Gdańsk, 23 sierpnia 2021 r.
ŚWIĘTO WOLNOŚCI 2021 | konferencja prasowa
24/08/2021
ECS, okrągły stół w ogrodzie zimowym, godz. 10.00
Opowiemy o programie, zdradzimy nazwiska gości i wskażemy najważniejsze wydarzenia –
zapraszamy na konferencję prasową przed ŚWIĘTEM WOLNOŚCI w Gdańsku, na które składa się
festiwal Solidarity of Arts i obchody jubileuszowe. Impreza odbędzie się w dniach 27 sierpnia – 1
września. Wstęp na większość wydarzeń jest wolny, dołączyć będzie można również online.
W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ
Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska
Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego
Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Magdalena Sroka – kuratorka festiwalu Solidarity of Arts
Magdalena Hajdysz – rzecznik prasowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Arkadiusz Hronowski – współkurator koncertu CENTRALA. CENTRALA NAS OCALI
Przemysław Ruchlewski – zastępca dyrektora ECS, odpowiedzialny za konferencję
SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA
Magdalena Mistat – zastępca dyrektora ECS, koordynatorka wydarzeń jubileuszowych
Przypomnijmy… Z końcem sierpnia i początkiem września splata się w Gdańsku pamięć o dwóch
wydarzeniach, które zmieniły bieg historii nie tylko Polski, ale i świata – wielkim strajku w Stoczni
Gdańskiej, zakończonym podpisaniem Porozumień Sierpniowych, które zrobiły pierwszy wyłom w
murze dzielącym Europę wschodnią od zachodniego świata, oraz wybuchu II wojny światowej,
która przyniosła śmierć i głód, ale i na długie dziesięciolecia nowy porządek polityczny. W tym
roku nadto wspominamy – 40 rocznicę pamiętnego I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarności” w hali Olivia i 30 rocznicę upadku Związku Radzieckiego.
Gdańskim patentem jest rozmawiać w tym czasie o przyszłości, a nie o przeszłości, w sposób
zaspakajający potrzeby różnych odbiorców. I tak w programie m.in. muzyka, film, teatr
wspólnotowe świętowanie, spotkania z uczestnikami historycznych wydarzeń, debaty, wykłady,
konferencje.
Organizatorami Święta Wolności są: miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego i
Europejskie Centrum Solidarności.
szczegółowy program: ecs.gda.pl, gdansk.pl
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