C z ym s ą
Ig r z yska Wol n o ś ci ?
Igrzyska Wolności to interdyscyplinarna impreza intelektualna i artystyczna oraz forum wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi liderami
z różnorodnych środowisk. Inspiracją do organizacji wydarzenia jest
rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku,
jako jednej z najważniejszych dat w historii Polski, które otworzyły naszą
drogę do wolności. Polska wolność i polski sukces po roku 1989 roku nie
doczekały się jeszcze odpowiedniej oprawy. Igrzyska Wolności mają być
właśnie takim świętem. Z jednej strony radosną zabawą, z drugiej intelektualnym spotkaniem, wykraczającym swoim formatem poza granice
Polski. Już w pierwszej edycji, która została zrealizowana w roku 2014,
Igrzyska Wolności okazały się jedną z najciekawszych i najbardziej prestiżowych imprez tego typu w Polsce. Podstawowym celem wydarzenia jest
stworzenie w Łodzi realnej platformy do wymiany myśli między wybitnymi postaciami światowej dyplomacji i polityki, działaczami społecznymi i przedstawicielami biznesu, ekspertami oraz ludźmi kultury, których
aktywność i poglądy będą znacząco oddziaływać na kształt wydarzeń
w XXI wieku. To szansa dla mieszkańców miasta na dyskusję o otaczającej rzeczywistości, interakcję i wspólne konstruowanie wniosków.

PARTNERST WO
WSCHODNIE
Temat pr z e wo d ni 2 0 1 4
Wśród bogactwa poruszanych tematów, kluczowych
dla przyszłości XXI wieku wybraliśmy temat przewodni I edycji wydarzenia, było to zagadnienie Partnerstwa Wschodniego. Nad tą trudną problematyką
debatowaliśmy w gronie niezwykłych panelistów
i społecznie zaangażowanej publiczności.

GOŚ C IE ŚWIATOW EGO FORMATU
Podczas I edycji Igrzysk Wolności nasi uczestnicy mieli okazję spotkać się m.in. z:
Agnieszką Holland
Wiktorem Jerofiejewem
polską reżyserką i scenarzystką, której słynnym rosyjskim pisarzem, krytyfilmy były trzykrotnie nominowane do kiem literackim
Oscara
Andrejem Sannikauem
Carlem Gershmanem
białoruskim dyplomatą, działaczem
prezesem zarządu National Endow- politycznym i społecznym, koordynament for Democracy
torem programu społecznego „Europejska Białoruś”
Brendanem Simmsem
wykładowcą Uniwersytetu Cambridge,
Frankiem Furedim
współprzewodniczącym Stowarzysze- jednym z najwybitniejszych brytyjnia Henry’ego Jamesa oraz szefem Pro- skich intelektualistów, ekspertem
jektu Unii Demokratycznej
w dziedzinie reformy systemów edukacji, Uniwersytet Kentu w Canterbury
Richardem Shustermanem
amerykańsko - izraelskim filozofem, Alexandrą Novitchkovą
jednym z najwybitniejszych teorety- aktywistką Euromodan-SOS i obrońków kultury
czynią praw człowieka kijowskiego
Centrum Wolności Obywatelskich
Robertem Cooperem
brytyjskim dyplomatą, wpływowym
Geraldem Staberockiem
doradcą Tony’ego Blaira i Catherine przewodniczącym Światowej OrganiAshton
zacji Przeciwko Torturom

Romanem Kuźniarem
polskim politologiem, dyplomatą, byłym dyrektorem Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych, doradcą
Prezydenta RP ds. międzynarodowych
Siergiejem Golubokiem
adwokatem petersburskiej rady adwokackiej Federacji Rosyjskiej
Ignacym Karpowiczem
autorem książek: „Ości”, „Sońka”,
„SPAM”, „Balladyny i romanse”, „Cud”,
„Gesty”, „Niehalo”. Laureatem Paszportu Polityki w 2010 r.
Jarosławem Hrycakiem
ukraińskim historykiem, dyrektorem
Instytutu Badań Naukowych
Mariuszem Szczygłem
dziennikarzem, reportażystą, laureatem Europejskiej Nagrody Literackiej

