Sztandar NSZZ „Solidarność” Portu Gdańskiego

Historia tego sztandaru rozpoczęła się kiedy to w kilka tygodni po rejestracji NSZZ
„Solidarność” w Komisji Zakładowej Portu Gdańskiego zadecydowano o wykonaniu
sztandaru jako symbolu Portowej „Solidarności”. Wykonanie projektu
zlecono
Zakładom Artystycznym „ART” z Gdańska. Sztandar wyhaftowały hafciarki z
Bysewa, koło Gdańska.
Sztandar został poświęcony przez biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka 30 sierpnia
1981 roku na Westerplatte podczas uroczystej Mszy Świętej z okazji przywrócenia krzyża
na Westerplatte, który został usunięty przez komunistów w 1962 roku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, ówczesne władze komunistyczne pozbawiały
„Solidarność” także symboli, jakimi były min. sztandary. Ten sztandar został
uchroniony przed zajęciem dzięki odwadze śp. Mariana Podgórskiego. Zabrał on
sztandar i ukrył go w Klasztorze ojców Franciszkanów w Gdańsku - Nowym Porcie.
Kiedy w 1982 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko zapoczątkował Pielgrzymkę Ludzi Pracy
na Jasną Górę w Częstochowie, już w roku następnym ten sztandar jako symbol
portowej „Solidarności” był wystawiony podczas uroczystości pielgrzymkowych na
Wałach Klasztoru. W obawie przed jego utratą delegacja portowej „Solidarności”
zostawiła go w Jasnogórskim Klasztorze gdzie przechował się do następnej pielgrzymki
w 1984 roku. Po tej pielgrzymce wrócił do Gdańska by już za kilka tygodni wziąć udział
w bardzo smutnej uroczystości w Warszawie - pogrzebie Księdza Jerzego Popiełuszki
bestialsko zamordowanego przez esbeków.
Zimą 1985 roku sztandar został poddany renowacji. Renowację wykonały te same
hafciarki, które go wyhaftowały. Gdy dowiedziały się o jego dotychczasowym losie, za
jego renowację wzięły tylko symboliczną zapłatę.
Sztandar
portowej „Solidarności” podczas stanu wojennego nie leżał w
przysłowiowym ukryciu. Towarzyszył on „Portowcom” podczas każdych uroczystości
patriotyczno - religijnych w całym okresie stanu wojennego na terenie całego
Trójmiasta.

Dodawał wiary, sił i odwagi w trudnych czasach walki o wolność.
Po 20 latach służby postanowiono wykonać dokładną jego replikę, którą poświęcono 24
czerwca 2001 roku w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Gdańsku - Nowym Porcie.
Natomiast oryginał sztandaru decyzją portowej „Solidarności” postanowiono 17
września 2006 roku złożyć w Jasnogórskim Klasztorze jako WOTUM wdzięczności za
długoletnią opiekę Jasnogórskiej Pani nad pracownikami Portu Gdańskiego.
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