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Wystawa „TU rodziła się »Solidarność«” w 91
miastach w Polsce
26 marca 2021 roku, w 16 miastach w Polsce, rozpoczęła się
druga odsłona wystawy „TU rodziła się »Solidarność«”. W
kolejnych miesiącach zaprezentujemy ekspozycję w następnych
miejscowościach. W 2020 roku wystawa eksponowana była w 58
miastach.

Miejscowości, w których od kwietnia 2021 roku oddziały
IPN prezentują

wystawy z cyklu „TU rodziła się »Solidarność«”

 

Ciechanów, Muzeum Szlachty Mazowieckiej (16 kwietnia)

Gliwice, Rynek (22 kwietnia)

Gorzów Wlkp., Stary Rynek 

Jasło, Rynek (16 kwietnia)

Jelenia Góra, plac Ratuszowy (16 kwietnia)

Kołobrzeg, Skwer Pionierów w alejce przy pomniku Józefa Piłsudskiego (do 31
lipca)

Krapkowice, Rynek (23 kwietnia)

Krosno, rynek (17 maja – 8 czerwca 2021)

Nowy Targ, Rynek (20 maja – 9 czerwca)

Piła, pl. Konstytucji 3 Maja (16 kwietnia)

Police (28 kwietnia – 21 maja)

Sieradz, pl. Piłsudskiego (15 kwietnia)

Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 25, Miejskie Centrum Kultury im. L. Staffa
(16 kwietnia)

Słupsk, Stary Rynek (16 kwietnia)

Trzebiatów (21 maja – 18 czerwca)
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Wągrowiec (22 lipca–10 sierpnia)

Zakopane, pl. Niepodległości (16 kwietnia)

Zambrów, Rondo im. Romana Dmowskiego (16 kwietnia)

Zamość, Rynek Solny (26 kwietnia)

Miejscowości, w których w marcu 2021 roku oddziały IPN
otworzyły

wystawy z cyklu „TU rodziła się »Solidarność«”

Augustów, Rynek Zygmunta Augusta

Chełm, plac Doktora Edwarda Łuczkowskiego

Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 52

Elbląg, pl. Solidarności

Gorlice, Rynek 1

Gorzów Wlkp., Stary Rynek

Grudziądz, Rynek

Jarosław, plac św. Michała

Kętrzyn, plac Piłsudskiego (przed budynkiem Ratusza w Kętrzynie)

Kluczbork, Rynek

Lipsko, Rynek

Ostrowiec Świętokrzyski, przed budynkiem Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul.
Siennieńska 54

Ostrów Mazowiecka, Stara Elektrownia ul. 11 listopada 7

Płock, pl. Narutowicza

Wałbrzych, Stara Kopalnia

Zielona Góra, ul. Stefana Żeromskiego przy ul. Kupieckiej (przy pomniku
Bachusa)

Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych
ukazujących, że niemal w każdym miejscu Polski tworzyły się komórki „Solidarności”.
„Solidarność” jest ukazana jako bohater zbiorowy.

Wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność” na
biało-czerwonym szlaku – lipiec-sierpień
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2020

* * *

1 lipca 2020, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia słynnych strajków, zwanych potocznie
„sierpniowymi”, Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował obchody 40. rocznicy powstania
„Solidarności”. Z tej okazji rozpoczął ekspozycję cyklu wystaw „TU rodziła się Solidarność”,
które przypominają o powstawaniu tego wolnościowego ruchu nie tylko w wielkich
miastach, ale także w małych miejscowościach, które nigdy nie pojawiły się w czołówkach
medialnych. Dotychczas wystawy zagościły w 52 miejscowościach, a w rocznicę podpisania
Porozumienia Gdańskiego ekspozycje z całej Polski stanęły na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie.
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