
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/50989,Spektakl-o-ks-Popieluszce-towarzyszyl-dwudniowym-obradom-Komisji-Kraj
owej-Solida.html
2023-05-23, 00:45
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Jeżeli związek zawodowy zaprasza na sztukę do teatru, to oznacza, że
„Solidarność" jest wierna swym korzeniom – powiedział dr Jarosław Szarek,
prezes IPN

W dniach od 17 do 18 kwietnia w Zabrzu odbywało się dwudniowe posiedzenie Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący
„Solidarności” Piotr Duda, wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed, prezydent miasta
Małgorzata Mańka-Szulik.

Uczestnicy solidarnościowego spotkania oraz zaproszeni goście wzięli udział w śląskiej
premierze spektaklu „Popiełuszko”, przygotowanego przez Teatr Dramatyczny w
Białymstoku. Sztuka poświęcona postaci zamordowanego kapelana, a dziś patrona
„Solidarności”, uświetniła obrady w Zabrzu. Została wystawiona w Teatrze Nowym w
Zabrzu. W wydarzeniu wzięli udział liderzy związku, zaproszeni goście, m.in. Beata Szydło –
wicepremier rządu oraz dr Jarosław Szarek – prezes IPN.

– Po takiej sztuce trudno cokolwiek powiedzieć. Na pewno każdy powinien ją zobaczyć –
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skomentowała po spektaklu wicepremier. – To przede wszystkim bardzo dobry spektakl;
teatr na najwyższym poziomie w wyjątkowy sposób pokazujący wyjątkową i tak bliską
naszemu sercu postać. Warto go promować, a posiedzenie Komisji Krajowej zawsze skupia
na sobie uwagę opinii publicznej, mediów i lokalnych społeczności – tłumaczył powody
zaproszenia spektaklu do Zabrza przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dziękował „Solidarności” za przypomnienie postaci
błogosławionego księdza Jerzego. – Jeżeli związek zawodowy zaprasza na sztukę do teatru,
to oznacza, że „Solidarność” jest wierna swym korzeniom. (…) Artyści, ludzie kultury
zawsze mieli wsparcie w „Solidarności” – stwierdził. Jarosław Szarek przypomniał również o
sztuce „Tragedia romantyczna“, wystawionej 5 lipca 1981 r. w katowickim Spodku.
Spektakl zorganizowany był wtedy przez Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność”.

Dr Jarosław Szarek wskazał na polskość jako źródło dziedzictwa, do którego sięgnęli twórcy
wzruszającego wtorkowego przedstawienia o bohaterskim kapłanie. Kamienie milowe jego
życiorysu stały się na scenie elementami swoistego misterium, od obrazów rodzinnych aż
po męczeńską śmierć. W ocenie twórców spektaklu ofiara życia księdza Jerzego stała się
ceną naszej wolności zgodnie z ewangeliczną maksymą: „Nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich”. 


