
 
 

 

Gdaosk, 26 kwietnia 2019 roku 

Szanowni Paostwo,  

w nawiązaniu do zaproszenia od Pani Prezydent Gdaoska Aleksandry Dulkiewicz na uroczystości obchodów 4 
czerwca 1989 przesyłam Paostwu zestaw aktualnych informacji i sugestii. W imieniu Pani Prezydent gorąco za-
chęcam wszystkich Paostwa do włączenia się w świętowanie 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów.  

Zarówno wydarzenia w Gdaosku, jak i pozostałych polskich samorządach odbędą się pod nazwą Święta 
Wolności i Solidarności. Komitet Organizacyjny Święta tworzą Prezesi korporacji samorządowych: polskich 
gmin wiejskich, powiatów, miasteczek, miast  i województw, jak również Prezydenci największych polskich 
metropolii, podkreślając tym samym, że obchody są świętem całej Polski Samorządowej. 

W niniejszym piśmie przekazuję pomysły inicjatyw, które mogą Paostwo zrealizowad na terenie swojego 
samorządu oraz praktyczne informacje dotyczące obchodów w Gdaosku.  

I. Proponowane działania w gminach i powiatach: 

1. Zachęcamy do skorzystania z materiałów archiwalnych Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) i zorganizowania 
wystaw w przestrzeni publicznej w Paostwa gminach. Polecamy gotowe do wydruku plakaty, fotografie czy wystawy 
ECS-u. Mogą Paostwo pobrad wybrane pliki ze strony http://2019zbiory.ecs.gda.pl/. Zachęcamy również do 
udzielania wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla oddolnych wystaw przygotowywanych przez Paostwa 
mieszkaoców, poświęconych wyborom   4 czerwca w Paostwa gminach, powiatach i miastach. 

2. 4 czerwca, we wtorek o godzinie 12.00 w całej Polsce wspólnie odśpiewamy hymn Polski. Zachęcamy do zaini-
cjowania tego wydarzenia w przestrzeni, gdzie z udziałem Paostwa zastępców zostanie odśpiewany hymn.  

3. Podczas obchodów będzie istniała możliwośd udostępnienia sygnału telewizyjnego umożliwiającego trans-
misję uroczystości na telebimach w całej Polsce. Zachęcamy   do przygotowania ekranów w swoich miastach 
oraz organizacji lokalnych festynów Wolności i Solidarności, w szczególności w dniu 4 czerwca. 

4. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji “Kawa Wolności”. Idea polega na włączeniu się kawiarni i restauracji z 
całej Polski, które między 1 a 11 czerwca będą serwowad swoim gościom najlepszą kawę tzw. “Kawę 
Wolności” w atrakcyjnej cenie. Do kawy dołączona będzie karteczka – wizytówka, która przypominad będzie o 
ważnych dla Polek i Polaków wartościach: wolności, solidarności, otwartości i obywatelskości. Będziemy prosid 
o wywieszenie w witrynie kawiarni plakatu informującego o tym, że w danym miejscu można wypid Kawę 
Wolności. W załączeniu przekazujemy uniwersalny list, który mogą Paostwo wysład do restauracji w lokalnych 
gminach i powiatach. Grafiki i wizytówki zostaną przygotowane przez Europejskie Centrum Solidarności. 

a. Załącznik nr 1 list  zapraszający do przystąpienia do inicjatywy pn. “Kawa Wolności”. 

5. Zachęcamy, aby w kawiarniach, bibliotekach i innych miejscach publicznych organizowad debaty i spotkania 
nt. znaczenia i wniosków płynących z wyborów  4 czerwca 1989 r. dla aktualnej sytuacji w Polsce. 

6. Polecamy również zorganizowanie wspólnego szycia flagi Polski przez mieszkanki  i mieszkaoców Gdaoska. Flaga 
stworzona zostanie z biało-czerwonych fragmentów materiałów zszywanych etapami przez przedstawicieli 
różnorodnych grup społecznych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres biuro@metropoliagdansk.pl. 

7. Zachęcamy do wspólnej promocji – Miasto Gdaosk zarezerwowało billboardy w 12 największych miastach 
Polski: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdaosku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu. Jeżeli ktoś z Paostwa mógłby włączyd się w  finansowanie i przejąd 
koszty związane  z dystrybucją billboardów, byłaby to bardzo wymierna pomoc dla głównego organizatora – 
miasta Gdaoska. Szczegóły: szymon.wroblewski@gdansk.gda.pl, tel. +48 58 323 66 42. 

8. Jeśli dysponujecie Paostwo outdoorowymi nośnikami reklamowymi, gorąco zachęcamy, aby w czerwcu 
komunikowad na nich obchody Święta, zarówno gdaoskie, jak i lokalne. Zainteresowanym prześlemy projekty 
graficzne. Tu również prosimy o kontakt z szymon.wroblewski@gdansk.gda.pl, tel. +48 58 323 66 42. 

