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Działania IPN w 40. rocznicę narodzin
„Solidarności”

 

IPN CENTRALA, WARSZAWA
Warszawa Ursus 1 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

Warszawa, 21 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

Pułtusk, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Warszawa, 20 sierpnia 2020 – dyskusja online wokół książki Patryka Pleskota
„»Karnawał« po amerykańsku. Ambasada USA w Warszawie wobec wydarzeń w
Polsce od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r.”

Warszawa, 26 sierpnia 2020 – konferencja prasowa z udziałem prezesa IPN
Jarosława Szarka i red. nacz. tygodnika „Gość Niedzielny” ks. Adama Pawlaszczyka:
prezentacja nowego portalu „Twarze Solidarności”, nieznanych dotychczas
dokumentów sowieckich dotyczących „Solidarności” oraz przygotowanego na rocznicę
dodatku prasowego 

Portal „Twarze Solidarności” przygotowany przez katowicki oddział IPN wspólnie z
„Gościem Niedzielnym”

Warszawa, 28 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” –
FINAŁ OGÓLNOPOLSKI
Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował obchody 40. rocznicy powstania
„Solidarności” 1 lipca w Mielcu, prezentując tam wystawę „TU rodziła się
»Solidarność«”. Wystawa była pokazana tego dnia równocześnie w 17
miejscowościach w całej Polsce. Każda ekspozycja składa się z części
ogólnopolskiej oraz części regionalnej bądź lokalnej, ukazując powstawanie
„Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. 21 lipca i 14 sierpnia
Instytut otworzył wystawę w kolejnych miastach. Trasy wszystkich wystaw
regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie.

Gdańsk, 29 sierpnia 2020 – #Pamięć. Sierpień’80:  koncert i prezentacja płyty
w Radiu Gdańsk w 40. rocznicę powstania „Solidarności”

Dodatek historyczny o narodzinach Solidarności – „W Sieci Historii” nr 7-8/2020

„Sierpniowy przełom. 40. rocznica powstania Solidarności” – dodatek historyczny
IPN do „Gościa Niedzielnego”

Katalog wydawnictw IPN „Opozycja i opór społeczny w Polsce w latach
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1976–1989” 

Jarosław Szarek: Dwa zwycięstwa nad komunizmem – artykuł z „Biuletynu IPN” nr
7-8/2020

Spot „Narodziła się w Polsce...”

Spot promujący wystawę „TU rodziła się Solidarność” 

Spot zapowiadający wystawę „TU rodziła się Solidarność

„Wielka Solidarność”, czyli 100 godzin wspomnień bohaterów z okazji 40. rocznicy
strajków z sierpnia 1980 – wspólny projekt Instytutu Pamięci Narodowej i Radia
Gdańsk 

Audiobook „Gdyńscy komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni Gdynia”

Teledysk do nowej aranżacji nieoficjalnego hymnu „Solidarności”, czyli utworu
„Piosenka dla córki”

Infografiki historyczne – Narodziny Solidarności. Sierpień 1980 r.

IPN BIAŁYSTOK 
Suwałki, 1 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Łomża, 21 lipca 2020 –  otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Białystok, 31 lipca 2020 – konferencja prasowa dotycząca 40. rocznicy powstania
NSZZ „Solidarność" 

Białystok, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Białystok, 29 sierpnia 2020 – konferencja naukowa „Kościół rzymskokatolicki
wobec powstania i działalności NSZZ »Solidarność«”

Białystok, 29 sierpnia – 28 września 2020 – banner „Nie tylko Gdańsk. TU też
rodziła się Solidarność”

Białystok, od 29 sierpnia 2020 – prezentacja wystawy „Tu rodziła się
Solidarność” ze wszystkimi panelami lokalnymi 

Białystok, 30 sierpnia 2020 – obchody 40. rocznicy porozumień sierpniowych

Sokoły, 30 sierpnia 2020 – odsłonięcie krzyża na symbolicznym grobie ks.
Jerzego Popiełuszki i ks. Stanisława Suchowolca

31 sierpnia 2020 – promocja biuletynów Klubu Więzionych i Represjonowanych,
wydanych w formie folderu z pendrivem 

Łomża, Grajewo, od 5 września 2020 – prezentacja wystawy „Tu rodziła się
Solidarność” ze wszystkimi panelami lokalnymi 

PUBLIKACJA: Krzysztof Sychowicz, NSZZ „Solidarność” w województwie łomżyńskim
(1980-1981). Legalnie i zgodnie z prawem

2-minutowy film „Chodź, opowiem Ci o Solidarności” zawierający notacje –
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emisja na stronie FB 

spot „Narodziła się w Polsce” na telebimach/w autobusach w Białymstoku, Łomży i
Suwałkach, emitowany przez dwa tygodnie

Delegatura IPN w Olsztynie
Olsztyn, 1 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

Ostrołęka, 1 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

Mrągowo, 21 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

Ostróda, 14 sierpnia 2020 – przed Domem Kultury – otwarcie wystawy „TU
rodziła się »Solidarność«”

Olsztyn, 23 sierpnia 2020 – obchody 40. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność”

Olsztyn, 31 sierpnia 2020 – promocja III i IV tomu Encyklopedii  „Solidarności”.
Promocja  o godz. 12.oo w sali 160 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

IPN GDAŃSK  
Gdańsk, 26 czerwca 2020 – briefing prasowy poświęcony wystawie „TU rodziła
się Solidarność” oraz inicjatywom IPN Gdańsk w 40. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność”  

Tczew, 1 lipca 2020 – Bulwar Nadwiślański, godz. 12.00 – otwarcie wystawy „TU
rodziła się »Solidarność«”

Lębork, 21 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

Gdańsk, Gdynia, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się
»Solidarność«” oraz złożenie kwiatów pod pomnikami Ofiar Grudnia '70 w
Gdańsku i Gdyni i pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku

Gdańsk, 14 sierpnia 2020 – „Gdyńscy Komunardzi” – premiera audiobooka IPN
ze wspomnieniami Andrzeja Kołodzieja

Gdańsk, 21 sierpnia 2020 – wernisaż wystawy „Sierpień '80 – 40 lat minęło” 

Gdańsk – uroczystości 40. rocznicy powstania „Solidarności”
30 sierpnia 2020 – godz. 17.00, wręczenie Krzyży Wolności i
Solidarności w Sali BHP  (wstęp tylko za zaproszeniami)

30 sierpnia 2020 – od godz. 16.00, stoisko z publikacjami IPN dot.
historii „Solidarności” na Sali BHP w Gdańsku (przygotowaliśmy również
gratisy).

