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82. rocznica utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego i Szarych Szeregów – Trójmiasto, 27
września 2021
W uroczystościach uczestniczył prof. Mirosław Golon, dyrektor
IPN Gdańsk.

Pierwsza z uroczystości z udziałem kombatantów, przedstawicieli władz państwowych i
samorządowych, Wojska Polskiego, duchowieństwa, uczniów i nauczycieli odbyła się w
Sopocie 27 września przy pomniku Armii Krajowej. Głos zabrał m.in. prof. Mirosław Golon,
dyrektor IPN Gdańsk.

– Dzisiaj składamy hołd odwadze. Odwadze naszych
przodków, którzy uczestniczyli w wielkim trudzie budowania
struktur Polskiego Państwa Podziemnego. To oni zbudowali
„pancerz duchowy” i fundament moralny, z których
korzystały następne pokolenia – podkreślił na wstępie.

– To na tym pancerzu i na tym fundamencie Polacy budowali
opór w okresie stalinowskim, budowali opozycję w okresie
po Październiku ’56. To na tych samych wartościach, w roku
1980, na Wybrzeżu, zrodziła się Solidarność – duchowy
kontynuator Polskiego Państwa Podziemnego i Armii
Krajowej – dodał.
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Podczas obchodów dyrektor IPN Gdańsk z rąk kapitana Tomasza Kuplickiego otrzymał Złoty
Medal 30-lecia Działalności Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej.

– Traktuję to zaszczytne wyróżnienie jako wyraz
podziękowania dla całego oddziału gdańskiego IPN, który
współpracuje ze środowiskiem dawnych żołnierzy Armii
Krajowej od wielu lat – zaznaczył prof. Golon. 
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Następnie złożone zostały wiązanki kwiatów pod sąsiednim obeliskiem dedykowanym
sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danucie Siedzikównie „Ince”.

Również mieszkańcy Gdyni oddali cześć żołnierzom Armii Krajowej. Uroczystość, w której
uczestniczył dyrektor IPN Gdańsk, odbyła się na Skwerze Kościuszki.

Obchody odbyły się również pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku.
Delegacja IPN złożyła kwiaty pod monumentem, a także pod pomnikiem upamiętniającym
harcerzy zamordowanych podczas II wojny światowej.
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PROGRAM

SOPOT
godz. 10.00, ulica Armii Krajowej 101 (naprzeciwko Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego)

Uroczystości przy pomniku Armii Krajowej.

Po głównej uroczystości kwiaty złożone zostaną także pod sąsiednim obeliskiem dedykowanym
Żołnierzowi Niezłomnemu, sanitariuszce 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danucie
Siedzikównie „Ince”.

 

GDYNIA
godz. 12.00, Skwer Kościuszki

Uroczystości przy pomniku W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej.

 

GDAŃSK
godz. 17.00, Targ Rakowy

Uroczystości pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

Przedstawiciele IPN złożą także kwiaty przy położonym nieopodal pomniku poświęconym
harcerkom i harcerzom Wolnego Miasta Gdańska pomordowanym w czasie II Wojny
Światowej. Dzień wcześniej (w niedzielę) odbędzie się Msza święta w intencji twórców
Polskiego Państwa Podziemnego 1939–1945 oraz kombatantów Bazylice Mariackiej w
Gdańsku (ul. Podkramarska 5).

 

Uroczystości organizują władze miasta Sopotu, Gdyni i Gdańska. Weźmie w nich udział
delegacja Oddziału IPN w Gdańsku na czele z dyrektorem, prof. Mirosławem Golonem.
Zapraszamy.

***
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Dzień wcześniej, 26 września, odbędą się w Bydgoszczy uroczystości – państwowy
pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych – z udziałem centralnych władz IPN. Organizatorem
uroczystości bydgoskich jest prezes IPN dr Karol Nawrocki i wojewoda kujawsko-pomorski
Mikołaj Bogdanowicz (komunikat na naszej stronie),

Zapraszamy.
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