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„Niepodległa”. Obchody stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę – Gdańsk, 22 lipca
2017

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek
Prezydent Ignacy Mościcki o Józefie Piłsudskim
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22 lipca br.  odbyła się uroczystość setnej  rocznicy osadzenia przez władze pruskie w
gdańskim więzieniu komendanta Legionów Polskich Brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz
Pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego, Szefa Sztabu I Brygady Legionów. Wydarzenie to
otworzyło  realizację  programu  „Niepodległa”  w  latach  2017–2021  w  Województwie
Pomorskim, w trakcie którego uczcimy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Główny  punkt  uroczystości  stanowiła  rekonstrukcja  przemarszu  aresztantów:  Józefa
Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego od Dworca Głównego pod bramę Aresztu Śledczego.
Uczestniczyli w niej członkowie  Stowarzyszenia  Rekonstrukcji  Historycznej  Marienburg  i
Związku  Piłsudczyków  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Następnie  pod  umieszczoną  na  murze
Aresztu  Śledczego  tablicą  pamiątkową  miały  miejsce  okolicznościowe  przemówienia.  Pobyt
Marszałka  w  gdańskim  więzieniu  przedstawił  mjr  SW  Waldemar  Kowalski,  szczególnie
zasłużony w dokumentowaniu historii tegoż więzienia.

Na uroczystości obecne było grono znamienitych gości, wśród których należy wymienić
wojewodę  pomorskiego  Dariusza  Drelicha,  sekretarza  stanu  w  Ministerstwie
Infrastruktury  i  Budownictwa Kazimierza Smolińskiego,  a  także europosłankę Annę
Fotygę.  Wydarzenie zakończyło złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową poświęconą
Józefowi Piłsudskiemu na bramie Aresztu Śledczego. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
Gdańsku  reprezentował  Krzysztof  Drażba,  naczelnik  Oddziałowego  Biura  Edukacji
Narodowej.

NA UROCZYSTOŚĆ ZAPROSILI:

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Gdański

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku prof. Mirosław Golon

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku ppłk SW Artur Ostrowski

Dyrektor Oddziału PKP w Gdańsku Krzysztof Piekarski

Komendant Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku mł. insp. Wojciech Siwek

http://www.pilsudczycy-gda.pl/
http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wojewoda
http://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta
http://www.sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku
http://pkpsa.pl/kontakt/oddzialy.html
http://www.gdansk.policja.gov.pl/

