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Prelekcja Adama Chmieleckiego „Od
Niepodległości do Solidarności.
Inspiracje tradycji
niepodległościowej” – Działdowo, 7
lutego 2019
W Działdowie odbyło się kolejne spotkanie
organizowane w ramach projektu „Akademia
Niepodległości”.

Gościem spotkania był Adam Chmielecki, publicysta, wydawca i politolog,
który przedstawił prelekcję pt. „Od Niepodległości do Solidarności. Inspiracje
tradycji niepodległościowej”. Prelegent w przystępny sposób wyjaśnił założenia
niepodległościowe ruchu „Solidarności”, w tym postulaty z Sierpnia '80, jak choćby
uwolnienie więźniów politycznych, zniesienie cenzury, wolność słowa i druku, pluralizm
działalności związkowej i społecznej, czy zniesienie przywilejów aparatu
partyjnego. Wystąpienie zostało zilustrowane ciekawą prezentacją.

Celem „Solidarności” nie był socjalizm z ludzką twarzą, tylko realna
niepodległość – podkreślił prelegent.

Adam Chmielecki przypomniał również legendarną postać gen.

Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Żołnierz Legionów Polskich, obrońca
Polski w 1939 roku, był obecny na I Krajowym Zjezdzie Delegatów NSZZ
„Solidarność”. Przekazał w ten sposób kolejnemu pokoleniu Polaków ideę
walki o wolną Ojczyznę.

W wydarzeniu licznie uczestniczyła młodzież szkolna. Poprowadził je Zenon
Gajewski, prezes Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i
Tożsamość” z Działdowa. Na następne spotkanie w ramach projektu
Akademia Niepodległości zapraszamy w kwietniu br.
***
Adam Chmielecki (ur. 1981 r.) – politolog, wydawca, autor książek i
publicysta specjalizujący się w historii ruchu antykomunistycznego w
drugiej połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii NSZZ
„Solidarność” i Federacji Młodzieży Walczącej. Były pracownik m.in.
Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Właściciel i redaktor naczelny
wydawnictwa Patria Media. Członek NSZZ „Solidarność”. Członek Rady
Programowej Radia Gdańsk.
Autor lub współautor książek: Wokół Solidarności (Gdańsk 2011), Moim

powołaniem jest służba publiczna. Rzecz o Macieju Płażyńskim (Warszawa
2013), Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005 (Poznań 2013 –
wyróżniona tytułem Książka Historyczna Roku 2013), Prezydent Lech
Kaczyński 2005–2010 (Warszawa 2016), „Tygodnik Solidarność”. 35
opowieści na 35 lat (Gdańsk–Warszawa 2017), Zbrodnia Lubińska 1982.
Śmierć

w rocznicę Sierpnia (Warszawa 2017), Anna Solidarność

1929–2010 (Warszawa 2017).
Autor licznych artykułów naukowych, popularno-naukowych i popularnych
na tematy związane z historią Polski w XX wieku, publikowanych na
łamach m.in.: „Biuletynu IPN”, „Do Rzeczy”, „Gazety Polskiej”, „Gazety
Polskiej Codziennie”, „Historii Do Rzeczy”, „Horyzontów Polityki”,
„Magazynu Solidarność”, „Naszego Dziennika”, „Tygodnika Solidarność”,
„W Sieci”.
Autor licznych projektów edukacyjnych i medialnych dotyczących historii
najnowszej, w tym oporu społecznego w PRL, autor wystaw „Stan wojenny
1981–1983. Wojna z narodem polskim (PWPW, 2016) i „Zbrodnia Lubińska
1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia” (IPN, 2017), konsultant historyczny
filmu dokumentalnego „Ambasador Spasowski” (TVP Historia, 2009), autor
scenariusza audycji radiowych „Lech Kaczyński – Zainspirowany
Niepodległością”.