30 sierpnia 2020 – promocja wydawnictw IPN poświęconych
„Solidarności”, dyskusja z udziałem prezesa IPN Jarosława Szarka 

31 sierpnia 2020 – godz. 9.00, uroczyste odsłonięcie trzech tablic
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https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/102342,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Suwalki-Olsztyn-Ostroleka-1-lipca-20.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/102342,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Suwalki-Olsztyn-Ostroleka-1-lipca-20.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/102342,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Suwalki-Olsztyn-Ostroleka-1-lipca-20.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/103335,TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Mragowo-Lomza-21-lipca-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/103335,TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Mragowo-Lomza-21-lipca-2020.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106571,40-rocznica-powstania-NSZZ-Solidarnosc-Olsztyn-23-sierpnia-2020-r.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106571,40-rocznica-powstania-NSZZ-Solidarnosc-Olsztyn-23-sierpnia-2020-r.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/106571,40-rocznica-powstania-NSZZ-Solidarnosc-Olsztyn-23-sierpnia-2020-r.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/107972,Promocja-quotEncyklopedii-Solidarnosci-t-3quot-Olsztyn-31-sierpnia-2020-r.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/107972,Promocja-quotEncyklopedii-Solidarnosci-t-3quot-Olsztyn-31-sierpnia-2020-r.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/107972,Promocja-quotEncyklopedii-Solidarnosci-t-3quot-Olsztyn-31-sierpnia-2020-r.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/107972,Promocja-quotEncyklopedii-Solidarnosci-t-3quot-Olsztyn-31-sierpnia-2020-r.html
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/107972,Promocja-quotEncyklopedii-Solidarnosci-t-3quot-Olsztyn-31-sierpnia-2020-r.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101907,Briefing-prasowy-poswiecony-wystawie-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-oraz-inicjatywom.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101907,Briefing-prasowy-poswiecony-wystawie-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-oraz-inicjatywom.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101907,Briefing-prasowy-poswiecony-wystawie-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-oraz-inicjatywom.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101907,Briefing-prasowy-poswiecony-wystawie-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-oraz-inicjatywom.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101907,Briefing-prasowy-poswiecony-wystawie-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-oraz-inicjatywom.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101136,Inauguracja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-pomorskim-Tczew-1-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101136,Inauguracja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-pomorskim-Tczew-1-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101136,Inauguracja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-pomorskim-Tczew-1-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101136,Inauguracja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-pomorskim-Tczew-1-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/101136,Inauguracja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-pomorskim-Tczew-1-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/103086,Uroczyste-otwarcie-leborskiej-edycji-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-21-lipca-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/103086,Uroczyste-otwarcie-leborskiej-edycji-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-21-lipca-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/103086,Uroczyste-otwarcie-leborskiej-edycji-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-21-lipca-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/103086,Uroczyste-otwarcie-leborskiej-edycji-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-21-lipca-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105650,O-tej-wystawie-jest-glosno-Otworzylismy-gdynska-i-gdanska-edycje-wystawy-IPN-TU-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105650,O-tej-wystawie-jest-glosno-Otworzylismy-gdynska-i-gdanska-edycje-wystawy-IPN-TU-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105650,O-tej-wystawie-jest-glosno-Otworzylismy-gdynska-i-gdanska-edycje-wystawy-IPN-TU-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105650,O-tej-wystawie-jest-glosno-Otworzylismy-gdynska-i-gdanska-edycje-wystawy-IPN-TU-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105545,Gdynscy-Komunardzi-premiera-audiobooka-IPN-ze-wspomnieniami-Andrzeja-Kolodzieja-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105545,Gdynscy-Komunardzi-premiera-audiobooka-IPN-ze-wspomnieniami-Andrzeja-Kolodzieja-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105545,Gdynscy-Komunardzi-premiera-audiobooka-IPN-ze-wspomnieniami-Andrzeja-Kolodzieja-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105881,Zapraszamy-na-wernisaz-wystawy-Sierpien-03980-40-lat-minelo-Gdansk-21-sierpnia-2.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105881,Zapraszamy-na-wernisaz-wystawy-Sierpien-03980-40-lat-minelo-Gdansk-21-sierpnia-2.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/107210,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/107210,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/107210,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/106286,Promocja-wydawnictw-IPN-poswieconych-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/106286,Promocja-wydawnictw-IPN-poswieconych-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/106286,Promocja-wydawnictw-IPN-poswieconych-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106352,Uroczyste-odsloniecie-trzech-tablic-pamiatkowych-poswieconych-dzialaczom-Wolnych.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106352,Uroczyste-odsloniecie-trzech-tablic-pamiatkowych-poswieconych-dzialaczom-Wolnych.html


pamiątkowych poświęconych działaczom Wolnych Związków
Zawodowych: Alinie Pienkowskiej-Borusewicz, Magdalenie Modzelewskiej-
Rybickiej oraz Janowi Koziatkowi 

31 sierpnia 2020  – premiera 4. tomu „Encyklopedii Solidarności” oraz
prezentacja innych wydawnictw IPN na temat „Solidarności” 

31 sierpnia 2020 – godz. 12.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod
pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana (Przymorze)

31 sierpnia 2020 – godz. 13.00 – złożenie wiązanek kwiatów pod
pomnikiem Anny Walentynowicz - Wrzeszcz (org. Stowarzyszenie
Godność)

