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Prezentacja wystawy IPN „Tu rodziła się
»Solidarność«” – Gorzów Wielkopolski, 26 marca -
30 kwietnia 2021
40-lecie narodzin NSZZ „Solidarność” było jednym z
najważniejszych rocznicowych wydarzeń w 2020 roku. Instytutu
Pamięci Narodowej pod hasłem „Tu rodziła się Solidarność”
prowadził szereg działań edukacyjnych, a ich owocem była
wystawa o tym samym tytule prezentowana w 53 polskich
miastach. Zarówno tych dużych jak Szczecin czy ale również
mniejszych miejscowościach, gdzie latem 1980 r. powiał duch
Polski niepokornej. Dzięki naszym działaniom przypomnieliśmy,
ale i odkryliśmy bohaterów tamtego czasów. W 2021 r. wystawa
doczekała się kolejnych odsłon i odwiedzi kolejne miasta - w
tym Gorzów.
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Z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Szczecinie przygotował drugą edycję wystawy "Tu rodziła się
>>Solidarność<<". 

Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych. Prezentacja
przygotowana przez Oddział w Szczecinie odnosi się do początków „Solidarności” w
Gorzowie Wielkopolskim, Kołobrzegu, Policach oraz  Trzebiatowie.

Gorzów Wielkopolski był jednym z ważnych polskich ośrodków przemysłowych, silnie
zaangażowanym w proces tworzenia NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. Gorzów i województwo
stanowiło silny ośrodek „Solidarności”. W województwie gorzowskim Związek liczył ok. 120
tys. członków, co przekładało się na blisko 500 komisji zakładowych. 

Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim. W tym wielkim
zwycięstwie, jaką była, jaką jest polska „Solidarność” mają udział miliony -najczęściej-
anonimowych osób. Tą wystawą chcemy złożyć im hołd.

Podczas otwarcia wystawy, w rygorze obowiązujących zasad bezpieczeństwa
epidemicznego, obecni byli: dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Paweł
Skubisz, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński, przedstawiciel
NSZZ "Solidarność" Krzysztof Gonerski oraz p.o. naczelnika Biura Edukacji Narodowej w
Szczecinie – dr Sebastian Kaniewski.

Koordynatorem wystawy i autorem regionalnej odsłony jest Mateusz Lipko z Oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej w Szczecinie. 

Wystawa będzie prezentowana do 30 kwietnia 2021 r. 

Zapraszamy do indywidualnego zwiedzania wystawy.
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Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie.
W sierpniu 1980 r. na skraju komunistycznego imperium sowieckiego narodził się wielki,
pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” to 10 milionów
formalnych członków – był to największy związek zawodowy na świecie.  „Solidarność” była
owocem marzeń, cierpień i działań Polaków od Żołnierzy Wyklętych przez konspirację
młodzieżową 1949-56 po uczestników „polskich miesięcy”: Czerwiec ’56, Millenium ‘66,
Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec ’76. Nieocenione znaczenie przy powstaniu
„Solidarności” z jej pokojowym charakterem miała również działalność Kościoła pod
przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, co zaowocowało także pontyfikatem Jana
Pawła II i jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979 r. Polska „Solidarność” była 1980 r.
iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiemu imperium oraz uzależnionych
komunistycznych państw na czterech kontynentach. Przebudowie uległ świat
ukształtowany przez „zimną wojnę” po 1945 r. Efektem było wyzwolenie się wielu państw
spod zależności i okupacji Związku Sowieckiego od Litwy, Łotwy i Estonii po Gruzję. Dzięki
przełomowi zapoczątkowanemu przez “Solidarność” stało się także możliwe zjednoczenie
Niemiec. Polska „Solidarność” to triumf pokojowej siły ducha nad materialistycznym
komunistycznym imperium zła.



 


