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Obchody 40. rocznicy Powstania Solidarności
Walczącej – Gdynia, 23–24 czerwca 2022
W uroczystej gali obchodów wzięła udział delegacja Instytutu
Pamięci Narodowej.

W czerwcu 1982 roku we Wrocławiu, z inicjatywy Kornela Morawieckiego została założona
podziemna, antykomunistyczna organizacja Solidarność Walcząca. W tym roku obchodzimy
40. rocznicę tego wydarzenia.

Gdyńskie uroczystości powstania SW odbywają się w dniach 23–24 czerwca br. w Sali
Koncertowej Zarządu Portu Gdynia SA. Rozpoczęły się one w czwartek (23 czerwca) od
pięciu debat o charakterze historycznym i wspomnieniowym pt.: „Historia pisma
«Solidarność Walcząca»”, „Rada Solidarności Walczącej”, „Wasyl Stus – poeta –
zapomniany bohater Ukrainy?”, „Działalność wydawnicza SW – próba bilansu”, „Wsparcie
przez SW opozycji w krajach bloku sowieckiego. Wydział Wschodni Solidarności Walczącej”.
Debatom towarzyszyło wręczenie „Medali 40-lecia SW”.

Zwieńczeniem pierwszego dnia gdyńskich obchodów była uroczysta gala. W jej programie
miało miejsce wręcznie okolicznościowych odznaczeń przez wojewodę pomorskiego
Dariusza Drelicha. Małgorzata Zwiercan – komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy –
odczytała list prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Honorowymi gośćmi
wydarzenia byli kombatanci z Solidarności Walczącej. 

Wydarzenie uświetniło patriotyczne widowisko słowno-muzyczne zespołu „Sonanto”. W
jego trakcie miał premierę skomponowany na tę okoliczność utwór pt. „Niosę Ciebie
Polsko”.

Oddział IPN w Gdańsku reprezentowała delegacja na czele z naczelnikiem Oddziałowego
Biura Badań Historycznych dr. Danielem Czerwińskim i zastępcą dyrektora Oddziału IPN w
Warszawie Zbigniewem Siedlewskim.

Gdyńskim obchodom towarzyszyły liczne wydarzenia towarzyszące, w tym okolicznościowe
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wystawy. Goście wydarzenia otrzymali publikacje o historii „Solidarności”, wydane przez
Instytut Pamięci Narodowej.

Drugiego dnia obchodów delegacja Oddziału IPN w Gdańsku na czele z naczelnikiem
Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr. Danielem Czerwińskim złożyła kwiaty pod
pomnikiem Ofiar Grudnia '70 w Gdyni. Kwiaty złożyły również delegacje SW.

Pełen program obchodów w Gdyni i Warszawie (odbywających się w dniach 25–26 czerwca
br.) dostępny jest w załączniku.
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Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz
Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
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