31 sierpnia 2020 – godz. 15.00 – uroczystości na placu Solidarności w
Gdańsku (wstęp tylko za zaproszeniami), godz. 17.00 – uroczysta msza
św. w Bazylice pw. św. Brygidy (wstęp tylko za zaproszeniami). W
oficjalnych uroczystościach weźmie udział delegacja Instytutu Pamięci
Narodowej z prezesem dr. Jarosławem Szarkiem

Gdynia – uroczystości 40. rocznicy powstania „Solidarności”
29 sierpnia 2020 – godz. 10.00, konferencja pt. „Geneza protestów
robotniczych na Wybrzeżu. Strajki w gdyńskich zakładach pracy w
sierpniu 1980 r.” (Zarząd Morskiego Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9) 

29 sierpnia 2020 – godz. 14.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar
Grudnia 1970 przy alei Solidarności 

29 sierpnia 2020 – godz. 15.15 – uroczystość wręczenia odznaczeń
Bohaterom Sierpnia 1980, przekazanie VIII tomu albumu Ludzie Sierpnia
’80 w Gdyni autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej, występ Krystyny Prońko

30 sierpnia 2020 – 10.45, złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Hilarego
Jastaka w Gdyni

30 sierpnia 2020 – godz. 11.00, msza święta w intencji bohaterów
Sierpnia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Gdańsk, 2–4 września 2020 – ogólnopolska konferencja naukowa „Pierwsza
»Solidarność«. Geneza, organizacja, konteksty”   

Sierpień '80 w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej IPN w Gdańsku –
prezentacja dokumentów 

PUBLIKACJA INTERNETOWA: Poznaj Jana Koziatka (1942-2017), działacza Wolnych
Związków Zawodowych Wybrzeża

Delegatura IPN w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 1 lipca 2020 – przed Urzędem Wojewódzkim, ul. Jagiellońska 3,

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106352,Uroczyste-odsloniecie-trzech-tablic-pamiatkowych-poswieconych-dzialaczom-Wolnych.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106352,Uroczyste-odsloniecie-trzech-tablic-pamiatkowych-poswieconych-dzialaczom-Wolnych.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106352,Uroczyste-odsloniecie-trzech-tablic-pamiatkowych-poswieconych-dzialaczom-Wolnych.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105929,Promocja-wydawnictw-IPN-poswieconych-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105929,Promocja-wydawnictw-IPN-poswieconych-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/105929,Promocja-wydawnictw-IPN-poswieconych-Solidarnosci-Gdansk-30-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80-z-udzialem-prezesa-IPN-dr-Jaroslawa-Szarka-29-30-s.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/106757,Obchody-gdynskiego-Sierpnia80.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/85572,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Pierwsza-Solidarnosc-Geneza-organizacja-konteks.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/85572,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Pierwsza-Solidarnosc-Geneza-organizacja-konteks.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/85572,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Pierwsza-Solidarnosc-Geneza-organizacja-konteks.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104840,Sierpien-03980-w-zbiorach-Archiwum-Instytutu-Pamieci-Narodowej-IPN-w-Gdansku.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104840,Sierpien-03980-w-zbiorach-Archiwum-Instytutu-Pamieci-Narodowej-IPN-w-Gdansku.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/96150,Poznaj-Jana-Koziatka-1942-2017-dzialacza-Wolnych-Zwiazkow-Zawodowych-Wybrzeza.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/96150,Poznaj-Jana-Koziatka-1942-2017-dzialacza-Wolnych-Zwiazkow-Zawodowych-Wybrzeza.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102093,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-kujawsko-po.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102093,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-kujawsko-po.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102093,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-kujawsko-po.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102093,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-kujawsko-po.html


godz.  – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Włocławek, 21 lipca 2020 – pl. Wolności – otwarcie wystawy „TU rodziła się
»Solidarność«” 

Toruń, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

IPN KATOWICE  
Gliwice, 23 czerwca – 4 października 2020 – prezencja wystawy „Oazy
wolności. Niezależny ruch wystawienniczy w latach 80.”

Tarnowskie Góry, 1–15  lipca 2020 – prezentacja wystawy „Tu rodziła się
Solidarność”

Bielsko-Biała, 17–28 lipca 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła się
»Solidarność«”

Jastrzębie Zdrój, 13–25 sierpnia 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła się
»Solidarność«”

Dąbrowa Górnicza, 30 lipca – 11 sierpnia 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła
się »Solidarność«”

Warszawa, 26 sierpnia 2020 – prezentacja serwisu internetowego „Twarze
Solidarności”, przygotowanego wspólnie z „Gościem Niedzielnym”

Portal „Twarze Solidarności” przygotowany przez katowicki oddział IPN wspólnie z
„Gościem Niedzielnym”

Dodatek prasowy IPN do tygodnika „Gość Niedzielny”, poświęcony 40. rocznicy
Sierpnia '80

Katowice,  24–25 września 2020 – konferencja naukowa „Z dala od centrum.
Sierpień 1980 na południu Polski w świetle działań partii i bezpieki” (organizowana
wspólnie przez IPN Katowice, IPN Kraków, IPN Rzeszów, IPN Wrocław)

Wojewódzki Konkurs Edukacyjny „Narodziny Solidarności – Sierpień ’80” (termin
nadsyłania prac – 15 września 2020)

Jan Jurkiewicz, Jedna dekada – trzy epoki. 1980-1989, red. Tomasz Kurpierz,
Jarosław Neja. Album fotograficzny poświęcony śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”

IPN KRAKÓW 
Tarnów, 1–20 lipca 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Nowy Sącz, 21 lipca – 13 sierpnia 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła się
»Solidarność«”

Kraków, 14–27 sierpnia 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła się
»Solidarność«” 

