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Prezentacja wystawy IPN „Tu rodziła się
»Solidarność«” – Grudziądz, 26 marca – 14
kwietnia 2021
W 2021 r. unikatowa ekspozycja Instytutu Pamięci Narodowej
będzie pokazywana w kolejnych miejscowościach.
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W piątek 26 marca 2021 roku na Rynku w Grudziądzu została zaprezentowana wystawa
„TU rodziła się Solidarność”.
 
O godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji z udziałem: Prezydenta Grudziądza
Macieja Glamowskiego, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyty Cisewskiej oraz dra
Przemysława Wójtowicza (Delegatura IPN w Bydgoszczy), autora wystawy.
 
Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności”
1 lipca 2020 r. Z tej okazji przygotował wystawę „TU rodziła się Solidarność”, która była
pokazana równocześnie w 17 miejscowościach rozsianych po całej Polsce.
 
Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych
ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju.

Ekspozycja będzie prezentowana na Rynku w Grudziądzu do 21 kwietnia.
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Na wystawie prezentujemy życiorysy ważnych postaci związanych z Solidarnością wśród
nich znanego i zasłużonego opozycjonistę Jerzego Przybylskiego.

Ekspozycja „Tu rodziła się »Solidarność«” IPN ma na celu ukazanie ogólnopolskich



masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawy składają się z części
ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie
„Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach wystawowych
są prezentowane w języku polskim i angielskim.

Pierwszą z 53 wystaw „Tu rodziła się Solidarność” uroczyście otworzył prezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek 1 lipca 2020 r. w Mielcu, na pl. Armii Krajowej.

Miesiące wakacyjne były świadkami kolejnych odsłon tej unikatowej wystawy, tworzących
„Biało-czerwony szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Jej poszczególne regionalne wydania
zaprezentowane zostały ostatecznie w 53 miastach całej Polski, by 28 sierpnia stanąć
w komplecie na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Właśnie tutaj Jan Paweł II swoją homilią
w zesłanie Ducha Świętego 2 czerwca 1979 r. rzucił iskrę wolności, która zaowocowała rok
później powstaniem „Solidarności”.

W 2021 r. wystawa jest prezentowana w kolejnych miejscowościach.
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Latem 1980 roku Polacy, połączeni poczuciem wspólnoty, przeciwstawili się
komunistycznemu totalitaryzmowi.

Wprowadzenie podwyżek 1 lipca 1980 roku wywołało falę krótkich, spontanicznych



strajków, które rozlały się po kraju. Aby stłumić protesty, władze spełniały lokalne postulaty
robotników, lecz strajki obejmowały kolejne ośrodki. W połowie sierpnia zastrajkowała
Stocznia Gdańska. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który ogłosił 21
postulatów. Jednym z nich było powstanie wolnych związków zawodowych, popierane przez
setki zakładów pracy w całej Polsce.

W pamięci społecznej najsilniej zapisały się strajki w Trójmieście, Szczecinie i na Górnym
Śląsku, gdzie strajkujący podpisali porozumienia z władzą komunistyczną, ale od lipca do
września 1980 roku strajkowało w PRL 700 zakładów pracy. Trzeba pamiętać o masowym
charakterze tych wystąpień. Nie tylko w Gdańsku, lecz także w tych kilkuset miejscach,
czasem bardzo małych miejscowościach, rodziła się „Solidarność”, która zmieniła bieg
historii.

Więcej o strajkach lipcowo-sierpniowych ’80 na portalu przystanekhistoria.pl 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/sierpien-1980

