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Wystawa IPN „TU rodziła się Solidarność” na placu
Solidarności w Gdańsku – 31 sierpnia 2021
– Bohaterowie Sierpnia ’80 to blisko 10 mln zwykłych ludzi, którzy podjęli protest
w imieniu krzywdzonych rodaków. „Solidarność” – jak wskazuje nazwa wystawy –
rodziła się w wielu miejscach Polski, w sercach dzielnych Polaków – przypomniał
prezes IPN dr Karol Nawrocki, otwierając na pl. Solidarności w Gdańsku wystawę
„TU rodziła się Solidarność”. Ekspozycja była już prezentowana w ponad 100
miejscach w Polsce.

Na placu Solidarności w Gdańsku stanęło ponad 200 plansz ogólnopolskiej wystawy
plenerowej IPN „TU rodziła się Solidarność”. Ukazuje ona nie tylko te najbardziej znane

miejsca sierpniowych strajków, jak Gdańsk czy Szczecin, ale nawet najmniejsze
miejscowości Polski, gdzie latem 1980 roku Polacy postanowili walczyć w sposób pokojowy
o swoją godność i bronić swoich praw.

– Ta wystawa powstała po to, aby opowiadać o Polsce
wolnej, suwerennej i niepodległej. Polsce, która rodziła się w
trudach i zderzeniu z nieludzkim systemem – podkreślił
prezes IPN podczas otwarcia wystawy.

W uroczystości, którą poprowadził Krzysztof Drażba (naczelnik OBEN IPN Gdańsk)
uczestniczyli m.in. Kacper Płażyński, poseł na Sejm RP, Krzysztof Dośla, przewodniczący

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Marzena Kruk, dyrektor Archiwum IPN,
Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN
Gdańsk, prezes Radia Gdańsk dr Adam Chmielecki, przedstawiciele „Solidarności”, delegacja
Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciele mediów, członkowie instytucji,
organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Gdańska.

Przed otwarciem wystawy delegacja IPN na czele z prezesem dr. Karolem Nawrockim
złożyła kwiaty przed pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Prezentowaną ekspozycją Instytut Pamięci Narodowej zaingurował w ubiegłym roku
obchody 40. rocznicy powstania Solidarności. 1 lipca 2020, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia
słynnych strajków, zwanych potocznie „sierpniowymi”, rozpoczął cykl wystaw „TU rodziła się

Solidarność”, które składały się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych
ukazujących powstawanie Solidarność w niemal każdym zakątku naszego kraju. W 2020 roku
wystawa eksponowana była w 58 miastach. W rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego
ekspozycje z całej Polski stanęły na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 26
marca 2021 roku, w 16 miastach w Polsce, rozpoczęła się druga odsłona wystawy „TU rodziła
się Solidarność”. W kolejnych miesiącach IPN prezentował ekspozycję w następnych
miejscowościach. Ekspozycja w Gdańsku będzie dostępna dla zwiedzających do 29 października
br.

Wprowadzenie przez władze PRL podwyżki cen na artykuły spożywcze 1 lipca 1980 r.,
wywołało falę krótkich, spontanicznych, niekiedy kilkugodzinnych strajków. W lipcu
największy zasięg przybrały na Lubelszczyźnie. Władze spełniały lokalne postulaty
robotników, ale protesty obejmowały kolejne ośrodki. W połowie sierpnia zastrajkowała
Stocznia Gdańska. Powstały 16 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił
21 postulatów, wśród nich żądanie wolnych związków zawodowych – co zdobyło poparcie w
setkach zakładów pracy w całej Polsce.

