Obchody trzydziestej rocznicy wyborów 4 czerwca miały wyjątkowy charakter na Pomorzu.
Biblioteki – „instytucje kultury, które gromadzą, przechowują i udostępniają materiały biblioteczne”
- czyli dokumentują historię i kulturę, podtrzymują pamięć społeczną – także włączyły się do tych obchodów.
WiMBP w Gdańsku postanowiła zbierać materiały dotyczące w kampanii wyborczej 1989 r. wśród swoich
Czytelników. Zwrócono się też do Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
i ECS o udostępnienie ich zasobów archiwalnych. Przede wszystkim jednak – zaproszono do współpracy
i organizacji podobnych wystaw biblioteki w Gdyni i Sopocie oraz biblioteki powiatowe w województwie
pomorskim. Do udziału w akcji „Wiosna Demokracji” zgłosiło się ostatecznie dziewięć bibliotek:
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

• Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Janusza Korczaka w Człuchowie
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
• Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie
• Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie
• Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
• Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie
• Miejska Biblioteka im. K. Damrota w Kościerzynie
• Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

WYSTAWA

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku
Wystawą, czynną od początku do połowy czerwca,
upamiętniliśmy obchody 30-lecia pierwszych, wolnych wyborów demokratycznych w Polsce.

Na wystawie zaprezentowaliśmy plakaty i materiały związane z przygotowaniami do wyborów.
Gazety i książki pokazane na wystawie nawiązywały do wydarzeń i wspomnień osób sprzed 30. lat.
Udało się również pokazać fotoreportaż 'walki wyborczej'
- zaklejanie plakatów jednego kandydata plakatami innego...

Elementem obchodów wolnych wyborów w naszej Bibliotece był również
koncert amerykańskiego barda Austina Mullera,

który odbył się w Czytelni Głównej.

Wystawa „Wiosna demokracji” w MBP w Słupsku

WYSTAWA

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Otwarcie wystawy odbyło się 3 czerwca br. o godz. 17:00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
przy ul. Dworcowej 7. Wystawa zawierała głównie zbiory ulotek i plakatów dotyczących pierwszych częściowo

wolnych wyborów w powiecie wejherowskim oraz gazety przedstawiające ówczesne wydarzenia. Eksponaty
zgromadził i udostępnił na wystawę Marcin Gniech, członek Klubu Miłośników Wejherowa, pasjonat,
który z niespożytą energią poszukuje i gromadzi pamiątki historii.
Podczas wieczornego spotkania uczestnicy mieli możliwość nie tylko cofnąć się pamięcią do roku 1989 we
wspomnieniach, ale również wziąć udział w zainscenizowanych wyborach, wypełniając karty do głosowania z roku
1989. Głosy oczywiście zostały wrzucone do ówczesnej urny i rzetelnie zliczone.
W spotkaniu uczestniczył m.in. Wicestarosta Jacek Thiel, prezes Klubu Miłośników Wejherowa Paweł Formela.
Wydarzenie poprowadził Marcin Gniech. Wystaw można było oglądać do końca czerwca br.

Wystawa „Wiosna demokracji” w PBP w Wejherowie

WYSTAWA

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Wystawą otwartą 4 czerwca 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się
w obchody 30-lecia pierwszych, wolnych wyborów demokratycznych w Polsce.
Otwarcie wystawy poprzedził krótki film o polskiej drodze do wolności pt. "Niezwyciężeni",
a także znakomity recital wejherowskiego barda Andrzeja Marczyńskiego.
Przez kilka tygodni poprzedzających wystawę odbywały się warsztaty międzypokoleniowe zorganizowane
wspólnie z Wejherowskim Centrum Kultury pod hasłem "Rodzina 89". Organizatorka wystawy
- Elżbieta Żukowska powiedziała, że zależało jej bardzo na zestawieniu relacji dwóch pokoleń: tego starszego pamiętającego stan wojenny, kartki żywnościowe i te pierwsze wolne wybory oraz obecnego pokolenia młodych
ludzi, którzy nie wyobrażają sobie życia bez telefonu komórkowego czy internetu. Jak podkreśliła, nie chodziło
jej o wydobycie zdjęć, ale raczej osobistych przeżyć pokolenia 60-latków, najlepiej z grona rodziny.
I nie chodziło tylko o politykę, ale raczej o styl życia z wykorzystaniem wówczas funkcjonujących przedmiotów.
Przedmioty, zarówno codziennego użytku jak np. sprzęt kuchenny, AGD czy RTV, a także gazety, książki,
ulotki czy plakaty, można obejrzeć na wystawie "Wiosna Demokracji". Oficjalnego otwarcia z udziałem
uczestników tej imprezy, dokonali - zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz
i dyrektor biblioteki - Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

Słuchając piosenki Andrzeja Marczyńskiego o Wejherowie przeniosłem się myślami do swojego dzieciństwa
i tamtych czasów. Jako wówczas 11-letni chłopiec nie zdawałem sobie wtedy sprawy z tego, jak ważną datą
jest 4 czerwca 1989 roku. Wiedziałem tylko, że są to ważne wybory - wspomina Arkadiusz Kraszkiewicz.

