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Obchody 40. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność” w Oddziale IPN w Gdańsku – 14
sierpnia – 4 września 2020
Podczas obchodów z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka
m.in. odsłonięcie tablic pamiątkowych, publikacje, uroczystości.
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W 40. rocznicę powstania Solidarności 31 sierpnia prezes IPN dr Jarosław Szarek złożył
kwiaty przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Delegacja IPN (prezes IPN, dyrektor Archiwum
IPN Marzena Kruk, prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk) oddała cześć wszystkim
robotnikom, opozycjonistom, działaczom Solidarności, kolporterom, biorącym udział w
Sierpniu'80. Obchodom towarzyszyła wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność”.

***

W Święto Wolności i Solidarności, tradycyjnie w Sali BHP, odbywa się wręczenie stypendiów
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szczególnie uzdolnionej młodzieży, których fundatorem jest NSZZ „Solidarność”.

Na miejscu obecny był prezes Instytut Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, który
w obecności przedstawicieli rządu RP (m. in. wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego)
przedstawił czwarty tom „Encyklopedii Solidarności”.

Dla Instytutu Pamięci Narodowej pamięć o Sierpniu 1980
roku, naszych zmaganiach o wolną i niepodległą Polskę jest
jednym z fundamentów działalności. Nie chcemy, żeby
żaden z bohaterów tej drogi ku wolnej i niepodległej Polsce
był zapomniany – podkreślał prezes IPN.

W Sali BHP obecni byli bohaterowie „Solidarności”: Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej
Gwiazda. Prezes IPN wręczył im okolicznościową wiązankę kwiatów.

Tegoroczne uroczystości, z uwagi na 40. rocznicę powstania „Solidarności”, miały bogaty
program. Zaprezentowany został zatem okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej, a także
moneta przygotowana przez Narodowy Bank Polski.

***

W dniu Święta Wolności i Solidarności delegacja IPN odwiedziła pomniki wielkich bohaterów
związanych z historią „Solidarności”. Jeden z nich znajduje się na gdańskim Przymorzu i
upamiętnia Ojca Świętego Jana Pawła II i Prezydenta USA Ronalda Reagana.
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Przy pomniku złożyliśmy kwiaty. W delegacji IPN byli obecni prezes dr Jarosław Szarek,
dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzena Kruk i dyrektor Oddziału IPN w
Gdańsku prof. Mirosław Golon. Kwiaty złożył również wojewoda gdański Dariusz Drelich i
przedstawiciele Stowarzyszenia „Godność”. Uroczystość miała piękną oprawę Marynarki
Wojennej RP.

Ludziom, których ten pomnik upamiętnia, powinniśmy
dziękować za naszą niepodległość, za wolną Polskę, ale nie
tylko, także za upadek systemu komunistycznego, za
otwarcie łagrów na terenie Związku Sowieckiego, za
przywrócenie wolności nie tylko Polakom, ale także
wszystkim narodom zniewolonym przez Związek Sowiecki.
Ten sojusz, współdziałanie siły ducha, z największym
mocarstwem świata przyniosło efekt, że żyjemy w wolnej,
niepodległej Polsce – mówił prezes IPN.

W ten szczególny dzień nie mogło nas zabraknąć także przy pomniku Anny „Solidarność” w
Gdańsku Wrzeszczu. Tutaj także złożyliśmy kwiaty. Razem z nami byli m. in.
przedstawiciele Stowarzyszenia „Godność”. Prezes IPN dr Jarosław Szarek wygłosił krótkie
przemówienie, w którym podkreślił:

Anna Walentynowicz nigdy nie zdradziła ideałów
Solidarności.

***

Na zakończenie obchodów 40. rocznicy powstania Solidarności prezes IPN dr Jarosław
Szarek uczestniczył w uroczystej Mszy św. w bastionie Solidarności, bazylice św. Brygidy w
Gdańsku.
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PROGRAM
(wstęp wolny, część wydarzeń za zaproszeniami)

Uwaga: w programie ujęto jedynie wydarzenia organizowane przez IPN bądź z
udziałem jego przedstawicieli

14 sierpnia 2020 (piątek)

godz. 10.00 – prezentacja audiobooka IPN ze wspomnieniami Andrzeja
Kołodzieja. Więcej informacji.

ok. godz. 10.30 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” w Gdyni (pl.
Grunwaldzki). Więcej informacji.

godz. 12.00 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” w Gdańsku (pl.
Solidarności). Więcej informacji.

 

21 sierpnia 2020 (piątek)

godz. 18.00 – wernisaż wystawy „Sierpień '80 – 40 lat minęło” (Galeria Sztuki
WL4, ul. Doki 1). Więcej informacji.

 

29 sierpnia 2020 (sobota)

godz. 10.00 – konferencja pt. „Geneza protestów robotniczych na Wybrzeżu.
Strajki w gdyńskich zakładach pracy w sierpniu 1980 r.” (Zarząd Morskiego Portu
Gdynia, ul. Rotterdamska 9). W konferencji wezmą udział historycy Oddziału IPN w
Gdańsku (dr Piotr Brzeziński, dr Daniel Czerwiński, Krzysztof Filip). W imieniu
prezesa IPN dr. Jarosława Szarka obecny będzie dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku
prof. Mirosław Golon. 
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Wydarzenie organizuje Oddział NSZZ „Solidarność” w Gdyni, Fundacja Pomorska Inicjatywa
Historyczna, Prezydent Gdyni. Więcej informacji o pozostałych wydarzeniach tego dnia w
Gdyni.

