0d konferęn§Jl §lukoreJ
W dniach 9-1O pażdziernika 2008 roku w Po-

znaniu Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej

nstytutu Pam ęci Narod owej zor ganizow ało i pzeprowadziło konferencję Organizacja,,Solidarność
Walcąca" w Welkopolsce w latach 1 983-1 990. Konferencja odbywająca się pod patronatem Kornel
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Kornel Morawiecki otwiera konferencję

Koninie, lGliszu, Kępnie i Pile, awtaeciej (DziaŁalność
vlydawnicza,,Solidarn ościWalczącej " w Wielkopolsce) charakteryzowano pismawydawane przez SW
w Poznaniu: ,,Czas", ,,Czas Kultury", dwutygodnik
,,Solidarność Walcząca" i,,Komentarz". Konferencję

zamykała dyskusja panelowa z udziałem Jerzego

Referat Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania
Macieja Frankiewicza

la Mo rawiecki ego, założy ciela i p rzewod n iczącego
SW, była częściąobchodów 25. rocznicy powstania

Fiećki, Macieja Frankiewicza, Rafała Grupińskiego
i Kornela Morawieckiego.
Dnia 11 pńdziernika2O0B roku przedstawiciele

Solidarności Walczącej Oddział Poznań, organizowanych przezUrząd Miejski w Poznaniu.
Wygłaszane referaty były podzielone na trzy
sekcje: w pierwszej (DziaŁalność iprogram organizacji
,,Solidamoń Walczącal referenci mówili o ogólnopol-

Oddziału lPN w Poznaniu wzięli udział w mszy

Dyskusja panelowa z udziałem (od lewej)
Kornela Morawieckiego, Bafała Grupińskiego,
Macieja Frankiewicza i Jerzego Fiećki

Kornel Morawiecki (z lewej) i Maciej Frankiewicz
składają kwiaty pod pomnikiem
Poznańskiego Czerwca 1956

skich izagranicznych (dr H. Labrenz-Weiss z BSIU
w Berlinie) aspektach działalnościSW, druga sekĄa (Organizacja,,Solidarność Walcząca" w Wielkopolsce) poświęcona była działalnościSW w Poznaniu

kiem Poznańskiego Czerwca 1956 i kolejnych zrywów wolnościowych. W godzinach popołudniowych
w sali Białej Urzędu Miasta Poznania Prezydent
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rocznicowej SW Oddział Poznań w kościele oo. Dominikanów, a następnie złożyli kwiaty pod pomni-

Ryszard Grobelny wręczył pamiątkowe medale za

WYDANlE SPEGJALNE

do dygku§Jl peneloueJ
działalnośćna rzecz wolności i niepod ległości. organ izowan a przez nstytut Pam ięci Narodowej
Otrzym al i je załozyci ele i działacze Sol darności dyskusja panelowa Między solidaryzmem a nieWalczącej oraz osoby współpracujące iwspoma- podległością,Myślpolityczna i działalnośćSoligające. Pośród wyróznionych znaleźli się pracownicy
darności Walczącej z udziałem prof. Zdzisława
lPN w Poznaniu: lreneusz Adamski, Krzysztol Krasnodębskiego, dr. Kornela Morawieckiego,
l
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Bzechczyn, Piotr Napieralski

Paemysław Zwiernik,

dr. Grzegorza Waligóry oraz Włodzimierza Doma-

Otwarcie wyłtawy, od lewej: Krzysztof
cnotalski, lreneusz Adamski,
Maciej Frankiewicz i Kornel Morawiecki

Jedna z plansz wystawy poświęconej historii
Solidarności Walczącej w Polsce i WieIkopotsce,
na zdjęciu przemawiający Maciej Frankiewicz

i
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Następnie uczestnicy uroczystości 25-1ecia
poznańskiego oddziału SW paeszli na Stary Rynek,
gdzie wzięli udział w otwarciu wystawy poświęconej histońi Solidamości Walczącej w Polsce i Wielkopolsce. Wystawę otworzyli; Zastępca Prezydenta Miasta

Poznania Maciej Frankiewicz, dyrektor lPN Oddział

galskiego

i dr. Marka Golińczaka (ten ostatni nie
potwierdził jeszcze ostatecznie swojego udziału),
która ma się odbyć w czwartek 3 pździernika 2013
roku w godz. 14.00-18.00 w sali 1,17l118 DS ,,Jowita" przy ul.Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu.

Krzysztof Brzechczyn

Ludzie poznańskiej SoIidarności Watczącej
na spotkaniu po latach

Wystawa wzbudziła również duże
zainteresowanie młodych ludzi

w Poznaniu lreneusz Adamski i przewodniczący
SolidarnościWalczącej Kornel Morawiecki.
Wtym roku naukową częściąobchodów 3Glecia

ze strony lnstytutu Pamięci Narodowej 6ttp://
ipn,gov.pl); publikujemy je za zgodą dyrektora

powstania poznańskiego oddziału SW będzie
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Zdjęcia z konferencji i otwarcia wystawy pochodzą

poznańskiego oddziału lPN Rafała Reczka.
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