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Uroczystość odsłonięcia pomnika Anny
Walentynowicz – Gdańsk, 15 sierpnia 2015

15 sierpnia w Gdańsku-Wrzeszczu odsłonięto pomnik Anny
Walentynowicz 

Odsłonięcia dokonali najbliżsi krewni działaczki „Solidarności” 

W uroczystości wzięło udział kilkaset osób 

15 sierpnia br. w Gdańsku-Wrzeszczu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Anny
Walentynowicz, położonego bezpośrednio w pobliżu miejsca, w którym mieszkała przez
wiele lat.

Uroczystość  zgromadziła  kilkuset  mieszkańców  miasta,  przedstawicieli  samorządu
Gdańska,  mediów, świata polityki  i  kultury,  kombatantów. Pod pomnikiem przemawiali
kolejno:  prezydent  Miasta  Gdańska  Paweł  Adamowicz,  Czesław  Nowak,  prezes
Stowarzyszenia „Godność” (inicjator odsłonięcia pomnika), Maciej Łopiński, szef doradców
Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy (który odczytał list Prezydenta RP), syn Anny
Walentynowicz  –  Janusz,  dr  hab.  Sławomir  Cenckiewicz,  historyk  i  biograf  Anny
Walentynowicz,  metropolita  gdański  abp  Sławoj  Leszek  Głódź,  Antoni  Macierewicz  –
wiceprezes Prawa i  Sprawiedliwości  (odczytał  list  prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego),
Piotr  Duda  –  przewodniczący  NSZZ  „Solidarność”,  Andrzej  Gwiazda,  współzałożyciel
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Wolnych  Związków  Zawodowych  Wybrzeża,  działacz  związkowy.  Instytut  Pamięci
Narodowej  Oddział  w  Gdańsku  reprezentowali  na  uroczystości  prof.  Mirosław  Golon
(dyrektor)  oraz  dr  Karol  Nawrocki  (naczelnik  Oddziałowego Biura  Edukacji  Publicznej),
którzy złożyli pod pomnikiem symboliczny wieniec.

Odsłonięcia dokonali najbliżsi krewni Anny Walentynowicz: Janusz i Piotr Walentynowicz
(syn i wnuk).

Pani Anna Walentynowicz odegrała niezwykle ważną rolę w
dz ie jach  na jnowszych  Po lsk i  [ . . . ]  Na leża ła  do
najodważniejszych  działaczy  opozycji  demokratycznej,
których  najzacieklej  zwalczał  komunistyczny  aparat
bezpieczeństwa. Dzięki badaniom historyków dzisiaj wiemy
już,  że  jej  inwigilacją  zajmowało  się  przeszło  stu
funkcjonariuszy  i  tajnych  współpracowników  Służby
Bezpieczeństwa.  Znosiła  to  wszystko  z  godną  podziwu
niezłomnością  i  determinacją,  zdecydowana  walczyć  do
samego  końca  z  totalitarną  władzą  o  wolność  i  prawa
polityczne przynależne każdemu człowiekowi

– stwierdził w liście Prezydent RP Andrzej Duda. Z kolei dr hab. Sławomir
Cenckiewicz powiedział:

Postać Anny Walentynowicz symbolizuje losy wielu Polaków
– czasy bezprawia i prześladowań, ale również opór w walce
przeciwko komunizmowi

Inicjatorem  odsłonięcia  pomnika  było  Stowarzyszenie  „Godność”  (grupujące  więźniów
politycznych i osoby represjonowane w latach 1980–1989). Rada Miasta Gdańska przyjęła
uchwałę  o  powstaniu  pomnika  25  czerwca  br.  Wykonana  z  brązu  postać  Anny
Walentynowicz  pokazana  została  realistycznie:  ma około  170  cm wysokości  i  stoi  na
granitowym cokole. Projekt i pomnik wykonał Stanisław Milewski, rzeźbiarz, autor pomnika
Jana Pawła II i Ronalda Reagana, który znajduje się w parku Nadmorskim w Gdańsku.

15 sierpnia przypadła 86. rocznica urodzin działaczki Wolnych Związków Zawodowych i
współzałożycielki  NSZZ „Solidarność”.  Anna Walentynowicz  zginęła  w katastrofie lotniczej
w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.



 

Wydarzenie uświetniła wystawa Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności” 1929–2010,
przygotowana przez Oddział IPN w Gdańsku. Dostępna będzie do 4 września br.

 Wstęp wolny. Zapraszamy.

http://ipn.gov.pl/bep/wystawy/anna-walentynowicz.-legenda-solidarnosci-19292010

