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Dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci
Narodowej, otworzył wystawę „Tu rodziła się
Solidarność” – Polkowice, 21 lipca 2020
W samo południe prezes IPN dr Jarosław Szarek uroczyście
otworzył w Polkowicach wystawę „Tu rodziła się Solidarność”.
40 lat temu polkowicki Zakład Górniczy „Rudna” był
największym centrum protestu w dawnym województwie
legnickim. Od 27 sierpnia do 1 września 1980 r. trwał strajk
koordynowany przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.
Górnicy poparli 21 postulatów gdańskich, sformułowali także
własne i wynegocjowali z władzami porozumienie dla
pracowników górnictwa i hutnictwa miedzi.

  

  

  

  

  

  

 

40  lat  temu  Polkowice  były  największym  ośrodkiem  strajków  przeciwko  władzy
komunistycznej w byłym województwie legnickim. W Zakładzie Górniczym „Rudna”,
należącym do KGHM, utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na pamiątkę tych
wydarzeń we wtorek 21 lipca na polkowickim rynku, w obecności wtedy strajkujących,
prezes  Instytutu  Pamięci  Narodowej  dr  Jarosław  Szarek,  burmistrz  Polkowic  Łukasz
Puźniecki oraz dyrektor wrocławskiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń, otworzyli wystawę
„Tu rodziła się Solidarność”, upamiętniającą masowe strajki robotników, które wybuchły
latem 1980 roku w całej Polsce.

Otwierając wystawę prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że jest ona hołdem złożonym
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osobom,  które  zdecydowały  się  walczyć  o  marzenie,  którym  była  wolna  Polska.  To
marzenie było silniejsze niż sowiecka broń czy rodzimi komuniści. I dlatego teraz należy
przypominać  nowym  pokoleniom  to,  co  się  wtedy  działo.  Burmistrz  Polkowic  Łukasz
Puźniecki,  podkreślił,  że  powstające  Centrum  Polskiej  Miedzi,  będzie  służyć  m.in.
upamiętnieniu tamtych wyjątkowych wydarzeń. Podziękował również Instytutowi Pamięci
Narodowej  za  wybranie  Polkowic  jako  miejsca  wystawy.  „Bramy  Polkowic  są  zawsze
otwarte dla  jej  bohaterów” –  zakończył  swoje wystąpienie  burmistrz.  Z  kolei  dyrektor
wrocławskiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń zaznaczył, że „Solidarność” była budowana
na wartościach chrześcijańskich i głębokiej etyce. Łukasz Sołtysik z Oddziałowego Biura
Badań  Historycznych  IPN  we  Wrocławiu,  współtwórca  wystawy,  zaapelował,  aby  to
wspomnienie obchodzić razem – bo „Solidarność” łączyła ludzi. Podkreślił, że robotnicy walczyli
o wartości bliskie każdemu człowiekowi: życie bez strachu, godność, równość czy wolność.

Wystawę będzie można oglądać na polkowickim rynku do 12 sierpnia.

Wystawa jest  elementem ogólnopolskiej  akcji  IPN –  w tym samym czasie  w wielu
miastach  Polskich  nastąpi  otwarcie  tej  wystawy.  Każda  z  nich  –  oprócz  części
ogólnopolskiej – ma swoje plansze lokalne i regionalne.

 