W Y J Ą T KO WA P U B L I C ZNOŚ Ć
Wydarzenie przyciągnęło uwagę ponad tysiąca uczestników, którzy w aktywny sposób brali
udział w panelach, dyskusjach, debatach i koncertach. Wśród publiczności znaleźli się urzędnicy państwowi i samorządowi, przedstawiciele
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu
Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Ministerstwa Obrony
Narodowej, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz
ludzie kultury, członkowie i przedstawiciele

fundacji i organizacji pozarządowych, przedstawiciele biznesu oraz mediów zarówno lokalnych
jak i ogólnopolskich.
W wydarzeniu gremialnie wzięli udział również
ludzie nauki, studenci i wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz
wielu innych prestiżowych szkół wyższych (m.in.
Politechniki Łódzkiej, Akademii Sztuk Pięknych,
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi).

Niep owta r z a l n e
d o z na n ia
Każdy dzień I edycji wydarzenia był uwieńczony
jazzowymi i alternatywnymi koncertami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności.
Dzięki interdyscyplinarności wydarzenia byliśmy
w stanie dotrzeć do zróżnicowanych grup odbiorców,
co jest nieosiągalne dla tradycyjnych konferencji. Na
scenie Igrzysk Wolności wystąpili:

Marcin Masecki
Jeden z najbardziej twórczych i oryginalnych
muzyków młodego pokolenia, nagrywający
i występujący zarówno z repertuarem klasycznym jaki i jazzowym. Ukończył Berklee College
of Music w Bostonie. Za projekt Polonezy – dziesięcioosobową orkiestrę dętą grającą otrzymał
Paszport Polityki.

Wacław Zimpel
Quartet
Zespół tworzą: Klaus Kugel z przestrzenną perkusją, przywołującą na myśl muzykę liturgiczną;
Ksawer Wójciński, którego kontrabas idealnie
koresponduje z abstrakcyjnym i intuicyjnym
rytmem Kugela; Krzysztof Dys czerpiący inspirację z pianistyki Prokofiewa czy Skriabina oraz
Wacław Zimpel na klarnetach – chwilami liryczny, chwilami słowiański. Całość osadzona w bardzo europejskim, freejazzowym kontekście.

Pink Freud

Liber Alles

Kwartet zyskał status jednego z najgorętszych
muzycznych towarów eksportowych polskiej
kultury. Zespół ma na koncie wiele prestiżowych
nagród. Artyści bez ograniczeń muzycznych.
Inspiruje ich każdy rodzaj brzmienia: jazz, dub-step, rock’n’roll czy muzyka improwizowana.

Eksperymentalny projekt muzyki improwizowanej w którym spotkali się artyści z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Jazzpospolita
Siłę Jazzpo – jak często o grupie mówią fani – stanowią oryginalne kompozycje, sytuujące zespół
na styku jazzu, post-rocka i elektroniki. Połączenie jazzowych harmonii, rockowych brzmień
i klubowej dynamiki powoduje, że Jazzpospolita
zjednuje sobie zwolenników z bardzo różnych
kręgów i z powodzeniem występuje nie tylko na
klubowych koncertach, ale też na dużych festiwalach jazzowych i popowo-rockowych.

Tfaruk Love
Communication
Zespół penetruje rejony szeroko pojętej muzyki improwizowanej, gdzie punktem wyjścia jest
nowoczesny, transowy jazz. W 2013 roku Tfaruk
został laureatem konkursu “Męskie Granie”.

PU BL IKACJ E
W M EDIAC H
Igrzyska cieszyły się ogólnopolskim zainteresowaniem mediów. Na temat wydarzenia ukazały się dziesiątki publikacji zarówno w mediach
ogólnopolskich jak: Tygodnik Polityka, Gazeta
Wyborcza, Rzeczpospolita, Tok.FM jak i mediach lokalnych oraz branżowych.

