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Wagon Pamięci
Do Łodzi wagon dotrze w niedzielę 8 sierpnia. Na dworcu Łódź Fabryczna powinien stać w godzinach 11-17.

Prezentujem nasze zdjęcia sprzed pięciu lat.
Wczoraj, 17 lipca 2010 roku w rocznicę strajku, dla upamiętnienia „Lubelskiego Lipca ΄80” i narodzin
„Solidarności” wyjechał z Lublina specjalny wagon Pamięci. Jedzie nim grupa kilku młodych osób. Jadąc
przez całą Polskę, przez małe i duże miejscowości – śladami polskiego lata ΄80, śladami polskiej Pamięci
– wagon dojedzie 14 sierpnia do Gdańska, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia strajków w Stoczni. Do
Łodzi wagon dotrze w niedzielę 8 sierpnia. Na dworcu Łódź Fabryczna powinien stać w godzinach 11-17.
Wagon pierwszy raz ruszył w Polskę z Lublina pięć lat temu.
Na stronie: www.wagon2010.lublin.pl Tomasz Pietrasiewicz („Lubelski Lipiec΄80”) pisze:

W lipcu 2010 roku minie 30. rocznica strajków, jakie miały miejsce w lipcu 1980 roku w Lublinie i na
Lubelszczyźnie (tzw. „Lubelski Lipiec΄80”). Była to główna część wielkiej fali strajków, które rozpoczęły
się 1 lipca w WSK PZL Mielec i przeszły w ciągu tego miesiąca przez całą Polskę, kończąc się w sierpniu
1980 r. powstaniem w Gdańsku „Solidarności”. W Lublinie symbolem lipcowych wydarzeń stał się strajk
lubelskich kolejarzy. /…/
Jednym z celów tej podróży jest próba konfrontacji ideałów i marzeń związanych z powstaniem
„Solidarności” z rzeczywistością 2010 roku. Chcemy spytać ludzi, których spotkamy o ich marzenia dzisiaj
i przesłanie, jakie chcieliby przekazać przyszłym pokoleniom.
Wszystkie te wypowiedzi będą dokumentowane (zdjęcia, nagrania audio i video). Powstanie w ten
sposób wielowątkowa i wielowymiarowa „fotografia” Polski z roku 2010. /…/
Pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Działania prowadzone na dworcach podczas podróży Wagonu:
1. Prezentacja wystawy poświęconej Lubelskiemu Lipcowi ‘80, Niezależnemu Ruchowi Wydawniczemu
oraz projektowi wagon.lublin.pl.
2. Drukowanie na sitodruku ulotki “Siła Wolnego Słowa”.
3. Radio Pamięć - opowiadanie o idei podróży, historii Lubelskiego Lipca i Niezależnym Ruchu
Wydawniczym.
4. Realizacja projektu "Polska 2010", w ramach którego będą robione fotograficzne portrety osób
przychodzących do wagonu oraz rejestrowane ich wspomnienia związane z “Solidarnością”, a także
refleksje i marzenia.
5. Z zarejestrowanych relacji zostanie wybranych 17 niezwykłych opowieści - po jednej z każdego
miejsca, w którym zatrzyma się wagon. Z uzyskanych materiałów powstanie książka “Jak małe kamyki
poruszyły lawinę” (17 Opowieści o Powstaniu “Solidarności”).
6. Prezentacja idei portalu internetowego www.solidarnosc2010.pl
7. Prezentacja książki “Siła Wolnego Słowa”.
7. Udostępnianie materiałów związanych z projektem: plakaty, gazeta, ulotki, książka.
8. Prezentacja materiałów dokumentalnych związanych z “Solidarnością”, które będą przekazane do
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
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