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Rok 2019
Rokiem Anny
Walentynowicz
W Roku Anny Walentynowicz IPN
Gdańsk oddaje hołd działaczce
Wolnych Związków Zawodowych,
legendzie „Solidarności”.

Sejm RP przyjął uchwałę, która ustanowiła rok
2019 Rokiem Anny Walentynowicz. Podkreślono w
niej zasługi działaczki Wolnych Związków
Zawodowych Wybrzeża dla „utworzenia wielkiego
ruchu »Solidarności« oraz odzyskania przez
Polskę niepodległości”.

Dla uczczenia postaci oraz zasług „Anny
Solidarność” IPN Gdańsk przygotował szereg
inicjatyw i wydarzeń:

- W Sali BHP Stoczni Gdańskiej 9 kwietnia br.
odbyło się spotkanie pt. „Anna Walentynowicz we
wspomnieniach i badaniach historycznych”. W
dyskusji, którą poprowadził Arkadiusz Kazański
(IPN Gdańsk), wzięli udział: członkowie rodziny
Anny Walentynowicz – Janusz i Piotr
Walentynowiczowie, znajomy – Jan Karandziej



oraz autorzy publikacji na temat Anny
Walentynowicz – dr hab. Sławomir Cenckiewicz i
Adam Chmielecki. Spotkaniu towarzyszyła –
stojąca przed Salą BHP – wystawa IPN Gdańsk
„Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności
1929–2010” autorstwa Arkadiusza Kazańskiego
oraz prezentacja albumu „Anna Walentynowicz
1929–2010” autorstwa Sławomira Cenckiewicza
oraz Adama Chmieleckiego.

- 30 marca, w ramach koordynowanego przez IPN
Gdańsk „Przystanku Historia” w Londynie, w
Ognisku Polskim odbyła się prelekcja Arkadiusza
Kazańskiego poświęcona Annie Walentynowicz. 

- 10 kwietnia na gdańskim cmentarzu Srebrzysko
delegacja IPN upamiętniła Annę Walentynowicz
składając wiązankę kwiatów na jej grobie.
Przypomnijmy, że działaczka „Solidarności”
zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia
2010 r. w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej. 

- 11 kwietnia w więzieniu w Grudziądzu odbyła się
kolejna część obchodów. Pracownicy IPN Gdańsk
oddali hołd „Annie Solidarność” w miejscu jej
uwięzienia. Przypomnijmy, że Anna
Walentynowicz była więziona za swoją działalność
solidarnościową w Zakładzie Karnym nr 1 przy ul.
Wybickiego podczas stanu wojennego od
października 1982 r. do 30 marca 1983 r. W
trakcie uroczystości przekazane zostały władzom
więzienia, a także przedstawicielom
grudziądzkich szkół i bibliotek albumy
poświęcone legendzie „Solidarności”. 

- 12 kwietnia w Domu Kultury w Gołdapi odbył się
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wykład prof. Mirosława Golona, dyrektora IPN
Gdańsk pt. „Refleksje o życiu Anny Solidarność –
Anny Walentynowicz i jej wkładzie w walkę o
wolną i sprawiedliwą Polskę. Wykładowi
towarzyszyła wystawa pt. „Anna Walentynowicz.
Legenda Solidarności 1929–2010”. Prelekcję
poprzedziła uroczysta Msza św. w kościele pw.
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Po
Eucharystii nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie
tablicy upamiętniającej postać Anny
Walentynowicz. Uroczystość zorganizowana
została wspólnie z Oddziałem IPN w Białymstoku.

 

 

Powiązane informacje

WZZ Wybrzeża
29 IV 1978

Anna Walentynowicz
z d. Lubczyk
Polka, która połowę swego życia
poświęciła walce z komunizmem,
prawie całe spędziła w warunkach
tak ciężkich, że mogłaby stać się
bohaterem autorów
komunistycznych eposów. Gdyby
ci kiedykolwiek kierowali się
prawdą.
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