
 

OBCHODY XXX-LECIA NARODZIN NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
GDAŃSK -  SOPOT - GDYNIA, SIERPIEŃ 2010 

W ulotce oprócz wydarzeń, w których bezpośredni udział mają Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” lub gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, wymieniono również niektóre z pozostałych inicjatyw wpisujących się w obchody 
30-lecia narodzin NSZZ „Solidarność” w Trójmieście.  

Szczegółowe informacje na stronach: www.ipn.gov.pl (dział Aktualności) oraz www.solidarnosc.org.pl. 

13 sierpnia (piątek), siedziba NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 (I i II piętro) 

Otwarcie i prezentacja  wystawy fotograficznej „Drogi Solidarności 1980 – 2010” (g. 11.00) 

14 sierpnia (sobota), Sala Morska Ratusza Głównego Miasta Gdańska 

Wernisaż wystawy „Ślady – nadzieje – 1970 – 1980 – 2010. Andrzej Piwarski – malarstwo – rysunek” (g. 17.00) 

15 sierpnia (niedziela), Gdynia, Skwer Kościuszki - al. Jana Pawła II 

XVI. Międzynarodowy Energa Maraton „Solidarności” (g. 9.35-15.00, na trasie Gdynia-Gdańsk), oficjalne uroczystości 
30-lecia NSZZ „Solidarność” w Gdyni (g. 15.00), m.in. otwarcie repliki bramy stoczniowej, prezentacja wystaw 
plenerowych, wieczorne koncerty zespołów „Kryzys” i „Mr. Zoob”  

16 sierpnia (poniedziałek), kościół pw. św. Brygidy w Gdańsku 

Oficjalne otwarcie bloku wystaw „Księża Męczennicy” (g. 14.00) poświęconych:  
bł. ks. Jerzemu Popiełuszce,   ks. Romanowi Kotlarzowi,   ks. Władysławowi Gurgaczowi, ks. Stefanowi Niedzielakowi, 
ks. Stanisławowi Suchowolcowi i ks. Sylwestrowi Zychowi  

20 sierpnia (poniedziałek), Dwór Artusa w Gdańsku 

Ceremonia wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańsk „Neptuny 2010” oraz oficjalne otwarcie festiwalu 
„Solidarity of Arts” (g. 20.00)  

21 sierpnia (sobota), Targ Węglowy w Gdańsku 

Widowisko jazzowe „Możdżer+”  - w ramach festiwalu „Solidarity of Arts” (g. 20.30) 

24 sierpnia (wtorek),  Sala BHP, teren Stoczni Gdańskiej 

Uroczyste otwarcie Sali BHP i prezentacja wystawy „Jest jedna «Solidarność»” oraz wystawy plenerowej „Co nam 
dała solidarność? – «Solidarność» oczami młodych”, otwarcie ekspozycji „«Solidarność» na kartach historii – w 
wydawnictwach IPN 2001-2010” oraz stoiska z książkami IPN (g. 11.00) 



25 sierpnia (środa) – Sala BHP, teren Stoczni Gdańskiej 

Promocja wydawnictw: „Kryptonim «Klan»” oraz „Gdański Sierpień ’80” (g. 16.00-17.00), prezentacja albumów:  
„NZS 1980-1989. Obrazy” oraz  „Solidarność sierpień 1980 - sierpień 1989” (g. 17.00-18.00) 

26 sierpnia (czwartek) – Sala BHP, teren Stoczni Gdańskiej 

Wystąpienie dr K. Maniewskiej pt. „Projekt upamiętnienia ostatnich dni Wielkiego Kapelana «Solidarności»  
w Sanktuarium bł. ks. J. Popiełuszki” (g. 15.30-15.50), promocja wydawnictwa „Zarys historii NSZZ «Solidarność» 
Regionu Elbląskiego (1980-1989)” (g. 16.00-16.30), prezentacja wydawnictw „Encyklopedia «Solidarności» (tom I)” 
oraz „NSZZ «Solidarność» 1980-1989” (g. 16.30-17.30) 

27 sierpnia (piątek) – Gdańsk * 

Prezentacja wystawy poświęconej historii parafii św. Brygidy  (kościół pw. św. Brygidy, g. 9.00), konferencja 
naukowa „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność» na Pomorzu i Kujawach w latach 1980-1989” 
(sala AKWEN i zwiedzanie Sali BHP g. 10.00-12.00, Wydział Historyczny UG g. 13.00-18.30) 

28 sierpnia (sobota) – Gdańsk * 

Konferencja naukowa „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność» na Pomorzu i Kujawach w latach 
1980-1989” (Wydział Historyczny UG, g. 10.00-15.00) 

*  konferencji towarzyszy blok  10 wystaw „Wokół «Solidarności»” oraz prezentacje wybranych publikacji IPN, m.in. „Koniec 
pewnej epoki. Wybory 1989 r. w woj. szczecińskim”, „Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 
1976/1989/1990” 

29 sierpnia (niedziela) - Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku 

Premiera symfonii VIVO XXX Pawła Mykietyna - w ramach festiwalu „Solidarity of Arts” (g. 19.00) 

29-30 sierpnia (niedziela-poniedziałek) – Hotel Sheraton w Sopocie 

Międzynarodowa konferencja EZA „Partnerstwo w Polityce Społecznej – Teoria i Doświadczenia Praktyczne”  
(29.08 g. 10.00-19.00 , 30.08 g. 9.00-13.00)   

30 sierpnia (poniedziałek) – Sala Widowiskowo-Sportowa w Gdyni  

Uroczysty Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (g. 10.00), uroczysty 24. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” (g. 16.00), prezentacja wystaw:  „SB wobec «Solidarności» w latach 1980-1981”, „Zaczęło się w Lipcu. 
«Solidarność» w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980-1989” oraz „«Solidarność» – droga do niepodległości”, także 
prezentacja publikacji „Sierpień ’80 w Gdyni”  

31 sierpnia (wtorek) – Plac  Solidarności w Gdańsku oraz teren Stoczni Gdańskiej 

Uroczysta msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego połączona ze 
święceniem sztandarów i odsłonięciem pamiątkowych tablic (g. 12.00), widowisko plenerowe „«Solidarność» – Twój 
Anioł wolność ma na imię” (g. 21.00)  
 
 
 
 
 
działania edukacyjne: Od 13 września do końca października br. przeprowadzone zostaną także warsztaty historyczne połączone 
z wycieczkami „Śladami Sierpnia ’80 w Gdańsku” oraz gry uliczne „Gdańsk 1980”.  


