
DEMOKRACJA BEZ KOBIET 
TO POŁOWA DEMOKRACJI! | debata
termin | 5 marca, sobota, godz. 11
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Zapraszamy do rozmowy o roli kobiet w debacie publicznej i ich obec-
ności/nieobecności w mediach. 
szczegóły | ecs.gda.pl

SPACER KURATORSKI 
PO WYSTAWIE STAŁEJ
termin | 6 marca, niedziela, godz. 12
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas)
wstęp | rejestracja + bilet: 
15 zł/os. (grupowy normalny) lub 
11 zł/os. (grupowy ulgowy)

Bohaterami opowieści będą stocznia i związani z nią ludzie. W roli 
przewodnika – Andrzej Trzeciak, kustosz, współtwórca wystawy stałej 
ECS, którego główną przestrzenią badania i opisu jest właśnie stocznia. 
Kolejny spacer kuratorski: 3 kwietnia.
szczegóły + rejestracja | ecs.gda.pl

W marcu nasz kalendarz pęka w szwach. Głównymi bohaterami miesiąca 
są: Andrzej Wajda, ks. Józef Tischner oraz migranci. Porozmawiamy rów-

nież o obecności/nieobecności kobiet w debacie publicznej, o ruchach 
sprzeciwu i kulturze protestu, o poezji i historii, demokracji osobistej 
i nowych trendach w turystyce. Zapraszamy na spacery kuratorskie po 
wystawie stałej i subiektywne zwiedzanie ekspozycji ze świadkami. I go-

rąco polecamy FREEDOM & PEACE DAY, bo marzenia o lepszym świecie 
nigdy się nie starzeją!
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SOLIDARNOŚĆ 
NAD SEKWANĄ 
prapremiera książki
termin | 10 marca, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

„Solidarność nad Sekwaną: działalność 
Komitetu Koordynacyjnego NSZZ »Soli-
darność« w Paryżu 1981–1989” to książka 
dr Magdaleny Heruday-Kiełczewskiej, histo-
ryczki, adiunkta w Zakładzie Archiwistyki In-
stytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, laureatki konkursu ECS

na pracę naukową. W spotkaniu weźmie udział autorka książki oraz Mirosław 
Chojecki, dawny opozycjonista, którego stan wojenny zaskoczył za granicą, pro-
ducent filmowy i wydawca, współpracownik Jerzego Giedroycia. Gospodarzem 
spotkania będzie dr Konrad Knoch, historyk z Wydziału Myśli Społecznej ECS.
Po raz pierwszy czytelnik dostaje pełną historię tego wielkiego projektu, jakim 
był Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” w Paryżu – jedna z najważ-
niejszych tego rodzaju organizacji za granicą, która udzieliła związkowi bardzo 
znaczącej pomocy.

INFOGENERACJA | szkolenia
czas | 1–1,5 godz.
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny, po dokonaniu rezerwacji

Biblioteka ECS zaprasza studentów, doktorantów i pracowników na-
ukowych na szkolenia – indywidualne i grupowe (3–5 osób) – z zakre-
su szeroko rozumianych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
wykaz szkoleń | ecs.gda.pl/Biblioteka 

MIASTA OTWARTE | konferencja
termin | 7–8 marca, poniedziałek – wtorek
wstęp | wolny, po wcześniejszej rejestracji

Lęki wobec migracji, potencjał możliwości, miejskie strategie integra-
cyjne i dobre praktyki antydyskryminacyjne – to tylko niektóre z tema-
tów międzynarodowej konferencji MIASTA OTWARTE. Zaproszenie 
adresowane jest głównie do samorządowców, pracowników instytucji po-

mocowych, animatorów kultury, edukatorów, nauczycieli i pracodawców. 
program + rejestracja | miastaotwarte.amberexpo.pl

DNI TISCHNEROWSKIE 
W GDAŃSKU
termin | 9–16 marca
wstęp | wolny 

Zapraszamy na bardzo bogaty program wydarzeń z okazji 85 roczni-
cy urodzin ks. Józefa Tischnera – filozofa, wybitnego intelektualisty 
i myśliciela społecznego, duszpasterza opozycji, który dał podwaliny 
duchowe etyce solidarności, wspólnego życia według nowych zasad. 

