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Obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego – Wrocław 11–13 grudnia 2019
— Ojciec zawsze kierował się misją krzewienia wolności i
solidarności. Te dwie, nieodłącznie powiązane ze sobą wartości,
stanowiły kwintesencję jego życia – powiedział 11 XII premier
Mateusz Morawiecki podczas odsłonięcia tablicy poświęconej
Kornelowi Morawieckiemu przy pomniku „Wszystkich
Współtwórców, Obrońców i Bohaterów Solidarności” we
Wrocławiu. Uroczystość była jednym z pierwszych akcentów
wrocławskich obchodów rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego.

 

W okresie stanu wojennego Wrocław uważanybył za bastion „Solidarności" – we Wrocławiu
internowano niemal 1,5 tysiąca działaczy „Solidarności”. 

Program wrocławskich obchodów 38. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego:

11 grudnia (środa)

godz. 8:00 – msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego (pl.
Grunwaldzki 3)

godz. 9:15 – uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą śp. Tadeusza
Huskowskiego (Politechnika Wrocławska, bud. D-2), uroczystość złożenia
kwiatów pod pomnikiem – obeliskiem poświęconym „Wszystkim Współtwórcom,
Obrońcom i Bohaterom Solidarności”, odsłonięcie tablicy pamięci Kornela

https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-369015.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-369015.jpg


Morawieckiego (Skwer Obrońców Solidarności przy ul. Norwida); uroczystość
złożenia kwiatów pod tablicą śp. Tadeusza Kosteckiego – pierwszej śmiertelnej
ofierze stanu wojennego na Dolnym Śląsku (Politechnika Wrocławska, bud. A-1,
Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27)

Tadeusz  Huskowski  –  matematyk,  docent  na  Politechnice  Wrocławskiej,
harcerz,  żołnierz  Armii  Krajowej  w  stopniu  porucznika,  uczestnik  powstania
warszawskiego, działacz Solidarności na PWr. W roku 1980 aktywnie włączył się w
działalność NSZZ „Solidarność”. W czasie stanu wojennego sądzony i więziony w
więzieniu  na  ul.  Kleczkowskiej  we  Wrocławiu.  Podczas  pobytu  w  więzieniu
poważnie  chorował  na  serce.  Zmarł  28  sierpnia  1984,  do  końca  prowadząc
działalność solidarnościową.

Kornel  Morawiecki  –  działacz  opozycji  demokratycznej  w  PRL,  przywódca
„Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, zmarł 30 września
br. w wieku 78 lat.

Tadeusz  Kostecki  –  inżynier  hydrotechnik,  członek  NSZZ  „Solidarność”.
Pracował  w  Okręgowej  Dyrekcji  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu.  Po
wprowadzeniu stanu wojennego przyłączył się, jako delegat swojego zakładu, do
strajkujących  na  Politechnice.  Zmarł  na  zawał  serca  po  pobiciu  przez
funkcjonariuszy  ZOMO  w  czasie  brutalnej  pacyfikacji  uczelni  w  nocy  15  grudnia
1981 r.

12 grudnia (czwartek)

godz. 13:00 – złożenie kwiatów pod tablicami na budynku Dozamelu (ul.
Fabryczna 10)

godz. 17:00 – koncert „Niezłomni” w Imparcie ((ul. Mazowiecka 17) – wręczenie
odznaczeń „Niezłomni” i koncert młodzieży z XVII LO 

13 grudnia (piątek)

godz. 12:00 – promocja wydawnictwa „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL
1976–1989, T.3”, w siedzibie dolnośląskiej Solidarności we Wrocławiu, pl.
Solidarności 1/3/5, IV piętro.
(więcej
informacji: https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/84429,Promocja-Encykloped
ii-Solidarnosci-t-3-we-Wroclawiu-13-grudnia-2019.html)

godz. 18:30 – msza św. w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela w intencji ofiar stanu
wojennego
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