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Uroczyste obchody 35. rocznicy powstania
Bractwa Oblatów św. Brygidy – Gdańsk, 16-17
czerwca 2019
W programie Msza św., odsłonięcie wystawy i promocja książki
IPN Gdańsk oraz wręczenie odznaczeń państwowych.
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Główna część uroczystości odbyła się 17 czerwca w Sali BHP.

– Bardzo Państwu dziękuję – za waszą postawę,
zaangażowanie, za to, co zrobiliście dla Ojczyzny. Nie byłoby
wolnej Polski bez was i waszej działalności. Cieszę się, że
mogliśmy współorganizować dzisiejsze obchody – mówił
dyrektor IPN Gdańsk prof. Mirosław Golon.

Podczas uroczystości wojewoda pomorski Dariusz Drelich, w imieniu Prezydenta RP,
wręczył odznaczenia państwowe współtwórcom, organizatorom i działaczom Bractwa
Oblatów.

– Dziękuję za to, że miałem okazję i wielki zaszczyt wręczyć
wam wysokie odznaczenia państwowe, które jakże pasują do
tego, co robiliście przez lata. Są one symbolicznym wyrazem
wdzięczności w imieniu narodu polskiego dla waszej
działalności. Dziękujemy wam za poświęcenie własnego
życia dla Polski i dla drugiego człowieka – podkreślił,
zwracając się do uhonorowanych.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Dariusz Bolewski, Adam Jerzy
Drąg, Paweł Slezyngier, Mieczysław Wędrowski.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Marian Bogdanowicz,
Krystyna Łyszcz, Tadeusz Ostropolski, Zbigniew Szczechowiak.

Następnie miała miejsce promocja książki „Aby wszyscy byli jedno. Powstanie i działalność
Bractwa Oblatów św. Brygidy” wydanej przez IPN Gdańsk. W panelu dyskusyjnym
uczestniczyli Krzysztof Drażba (naczelnik OBEN IPN Gdańsk), Arkadiusz Kazański (IPN
Gdańsk, współautor jednego z rozdziałów publikacji), Karol Lisiecki (IPN Gdańsk) oraz
Andrzej Adamczyk (współautor publikacji oraz świadek historii).
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Całość zwieńczył koncert okolicznościowy w wykonaniu Adama Drąga.

Dzień wcześniej w bazylice św. Brygidy po Mszy św. w intencji Ojczyzny odbyło się odsłonięcie
wystawy autorstwa Karola Lisieckiego (IPN Gdańsk) poświęconej działalności Bractwa.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystawy przygotowanej przez IPN Gdańsk. 

Po wprowadzenia 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego grupa pracowników Stoczni
Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, z Romanem Wyżlicem, Adamem
Drągiem i Andrzejem Adamczykiem na czele, zorganizowała jawnie działającą Kasę
Zapomogowo-Pożyczkową, której zadaniem było niesienie pomocy rodzinom kolegów
represjonowanych przez władze komunistyczne. Do organizacji przystąpiło prawie 80 proc.
załogi. Jej działalność została jednak przerwana w czerwcu 1983 r. aresztowaniem
najaktywniejszych członków.

Po wyjściu z aresztu w lipcu 1983 r., w związku z ograniczeniem praw konstytucyjnych
obywateli przez władze komunistyczne, przyjęto inną formę aktywności, planując
przeniesienie jej na teren Kościoła katolickiego. Inicjatywę tę poparł ks. Henryk Jankowski,
proboszcz kościoła pw. św. Brygidy w Gdańsku. Udostępnił on pomieszczenia parafialne i
zaproponował dopisanie do przygotowywanego statutu bractwa punktu dotyczącego
pomocy internowanym, represjonowanym i ich rodzinom. Stworzył tym samym podstawy
do legalnej działalności bractwa. Cele nowej organizacji wpisywały się w ramy działalności
charytatywnej Kościoła.

15 stycznia 1984 r. powołano Bractwo Oblatów św. Brygidy, a jego pierwsze publiczne
wystąpienie nastąpiło podczas procesji Bożego Ciała w tym samym roku.
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PLIKI DO POBRANIA

Wystawa „Aby wszyscy byli jedno”. Bractwo Oblatów św. Brygidy (pdf, 14.08 MB) 16.06.2019 18:50
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