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Otwarcie wystawy „Tu rodziła się Solidarność” –
Suwałki, Olsztyn, Ostrołęka, 1 lipca 2020

W dniu dzisiejszym w siedemnastu miastach na terenie całego kraju odsłonięta została
ogólnopolska wystawa IPN pt. „TU rodziła się »Solidarność«”, przygotowana z okazji
przypadającej w obecnym roku 40. rocznicy powstania Związku. Jest to ekspozycja
szczególna – składa się bowiem z części ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, dzięki
czemu poznajemy okoliczności oraz rozwój struktur „Solidarności” w poszczególnych
częściach naszego kraju.

Powstanie „Solidarności” – największego związku zawodowego jest jednym z
najważniejszych wydarzeń historii Polski.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku wraz z delegaturą IPN w Olsztynie
 zainaugurowały wystawę w trzech miejscach  w regionie – Suwałkach, Olsztynie i
Ostrołęce.

W Suwałkach wystawę na Placu im. Marii Konopnickiej otworzyła naczelnik oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku - Urszula Gierasimiuk, następnie
okolicznościowe przemówienie wygłosił dr Jarosław Schabieński - naczelnik oddziałowego
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, w którym zapoznał on obecnych  gości z
historią powstającej w 1980 r. suwalskiej "Solidarności".  O koncepcji projektu 
opowiedziała autorka regionalnej części wystawy - Karolina Dobek edukatorka z IPN w
Białymstoku.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości m.in. zastępca
prezydenta Suwałk - Ewa Sidorek, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach -
Bożena Obuchowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach - Tadeusz
Radziwonowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach - Jerzy Brzozowski oraz
przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.

 Z ekspozycją będzie można zapoznać się do 17 lipca 2020
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https://www.suwalki.info/wiadomosci/tu-rodzila-sie-solidarnosc-wystawa-w-suwalkach?fbcli
d=IwAR2p3SYz_ABh3l9eEzm6R6RJ3J4GFZvhBseA1gW9khJJkDKa6X8v0NPI51Y

https://radio5.com.pl/tu-rodzila-sie-solidarnosc-2/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/186154

https://bialystok.tvp.pl/680025/obiektyw

W Olsztynie ekspozycja, której autorką jest Renata Gieszczyńska z delgatury IPN w
Olsztynie, została umieszczona przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Punktualnie o
godz. 12:00 rozpoczęła się uroczystość jej otwarcia, którego dokonał wojewoda warmińsko-
mazurski Artur Chojecki. Okolicznościowe przemówienia wygłosili naczelnik olsztyńskiej
delegatury IPN dr Paweł Warot oraz warmińsko-mazurski kurator oświaty -  Krzysztof
Nowacki.

Wśród przybyłych gości nie zabrakło działaczy opozycji antykomunistycznej – regionalnych
bohaterów przełomowych, letnich miesięcy 1980 r.
Ponadto wśród zebranych pojawili się przedstawiciele lokalnej władzy oraz mieszkańcy
miasta i okolic.

 

Wystawa prezentowana będzie do 20 lipca, po czym trafi do kolejnego miasta regionu.
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https://olsztyn.tvp.pl/48778185/40-rocznica-narodzin-solidarnosci-wyjatkowa-plenerowa-wy
stawa-w-olsztynie

https://ro.com.pl/w-rocznice-lipcowych-strajkow-w-olsztynie-zaprezentowano-narodziny-soli
darnosci-tamte-wydarzenia-budzily-emocje-u-wszystkich/01517571

W Ostrołęce przed pomnikiem Armii Krajowej otwarcia wystawy, której autorką jest Renata
Gieszczyńka z delegatury IPN w Olsztynie, dokonał Krzysztof Kierski - historyk Biura Badań
Historycznych delegatury IPN w Olsztynie, nakreślił on tło wydarzeń, które doprowadziły do
powstania "Solidarności" i omówił zawartość prezentowanej wystawy. Następnie głos
zabrali: wiceprezydent Ostrołęki - Maciej Kleczkowski, kierownik ostrołęckiej delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Marcin Grabowski, starosta ostrołęcki - Stanisław
Kubeł oraz przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Ostrołęce - Aleksander Zawalich.
Wystawa licznie zgromadziła mieszkańców Ostrołęki wśród, których obecnych było wielu
bohaterów wydarzeń z lata 1980 r.
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https://terazostroleka.pl/otwarcie-wystawy-o-solidarnosci-i-tej-ostroleckiej-to-miasto-ktore-z
asluzylo-sie-w-historii-powojennej-polski/60189

https://www.eostroleka.pl/tu-rodzila-sie-solidarnosc-oficjalne-otwarcie-wystawy-w-ostrolece
-zdjecia,art79478.html

https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/wystawa_solidarnosc_1980

https://www.youtube.com/watch?v=BXWeTls4S-s
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