P r e sti ż owi pa rt n e r z y
Partnerzy strategiczni:
	Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Instytut Książki
Urząd Miasta Łodzi
Fundacja im. Friedricha Naumanna Fundacja na Rzecz Wolności
Partnerzy merytoryczni:
4Liberty.eu
EC1 Fundacja Łódzka
	Svaboda Institute
Think Tank
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Uniwersytet Łódzki

Partnerzy medialni:
Gazeta Wyborcza
Polityka
Radio Tok.Fm
TVP Info

Z B U D U J Z NAM I I I E D Y C J Ę I GRZYSK

Ig r z yska Wol n o ś ci 2 0 1 5
„Ja k ur atowa ć d emok r a c ję? ”
C z er w i e c 2015

Punktem wyjścia do rozmowy podczas drugiej edycji Igrzysk
Wolności będzie fundamentalne dla naszych czasów pytanie:
„Jak uratować demokrację?”. Obywatele w państwach narodowych mają coraz mniejszą możliwość decydowania o polityce swoich krajów. Globalny rynek i rosnące współzależności na świecie, rosnąca rola wielkich korporacji, a z drugiej
strony populizm, spadające zaangażowanie obywateli, polityczny radykalizm – to wszystko realne zagrożenia, którym
czoła musi stawić instytucja demokracji.
Uczestnikami Igrzysk Wolności mają być ci, którzy ten świat
przyszłości będą kształtować, którzy będą musieli mierzyć
się z wyzwaniami. Młodzi ludzie, którzy już teraz wykazali się unikalnymi osiągnięciami na polu kultury, nauki,
biznesu czy działalności społecznej. Chcemy, żeby Igrzyska
Wolności były wydarzeniem dla nich, chcemy podjąć tematy
dla nich najistotniejsze. Jednym z takich zagadnień wiodących będzie miasto jako przestrzeń nowego zaangażowania
obywatelskiego, które okazuje się bardziej atrakcyjne niż
demokracja w ujęciu tradycyjnym. Drugim tematem przewodnim będzie uczestnictwo w kulturze jako doświadczenie
formujące również postawy obywatelskie. Tematyka, którą
będziemy poruszać podczas Igrzysk Wolności obejmować
będzie także nowe media oraz nową gospodarkę. Postaramy
się odpowiedzieć na pytanie jak w kulturze, mediach i gospodarce funkcjonuje pokolenie 30-40 latków.

Igrzyska Wolności będą również świetną okazją do networkingu i wzajemnego korzystania z doświadczeń osób, które odniosły sukces w różnych dziedzinach życia. Będzie to istotny
krok do budowania nowego środowiska dążącego do zmian
w kraju. „„Jak uratować demokrację?” to tytuł, który inspirować ma do namysłu nad kryzysem naszego systemu,
narastającymi tendencjami antydemokratycznymi w wielu regionach świata i rosnącą apatią obywatelską. Liderzy zmiany z
różnych środowisk powinni w twórczy sposób zmierzyć się z
tym zagrożeniem.
Naszym celem jest zachowanie interdyscyplinarnego charakteru wydarzenia, w którym obok ekspertów, ludzi mediów, politologów, polityków będą występować twórcy, pisarze, artyści
a także ludzie biznesu. Igrzyska zachowają również bogate elementy artystyczne. Na Igrzyska 2015 będą składać się:
Zamknięta część warsztatowo - networkingowa dla grupy liderów zmian z całej Europy. Otwarte wykłady wybitnych przedstawicieli życia społeczno – politycznego oraz kulturalnego
Europy. Cykl koncertów muzyki jazzowej, improwizowanej
i alternatywnej.
Pragniemy, aby Igrzyska na stałe wpisały się w kalendarz
najważniejszych intelektualnych i artystycznych wydarzeń
w Polsce. Rocznica 4 czerwca 1989 roku zasługuje na swoje
wielkie święto.

OF E RTA WSPÓŁPRACY
Zapraszamy do współpracy przy organizacji II edycji
Igrzysk Wolności. Poszukujemy sponsorów i partnerów
finansowych jak również partnerów merytorycznych. Razem możemy zbudować jeszcze lepsze wydarzenie.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:
fundacja@findustrial.pl
www.igrzyskawolnosci.pl

PART N E RZY
organizator

Fundacja Industrial wydawca Liberte!
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Sfinansowano z środków Urzędu Miasta Łodzi
w ramach projektu Igrzyska Wolności.

