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Obchody 35-lecia powstania Solidarności
Walczącej Oddział Trójmiasto – Gdynia, 24-25
czerwca 2019
Wydarzenie otworzył dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu
Pamięci Narodowej.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

W auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu 24-25 czerwca odbywają się
obchody 35-lecia powstania Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto.

Wydarzenie otworzył dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

– Gdy zaczynaliście kolejny etap swej działalności w roku
1984, niewiele było nadziei. Struktury konspiracyjne słabły,
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niektórzy wręcz uważali, że Solidarność to zamknięta karta.
Ale wy, w mieście Sierpnia’80, w mieście wielkiego strajku,
powiedzieliście wyraźnie „nie” komunizmowi. 
Powiedzieliście „nie” po raz kolejny pod sztandarem
Solidarności Walczącej – mówił.

– Solidarność Walcząca rzuciła wyzwanie systemowi
komunistycznemu. Bogata o doświadczenia historyczne,
wiedziała, że z komunistami się nie rozmawia, bo komuniści
nie są partnerem, oni nigdy nie dotrzymają umów i służą
obcemu mocarstwu. A stan wojenny był tego dowodem. Wy
wyraźnie mówiliście, że chcecie komunistów pozbawić
władzy – dodał.

Następnie prezes IPN wręczył honorowe odznaczenia Solidarności Walczącej zasłużonym
działaczom SW.

Po uroczystości rozpoczął się pierwszy panel pt. „Początki Solidarności Walczącej w
Trójmieście” z udziałem Ewy Kubasiewicz-Houee, Andrzeja Kołodzieja oraz Zofii
Kwiatkowskiej.  

IPN podczas obchodów reprezentowali także prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk
oraz Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.

AKTUALIZACJA: W drugiej części uroczystości do świętujących dołączył Mateusz
Morawiecki, premier RP, który wręczył działaczom SW odznaczenia państwowe. 
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– Nie byłoby dzisiejszej Polski bez was, bez Solidarności
Walczącej. Sam czuję się dzieckiem Solidarności Walczącej,
małym trybikiem, śrubeczką w tej machinie, którą
zbudowaliście. Zwłaszcza starsi o parę lat, o pokolenie ode
mnie działacze, którzy ofiarnie poświęcali swoje życie,
często karierę zawodową, dla dobra naszej ojczyzny – mówił
szef rządu.

Premier przyznał, że dla niego Solidarność Walcząca „łączyła romantyzm celów i
pozytywizm środków”.

– Chcę przypomnieć jedną kwestię, która była waszym
znakomitym wynalazkiem, o którym słyszeliśmy już
wówczas. Jeden z działaczy Solidarności Walczącej Jan
Białostocki wymyślił nadajnik jeżdżący w samochodzie i
odtwarzana taśma z audycją była słyszana w promieniu
bodajże kilkuset metrów, ale ze względu na to, że samochód
się przemieszczał, to Służba Bezpieczeństwa nie mogła
namierzyć w prosty sposób tego urządzenia. Ta inwencja
połączona z techniką, wyobraźnia z tą odwagą tworzyła
takie kłopoty Służbie Bezpieczeństwa, że gdzieś Kiszczak
powiedział, iż trzeba rzucić wszelkie siły, wszelkie środki do
zwalczenia Solidarności Walczącej, a było to już po połowie
lat 80. – dodał.

AKTUALIZACJA:

Trwa drugi dzień obchodów 35-lecia powstania Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto. 
 

– Program SW przewidywał, że w razie mordowania członków
organiacji, Solidarność Walcząca będzie się bronić.
Zbieraliśmy, a nawet zaczęliśmy produkować broń –
powiedział Roman Zwiercan podczas panelu "Przygotowania
SW do stawiania czynnego oporu".

 

– Dwa razy strzeliłem z pistoletu do esbeków w obronie
własnej – dodał Andrzej Kołodziej.



 
W gdyńskiej stoczni przygotowano linię produkcyjną i wyprodukowano prototyp pistoletu
maszynowego. Dokumentację otrzymał z zagranicy Andrzej Kołodziej, a produkcję
zorganizował Roman Zwiercan.

PROGRAM OBCHODÓW

24.06.2019 

10:30 - 11:35

Wystąpienie dr. Jarosława Szarka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

panel: Początki SW w Trójmieście  
moderator: Marek Czachor 

Paneliści: 
Ewa Kubasiewicz - Houee 

Andrzej Kołodziej 
Zofia Kwiatkowska 
Kornel Morawiecki 

11:40 - 12:30  
Wstęp o SWT Prezentacja książki "Wytrwali do końca" 

Danuta Sadowska 

13:45 - 13:55  
Część oficjalna Obchodów 

Wystąpienie Premiera Mateusza Morawieckiego na 35 lecie SW Trójmiasto 

13:55 - 14:30 
Wręczenie odznaczeń 

15:00 - 16:00  
Projekcja - premiera filmu "Solidarność Walcząca w Trójmieście" 

16:10 - 17:00 
panel: 100 lecie odzyskania niepodległości Polski. 1918 - 2018 - czas wielkich inwestycji. 

moderator: Paweł Zyzak 
Paneliści: 

Zbigniew Jagiełło 
Cezary Lesisz 
Artur Adamski 



Paweł Błażewicz 

17:00 - 18:45  
Projekcja filmu "Andrzej Kołodziej - bardzo polska opowieść" 

25.06.2019 

10.40 - 11.30  
panel: Doświadczenia opozycyjne i ich wpływ na uwolnienie potencjału gospodarczego

Polaków. 
moderator: Dorota Kania 

Paneliści: 
Grzegorz Oszast 

Piotr Medoń 
Cezary Godziuk 

Przemysław Cieszyński 

11:40 - 12:30  
panel: Przygotowanie do czynnego oporu 

moderator: Artur Adamski 
Paneliści: 

Aleksander Kozicki 
Roman Zwiercan 
Andrzej Kołodziej 

Jerzy Miotke 

12:40 - 13:30  

panel: Działalność SW w Trójmieście, Wydawnictwo PETIT Radio SW Kontrwywiad - nasłuch
radiowy, AFI

moderator: Grzegorz Oszast 
Paneliści: 

Jerzy Kanikuła 
Jacek Parzych 
Jan Białostocki 

Małgorzata Zwiercan 

13:40 - 14:20  
Druk prasy podziemnej SW i dla zaprzyjaźnionych środowisk 

PU, Tarcza, 
Współpraca SWT z innymi organizacjami. 

Paneliści: 



Jerzy Kanikuła 
Jacek Parzych 
Mariusz Roman
Marek Czachor

W trakcie trwania obchodów funkcjonowały dwie pokazowe konspiracyjne drukarnie –
powielaczowa i sitodrukowa. Jednym z drukarzy demonstrujących konspiracyjną
technikę będzie Leszek Jaranowski – działacz podziemia antykomunistycznego, drukarz
niezależnych pism podziemnych.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Udział w Obchodach 35-lecia SW Oddział Trójmiasto jest bezpłatny. Wystarczy się
zarejestrować  na stronie www.rejestracja.wizjarozwoju.pl wybierając opcję "Udział
bezpłatny". Uczestnicy uroczystości będą mieli dostęp do wszystkich wydarzeń podczas
Forum Wizja Rozwoju.

Polecamy publikację Instytutu Pamięci Narodowej

 

oraz portal IPN Solidarność Walcząca w dokumentach

sw.ipn.gov.pl/
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