 

30 sierpnia 2020 (niedziela)

godz. 17.00 – uroczystość wręczenia  Krzyży Wolności i Solidarności, nadanych
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 41 osobom za zasługi w działalności na rzecz
niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej; odznaczenia wręczy prezes IPN dr Jarosław Szarek (Sala
BHP w Gdańsku, ul. ks. J. Popiełuszki 6) (uwaga: wstęp tylko za zaproszeniami)

godz. 18.30 – promocja wydawnictw IPN poświęconych „Solidarności”, w trakcie
której odbędzie się dyskusja z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka i
zaproszonych gości (Sala BHP w Gdańsku, ul. ks. J. Popiełuszki 6). Więcej
informacji.

Promocja wydawnictw będzie transmitowana na żywo w telewizji internetowej IPNtv.

od godz. 16.00 – stoisko z publikacjami IPN dot. historii „Solidarności” na Sali
BHP w Gdańsku (przygotowaliśmy również gratisy). Zapraszamy!

 

31 sierpnia 2020 (poniedziałek)

od godz. 9.00 – uroczyste odsłonięcie trzech tablic pamiątkowych poświęconych
działaczom Wolnych Związków Zawodowych: śp. Alinie Pienkowskiej-Borusewicz,
Magdalenie Modzelewskiej-Rybickiej oraz Janowi Koziatkowi. Prezentacji dokona
prezes IPN dr Jarosław Szarek. Więcej informacji

godz. 12.30 – delegacja IPN złoży wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Jana Pawła II
i Ronalda Reagana na gdańskim Przymorzu

godz. 13.00 – delegacja IPN złoży wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Anny
Walentynowicz w Gdańsku-Wrzeszczu

godz. 14.00 – spotkanie rocznicowe w sali BHP dla zaproszonych gości (organizator:
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”), w ramach oficjalnych obchodów związkowo-
państwowych (uwaga: wstęp tylko za zaproszeniami)

W czasie wydarzenia, które odbędzie się z udziałem prezesa IPN oraz przewodniczącego ZR
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, nastąpi promocja 4 tomu „Encyklopedii Solidarności”. W tomie
znajdą się m.in. biogramy Anny Kurskiej, Ryszarda Śwista, Edwarda Janusa, Kazimierza
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Żabczyńskiego, Jerzego Janiszewskiego (twórca znaku „S”), Danuty Kędzierskiej-Sadowskiej,
Jana Niedźwieckiego, Wiesława Nitza, Zygmunta Nogi, Janiny Wehrstein. Łącznie
w „Encyklopedii Solidarności” znajduje się 70 biogramów opozycjonistów z Gdańska. Ich
autorem jest dr Arkadiusz Kazański (IPN Gdańsk).

godz. 15.00 – uroczystości na placu Solidarności w Gdańsku (uwaga: wstęp tylko
za zaproszeniami)

złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej

przemarsz do Bazyliki pw. św. Brygidy

godz. 17.00 – Uroczysta msza św. w Bazylice pw. św. Brygidy (uwaga: wstęp tylko
za zaproszeniami)

Więcej informacji na temat oficjalnych uroczystości związkowo-państwowych dostępnych
jest tutaj. Weźmie w nich udział delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z prezesem dr.
Jarosławem Szarkiem na czele.

 

2–4 września 2020 (środa-piątek)

 od godz. 11.15 (2 września) – konferencja naukowa „Pierwsza »Solidarność«.
Geneza, organizacja konteksty” (Hotelu Mercure „Stare Miasto” w Gdańsku ul.
Heweliusza 22) (uwaga: wstęp tylko za zaproszeniami)

Konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem IPNtv. Wydarzeniu będzie
towarzyszyła debata Klubu Jagiellońskiego „»Jeden drugiego brzemiona noście (...)« – czy
stać nas na podjęcie trudu solidarności międzypokoleniowej?”. Więcej informacji.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

14–25 sierpnia – prezentacja wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” w Gdyni (pl.
Grunwaldzki)

14 sierpnia – 13 września – prezentacja wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” w
Gdańsku (pl. Solidarności)

29 sierpnia, godz. 19.00 – Koncert Solidarnościowy na antenie Radia Gdańsk; w
programie Panny Wyklęte, Kasia Moś, Marika, Kasia Malejonek, Ifi Ude, Mona.
Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie radia, a także na stronie
www.radiogdansk.pl

1 września, godz. 11.00 (Kłanino) – prezentacja publikacji o niepokornych
nauczycielach i historii oświatowej „Solidarności”
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***

Uwaga: dostępność niektórych wydarzeń została ograniczona ze względu na sytuację
epidemiczną. Prosimy o zrozumienie.

Fot.: Gdańsk, Sierpień 80, fot. S. Składanowski, źródło: wzz.ipn.gov.pl


