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40 LAT KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓWLogo | pole ochronne

Do pobrania wersja podstawowa

Wersja negatywowa dopuszczalna 
nie polecana



40 LAT KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓWIdea | druk czarny na kolorowych papierach

+

Teksty
W tekstach korzystamy z fontów Noto Serif Regular,
w tytułach i podtytułach z fontów Roboto i Roboto 
Condensed. Do pobrania: https://www.google.com/fonts
Szablony przygotowane w programach InDesign lub 
Microsoft Word.

Fotografie czarnobiałe.
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40 LAT KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW

do wolności

o kor
12-16 września  w ramach Społecznych obchodów 40 rocznicy 
powstania Komitetu Obrony Robotników w  Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku organizujemy pokaz filmów o Komitecie 
Obrony Robotników i opozycji demokratycznej lat 70tych:

12  września godz. 10.00 MeDiaTeka 

13 września   godz. 10.00 MeDiaTeka 

14 września  godz. 10.00 MeDiaTeka 

15 września godz. 10.00 MeDiaTeka 

15 września godzina 18.00 aUDYTOriUM 

16 września godzina 20.00 aUDYTOriUM 

Logotypy organizatorów

Przykłady plakatów | szablony A3 i A4 InDesign i Microsoft Word

12  września 
godz. 10.00 
MeDiaTeka
eUrOpejskie 
CenTrUM 
sOliDarnOśCi 
w GDańskU

Janie 
ZieJi

do wolności
Czasem mały kamyczek popchnięty w dół zbocza potrafi pociągnąć za sobą lawinę 
potężnych głazów. Ale tylko czasem. Bardzo rzadko. Najczęściej nie dzieje się nic - 
turla się w dół i grzęźnie między skałami.

Czasem mała grupka ludzi potrafi za sobą pociągnąć miliony, zmieniając bieg 
historii. Ale tylko czasem. Bardzo rzadko. Najczęściej nie dzieje się nic.

Kiedy jest ten właściwy moment, ta jedyna niepowtarzalna okazja? Tego nie da się 
wcześniej przewidzieć. Trzeba próbować raz za razem, do skutku.

Ludzie, którzy w 1976 roku spotkali się w Komitecie Obrony Robotników i 
pociągnęli za sobą lawinę, wcześniej próbowali raz za razem. W harcerstwie i 
w duszpasterstwie, w partii komunistycznej i w opozycji do niej, w konspiracji i 
w pracy organicznej, w studenckich kołach dyskusyjnych, na salach rozpraw, w 
kabaretach i w literaturze. Jednak dopiero KOR okazał się tym kamyczkiem, który 
pociągnął za sobą lawinę.

Dlaczego? Po latach historycy, politolodzy, socjolodzy znajdują wiele wyjaśnień, 
zapewne słusznych. Jednak poszukując źródeł sukcesu warto odwołać się do prawd i 
reguł najprostszych. Do nakazu, który podpowiada: kiedy widzisz, jak biją słabszych, 
stań w ich obronie. Kiedy słyszysz kłamstwo, broń prawdy.  Nie odwracaj się, nie 
chowaj.  Bądź solidarny. Nie przypadkiem związek, który został poczęty w 1976 
roku, by przyjść na świat cztery lata później, przybrał właśnie taką nazwę. Nie 
przypadkiem  sprzeciw wobec niesprawiedliwości i kłamstwa komunistycznego 
systemu po dekadzie doprowadził do wolnej Polski.

Warto mieć przed oczami ten drogowskaz. Także dziś. Warto się narażać!

Zapraszamy do włączenia się w obchody 40 rocznicy Komitetu Obrony Robotników!

do wolności

15  września 
godz. 18.00 
aUDYTOriUM
eUrOpejskie 
CenTrUM 
sOliDarnOśCi 
w GDańskU

o Jacku 
kuroniu
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Stowarzyszenie Klub Pozytywnej Wyobraźni 
zaprasza na warsztaty  edukacyjne 

Tematem warsztatów będzie czterdziesta rocznica  
powołania Komitetu Obrony Robotników. 

Warsztaty poprowadzą działacze dawnej opozycji  
demokratycznej, w tym  członkowie Komitetu Obrony  
Robotników, współpracujący obecnie z Komitetem  
Obrony Demokracji: 
nazwiska

Organizator:	 	 	 Współpraca:	
	 	 	 	 Instytut	Pamięci	Narodowej	

		 Wydziałem	Edukacji	UMŁ

Stowarzyszenie Klub Pozytywnej Wyobraźni 
zaprasza na warsztaty  edukacyjne 

Tematem warsztatów będzie czterdziesta rocznica  
powołania Komitetu Obrony Robotników. 

Warsztaty poprowadzą działacze dawnej opozycji  
demokratycznej, w tym  członkowie Komitetu Obrony  
Robotników, współpracujący obecnie z Komitetem  
Obrony Demokracji: 
nazwiska

Organizator:	 	 	 Współpraca:	
	 	 	 	 Instytut	Pamięci	Narodowej	

		 Wydziałem	Edukacji	UMŁ
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Komitet Obrony Robotników

do wolności
Komitet Obrony Robotników

Komitet Obrony Robotników

DO WOLNOŚCI



Informacje o projekcie

Projekt logo i elementów identyfikacji obchodów 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi, prosimy o kontakt:

Andrzej Budek
Kotbury
budek@kotbury.pl | +48 601 302 208
ul. Lisa Kuli 3 m. 6 | 01-512 Warszawa | +48 22 839 13 63

www. kotbury.pl