Kraków, 24 sierpnia 2020 – uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102093,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-kujawsko-po.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102093,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-kujawsko-po.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/102093,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-wojewodztwie-kujawsko-po.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104639,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Torun-14-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104639,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Torun-14-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104639,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Torun-14-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104639,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Torun-14-sierpnia-2020.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/104639,Uroczyste-otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Torun-14-sierpnia-2020.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/102165,Prezencja-wystawy-Oazy-wolnosci-Niezalezny-ruch-wystawienniczy-w-latach-80-Gliwi.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/102165,Prezencja-wystawy-Oazy-wolnosci-Niezalezny-ruch-wystawienniczy-w-latach-80-Gliwi.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/102165,Prezencja-wystawy-Oazy-wolnosci-Niezalezny-ruch-wystawienniczy-w-latach-80-Gliwi.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/101847,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Tarnowskie-Gory-1-lipca-2020.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/101847,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Tarnowskie-Gory-1-lipca-2020.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/101847,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Tarnowskie-Gory-1-lipca-2020.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/102762,Prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Bielsko-Biala-17-28-lipca-2020.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/102762,Prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Bielsko-Biala-17-28-lipca-2020.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/102762,Prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Bielsko-Biala-17-28-lipca-2020.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/102762,Prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Bielsko-Biala-17-28-lipca-2020.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/104390,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Jastrzebie-Zdroj-13-25-sierpnia-2.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/104390,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Jastrzebie-Zdroj-13-25-sierpnia-2.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/104390,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Jastrzebie-Zdroj-13-25-sierpnia-2.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/104390,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Jastrzebie-Zdroj-13-25-sierpnia-2.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/103425,Prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Dabrowa-Gornicza-30-lipca-11-sier.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/103425,Prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Dabrowa-Gornicza-30-lipca-11-sier.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/103425,Prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Dabrowa-Gornicza-30-lipca-11-sier.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/103425,Prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Dabrowa-Gornicza-30-lipca-11-sier.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/106709,Nieznane-dokumenty-sowieckie-oraz-nowy-portal-o-Solidarnosci-na-40-rocznice-jej-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/106709,Nieznane-dokumenty-sowieckie-oraz-nowy-portal-o-Solidarnosci-na-40-rocznice-jej-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/106709,Nieznane-dokumenty-sowieckie-oraz-nowy-portal-o-Solidarnosci-na-40-rocznice-jej-.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/106709,Nieznane-dokumenty-sowieckie-oraz-nowy-portal-o-Solidarnosci-na-40-rocznice-jej-.html
https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/
https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/106772,Sierpniowy-przelom-40-rocznica-powstania-Solidarnosci-dodatek-historyczny-IPN-do.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/106772,Sierpniowy-przelom-40-rocznica-powstania-Solidarnosci-dodatek-historyczny-IPN-do.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/edukacja/konkursy-historyczne/101004,Wojewodzki-Konkurs-Edukacyjny-Narodziny-Solidarnosci-Sierpien-80-Termin-nadsylan.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/edukacja/konkursy-historyczne/101004,Wojewodzki-Konkurs-Edukacyjny-Narodziny-Solidarnosci-Sierpien-80-Termin-nadsylan.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/101994,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Tarnow-1-lipca-2020.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/101994,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Tarnow-1-lipca-2020.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103047,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Nowym-Saczu.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103047,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Nowym-Saczu.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103047,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Nowym-Saczu.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103047,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Nowym-Saczu.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/103047,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Nowym-Saczu.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104016,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Krakowie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104016,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Krakowie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104016,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Krakowie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/104016,Wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Krakowie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106130,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-dawnym-dzialaczom-opozycji.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106130,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-dawnym-dzialaczom-opozycji.html


Solidarności dawnym działaczom opozycji

27 sierpnia 2020 –  rocznicowy dodatek prasowy do „Dziennika Polskiego” i
„Gazety Krakowskiej”, przygotowany przez historyków z krakowskiego IPN

Kraków, 29 sierpnia 2020 – uroczystość wręczenia medali „Dziękujemy za
wolność”, organizowana  przez Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”, z udziałem
dyrektora krakowskiego oddziału IPN dr. hab. Filipa Musiała

Olkusz, 31 sierpnia – 15 września 2020, wystawa o historii „Solidarność” na
ziemi olkuskiej, w Wolbromiu, Bolesławiu, Kluczach

Kraków, 31 sierpnia 2020 – główne krakowskie uroczystości upamiętniające 40.
rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku oraz 40. rocznicę
narodzin NSZZ „Solidarność” z udziałem przedstawicieli krakowskiego oddziału
IPN. W programie msza święta w katedrze wawelskiej (godz. 17.30), po
nabożeństwie uroczystość pod Krzyżem Katyńskim na pl. o. Studzińskiego.

Kraków, 31 sierpnia – 14 września 2020, pl. Szczepański – wystawa
przygotowywana przez NSZZ „Solidarność” Region Małopolska we współpracy z
Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie oraz
Oddziałem IPN w Krakowie. Prezentacja twórczości działacza związku Janusza
Gniadka, przewodniczącego KZ w Budochem Kraków, który zginął w
niewyjaśnionych okolicznościach we wrześniu 1983 r.

Wadowice, 6 września 2020 – koncert w 40. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność”, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Passionart

Kraków, 9 września 2020 – promocja czwartego tomu „Encyklopedii
Solidarności”. Spotkanie połączone z prezentacją materiałów archiwalnych TVP
dotyczących „Solidarności”.

Kraków, 18 września 2020 – uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i
Solidarności (organizowana przez Stowarzyszenie NZS 1980, we współpracy z IPN)

Kraków, 21 września 2020 – uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i
Solidarności 

Katowice,  24–25 września 2020 – konferencja naukowa „Z dala od centrum.
Sierpień 1980 na południu Polski w świetle działań partii i bezpieki” (organizowana
wspólnie przez IPN Katowice, IPN Kraków, IPN Rzeszów, IPN Wrocław)

Plakat okolicznościowy na słupach ogłoszeniowych w Krakowie

Spot wideo wyświetlany w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie.

