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KOMISJA  KULTURY I  ŚRODKÓW PRZEKAZU  

Stanowisko Komisji Kultury i Środków Przekazu  

w sprawie integralności wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności 

 

 W 40. rocznicę Porozumienia Gdańskiego Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP 

wyraża hołd i podziękowanie dla Bohaterów Sierpnia`80, zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej 

granicami, także tych często dziś anonimowych i zapomnianych, którzy stanęli po stronie 

najwyższych wartości, wprowadzając nasz kraj na drogę wolności i demokracji. 

 Spotykamy się dzisiaj w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, miejscu ekspozycji 

jednego z najbardziej znanych symboli, Tablic 21 Postulatów sierpniowego zrywu, aby wyrazić 

wsparcie zarówno dla działalności instytucji, jak i integralności wystawy stałej. 

 Europejskie Centrum Solidarności jest dziś jedną z najważniejszych państwowych instytucji 

w obszarze kultury pamięci i wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Rolą Centrum jest 

upamiętnianie w wymiarze nie tylko ogólnopolskim, ale także europejskim historii polskiego 

pokojowego ruchu społecznego „Solidarność”. Jednocześnie ECS jest instytucją, która dokumentuje 

upadek komunizmu we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1980-1989-1991 

oraz walkę naszych sąsiadów o wolność i niepodległość. Jest też miejscem spotkań Polaków 

i Europejczyków, którzy przeciwstawiają się systemom autorytarnym, nie szanującym uniwersalnych 

praw człowieka.  

 Słowa uznania kierujemy do wszystkich inicjatorów powstania i twórców ECS, którzy swoim 

wizjonerskim wysiłkiem uczynili z tej instytucji ważne i skuteczne narzędzie promocji Polski oraz 

element kształtowania polityki historycznej naszego kraju.  

 Oryginalne Tablice 21 Postulatów są najważniejszym eksponatem, który definiuje przestrzeń 

całej wystawy. To szczególny artefakt nadający sens znaczeniowy zarówno ekspozycji, budynkowi 

ECS, jak również wielu działaniom tej instytucji. Zgodnie z wolą autorów, ten ważny dokument 

sierpniowego strajku powinien pozostać głównym eksponatem w ECS.  

 Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP zwraca się do Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o uszanowanie woli autorów i zachowanie wystawy stałej ECS w jej dzisiejszym 

kształcie. Jednocześnie apelujemy o przywrócenie dotacji podmiotowej w wysokości z 2018 roku. 

 Osłabiając Europejskie Centrum Solidarności, niszczymy mit „Solidarności”, wspierając ECS, 

łączymy Polaków i wzmacniamy światowy autorytet naszego solidarnościowego dziedzictwa. 
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