sposób 

szczególny wyrażamy swoje uznanie dla odwagi i determinacji twórców Solidarności. 

Niech ideały sierpniowe przyświecają wszystkim, którzy decydują się na aktywność 

społeczną i polityczną.   

 


