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42. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
- Białystok, 31 sierpnia 2022
31 sierpnia 2022 r. w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody
42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych pomiędzy
demokratyczną opozycją a komunistycznym rządem.
Uroczystości zorganizowało Oddziałowe Biuro Badań
Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
wespół z NSZZ Solidarność Region Podlaski.
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Porozumienie stało się zaczątkiem dziesięciomilionowego ruchu mającego przyczynić się
do  upadku  komunizmu  w  Europie.  W  sierpniu  1980  r.  według  oficjalnych  danych
strajkowało ok. 700 zakładów pracy (700 tys.  osób).  Liczbę działaczy „Solidarności” w
latach 1980–1981 szacuje się na 9–10 mln.

31 sierpnia 2022 r., w 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych delegacje złożyły
kwiaty w następujących miejscach pamięci:

-  pod  pomnikiem  NSZZ  "Solidarność"  przy  kościele  św.  Kazimierza  Królewicza  w
Białymstoku,

- pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki na skwerze przy placu Jana Pawła II,

-  pod  tablicą  pamiątkową  na  budynku  Zarządu  Regionu  NSZZ  "Solidarność"  przy  ul.
Suraskiej 1.

Część  konferencyjna  odbywała  się  natomiast  w  siedzibie  Zarządu  Regionu  NSZZ
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"Solidarność" przy ul. Suraskiej 1. Wszystkich zgromadzonych powitał dr hab. Krzysztof
Sychowicz - naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, który
wprowadził audytorium w tło historyczne wydarzeń sprzed 42 lat. Następnie głos zabrał
gospodarz miejsca Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
Solidarność, który podziękował wszystkim za przybycie, podziękował Instytutowi Pamięci
Narodowej za owocną, długoletnią współpracę i uhonorował 3 członków NSZZ Solidarność,
którzy odchodzą z zarządu, a wyróżniali się szczególnym zaangażowaniem na rzecz NSZZ
Solidarność. 

Następnym  punktem  uroczystości  były  prelekcje  okolicznościowe,  które  wygłosili
następujący  historycy:

-  dr  Marek  Kietliński  (dyrektor  Archiwum  Państwowego  w  Białymstoku)  -  Początki
białostockiej "Solidarności",

- dr Grzegorz Majchrzak (historyk Biura Badań Historych Instytutu Pamięci Narodowej) -
Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ "Solidarność', przez Służbę Bezpieczeństwa
1980-1982.

Na  uroczystościach  obecni  byli  przede  wszystkim  przedstawiciele  środowiska
"Solidarności",  Stanisław  Marczuk  -  pierwszy  przewodniczący  białostockiego  NSZZ
" S o l i d a r n o ś ć "  o r a z  o b e c n y  p r z e w o d n i c z ą c y  Z a r z ą d u  R e g i o n u
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski, a także wojewoda podlaski - Bohdan
Paszkowski, Tomasz Szeweluk -sekretarz województwa, który przeczytał list skierowany od
marszałka województwa podlaskiego - Artura Kosickiego, a także Agnieszka Rzeszewska -
przewodnicząca oświatowej Solidarności w Podlaskiem, a także, podczas składania kwiatów
pod miejscami pamięci, Przemysław Tuchliński - zastępca prezydenta Białegostoku.

 

Po więcej informacji o NSZZ "Solidarność" odsyłamy na następujące strony internetowe
stworzone przez IPN:

https://sw.ipn.gov.pl/

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/prl/solidarnosc

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/sierpien-1980/112499,Sierpie
n-1980.html

10 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której został zaprezentowany
portal  „Encyklopedia  Solidarności”.  Portal  jest  częścią  projektu  dokumentacyjnego
„Encyklopedia Solidarności”, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Jego celem
jest przedstawianie historii ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1976–1990. Portal stanowi
ważne uzupełnienie kolejnych tomów „Encyklopedii Solidarności”, których dotąd wydano
cztery, a prace nad piątym właśnie się rozpoczęły. Portal jest dostępny pod poniższym
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linkiem: https://encysol.pl/

Serdecznie  polecamy również  publikację  dr  Grzegorza  Majchrzaka  pt.  „Rozpracowanie
organów kierowniczych NSZZ Solidarność przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982. Seria:
Monografie.  Tom
165”. https://ksiegarniaipn.pl/ksiazka/rozpracowanie-organow-kierowniczych-nszz-solidarno
sc,515960

 

Zachęcamy także do zapoznania się z licznymi artykułami i materiałami audio-wideo
dostępnymi w portalu przystanekhistoria.pl w zakładce „Solidarność”:

Przemysław Zwiernik, Wokół sporów o początki MKZ w Zielonej Górze. Przyczynek
do dyskusji

Marzena Grosicka, Zmagania z władzą

Monika Komaniecka-Łyp, Klęska komuny i triumf „Solidarności”

Rafał Łatka, Kościół katolicki a Solidarność (1980–1981)

Ks. Jarosław Wąsowicz SDB, Papież Solidarności

Filip Gańczak, Zmiażdżyć „kontrrewolucję”. NRD wobec Solidarności

Andrzej W. Kaczorowski, Zaczęło się na Gimnastycznej

Jarosław Neja, Nadrobić stracony czas
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