Delegatura IPN w Kielcach
Końskie (woj. świętokrzyskie), 1 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła
się »Solidarność«” 

Starachowice, 21 lipca – 13 sierpnia 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła się

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106130,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-dawnym-dzialaczom-opozycji.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/107444,Porozumienia-Sierpniowe-40-rocznica-1980-2020-Dodatek-prasowy-do-pobrania-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/107444,Porozumienia-Sierpniowe-40-rocznica-1980-2020-Dodatek-prasowy-do-pobrania-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/107444,Porozumienia-Sierpniowe-40-rocznica-1980-2020-Dodatek-prasowy-do-pobrania-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107747,W-Krakowie-wreczono-medale-Dziekujemy-za-wolnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107747,W-Krakowie-wreczono-medale-Dziekujemy-za-wolnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107747,W-Krakowie-wreczono-medale-Dziekujemy-za-wolnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107747,W-Krakowie-wreczono-medale-Dziekujemy-za-wolnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107747,W-Krakowie-wreczono-medale-Dziekujemy-za-wolnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107747,W-Krakowie-wreczono-medale-Dziekujemy-za-wolnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/107390,Uroczystosci-w-40-rocznice-podpisania-Porozumien-Sierpniowych-Krakow-31-sierpnia.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/67609,Galeria-Plakatu-IPN-w-Krakowie-Materialy-edukacyjne-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/102042,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Konskie-woj-swietokrzyskie-1-lipca-2.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/102042,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Konskie-woj-swietokrzyskie-1-lipca-2.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/102042,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Konskie-woj-swietokrzyskie-1-lipca-2.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/102984,W-Starachowicach-zaprezentowano-wystawe-TU-rodzila-sie-Solidarnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/102984,W-Starachowicach-zaprezentowano-wystawe-TU-rodzila-sie-Solidarnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/102984,W-Starachowicach-zaprezentowano-wystawe-TU-rodzila-sie-Solidarnosc.html


»Solidarność«”

Kielce, 31 sierpnia 2020 – otwarcie Biblioteki Solidarności oraz prezentacja
wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” połączone z promocją broszury „Zrodził nas
sierpniowy bunt robotników Wybrzeża. Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność
1980–1981” 

Kielce, 31 sierpnia 2020 – godz. 16.30, otwarcie wystawy „TU rodziła się
Solidarność”, skwer Stefana Żeromskiego 

Kielce, 31 sierpnia 2020 – godz. 17.20, złożenie kwiatów przed tablicą
upamiętniającą powstanie NSZZ „Solidarność«, skwer im. Stefana Żeromskiego

 IPN LUBLIN
Świdnik, 1 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Świdnik, 11 lipca 2020 – obchody 40. rocznicy Świdnickiego Lipca

Lublin, 13/14 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Lublin, 23 lipca 2020 – „40. rocznica Lubelskiego Lipca” – audycja
anglojęzyczna z udziałem dr. Katarzyny Zawadki z IPN Lublin 

Lublin, 28 lipca 2020 – „Lubelski Lipiec ’80 poprzedził polski Sierpień” – audycja
z udziałem dr. Marcina Dąbrowskiego z IPN Lublin

Z archiwum lubelskiego IPN. Dokumenty dot. Lubelskiego Lipca 1980 cz. 1

Z archiwum lubelskiego IPN. Dokumenty dot. Lubelskiego Lipca 1980 cz. 2

„Bezpośrednią przyczyną strajku był kotlet?” – wywiad Wojciecha Pokory z
Marcinem Dąbrowskim z IPN Lublin w „Kurier WNET” – 4 lipca 2020

Dodatek prasowy IPN do „Naszego Dziennika” – Przed Sierpniem był Lipiec

Puławy, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

31 sierpnia 2020 – dodatek prasowy IPN z okazji Dnia Wolności i Solidarności

Delegatura w Radomiu
Radom, 1 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Kozienice, 21 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Pionki, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

IPN ŁÓDŹ 
Ostrów Wielkopolski, 1–20 lipca 2020 – wystawa „TU rodziła się
»Solidarność«”

Łódź, 21 lipca – 13 sierpnia 2020 – wystawa „TU rodziła się »Solidarność«”

