
 

           Gdaosk, 08 marca 2010  

 

 

Szanowni Paostwo, 
 
Europejskie Centrum Solidarności -  instytucja powołana, aby zachowad pamięd o Solidarności, 
największym wolnościowym ruchu społecznym w historii współczesnej Europy -  jest bezpośrednio 
odpowiedzialne za przygotowanie głównych obchodów 30. rocznicy podpisania Porozumieo 
Sierpniowych i powstania Solidarności. 
 
Jednym z najbardziej efektownych części jubileuszu będzie widowisko multimedialne, którego 
reżyserii podjął się jeden z najwybitniejszych reżyserów teatralnych - Robert Wilson. Widowisko, 
w którym przeplatad i jednocześnie uzupełniad się będą elementy muzyki, teatru, poezji, sztuk 
wizualnych odbędzie się 31 sierpnia 2010 roku na terenie Stoczni Gdaoskiej, w miejscu narodzin 
ruchu Solidarności. Niezwykle istotnymi elementami widowiska będą wspomnienia świadków historii 
oraz wypowiedzi młodych Polaków na temat solidarności. 
 
Europejskie Centrum Solidarności – poszukując odpowiedzi na pytanie, czym dla młodego 
pokolenia jest solidarność – ogłosiło projekt Moja Mała Solidarność, skierowany do uczniów szkół 
podstawowych. Czekamy na odręcznie napisane prace (np. wiersz, bajkę, opowiadanie, esej), 
w których młodzi ludzie opiszą, czym jest dla nich Solidarnośd zarówno ta historyczna, jak też ta 
rozumiana znaczenie szerzej. Mamy nadzieję, że udział w projekcie wpłynie na rozbudzenie wśród 
uczniów zainteresowania ideą solidarności oraz najnowszą historią Polski.  
 
Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2010 roku (decyduje data wpłynięcia pracy). Wszystkie prace 
przeczyta, oceni i wybierze najlepszą autorka książek dla dzieci i młodzieży Małgorzata Musierowicz. 
 

Wybrane prace zostaną opublikowane, a najciekawsza, w całości lub we fragmentach, zostanie 
odczytana w czasie widowiska plenerowego Roberta Wilsona w Stoczni Gdaoskiej w dniu 31 sierpnia 
2010 roku. Autor najciekawszej pracy wraz z opiekunami zostanie zaproszony na widowisko. 
 
Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.ecs.gda.pl/mms. W sprawach 
merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami projektu upoważniona jest Bogna Troka, 
Europejskie Centrum Solidarności, ul. Doki  1, 80-958 Gdaosk, tel. (0 58) 768 23 41, tel. kom. 515 379 
968, fax. tel. (0 58) 767 79 78, e-mail: b.troka@ecs.gda.pl 
 
 
Licząc na rozpowszechnienie informacji o projekcie Moja Mała Solidarność wśród uczniów Paostwa 
szkoły pozostaję z wyrazami szacunku 
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