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Obchody 38. rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych - Białystok, 31 sierpnia–2 września
2018

Od wykładu pt. „Porozumienia sierpniowe - w
walce o prawa robotnicze”, który wygłosił w
siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” (ul. Suraska 1) dr hab. Krzysztof
Sychowicz,  naczelnik  Oddziałowego  Biura
Badań  Historycznych  IPN  w  Białymstoku
rozpoczęły  się  obchody   38.  rocznicy
podpisania  Porozumień  Sierpniowych.
Nas tępn ie  o  godz .  14 .00  Dyrek to r
białostockiego  oddziału  IPN  dr  hab.  Piotr
Kardela złożył kwiaty pod tablicą poświęconą
Ofiarom  stanu  wojennego  wiszącą  na  ścianie
budynku  przy  ul.  Lipowej  20,  gdzie  przez
kilkadziesiąt lat mieścił się I Komisariat Milicji
Obywatelskiej.  W  latach  osiemdziesiatych
zatrzymywano tam i przesłuchiwano działaczy
opozycji,  a  także  uczestników  słynnych
„spacerów”, odbywanych w tym okresie przez
mieszkańców  Białegostoku  w  proteście
przeciwko  polityce  władz  komunistycznych.
Na wykład przybyli m.in.: Wojewoda Podlaski
Bohdan  Paszkowski,  Wiceprzewodniczący
Zarządu  Regionu  Podlaskiego  NSZZ
„Solidarność” Eugeniusz Stepańczuk, pierwszy
Przewodniczący  Regionu  Białystok  NSZZ
 „Solidarność”  Stanisław  Marczuk,  Starosta
Augustowski  Jarosław  Szlaszyński,  Burmistrz
Wasilkowa  Mirosław  Bielawski,  Prezes
Stowarzyszenia „Godność” Julian Sekuła oraz
przedstawic ie le  K lubu  Więz ionych,
Internowanych  i  Represjonowanych  z
Prezesem  Krzysztofem  Nowakowskim  i
Stanisławą  Korolkiewicz.
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Ostatnia część obchodów odbyła się w niedzielę 2 września o godz. 12.30 w kościele św. Kazimierza
Królewicza.  Mszę  świętą  w  intencji  działaczy  NSZZ  „Solidarność”  odprawił  ksiądz  biskup  dr  hab.
Henryk  Ciereszko.  Po  nabożeństwie  złożono  kwiaty  pod  usytuowanym  przy  kościele  pomniku
„Solidarności”.

 