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/102984,W-Starachowicach-zaprezentowano-wystawe-TU-rodzila-sie-Solidarnosc.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-oraz-prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-oraz-prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-oraz-prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-oraz-prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-oraz-prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-oraz-prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-oraz-prezentacja-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidar.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-i-wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Kielce-31-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-i-wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Kielce-31-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-i-wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Kielce-31-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-i-wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Kielce-31-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-i-wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Kielce-31-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-i-wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Kielce-31-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-i-wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Kielce-31-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/106631,Otwarcie-Biblioteki-Solidarnosci-i-wystawa-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-Kielce-31-.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102072,Otwarcie-wystawy-plenerowej-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Swidnik-1-lipca-2020.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102072,Otwarcie-wystawy-plenerowej-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Swidnik-1-lipca-2020.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102072,Otwarcie-wystawy-plenerowej-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Swidnik-1-lipca-2020.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102645,Obchody-40-rocznicy-Swidnickiego-Lipca-Swidnik-11-lipca-2020.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102645,Obchody-40-rocznicy-Swidnickiego-Lipca-Swidnik-11-lipca-2020.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102072,Otwarcie-wystaw-plenerowych-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-w-woj-lubelskim-i-Ziemi-R.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102072,Otwarcie-wystaw-plenerowych-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-w-woj-lubelskim-i-Ziemi-R.html
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https://www.polskieradio.pl/395/7789/Artykul/2554200,Q-and-A-with-dr-Katarzyna-Zawadka
https://www.polskieradio.pl/395/7789/Artykul/2554200,Q-and-A-with-dr-Katarzyna-Zawadka
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https://www.facebook.com/IPN.Lublin/posts/2991259390910064?__xts__%5B0%5D=68.ARAVBz13dVmtmBtcnHlgM7aPKo3nRvyAR0XSZoBO2uL2LfFbQys3ET5yB3qagW5tOrC3YwkuMxeQWLeaTUJWK1S6q56uHb75N6olmpvf-U6lJamb7zq9Ff5JRHIRNQE-0jRg2sfGII6ZjM48oVn1jlOHb720WuP1exkyJ5pINUY2Wwm8Sn4d-2h1TYIBc98Zy9zEalkOPJodJZDIlVWCXzHYkK15ZXhrhG8a3FUxTrCfyGOKRRJnMm_vEQjIvDUkfj0_7DtZ2oODPQTA_BPqLPKIeN-pNtSDM1_4Q09FwNaig36eX55wt4v3ZmXTgYmnnlqGei1m_HcLoSe-ofFGxlntdw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/IPN.Lublin/posts/3022663714436298?__xts__%5B0%5D=68.ARB69Phem7tf5LNde_nfJnjzT_IzSRQ6E-_MoV-nDkWBSFuNmlnAmWJoUORTQEniAE4Jeb2dgEr-tkJ3PL8ozEqaESpkCjXPQXFXzh1cxspMz_od-ninovt561s5Os2HnqWd3yhRt1axJuO5R7djwMnDeVQsp8RFP7Ny8DmxuIde22NkGfE1nvgIeI7pgwyG7oLTBA4IVppXJuRY8Y5Amaj3HHrdUIw5vuDr21A_0KuuB41-6_TMrAVhaK6ahQ7QNXIvc4TSVsoGt2EGTmIQKrtw4fX27HUx62EQxEFa2ke5SsGK4GNFfWwtfIk4JBkjDLtok_v5_Y_B6VtSylhScrASyA&__tn__=-R
https://wnet.fm/kurier/bezposrednia-przyczyna-strajku-byl-kotlet-wywiad-wojciecha-pokory-z-marcinem-dabrowskim-kurier-wnet-73-2020/?fbclid=IwAR3T_6HDvoBrIrsFYNRM8uii_QpzIyrxgNUHjcbqSqUxeL-vu1JDNF0coyo
https://wnet.fm/kurier/bezposrednia-przyczyna-strajku-byl-kotlet-wywiad-wojciecha-pokory-z-marcinem-dabrowskim-kurier-wnet-73-2020/?fbclid=IwAR3T_6HDvoBrIrsFYNRM8uii_QpzIyrxgNUHjcbqSqUxeL-vu1JDNF0coyo
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102375,Dodatek-prasowy-IPN-Przed-Sierpniem-byl-Lipiec.html
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https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/108008,Dodatek-prasowy-IPN-Tak-narodzila-sie-Solidarnosc.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/108008,Dodatek-prasowy-IPN-Tak-narodzila-sie-Solidarnosc.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/108008,Dodatek-prasowy-IPN-Tak-narodzila-sie-Solidarnosc.html
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https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/102072,Otwarcie-wystaw-plenerowych-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-w-woj-lubelskim-i-Ziemi-R.html
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https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102150,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Ostrowie-Wielkopolskim.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102150,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Ostrowie-Wielkopolskim.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/102150,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Ostrowie-Wielkopolskim.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/103131,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Lodzi.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/103131,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Lodzi.html


Piotrków Trybunalski, 14–28/29 sierpnia – wystawa „TU rodziła się
»Solidarność«”

Łódź, 24–28 sierpnia 2020 – konkurs facebookowy „NSZZ »Solidarność« w
regionie łódzkim 1980–1981” 

28 sierpnia 2020 – dodatek prasowy „40 lat Sierpnia. Jak rodziła się łódzka
Solidarność” (28 stron) dołączony do „Dziennika Łódzkiego”

31 sierpnia 2020 – panel dyskusyjny online współorganizowany z Regionem
Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” poświęcony początkom NSZZ „Solidarność” w
regionie łódzkim z udziałem historycznych przywódców: Andrzeja Słowika
(przewodniczący MKZ/ZR NSZZ „Solidarność”) i Jerzego Kropiwnickiego (zastępca
przewodniczącego MKZ/ZR NSZZ „Solidarność”). Moderator dyskusji: dr Sebastian
Pilarski (naczelnik OBBH IPN w Łodzi)

wrzesień 2020 – materiał filmowy poświęcony Grupie Roboczej Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” 

IPN POZNAŃ 
Poznań, 1–21 lipca 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Nowa Sól, 21 lipca – 13 sierpnia 2020 – prezentacja wystawy „TU rodziła się
»Solidarność«” 

 Konin, 14– 26 sierpnia 2020 – prezentacja wystawy  „TU rodziła się
»Solidarność«”

Poznań, 27 sierpnia 2020 – konferencja „Tak powstawała »Solidarność« w
Wielkopolsce” 

sierpień 2020 – dodatek prasowy do „Głosu Wielkopolskiego” dotyczący
tematycznie obszaru dawnych 5 województw wielkopolskich

sierpień 2020 – dodatek prasowy do „Gazety Lubuskiej” dotyczący tematycznie
obszaru dawnych 2 województw na Ziemi Lubuskiej

Zielona Góra, 15 września 2020 – konferencja z okazji 40. rocznicy powstania i
organizowania struktur „Solidarności” na Ziemi Lubuskiej (w dawnych
województwach zielonogórskim i gorzowskim)

VII Warsztaty Filmowe „Opowiem Twoją historię”: w 40. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność” zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie warsztatów filmowych
„Opowiem Twoją historię”, podczas których uczestnicy stworzą razem pod okiem
specjalistów i z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu swoje oryginalne dzieło
filmowe, poświęcone wybranemu przez siebie działaczowi wielkopolskiej opozycji
demokratycznej.

