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Tadek Polkowski w Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Odbył się wyjątkowy
koncert IPN Oddział w Gdańsku i Radia Gdańsk –
27 lutego 2022
Tadek Firma Solo w swojej twórczości upamiętnia zbrojne
podziemie antykomunistyczne działające po zakończeniu II
wojny światowej.

W sali koncertowej Radia Gdańska 27 lutego z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych odbył się wyjątkowy koncert Tadka Polkowskiego – Tadek Firma Solo.

– Żołnierze Wyklęci po II wojnie światowej nie złożyli broni,
ale przyczyniając się wcześniej do zwycięstwa nad III
Rzeszą, uznali, że aby Polska była w pełni niepodległa,
muszą z ojczyzny wypędzić Sowietów. Dzięki ich oﬁerze
komuniści nie byli wstanie skomunizować naszego kraju –
zniszczyć Kościoła oraz odebrać polskim chłopom ziemi.
Pamiętajmy dzisiaj o oﬁerze jaką Żołnierze Wyklęci ponieśli
w walce o niepodległość – podkreślił w przemówieniu
poprzedzającym koncert dr Paweł Warot, dyrektor IPN
Oddział w Gdańsku.

Odniósł się również do sytuacji międzynarodowej.

– Żołnierze ukraińscy toczą obecnie walkę z wojskiem
rosyjskim (…). To oni walczą dzisiaj również o naszą
wolność. Walczą o wolność całej Europy – zaznaczył

– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypomina
nam o takich wartościach jak patriotyzm, honor, odwaga,
niepodległość, wolność. Pokazuje też jak ważna jest
determinacja i gotowość do obrony tych wartości nawet w
najtrudniejszych warunkach – mówił dr Adam Chmielecki,
prezes Radia Gdańsk.

Transmisja koncertu miała miejsce żywo na antenie Radia Gdańsk oraz Facebooku Radia
Gdańsk.
Retransmisja na kanale IPNtv 6 marca, godz. 18.00.
Organizator: Radio Gdańsk. Współorganizator: IPN Oddział w Gdańsku.
Fot. Roman Jocher/Radio Gdańsk

Tadek Polkowski (właśc. Tadeusz, ur. 26 sierpnia 1982 w Krakowie) – raper, syn pisarza
Jana Polkowskiego. Współzałożyciel i wieloletni członek zespołu hip-hopowego Firma.
Od 2011 występuje samodzielnie jako Tadek Firma Solo. W swojej twórczości solowej
upamiętnia żołnierzy wyklętych, zbrojne podziemie antykomunistyczne działające po
zakończeniu II wojny światowej, postaci historyczne takie jak Witold Pilecki, August Emil
Fieldorf czy Danuta Siedzikówna.
Wziął udział w akcji „Ratujmy Roja”, otwarciu stałej ekspozycji w Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie oraz był członkiem honorowego komitetu poparcia Marszu Niepodległości.
Występował na wielu koncertach o tematyce patriotycznej oraz współorganizował koncert
„Tajne Komplety” w Krakowie. Od 2012 roku jest organizatorem akcji „Rodacy –
Bohaterom”, a od 2014 roku jest członkiem Komitetu Honorowego Fundacji „Łączka”.
Współpracuje z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Rzeszowie wyróżnił go w 2015 roku nagrodą „Świadek Historii” (źródło: nowynapis.eu).