W programie: wykład, debata, wieczór wspomnień, publikacja w do-
menie publicznej eseju „Etyka Solidarności” oraz liturgia.

program | ecs.gda.pl/dni-tischnerowskie

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Fot. Stefan Kraszewski / Zbiory ECS

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS
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BIBLIOTEKA
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WYDAWNICTWA
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wydawca | Europejskie Centrum Solidarności 
redakcja | zespół ECS

Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00
e-mail: ecs@ecs.gda.pl
ecs.gda.pl      
     /solidaritycentre

WEDŁUG WAJDY…
termin |11–14 marca, piątek – poniedziałek
miejsce | ECS, audytorium + przestrzenie wystawowe
wstęp | wolny + rezerwacja miejsc na seanse filmowe

Przed nami cztery dni z Andrzejem Wajdą 
– jednym z najwybitniejszych reżyserów 

światowego kina oraz pierwszym fil-
mowcem w historii polskiego kina, 

który otrzymał Nagrodę Akade-
mii Filmowej – Oscara za cało-

kształt twórczości. Reżyser 12 
marca odbierze w Dworze 

Artusa tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Gdań-

ska. A już od 11 marca 
w ECS seria wydarzeń 

pod hasłem WEDŁUG 
WAJDY… – kilka spotkań z re-

żyserem, projekcje filmowe według 
autorskiego wyboru oraz wystawy.

program + rejestracja 
ecs.gda.pl/wedlug-Wajdy

FREED     M 
& PEACE DAY
termin | 19 marca, sobota, od godz. 12
wstęp | wolny + bilety w cenie 5 zł na seanse filmowe

W programie: Skiba, Konio, Jacob i Małgorzata Tarasiewicz – bardzo 
żywe eksponaty na wystawie stałej, DJ MAKEN – reagge i TYSIĄCE 
WINYLI, czyli giełda płyt winylowych, Dariusz Paczkowski od „Lenina 
w irokezie” i młodzi wywrotowcy – w rozmowie o ruchach sprzeciwu 
i kulturze protestu, a dla bezsennych półmaraton filmów antywojen-

nych pod egidą Tomasza Raczka.
Wspominamy ideały RUCHU „WOLNOŚĆ I POKÓJ” – który był pierw-
szym, niezależnym ruchem pacyfistyczno-ekologicznym w bloku 
wschodnim – bo jego ideały nie zestarzały się przez lata. I zapraszamy 
na spotkanie z dawnymi i obecnymi wywrotowcami, żeby rozmawiać 

o przyszłości. Marzenia się nie starzeją!

szczegóły | ecs.gda.pl

NOWE TRENDY W TURYSTYCE | konferencja
termin | 31 marca, czwartek, godz. 9
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | rejestracja → trendywturystyce.pl

Aplikacje mobilne, rankingi, marketing, czyli o tym, jak być na czasie 
w branży turystycznej, a przy okazji nie zwariować. Eksperci opowie-
dzą m.in. o strategiach budowania wizerunku firmy turystycznej, kam-
paniach reklamowych oraz o tym, jak suche statystyki przełożyć na 
sukces. 

1%   NA RATOWANIE ZBIORÓW FILMOWYCH
Największy niezależny, archiwalny zbiór materiałów filmowych i tele-
wizyjnych z czasów polskiej drogi do wolności – dostępny jest w ECS, 
gdzie swoje zbiory przeniosła Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do 
Niepodległości”. Archiwa potrzebują natychmiastowej digitalizacji. 
Wdzięczni będziemy za każdą złotówkę.

Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości” 
 konto: 32 2030 0045 1110 0000 0102 2200 

    z dopiskiem: darowizna
 KRS: 0000223097 → 1% podatku za 2015 rok

EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI
spotkania autorskie
termin | 17 marca, czwartek
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny 

O swojej twórczości opowie dwoje spośród autorów nominowanych do Nagrody 
Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2016. 
godz. 17 | Siergiej Stratanowski (Rosja), autor tomiku „Graffiti”
godz. 18 | Ana Blandiana (Rumunia), autorka tomiku „Moja Ojczyzna A4”

SPOTKANIA Z NAUKĄ | wykłady
termin | 17 marca, czwartek, godz. 17.30 
miejsce | ECS, czytelnia archiwum
wstęp | wolny

Prelekcje wygłoszą historyk i podróżnik, po każdym wykładzie jest czas na dys-
kusję.

 Daniel Gucewicz: „Konfliktowy rok 1966 w Polsce: Milenium kontra Tysiąc-
lecie”

 Piotr Bejrowski: „Podróżnik to ten, kto wie, co się dzieje na drodze. Konflikty 
etniczne i walki narodowowyzwoleńcze w Azji Środkowej, Maghrebie i Sahelu” 

FORUM DEMOKRACJI OSOBISTEJ | konferencja
termin | 17–18 marca, czwartek – piątek  
miejsce | ECS, audytorium 
wstęp | rejestracja → epf.org.pl

Jaki wpływ ma technologia na politykę i życie społeczne? – debatować będą 
aktywiści, urzędnicy, dziennikarze…

Lenin z irokezem na głowie (1987) | autor: Dariusz Paczkowski
Szablon satyryczny prezentowany na wystawie stałej ECS

Fot. Zygmunt Błażek / Zbiory ECS
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