Wykłady online o regionach Solidarności (Konin, Zielona Góra, Nowa Sól, Leszno,
Piła)

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104972,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Piotrkowie-Trybunalskim-14-sierpni.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104972,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Piotrkowie-Trybunalskim-14-sierpni.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/104972,Otwarcie-wystawy-TU-rodzila-sie-Solidarnosc-w-Piotrkowie-Trybunalskim-14-sierpni.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/106412,Konkurs-facebookowy-NSZZ-Solidarnosc-w-regionie-lodzkim-1980-1981-Lodz-24-28-sie.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/106412,Konkurs-facebookowy-NSZZ-Solidarnosc-w-regionie-lodzkim-1980-1981-Lodz-24-28-sie.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/106412,Konkurs-facebookowy-NSZZ-Solidarnosc-w-regionie-lodzkim-1980-1981-Lodz-24-28-sie.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/108482,40-lat-sierpnia-Jak-rodzila-sie-lodzka-Solidarnoscquot-dodatek-prasowy-do-Dzienn.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/108482,40-lat-sierpnia-Jak-rodzila-sie-lodzka-Solidarnoscquot-dodatek-prasowy-do-Dzienn.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/108482,40-lat-sierpnia-Jak-rodzila-sie-lodzka-Solidarnoscquot-dodatek-prasowy-do-Dzienn.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/106940,Obchody-40-rocznicy-powstania-NSZZ-Solidarnosc.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/106940,Obchody-40-rocznicy-powstania-NSZZ-Solidarnosc.html
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https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/106940,Obchody-40-rocznicy-powstania-NSZZ-Solidarnosc.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/106940,Obchody-40-rocznicy-powstania-NSZZ-Solidarnosc.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101793,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Poznan-121-lipca-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101793,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Poznan-121-lipca-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101793,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Poznan-121-lipca-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101793,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Poznan-121-lipca-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101868,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Nowa-Sol-21-lipca-13-sierpnia-202.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101868,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Nowa-Sol-21-lipca-13-sierpnia-202.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101868,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Nowa-Sol-21-lipca-13-sierpnia-202.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101868,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Nowa-Sol-21-lipca-13-sierpnia-202.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101868,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Nowa-Sol-21-lipca-13-sierpnia-202.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/101868,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Nowa-Sol-21-lipca-13-sierpnia-202.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103485,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Konin-14-26-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103485,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Konin-14-26-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103485,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Konin-14-26-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103485,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Konin-14-26-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/103485,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Konin-14-26-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/106766,Konferencja-Tak-powstawala-Solidarnosc-w-Wielkopolsce-Poznan-27-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/106766,Konferencja-Tak-powstawala-Solidarnosc-w-Wielkopolsce-Poznan-27-sierpnia-2020.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/106766,Konferencja-Tak-powstawala-Solidarnosc-w-Wielkopolsce-Poznan-27-sierpnia-2020.html


Seria trzech wykładów prof. dr. hab. Krzysztofa Brzechczyna z OBBH  „Myśl
społeczno-polityczna Solidarności w latach 1980-1981, 1981-86 oraz 1986-89”

Wykład online dr. hab. Rafała Reczka o Radiu Solidarność

IPN RZESZÓW  
Mielec, 1–20 lipca 2020 – wystawa „Tu rodziła się Solidarność” 

Rzeszów, 21 lipca – 13 sierpnia 2020 – wystawa „TU rodziła się »Solidarność«”

Stalowa Wola, 14–27 sierpnia 2020 – wystawa „TU rodziła się »Solidarność«”

Stalowa Wola, 23 sierpnia 2020 – uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i
Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej

Katowice,  24–25 września 2020 – konferencja naukowa „Z dala od centrum.
Sierpień 1980 na południu Polski w świetle działań partii i bezpieki” (organizowana
wspólnie przez IPN Katowice, IPN Kraków, IPN Rzeszów, IPN Wrocław)

Konkurs „Solidarność” 1980–2020. Pokolenia

Dodatek historyczny „40. rocznica powstania NSZZ »Solidarność« – wątki
podkarpackie”, w lokalnej prasie: w dzienniku „Nowiny” i tygodnikach „Niedziela
Rzeszowska”, „Niedziela Przemyska”, „Obserwator Lokalny”, „Życie
Podkarpackie” i „Sztafeta”

Nagranie z udziałem dr. Marcina Bukały z OBBH IPN w Rzeszowie w  Katolickim
Radiu „Via”. Odcinek audycji historycznej IPN w Rzeszowie „Wiek Niepodległości”
poświęcony 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

Nagranie z udziałem Artura Brożyniaka z OBBH IPN w Rzeszowie „Strajki w
województwie przemyskim w lecie 1980 r.” z cyklu IPNtv #Historiaonline

Prezentacja banerów na budynku Oddziału IPN w Rzeszowie. Banery poświęcone
historii i najważniejszym wydarzeniom związanym z powstaniem i działalnością
„Solidarności” na terenie obecnego województwa podkarpackiego

IPN SZCZECIN
Koszalin, 1 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

Stargard, 21 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”

Szczecin, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Szczecin, 27 sierpnia 2020 – dyskusja online „Tu rodziła się Solidarność.
Szczeciński Sierpień 1980”

Szczecin, 30-31 sierpnia 2020 – 40. rocznica Porozumień Sierpniowych, pokaz
iluminacji świetlnej w hołdzie „Solidarności”

Gorzów Wielkopolski 31 sierpnia 2020 – wręczenie Krzyży Wolności i

https://ipn.gov.pl/pl/40-rocznica-powstania-n/106529,historiaonline-Mysl-spoleczno-polityczna-Solidarnosci-wyklad-prof-Krzysztofa-Brz.html
https://ipn.gov.pl/pl/40-rocznica-powstania-n/106529,historiaonline-Mysl-spoleczno-polityczna-Solidarnosci-wyklad-prof-Krzysztofa-Brz.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-eMXhx8fpZ8&feature=emb_logo
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/101583,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Mielec-1-lipca-2020-r.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/101583,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Mielec-1-lipca-2020-r.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/102555,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Rzeszow-21-lipca-2020.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/102555,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Rzeszow-21-lipca-2020.html
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https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/102555,Otwarcie-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Rzeszow-21-lipca-2020.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/103578,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Stalowa-Wola-14-sierpnia-2020.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/103578,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Stalowa-Wola-14-sierpnia-2020.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/103578,Prezentacja-wystawy-Tu-rodzila-sie-Solidarnosc-Stalowa-Wola-14-sierpnia-2020.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105884,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-dzialaczom-opozycji-antykom.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105884,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-dzialaczom-opozycji-antykom.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105884,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-dzialaczom-opozycji-antykom.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105884,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-dzialaczom-opozycji-antykom.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/105146,Konkurs-Solidarnosc-1980-2020-Pokolenia.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/107411,40-rocznica-utworzenia-NSZZ-Solidarnosci-dodatek-prasowy-IPN-Rzeszow.html
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Solidarności zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989

