
„Bo przecież tamten strajk w „Polarze”, choć przemocą 

stłumiony, był zapowiedzią przyszłego zwycięstwa.”   

 – z listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

do Uczestników uroczystości 

związanych z 35. rocznicą pacyfikacji 

zakładów „Polar” we Wrocławiu 

 

9 grudnia br. delegacja 

Liceum Ogólnokształcącego nr XVII 

im. Agnieszki Osieckiej we 

Wrocławiu na czele z dyrekcją, 

wzięła udział w uroczystościach 

upamiętniających 35. rocznicę 

wprowadzenia stanu wojennego 

w Polsce oraz pacyfikacji strajku w zakładach „Polar” (obecnie Whirlpoor) we Wrocławiu. 

W uroczystości uczestniczyło wiele ważnych osobistości, m.in.: pani Małgorzata 

Sadurska – szefowa kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, pani Beata Kempa – 

szefowa kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, a także przewodniczący NSZZ 

Solidarność Piotr Duda, przedstawiciele kościoła na czele z bp Andrzejem 

Siemieniewskim, posłowie na Sejm RP oraz członkowie władz samorządowych, a przede 

wszystkim Świadkowie wydarzeń tamtych lat. Uroczystość została objęta honorowym 

patronatem Prezydenta RP. 

W latach 80-tych „Polar” był największym w Polsce zakładem produkującym sprzęt AGD. 

W grudniu 1981 roku zainicjowano tam strajk okupacyjny. 16 grudnia w zakładzie 

została zorganizowana Msza Święta pod przewodnictwem ks. Mariana Sanety, 

z udziałem około trzech tysięcy osób. W jej trakcie oddziały ZOMO, Milicji oraz 

Ludowego Wojska Polskiego przystąpiły do pacyfikacji strajku. Wielu jego uczestników 

zostało  internowanych, skazanych i trafiło do więzienia. 

Bardzo symboliczne znaczenie miała 

więc uroczysta Eucharystia 

odprawiona, w tym samym miejscu 

co 35 lat temu, przez bp Andrzeja 

Siemieniewskiego. Kazanie 

rozpoczął słowami: „Drodzy 

Bohaterowie tamtych dni”.  

Po Mszy miały miejsce liczne 

przemówienia oraz podziękowania, 

w tym przeczytanie listu od 



Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Małgorzatę Sadurską oraz listu od Premier RP 

Beaty Szydło przez Beatę Kempę. „Terror stanu wojennego miał zniszczyć rozbudzone 

przez „Solidarność” energię, nadzieje i poczucie podmiotowości całego społeczeństwa. Ta 

manifestacja przemocy wobec własnego narodu zakończyła się porażką. Bo przecież 

tamten strajk w „Polarze”, choć przemocą stłumiony, był zapowiedzią przyszłego 

zwycięstwa. Usłyszała o nim Polska i świat. Także tu, z Wrocławia, rozległo się wtedy 

głośne wołanie o wolność i sprawiedliwość. […]Dlatego dzisiaj pragnę przekazać tym 

dzielnym Polkom i Polakom wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności.” – napisał 

Prezydent. Natomiast Beata Szydło swój list zakończyła słowami: „Naród świadomy swej 

tożsamości, buduje bowiem 

przyszłość pamiętając o swojej 

przeszłości.”.   

Po przeczytaniu listów zostały 
wręczone Komandorskie oraz 
Oficerskie Krzyże Orderu 
Odrodzenia Polski „za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych 
w Polsce, za osiągnięcia 
w podejmowanej z pożytkiem dla 
kraju pracy zawodowej, społecznej 
i związkowej”. 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski zostali 

uhonorowani: Przemysław Bogusławski, Zygmunt Klatka oraz Mieczysław Zołoteńki. 
Natomiast Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Małgorzata Calińska –
 Mayer, Henryk Dydo i Krzysztof Kuna. Była to bardzo poruszająca chwila, nikt nie krył 
wzruszenia. 

Po tej części uroczystości odbył się 
koncert klas teatralnych naszej 
szkoły w reżyserii p. Małgorzaty 
Szeptyckiej oraz p. Marka Szydło pt.: 
,,Co zrobimy z naszą wolnością”, 
oparty o utwory Jana Pietrzaka 
w aranżacjach p. Krzysztofa 
Żesławskiego. Występ zdobył 
sympatię zgromadzonych gości, 
a klasy teatralne otrzymały owacje 
na stojąco. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. 

Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tej niezwykłej uroczystości. A widok osób, 
które dopiero po 35 latach otrzymały zasłużone odznaczenia państwowe, wywołał 
u mnie ogromne wzruszenie. Cześć i Chwała Bohaterom! 

Ela Skoczkowska kl. 3F 


