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Fot. adonis (archiwum) - Pomnik Ofiar Grudnia 1970 

Dlaczego szczecińscy robotnicy wyszli w grudniu 1970 roku na ulice? Jak wyglądały styczniowe rozmowy z władzami? Tego dowiemy się podczas V edycji Konstelacji 

Szczecin. 

W 2015 roku minie 45 lat od wydarzeń Grudnia 70. Z tej okazji organizatorzy Konstelacji Szczecin chcieliby przedstawić ten fragment historii z perspektywy miasta.

2015 to rok wielu ważnych dla nas rocznic, także tej Grudniowej, ale o historii źle się rozmawia „rocznicowo”, na zbyt wysokich koturnach. Nasza pomorska narracja historyczna wydaje się czasami 

zbyt mało szczecińska, a za bardzo warszawska, za mocno jest w niej eksponowany punkt widzenia Centrum, za mało nasz własny. Mamy w Szczecinie znakomitych badaczy tego czasu możemy 

więc zaproponować szczecinianom wejście w kolejny dyskurs o mieście, pamięci, ale nie tylko o tym. Także o sprawach mniej eksponowanych przy rocznicowych okazjach. O zwykłych ludziach. - 

mówi Joanna Kościelna, organizatorka Konstelacji Szczecin.

Ważne pytania

V edycja przygotowana wraz z Archiwum Państwowym i Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich O/Szczecin skupi się na wydarzeniach z lat 70. XX wieku i ich następstwach. Głównym punktem będą 

ludzie, którzy ponad 40 lat temu walczyli o swoją godność i przyszłość.

Gdy zaczęłam czytać na temat Grudnia, a potem oglądać filmy o nim, zwróciłam między innymi uwagę na to, jak mówią, jak rozmawiają z władzą robotnicy szczecińscy. W ich głosach, w intonacji, 

słychać jeszcze echa odległych domów na dawnym wschodzie Polski, jedni mazurzą, u innych słychać śpiewną mowę kresów, lwowską, wileńską… A oni przecież mówią w Szczecinie o tym, jak 

powinno być, by w społeczeństwie było dobrze. Ci prości, słabo wykształceni ludzi mówią z ogromną godnością, mądrością, są dumni, nie kłaniają się władzy w pas, nie podlizują. - mówi Joanna 

Kościelna - Te filmy stawiają ważne pytania współczesności. O godność pracy, o demokrację, o obowiązki władzy, o sile protestu, jego etycznej wartości. - dodaje.

Niezmontowane materiały

Podczas wydarzenia mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć filmy dokumentalne oraz zdjęcia. Gościem specjalnym będzie dr Michał Paziewski, autor książki "Grudzień 1970 w Szczecinie", za którą 

w listopadzie 2014 r. Porozumienie Wydawców Książki Historycznej uhonorowało go Nagrodą Klio przyznawaną za wybitny wkład w badania historyczne. Dr Paziewski będzie komentował filmy oraz 

odpowiadał na pytania widzów.

Pokażemy materiały, które zostały nagrane, ale potem nie zostały zmontowane oraz jeden film szczecińskiego dokumentalisty, Andrzeja Androchowicza, jednego z najinteligentniejszych 

obserwatorów życia Pomorza, wybitnego filmowca. - zapowiada organizatorka.

Kiedy? Gdzie?

V edycja Konstelacji Szczecin odbędzie się 27 lutego w Szczecińskim Inkubatorze Kultury – w kinie (dawne Kino „Pałacowe”) przy al. Wojska Polskiego 90. Początek spotkania o godzinie 17.00. 

Więcej informacji na temat wydarzenia odnajdziecie na stronie w serwisie Facebook. 
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