28 sierpnia 2020 – dodatek historyczny IPN do „Kuriera Szczecińskiego” „Tu
rodziła się Solidarność”

IPN WROCŁAW 
10 czerwca 2020 – rozstrzygnięcie XX edycji dolnośląskiego konkursu „Od
Solidarności do III Rzeczypospolitej” – „Fenomen Solidarności” 

Duszniki Zdrój, 1 lipca 2020 – Park Zdrojowy, godz. 12.00 – otwarcie wystawy „TU
rodziła się »Solidarność«”  

Polkowice, 21 lipca 2020 – Rynek, godz. 12.00 – otwarcie wystawy „TU rodziła się
»Solidarność«” 

Duszniki-Zdrój, 28 lipca 2020 – odsłonięcie pomnika przy wejściu do Zakładu
Elektrotechniki Motoryzacyjnej upamiętniającego 3-dniowy strajk okupacyjny,
rozpoczęty 24 lipca 1980 roku w Zakładzie Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Polmo”
w Dusznikach-Zdroju

Wrocław, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Wrocław, 26 sierpnia 2020 – główne uroczystości 40. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność” na Dolnym Śląsku z udziałem przedstawicieli wrocławskiego
oddziału IPN

Legnica, sierpień/wrzesień 2020 –  prezentacja wystawy  „TU rodziła się
»Solidarność«” 

Polkowice, sierpień 2020 – ekspozycja wystawy „Postulaty sierpniowe” 

31 sierpnia 2020 – 40-lecie „Solidarności” na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie –
dodatek IPN do Gazety Wrocławskiej i Nowej Trybuny Opolskiej

Wołów, 30 sierpnia 2020 – uroczystości rocznicowe w we współpracy z Urzędem
Miejskim w Wołowie

Wrocław, 31 sierpnia 2020 – prezentacja tomu 4. Encyklopedii Solidarności.
Opozycja w PRL 1976–1989 (dr Kamil Dworaczek, Łukasz Sołtysik, dr Grzegorz
Waligóra)

Oleśnica, sierpień/wrzesień 2020 – szkolenie dla nauczycieli „Solidarność to
my”, organizowane wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
oraz Oleśnickim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy

Lubin, 3 września 2020 – wykład Łukasza Sołtysika „Protesty robotnicze w
Zagłębiu Miedziowym latem 1980 r.” w ramach uroczystości organizowanych
przez Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego w
Lubinie,

Katowice 24–25 września 2020 – konferencja naukowa „Z dala od centrum.
Sierpień 1980 r. na południu Polski w świetle działań partii i bezpieki” w
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Katowicach organizowana przez oddziały IPN we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie
i Rzeszowie (referaty: dr Kamil Dworaczek, Łukasz Sołtysik, dr Grzegorz Waligóra)

Wrocław, 25 października 2020 – Wystawa Oddziału IPN we Wrocławiu „40.
rocznica protestu głodowego kolejarzy” oraz prezentacja książki dr. Kamila
Dworaczka NSZZ „Solidarność” w PKP. Przykład Dolnośląskiej Dyrekcji Kolei
Państwowych (Dworzec Główny PKP we Wrocławiu) 

Wrocław, 10–11 listopada 2020 – uroczysta gala wręczenia nagród laureatom
finału konkursu historycznego „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczypospolitej”,
zorganizowanego przez SP nr 17 we Wrocławiu, we współpracy z Regionem Dolny
Śląsk NSZZ „Solidarność”, IPN Oddział we Wrocławiu, Ośrodkiem „Pamięć i
Przyszłość” (miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 we Wrocławiu) 

Grudzień 2020 – trzy kolejne tomy z cyklu „Seria biało-czerwona” o bohaterach
wrocławskiej opozycji | NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Centrum Historii
Zajezdnia, Oddział IPN we Wrocławiu, Wydawnictwo Profil

Audycje radiowe (Radio Rodzina): 6 sierpnia 2020 – Postulaty Sierpniowe
(Wojciech Trębacz) oraz 20 sierpnia 2020 – Rocznica „Solidarności” –
„Solidarność” na Dolnym Śląsku (Łukasz Sołtysik)

Artykuł dr. Stanisława Bogaczewicza „Kościół wobec dążeń „Solidarności”, „Nowe
Życie”, 2020, nr 8.

Publikacja na stronie internetowej Oddziału IPN we Wrocławiu artykułu Piotra
Klimczaka „Czterdzieste urodziny Solidarności”.

Publikacja na stronie internetowej Oddziału IPN we Wrocławiu artykułu dr. Stefana
Białka „Rymowane świadectwa Sierpnia”, wraz ze skanami drugoobiegowego
zbioru wierszy ukazujących atmosferę Sierpnia.

Wystawa fotografii z lat 80. XX wieku autorstwa Feliksa Jakimowicza w Oddziale
IPN we Wrocławiu

Delegatura IPN w Opolu
Opole, 1 lipca 2020 – Rynek (naprzeciwko Ratusza) godz. 10:00 – otwarcie
wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Brzeg, 21 lipca 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Nysa, 14 sierpnia 2020 – otwarcie wystawy „TU rodziła się »Solidarność«” 

Opole, 30 sierpnia 2020 – koncert plenerowy „TU rodziła się Solidarność”. na pl.
Wolności, organizowany przez Delegaturę IPN w Opolu wspólnie z miastem Opole i
NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego, pod patronatem prezydenta miasta. Na
telebimie przy scenie przez cały dzień 30 sierpnia prezentowane będą spoty IPN
oraz wizualizacja opolskiej wystawy „TU rodziła się Solidarność”.
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