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Wspomnienie Duchownych Niezłomnych Pomorza
– Gdańsk, 19 października 2018
W Gdańsku odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci
Duchownych Niezłomnych. To nowe święto państwowe
ustanowione przez Sejm RP w hołdzie „bohaterom, niezłomnym
obrońcom wiary i niepodległej Polski”. Wybór daty wiąże się z
rocznicą porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Główne  uroczystości  odbyły  się  po  południu  pod  pomnikiem  bł.  ks.  Bronisława
Komorowskiego  w  Gdańsku-Wrzeszczu.  Wśród  wielu  znamienitych  gości  obecni  byli:
Marszałek  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  Stanisław  Karczewski,  Arcybiskup

https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206032.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206032.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206035.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206035.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206038.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206038.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206041.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206041.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206044.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206044.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206047.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206047.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206050.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206050.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206053.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206053.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206056.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206056.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206059.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206059.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206068.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206068.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206062.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206062.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206065.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206065.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206071.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206071.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206074.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206074.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206077.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206077.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206080.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206080.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206083.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206083.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206086.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206086.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206089.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206089.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206092.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206092.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206095.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206095.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206098.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206098.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206107.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206107.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206104.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206104.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206101.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206101.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206110.jpg
https://gdansk.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/80/80-206110.jpg


Metropolita  Gdański  Sławoj  Leszek  Głódź ,  Posłowie  na  Sejm  RP  Janusz
Śniadek,  Małgorzata  Zwiercan,  Paweł  Szramka,  Europosłanka  Anna  Fotyga,
Wojewoda  Pomorski  Dariusz  Drelich.  Instytut  Pamięci  Narodowej  reprezentowała
delegacja na czele z  Dyrektorem oddziału w Gdańsku,  prof.  Mirosławem Golonem.
Uroczystość uświetniła kompania honorowa służb mundurowych.

Jako  pierwszy  głos  zabrał  prof.  Mirosław  Golon.  Dyrektor  oddziału  IPN  w  Gdańsku
przypomniał  sylwetki  wielu  zasłużonych  duchownych,  m.in.  Feliksa  Bolta  i  Bronisława
Komorowskiego.

W czasie II wojny światowej Kościół katolicki poniósł
ogromne ofiary, prawie dwadzieścia procent osób
konsekrowanych [...] poniosło śmierć [...] Syn wielkiego
Kociewia [ks. Bronisław Komorowski], który na nas patrzy,
jest wzorcem do naśladowania [...] ja zawsze wspominał
będę ks. senatora Feliksa Bolta, wielką postać Senatu II
Rzeczypospolitej, wielkiego polityka, a wcześniej wielkiego
konspiratora, a zarazem działacza niepodległościowego –
powiedział prof. Golon.

Arcybiskup Metropolita Gdański również przypomniał sylwetki wielu duchownych, w tym
1 0 8  p o l s k i c h  m ę c z e n n i k ó w ,  z a m o r d o w a n y c h  p o d c z a s  I I  w o j n y
światowej,  beatyfikowanych  podczas  Podróży  Apostolskiej  Jana  Pawła  II  do
Polski w Warszawie 13 czerwca 1999 r., a także tych, którzy już po II wojnie światowej
zginęli z rąk władz komunistycznych. Oddajemy dziś im hołd także w duchu dziękczynienia,
także za ich męczeństwo – powiedział Arcybiskup. W ich intencji zgromadzeni odmówili
modlitwę.  Przemówienie  wygłosił  również  Marszałek  Stanisław Karczewski.  Uroczystość
zakończyła się złożeniem wieńców pod pomnikiem bł. ks. Bronisława Komorowskiego. 

Przed południem przedstawiciele Oddziału IPN w Gdańsku złożyli kwiaty pod pomnikami
pomorskich Duchownych Niezłomnych: Bronisława Komorowskiego, Mariana Góreckiego,
Franciszka Rogaczewskiego, Feliksa Bolta i Hilarego Jastaka. Kwiaty złożyliśmy także pod
pomnikiem Jana Pawła II.
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Wieczorem w siedzibie Oddziału IPN w Gdańsku odbyła się  prelekcja Jana Hlebowicza
pt.  „W  kleszczach  dwóch  totalitaryzmów  –  losy  pomorskich  Duchownych  Niezłomnych”.
Poprzedziło ją słowo wstępne wygłoszone przez prof. Mirosława Golona. Prelegent przedstawił
na niej sylwetki wielu Błogosławionych Męczenników Gdańskich – ks. Józefa Zator-Przytockiego,
bp.  Kazimierza  Kowalskiego,  bł.  s.  Alicję  Kotowską,  o.  Władysława  Zbłowskiego  SAC,  ks.
Hilarego Jastaka i ks. Józefa Waląga.

 

Przed siedzibą Oddziału IPN w Gdańsku do końca października dostępna jest wystawa „To
jest nasza Ojczyzna – to jest nasze być i nasze mieć”, poświęcona pielgrzymce Jana Pawła II
do Trójmiasta w czerwcu 1987 r.
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