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Spacer historyczny „Śladami Maja '88 w
Gdańsku” – 17, 19 maja 2018
Z okazji 30. rocznicy strajków w Stoczni Gdańskiej odbyły się
dwa spacery historyczne „Śladami Maja '88 w Gdańsku”.
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17  maja  wraz  z  uczniami  Gdańskiego  Liceum  Autonomicznego,  a  dwa  dni  później
(w ramach Nocy Muzeów) z mieszkańcami Trójmiasta, udaliśmy się na wędrówkę przez
tereny  postoczniowe  (m.in.  Pomnik  Poległych  Stoczniowców,  Brama  nr  2,  sala
BHP, budynek Dyrekcji SG), by po 2 godzinach zakończyć spotkanie pod Kościołem św.
Brygidy.  Były  to  ważne  punkty  na  mapie  społecznego  oporu  w  Gdańsku  w  czasie
omawianych wydarzeń. 

Uczestnicy  spaceru  mieli  okazję  wysłuchać  wspomnień  działaczy  podziemia  i  organizatorów
strajków  majowych  1988  roku:  Mariusza  Popielarza  (działacza  NZS  i  organizatora  strajku
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solidarnościowego  na  UG),  Mariusza Wilczyńskiego  (drukarza  podziemnej  FMW,  redaktora
pism  strajkowych  w  Stoczni),  Jana  Górczaka  (współorganizatora  strajku  w  Stoczni)
oraz  Józefa  Drogonia  (organizatora  struktur  podziemnej  „S”  w  Gdańskich
Zakładach  Rafineryjnych).  Każdy  uczestnik  spaceru  otrzymał  przygotowaną  specjalnie  na  tę
okazję  jednodniówkę  z  obszernym  wyborem  prasy,  rysem  historycznym  i  kalendarium
wydarzeń.   

Po  terenach  postoczniowych  oprowadzał  Jarosław  Żurawiński  (Morska  Fundacja
H is toryczna) ,  natomiast  po l i tyczne  i  spo łeczne   pod łoże  wydarzeń
zaprezentował  Arkadiusz  Kazański  (IPN  Gdańsk).  Spotkania  poprowadzili  Piotr
Wyszomirski z Fundacji Pomysłodalnia oraz Bartosz Januszewski z pionu edukacyjnego
IPN Gdańsk. 

Organizatorem  wydarzenia  był  Pomorski  Historyczny  Klub  Turystyczny  „Szlakami
pamięci”, działający w ramach gdańskiego Oddziału IPN. 