9. Zachęcamy do zamieszczania informacji o obchodach w wydawanych przez Paostwa biuletynach. Dla przy-
kładu link do “Herolda Gdaoskiego”, w którym zamieszczona jest informacja o Święcie Wolności i Solidarności. 

a. https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/prasa/herold-gdanski-nr-1-2019,a,142292. 
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10. Zachęcamy do włączenia się do wspólnej samorządowej kampanii profrekwencyjnej #dziekUEmy, organizowa-
nej przez Związek Miast Polskich.  Więcej o akcji oraz pakiety z grafikami do pobrania na stronie internetowej 
http://www.miasta.pl/strony/15-lat-polski-w-ue. 

II. Wydarzenia w Gdaosku 

1. Zapraszamy do przyjazdu do Gdaoska w poniedziałek 3 czerwca wraz z większą delegacją z Paostwa 
samorządów (pracownicy urzędu, radni, sołtysi itd). Program kluczowych wydarzeo jest następujący: 

3 czerwca 
12.00 – powitalny poczęstunek 
13.00 – 16.00 – wydarzenia w Europejskim Centrum Solidarności oraz w sąsiadującej strefie 
14.00 – 17.00 – program w trakcie przygotowania 
16.30 – Msza św. w Bazylice Mariackiej 
18.30 – ECS, debata pn. Wspólnota dużych i małych samorządów 

4 czerwca 
10.00 – debata byłych prezydentów RP 
12.00 – odśpiewanie hymnu  w polskich gminach i miastach 
12.05 – ogłoszenie deklaracji 
13.30 – debata samorządowców na Ołowiance 
16.30 – przemarsz i wiec na Długim Targu  
20.00 – koncert na Placu Zebrao Ludowych 

2. Jednym z głównych punktów „Święta Wolności i Solidarności”, które na początku czerwca wspólnie z samo-
rządowcami z całej Polski będziemy obchodzid w Gdaosku, będzie debata „Samorządna Rzeczpospolita”. Gorąco 
zachęcamy Paostwa do przesłania nam krótkiej opinii dotyczącej najważniejszych problemów, z którymi dziś mierzą 
się polskie samorządy. Na podstawie Paostwa głosów chcemy opracowad pakiet aktualnych postulatów 
samorządowych, które następnie moglibyśmy przedstawid opinii publicznej oraz wręczyd osobom sprawującym 
władzę w paostwie. Propozycje postulatów proszę przesyład na adres asystent@um.sopot.pl do 20 maja br. 

3. W dniach 1–4 czerwca naprzeciwko wejścia głównego do ECS zostanie zorganizowana strefa obywatelska pn. 
Solidarnośd Codziennie, skierowana do reprezentantów organizacji pozarządowych, ruchów miejskich i aktywnych 
społecznie grup nieformalnych, dzięki którym życie Polek i Polaków zmienia się codziennie na lepsze. Chcemy 
pokazad wieloletni dorobek organizacji społecznych, obszary ich aktywności, poznad ludzi w nich pracujących i tych, 
którzy korzystają z ich wsparcia. Pragniemy porozmawiad o tym, jak lepiej budowad przyszłośd.  
a. Zainteresowani aktywiści społeczni mogą otrzymad dofinansowanie kosztów podróży do Gdaoska. Więcej 

informacji na stronie www.2019gdansk.pl w zakładce “Solidarnośd Codziennie”.  
b. Bardzo prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród Paostwa organizacji pozarządowych i jednostek 

pomocniczych działających na terenie Paostwa miasta oraz zaproszenie ich do Gdaoska w dniach 1-4 czerwca.  

4. Proponujemy umieszczenie Paostwa flag w przestrzeni publicznej Gdaoska w dniach 1-11 czerwca. Jeśli wyra-
żają na to Paostwo zgodę, prosimy o przesłanie dwóch flag wraz z drzewcami do 20 maja na adres: Gdaoski 
Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36 budynek b; 80-254 Gdaosk 

5. Trzecią flagę prosimy zabrad ze sobą na przemarsz z debaty na Ołowiance na Długi Targ, który odbędzie się 4 
czerwca ok godziny 17.00 

6. Samorządowców, którzy posiadają oficjalne insygnia władzy samorządowej, zachęcamy do przywiezienia ich 
do Gdaoska. Namawiamy do ubrania ich podczas mszy świętej  w  Bazylice Mariackiej 3 czerwca o godzinie 
16.30 oraz podczas przemarszu w dniu 4 czerwca ok 17.00. 

7. Pytania i sugestie prosimy kierowad na adres kontakt@2019gdansk.pl  

8. Przypominamy o konieczności rejestracji na uroczystości poprzez stronę www.2019gdansk.pl 
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