Wystawa „Wiosna demokracji” w MBP w Wejherowie

WYSTAWA

Miejska Biblioteka Publiczna w Kwidzynie
Obchody 30 Rocznicy Wyborów 4 czerwca 19890 r. w Kwidzynie odbyły się
pod hasłem „Święto Wolności i Solidarności”.
W ramach Święta w Kinoteatrze w Kwidzynie 31 maja 2019 r. odbył się wernisaż
wystawy fotograficznej „Kwidzyn 1989. Jacy Byliśmy?” oraz promocja książki Leszka Sarnowskiego
i Jacka Kluczkowskiego pt. „Kwidzyn 1989. Początek wolności”.
W dniu 3 czerwca z kolei otwarto wystawę plenerową przed siedzibą Miejsko-Powiatowej Biblioteki

w Kwidzynie. Ukazywała ona wydawnictwa drugiego obiegu i plakaty wyborcze „Solidarności”
z 1989 r. z archiwum Europejskiego Centrum Solidarności. Tego samego dnia w I LO odbył się
Finał Debat Oksfordzkich „Okrągły Stół – początek wolności czy zdrada elit?”.
Dokładnie w rocznicę wyborów 4 czerwca o godz. 12.00 w Kwidzynie wspólnie odśpiewano
Hymn Narodowy , następnie odbył się Bieg Wolności na dystansie 1989 metrów.

Wystawa „Wiosna demokracji” w MBP w Kwidzyniu

WYSTAWA

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
W związku z obchodami 30 rocznicy zwycięstwa Solidarności w wyborach parlamentarnych
w roku 1989 Biblioteka Gdynia zorganizowała wystawę nawiązującą do wydarzeń sprzed lat.
Gdynianie mogli oglądać wystawę fotografii i materiałów archiwalnych z wyborów czerwcowych
w Bibliotece Wiedzy (ul. Świętojańska 141-143) przez cały czerwiec. W wystawie wykorzystano:
zdjęcia z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", zdjęcia i materiały z Archiwum IPN,
zdjęcia z archiwum Antoniego (Tolka) Filipkowskiego.

Wystawa „Wiosna demokracji” w MBP w Gdyni

WYSTAWA

Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie
W ramach wystawy "Wiosna Demokracji" Biblioteka Sopocka, korzystając z zasobów
udostępnionych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, prezentowała swoim czytelnikom
elektroniczną wystawę archiwalnych zdjęć związanych z wydarzeniami, które miały miejsce na Pomorzu,
pomiędzy zakończeniem obrad Okrągłego Stołu (5 kwietnia), a wyborami 4 czerwca 1989 roku.
Wystawa wyświetlana była na ekranie multimedialnym w Sopotece,
największej i najliczniej odwiedzanej Filii Biblioteki Sopockiej, od 4 czerwca do końca lipca.
Cieszyła się ona niemałym zainteresowaniem,
szczególnie ze strony licznie odwiedzających Sopotekę turystów, w tym zagranicznych.

Wystawa „Wiosna demokracji” w MBP w Sopocie

WYSTAWA

w Miejska Biblioteka Publiczna w Kościerzynie

Wystawa „Wiosna demokracji” w MBP w Kościerzynie

WYSTAWA

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
W Gdańsku wystawę ku czci 30. Rocznicy wyborów 1989 r. zorganizowano
w „Filii Gdańskiej” WiMBP na ulicy Mariackiej 42. Jej głównymi elementami były ulotki
oraz oryginalny plakat wyborczy z kolekcji Antoniego „Tolka” Filipkowskiego, uczestnika strajków
w Sierpniu’80 i w 1988 roku. Obecnie pan Antoni jest wydawcą i redaktorem „miesięcznika „Forum Pomorskie”.
Czerwcowy numer magazynu w całości był poświęcony czerwcowi 1989 roku. Wystawę uzupełniły odbitki
fotograficzne dokumentów pozyskanych z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Wernisaż wystawy odbył się 7 czerwca 2019 r. Zasadnicza częścią wernisażu była opowieść „Tolka”.
Swoją gawędę wzbogacił on wykonaniem przy wtórze gitary piosenek strajkowych i wykonywanych
na wiecach wyborczych. Swoje wspomnienia i refleksje przedstawił też pan Roman Knop z Rumi,
działacz „Solidarności” i więzień w stanie wojennym. Wernisażowi towarzyszyła
mini-wystawa książek dotyczących okresu wiosny demokracji.
Wystawa trwała do końca czerwca 2019 r.

Wystawa „Wiosna demokracji” w Filii Gdańskiej WiMBP w Gdańsku

