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WYDANIE

SPECJALNE

Wystawa z okazji 
36. rocznicy 
Porozumień 

Sierpniowych
Oddajemy w Państwa ręce pa-
miątkowe wydanie Dekodera za-
wierające wybór najciekawszych 
zdjęć z wystawy „Wolność jest w 
nas”. Wystawę i cykl wydarzeń 
z nią związanych przygotował 
wraz z „Gazetą Wyborczą” dol-
nośląski Komitet Obrony Demo-
kracji. Mamy nadzieję, że wraz 
ze zdjęciami, wrócą do nas naj-
lepsze emocje z czasów narodzin 
„Solidarności”. Udowodnijmy so-
bie i światu, że w nas wciąż jest 
to samo pragnienie Wolności, ta 
sama Solidarność, to samo dąże-
nie do Demokracji i Sprawiedli-
wości.
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Dążenie do Wolności jest wielką siłą człowieka; 3 maja 1981 roku, Wrocław, sie-
dziba „Solidarności” przy ul. Mazowieckiej; rozdawanie ulotek z okna związko-
wej drukarni – w oknie Romuald Lazarowicz; fot. Krzysztof Capała.

Widzę tutaj naprawdę oddanych ludzi dla sprawy, ludzi, którzy żyją tą odnową; 
25 maja 1981 roku, Wrocław, Rynek; zorganizowany wspólnie przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów oraz NSZZ „Solidarność” marsz, wyrażający żądanie uwol-
nienia przez władze więźniów politycznych; fot. Krzysztof Capała
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Żądamy prawdy!; „Wieczór Wrocławia” z 20-22 marca 
1981 roku, zawierający „białe plamy” – puste szpalty, 
oznaczające ingerencję cenzury. Wycofano artykuły do-
tyczące tzw. prowokacji bydgoskiej – pobicia działaczy 
„Solidarności” 19 marca 1981 roku; fot. Krzysztof Capała.Rzeczywiście dogadaliśmy się tak jak Polak z Polakiem. 

Bez użycia siły; Sierpień 1980 roku, Gdańsk, brama Stocz-
ni Gdańskiej im. W. I. Lenina; Lech Wałęsa przemawia do 
tłumu zgromadzonego przed stocznią podczas strajku.  
W tym miejscu narodziła się idea solidarności między 
zakładami, która przełamała monopol władzy na narzu-
canie warunków porozumień; fot. Krzysztof Capała.

Słowo „Solidarność” zobowiązuje; 
27 marca 1981 roku, Wrocław, 
teren zakładów Dolmed-Pa-
fawag; wiec podczas strajku 
ostrzegawczego, zorganizowa-
nego w związku z kryzysem byd-
goskim. W pobliżu mikrofonu 
działacze wrocławskiej „Solidar-
ności”, od lewej: Piotr Bednarz, 
Karol Modzelewski (przy mi-
krofonie), Krzysztof Turkowski, 
Władysław Frasyniuk, Barbara 
Labuda; fot. Krzysztof Capała.
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