
WYSTAWA PRZYGOTOWANA PRZEZ INSTYTUT DZIEDZICTWA SOLIDARNOŚCI



„Przyjdzie czas, wpierw czy później, że nie tylko postulaty społeczno-zawodowe, ale i inne będą 
na pewno osiągnięte przez potężny ruch »Solidarności« przemysłowej i »Solidarności« związków 
zawodowych indywidualnych rolników. Na pewno to osiągnięcie! Błogosławię Was i Wasze godziwe 
poczynania”.

kard. Stefan Wyszyński

Wystawa pt. „Księża Solidarności” to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-informacyj-
nym przygotowane z myślą o obchodach 40-lecia NSZZ „Solidarność” oraz o zbliżającej się  
beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Miejsce ekspozycji nie zostało wybrane 
przypadkowo – kościół pod wezwaniem św. Brygidy, nazywany bastionem Solidarności, 
to świątynia szczególna dla Polaków i działaczy związku. Po ogłoszeniu stanu wojenne-
go była miejscem oporu i walki z reżimem komunistycznym, a także opoką dla członków 
zdelegalizowanej wówczas Solidarności. 

Ekspozycja „Księża Solidarności” to 14 tablic przekrojowo prezentujących wkład Kościoła  
katolickiego i poszczególnych jego przedstawicieli w rewolucję Solidarności i pokonanie  
komunizmu w XX wieku. Przedstawieni zostali na niej najważniejsi duchowi patroni NSZZ 
„Solidarność” oraz wybrani kapelani Solidarności. Tablice zawierają biogramy księży, a szcze-
gólną uwagę poświęcono sylwetkom bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kard. Stefana Wyszyńskiego 
i św. Jana Pawła II. Całość poprzedzają tablice informujące o kontekście historycznym, w tym 
plansze o Mszach św. za Ojczyznę, pielgrzymkach ludzi pracy na Jasną Górę, zaangażowaniu 
Kościoła rzymskokatolickiego w Solidarność. Poszczególne tablice ilustrowane są zdjęciami 
Jana Pawła II, prymasa Wyszyńskiego, księży kapelanów, pielgrzymek ludzi pracy, Mszy św. 
w intencji Ojczyzny czy cytatami wypowiedzi na temat Solidarności, jakie głosili Jan Paweł II, 
prymas Stefan Wyszyński i ks. Jerzy Popiełuszko.

Celem wystawy jest zapoznanie społeczeństwa z pozytywnym wkładem Kościoła rzymsko-
katolickiego w krzewienie postulatów solidarnościowych, walkę z komunizmem i pomoc,  
jakiej udzielał społeczeństwu w czasach PRL. 2 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie  
wystawy, któremu towarzyszyć będą wystąpienia Dyrektora Instytutu Dziedzictwa  
Solidarności Mateusza Smolany, członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusza  
Majchrowicza, proboszcza parafii św. Brygidy ks. Ludwika Kowalskiego, członka Rady  
Instytutu Andrzeja Kołodzieja, a także świadków historii – ks. prałata Eugeniusza Jankiewicza  
i o. Bronisława Sroki SJ oraz autora wystawy dr. Mateusza Ihnatowicza. Wierzymy, że dadzą  
oni piękne świadectwo historii i przypomną, jak ważna jest solidarność w czasach kryzysów.  
Ze względu na rozwój pandemii COVID-19 zdecydowaliśmy się już wcześniej opublikować  
wystawę w formie wirtualnej, aby dotarła ona do jak najszerszego grona odbiorców.  
Zapraszamy do zapoznania się z nią również w tej wirtualnej formie na naszej stronie  
internetowej, pod adresem: https://sway.office.com/hb4tnTryFipEMo3l?ref=Link


